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Sváteční slovo
Vážení spoluobčané,
opět po roce nastal adventní čas, blíží se Vánoce a po nich přijde
nový rok. Je to čas vhodný k bilancování nad tím, co se povedlo a nepovedlo, a
jaké cíle a předsevzetí si stanovíme do následujícího roku.
V našem městyse se toho zase událo mnoho.
Každého z nás svým způsobem zasáhla oprava mostu u Koskových, kdy
byla v Českých Heřmanicích na necelých šest měsíců uzavřena tepna do
Vysokého Mýta. I když to nebyla akce našeho městyse, tak bych chtěl tímto
moc poděkovat obyvatelům žijícím na objízdné trase za to, že tolerantně
vydrželi místy neúnosnou dopravu, kterou způsobili neukáznění řidiči
nerespektující dopravní značení. Dílo je dokončeno a my zde máme nový a širší
most, po kterém mohou na jedné straně bezpečně přejít naši spoluobčané.
Začátek roku jsme znovu nastartovali Masopustem, který se tentokrát
konal v zahraničí v „Maďarsku“. Netřebští se ukázali jako dobří hostitelé,
legrace bylo až nad hlavu a po pochování basy jsme ještě zavítali do Naší
hospůdky na zabíjačkové hody heřmanských hasičů. Nebudu zde vyjmenovávat
všechny kulturní, společenské a sportovní akce, protože se jich u nás koná
opravdu hodně, ale rozhodně patří dík všem pořadatelům za jejich dobrovolnou
práci ve prospěch nás všech a sportovcům za vynikající výsledky a reprezentaci
našeho městyse.
Podařilo se nám také dokončit hodně naplánovaných stavebních akcí.
V Centru volnočasových aktivit v Českých Heřmanicích vyrostlo tolik potřebné
sociální zázemí. Pro tři rodinné domy za kulturním domem jsme položili
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení) a přivedli k nim
novou místní komunikaci. V Borové se dokončuje výstavba nového veřejného
osvětlení a na podzim zde byla slavnostně otevřena naučná stezka, která je
umístěná v krásné přírodě Labičského údolí. Netřeby si zase letos připomněly
výročí 110 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů, dětem přibyl na
hřišti další herní prvek a v létě místní jednotka sboru dobrovolných hasičů
slavnostně obdržela do užívání nový dopravní automobil. Ani Chotěšinští
nepřišli zkrátka. Místní hasiče jsme podpořili částkou 100 tis. Kč a osobně mám
velikou radost, že sbor je nyní velkým hybatelem společenského dění v této
místní části, i když si někteří ještě před pár lety ťukali na čelo, proč zde právě
opravujeme hasičskou zbrojnici. A vidíte, že strategicky plánovat a přemýšlet
nad budoucností se prostě vyplácí.
Jak jsem uvedl na začátku, tak se nám i něco nepovedlo podle našich
představ. Pořád nejsou projednány pozemkové úpravy v k.ú. České Heřmanice,
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připravujeme změnu územního plánu, neobdrželi jsme dotaci na přestavbu fary
na nový obecní dům s úřadem městyse a projekt chodníků se na delší dobu
zastavil. Nicméně neúspěchy k životu patří a pro nás zastupitele to budou do
dalšího roku ta pomyslná předsevzetí.
Určitě jsem na některé úspěchy a neúspěchy zapomněl, ale nebyl v tom
rozhodně úmysl, protože jsem toto sváteční slovo připravoval ve stejném
spěchu, jak nám ten rok všem utekl.
Vážení spoluobčané,
prožijte prosím svátky se svými nejbližšími a maximálně si věnujte svůj čas.
Hovořím z vlastní zkušenosti, kdy jsem během roku přišel o dva členy své
rodiny a strašně rád bych si s nimi ještě popovídal, ale už to bohužel nejde.
Zkusme vytěsnit z mysli špatné lidské vlastnosti, protože závist, zloba,
nenávist, povyšování a mamonářství nikomu štěstí nepřinesly.
Radujme se ze života, mějme se rádi, respektujme se, naslouchejme si, ale
je i potřeba si vzájemně odpouštět. Buďme pozitivní a běžme tomu naproti. To
nás bude dělat šťastnějšími lidmi a obyvateli našeho městyse.
Na závěr Vám jako vždy přeji jménem celého zastupitelstva klidné a
pohodové vánoční svátky, šťastný nový rok, pevné zdraví, štěstí a osobní
pohody.
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Sejdeme se tradičně na Adventním koncertu dne 13.12. od 18.00 hod.
v kulturním domě, kde vystoupí Parkoviště pro velbloudy, a těšíme se na
setkání s Vámi dne 31.12. od 18.00 hod. na fotbalovém hřišti při ohňostroji, kde
si do nového roku popřejeme osobně.
-pe-

Výročí Sametové revoluce
Vážení spoluobčané,
touto cestou bych rád zveřejnil svůj proslov ke státnímu svátku, který nebyl
díky selhání techniky odvysílán v místním rozhlase přesně v den, kdy jsme si
právě připomínali boj za svobodu a demokracii.
Cituji:
„V roce 1989 se původně měla 17. listopadu uskutečnit studenty naplánovaná
vzpomínková akce k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty, která
posléze přerostla k vyjádření nespokojenosti se současnou společenskou situací
a k volání po změně.
Ano, již uplynulo 30 let od Sametové revoluce a od pádu komunistického režimu
a do naší země se opět vrátila svoboda a demokracie.
O tyto základní hodnoty lidských práv a svobod musíme neustále pečovat a
připomínat si doby, kdy o ně národ přicházel.
Právě proto v České republice působí organizace Paměti národa, která nahrává
příběhy pamětníků, kteří si na vlastní kůži prožili druhou světovou válku a
komunismus.
I náš městys si připomíná tento boj za svobodu a demokracii a nedopusťme, aby
nám tyto hodnoty zevšedněly.
Vloni jsme společně u bývalé fary vysadili lípu k stoletému výročí založení
Československé republiky a dnes si připomínáme další milník v historii naší
republiky“.
Za sebe jen dodám, že věnec v národních barvách byl místo u lípy nakonec
položen u pomníku před úřadem městyse, aby nám všem alespoň vizuálně
připomínal toto výročí.
-pe5

