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Historie

eských He manic II. ást

Vítek ze Švábenic – V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník
cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap . mír ve Znojm mezi
vévodou Fridrichem a Jind ichem Korutanským, pe etí vedle krále a jeho nejvyšších
také Vítek ze Švábenic jako moravský podkomo í atd…/. Tohoto Vítka ze Švábenic
jmenuje totiž zbraslavský cisterciát Petr ve svém letopise mezi loupeživými rytí i,
spolu s Petrem ze Žampachu, Old ichem z Brandýsa / už v roce 1298 Sezema
z Brandýsa, cúda krajský ru í za svého souseda Vítka z He manic/ a ješt s jinými
staví je velmi ost e na praný , jako zhoubce klášterního zboží zbraslavského na
Landšperku.
Švábeni tí m li vlastn d dit krajinu po Hrabišicích už kolem roku 1238, ale
královská komora jim ukradla d dictví „právem odúmrtn “. A tak teprve po dlouhém
vyjednávání s králem Václavem II., v n mž se vzdal Úpska, dostal za n od krále
Vítek ze Švábenic jeho nároky na He manice. A profesor Sedlá ek k tomu ve svém
Místopisném Slovníku ješt p ipomíná, že je musel zaplatit bez ohledu na d dictví po
p íbuzných Hrabišicích. / Na druhé stran však práv Sedlá ek lí í Vítka jako
marnotratníka a loupežníka, což je z ejm také nesprávné, protože klášter
zbraslavský byl p ece Vítkovou „bankou“, která za n j platila pohledávky. Církevní
žaloby na Vítka ze Švábenic dostaly se ovšem až k papeži, který celou záležitost
sv il k vy ízení proboštovi míšenskému/Kliment V. 21.3 1310/. A možná, že nebylo
jen náhodou, když Vítka 4 m síce po papežov rozsudku /25.7. 1310/ stihla
povode neoby ejná, která mu pobrala skorem celé He manice/ citát z Dalimila „
u Litomyšle v He manicích tanec i s pištcem voda vzala, a ta Boží spústa v den
sv. Jakuba se stala…/, k emuž místní pov st dokládá, že se tak stalo o pouti
svatojakubské, jemuž je zasv cen místní kostel. Dodnes je na n m zna ka, kam až
údajn voda sahala a táž se pak v rokli do zem propadla.
Pov st jde dokonce tak daleko, že prý bylo Janu Lucemburskému
prorokováno(na základ potopy v He manicích), že jeho vláda nebude š astná. ani
pro n ho, ani pro jeho novou zem.(na tr n nastoupil ve stejném roce jako byla
potopa) ovšem toto tvrzení není zcela podložené. Co je však pravda – He manice
a p edevším jejich pán t šily se v té dob velké váhy.
-mš-
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Pou
Sváte ní den pro jednu obec, v m st pro jednu farnost. Slovo znamenající
putování, v minulosti hromadné putování, obvykle o výro ních dnech, k posvátným
míst m. V naší obci se slaví poutní slavnost 25. ervence na svátek sv. Jakuba.
Tradi n se tento den p esunuje na první ned li po tomto svátku. O pouti se
nepracuje, rodiny se scházejí v širším po tu se svými p íbuznými a p áteli, je cítit
všeobecnou touhu po vzájemném porozum ní a jednot . K pouti neodmysliteln
pat í dobrý spole ný ob d a v kruhu rodiny prožité ned lní odpoledne.
Pro v ící je samoz ejmostí ú ast na slavení bohoslužby. Vždy pou je
k es anskou slavností spojenou se svátkem sv tce, jemuž je zasv cen místní kostel.
Patronem eskohe manským je svatý Jakub starší, jeden z dvanácti apoštol . Jako
první z nich byl roku 44 s at z na ízení krále Heroda Agrippy. Podle legendy jsou jeho
ostatky uloženy ve špan lském Santiagu de Compostella, kde ší il evangelium
v prvních dobách k es anství.
K slavení sou asné pouti také pat í spole enské akce, zábava a sportovní
utkání. Na plakátech potom m žeme íst o “pou ových zábavách a diskotékách“,
„fotbalové pouti“, „pou ovém odpoledni“ apod. Na pou se nejvíce t šívaly d ti,
protože donedávna o pouti p ijely do obce houpa ky a koloto e, st elnice i cirkus.
Tyto atrakce jsou dnes vzácné, a tak dnešní d ti si ...“ zápas s nebezpe ným
lidožravým medv dem“ nebo “smrteln škrtící krajtou“... mohou pustit jen virtuáln
na po ita i.
Na svatojakubské putování do eských He manic už dnes srde n
své blízké a p átele - a t šíme se na n .

