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Koronavirus
Lidstvo si od svého počátku klade dodnes jednoznačně neobjasněné
otázky o původu vesmíru, vzniku života, evoluci. V poslední době též o
udržitelnosti života, jeho kvalitě, vlivu člověka na schopnost regenerace planety
a mnoho dalších. Pokud se podaří na dílčí otázky definitivně odpovědět, hned
se v návaznosti objeví tisíce nových otázek a musíme přijmout pokorné
Sokratovo „vím, že nic nevím“.
Ještě před cca 120 lety nemělo lidstvo ponětí o částicích tisíckrát menších
než bakterie. Ty byly popsány jen o několik desítek let dříve a patří k
jednobuněčným organizmům kulovitého či tyčinkovitého tvaru s buněčnou
stěnou a jádrem. Viry jsou svým složením podstatně jednodušší skladby i
funkce. Patří mezi nebuněčné mikroorganismy tvořené bílkovinou a nukleovou
kyselinou. Jejich jednoduchá skladba ale přináší velké problémy pro člověka,
pokud s nimi chce bojovat. Na viry nemáme obecně účinné léky, neúčinkují na
ně žádná antibiotika, a jelikož způsobují nejrůznější nemoci, stávají se
obávanými původci lokálních či plošně se šířících chorob. V říši zvířat to jsou
třeba slintavka skotu, africký mor prasat, psinka šelem, ptačí chřipka nebo
vzteklina. U člověka klíšťová encefalitida, spalničky, žlutá zimnice, ebola a
nebo dnes každodenně zmiňovaná infekce Covid-19, koronavirem, rozšiřujícím
se z Číny do všech koutů planety. Rychlost šíření umocňuje dříve nevídaná
migrace obyvatel všech kontinentů, relativně dlouhá inkubační doba infekce i
čas potřebný k výrobě vakcíny.
Covin-19 není bezvýznamné nachlazení. Rovněž není infekcí s absolutně
dramatickým průběhem. Na místě je přijmout doporučené formy chování
epidemiologickým ústavem, nezvyšovat osobní rizika kontaktem s potenciálně
nakaženými, nepodléhat hysteriím a uchovat si zdravý rozum i při zvýšeném
nebezpečí infekce.
I když Covin-19 odezní nebo se podaří vyvinout vhodnou vakcínu, člověk
bude stále vystavován novým zkouškám své inteligence, důvtipu a schopnosti
poučit se z prožitých zkušeností. Čím bude vnímavější k přírodě a pokornější ke
svým schopnostem, tím bude mít větší šanci žít.
-jc-

Informace z úřadu městyse
➢ MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je pro rok 2020 vyhláškou schválen ve výši 500 Kč. Poplatek je v
tuto dobu splatný pouze jednorázově nejpozději do 30.6.2020.
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➢ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY (OZV) MĚSTYSE – jedná se o OZV
č. 2/2019 o místním poplatku ze psa, OZV č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze
vstupného a OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Vyhlášky byly dány do souladu se zákonem o
místních poplatcích, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2020. OZV č.
1/2020 o nočním klidu, která začne platit v polovině března. Předmětem této
je stanovení výjimečných případů, při nichž doba nočního klidu nemusí být
dodržována. Informace o konkrétním termínu konání těchto akcí bude
zveřejněna úřadem městyse na úřední desce minimálně 5 dnů před datem
konání. Více na www.ceskehermanice.cz v sekci Úřad – vyhlášky a
nařízení.
➢ PRODEJ OVCÍ – městys nabízí k prodeji 3 ovce Merino stáří 2x 4 roky
(600 Kč/ks) a 1x necelý 1 rok (1000 Kč). Více informací Vám podá
I. Dočkalová 604 140 424.
➢ 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: Pavel Eliáš tel.: 724 186 294.
Email: urad@ceskehermanice.cz
➢ Zastupitelé městyse Vás zvou na jednání ZM, které se bude konat v úterý
24. 3. 2020 od 19 hodin v Naší Hospůdce v Českých Heřmanicích.
Předpokládaný program, který bude před jednáním aktualizován:
1. schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZM (P. Eliáš), 3. Zpráva
předsedy finančního výboru – rozpočet 2020 (J. Lichtenberk), 4. Ukázka
zakoupeného defibrilátoru, 6. Spolupráce Krajského sdružení hasičů
Pardubického kraje a městyse oblasti požární ochrany (Josef Bidmon)
7. Různé, 8. Závěr.

-pe4

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva
Dne 5. 11. 2019:
ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 9/2019 v předložené podobě.
• nabídku ve výši 3.630 Kč s DPH od společnosti JDS projekt, s.r.o.,
Vysoké Mýto na zhotovení studie plánovaného parkoviště pro
návštěvníky naučné stezky a čp. 7 v Borové na části pozemků s parcelním
číslem 587/2 a 1320 v k.u. České Heřmanice.
• nabídku společnosti JDS projekt, s.r.o., Vysoké Mýto na vyhotovení
projektové dokumentace na změnu stavby před dokončením – příjezdová
komunikace v rámci akce „TI pro 3 RD za kulturním domem v Českých
Heřmanicích“ v celkové ceně 8.470 Kč s DPH.
• požadovanou roční výši odměny pro manželé Říhovi, České Heřmanice
5.000 Kč/os. před zdaněním za redakční práce na místním zpravodaji
Heřmánek za rok 2019.
• nabídku společnosti SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí na
instalaci konstrukce na šplh do výšky včetně tyče a lana v ceně 25.362 Kč
s DPH a nákup gymnastického koberce v ceně 11.248 Kč vč. DPH
v rámci akce „Nákup a instalace gymnastických kruhů do tělocvičny v
Českých Heřmanicích“. Dotace 20 ti. Kč od Pardubického kraje.
• dodatky č. 2 ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny a
plynu č. 170024 a 170077 mezi společností Dobrá Energie s. r. o., Praha a
městysem, kterými se mění doba platnosti smluv od 1.1.2020 do
31.12.2021 a smlouvy budou řízeny dle ceníku Jistota 2020 a Dobrým
Ceníkem.
• okamžité uzavření Naší hospůdky z důvodu výrazné provozní ztráty za
rok 2019 o čemž budou informování organizátoři objednaných akcí.
Místní organizace si na svých akcích zajistí provoz hospůdky včetně
kuchyně.
• nabídku společnosti VTZ s.r.o., Vysoké Mýto na instalaci 2 ks topidel do
zasedací místnosti v hasičské zbrojnici v místní části Netřeby v celkové
ceně 30.988,72 Kč s DPH.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje se
společností Libor Černohlávek, Církvice, kterým se nově stanovuje výše
poplatku za každou umístěnou sběrnou nádobu v Městysu České
Heřmanice 500 Kč/rok.
• finanční dar na činnost spolku MAS Litomyšlsko o.p.s. pro rok 2020 v
celkové výši 2.890 Kč.
5