30 let svobody
Česká republika každoročně slaví množství dějinných událostí. Mezi těmi
civilními zaujímají zvláštní místo ty, které jsou spojeny se svobodou národa a
státu. Ukončení první světové války a vznik Československa, podobně jako
porážka fašizmu a ukončení druhé světové války oslavují naše národy (míněno i
Slováci) opravdově a s nestrojenou úctou. Vydobytí svobody stálo mnoho
obyvatel velké utrpení, odříkání a statečné úsilí o lepší život.
Nejmladším státním svátkem
České republiky je 17. listopad Den
boje za svobodu a demokracii.
Vzpomínka spojuje tragédii roku
1939, kdy republika o svobodu přišla s
rokem 1989, kdy po 40 letech totality
ji byla navrácena. Všechny svátky
jsou úzce svázány s nejmladší
generací občanů, kteří odmítli
„taktické vyčkávání“ těch starších a
jasně vyjádřili touhu celého národa po
svobodě pro každého.
Vzpomínka na události před
třiceti roky a vše co následovalo,
vyvolává stále množství emocí,
komentářů a diskuzí prezentujících subjektivní pohledy. Všichni, kteří tuto dobu
prožívali a žijí, mají své osobní zkušenosti.
Zásadním způsobem se změnil život celé společnosti. V mnohém
pozitivně, jinde negativně. Každý sám by si měl poctivě odpovědět, v čem je
společnost lepší, kde selhala a strádá. Ekonomika, zdravotnictví, školství,
životní prostředí, soudy, obrana země, vztahy se světem, cestování – to vše jsou
oblasti, které se zásadně proměnily. To, co se změnilo nejvíce je svoboda a s ní
související odpovědnost jednotlivce. Vyvolení aparátčíci už nepíší a nearchivují
kádrové posudky, rodiče
nemají strach, že jejich děti
nebudou moci studovat, je
umožněno
kamkoliv
vycestovat, veřejně vyjádřit
svůj názor a přesvědčení,
aniž
by
byl
jedinec
postihován. Zmizely zátarasy
a ostnaté dráty kolem celé
republiky,
pohraničníci
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nemusí střílet po těch, kteří chtějí žit jinde, je možné měnit zaměstnání, získávat
informace ze všech možných zdrojů, v každém věku se vzdělávat, komunikovat
s celým světem.
Ke svobodě ale neoddělitelně patří odpovědnost. Ta se ale bohužel nedá
naučit během krátké doby. Jen zkušenost, že pomoc a podpora těm méně
šikovným, méně úspěšným, méně zdravým, přináší užitek celku, může změnit
individualistické, sobecké jednání těch bez viditelného hendikepu, kteří zrovna
prožívají úspěšné časy.
Euforie listopadu 1989 vyprchala, idealistické představy nabraly reálnou
podobu, společnost je pluralitní, volby na všech úrovních svobodné. Dle libosti
si lze i zanadávat na současnost a s nostalgií zavzpomínat na lepší včerejšky a
nikdo to nezapíše do kádrových materiálů ani nedojde k zadržení pobuřující
osoby. Je možné stávkovat, demonstrovat a svobodně přesvědčovat druhé o
lepší cestě, než kterou se země vydala.
Celá řada věcí se však bohužel nedá napravit – nepovedená privatizace,
protekční amnestie, tunelářské kauzy, korupce, pomalá justice….
Zdravá země, která umí nastavit správné zákony a rozhodne se pro jejich
dodržování, však nemůže dopustit historické opakování těžkých totalitních
období minulého století.
Před třiceti roky zažili malou lokální sametovou revoluci i občané
Českých Heřmanic a okolí. Josef Lux s několika přáteli dvakrát zaplnil
společenský sál kulturního domu a jako rodilý demokrat pozval k diskuzi na
pódium nejen stávkující studenty, ale i představitele tehdejší ekonomické a
ideové lokální moci. Spolu s třicátým výročím života ve svobodě vzpomínáme
u nás i 20. výročí úmrtí moudrého a statečného politika, státníka, pro mnohé
kamaráda Josefa Luxe.
-jc-

Informace z úřadu městyse
➢ MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstává pro rok 2020 ve výši 500 Kč.
➢ PRODEJ VAJEC
Od 1.1.2020 je možné opět objednávat domácí vajíčka. Cena 3 Kč/ks.
Kontakt: Iveta Dočkalová tel. 604 140 424.
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➢ NAŠE HOSPŮDKA – městys nabízí pronájem zavedené hospůdky
v Českých Heřmanicích, která je součástí objektu Kulturního domu a má
strategickou polohu u hlavního tahu mezi Chocní a Litomyšlí. K pronájmu
náleží: plně vybavená kuchyň, výčep s barem s kapacitou 40 míst, salonek
s kapacitou 70 míst a zastřešená venkovní terasa s kapacitou 24 míst. Cena
pronájmu: 3.000 Kč + energie. Pronájem je možný ihned.
Kontakt: Miloš Sobel tel.: 605 250 395, Pavel Eliáš tel.: 724 186 294.
Email: urad@ceskehermanice.cz
Nyní je Naše hospůdka UZAVŘENA (ekonomická ztráta).

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva
Dne 14.8. 2019:
ZM schválilo:
• rozpočtové opatření č. 6/2019 v předložené podobě.
• v rámci stavby „Veřejné osvětlení Borová“ předložené nabídky
společnosti Energomontáže Votroubek s. r. o., Rychnov nad Kněžnou na
zhotovení zemních prací s kabeláží v ceně 614.428 Kč vč. DPH, Tomáše
Posla, Dolní Sloupnice na instalaci stožárů VO s kabeláží a montáž
světelných bodů v ceně 229.731,66 Kč vč. DPH a společnosti ElmontInvest, Žďár nad Sázavou na pořízení 20 ks světelných bodů v ceně
162.403,78 Kč vč. DPH. ZM pověřilo starostu uzavřít smlouvy o dílo a
kupní smlouvu.
• cenovou nabídku Pavla Jeřábka, České Heřmanice na vybavení šaten
(lavice, desky na opření a věšáky) v budově sociálního zázemí u CVA v
Českých Heřmanicích v celkové ceně 23.650 Kč.
• cenovou nabídku Josefa Kindla, Choceň na instalaci vnitřních
vodovodních rozvodů v čp. 26 Netřeby v celkové ceně 8.000 Kč.
• cenovou nabídku Oldřicha Pánka, České Heřmanice na výrobu a instalaci
zábradlí na mostě u ČOV v Českých Heřmanicích v ceně 18.150 Kč vč.
DPH.
• aby zastupitelé Pavel Eliáš a Tomáš Jeřábek měli uzavřenou dohodu o
provedení práce s Městysem České Heřmanice (obsluha v Naší
hospůdce).
• cenovou nabídku od společnosti Vltava Labe Media na tištěnou inzerci na
volnou pozici provozní Naší hospůdky/ nájemce v Deníku Extra, který je
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zdarma distribuován do 114.000 schránek v Pardubickém kraji v celkové
ceně 7.260 Kč vč. DPH.
• pořízení schránky v celkové částce max. 5.000 Kč, do které budou
uloženy dokumenty o opravě mostu ev.č. 3179-4 v Českých
Heřmanicích“ a aktuálním dění v městysu. Schránka bude uložena za
kamenným obkladem koryta Sloupnického potoka vedle mostu.
• navýšení položky rozpočtu na rok 2019 pro JSDHO České Heřmanice na
pohonné hmoty o 10.000 Kč, aniž by byl navýšen schválený schodek
rozpočtu na rok 2019.
• úhradu střednědobého kurzu „Obecní koordinátor“ pro asistentku starosty
v ceně 5.000 Kč a náklady na cestovné.
ZM souhlasilo:
• že Městys České Heřmanice dofinancuje z vlastních zdrojů do plné výše
rozdíl mezi celkovou pořizovací cenou a poskytnutou dotací na DA pro
JSDHO Netřeby v rámci akce 014D241009276, České Heřmanice –
Dopravní automobil.
• aby SO Mikroregion Vysokomýtsko, Vysoké Mýto pořídil hrací prvek
Prolézačku – Housenka velká Alestra od společnosti Alestra s. r. o.,
Kuřim na dětské hřiště v Netřeby v rámci projektu „Vybavenost obcí
mikroregionu Vysokomýtsko“ - Pořízení hracích prvků pro děti
v Českých Heřmanicích v ceně 62.611 Kč včetně montáže, dopravy a
DPH. Dotace na tento projekt od Pardubického kraje z Programu obnovy
venkova činí 43.000 Kč.
• s možností zapůjčení žacího traktoru Starjet pro TJ Sokol České
Heřmanice na sekání hřiště za podmínek, že bude obsluhován pouze
určenou osobou, cena za pronájem bude činit 200 Kč vč. DPH za 1
posečení hřiště a PHM si dodá TJ Sokol.