zveme

-mc-
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Oslava sv. Floriána
Za átkem kv tna slaví svátek svatý Florián, který je patronem hasi . Na úvod
mi dovolte pár slov o tomto sv tci. Sv. Florián byl správcem provincie
Noricum(dnešní ást Rakouska). Po zjišt ní, že je k es an, byl sesazen z ú adu,
mu en a nakonec s kamenem uvázaným na krku vhozen do eky Enže. Je uctíván už
od 8. století jako ochránce proti ohni a vod . Jeho atributem je nádoba s vodou,
kterou hasí ho ící d m.
Každý rok si tento svátek p ipomínáme d tským branným závodem a ve erním
posezením pro dosp lé. V soboru 24. kv tna, na kdy byla oslava naplánovaná, byl
ve 14.00 hodin odstartován závod d tí všech v kových kategorii za Jirá kovými.
P edškolní d ti m ly p ipravenou krátkou trasu po cest , na které plnily r zné úkoly.
D ti školního v ku m ly trasu pon kud delší a jejich úkoly byly zam eny na
hasi skou tématiku, a tak si vyzkoušely st íkat ze džberovky, p ekonávat bariéru,
st ílet ze vzduchovky, b h po lavi ce a poznávání kv tin. Celkov se zú astnilo
21 d tí, z toho 7 p edškolních. Závod byl ukon en opékáním párk u „Havlovy lípy“.
Všechny d ti dostaly sladkou odm nu.
Samoz ejm nezapomínáme ani na dosp lé, pro které jsme uspo ádali ve erní
posezení. To se konalo již tradi n v hasi árn . Zlatým h ebem ve era byli op t
tradi ní, výborné Hude kovy bramboráky. K p íjemnému posezení hrál Jarda Marcel
st ídav na kytaru a na harmoniku.
Po así se vyda ilo, a tak v íme, že se všem p ítomným posezení líbilo, a že
se za rok op t sejdeme v hojném po tu.

