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Milí spoluob ané,
práv jste dostali do rukou první vydání obecního zpravodaje s pracovním
názvem „HE MÁNEK“. Možná, že je to p ílišná troufalost, chtít nabídnout další
zajímavé zprávy ob anovi, na kterého trvale úto í svými sd leními tisk, rozhlas,
televize, internet, deale i, obchodníci a jiní. I p esto se našlo pár nadšenc , kte í
s v domím své nezkušenosti, amatérismu a nesourodosti se rozhodli vydat obecní
ob asník.
S myšlenkou psát o d ní v obci bylo koketováno už n kolik rok . Teprve nyní
však nabývá konkrétní podobu. Stesky soused , že ví o tom, co se d je v ín nebo
Americe, a neznají d ní v obci jen utvrdily "redak ní radu" v odhodlání p inést
informace, zprávy a zajímavosti do každého domu touto formou.
P edpokládáme, že „He mánek" bude ob asník vycházející 3 - 6krát za rok.
V jeho obsahu, který nebude uniformní, se objeví sd lení ze života obce
a zajímavosti z okolí. Každé íslo by m lo obsahovat informace obecního ú adu
a obecního zastupitelstva. P edpokládáme, že trvalými dopisovateli bude obecní
školství, sportovci, kulturní komise: a samoz ejm osady. Rovn ž dobrovolné
organizace, mládež, senio i, sdružení Emauzy, hasi i a vy všichni budete vítanými
spoluautory. He mánek bude vycházet s podporou ( p edevším ekonomickou)
obecního ú adu, nebude jím však schvalován a ve svých p ísp vcích bude nezávislý.
Rádi bychom, aby byl názorov pestrý, otev ený a slušný.
Na záv r prosím , tená e o shovívavost p i posuzování jednotlivých p ísp vk .
Nikdo z dopisovatel nemá ani pat i né vzd lání, ani jakoukoliv zkušenost
s podobnou innosti.
" Redak ní rad " pak p eji neutuchající nadšení v zapo atém díle.
-jc-
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Historie

eských He manic I. ást

Tato stránka nás provede bohatou a slavnou historií, vztahující se nejen
k eským He manicím. Ukáže nám tajemství v k a dá nám nahlédnouti do
pokladnice taj našich „velkých p edk “!
Profesor Zden k Nejedlý se domníval, že se obec p vodn nazývala Švábenice,
protože první dochovaná listina nezná He manice, ale Švábenice. Na He manice
byla pojmenována teprve za n mecké kolonizace podle tehdejšího litomyšlského
opata He mana. Na druhé listin litomyšlské, která se nám dochovala z roku 1226 je
první zmínka o obci. Listina je opat ena památnou pe etí královskou P emysla
Otakara I. a zde je sv dek Svatoslav de Hermanic, ili Svatoslav z He manic. Na
listin z 25. b ezna 1263(kterou obnovuje P emysl Otakar II. majestát, jímž povýšil
Litomyšl na m sto)je podepsán sv dek Ubricius de Hermanic, ili Old ich
z He manic. Je domn nka, že oba tito vladykové z He manic drželi svá panství pod
n jakým právním titulem od Hrabišic a královské komory. V roce 1297 se usadil na
tvrzi, která stávala na Plchov kopci - dnes mezi N mcovými a Šmejdí ovými - Vítek
ze Švábenic. Vyhostil rod vladyk z He manic a dal mu v náhradu nejvýchodn jší
ást své državy - H. Sloupnici, podržev si Sloupnici Dolní, ímž povstalo na Horní
Sloupnici samostatné vladyctví s tvrzí a farním kostelem.
-mš-
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Starosta pod drobnohledem
Je slune né jarní odpoledne a já jdu vyzpovídat starostu Pavla Eliáše. Zastihuji
ho v dobré nálad a ihned se ptám.
Jak se srovnáváš s novou funkcí starosty?
Moje minulé zam stnání bylo od tohoto odlišné,
ale p iznávám, že v pohostinství je to také
o spolupráci s lidmi. Snažím se s touto funkcí sžít,
i když n kdy je to lehké, jindy nikoliv. Každopádn m
tato práce baví a cht l bych v ní n eho dosáhnout ku
prosp chu této obce.
Co t doposud pot šilo?
Snaha mých koleg (zastupitel ) a zam stnanc
obce se mnou spolupracovat a p edevším pomáhat p i
pln ní povinností vyplývajících z chodu obce.
Co t naopak mrzí?
Nezodpov dnost n kterých majitel
možné nebezpe í voln pobíhat.