ZM jednalo:
• opětovně o žádosti MD o odkup pozemku městyse s parcelním číslem 90
(258 m²) v k.ú. České Heřmanice za 6.450 Kč. Možnost prodeje tohoto
pozemku byla zveřejněna Záměrem městyse č.8/2019. ZM se shodlo
zatím pozemek neprodávat, protože částečně zasahuje do trasy místní
komunikace. Bylo navrženo vyčlenit v rozpočtu na příští rok finanční
objem na zaměření pozemků městyse uvnitř místních částí. Tímto
zaměřením dojde k vytyčení hranic pozemků městyse dle mapového
podkladu a skutečného stavu s vlastníkem sousedního pozemku. V tuto
chvíli ZM navrhuje případně uzavřít nájemní smlouvu na část tohoto
9

•

•
•

•

pozemku. Starosta informoval ZM o žádosti manželů D. na umístění
světelného bodu veřejného osvětlení mezi domy č.p. 36 a 37.
o žádosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí o podporu petice za záchranu
domácí zdravotní péče „Doma je doma“. ZM se shodlo petici podpořit a
zřídit podpisové místo a informovat občany na webových stránkách
městyse a na profilu městyse na facebooku.
o možnostech prodeje Publikace Vysokomýtsko z nebe nad rámec
věnování. Pořizovací náklady byly 65.835 Kč za 150 ks = cca 439,Kč/ks). ZM se shodlo na prodejní ceně 350 Kč/ks.
o žádosti ředitelky MŠ o přepažení prostoru mezi jídelnou a kanceláří.
ZM se shodlo v tuto chvíli žádosti prozatím nevyhovět a požaduje její
odůvodnění. Dále ZM jednalo o žádosti ředitelky ZŠ o příspěvek na
dekorativní kamínky do zahrádky u budovy školy. ZM nesouhlasí
s příspěvkem.
o možnosti uspořádání Dne otevřených dveří Sociálního zázemí u CVA
v Českých Heřmanicích při konání závěrečného turnaje Tenisové ligy
31.8.

ZM vzalo na vědomí:
• informaci o projektu „Malý LEADER pro území MAS Litomyšlsko o.p.s.
pro rok 2019“ v rámci kterého bude pořízen párty stan pro Komunitní
školu České Heřmanice v předpokládané hodnotě 52.000 Kč. KŠ
obdržela smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku od MAS
Litomyšlsko o.p.s. (dotace od Pardubického kraje) ve výši 35.000 Kč, což
činí max 70 % z celkových nákladů na pořízení párty stanu. Starosta
připomněl ZM, že městys ze svého rozpočtu 2019 přispěje na tuto akci
částkou 21.000 Kč.
• informaci o vydaném kolaudačním souhlasu o povoleném účelu užívání
stavby „Sociální zázemí u centra volnočasových aktivit v městysu České
Heřmanice“. Z tohoto důvodu je nutné vydat nový ceník za pronájem
víceúčelového hřiště včetně sociálního zázemí. ZM se shodlo nechat
přecenění na příští rok od 1.1.2020. Také ZM jednalo o přístupnosti WC
pro veřejnost.
• informaci o rozhodnutí „společné povolení“ od Městského úřadu Vysoké
Mýto, odbor dopravních a správních agend, kterým schvaluje stavební
záměr s názvem „TI za kulturním domem“, v rozsahu stavebního objektu
SO 101 Místní komunikace, Rozhodnutí - TI za KD komunikace.
• informaci o vyúčtování z 3. Staročeského pouťového jarmarku, kdy
náklady činily 11.430 Kč a příjmy byly 1.537 Kč.
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• informaci o provedených pracích na demolici čp. 21 v Českých
Heřmanicích (byla demontována střešní krytina a zateplení).
• informaci o programu slavnostního předání DA pro JSDHO Netřeby 24.8.
při konání akce Ukončení prázdnin s opékáním prasat v Netřeby.
• informaci o žádosti pana LE o pomoc při likvidaci dlažby 74 m2 (30x30)
a okapového chodníčku u bytového domu č.p. 22 zapůjčením techniky
městyse s tím, že městys si za to ponechá tuto dlažbu.
• informaci starosty o potřebě výměny dopravního zrcadla v Chotěšinách
na mostě na výjezdu u Mackových. Starosta zajistí nabídku na výměnu
tohoto zrcadla. ZM dále diskutovalo o potřebě výměny zrcadla u prodejny
Konzumu v Českých Heřmanicích.
Diskuse:
I. Plašilová informovala, že na Borové nefunguje rozhlas (již je řešeno
s dodavatelskou firmou) a dále upozornila, že v sadu na Borové je uschlý strom
(bude reklamováno).; T. Jeřábek se dotazoval ohledně budoucí udržitelnosti
naučné stezky Borová (sečení a úklid zaměstnanci městyse). Dále upozornil na
nutnost důkladné kontroly policií ČR na využívání objízdné trasy, z důvodu
probíhající rekonstrukci mostu ev.č. 3179-4 v Českých Heřmanicích, pouze
rezidenty.; M. Novotná poděkovala zaměstnancům městyse a VPP za pomoc při
přípravě Staročeského jarmarku a následný úklid po něm.; M. Novotná a M.
Sobel navrhli připravit rozlučkový večírek se zaměstnankyní L. Dočkalovou při
jejím odchodu na mateřskou dovolenou. Budou pozváni štamgasti, zaměstnanci
a zastupitele, krom L. Dočkalové si každý bude hradit útratu sám.