ZM souhlasilo:
• s prodejem částí pozemků městyse v místní části Borová s parcelním
číslem 587/2 a 1320 v k.u. České Heřmanice o výměře cca 1000 m²
manželům T. za 411 Kč/m². Kupní smlouva bude schválena po
vyhotovení geometrického plánu. Poplatek za vklad do katastru
nemovitostí uhradí žadatel a městys si vyhrazuje předkupní právo věcné,
které bude vymazáno po zahájení užívání RD.
• s darem do tomboly na Reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko
ve výši 2.500 Kč.
• s prodloužením pracovní smlouvy pro I. Dočkalovou, Netřeby od
1.1.2020 na dobu neurčitou.
ZM jednalo:
• o žádosti manželů K, Chotěšiny o odkup pozemku městyse v místní části
Chotěšiny s parcelním číslem 295 v k.ú. Chotěšiny o výměře 203 m²
z důvodu ucelení pozemků u RD a možnosti oplocení. Starosta upozornil,
že ve výše uvedeném pozemku je uložena vodovodní přípojka pro čp. 19
a zemědělský objekt (salaš) ZOD Zálší. ZM souhlasí s prodejem, ale
pouze v případě dohody se ZOD Zálší.
• s novou zájemkyní o zaměstnání na pozici obsluhy Naší hospůdky s P.H.,
Borová na poloviční úvazek.
• o aktuálním stavu a potřebě doplnění dárkových a reklamních předmětů
městyse. ZM se také shodlo na pořízení aktuálních celoročních fotografií
našeho městyse od p. Horáka.
• o nabídce pana M.H., Voděrady na přenechání historických zemědělských
strojů. Starosta zajistí vyjádření R.U. ředitele Muzea Ústí nad Orlicí.
ZM vzalo na vědomí:
• informaci starosty o dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření technické
infrastruktury“ v rámci akce „TI pro 3 RD za kulturním domem v
Českých Heřmanicích“, který nebude opětovně projednáván. Prozatím
došlo ke snížení ceny díla o 432.293 Kč z důvodu převodu investorství
vodovodu a kanalizace (materiál a související práce) na společnost
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto a tím se stane
vlastníkem těchto řádů. Dále se bude měnit cena díla v návaznosti na
nové řešení opravy místní komunikace (nová parkovací místa) v rámci
výše uvedené akce, a proto bude dodatek projednán po všech těchto
změnách.
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• informaci starosty, že Pardubický kraj vyhověl žádosti o změnu akce
„Nákup a instalace gymnastických kruhů do tělocvičny v Českých
Heřmanicích“ s tím, že bude ponechán název akce a bude instalována
konstrukce na šplh do výšky včetně tyče a lana a v rámci této akce bude
ještě pořízen gymnastický koberec v délce 8 m.
• žádost o podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků po
kontrole výkonu spisové služby od Státního okresního archivu Ústí nad
Orlicí. Odpovědí byl pověřen starosta a účetní.
• že v rámci akce „Bezbariérovost ZŠ České Heřmanice“ je potřeba
aktualizovat projektovou dokumentaci a rozpočet plánovaného stavby
výtahu v budově školy z důvodu připravované dotační výzvy MAS
Litomyšlsko o.p.s..
• informaci o vyhodnocení doručených dotazníků od rodičů žáků MŠ České
Heřmanice, které dodaly zpětnou vazbu na nové vedení a provoz školky.
Rodiče nejhůře ohodnotili vybavení školní zahrady.
• informací I. Vychytilové o zrušení zájmu o místo provozní v Naší
hospůdce a informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za měsíc
říjen. T. Jeřábek upozornil ZM, že letošní hospodářská ztráta je již
výrazná a navrhuje uzavřít Naši hospůdku s okamžitou platností pro
ekonomickou nevýhodnost pro městys.
• informaci starosty o podání žádosti o prodloužení dohod o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
č. UOA-V-35/2019, UOA-V-36/2019 a UOA-V-40/2019.
• představenou další cenovou nabídka společnosti Pártystany-Jičín s.r.o.,
Jičín na pořízení pártystanu v celkové výši 58.543 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 zbývá Komunitní škole doplatit 737,- Kč.
• zápis z kontrolního dne na stavbě „Oprava mostu ev.č. 3179-4 v Českých
Heřmanicích“ ze dne 24.10.2019.
• protokol o kontrole projektu „Naučná stezka Borová“, kterou provedl
Státní zemědělský intervenční fond: Hradec Králové dne 24. 10. 2019. Při
kontrole nebyly shledány chyby ani nedostatky.
• novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1.
ledna 2020. Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o
místních poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních
poplatků včetně obsahových náležitostí obecně závazných vyhlášek.
• chystané výzvy v dotačních programech MAS a POV. („Vybavenost obcí
mikroregionu Vysokomýtsko“ - obměna herního prvku na hřišti v ČH;
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Podpora MAS – komunitní škola – keramická dílna; Vyhlášení dotačních
programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2020; Program
obnovy venkova 2020 - přístřešky na kontejnery a nové sběrné místo
tříděného odpadu na pazdernu; Program podpory kultury a památkové
péče v Pardubickém kraji na rok 2020 – sýpka, Dotace na podporu
zpracování strategických dokumentů obcí - pasporty místních
komunikací; Dotace na hřiště a přírodní hřiště - MŠ; infrastruktura, byty a
stromy - sociální bydlení; místní komunikace. (MMR)
• o dotazech obyvatel z jednání ZM v Chotěšinách ze dne 9.10.2019, které
budou nadále postupně řešeny a o žádosti SDH Chotěšiny o plechovou
popelnici pro hasičskou zbrojnici v Chotěšinách.
• informaci o celkových nákladech na akci Den otevřených dveří v
sociálním zázemí u CVA v termínu 11.10.2019.
Diskuse:
Starosta informoval o zrušení plánované přednášky Finanční gramotnost
z důvodu uzavření Naší hospůdky. ZM diskutovalo o plánované akci
„Připomínka 30 let sametové revoluce“ 17.11. od 16.30 hod. Starosta navrhl
udělení řádu zlaté petardy J.R. za 15. výroční odpálení silvestrovského
ohňostroje. Starosta informoval ZM o možnosti zrušení havarijním pojištění na
IVECO 37.000 Kč. ZM navrhlo uspořádat besídku zaměstnanců a VPP ke konci
roku v termínu 6.12.2019 od 17.00 hod. J. Pánek upozornil, že od Sloupnice při
výjezdu na Netřeby chybí značka dej přednost v jízdě. MUDr. M. Novotná se
dotazovala na možnost dotací na chodníky, a zda je hotový projekt na chodníky.
Dne 11. 12. 2019:
ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 10/2019 v předložené podobě.
• Obecně závaznou vyhlášku Městyse České Heřmanice č. 2/2019 o
místním poplatku ze psa v předložené podobě.
• Obecně závaznou vyhlášku Městyse České Heřmanice č. 3/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předložené podobě.
• Obecně závaznou vyhlášku Městyse České Heřmanice č. 4/2019 o
místním poplatku ze vstupného v předložené podobě.
• Obecně závaznou vyhlášku Městyse České Heřmanice č. 5/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předložené
podobě.
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• Aktualizaci č. 6 Místního programu obnovy venkova Městyse České
Heřmanice na období 2014 – 2020.
• podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje
na rok 2020 na akci „Výstavba odstavných ploch pro kontejnery na
tříděný odpad“ v celkové částce 331.000 Kč. Dále ZM souhlasí s podanou
žádostí o dotaci na akci „Pořízení hracího prvku pro děti do Centra
volnočasových aktivit v Českých Heřmanicích“ v rámci projektu
„Vybavenost obcí mikroregionu Vysokomýtsko“ ve výši 60.000 Kč.
• Smlouvu o předání investorství mezi městysem a společností Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, týkající se vodovodního a
kanalizačního řádu a dále ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Rozšíření technické infrastruktury“ mezi městysem a společností PSK
Choceň s. r. o., Choceň to vše v rámci akce „TI pro 3 RD za kulturním
domem v Českých Heřmanicích“, kterým dojde ke snížení celkové ceny
díla 2.776.579 Kč vč. DPH o 432.293 Kč vč. DPH z důvodů převodu
investorství vodovodního a kanalizačního řádu na Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto a o částku 142.957 Kč vč. DPH za
méněpráce a neuskutečněné práce. ZM dále schválilo objednávku na
dodávku a montáž plastových obrubníků na příjezdovou komunikaci
k pohostinství a 3RD za KD v Českých Heřmanicích u společností PSK
Choceň s. r. o., Choceň v celkové výši 48.098 Kč vč. DPH.
• pořízení změny č. 4 Územního plánu České Heřmanice v rozsahu: změna
využití lokality Z16 z původní OV (Občanské vybavení – veřejná
infrastruktura) na využití BV (Bydlení v rodinných domech – venkovské)
na pozemcích č. 1215/2 – část, 346/1, 348/2 – část, 348/3, 393/39 – část,
393/41, 393/44 a změna využití lokality z původní NZ (Plochy
zemědělské) na využití BV (Bydlení v rodinných domech – venkovské)
na pozemcích KN č. 354/23, 354/27, 354/28, 354/52 v k.ú. České
Heřmanice a na pozemku KN č. 2016 v k.ú. Chotěšiny a změna využití
lokality z původní NSZ (Plochy smíšené nezastavěného území
zemědělské) na využití BV (Bydlení v rodinných domech – venkovské)
na pozemcích KN č. 618, 1339, 632 – část, 633/2, 633/3, 633/6, 634,
424, 425 v k.ú. České Heřmanice a případnou aktualizaci využití
stávajících lokalit. Dále ZM schválilo, aby pořizovatelem změny č. 4
Územního plánu České Heřmanice byl MěÚ Vysoké Mýto – odbor
stavebního úřadu a územního plánování a schválilo Pavla Eliáše pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 4 Územního plánu
České Heřmanice. Dále schválilo předloženou nabídku od Ing. arch. Petra
Kuldy – TIPOS, Ústí nad Orlicí na zpracování Změny č.4 Územního
plánu České Heřmanice ve výši 80.000 Kč.
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• úhradu prací Ondreji Páleníkovi, Borová za opravu stodoly a vozové
kolny v Borové čp. 7 ve výši 377.640 Kč, týkající se především opravy
nosných zděných konstrukcí a dřevěných konstrukcí nad rámec
zjednodušené dokumentace pasportu stavby na akci „Návrat ke kořenům
– oprava stodoly s vozovou kolnou v Borové č.p. 7, I. etapa (střechy a
dřevěné konstrukce)“. Jednalo se především o opravu nosných zděných
konstrukcí, které se po odlehčení krovů začali bortit a o opravu jižní stěny
sklepa na, kterém byl umístěn dřevěný sloup, který vynášel větší část
krovu nad průjezdem. Dále po sundání krytiny a vyklizení sena a slámy z
půdních prostor došlo ve větším rozsahu k výměně krovů a dřevěných
konstrukcí, než bylo původně uvedeno v pasportu stavby a výkazu výměr,
podle nichž byl vybírán dodavatel. Tyto uvedené a další práce byly
uvedeny v posudku Ing. J. Vintery, který jakožto autor zjednodušené
dokumentace pasportu stavby z vlastní iniciativy bezplatně dohlížel na
průběh oprav. T. Jeřábek konstatoval, že nebyla dodržena smlouva, kdy
nebyl veden stavební deník a zhotovitel neinformoval o vícepracích
průběžně zadavatele. Starosta: „O pracích nad rámec pasportu stavby
jsem byl průběžně informován, ale nebyly konkrétně vyčísleny.“ Bohužel
ZM nerozhodlo o zajištění stavebního dozoru pro tuto akci, který by za
zadavatele dohlížel na plnění smlouvy o dílo a vedení stavebního deníku.
M. Sobel namítl, že vícenáklady převyšují sjednanou cenu cca o 50%.
Starosta – výše uvedené práce nebyly obsaženy a kalkulovány v pasportu
stavby, nicméně o nich (456.944,40 Kč vč. DPH) bylo ZM informováno
na začátku roku 2019 při přípravě rozpočtu, kde pak následně byla
alokována v rozpočtu částka 300.000 Kč na tyto práce. J. Pánek se
dotazoval, co bude s objektem čp. 7 Borová v budoucnu a v jakém stavu
je objekt nyní. Starosta – do kolny a stodoly není potřeba dále investovat
velké finanční prostředky, což se nedá říct o hlavní budově – hospodě. I.
Plašilová informovala o zájmu občanů Borové o další rekonstrukci čp 7
pro vytvoření místa pro jejich setkávání.
• smlouvu o dílo Mgr. Pavlíny Pechancové, Polička na zhotovení kompletní
projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z 9. Výzvy MAS
Litomyšlsko – IROP – Podmínky pro místní vzdělávání IV. na akci
„Bezbariérovost ZŠ České Heřmanice“ ve výši 30.000 Kč na pořízení
schodolezu.
• předložený Střednědobý výhled rozpočtu městyse na období 2020 – 2022.
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2019 uzavřené s J.
Coufalem, Chotěšiny, kterým se prodlužuje doba nájmu pozemku městyse
KN č. 21/4 v k.ú. České Heřmanice do 31. 12. 2020.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 4991000480 za svoz a
likvidaci odpadu mezi městysem a společností EKOLA České Libchavy
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s. r. o., České Libchavy, kterým se stanovují nové ceny za tyto poskytnuté
služby od 1.1.2020.
dodatek č. 1 k pracovní smlouvě mezi P. Limberskou, České Heřmanice a
městysem, kterým se prodlužuje pracovní poměr od 1.1.2020 do
31.12.2020.
výši ročních odměn zaměstnanců v předložené podobě.
ředitelce ZŠ nákup flash cards na výuku angličtiny v hodnotě 4.995 Kč,
jehož nákup bude hrazen ze státního rozpočtu – ONIV a dále nákup piána
v hodnotě 10.120 Kč, jehož nákup bude hrazen ze schváleného rozpočtu
na rok 2019. Tímto ZM souhlasilo s nabytím tohoto majetku do
vlastnictví zřizovatele.
Smlouvu o bezúplatném užívání části nemovitosti kulturního domu čp.
120 v Českých Heřmanicích pro Komunitní školu České Heřmanice, z.s.,
České Heřmanice.
Smlouvu o dodávce vody č. 11439/19 se společností Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto na připojení čp. 7 Borová k
vodovodnímu řádu.
cenovou nabídku od společnosti Vltava Labe Media na tištěnou inzerci
pronájmu Naší hospůdky v Deníku Extra ve dvou opakování v celkové
ceně 11.616 Kč vč. DPH.
smlouvu s kapelou Parkovištěm pro velbloudy na umělecké vystoupení
v rámci adventního koncertu v termínu 13.12.2020 v celkové ceně 10.500
Kč.
nabídku společnosti GEODÉZIE CINDR s.r.o., Česká Třebová na
vyhotovení Geometrického plánu na rozdělení p.p. 587/2 a 1320 v kú
České Heřmanice v celkové ceně 12.705 Kč s DPH + Stabilizace cca 3-5
ks v ceně 726 -1.210 Kč s DPH (Borová parkoviště).