ps , kte í je nechávají bez ohledu na

Jakým sm rem, by se podle tebe, m la tato obec ubírat?
<po chvíli p emýšlení>Cht l bych, aby z této vesnice neodcházely, ba naopak
p icházely mladé rodiny, pro které se budeme snažit vytvo it tak ka ideální podmínky.
Je tu ZŠ s 1. – 5. ro níkem a MŠ, t locvi na, sportovní areál a kulturní d m. Zbývá
nám vybudovat to nejd ležit jší - tj. nájemní byty a p ipravit stavební parcely pro
rodinnou výstavbu. Tomu se chceme intenzivn v novat po celé naše ty leté
volební období.
Co bys vzkázal ob an m?
Vyvarujme se zla a závisti a snažme si mezi sebou pomáhat tzn. neuzavírat se
do svých ulit, ale naopak d ní ve vesnici podporovat svojí ú astí!
Jak bys shrnul své dosavadní p sobení ve funkci?
<s úsm vem> Myslím si, že na bilancování je ješt p íliš brzy!

D kuji za rozhovor a p eji mnoho úsp ch !
-mš-
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Základní škola

eské He manice

Základní škola eské He manice je od 1. 1. 2003 právním subjektem se sou ástmi:
1. Základní škola
2. Školní družina
3. Mate ská škola
4. Školní jídelna.
Zajiš ujeme kompletní vzd lávací, výchovné a stravovací služby pro
p edškolní d ti od t í let a žáky celého prvního stupn základní školy.
Jsme malá škola rodinného typu v p kném zdravém a klidném venkovském
prost edí. K dispozici máme modern vybavenou mate skou školu a u ebny základní
školy. T ídy jsou vybaveny lavicemi nastavitelnými podle výšky žák . T lesná
výchova probíhá v nov zrekonstruované t locvi n .
Zajiš ujeme výuku podle vzd lávacího programu ZŠ .j. 16847/96 – 2, výuku
dvou cizích jazyk , logopedickou pé i a hudebn -dramatickou výchovu. Pohádkami,
zp vem a pohybem si každoro n získáváme srdce divák p i našich vystoupeních.
Nabízíme innost v zájmových kroužcích:
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po íta ový
dopravní
hra na zobcovou flétnu
sportovní.

5

Pro aktivity školní družiny a k relaxaci o p estávkách je využívána školní
zahrada s b žeckou dráhou a pr lezkami. Umož ujeme pobyt na zimní škole
v p írod .
Bližší informace pro rodi e, kte í hledají pro své d ti klidné, zdravé školní
prost edí v malém t ídním kolektivu poskytujeme na telefonním ísle 465 549 534.

-mb-
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Sportovní okénko
Na této stránce se budeme pravideln setkávat se sportem.
Za alo jaro, a to je pro sportování jako stvo ené, i když ob ané z He manic
nezahálejí ani v zimních m sících. ada spoluob an pravideln navšt vuje naši
krásn , opravenou t locvi nu, kde si ádn protáhnou svá t la t eba p i cvi ení
aerobiku s paní Sládkovou. Kdo jste to ješt nezkusili, p ij te mezi nás. Scházíme se
každý tvrtek od 18.30 a v ned li od 19.15. Pod vedením odborné cvi itelky si
m žete zlepšit svoji postavi ku a protáhnout celé t lo.
Dalo by se íci, že ale He manice žijí p edevším mí ovými sporty. A je to
vybíjená, volejbal, florbal, nohejbal nejsledovan jší sport - fotbal. Ten letos za al již
6.dubna slavnostním výkopem na místním h išti v 16.30. Do zahájení sezóny byli
jako první soupe vylosováni fotbalisté ze Sloupnice.
Další rozpis utkání OP muži jaro 2003 je následující:
13. 4.2003
20. 4.2003
26. 4.2003
1. 5.2003
4. 5.2003
8. 5.2003
11. 5.2003
18. 5.2003
24. 5.2003
1. 6.2003
7. 6.2003
15. 6.2003

16.30hod.
16.30.hod.
17.00.hod.
17.00.hod
17.00.hod
16.00.hod
16.00.hod.
17.00.hod.
16.00.hod.
17.00.hod.
16.00.hod.
17.00.hod.