Dne 11.9. 2019:
ZM schválilo:
• rozpočtové opatření č. 7/2019 v předložené podobě.
• nabídku společnosti JAFIS s.r.o., Litomyšl na odborný technický dozor
při provádění stavby „Rozšíření technické infrastruktury, České
Heřmanice“ v ceně 93.170 Kč s DPH a dále schválilo Dohodu o
provedení záchranného archeologického výzkumu se společností
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto v ceně 20.000 Kč,
to vše v rámci akce „TI pro 3 RD za kulturním domem v Českých
Heřmanicích“.
• mimořádnou odměnu pro zaměstnance Ladu Dočkalovou ve výši 5.000
Kč po zdanění a odvodech za odvedenou práci v Naší hospůdce na pozici
provozní při příležitosti odchodu na mateřskou dovolenou.
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• předloženou Smlouvu o přepravě a využití/odstranění odpadu č.
4991003773 ze dne 13.8.2019 se společností EKOLA České Libchavy
s.r.o., České Libchavy a přílohu k této smlouvě o odstranění odpadu –
polystyren, který byl odstraněn při demolici nemovitosti městyse čp. 21
v Českých Heřmanicích v celkové částce 29.037,50 Kč s DPH.
• nabídku společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy na
zajištění odstraňování odpadů k likvidaci z velkoobjemových kontejnerů
týkající se plastů v částce 3.611,- Kč s DPH za tunu a recyklačního
poplatku v aktuální výši 2.788,75 Kč s DPH a týkající se skla v částce
839,50 Kč s DPH za tunu.
• mimořádné odměny za rok 2019 v předložené podobě.
• cenové nabídky S&E Solutions s.r.o., Litomyšl na nákup motorové
sekačky HONDA HRX 537 VKEA za 20.400 Kč vč. DPH a
teleskopických nůžek FISKARS UPX 86 s prořezávací pilkou za cenu
3.330 Kč vč. DPH.
• cenovou nabídku společnosti Miloš Dostál, Krchleby na opravou
uchycení čelního nakladače na traktoru Belarus ve výši 14.762 Kč bez
DPH.
• cenovou nabídku Tomáše Posla, Dolní Sloupnice, na rozšíření veřejného
osvětlení v Českých Heřmanicích o jeden světelný bod za knihovnou u
čp. 36 ve výši 12.845,36 Kč vč. DPH.
• cenovou nabídku společnosti TEPVOS, spol. s r.o., DZ Kalgus, Ústí nad
Orlicí na výměnu dopravního zrcadla v Chotěšinách u hasičské zbrojnice
ve výši 7.260 Kč s DPH a dopravou ve výši 18,15 Kč/km.
ZM souhlasilo:
• s nabídkou pana J. Šklíby, České Heřmanice na přenechání historického
náčiní do čp. 7 v Borové. Jedná se o mlýnek na čištění obilí, ruční domácí
mandl, koníky na ořezávání řepy, lis na ovoce, krouhačka na řepu.
(odsouhlaseno R. Urbánkem, ředitelem Muzea Ústí nad Orlicí)
ZM jednalo:
• opětovné o žádosti MD o koupi pozemku č. 90 v k.ú. České Heřmanice a
o předložené kupní smlouvě. ZM se shodlo uhradit geometrický plán na
oddělení části pozemku pod místní komunikací.
• o předložené Smlouvě o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje 2019 – II. Kolo na pořízení zásahových
oděvu pro JSDHO České Heřmanice. Dotací v maximální výši 27.000 Kč
je možné krýt 70 % ze skutečných celkových nákladů na pořízení
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zásahových oděvů. Starosta prověří počty koupených obleků a podmínky
dotace.
o 2 nabídkách na výspravu místních komunikací na pozemcích č. 346/28
a 1218/2 v k.ú. České Heřmanice. ZM pověřuje starostu a místostarostu a
T. Jeřábka jednat s vlastníky sousedních pozemků, kterým vedou jejich
přípojky přes místní komunikace o jejich podílu na výspravách těchto
komunikací.
o 2 předložených nabídkách společnosti SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant
nad Ostravicí na akci „Nákup a instalace gymnastických kruhů do
tělocvičny v Českých Heřmanicích“ v cenách 31.460 Kč vč. DPH a
28.193 Kč vč. DPH. Městys byl ale upozorněn touto společností, že po
instalaci nabízených kruhů nebude dodržena úniková zóna. ZM pověřilo
starostu zjistit jiné možnosti montáže tohoto náčiní a případně změnit
žádost o dotaci.
o zvláštním odběru vody JSDHO České Heřmanice v období 6/2019 –
8/2019 v celkové výši 1.161 Kč. ZM pověřuje starostu jednat s velitelem
JSDHO o účelu zvláštního odběru vody.
o žádosti J. Rensy o proškolení více osob na pozici preventivní požární
hlídky (PPH) pro KD a navrhuje jako motivaci zvýšení hodinové odměny.
T. Jeřábek osloví členy JSDHO. ZM navrhlo zvýšení hodinové odměny
PPH na 150 Kč v hrubém.

ZM vzalo na vědomí:
• informace regionální manažerky společnosti JRK Česká republika s.r.o.,
Praha Ing. A. Polákové, která představila ZM cenovou nabídku na
odborné služby v odpadovém hospodářství a návrh na změny odpadového
hospodářství v městysy (analýza aktuálního stavu odpadového
hospodářství, možnost zajištění fyzické analýzy odpadu, vyhodnocení a
návrh řešení systému sběru a evidence, prezentace zastupitelstvu města,
zprostředkování nezávislé studie OH, informační a vzdělávací kampaň
pro občany, podpora předcházení vzniku odpadu – slevové poukazy pro
občany, poradenství za účelem výběru technologií a produktů, průběžné
vyhodnocování procesů a návrhy úprav, implementace případných změn,
zpracování a propagace výsledků města v médiích, servisní a záruční
služby, zavedení evidenčního systému - APLIKACE ECONIT (evidenci
odpadového hospodářství, měření naplněnosti svezených nádob,
zefektivnění svozů a také možnosti zavedení motivačního systému pro ty
obce a domácnosti, které se rozhodnou poctivě třídit a předcházet vzniku
odpadu) v ceně 11.000 Kč bez DPH/čtvrtletí. O zavedení tohoto systému
je možné uvažovat až poté, kdy se do systému zapojí svozová firma
EKOLA České Libchavy s.r.o.
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• Rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace - 014D241009276
„České Heřmanice - Dopravní automobil“ pro JSDHO Netřeby v rámci
programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí ve výši 450.000 Kč.
Celková pořizovací cena DA je 945.121 Kč, přičemž na pořízení přispěje
ještě Pardubický kraj částkou 300.000 Kč. Vlastní zdroje budou tedy činit
pouze 195.121 Kč.
• informaci že v rámci projektu „Malý LEADER pro území MAS
Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2019“ uvažuje komunitní škola o pořízení
párty stanu s vybavením v částce 56.772 Kč.
• informaci o dvou pozvánkách na akce konané v termínu 28.9.2019.
Pozvánka obce Voděrady na slavnost u příležitosti udělení znaku a vlajky
a pozvánka obce Svatý Jiří na sraz rodáků. MUDr. Novotná se zúčastní
akce ve Voděradech a akce ve Sv. Jiřím se zúčastní Ing. J. Lichtenberk.
• upozornění VJ na neoprávněné posekání části pozemku p.p.č. 1318 v k.ú.
České Heřmanice, který je v jejím vlastnictví.
• žádost hejtmana Pardubického kraje o zveřejnění 5. výzvy na kotlíkové
dotace v Pardubickém kraji.
• zápis z kontrolního dnu na stavbě „Oprava mostu ev.č. 3179-4 v Českých
Heřmanicích“ dne 19.8.2019. V rámci tohoto kontrolního dne požádal
starosta o posunutí svislé dopravní značky „zákaz vjezdu“ směrem k obci
Tisová, tak aby byla budova hasičské zbrojnice a čp. 124 zařazena do
budov s rezidenty.
• informace o termínu oficiálního otevření naučné stezky v Borové, které je
naplánováno na 21.9. v 13.00 hod. a 15.00 hod. Součástí komentovaných
prohlídek stezky bude i možnost nahlédnutí do stodoly a vozové kolny čp.
7. I. Plašilová zajistí výpomoc z Borové. Od TJ Sokol budou zapůjčeny
opékací jehly. K občerstvení budou zajištěny buřty a pivo.
• informaci o naplánovaném termínu Dne otevřených dveří v sociálním
zázemí u CVA na 4.10.2019 v 16.00 hod. T. Jeřábek připraví podklady za
dodavatele a starosta za investora.
Diskuse:
M. Sobel informoval o hospodaření naší hospůdky za měsíc srpen a o
plánovaném jednání se 2 zájemci na pronájem Naší hospůdky.; I. Plašilová se
dotazovala na termín dokončení uložení elektrického kabelu na Borové
(starosta se bude dotazovat u zhotovitele společnosti Energomontáže Votroubek
s. r. o., Rychnov nad Kněžnou; J. Lichtenberk informoval ZM o potřebě
oddělení hřiště a pozemku vlastníka čp. Chotěšiny nejlépe dřevěným plotem.
Dále informoval o demontované vazbě z čp 21 v Českých Heřmanicích, která
byla převezena do Chotěšin a bude použita na budoucí stavbu pergoly vedle
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hasičské zbrojnice.; T. Jeřábek se informoval, zda bude otevřen nově
zrekonstruovaný most dle harmonogramu tzn. 31.10.2019. Starosta tento termín
potvrdil.; MUDr. Novotná informovala o termínu konání vítání občánků dne
22.9. a o zajištění drobného občerstvení pro přednášející děti a dotazovala se
ohledně přípravy této akce – zajistí zaměstnanci městyse. Dále vznesla další
dotazy: jak bude zajištováno občerstvení na další akce Čas 55+ a Vánoční
koncert, když není provozní Naší hospůdky ani další provozovatel – pořadatelé
si musí zajistit občerstvení vlastními silami.; na možnost zapůjčení DA od
JSDHO České Heřmanice a Netřeby na plánovaný výlet ČAS55+ nutno
projednat s veliteli jednotek. Dále se dotazovala starosty hasičů T. Jeřábka na
možný termín společné akce městyse a SDH (masopustu a hasičské zabijačky)
– bude ve věci dále jednáno. Poslední dotaz byl na výpomoc při akci Spojujeme
venkov – prozatím není třeba, již je zajištěno ze strany asistentky starosty.