ZM souhlasilo:
• s nabídkou Ministerstva pro místní rozvoj, že v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP) ve výzvě č. 47 „Infrastruktura
základních škol (SVL)“ došlo k uvolnění finančních prostředků ve výši
3.583.676,90 Kč na náš projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003172
„Modernizace ZŠ České Heřmanice“. Po e-mailové komunikaci ZM byla
odeslána odpověď, že městys přijímá nabízenou částku a bude realizovat
tento projekt. Tímto musí ještě městys zrealizovat projekt
„Bezbariérovost ZŠ České Heřmanice“ a tudíž znovu podat žádost o
dotaci do MAS Litomyšlsko.
• starosta představil ZM nabídku na pořízení leteckých fotografií pro
městys a Mikroregion Vysokomýtsko od p. Horáka, Hartmanice a
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navrhuje případnou domluvu na společné focení s Mikroregionem
Vysokomýtsko.
• s dodatky č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. UOA-V-35/2019,
UOA-V-36/2019 a UOA-V-40/2019 mezi Městysem České Heřmanice a
Úřadem práce České republiky, Praha, které prodlužují původní dohodu
do 31.12.2019.
ZM jednalo:
• o žádosti zastupující ředitelky MŠ o pořízení posuvných dveří a skříní do
budovy MŠ v celkové hodnotě 85.500 Kč. ZM pověřilo předsedu školské
komise, aby posoudil nutnost pořízení tohoto vybavení, a pak ho případně
zahrnout do rozpočtu na rok 2020.
• o možnostech veřejného solárního LED osvětlení k autobusové zastávce
v Chotěšinách, které představil M. Sobel. ZM navrhuje hledat
nejvhodnější technické řešení a poté částku na pořízení VO zahrnout do
rozpočtu na rok 2020. Místostarosta zajistí nabídku u T. Posla.
• o vyjádření ČEZ Distribuce k naší žádosti o přeložku sloupu nízkého
napětí elektrické energie u čp 16 v Chotěšinách, kdy předběžná cena této
přeložky byla stanovena na 100.000 Kč. ZM se shodlo, že nebude o tuto
přeložku žádat.
• o možnosti prodloužení pracovního poměru s L. Eliášovou, která má
smlouvu do 28.2.2020. ZM se shodlo pracovní smlouvu neprodloužit
z důvodu ukončení provozu Naší Hospůdky.
• o žádosti L.Č. o pronájem části plotu u dětského hřiště v místní části
Netřeby, za účelem umístění reklamního banneru o rozměru 1x2 m na
propagaci hospody U Labutě ve Sloupnici. ZM se většinově shodlo
žádosti nevyhovět.
• o novém ceníku pronájmu víceúčelového hřiště (CVA). ZM se shodlo, že
je třeba zjistit stav počítadel energií ke konci roku pro výpočet nových
cen.
• o žádosti P. H. o náhradu za ustoupení ze svého pozemku při směně
pozemků „Heřmanka“ (přeplocení a výsadba thují); v celkové ceně
50 994,5 Kč. ZM navrhuje dále ve věci s P.H. jednat.
ZM vzalo na vědomí:
• dílčí přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019 ze dne 15.11.2019 s
výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
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• Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu o zrušení schválení návrhu
komplexních pozemkových úprav v k.ú. České Heřmanice čj. SPU
071518/2019 ze dne 12. 4. 2019 a doplnění řízení a vydání nového návrhu
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. České Heřmanice s tím, že
v návrhu těchto úprav budou opraveny formální chyby procesní.
• informaci o vyčíslených méněpracích od společnosti Energomontáže
Votroubek s. r. o., Rychnov nad Kněžnou v rámci Akce „Veřejné osvětlení
Borová“, kdy celková cena díla ve výši 614.428 Kč vč. DPH bude
ponížena o 13.187 Kč vč. DPH za neprovedené práce (2x základ pro
sloupy VO). A dále informaci, že vzhledem ke klimatickým podmínkám
již nelze manipulovat s kabely a stavět sloupy VO a tím bude prodloužena
smlouva o dílo s T. Poslem, Sloupnice.
• informaci o zápisu z členské schůze Skupinového vodovodu Bohuňovice
konané 19.11.2019, kde byly projednávány tyto hlavní body: cena
vodného na rok 2020 (cena vody je stanovena od 1. 1. 2020 do 30. 4.
2020 na 42,87 Kč vč. 15% DPH a od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 je cena
41,00 vč. 10% DPH), návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled na
roky 2020 – 2023.
• žádosti ředitelek MŠ a ZŠ o schválení finanční odměny za druhé pololetí,
která zdůvodňovaly přiznání odměny. Starosta informoval ZM, že
v rozpočtu MŠ a ZŠ je dostatečná výše mzdových prostředků a přiznání
odměny je v kompetenci starosty.
• žádost o projednání uzavření Mateřské školy České Heřmanice o
Vánočních prázdninách od 23.12. 2019 do 3.1.2020.
• informaci o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
107D291002003 „Oprava hrobu Rudoarmějců na hřbitově v Českých
Heřmanicích“ z programu Zachování a obnova historických hodnot I
Ministerstva obrany, Praha. Dotace bude poskytnuta v maximální výši
61.952 Kč. Vlastní zdroje městyse budou ve výši 15.488 Kč.
• zápis z kontrolního dne – oprava mostu ev.č. 3179-4 v Českých
Heřmanicích konaného dne 14.11., kdy starosta a T. Jeřábek upozornili na
nutnost doopravy objízdné trasy. O opravu kanálu na objízdné trase a u
Koskových bude požádána společnost Vodovody a kanalizace Vysoké
Mýto, s.r.o..
• vyrozumění POLICIE ČR k zapálenému velkoobjemového kontejneru na
papír (pod hospodou), že naše oznámení bylo odloženo, neboť do 30 dní
ode dne, kdy se orgán policie o přestupku dozvěděl, nebyly zjištěny
skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba.
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• informaci o hospodaření naší hospůdky za měsíce leden–říjen 2019
(náklady 1.027.451,88 Kč výnosy 678.965,01 Kč = ztráta 348.486,87
Kč).
• protokoly o výsledcích průběžných veřejnosprávních finančních kontrol
za rok 2019 u příspěvkových organizací ZŠ České Heřmanice a MŠ
České Heřmanice.
• informaci starosty o možných dotačních titulech z MAS Litomyšlsko,
o.p.s (sociální byty), z Operačního programu Životního prostředí (nádoby
na sběr odpadu) z Pardubického kraje (brožura dotačních programů na
rok 2020).
• odpovědi na dotazy obyvatel Chotěšiny (ZM 10.9.19), které vypracoval J.
Lichtenberk.
• informaci starosty o zaslaném přehledu vytříděných odpadů – použitého
kuchyňského oleje od společnosti Libor Černohlávek, Církvice ze
sběrného místa Netřeby 27 ke konci října 2019 bylo vytřízeno 19 l oleje.
• předložený kalendář svozu odpadů na rok 2020.
• informaci starosty o průběhu příprav na silvestrovský ohňostroj.
• informaci o novém ceníku ke smlouvě o sdružených službách elektřiny a
plynu společnosti Dobrá Energie s.r.o., Praha 5 – Jinonice, kde se cena za
plyn od 1.1.2020 zvyšuje ze 725 Kč/ MWh na 735 Kč/MWh a cena silové
elektřiny u VT z 1 435 Kč/MWh na 1 615 Kč/MWh a u NT z 1 220
Kč/MWh na 1 465 Kč/MWh bez DPH.
• informaci o zvýšení ceny vodného společnosti Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto, s.r.o. s účinností od 1.1.2020 o 1,48 Kč/m3 bez DPH, tj. o
1,70 Kč/m3 včetně 15% DPH. (Cena vodného a stočného je stanovena od
1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 na 72,56 Kč vč. 15% DPH a od 1. 5. 2020 do
31. 12. 2020 je cena 69,41 vč. 10% DPH. Zvýšení ceny je z důvodu
plnění podmínek dotace ze SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro
skupinový vodovod Vysoké Mýto.)“
Diskuse:
ZM opětovně diskutovalo o aktuálním stavu dárkových a reklamních předmětu
městyse a potřebě jeho doplnění; MUDr. Novotná informovala o plánované
Tříkrálové sbírce 2020.; starosta informoval ZM o možnosti nového pojištění
techniky městyse na flotilovou smlouvu; starosta informoval ZM o možnosti
navýšení odměn zastupitelům. ZM si nechává rozhodnutí do přípravy rozpočtu;
starosta představil ZM projektovou dokumentaci na stavbu „Vodovodní a
kanalizační přípojka pro objekt sýpky v Českých Heřmanicích“ včetně výkazu
výměr a rozpočtu. Dále informoval ZM, že na začátku roku budou obnoveny
jednání ohledně dešťové kanalizace a projektu chodníků, o průběhu příprav na
akci společnosti Autoneum, která se uskuteční v KD České Heřmanice v
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termínu 20.12., kdy bude městys zajišťovat část občerstvení.; M. Sobel vznesl
připomínku ke stavu vývěsky u obchodu. ZM navrhuje vývěsku opravit. Dále
se dotazoval na projektanty ohledně soc. bytů. (schůzka po novém roce). Dále
upozornil na připomínku L. Volfové, že v obecním bytě České Heřmanice 75
netěsní okna a parapety.; I. Plašilová – dotaz na provoz obchodu.; J. Pánek
upozornil na ztrátu lavičky u zastávky v Netřeby a dále že stále chybí značka
„dej přednost v jízdě“ k lipce směr Sloupnice a pozval všechny přítomné a
občany městyse na Vepřové hody na Netřeby v hasičárně 14.12.2019. Dále se
dotazoval na možnost pravidelného zapůjčování hasičského DA. ZM
nesouhlasí. Upozornil na havarijní stav kanálů před Janíčkovými na Netřeby.;
J. Lichtenberk informoval o stavech dopravních zrcadel a nutné výměně zrcadla
před Konzumem v Českých Heřmanicích a Chotěšinách, dále informoval, že se
ztratila značka s omezením rychlosti 50 v Chotěšinkách a vznesl dotaz na
zakoupení židlí do hasičárny. Starosta informoval o možnosti zapůjčení židlí ze
sálu 50 ks, dále vznesl požadavek dát do rozpočtu 12.000 Kč na prkna na
podlahu do hasičské zbrojnice; T. Jeřábek poděkoval panu Rensovi za vstřícnost
při pořádání plesu SDH České Heřmanice, dále požádal o zveřejnění
ekonomické ztráty Naší hospůdky v číslech.; M. Novotná se dotazovala na cenu
daru pro oslavence významných výročí, v letošním roce bude 25 oslavenců. ZM
navrhuje zachovat cenu daru 600 Kč, nově dávat knihu + alkohol nebo
víno/bonboniéru + kytku. Dále informovala o přípravách masopustního
průvodu v termínu 25.1. a následných zabijačkových hodech. Dále navrhla, aby
se při státních svátcích vyvěšovala nejen vlajka České republiky ale i vlajka
Evropské unie.
Dne 28. 1. 2020:
ZM schválilo:
• předloženou inventarizační zprávu za rok 2019.
• Plán preventivně výchovné činnosti obce na rok 2020 v oblasti požární
ochrany.
• příspěvek pro V. Kárského, Vysoké Mýto ve výši 3.000 Kč.
• podání žádosti o dotaci do 9. výzvy MAS Litomyšlsko – IROP –
Podmínky pro místní vzdělávání IV. na akci „Bezbariérovost ZŠ České
Heřmanice“.
• podání žádosti o dotaci z programu Podpora zpracování strategických
dokumentů obcí Pardubického kraje na akci „Pasport místních
komunikací městyse České Heřmanice“ v celkové výši 86.757 Kč
s možností 50% výše dotace od Pardubického kraje. Tímto ZM schvaluje
spolufinancování této akce ve výši 43.378,50 Kč. A dále ZM schvaluje
nabídku společnosti IterSoft s. r. o. Choceň, Choceň na tvorbu pasportu
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komunikací ve výši 86.757 Kč vč. DPH a tímto schvaluje zahájení
procesu tvorby pasportu místních komunikací v městysu České
Heřmanice.
nabídku společnosti DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Jenišovice, na
přípravu podkladů a zpracování žádosti o dotace 2020 z Programu
podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2020,
podprogram 3 - podpora památkové péče v Pardubickém kraji a z
Programu Ministerstva kultury – Podpora obnovy kulturní památky
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2020 na akci „Sýpka v
Českých Heřmanicích - nákup materiálu na obnovu dřevěné podlahy v I.
NP.“ ve výši 5.000 Kč s DPH. Dále ZM schválilo nejnižší nabídku na
pořízení 9 m3 dřevěných fošen na obnovu dřevěné podlahy v sýpce od
Ing. Petra Hušky, Janov za cenu 70.785 Kč za 9 m3 vč. DPH.
navýšení mezd zaměstnancům v pracovním poměru a na dohodu dle
zvýšené minimální mzdy a dle tarifní tabulky zaměstnanců v rozpočtové
sféře.
pořízení elektrokotle a 10 l bojleru na ohřev vody od společnosti Sefir s. r.
o., Zlonín, v ceně 40.329 Kč vč. DPH na Úřad městyse za porouchaný
plynový kotel.
uzavření nejvýhodnější Pojistné smlouvy sdruženého pojištění souboru
vozidel se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Praha ve výši
94.240 Kč na flotilové pojištění celkem 7 vozidel a techniky městyse.
(havarijní pojištění 4x a povinné ručení 5x).
nabídku společnosti DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Jenišovice –
Mravín ve výši 35.000 Kč s DPH na zpracování projektu k podání žádosti
o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí - „Přírodní
zahrady – vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu
pro předškolní děti“ z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
vyřazení nezaplacené pohledávky ve výši 3.000 Kč z účetnictví městyse,
jedná se o nezaplacenou část faktury č. 16-002-00033 z roku 2016
vystavenou na pana V.L. Tato pohledávka je nevymahatelná, protože
náklady na vymáhaní by převýšily výši této pohledávky.