Sopotnice – . H.
H. - Luková
Kerhartice - .H.
.H. - etová
.H. - Tátenice
Zálší - .H.
T chonín - .H.
Semanín - .H:
.H. - Lanškroun
. H. - Mistrovice
Verm ovice – .H.
.H: - ervená Voda

Samoz ejm tu také vychováváme nové nástupce a posily. Pod vedením
zkušených trenér se na své fotbalové úsp chy p ipravují fotbalisté o n co mladší.
Dorostenci také leckdy dostanou šanci podpo it a pomoci k úsp chu jejich starším
koleg m z družstva muž .
Rozpis zápas OP dorost jaro 2003
12. 4. 2003 15. 00 hod
20. 4. 2003 13.15 hod
26. 4. 2003 16.00 hod
3. 5. 2003 16.00 hod
8. 5. 2003 13.30 hod
10. 5. 2003 13.30 hod
17. 5. 2003 16.00 hod
24. 5. 2003 15.00 hod
31. 5. 2003 16.00 hod
7. 6. 2003 15.00 hod
14. 6. 2003 16.00 hod
Odjezdy autobus budou vždy vyhlášeny rozhlasem!

. H. – Zálší
etová – . H.
. H. – Sruby
. H. – Sloupnice
Králiky – . H.
Libchavy – . H.
. H. – Tatenice
Albrechtice – . H.
. H. – Semanín
D. T eš ovec – . H.
. H. – Brandýs N. Orl.

P ejeme našim muž m i dorostenc m mnoho vst elených gól do soupe ovy branky
-jk-
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Velikonoce
Každému z nás se vybaví jaro, probouzející se p íroda, prohloubený domácí
úklid, za ínající práce na poli, zahrad ...
Jaký je však p vod t chto svátk ? Dnes už málokdo pátrá, co za tímto slovem
v zí. Oslavy jarního rovnodenní znaly všechny lidské kultury od nepam ti. A taky se
na n ádn t šily. Znamenaly radost a nad ji, že po zim p ichází nový život, ..
."vyže te všechno staré, zimom ivé, otev ete p íbytky novému slunci."... Do naší
podoby se dostaly p es židovské velikono ní svátky, kdy si Židé po n kolik tisíc let
p ipomínají den odchodu z egyptského zajetí do zem svobody - zem zaslíbené.
K es anská tradice, která je základem naší sou asné evropské kultury,
p ipomíná nejd ležit jší událost v život Ježíše Krista, který o velikono ních svátcích
um el na k íži na ho e Kalvárii / to slovo ješt docela známe / o tzv. Velkém pátku
a t etí den vstal z hrobu - tzv. Zmrtvýchvstání. Tato událost dala základ k es anské
nad ji na život s Bohem, na život v ný. K es ané totiž v í, že Kristus byl Boží syn
a um el za nás, aby smí il Boha za všechny lidské nedobroty a pletichy.
Velikonoce jsou svátky "pohyblivé" - slaví se vždy první ned li po jarním úpl ku.
Jsou to jedny z nejhez ích svátk , prožijme si je s nad jí nových krásných chvil... ,,
se sluncem v duši".

-mc-
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Osobnost mezi námi
Ladislav Kárský - "Lád'a"
P iznejme, že mnohé sousedy neznáme. Lád'u zná každý nejen v naší obci, ale
i v širém okolí. Vozí ká s neuv itelným životním elánem, cestující po celém kraji na
své t íkolové Babet ,
je obda ený mimo ádnou schopností navázat kontakt
a "pokecat" s kdekým. Vidíme jej diskutovat s malými d tmi, se školáky, stejn jako
s fotbalovými fanoušky, podnikateli i intelektuály.
Nejrad ji ze všeho má cestování a vlaky. Však také
mezi nádražáky jsou jeho nejlepší p átelé. asto je
k vid ní Lád'ova opušt ná t íkolka na choce ském
peronu a její majitel si užívá klapot pražc mezi
Litomyšlí a Chocní. S p ibývajícím v kem mu roste
i odvaha v poznávání cizích lokalit. P ed asem mi
vypráv l, jak jezdil po Václaváku v Praze, loni v lét
jsem v šoku nev il vlastním o ím, když mi z poštovní
schránky vypadl pohled odeslaný naším Lád'ou
z Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách. Jeho plány pro
letošní rok jsou ješt sm lejší, ale o nich zatím nemluvit,
aby se n co nepokazilo.
Lád'a p es své zdravotní t žkosti umí p inést
úsm v a dobrý pocit lidem, které tak rád navšt vuje.
Zdraví je jist nejcenn jší v c v život lov ka. O plnosti života však rozhodují i jiné
v ci - um ní bojovat s t žkostmi, mít rád lidi, projevit radost i víru v dobro. A to je
myslím Lád'ova devíza.
Vypadá-li to, že Lád'a je ideální, potom musím napsat, že ani náhodou. Má
stejné p ednosti a chyby jako každý jiný. Myslím ale, že p es sv j pohybový handicap
( nebo práv proto) se umí radovat z drobných v cí a umí tím nakazit druhé.