Dne 9.10. 2019:
ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 8/2019 v předložené podobě.
• nabídku GEODÉZIE CINDR s.r.o., Česká Třebová na zaměření okolí
pozemku městyse č. 1205, 1206 a 1326/8 v k.ú. České Heřmanice ve
výši 6.050 Kč s DPH.
• nabídku na pořízení 4 světelných bodů včetně kabeláže v hodnotě
34.886,24 Kč vč. DPH od společnosti elmont-invest s.r.o., Žďár nad
Sázavou na akci „TI pro 3 RD za kulturním domem v Českých
Heřmanicích“.
• předloženou Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje 2019 – II. Kolo č. OKŘ/19/24721 mezi
městysem České Heřmanice a Pardubickým krajem, Komenského
náměstí 125, Pardubice v maximální výši 27.000 Kč. Dotací je možné
krýt 70 % ze skutečných celkových nákladů na pořízení zásahových
obleků.
• předložený plán inventur na rok 2019.
• dohodu o provedení práce a dohodu o provedení pracovní činnosti pro
Irenu Vychytilovou, na činnost a práci související s provozem Naší
hospůdky s výší odměny 110 Kč/hod. čistého.
• nabídku elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou na
dovybavení 20-ti kusů svítidel programovatelným napájecím zdrojem v
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rámci stavby „Veřejné osvětlení Borová“ v celkové ceně 6.776 Kč vč.
DPH a na prodloužení záruky na tyto svítidla na 6 let.
ZM jednalo:
• o výši poplatku pro rok 2020 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Starosta
představil ZM náklady a výnosy v odpadovém hospodářství za rok 2018,
které jsou podkladem pro výpočet výše tohoto poplatku. Náklady:
likvidace a odvoz odpadů a realizace projektů (odstavné plochy, nakladač
a kontejnery) = 4.920.693 Kč. Výnosy: výběr poplatků, EKOKOM,
dotace (odstavné plochy, nakladač a kontejnery), prodej železa a papíru =
3 855 965,75. Tímto bylo odpadové hospodářství v roce 2018 ve ztrátě
1 064 727,25 Kč. Aby se ztráta celkově pokryla, musela by sazba
poplatku činit cca 603 Kč (bez realizace projektů) a 2.207,- Kč (s
projekty). ZM se shodlo, aby poplatek pro rok 2020 zůstal ve stejné výši
jako v roce 2019, tj. ve výši 500,- Kč.
• o žádosti manželů Říhových o zvýšení honoráře za redakční práce na
místním zpravodaji Heřmánek na 5.000 Kč/rok/osoba z důvodu časové
náročnosti, která je však nyní ohodnocena pouze symbolicky. Starosta
zjistí od manželů Říhových počet odpracovaných hodin na přípravě
místního zpravodaje.
• o zvláštním odběru vody JSDHO České Heřmanice pro tyto účely: 6/2019
– 262 Kč/7 m³ - cvičení dětí, 7/2019 – 150 Kč/4 m³ - zalévání stromů na
Borové, 8/2019 – 749 Kč/20 m³ - soutěž v požárním útoku - opékání krůt.
Po diskuzi se ZM shodlo na úhradě faktury městysem za tento zvláštní
odběr vody.
• o žádosti VV České Heřmanice o odkup částí pozemků městyse v místní
části Borová s parcelním číslem 587/2 a 1320 v k.u. České Heřmanice o
výměře cca. 1500 m². ZM se shodlo vyvěsit záměr na prodej částí těchto
pozemků za nejnižší nabídkovou cenu 220 Kč/m2. Prodej bude podmíněn
výstavbou RD.
ZM vzalo na vědomí:
• informaci, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření technické
infrastruktury“ v rámci akce „TI pro 3 RD za kulturním domem v
Českých Heřmanicích“ nebude prozatím projednáván.
• informaci o sníženém rozpočtu na stavbu vodovodního a kanalizačního
řádu, a to z důvodů převodu investorství na Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, který uhradí na těchto řádech náklady
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za materiál a související práce a tím se stane vlastníkem těchto řádů. Cena
díla se tímto prozatím sníží o 432.293 Kč s DPH.
zápisy z kontrolních dnů na akci „TI pro 3 RD za kulturním domem v
Českých Heřmanicích“ ze dne 16.9. a 24.9.. Starosta navrhl ZM nové
řešení na opravu místní komunikace v rámci výše uvedené akce, kde by
byla v budoucnu řešena nová parkovací místa. ZM pověřilo starostu
zajistit nabídku na projektovou dokumentaci změny stavby před
dokončením.
informaci o hospodaření Naší hospůdky za měsíc září.
cenovou nabídku společnosti Pártystany-Jičín s.r.o., Jičín na pořízení
party stanu v celkové výši 65.365 Kč vč. DPH v rámci projektu „Malý
LEADER MAS Litomyšlsko 2019, Komunitní škola České Heřmanice,
z.s. - Party stan pro komunity“. Dotace z MAS Litomyšlsko bude činit
36.806 Kč, příspěvek městyse je v rozpočtu 21.000 Kč a tím by zbývalo
Komunitní škole doplatit 7.559 Kč. ZM doporučilo Komunitní škole
rozdíl doplatit nebo hledat levnější variantu.
informaci o odeslané žádosti starosty Pardubickému kraji na změnu Akce
„Nákup a instalace gymnastických kruhů do tělocvičny v Českých
Heřmanicích“ na „Nákup gymnastického koberce a instalace konstrukce a
prvků na šplh do výšky do tělocvičny v Českých Heřmanicích“, kdy bude
na novou konstrukci instalována tyč a lano na šplh v celkové částce
25.000 Kč. Jelikož původní žádost byla na celkové náklady 30.855 Kč,
tak se městys rozhodl ještě pořídit gymnastický koberec v částce 14.000
Kč.
zápisy z kontrolních dnů na stavbě „Oprava mostu ev.č. 3179-4 v
Českých Heřmanicích“ dne 12. a 30.9. 2019.
vyčíslené náklady na akci - Oficiální otevření naučné stezky v Borové dne
21.9.2019 a na projektový den se žáky ZŠ České Heřmanice 27.9.2019,
které činily 2.745,50 Kč. Dále informaci o plánované akcí Den
otevřených dveří v sociálním zázemí u CVA v termínu 11.10.2019.
informaci o proběhlém požáru velkoobjemového kontejneru na papír
umístěný pod hospodou v Českých Heřmanicích, ke kterému
pravděpodobně došlo o víkendu 5. – 6.10. a tímto činem také došlo ke
škodě městysu. Kontejner byl pořízen v lednu 2018 v ceně 65.894,58 Kč
s DPH což bylo nahlášeno 9.10.2019 na policii, z důvodu úhrady škody
od pojišťovny.
že MŠ České Heřmanice ve spolupráci s městysem připravila dotazník
pro rodiče dětí, který by měl zjistit zpětnou vazbu na nové vedení MŠ.