-jk-
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Okrsková sout ž v požárním sportu
Dne 17.kv tna 2003 se jako každoro n uskute nilo okrskové hasi ské cvi ení.
Organizátorem bylo tentokrát SDH Vra ovice - Orlov. Za krásného slunného po así
zde sout žila 2 družstva žen a 9 družstev muž . Sout ž zahájil velitel okrsku pan
Opa il a následovalo rozlosování po adí družstev. Naše ženy startovaly jako druhé
a toto íslo se jim stalo osudným. Skon ily na 2. míst za družstvem žen z Vod rad,
které dob hly v ase 34 sekund.
V kategorii muž jsme m ly dv družstva z eských He manic a jedno družstvo
z Net eb. Družstvo "mladších" hasi
obhajovalo prvenství z lo ského roku, ale
bohužel po nezda eném útoku, kdy jim "chcípla" mašina, to vypadalo velice bled .
Ale jelikož to jsou mladí hoši, vše zachránili výbornou štafetou, ve které se umístili na
1.,2. a 3. míst v sout ži jednotlivc a celkov jim 1. místo uniklo jen o pár sekund.
T mi, kdo je porazili, byli starší a tím pádem trochu zkušen jší he manští muži.
T etí družstvo, které nás reprezentovalo, byli net ebští hasi i, kte í skon ili
v celkovém umíst ní na 5. míst . Sout ž skon ila v pozdních odpoledních hodinách
a zakon il ji starosta Vra ovic-Orlov pan Va e ka. Pop ál všem zú astn ným hodn
úsp ch v dalších letech a pod koval za zdárný pr b h sout že. I my se k jeho p ání
p ipojujeme a ješt jednou všem srde n gratulujeme.
ej-
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Stanislav Je ábek
- kostelník, hrobník, místní historik a mnoho dalších
p ívlastk
je možné použít k charakteristice osoby
nejstaršího muže naší obce. Ve svých 84 letech je stále p i
síle fyzické i duševní. Každodenní výstup na v ž kostela k
natažení hodinového stroje, jakoby neunavoval, ale po
t iapadesát let posiloval kondici. Tehdy v 50-tém roce
p evzal povinnost zvon ní a natahování
hodin po paní Soukupové. Zvony byly do nedávna
rozhoupávány lidskou silou, takže po výstupu potrénoval
i zbytek t la. Dnes si m že alespo v tomto sm ru uleh it
fyzickou námahu - sta í oto it vypína em a dva zvony se
rozezvu í nad obcí.
Ješt o rok d íve než se stal „obecním hodiná em“,
p evzal nezbytnou, le smutnou úlohu, p ipravit zem elým
místo posledního odpo inku. V únoru 1945
s panem
Be i kou z Net eb vykopal spole ný hrob pro 6 ruských
zajatc z transportu . Tuto službu poskytl od 15.1.1949
neuv itelnému po tu - 598 zem elých! na n kolika
h bitovech - v He manicích, Tisové, Vra ovicích, Džbánov
aj. Posloužit p átel m je pro každého v c samoz ejmá
a p íjemná. Sloužit celý život všem bez rozdílu, sv d í
o moudrosti životní filozofie, vycházející z porozum ní mezi
lidmi.
Všichni ho známe jako kostelníka chrámu sv. Jakuba staršího.
Po Janu a Václavu Švábových a Aloisi Matoušovi nastupuje do
sakristie na 1. ned li adventní v roce 1963, tedy p ed 40-ti roky.
V dob jeho „kostelni ení“ se ve farnosti vyst ídalo 5 kn ží (P.Trojan,
B lohradský, Sobola, P lkrábek a Krají ek ).
Krom osobního vztahu mu tato innost p ináší pot šení kontaktu s lidmi,
hlubší poznání milované historie a tradic. Všichni dob e známe dlouhé debaty se “
Slávkem “ ( jak jej nazývají jeho p átelé ) o d ní v obci a obyvatelích, o historii,
pov trnostních kalamitách ( sníh v ervnu ), i spolupracovnících na r zných
stavbách nebo v cukrovaru. Mnozí je rádi posloucháme i opakovan , protože v jeho
podání se stávají autenti t jší - jako t eba ta zpráva z Dalimilovy kroniky o povodni
v He manicích roku 1350 o pouti.
Nutno podotknout, že i kostelník m že mít své „mouchy“. Sáhne-li n kdo na
vžité tradice i osv d ené postupy, pozná na chvíli typicky chlapské mrzouctví.
P íští setkání je už ale op t jako d ív.
Radost ze služby i setkávání s lidmi p eje nejmén do stovky RR.