-jc-
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Kulturní okénko
Tato rubrika bude pravidelnou sou ástí každého He mánku. Vždy kdo by
nevzpomenul rád na jubilanty své obce, kdo by nem l up ímnou radost z nového
ob ánka? P ipomeneme si zde také spoluob any, kte í nás již navždy opustili a
samoz ejm se zde také dozvíme jaké kulturní a spole enské akce jsou v plánu.
životní jubilea:
Benešová Ludmila 91
J vová Božena
80
Plašilová Žofie
70

Neubauerová Marie85
Mikulecký Josef
75
Faltysová Eva
60

Karlíková Vlasta
Švecová Emílie

80
75

P ejeme mnoho životní síly a energie do dalších let!
narození ob ánci: Ku erová Michaela
navždy se s námi rozlou ila - Škra ková Vlasta
Plánované akce:
divadlo: Kdy? - Dne 18. 4. 2003 od 19. 00 hod v místním spole enském sále
P ij te si oddychnout a p ivítat jaro s Divadelním spolkem Šembera Vysoké Mýto!
Hra, která nese název: „Kráska a zví e“ – pot ší malé i velké diváky.
Dne 25.4 2003 v místním spole enském sále od 20.00hod – hrají k tanci
a poslechu „Vašek a Eva“
Pálení arod jnic
Hasi ská sout ž
D tské sportovní odpoledne + oslava patrona hasi sv. Floriána
D tský den
Termíny jednotlivých akcí budou up esn ny prost ednictvím ve ejného rozhlasu.
Všechny ob any srde n zvou po adatelé.

-mš-
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Složení obecního zastupitelstva +
jednotlivých komisí
starosta – P. Eliáš
místostarosta – J.Chleboun

finan ní výbor

p edseda:
M. Rensová

lenové:
S. Volevská
MVDr. J. Cacek

I. Plašilová
J. Kopecký

kontrolní komise

J. Janoušek

M. Šimek

N. Chaloupková

J. Kafka
P. Bedná
P. Hude ek
N. Chaloupková
E. Jirsáková
S. Je ábek
J. Cimfl
M. Urban

J. Peka
L. J va
MVDr. J. Cacek

stavební komise
L. Ku era
komise živ. prost edí
S. Je ábek
kulturní komise a SPOZ M. Šimek
školská komise
povod ová komise

L. Jirskák
P. Eliáš

J. Kafková
M. Pa our
O. Urban

kontaktní osoba pro:
Borovou
- L. J va
Chot šiny - N. Chaloupková
Net eby
- P. Bedná
Další komise:
hlavní inventariza ní komise
likvida ní komise

zapisovatel zápis
ov ovatel zápis
zam stnanci
správce Kulturního domu
správce t locvi ny

- M. Rensová, J. Janoušek, J. Chleboun
- L. Jirsák, S. Je ábek, P. Bedná

- J. Janoušek
- M. Rensová, S. Je ábek
- B. Kohoutková, A. Ku erová
- M. Kafka
- J. Kafka

-mš-
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Svoz odpadu v obci

svozový den: S T

Leden
Únor
B ezen
Duben
Kv ten
erven
ervenec
Srpen
Zá í
íjen
Listopad
Prosinec

eské He manice v roce 2003

EDA

8.1.
5.2.
5.3.
9.4.
7.5.
4.6.
16.7.
6.8.
10.9.
8.10.
5.11.
3.12

15.1.
12.2.
12.3.
23.4.
21.5.
25.6.
27.8.
24.9.
22.10.
12.11
10.12
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22.1.
19.2.
19.3.

29.1.
26.2.
26.3.

19.11
17.12.

26.11
23.12.
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