Diskuse: J. Lichtenberk informoval o přístavbě pergoly u hasičárny; Občané
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místní části Chotěšiny upozornili na rozrůstající se a neupravovanou zeleň u
křížku, na vyvrácenou dopravní značku na kraji Chotěšinek a na krátký žlábek
na hasičské zbrojnice díky kterému zatéká na fasádu a také na nutnost opravy
komína, kolem kterého rovněž zatéká (úkol pro T. Jeřábka); dále vznesli tyto
požadavky: na osvětlení u autobusové zastávky na solární energii a na možnost
osvětlení vánočního stromku (zajistí p. Posel); dokoupení stolů a židlí do
zasedací místnosti v hasičské zbrojnici v Chotěšinách; na umístění dalšího 1
kontejneru na papír; na oddělení dětského hřiště a pozemku soukromého
vlastníka dřevěným plotem; na novou větší vývěsní tabuli; na opravu silnice a
zpevnění krajnice z Chotěšin do Chotěšinek; na snížení rychlosti v Chotěšinách,
zatáčka od Chotěšinek ke křižovatce; na pořízení plechové popelnice do
hasičské zbrojnice, na možnost posunutí sloupu el. napětí u hasičské zbrojnice
směrem k silnici a sundání el. vedení z domu čp 5.;
Nakonec vyslovili pochvalu zaměstnanci J.Šplíchalovi za služby spojené s
odvozem kontejnerů z Chotěšin.
- pl a pe -

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V září se manželům Coufalovým narodil syn Matěj.
V říjnu se manželům Šprincovým narodil syn Kryštof.
V listopadu se Ladě Dočkalové a Petru Plašilovi narodil syn Matyas.
Rodičům gratulujeme a Matějovi, Kryštofovi a Matyasovi přejeme v
životě hodně štěstí a zdraví.

V září oslavil své životní jubileum 75 let pan Jaroslav Křepelka
z Českých Heřmanic.
V říjnu oslavili své životní jubileum 60 let pan Ladislav Matouš
z Českých Heřmanic a 85 let paní Anna Hudečková z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.
-ak18

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro
rok 2019 městys zveřejňuje v měsíci prosinec následující článek:

Svařování a požární ochrana
Svařování je jednou z nejužívanějších technologií ve výstavbě, výrobě i
při údržbě a opravách strojů a zařízení. Z požárního hlediska se jedná o práci za
použití otevřeného ohně nebo o práci s materiály zahřátými na tavící teplotu.
Z toho pak při nedodržení platných předpisů a při nedbalosti pracovníků
vzniká značný počet požárů s velkými finančními škodami.
Nejčastěji vznikají požáry od sváření v budovách a objektech ve
výstavbě, v garážích a dílnách pro údržbu dopravních prostředků a ve
výrobních budovách. Především v objektech ve výstavbě dochází k častému
rozšíření požárů z toho důvodu, že zde nejsou žádná stavební omezení, která by
tomuto rozšíření bránila.
Při sváření plamenem a řezání kyslíkem představuje značné požární
nebezpečí to, že dochází ke vznícení hořlavých látek nacházejících se v
bezprostřední blízkosti plamene, případně ke vznícení od rozpálených
materiálů. Nejčastější příčinou požárů při sváření elektrickým obloukem je
propadávání žhavých okují do prostorů pod místem sváření mezi snadno
vznětlivé látky.
Posuzujeme-li příčiny vzniku požáru od sváření, zjišťujeme, že v mnoha
případech dochází k porušování předpisů ať již vědomě nebo z nedbalosti.
Setkáváme se však i s vyloženou neopatrností a lajdáctvím.
K tomu, abychom případy vzniku požárů od sváření omezili, je nutné
řádně dodržovat protipožární opatření. Především je třeba odstraňovat hořlavé
látky z okruhu ohroženého svářečskými pracemi. Případně ty, které nelze
odstranit, je třeba přikrýt nehořlavým materiálem nebo je dostatečně navlhčit
vodou. Dobrý technický stav a řádné provádění údržby svářecích zařízení patří
mezi základní pravidla bezpečné práce.
Přeji Vám klidné prožití adventu a Vánoc bez požáru.

-pe19

TJ Sokol České Heřmanice
Poslední paprsky hřejivého babího léta jsou pryč a oči úpěnlivě směřují
k obloze vyčkávajíce první sněhové vločky. Začal advent, prožili jsme svatého
Mikuláše a čeká nás jeden z nejočekávanějších svátků roku, Vánoce. Plesová
sezona bude brzy v plném proudu a každý z nás se může blýsknout dokonalými
sportovními výkony ve stylu StarDance nebo v často oblíbenějším volném stylu
dle vlastní fantazie a nálady. Vždyť jde hlavně o to si to užít, stejně jako u
každého jiného sportu.
Co se událo?
➢
14. září – turistický pochod v okolí Českých Heřmanic – V sobotu 14.
9. se uskutečnil pochod okolo Heřmanic. Sešli jsme se na našem náměstí a
vyrazili přes pazdernu směr Horky. Počasí vyzývalo na krásnou podzimní
procházku, ale bohužel se akce zúčastnilo pouhých 28 turistů včetně dětí. Velice
nás mrzí, že se takových akcí účastní čím dále méně lidí. Budeme se proto
snažit jako výbor jít příkladem a zkusit tyto akce více podpořit. Věříme, že nás
v účastech také podpoříte. Trasa byla dlouhá okolo 10 km. Děti cestou ocenily
odhalení ukrytého pokladu. Rovněž jsme si prošli novou naučnou stezku
na Borové. Je to příjemně zvelebený kout v našem okolí. Vše jsme ukončili na
hřišti, kde jsme si opekli buřty a zahasili žízeň. Věříme, že se i vy příště
zúčastníte.
11. listopad – lampiónový průvod – tradičně jsme měli možnost se večer
za svitu lampiónů příjemně projít po Českých Heřmanicích. Lampionový
průvod byl ukončen procházkou po hřišti, kde jsme se mohli dozvědět něco
více ze života sv. Martina. Na závěr nás jako každoročně čekalo skvěle
připravené a velmi chutné občerstvení v podobě výborných svatomartinských
rohlíčků. Zapít jsme je mohli čajem nebo svařeným vínem.
➢

Co připravujeme, na co se těšit?
➢

7. prosince – Mikulášský pinec cup

➢

17. ledna – Beseda o American Trail Race – nejdelší závod planety
pro horská kola – 8100 km (plakát na konci článku)