-jc-
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Nad zahájením rekonstrukce he manské fary / stále /
visí otazník!
O další p ísp vek jsme požádali lena sdružení EMAUZY a zárove správce
objektu bývalé fary v . H. pana Stanislava Droppu, který nám objasní problém
rekonstrukce fary.
Bylo by rozhodn lepší a více motivující, psát jen o kladných a úsp šných
faktech a údajích. Avšak život je asto o n em jiném. V tomto p ípad je z ejmé:
Emauzský d m pro seniory v naší obci se stále jaksi nerozeb hl, stavební
rekonstrukce fary stále ješt neza ala. D vod je z ejmý / jak jinak?/: peníze. Naší
organizaci se bohužel, stále nepoda ilo získat a sehnat dostatek finan ních
prost edk / dle odhadu cca 3 mil. K /. Tedy tolik financí, aby práce na oprav
bývalého farního objektu mohly kone n za ít. Bez komplexní rekonstrukce budovy
nebudou klienti-obyvatelé, nebude zahájen provoz, nebude uskute n na p vodní
myšlenka poskytnout domov, pé i a zázemí sociáln slabým ob an m-senior m…
Já osobn však nev ším hlavu,
neházím pomyslnou flintu do žita.
Za átky jsou vždycky obtížné,
zvlášt
v oblasti
charitativn
sociální innosti. S tím musí lov k
nutn
po ítat a brát reálnou
skute nost, jaká momentáln je.
V této
situaci
lze
tedy
konstatovat, že nyní konkrétní
a ur itou p edb žnou fází celého
projektu bude v prvé ad nutné
oplotit a dát do po ádku rozlehlou
zahradu.
Rovn ž
se
nesmí
zapomenout na opravu a údržbu
hospodá ského stavení /stodola + chlévy/, konkrétn co se tý e poškozené st echy,
n kterých zdí, strop a podlah zmín ného objektu.
Cht l jsem ješt podotknout, že
uskute n ní
celého
projektu
pochopiteln
nebude jednoduchou
a rychlou záležitostí. Avšak jsem
p esv d en, že se nakonec celou v c
poda í dotáhnout do zdárného konce,
a že he manská fara i s celým
komplexem / hospodá ská
ást
+ zahrada / bude nakonec sloužit
svému novému ú elu, jak ke
spokojenosti obce, tak i ob anské
ve ejnosti.
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Na záv r n kolik slov o mé osob : pocházím ze S. Moravy, okolí Šumperka
záliby: les, hory, knihy- etba
P vodní povolání. Zahradník. Až ve st edních letech se mi poda ilo dálkov si
doplnit vzd lání: Vyšší odborná škola, oblast sociální pedagogika +teologie Vyst ídal
jsem adu zam stnání. Hledání mé životní cesty mi trvalo více jak 20 let. P ed svým
p íchodem do He manic jsem pracoval v pražské NAD JI: nejprve jako sociální
pracovník, pozd ji jako vedoucí st ediska pro seniory-bezdomovce. Sou asn jsem
p sobil jako terénní soc. pracovník NAD JE pro práce s v zni a osobami
propušt nými z výkonu trestu (postpenitenciární pé e). …..….mé životní krédo……..
„Když je ti mizern /na duši/, v z, že celá ada lidí kolem tebe je na tom mnohdy
ješt h e, takže není fér myslet a poukazovat na své bolístky“…./