ZM souhlasilo:
• s opětovným přihlášením našich webových stránek do soutěže Zlatý erb,
kterou pořádá společnost Český zavináč z.s. ve spolupráci s Pardubickým
krajem.
• s peticí o podpoře návrhu Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) na
změnu rozpočtového určení daní zohledňující demografický vývoj v ČR a
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proces vylidňování menších měst a obcí. ZM se shodlo, aby se městys
připojil k této petici.
ZM uložilo:
• Finančnímu výboru městyse projednat do 7.2. t.r. první verzi návrhu
rozpočtu městyse na rok 2020 tak, aby mohl být vyvěšen na úřední desce
k veřejnému projednání v souladu s ustanovením § 11, odst. 3 zákona. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění. Poté jej může ZM schválit na dalším jednání 25.2.2020.
ZM jednalo:
• o žádosti Oblastního spolku Českého Červeného kříže, Ústí nad Orlicí o
poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci budovy OS ČČK. ZM se
shodlo dotaci neposkytnout.
• o výši odměn pro neuvolněné zastupitelé dle nařízení vlády 338/2019 ze
dne 9.12.2019. ZM se shodlo odměny zastupitelům nenavyšovat.
• o nabídce společnosti BONA HELPO s.r.o., Frýdek – Místek na
zakoupení dárkového balíčku obsahujícího 10x stolní kalendář nebo 16x
vonný sáček, které připravily osoby se zdravotním postižením, klienti a
přátelé HANDICAP CENTRA ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK-MÍSTEK,
o.p.s., v ceně 1.000 Kč vč. DPH a poštovného. ZM s nabídkou nesouhlasí
a bude podporovat pouze organizace v blízkém okolí.
• o žádosti Spolku Lungta, Praha o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. ZM se shodlo se ke kampani nepřipojit.
ZM vzalo na vědomí:
• protokoly o výsledcích průběžných veřejnosprávních finančních kontrol
za rok 2019 u místních organizací SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
České Heřmanice, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Netřeby, SH
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotěšiny, TJ Sokol České Heřmanice,
z.s., Římskokatolická farnost České Heřmanice, Komunitní škola České
Heřmanice.
• informaci o tříkrálové sbírce – České Heřmanice a Borová 16.840 Kč,
Chotěšiny 4.850 Kč, Netřeby 1.969 Kč = 23.659 Kč (o 1.387 Kč více než
v roce 2019) a informaci o dobrovolném příspěvku na ohňostroj 9.413 Kč
(o 133 Kč méně než v roce 2018).
• informaci starosty, že aktuální Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
jsou platné do 31.1.2020. Poté bude nutné podat novou žádost samostatně
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na předáka a na pracovníky VPP. Úřad práce rozhodne, kterého uchazeče
budou financovat ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu EU.
Předpokládaný nástup uchazečů za cca 3 měsíce.
zaměření hranic pozemků městyse č. 1205, 1206 a 1326/28 a sousedních
vlastníků v k.ú. České Heřmanice, kde je zaměřen skutečný stav hranic
pozemků a je porovnán se stavem hranic dle mapového podkladu. Bude
nadále jednáno se sousedním vlastníkem o společném postupu narovnání
těchto hranic
informaci starosty, že při rozdělování pozemků 587/2 a 1320 v k.ú. České
Heřmanice pro prodej na výstavbu RD a na budoucí parkoviště k čp. 7
Borová, bylo zjištěno, že předmětné pozemky jsou dotčeny komplexními
pozemkovými úpravami, které nebyly doposud schváleny. Tudíž nelze
tyto pozemky rozdělit a případně prodat.
zaslané přehledy vytříděných odpadů. Od společnosti TextilEco a.s.,
Praha za rok 2019 bylo v našem městyse vytříděno 2201 kg oděvů. A od
společnosti Libor Černohlávek, Církvice, za rok 2019 bylo v našem
městyse vytříděno 74.44 kg použitého kuchyňského oleje.
informaci starosty o vzdělávacím projektu Ministerstva vnitra pro
zastupitele měst a obcí s názvem Zastupitel v kurzu. Případní zájemci se
přihlásí starostovi.
zaslaný protokol Policie ČR Potvrzení o účasti na dopravní nehodě
s vyčíslením škody na majetku městyse a dále Vyrozumění POLICIE ČR
ke krádeži lavičky na Netřeby, že naše oznámení bylo odloženo, neboť do
30 dní ode dne, kdy se orgán policie o přestupku dozvěděl, nebyly
zjištěny skutečnosti odůvodňující podezření, že jej spáchala určitá osoba.
nové informace o sběru odpadů od společnosti Ekola České Libchavy.
informaci starosty o předběžné vyjádření MěÚ Vysoké Mýto (zpracovatel
Územního plánu) k žádosti městyse o změnu Územního plánu č.4. (ÚP).
Zpracovatel vyloučil některé navrhované plochy pro bydlení a další nově
navržené plochy pro bydlení mohou být do změny ÚP zapracovány pouze
v případě, že o stejné výměře budou vypuštěny již původně navržené
plochy ve stávajícím schváleném ÚP. Důvodem je zákon o zemědělském
půdním fondu.