➢

22. února – Lyžařský zájezd do Deštného v Orlických horách

➢

29. února – Diskoples
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➢

6. března – Valná hromada TJ Sokol – mimo jiné volba členů výboru
a předsedy

➢

30. dubna – pálení čarodějnic

O všech výše uvedených akcích se také včas dozvíte na našich stránkách
nebo na našem facebooku.
Naše oddíly
Fotbal muži
První polovina premiérového ročníku v I.B třídě mužů je za námi. Pojďme
si připomenout, co vše se událo. Na první bojovný zápas, o kterém jsme psali
v minulém vydání, naši fotbalisté navázali úspěšně. Se zlepšeným výkonem
předvedli domácím fanouškům pohledný fotbal s výsledkem, na který jsme byli
zvyklí v minulých ročnících. Premiérově na naše hřiště zavítal tým z Kunčiny.
Výhra 7:0 dodala našemu týmu klid před dlouho očekávaným derby se
Sloupnicí, čekali jsme na něj dlouhých šest let. Do zápasu jsme vstupovali jako
favoriti. Náš tým zápas nakonec ovládl v poměru 4:2, i když s výkonem jsme
úplně spokojeni nebyli. V pátém kole jsme zavítali na hřiště Letohradu.
S místním B-týmem byl sehrán dle mnohých i nestranných fanoušků velmi
nadstandardní zápas. I přes mírnou herní převahu jsme prohráli 2:1. Svoji roli
sehrálo velké množství zahozených šancí. Přes zranění naší opory v osobě
hrajícího trenéra Tomáše Jirsáka, se nám zbytek sezóny podařilo dohrát
s jednou prohrou a sedmi výhrami. Díky tomu jsme po podzimu na prvním
místě tabulky, které držíme o skóre před Letohradem B. Nezbývá tedy než
zhodnotit naše premiérové počínání ve vyšší soutěži jako úspěšné. Posuďte
sami. Po týmových a velmi bojovných výkonech z konce podzimu držíme
zmiňovanou první příčku po jedenácti výhrách a dvou prohrách se skórem
58:19. Prim hrajeme i ve statistikách střelených gólů. Lukáš Mach vévodí
tabulce s 21 góly, s náskokem sedmi gólů na druhé místo. Během podzimu bylo
odehráno také 3. kolo poháru Hejtmana Pardubického kraje s týmem SK
Zámrsk. Po velmi atraktivním zápase a výhře 2:1 nás čeká další velké derby a
to s krajským týmem FK Agria Choceň. Toto derby se odehraje během jara.
Nezbývá než si odpočinout v zimní přestávce a opět se připravit jak po fyzické,
tak po psychické stránce na jarní část.
Fotbal děti
Na podzim tohoto roku konkrétně 19. 9. proběhl fotbalový nábor dětí.
Zacílili jsme na ty nejmenší, a to na dívky a chlapce od 3 let. Podařilo se nám
zaujmout, a proto se s dětmi pravidelně scházíme každý čtvrtek od 16 hod. O
začínající fotbalovou droboť se starají a fotbalovým dovednostem je učí trenéři
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Tomáš Jirsák, Ladislav Jirsák, Lukáš Mach, Jan Souček a Martin Kučera. Náš
první turnaj s dětmi proběhne již 8. 12. v Libchavách. Moc se na něj s dětmi
těšíme. Rádi do začínající generace fotbalistek a fotbalistů přivítáme další malé
naděje. Stačí přijít na fotbalový trénink do tělocvičny v Českých Heřmanicích.
Také děkujeme za hojnou účast při trénincích.
Cvičení dětí
Po letní pauze jsme opět navázali na tzv. Cvíčo s dětmi. Moc nás těší, že
se stabilně schází okolo 16 dětí. Obrovské poděkování patří těm, díky kterým
jsme mohli pro děti nakoupit vybavení do tělocvičny. Děkujeme hlavně Miloši
Sobelovi, který vše na kole tzv. odmakal a všem sponzorům, kteří přispěli na
každý jeho ujetý kilometr. Díky podpoře se nám podařilo koupit: čtyřdílné
skládací žíněnky, malé medicinbaly, balanční čočky, balanční ostrůvky,
basketbalové míče, dětské gymnastické míče, dětské rozlišováky, různé druhy
malých míčků (tvrdé, měkké, neposedné, gumové fotbalové). Vše najdete
v nejbližší době na našich internetových stránkách včetně fotografií. S pomocí
tolik chybějícího náčiní se nám rozšířily možnosti práce s dětmi. Cvičení se
stalo pestřejší a zábavnější. Ještě jednou Vám jménem cvičitelů i dětí moc
děkujeme.
Závěrem
Závěrem bych Vám chtěl jménem celého výboru TJ Sokol České
Heřmanice popřát klidný a pohodový advent, šťastné a usměvavé svátky
vánoční a do nového roku hlavně zdraví a radost, třeba i tu z pohybu, protože
ve zdravém těle zdravý duch.
Sportu zdar!
Za Váš TJ Sokol KŠ a spol.

Hasičské zprávy
V sobotu 23. listopadu zahájil sbor dobrovolných hasičů
další plesovou sezónu v Českých Heřmanicích. K tanci zahrála
skupina Vepřo, knedlo zelo s Dádou. Tradičně byla připravena
bohatá tombola, večeře, výzdoba sálu současnými i
historickými hasičskými uniformami a břišní tanečnice jako předtančení.
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SDH České Heřmanice zve své členy na

Výroční valnou hromadu
v pátek 17. ledna 2020 od 19.00 hod. v hasičské zbrojnici

Mladí hasiči z Českých Heřmanic se letos zúčastnili čtyř závodů
Orlickoústecké ligy v požárním útoku pouze v kategorii starších žáků.
Umístili se na 18. místě z 26 přihlášených družstev. Nejrychlejší čas se
jim povedl v Přívratu, a to 19,48 s.
Na podzim proběhlo okresního kolo závodu požární všestrannosti
mladých hasičů a požárních hlídek. V Klášterci nad Orlicí obsadili 27. místo
z celkového počtu 42 družstev.
V neděli 1. prosince pak ukončili letošní sezónu na bowlingu v Litomyšli.
-př-

Zprávičky z naší školičky
V září jsme se sešli v novém školním roce. Nastoupilo šest nových dětí, a
tak celkový počet dětí ve školce je 26 – 13 kluků a 13 holek.
V září, jako každý rok, žáci ze ZŠ uspořádali sportovní odpoledne, kde
jsme
se
setkali
s našimi
kamarády,
kteří už navštěvují ZŠ.
V září,
říjnu
a
listopadu jsme přijali
pozvání
do
MŠ
Sloupnice, kde jsme
shlédli divadélka Víly
Srdíčkové.
V listopadu jsme
využili příležitosti a šli
se podívat na výlov Velkonetřebského rybníka. Pro děti to byl netradiční zážitek
a všichni jsme si to moc užili.
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V úterý 12. 11. jsme se vydali na „neplánovaný“ výlet do knihovny
v Chocni – a to z důvodu přerušení dodávky vody. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale beseda v knihovně nám to vynahradila.
Ve čtvrtek 28. 11. proběhl před kostelem tradiční Vánoční jarmark, na
který jsme si s dětmi připravili vystoupení. Do konce roku nás ještě čeká:
návštěva Mikuláše a čerta, divadelní pohádka v Zálší, vánoční tvoření s rodiči,
výlet na zámek do Doudleb a nejkrásnější den v roce-Ježíšek.
Děkujeme předsedovi školské komise a celému zastupitelstvu za podporu
při dovybavení školní kuchyně elektrickým sporákem a konvektomatem. Také
hasičům patří náš dík za pomoc při konání jarmarku. Věříme, že dobrá
spolupráce bude pokračovat i nadále.
Přejeme všem poklidné VÁNOCE a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!
L. Nádvorníková, učitelka MŠ

Zprávičky ze školy
Školní rok se nám rozběhl mílovými kroky a máme tu předvánoční čas.
Prvňáčci už umí číst první jednoduché větičky, a ti starší postupně vstřebávají
nové a nové informace. Školní práci prokládáme také zábavnějšími formami
výuky.
V září jsme pro naše mladší „spolužáky“ ze školičky uspořádali sportovní
dopoledne. Společně jsme si tak zasoutěžili a protáhli svoje těla.