-Stanislav Droppa-
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Základní škola ve školním roce 2002-2003
M síc erven se dostává do druhé poloviny a my se m žeme ohlédnout za
práv kon ícím školním rokem.
Nabízí se otázky : V em se lišil od minulého škol. roku, co se nám povedlo a co
nás trápí.
Se vstupem do právní subjektivity nastala zásadní zm na v organizaci školy
my se musíme vyrovnávat s tím, co tato zm na s sebou p ináší. Je to p edevším
nový zp sob financování školy. Užší propojení mezi základní a mate skou školou.
Nelehké je také obhájit existenci školy v dob , kdy se, stejn jako ostatní malé školy
v regionu, potýkáme s nízkým po tem žák .
Pozitivní je, že více než jindy cítíme podporu ze strany obecního zastupitelstva.
To u inilo takové kroky, které nenechávají nikoho na pochybách, že je jeho zájmem,
školu pro d ti svých spoluob an
zachovat. Sou asný problém v po tu žák
p ipisujeme skute nosti, že v naší škole dlouhá léta chyb la první t ída. Potvrzením
této domn nky je fakt, že k letošnímu zápisu do první t ídy, který se konal v naší
škole, op t po 28, letech p išli všichni p edškoláci. Pohádkový krte ek, který je
zápisem provázel, jim slíbil, že se jim ve škole bude líbit a my ud láme všechno
proto, aby tomu opravdu tak bylo. T ší nás, že i k zápisu do mate ské školy p išly
všechny pozvané d ti.
A jaký byl školní rok pro d ti, které do naší školy už chodí ?
Škola pro d ti, stejn tak jako práce pro dosp lé, je n kdy více, n kdy mén
vy erpávající. Volili jsme takové metody a formy práce, abychom jim školu
zp íjemnili, aby odcházely na prázdniny s v domím zaslouženého volna a sou asn
s pocitem, že se do školních lavic po prázdninách zase docela rády vrátí.
Nechci zde vypo ítávat všechny akce, které jsme pro zpest ení vyu ování
a školního života p ipravili. Bylo jich hodn a byly zda ilé.
Uvedu jen n které z nich:
Zimní škola v p írod – í ky, školní výlet – pevnost Josefov,
Letní škola v p írod na Budislavi pro d ti z mate ské školy
Získání st íbrné medaile / Radim Eliáš – 50 m./ a bronzové medaile /
Vojt ch Vera – 200 m / na ŠKOLYMPIAD ve Vysokém Mýt
Atletický trojboj ve školce, kterého se ú astnily d ti z Vraclavi, Zámrsku
a Sloupnice.
Spolupráce s ob anským sdružením HELPIK z Prahy – protidrogová
výchova
Návšt va hasi árny ve Vysokém Mýt a seznámení se s technikou
Pohádka Zlatovláska pro maminky. Tu si d ti zahrají ješt jednou 20. 6.
v 9 hod. pro d ti z okolních škol. Srde n zveme všechny spoluob any.
Den otev ených dve í - umožnil zájemc m nahlédnout do t íd b hem
vyu ování a vst ebávat atmosféru v hodinách i o p estávkách. Odpoledne
byla p ipravena sout ž v poznávání p írodnin. Té se mohli zú astnit všichni
zájemci, i ti, kte í svým v kem už dávno do školních lavic nepat í.
D tmi snad nejvíce oblíbený je Váno ní jarmark. Prezentují zde to, co samy
vytvo ily, u í se komunikovat s dosp lými a o výsledek své práce se d lí
s d tmi, ke kterým byl osud krutý a nedop ál jim poznat bezpe í rodinného
života.
© Lukáš Hlávka 2003
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V posledním ervnovém týdnu ukon íme dopravní výchovu návšt vou
dopravního h išt ve Vysokém Mýt .
Na konci školního roku také zjiš ujeme jak si vedou naši žáci na druhém stupni
ZŠ. Nejvíce nás zajímají šes áci a studenti primy na gymnáziu. Velmi nás t ší, když
slyšíme, že z eských He manic p išli dob e p ipravení žáci, že nedochází
k dramatickému zhoršení prosp chu, že ti, kte í m li samé jedni ky u nás si je udrželi
i ve spádových školách a na gymnáziu.
Dává nám to sílu do další práce a posiluje jistotu, že malá venkovská škola je
rovnocenná se školami v tšími a navíc poskytuje d tem to, co v sebelépe vybavené
velké škole nenajdou .
Klidné, tém rodinné prost edí, kde paní u itelka o každém žá kovi ví, v em je
šikovný a kde ho ješt tzv. „tla í bota“, kde paní kucha ka ví, že Pepík má rád
knedlíky, ale nejede mu špenát a paní školnice ví, komu pat í nap . nalezené boty.
Krásné slune né prázdniny d tem, p íjemnou dovolenou dosp lým p eje

-mb-
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V dnešním drobnohledu
jsem se zam il na aktuální problém, který momentáln pálí nejen OZ
a editelku školy ale také p edsedu školské komise Ladislava Jirsáka. Proto jsem se
rozhodl ho vyzpovídat.
Co je tím hlavním problémem?
Bezpochyby je to nedostatek žák
toho se odvíjí další a další problémy.