Diskuse:
Starosta informoval ZM o finální verzi geometrického plánu Farské zahrady.
Dále informoval o neshodách ohledně parkování na pozemku městyse 264/8 a
1221/16 v k.ú. České Heřmanice. V případě dalších neshod bude zrušeno
Usnesení č.29/2011 a Usnesení č.29/2011. Ještě informoval ZM, že v roce 2020
může městys využít vyhlášení konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ (funkční období) –
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ZM se shodlo možnosti nevyužít. MUDr. M. Novotná se opětovně dotazovala
na dárky jubilantům, na letošním jarmarku bude vyřezávaná socha pro
Chotěšiny. Motiv a místo sdělí J. Lichtenberk na příštím zasedání ZM. Umístění
sochy čápa k MŠ v Českých Heřmanicích – projedná T. Jeřábek, stání před ÚM
na zákazu parkování, zda je možné vyřešit přes dopravní inspektorát Policie
ČR. M. Sobel informoval ZM o pokácení bříz za potokem u fotbalového hřiště.
Je třeba zjistit vlastníky pozemků, na nichž byly stromy pokáceny. Dále
upozornil na nutnou opravu kanálu u Kostků. I. Plašilová navrhla zjistit
stanovisko Konzumu ohledně zdejší prodejny. J. Lichtenberk navrhuje zaměřit
hranice mezi p.H. a hasičárnou v Chotěšinách a dále upozorňuje na nefunkční
pronajímání klubovny hasičárny v Chotěšinách (ZM navrhlo pro místní 200Kč,
pro ostatní 500Kč).
- pl a pe -

Sbor pro občanské záležitosti informuje

V prosinci oslavili své životní jubileum 80 let paní Věra Mikulecká
z Českých Heřmanic a 85 let pan Jaroslav Zerzán z Českých Heřmanic.
V lednu oslavili své životní jubileum 70 let paní Daniela Brokešová
z Borové a pan Zdeněk Jirsák z Českých Heřmanic.
V únoru oslavila své životní jubileum 97 let paní Božena Jůvová
z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V prosinci zemřel pan Miloslav Lásko z Chotěšin.
V únoru zemřel pan Jan Černý z Borové.
-ak19

Informace z evidence obyvatel ÚM České Heřmanice
Pohyb obyvatel v roce 2019 byl následující:
narodili se
3 holčičky a 5 chlapců
zemřeli
3 občané
přistěhovalo se 13 osob
odstěhovalo se 14 osob
K 31.12.2019 byl celkový počet obyvatel 577.
Z toho: Borová 35, České Heřmanice 397, Chotěšiny 71, Netřeby 74.
Oproti roku 2018 se celkový počet obyvatel zvýšil o 4.
-akDle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok
2020 městys zveřejňuje v měsíci březnu následující článek:

Požáry a jejich příčiny
Jako první si musíme vysvětlit, co to je požár, a k tomu využijeme
definici uvedenou v právním předpise: „Požár je každé nežádoucí hoření, při
kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na
materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Za požár se považuje i
nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo
životní prostředí ohroženy“.
Většina požárů by vůbec nemusela vzniknout, kdybychom jednali podle
předpisů, pokynů a návodů a v některých případech nad prací i přemýšleli.
Bohužel člověk je tvor omylný, a tak čísla ve statistice stále narůstají.
V posledních letech na našem území vzniká stále více požárů a od roku
1996 jejich počet překročil již hranici 20 000 požárů za rok.
Značnou část těchto požárů má na svědomí naše nedbalost, jde asi o 17 %
všech požárů. Z nedbalostních požárů nám nejvíce starostí činí kuřáci a pak je
to zakládání ohňů v přírodním prostředí a vypalování travních porostů. Občas si
nepřečteme pokyny pro obsluhu nebo se zmýlíme či zanedbáme bezpečnostní
předpisy a požár je na světě.
Nadále nám narůstá počet úmyslně zapálených požárů, jejich počet již
přesáhl 8 % z celkového počtu. Při těchto požárech dochází k velkým
materiálním škodám, ale jsou zde ve větším počtu i zraněné a bohužel i
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usmrcené osoby.
Někdy se nám nepodaří uhlídat děti a ty většinou svojí hrou zaviní požáry,
jejichž počet dosáhl 3,5%.
V zimě si chceme užít teplíčka u krbu či kamen, ale jestliže jsme
zanedbali jejich údržbu nebo jsme nevyčistili či neopravili starý komín,
následky poté můžeme přičíst sami sobě. Požárů, jejichž příčinou jsou komíny a
topidla, je okolo 3 %.
Žijeme v době techniky, která nás v dnešní době provází doslova na
každém kroku. Není tedy divu, že i díky nedokonalosti techniky dochází k
požárům. Technické závady jsou příčinou 11 % požárů. Nesprávná údržba,
instalace a provoz techniky způsobuje okolo 4 % požárů. Tato skupina požárů
se svojí četností ale bohužel i počtem zraněných a usmrcených řadí na druhé
místo statistických tabulek. Své místo mezi příčinami s podílem 1,5 % zaujímá i
samovznícení hořlavých látek.
Mezi další příčiny s malým zastoupením řadíme výbuchy, manipulace s
hořlavými látkami, mimořádné a jiné příčiny.
Značnou skupinu požárů tvoří ty, které nejsou dále šetřeny. Jedná se o
požáry, při kterých nevznikla škoda, nebyly ohroženy další hodnoty (požáry
trávy, popelnic, kontejnerů, potravin na vařičích aj.).
Zde jsme Vám ukázali škálu příčin vzniku požárů s přiřazením početního
zastoupení a je tedy na Vás, jak nám pomůžete hrozivá čísla snížit.
-pe-

TJ Sokol České Heřmanice
Minulý článek (v prosinci 2019) jsem začínal očima úpěnlivě směřujícíma
k obloze vyčkávajíce první sněhové vločky. Nečekal jsem ale, že letos tenhle
pohled vydrží celou zimu. Nu což, časy se mění a život jde dále. Za sněhem a
sněhuláky budeme jezdit na hory a milovníci jara se budou v našich končinách
radovat od prosince do příchodu léta. Snad to nebude dříve než v červnu ☺.
Co se událo?
➢
7. prosince – Mikulášský pinec cup - V sobotu 7. 12 2019 se uskutečnil
již 16. ročník Mikulášského pinec-cupu. Zúčastnilo se 7 žen a 19 mužů. Po
velkých bojích již v základních skupinách bylo konečné pořadí následující:
21

ženy:
první místo: Součková Kamila
druhé místo: Kafková Jarka
třetí místo: Součková Iveta
muži:
první místo: Zavřel Jakub
druhé místo: Hlávka Lukáš
třetí místo: Balcar Jirka
➢
26.12.2019 Bruslení – tato akce proběhla na zimním stadionu v
Litomyšli. Naplánovali jsme ji a uskutečnili společně s členy sokola Sedliště.
Stadion byl k dispozici 2 hodiny. Nás heřmanských se sešlo okolo 25 včetně
dětí. Účast jsme zhodnotili jako uspokojivou, a proto se příští rok opět můžete
na bruslení těšit.
➢
17. ledna – Beseda o American Trail Race – nejdelší závod planety
pro horská kola – 8100 km - Ti z Vás, kteří na besedě nebyli, můžete část
besedy okusit níže. Besedě jsme věnovali samostatný odstavec. Pozornost si
určitě zaslouží. Je to příběh o neobvyklé svatební cestě, příběh velmi poutavý o
překonávání fyzických i psychických hranic lidských možností, příběh plný
nebezpečí, odvahy, houževnatosti.
➢
22. února – Lyžařský zájezd do Deštného v Orlických horách – pro
malou účast byl zájezd zrušen
➢
29. února – Diskoples – informace o diskoplesu budou uvedeny v příštím
Heřmánku. V době uzávěrky nebyly informace k dispozici.
Co připravujeme, na co se těšit?
➢
6. března – Valná hromada TJ Sokol – mimo jiné volba členů výboru
a předsedy
➢

30. dubna – pálení čarodějnic

➢

6. června – dětský den

➢

25. července – Pouťový turnaj

O všech výše uvedených akcích se také včas dozvíte na našich
stránkách nebo na našem facebooku.
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Beseda s Peggy Marvanovou a Adamem Záviškou
Beseda se uskutečnila 17. 1. 2020 v kulturním domě v Českých
Heřmanicích.
Vzít si na svatební cestu dva měsíce volno a pořádně projet Spojené státy,
o tom mnozí jen sní. Ale ne o způsobu, jakým to provedli Markéta “Peggy”
Marvanová (24) a Adam Záviška (25). Celý kontinent přejeli na horských
kolech, od východu k západu, naloženi veškerou výbavou. Novomanželé ujeli
na kolech nejdelší závod planety - 8100 km.
,,Kdo nás zná, tak se ani nediví. Vždyť nás spojil český extrémní závod
1000 mil,” vysvětluje Peggy. ,,Pomyšlení na svatbu jsme měli už před dvěma
lety za polárním kruhem, když jsme v zimě překonávali 1000 kilometrů
dlouhou výzvu. Když jsme si ani skoro po měsíci chůze, hladoví a unavení
nelezli na nervy, shodli jsme se, že si nedokážeme představit nikoho jiného,
s kým bychom toho byli schopni.”
Vzali se 30. dubna 2019 a 1. června už stáli na startu závodu American
Trail Race.
“Netušili jsme, co všechno nás na trati potká. Kdybychom to předem
věděli, tak bychom se na takto riskantní svatební cestu určitě nevydali,”
připouštějí novomanželé. Zvláště o extrémní počasí a pusté vyprahlé úseky na
trati nebyla nouze.
Do cíle dojeli 20. července a sami ještě nemohou uvěřit, jak to vlastně
zvládli. Nešlo jen o tu úctyhodnou vzdálenost 8107 km a celkové stoupání 107
000 m. ,,Na východě na nás číhalo nebezpečí v podobě aut, psů a nebezpečných
bouřek. V nejhorším okamžiku jsme s vypětím sil leželi každý ve svém stanu a
drželi si ho ve větru - foukal až rychlostí 100 km/h. Padaly dvoucentimetrové
kroupy. Tu noc jsem nespala ani minutu, poslouchala jsem všechny blesky a
modlila se, aby to na té bezmezné rovině neprásklo do nás. Ráno jsme zjistili,
že blesk zabil zvíře jen 200 metrů od nás,” vzpomíná Peggy. ,,Na západě pak
hrozily lesní požáry, další bouřky, na vysokých sedlech sněhové závěje a vůbec
nejhorší byly pouště. Místa, kde jsme za celý den nenašli sebemenší stín…”
I kvůli živlům byl letošní závod tak extrémní, že ho dokončili jen tři
závodníci z 18 přihlášených. Peggy s Adamem na to potřebovali 48 dní, 22
hodin a 45 minut, a jak ukazují satelitní záznamy, 30 dní čistého času šlapali to dělá přes 14 hodin denně! Peggy jej dokončila jako jediná žena.
Závod je bez jakéhokoliv zabezpečení: co si závodník veze, kde spí a co
jí, je čistě na něm. ,,Dle pravidel nemůžeme žádat nikoho o pomoc. Nesmíme
sdílet žádné vybavení, pomáhat si při servisu kola ani třeba jet ve větru v háku,
abychom nebyli zvýhodněni vůči ostatním,” popisuje Peggy. Na svatební cestě
proto každý spali ve svém stanu. Kromě toho vezli nářadí a náhradní díly,
minimum takového oblečení, aby vydrželi mírné mrazy i velká vedra.
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Markétino vybavení včetně spotřebního zboží a veškeré elektroniky vážilo
necelých 7 kg, kolo samotné lehce přes 10 kg.
,,Jediné, co nám naší minimalistickou váhu komplikovalo, byly pouště.
Tam jsme si kolikrát museli na kolo nabalit až devět litrů vody, stejně nám na
200 km dlouhé úseky mezi civilizacemi vystačila jen tak tak,” dodává Adam.
Odstartovali na pobřeží Atlantiku, na výběžku Cape Lookout v Severní
Karolíně, a skončili na pacifickém pobřeží ve státě Oregon. Přejeli 13 států a
čtyři časová pásma. Nejvyšší bod, jaký překonali, byl 3430 m n. m. Většina trati
vedla mimo zpevněné silnice, kde jim “líbánky” nejednou zpestřila blízká
setkání s faunou čítající mimo jiné medvědy, pumy, chřestýše, hady či štíry…
Na besedu přišlo cca 80 lidí, kteří se tohle všechno, a ještě mnohem víc,
dozvěděli. Ti, kteří přišli, si zajisté užili krásný večer plný zajímavého a místy
dost napínavého povídání o již zmíněné svatební cestě Peggy a Adama.
Naše oddíly
Fotbal muži
Po zimní přestávce se A-tým sešel poprvé již 8. ledna k první tréninkové
jednotce. Na prvním setkání jsme přivítali jednu novou výraznou posilu. Jedná
se o hráče se zkušenostmi z třetí ligy, heřmanského odchovance a srdcaře
Patrika Chlebouna. Dále se do kádru opět připojí navrátilci Roman Pražák a
Tomáš Kusý, kteří byli zapůjčeni na pomoc v podzimní části do týmu Cerekvice
nad Loučnou. Jak již je v našem týmu zvykem, mužstvo přistoupilo hned od
prvního tréninku k přípravě na další část sezóny zodpovědně a v tradičně hojné
účasti. První část tréninkových jednotek, které se konaly 3x týdně, byla
zakončena na konci ledna soustředěním v kopcovitém prostředí Pustých
Žibřidovic na Šumpersku. V již ozkoušeném penzionu nechybí tělocvična,
hřiště s umělou trávou, bazén, sauna, zkrátka perfektní servis. Druhá fáze
přípravy byla již směřována k přípravným zápasům. Během února byly
odehrány prozatím 2 přátelské zápasy. Vyhraný zápas byl zapsán proti soupeři
ze Srubů a prohra proti krajskému týmu Litomyšle A, který vede jako hlavní
trenér heřmanský hráč Roman Pražák. Poslední fáze, která je ještě před námi,
následuje v měsíci březnu. Během této části nás ještě čekají přátelská utkání
proti Bludovu, což je vedoucí tým stejné soutěže na Šumpersku, dále proti týmu
Zámrsku a proti týmu Žamberku A. Těšíme se na Vás na prvním domácím
soutěžním utkání 22.3.2020 ve 14:30 proti Jablonnému nad Orlicí.
Fotbal děti
Po novém roce dne 9.1. jsme opět začali s dětmi trénovat. Každý čtvrtek
se scházíme v naší tělocvičně od 16:00. Standardně na tréninky dochází okolo
14 malých fotbalistů a fotbalistek. Dne 23.2. jsme byli již podruhé pozvaní na
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přátelský zápas do Libchav. Pro všechny zúčastněné to byl velký zážitek. Až
začne příznivější počasí, rádi na oplátku pozveme malé fotbalisty z Libchav
k nám. Stále přijímáme nové fotbalistky a fotbalisty do našeho týmu. Přiveďte
své děti na náš trénink. Rádi je uvidíme a zapojíme do společného tréninku.