S panem starostou jsme se vypravili na naučnou stezku na Borovou. Měli
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jsme to i s odborným výkladem pana Vintery. Stezka se nám moc líbila a zveme
všechny, aby se tam zašli podívat, fakt je to moc hezké. Zajímavý výlet jsme
zakončili opékáním buřtů.
V říjnu jsme vyrazili na
„Slavičák“ pouštět draky. Počasí nám
přálo, a tak se naši draci vznášeli
vysoko v oblacích. Přišly se za námi
podívat i děti z naší školky.
Společně se ZŠ Tisová jsme
navštívili hvězdárnu v Hradci Králové.
Vždy je lepší, když si děti mohou učivo
osahat a okoukat, a to se nám v Hradci
povedlo. Díky zajímavé pohádce jsme
se přenesli do vesmíru a pozorovali, jak
to v tom našem vesmíru vlastně vypadá.
V listopadu jsme začali jezdit na
plavecký výcvik do Vysokého Mýta. Čeká nás 10 lekcí, během kterých se
naučíme plavat nebo v plavání zdokonalíme. V pondělí 25. 11. jsme si pod
vedením paní Eriky Víchové vyrobili adventní věnce.
Listopad je tradičně u nás ve škole ve znamení příprav na Vánoční
jarmark. A ani letos tomu nebylo jinak. Vyráběli jsme výrobky, učili se nové
písničky a koledy, abychom byli
dobře připraveni na den D-28.
11., kdy se jarmark uskutečnil.
Tradičně je spojen s rozsvěcením
vánočního stromu na náměstí.
Letos jsem vyměnili vystupování
na náměstí za okolí kostela.
Myslíme si, že to bylo dobré
řešení, protože děti bylo více
vidět i slyšet. Jenom jsme
bohužel neviděli to rozsvěcování
stromku.
A co nás ještě čeká do Vánoc?
V prosinci to bude tradiční
mikulášská nadílka. Také jsme
přijali pozvání do Zálší na
divadlo.
17.
prosince
se
vypravíme do Doudleb na
zámek, kde nás čeká interaktivní
putování zámkem v kulisách
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Vánoc. A ve čtvrtek 19. prosince si uděláme Vánoce u nás ve škole – vánoční
besídku spojenou s tradicemi, koledami a rozdáváním dárečků. A tím se krásně
naladíme na ty pravé Vánoce v
našich domovech. A my vám
všem přejeme, aby ty Vánoce
byly pohodové, plné úsměvů, her
a pohodičky, v novém roce hlavně
hodně zdraví, také trochu štěstí,
hodně pohody a lásky. To vám
přejí děti a zaměstnanci naší
školy.
A ještě bychom chtěli poděkovat obecnímu zastupitelstvu za vstřícnost a velmi
dobrou spolupráci a všem, kteří naši školu jakýmkoli způsobem podporují.
Díky a hezké Vánoce!!!!!! :-))))
- jk-

Víno
Vinaři opustili vinice a věnují se mnohem příjemnější činnosti ve svých
sklípcích, burčák už podvodníci nevyrobí ani z droždí, svatomartinské víno se
pomalu stává „akčním“ - zlevněným zbožím a co nevidět bude na pultech
vinoték ročník 2019.
Známe vína bílá, růžová,
červená i oranžová. Známe
vína stolní, zemská, jakostní, s
přívlastkem, ledová, slámová
či bariková. Podle užití pak
mešní, košér nebo likérová.
Dříve byla oblíbena ovocná
domácí vína tzv. čučo. Známý
vtip rozděluje moravská vína
na: ...dá se…, ….nedá se…..,
…..dá se Pražákům…..I když
se vědci dodnes neshodli na
tom, zda víno člověku více
škodí nebo prospívá, je fakt, že
středomořské národy tento nápoj znají a užívají snad pět tisíc let. Dokonce se
víno stalo podstatou několika všeobecně užívaných moudrých rčení:
- In vino veritas, in aqua sanitas (ve víně je pravda, ve vodě zdraví)
- Vino lac seni (víno je mlékem starců)
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- Káže vodu, pije víno….
- Nalijme si čistého vína…
Mám za to, že toto poslední moudro by mělo být našim předsevzetím pro
nadcházející rok. Příval slibů, polopravd, populistických prohlášení, až
zřejmých lží útočí každodenně ze všech možných stran na naše smysly.
Bulvární média, sociální sítě, anonymní internetové diskuze a další šiřitelé
hoax, fake…nemají sílu, často ani chuť či schopnost, odstranit zprávy, které
uvádějí člověka v omyl, vyvolávají podvědomě nejistotu, strach a následné
nepřiměřené reakce.
Člověk by měl staletími prověřenou moudrost uplatňovat v každodenním
životě i dnes. Nenechat se „opít rohlíkem“ v podobě senzačních zpráv a
odhalení z neseriózních zdrojů. Selský úsudek, ověření zprávy z více stran a
nepapouškování neprověřeného má v 21. století cenu zlata nebo „čistého vína“.
- jc-

Tříkrálová sbírka
Solidarita jistě patří k nejdůležitějším vlastnostem lidského společenství.
Někteří spoluobčané z důvodů vlastního hendikepu, zdravotního stavu, etnika
nebo jen zvýšené péče o nevymření národa nedosáhnou na prostředky
umožňující důstojný život. Takovým jsou určeny výnosy tříkrálových sbírek,
benefičních koncertů, mimořádné sociální sbírky apod. Začátek roku je jistě
velmi vhodným časem k vytvoření laskavých podmínek sousedského i širšího
soužití.
Skupinky malých tří králů budou našimi obcemi procházet o prvním
víkendu po Novém roce. Nechejte se potěšit nejen jejich přáním, ale i dobrým
pocitem z podpory potřebných.
-jc-

Čas 55+
Ve čtvrtek 10.10. 2019 jsme my, zájemci z ČAS 55+, vyjeli směr Svojanov.
Naším cílem byl jeden z nejstarších hradů u nás, s jehož historií jsme se
seznámili ve dvou prohlídkových okruzích pro veřejnost. V prvním okruhu
jsme mohli vidět, jak se na hradě žilo, a ve druhém jsme sestoupili do sklepení
a mučírny hradu. I bezprostřední okolí hradu je moc pěkné. Průvodkyní nám
byla sama královna. Velmi interaktivní formou jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí o historii hradu, jeho vlastnících, a občas jsme dostali i hádanku.
Jednu z nich vám položím a na konci příspěvku prozradím správnou odpověď.
Tedy: „Proč se tomu, kdo pije, třeba i hodně vína, říká pijan a tomu, kdo takto
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hojně pije pivo, se říká ožrala?"

Potom jsme navštívili výstavu Českých korunovačních klenotů
(mistrovská replika). Součástí byly i obrazy o životě Karla IV., o jeho
zakladatelské činnosti, ale i o rodinných vztazích.
Následně jsme se občerstvili dobrým obědem a pokračovali směr
Olešnice na Moravě, kde nás čekala
modrotisková dílna.
Rodinná firma, která zde
působí již 150 let, používá stejnou
technologii jako tehdy a některé
stroje pamatují ještě počátky dílny.
Sám majitel nám ukázal postup
barvení látek, jejich potisk a
seznámil nás i s módními trendy
vzorů. V malém obchůdku jsme si
udělali radost zakoupením jejich
výrobků.
A pak už cesta domů autobusem pana Voříška z Chocně.
Díky všem, myslím, že se výlet vydařil.
-mn-
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