ve škole. Od

Mohl bys být konkrétn jší?
Samoz ejm . V rychlosti se to pokusím vysv tlit!
Pokud po et d tí ve škole nedosáhne min 26, musí OÚ
doplácet za každého chyb jícího žáka pom rn vysokou
ástku 30 000,- K /rok. Každý si tedy snadno p edstaví
kolik desítek tisíc je t eba zaplatit, chybí-li nap íklad
5 žák .
Co tedy znamená nedostatek žák pro obecní výdaje?
Jak jsem již ekl, pro obec to jsou samoz ejm „zbyte né výdaje“ a tyto peníze
by mohly být jist vynaloženy na mnohem pot ebn jší v ci (nap . oprava silnic atd.).
Jaké d sledky by to pak znamenalo pro ob any?
Pokud by byl po et žák dlouhodob nižší než je ono zmi ované minimum(26),
mohlo by se stát, že obec by již nem la dostatek prost edk k doplácení t chto
„zbyte ných výdaj “ a byla by tak nucena školu uzav ít. Pro sou asné žáky by to
znamenalo p edevším ztrátu možnosti navšt vovat školu v míst bydlišt tj. v d tem
dob e známém prost edí a jejich rodi e by byli nuceni sáhnout hloub ji do kapsy
a uhradit tak výdaje spojené s dojížd ním do škol v okolních m stech.
Co se dá ud lat pro to, aby tomu tak nebylo?
Mnoho v cí. Myslím si, že obecní zastupitelstvo už první krok ud lalo. Schválilo
totiž p ísp vky ve výši 1000,- K na každého nov p ivítaného ob ánka a 1500,- K
za každého prv á ka, který v místní škole od zá í nastoupí. Další krok je na rodi ích.
Na záv r mi ekni, jaké je tvé nejv tší p ání?
Škola tu vždy byla, je a já pevn v ím tomu, že i bude pro další generace
našich d tí. Mým nejv tším p áním je tedy udržet školu a bojovat o každého nového
žá ka.
D kuji za rozhovor a p eji mnoho úsp ch !
-mš-
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Kulturní okénko
Také dnešní kulturní okénko je plné nových informací !
životní jubilea:
Coufalová Marie
Coufal Josef
Polách Lubomír
Krýda Jan

70
70
60
60

P ejeme mnoho životní síly a energie do dalších let!
narození ob ánci:
Je ábek Ond ej
ástková Karolína
Plánované akce:
29. ervna od 18. 00 hod. se uskute ní v kostele sv. Jakuba malý varhaní
koncert. Interpretem je Jakub Stratílek.
TJ Sokol .H. po ádá tradi ní fotbalovou pou , která se bude konat na
místním fotbalovém h išti dne 26. ervence od 13. 00 hod. O zábavu
a ob erstvení bude op t postaráno!
Nohejbalisté spole n s volejbalisty/tkami budou po ádat posezení spojené
s grilováním prasete-termín bude blíže up esn n
Vedoucí místního pohostinství vás srde n zve na posezení s hudbou
spojené s grilováním prasete, které se uskute ní 2. srpna od 20.00 hod. na
fotbalovém h išti.
10. srpna odstartujeme novou fotbalovou sezónu
SDH Net eby vás srde n zve na každoro ní posezení, které se koná
30. srpna
v areálu kolem hasi ské zbrojnice. P ij te doplnit tekutiny
a ochutnat grilované prase. K tanci a poslechu vám bude hrát skupina “Vep o,
knedlo, zelo“

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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Sportovní okénko
A máme tu léto, pro mnohé z nás asi nejkrásn jší období roku. as na
odpo inek, dovolenou, relaxaci a také sport. Všichni víme, jak je sport zdraví, ale
p iznejme si, n kdy se nám moc nechce. Známé p ísloví praví“ Co se v mládí nau íš,
ve stá í, jako když najdeš. „V duchu tohoto p ísloví uspo ádali 15. ervna he manští
sokolové tradi ní d tský den. Po así p álo, a tak se na místním h išti sešlo mnoho
d tí, aby si zm ily síly se svými vrstevníky. Mnohé z nich také poprvé vystoupily na
„bednu“ a odnesly se své první medaile, i když zatím jen okoládové.
V 17. 00 hodin nastoupili ke svému poslednímu zápasu fotbalisté a op t se jim
da ilo. Porazili ervenou Vodu 4:2 a celkov obsadili 4. místo. Jaro bylo pro n
obzvláš úsp šné – 6 x vyhráli – 5 x remizovali a pouze 1 x prohráli. V pátek
20. ervna zhodnotil letošní sezónu trenér pan Brychta jako velice úsp šnou
a vyhlásil také nejlepší hrá e, kterými se stali branká i Ondra Forga a Zden k Tm j.
Nejvíce gól vst elil Jan Fr ka z Chocn .
Sezónu ukon ili také hrá i dorostu, kte í z 12 družstev skon ili na 10. míst .
Nejlepším st elcem byl Martin Ku era.
17. kv tna se ženy zú astnily turnaje ve vybíjené. Tentokrát byly hostitelkami
ženy z Tisové. Naše družstva skon ila na 3. a 5. míst . Gratulujeme.
7. ervna odjely ženy volejbalistky na turnaj v Letohrad . V konkurenci
8 družstev skon ily na krásném 2. míst . Také gratulujeme.
Takže krásné léto a spoustu nejen sportovních zážitk !
-jk-
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Obecní ú ad
ú ední dny: Po
St