Cvičení dětí
Na cvíčo stabilně dochází okolo 12 dětí. Někdy nás je i okolo 20. S
našimi dětmi cvičí certifikovaní cvičitelé Karel Šimek, Zdeňka Mňuková a Iva
Kučerová. Velkou měrou se na práci s dětmi také podílí Zuzka Šimková. Naším

cílem je a v tomto roce i nadále bude hlavně zábava se zaměřením na základní
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gymnastické prvky, pohybové dovednosti, zručnost, práce s míči všeho druhu a
mnoho dalšího. Ze zdrojů TJ sokola jsme do tělocvičny zakoupili ozvučení,
které dětem udělalo obrovskou radost a posunulo cvičení o několik kilometrů
kupředu. Rádi bychom v obnově a nákupu nových prvků do tělocvičny
pokračovali i nadále. Věříme, že nám v tomto pomohou dotační programy pro
kluby, které s dětmi pracují. Ale hlavně věříme, že se nám i nadále podaří děti
zaujmout a rozvíjet v nich radost z pohybu.
Stolní tenis děti
Pro malou účast dětí byl tento kroužek zrušen. Na podzim zkusíme kroužek
opět zavést.
Závěrem
Tento rok je rokem změny výkonného výboru našeho TJ. Chtěl bych moc
poděkovat všem jeho členům, ale i všem ostatním, kteří se na přípravách
podíleli, za jejich práci, za spoustu jejich volného času, který věnují přípravám
a organizování kulturních a sportovních akcí. Je to čas a energie, které
věnujeme Vám, naším členům, kamarádům, známým sousedům a všem lidem,
kteří na naše akce přijdou. Snažíme se dělat vše proto, aby naše akce pro Vás
byly atraktivní. Vy, prosím, choďte. Vaše přítomnost nám dává energii a chuť
pracovat.
Sportu zdar! Protože ve zdravém těle zdravý duch
Za Váš TJ Sokol KŠ a spol.

Hasičské zprávy
Letošní rok se v Českých Heřmanicích ponese v duchu
oslav 135ti let od založení sboru. V lednu proběhla výroční
valná hromada, kde se mimo jiné volil nový výbor. Dlouholetou
práci ve výboru ukončili Eva Jirsáková, Jaroslava Kavková,
Karel Šimek a Jiří Vaněk. Nově byli zvoleni Pavel Jeřábek, Jaroslav Marcal ml.,
Tomáš Pánek a Tomáš Kopecký. Starostou sboru byl opět zvolen Jeřábek
Tomáš.
Na konci ledna se opět uskutečnila hasičská zabíjačka. V únoru proběhly
volby do výboru okrsku. Novým starostou okrsku byl zvolen Tomáš Jeřábek
z Českých Heřmanic a novým velitelem okrsku Huryta Martin z Voděrad.
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V neděli 8. března jsme uspořádali dětský karneval. Dětem celé
odpoledne hrál Jaroslav Marcal ml.
V sobotu 28. března se na místním sále uskuteční shromáždění delegátů
SDH okresu Ústí nad Orlicí a v sobotu 18. dubna shromáždění delegátů OSH.

SDH České Heřmanice vás zve na

Okrskovou soutěž
v požárním sportu,
která se uskuteční v sobotu 23. května 2020 v Českých
Heřmanicích.

V pátek 5. června oslavíme u hasičské zbrojnice svátek sv. Floriána. Opět
se budou podávat tradiční bramboráky. Pro děti bude odpoledne připraven
Branný den.
Mladí hasiči
Poslední únorový den naši mladí hasiči úspěšně složili zkoušky a získali
tak odznaky odbornosti v následujících disciplínách
Pavlína Zabáková
Dorotka Machová

kronikář
kronikář

Eliška Syno
Jan Přívratský
Julie Říhová
Michal Šimek

preventista
preventista
preventista
preventista

Podmínkou pro splnění odznaků odbornosti bylo správně zodpovědět
15 otázek z testu, otázku z jednotlivých okruhů znalostí odbornosti
KRONIKÁŘ, PREVENTISTA, odevzdání ručně psaného zápisu kroniky a
prezentace naší vlastní kroniky v případě kronikářů a v případě preventistů také
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odevzdání ručně malovaného obrázku na téma Požární ochrana očima dětí.
Našim mladým hasičům, kteří si rozšířili svou odbornost, srdečně
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v nadcházející sezoně PLAMENE 2020.
Plán soutěží na rok 2020
8-9.5.
Svatý Jiří
16.5.
Přívrat - liga
24.5.
Lukavice (štafety dvojic) + liga
29.-30.5 Mladkov-okresní kolo hry Plamen
21.6.
Bystřec - liga
5.7.
Dolní Třešňovec-liga
22.-29.8. Hasičský tábor – Svratouch
30.8.
Dolní Dobrouč (štafety dvojic) + liga
12.9.
Letohrad – liga
19.9.
Černovír – branný závod
V současné chvíli máme pouze starší družstvo dětí, které již začalo
trénovat (každou neděli od 10 hod.) a připravovat se na aktuální sezonu. Od
dubna máme v plánu začít trénovat také v týdnu, pravděpodobně ve středu,
abychom tak zlepšili především fyzickou přípravu. Tréninkový den bude ještě
dětem i rodičům po vzájemné dohodě upřesněn během března.
Máme zde i několik začínajících mladých nadějných hasičů, bohužel nám
to stále na plnohodnotné družstvo mladších dětí nestačí, proto prosíme rodiče a
především jejich děti od 5 let, kteří by chtěli zkusit tuto zajímavou sportovní
činnost, aby se nebáli a přišli se za námi podívat. V případě zájmu se prosím
ozvěte Lucii Pražákové (tel. 608518675) nebo Pavlíně Šimkové (tel.
737753145), budeme velice rád, pokud se připojíte k našim šikovným starším
dětem.
-př-