8.00 - 17.00 hod
8.00 - 15.00 hod

Služby Obecního ú adu
Kopírování formáty A 5, A 4, A 3 – ernobíle
Internetové místo – v ú edních hodinách
Vidimace listin a legalizace podpis
Vydávání a prodlužování rybá ských lístk
Vydávání povolení ke kácení strom a povolení drobných staveb
OÚ Sloupnice:
matrika
M stský ú ad Vysoké Mýto:
stavební ú ad
odbor obecní živnostenský
odbor finan ní
odbor vnit ních v cí
odbor školství, kultury a cestovního ruchu
odbor právní
odbor správy majetku
odbor územního plánování a regionálního rozvoje
odbor životního prost edí
odbor sociálních v cí
odbor správní
odbor dopravy
m stská policie
-mš-
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Informace starosty
o práci obecního ú adu a zastupitelstva v posledních m sících:
obec zadala zpracování územního plánu; tento dokument je nezbytný
p edpokladem k vytvo ení podmínek výstavby, ochrany p írody, z ízení nových
objekt podnikání a bydlení , žádostí o úv ry, p j ky i dotace
v osad Net eby byla opravena st echa hasi ské zbrojnice nákladem 63 tisíc K ;
opravu provedla firma Izolstav Sloupnice s 60-ti m sí ní zárukou

na nám stí v
.He manicích slouží cestujícím nová autobusová ekárna
zhotovená stavební firmou Zalstav; náklady na stavbu byly smluvn dojednány ve
výši 84. tisíc K

© Lukáš Hlávka 2003
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zastupitelstvo obce upravilo podmínky pronájmu obecních budov - spole enského
sálu a pohostinství; nájemné za kulturní d m bylo zvýšeno z 1.500,- na 3.000,- K
u akcí v dob trvání do 6-ti hodin a na 4.500,- K u déle trvajících; nájemné
z pohostinství bylo sníženo z 4.300,- na 2.200,- K ; správcem spole enského
sálu se stal p. Jaroslav Pa our
p i nedávno prob hlém referendu byla využita nová volební místnost v p edsálí
kulturního domu; o novém volebním míst rozhodne zastupitelstvo po zjišt ní
ohlas z ad ob an i len volební komise
plánovaná výstavba rychlostní komunikace R 35 byla d vodem smlouvy obce
s p.Ivanem Zwachem ( firma Biokonsulting ) o vlivu severní trasy silnice na
ekologii naší obce; sou asnou obecní zele od letošního roku udržuje
p. Ladislav Šalda
montáž antény pro bezdrátové p ipojení internetu za pronájem 4.OOO K pro
obec
Obecní ú ad žádá ob any o vrácení vypln ných formulá
„Prohlášení
poplatníka“ a v asnou úhradu poplatk za svoz PDO ( do 30.6. - celoro ní; do 30.9.
pololetní )

-pe-
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Demografické údaje obce

eské He manice

V ková struktura obyvatelstva
Muži
272
Ženy
260
Celkem
532

muži
ženy

260

muži v produktivním v ku
ženy v produktivním v ku
ekonom. aktivní obyvatelstvo

Po et dom a byt :
184 dom z toho 146
142

272

175
157
332

trvale obydlených
rodinných domk

byt je celkem 198 - trvale obydlených 160

-mš-
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