Zprávičky z naší školičky
Čas letí jako voda a za pár dní tu máme jaro. Je veliká škoda, že letošní
zima byla bez sněhu, takže zimní sportovní činnosti se nekonaly. Žádné
bobování, stavění sněhuláků, koulování...
I přesto máme každý den naplněný činnostmi, které nám určuje Školní
vzdělávací program naší mateřské školy pod názvem S písničkou jde všechno
lépe. Tento dokument si mimochodem můžete najít na webových stránkách MŠ
(anebo je k nahlédnutí přímo ve školce). Je v něm mnoho informací ohledně
podmínek organizace vzdělávání – tzn. co se ve školce nachází, jak je vybavená
pomůckami, hračkami, jaké jsou ve školce podmínky pro vzdělávání dětí, jaká
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je organizace a režim dne, jak se s dětmi ve školce pracuje – metody a formy,
podmínky k přijímání dětí a mnoho dalšího.
Je zde nabídka výchovně vzdělávacích cílů a zásad pro práci s dětmi.
Obsah ŠVP je rozdělen do 5ti integrovaných bloků. Každý blok má 4-12
podtémat. Záleží na délce období, které se váže na daná témata. Vše se odvíjí
podle ročních dob, tradic, poznávání přírody a života kolem nás.
Každý tento blok obsahuje výchovně vzdělávací cíle z pěti oblastí:
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
Pak jsou zde tzv. klíčové kompetence, dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy,
návrhy činností....no jéje..ale tím Vás nebudu zatěžovat :-) .
Zkusím být konkrétní:
Integrovaný blok č.3 – Zima, zima, zimička, přilétá k nám písnička.
Podtéma – Sněží, mráz kolem běží.
Cíle - pohybovat se rytmicky, dodržovat rytmus
– vyčlenit hlásku na začátku slova
– rozpoznat geometrické tvary
– spolupracovat při hrách, vyhledávat partnera pro hru
– být citlivý k přírodě
Podle těchto cílů vymýšlíme a vytváříme řízené a volné činnosti, aktivity. Děti
by se měly každý den něco nového dozvědět, něco nového naučit, něco
vytvořit, zazpívat si, zacvičit si.
Takže jsme si u obrázků zimy povídali, jaké je to období, co se děje s
přírodou a proč, jaké je počasí v zimě....Stříhali jsme, skládali, malovali vločky,
zimu, sněhuláky...Zpívali jsme-Mrazík a Metelice, Sněží, Zima je tu...Říkali
jsme si - třeba tuhle, znáte?
Volá vločku vločka,
ať prý na ni počká.
Že neví, kam padámá zavřená očka.
Cvičili jsme s papírovými vločkami, se stuhami. Na opičí dráze jsme
procvičovali přirozené cviky - přeskakování, podlézání, rovnováhu, chůzi po
zvýšené ploše, lezení v podporu dřepmo.
Pracovali jsme ve skupinách i společně – sestavovali jsme z geometrických
tvarů vločky, zimní krajinu. Hráli jsme pohybové hry: Na meluzínu, Na
kominíka, Slepeni dohromady. Přiřazovali jsme písmenka k obrázkům: S –
sáně, V – vločka, L – lyže.....
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Při pobytu venku jsme pozorovali přírodu:
....proč stromy nemají listy?
….proč je na silnici led?
….z čeho je led, jak vznikl?
….kde jsou broučci, zvířátka?
….odkud padají vločky?
….k čemu slouží krmelec, krmítko?
Mnoho dalších otázek si společně vysvětlujeme, hledáme správné odpovědi na
ně. K tomu všemu se neustále učíme kamarádskému slušnému chování.
Vysvětlujeme si zákonitosti a nepsaná pravidla v soužití lidí s přírodou.
Pořád je mnoho věcí, které se chceme naučit, zkusit je pochopit a vnímat
jako přirozený proces probíhající kolem nás a s námi.
-hrs-

Zprávičky ze školy
Začátkem ledna jsme navštívili Domov důchodců ve Sloupnici. Naše
jarmarkové vystoupení se stalo již tradicí, s kterou za obyvateli domova
jezdíme. Je to vždy milé setkání dvou odlišných generací, při kterém zazpíváme
písničky, zahrajeme na hudební nástroje a rozdáme dárečky, které jsme vyrobili.
30. ledna nás navštívil pan Kubát s hudebním pořadem o W. A. Mozartovi.
Velice poutavou formou seznámil děti s životem a tvorbou tohoto hudebního
skladatele.
V únoru jsme ukončili plavecký výcvik v plaveckém bazénu ve Vysokém
Mýtě. V 10 lekcích se žáci
učí
nebo
zdokonalují
v plavání a na závěr si
odnesou „mokré“ vysvědčení.
Po jarních prázdninách
jsme pozvali do naší školy
rodiče,
aby
se
utkali
v tradiční PEXESIÁDĚ. I
přesto že nás zrovna trápila
chřipková epidemie, sešlo se
8 rodičů a 12 dětí. První místa
si odnesli – Lenka Vacková,
Míša
Kusý,
Nikolka
Karlíková a Tadeášek Táfl.
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17. a 24. února jsme byli
v Chocni na zimním stadionu.
Chlapci si zahráli hokej a děvčata
trénovala
piruety
a
další
krasobruslařské figury. I paní
učitelky si obuly brusle a
společně s dětmi si pondělní
dopoledne krásně užily.
-jk-

Vánoční koncert
V předvánoční době jsme v Českých Heřmanicích přivítali nám již
známou hudební skupinu Parkoviště pro velbloudy.

Po velmi dobré zkušenosti z předchozího roku s nimi p. učitelka Malířová
domluvila vystoupení našich dětí ze školy. Velkou odvahu projevila Barunka
Šimková a Julie Říhová, které zpívaly sólově.
Hudební vystoupení nás snad naladilo do vánoční atmosféry.
-mn-

Masopust
Tématem kostýmů pro letošní rok byly postavy z pohádek, písniček,
seriálů. Mohli jsme se setkat se Švejkem, Mankou, Červenou Karkulkou a do
Heřmanic zavítala i rodina Addamsova.
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Celý průvod slovem doprovázel
Heřman,
hudebně
Choceňačka. Poděkování patří všem,
kteří velkoryse přijali průvod do svých
domovů.
Pochování
basy
tradičně
proběhlo před kulturním domem, ale
netradičním způsobem se pochovávala
basa piva.
Úplné zakončení následovalo v
Naší hospůdce u zabijačkových hodů,
které pro nás připravil SDH. Díky.

-mn-

32

33

34

35

SDH České Heřmanice pořádá

TÁBOR 2020
Táborová základna Tučkova hájenka se nachází v CHKO Žďárské
vrchy. Děti budou ubytované ve stanech s podsádkou ve dvojicích, vedle
zděné budovy, v jejímž podkroví je velká herní místnost, kde se dá
v nepříznivém počasí i nocovat. Ve spodní části chalupy je zázemí pro
chod tábora (kuchyň, jídelna, sociální zařízení, atd..)

Termín tábora: 22.8.2020 – 29.8.2020
Cena: člen hasičského kroužku České Heřmanice 1600,- ostatní 1800,Doprava zajištěna autobusem tam i zpět. Závazné přihlášky na tábor
jsou k vyzvednutí ve škole v Českých Heřmanicích nebo u paní Lucie
Pražákové.
Případné dotazy vám zodpovíme na číslech:
603 376 194
Helena Domlátilová
608 518 675
Lucie Pražáková

Heřmánek (čtvrtletník) vydává Městys České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České
Heřmanice, IČ: 00278661, telefon 465 549 516, www.ceskehermanice.cz, evidován u MK ČR
pod evid. č. MK ČR E 18307, e-mail redakce: hermanek.ch@seznam.cz, tisk: TISKÁRNA
OSÍK, tel. 461 618 111, www.tiskarnaosik.cz
Šéfredaktor: Mgr. Jana Říhová
Redaktoři: Mgr. Pavel Říha, MVDr. Josef Cacek, Pavel Eliáš, Eva Jirsáková, Mgr. Jaroslava
Kafková, Alena Kučerová, Jan Rensa, MUDr. Marie Novotná,
Náklad 230 výtisků. Bezplatné. Podepsané příspěvky
vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být
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vždy totožné s názory redakce.
Toto číslo vyšlo 11. března 2020

Uzávěrka příštího čísla bude 29. května 2020

