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Historie eských He manic III. ást
Vítek ze Švábenic umírá pravd podobn v r. 1314, protože jeho syn Jan 25. 1. 1315
svého otce mrtvého již p ipomíná. Jan je pak dle svého p ání vedle otce v klášte e zderazském
v Praze poh ben. Další he manické d jiny mají veliké mezery, takže nelze zcela p esn ur it,
jak dlouho po Vítkov smrti Švábeni tí vládli. Po celé 14. století jsou to vlastn jen kusé
zprávy z církevní administrativy, jež odsud máme. V roce 1374 je sv dkem jakési úmluvy
fará Tomáš z He manic a téhož roku týž plebán Tomáš jako zástupce duchovenstva diecéze
litomyšlské p ijímá z rukou opata podlažského splátku 150 floren , kterou kdysi p j ili
výb r ímu papežského desátku. V roce 1383 je mezi katedrálními kanovníky litomyšlskými
podepsán též Václav z He manic.
V dob pražského p sobení Mistra Jana Husa jsme sv dky jeho odezvy až
v He manicích, a to po té nejkrásn jší sociální stránce.Vilém z He manic, jenž v r. 1415
p ipojil svou pe e na stížný list ech poslaný do Kostnice jako protest proti upálení Mistra
Jana Husa.
V dvorských deskách království eského jsou z té doby zaznamenány žaloby Be ka
z Pod brad na Petra ze Zámrsku a choce ského rychtá e Tomáše z Horek a Kuneše
z He manic na Va ka Sekyru z He manic. Va ek Sekyra z He manic byl už tehdy na svém
panství v Cholticích, kde p iv sil svou pe e na stížný list do Kostnice také. A držely pak jej
jak He manice, tak i Choltice po celou dobu husitských válek ke kalichu bezvýhradn , tak
jako v bec celý východo eský kraj, až na pár výjimek. He manický soused vladyka
z Derfliku (ze Zaháje) se dokonce jmenoval Jan Husovec. Na sjezdu áslavském a p i dobytí
Prahy Ji íkem Pod bradským nejsou sice he manští jmenováni, ale byl tam z rodiny starého
Va ka Sekyry rovn ž Van k Sekyra z Choltic, jenž m tehdy svoje sídlo na tvrzi ostravské.
V roce 1419 m ní plebán Martin z He manic svoje místo s Mat jem, dosavadním
plebánem z Pe ína na Rychnovsku. Nejen Litomyšl, ale i Choce má svého “Toulovce“. Je
jím choce ský fojt neboli rychtá Tomáš z Horek, jež dává sv j majetek do služeb kolektiva
a v lásce k bližnímu vychovává i svoje osadníky na dvo e ve Sloupnici, ímž se stává
p íkladem i svým he manickým soused m Pešíkovi Kokotovi a Benešovi z N mic.

-mš-
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Osobnost mezi námi
Miluška – od roku 1968 farní hospodyn v eských He manicích, pe ující
o duchovního správce d kana Tomáše Sobolu. V krátké dob politického uvoln ní ( poté, co
P.Sobola získal po mnoha letech žalá e a perzekuce op t státní souhlas k duchovní služb )
p išli spolu na naši neobsazenou faru, kde se snažili naplnit své životní poslání.
Miluška, jak ji oslovovali nejen známí, byla silnou a výraznou osobností obce,
a nebyla snad nikdy ú astna oficiálního ve ejného života. Stavební práce p i oprav kostela
nebo fary pe liv dozorovala a p ipomínkovala, stejn jako spole ensko – politické d ní
v obci i ve stát . as strávený v žalá i pro své p esv d ení um la prom nit v nebojácný,
otev ený životní postoj. Z n j rozdávala každému, kdo cht l naslouchat. A že návšt v nebylo
málo. Na fa e se na kus e i rádi zastavili farníci, stejn jako bývalí politi tí v zni, lidé
r zného p esv d ení i názor . Pro všechny zde bylo vlídné p ijetí s oby ejným ob erstvením
(chleba se sádlem a aj), as na rozmluvu a když bylo zima, tak pro zah átí se našla i ost ejší
„sloupenská“.
Zvláštní úkol m la Miluška v dob , kdy probíhaly stavební práce na kostele a fa e.
Nejenže pro brigádníky vždycky p ipravila n co k sn dku, ale starala se také o dobrou náladu
– pokaždé p išla s novým vtipem, dobírala si kde koho a v klidu nenechala nezletilé mladíky
ani ctihodné starce. Legrácky si um la d lat také sama ze sebe. Teta farská – jak jí íkaly d tim la vyt íbený vkus a podle toho se též oblékala. Jednou vypráv la, jak si podle sou asné
módy po ídila krásný klobouk ve tvaru turbanu. Nadšení z módního dopl ku opadlo, když se
jí v kostele zeptal s despektem malý hošík...co to máš na hlav ...???
Um ní naslouchat druhým, bavit se s nimi o rodin , práci, politice a všech možných
tématech a p idat svoji životní zkušenost je d vodem milého zavzpomínání na paní
Jav rkovou, která v naší obci strávila 30 rok bohatého a obohacujícího života. (historik by
Milušku jist za adil mezi pozitivní šedé eminence obce ).
-jc-
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Kulturní okénko
Také dnešní kulturní okénko je plné nových informací !
životní jubilea:
Šmejdí ová Blažena
Horá ková Ludmila
ehák František
Janí ek Ladislav

75
75
75
60

P ejeme mnoho zdraví, životní síly a energie do dalších let!
narození ob ánci:
Šrut David

Plánované akce:
Obecní zastupitelstvo si Vás dovoluje pozvat na divadelní p edstavení ochotník
z Makova, kte í se zde p edstaví dne 26. zá í od 19.30 hod s hrou, která nese název:
"Tulácká dobrodružství"
Vstupné: d ti do 15 let zdarma - dosp lí 30,- K .
P ij te se odreagovat a oddychnout si od starostí všedních dní. P íjemnou zábavu!!!
Obecní zastupitelstvo Vás zve na p edstavení Zde ka Izera - IZERSKÁ
PADESÁTKA (nový maraton zábavy), které se koná ve spole enském sále v eských
He manicích, dne 2. íjna 2003 od 19:00 hod..
Info: 465 549 516
vstupné: p edprodej: 130,-K
na míst :150,-K
ekn te svým známým, vezm te rodinu, pozv te kamarády a p ij te se spole n
pobavit a zasmát!
Další velice zajímavou akcí, která se p ipravuje, bude dozajista i povídání vojenského
kaplana kpt.Pavla Rumla, který nám p ijde povypráv t o vojenských misích v Bosn
a Iráku.Popíše nám jak probíhají b žné dny na nep átelském území, jak p sobí válka
na lidi, jak se lidé chovají ve vypjatých situacích-jaké mají starosti a problémy atd.
Tato beseda prob hne dne 29. íjna 2003 od 18. hod.Místo konání bude ješt
up esn no dle zájmu! P ij te a uslyšíte!
Dne 14. íjna od 19.30 hod. se uskute ní ve ejná sch ze Obecního zastupitelstva.
Zajímá Vás d ní v obci, máte n jaké nezodpov zené otázky, p ipomínky i návrhy?
P ij te !!!
SDH eské He manice oznamuje, že n kdy v polovin íjna bude p istav n kontejner
na železný šrot. P esný termín bude up esn n prost ednictvím ve ejného rozhlasu.
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Netradi ní ples, v netradi ní as, v tradi ním prost edí! – tak by se dal
charakterizovat
I. Obecní ples .
Kdy to bude? 14. listopadu 2003 od 20.00 hod na místním spole enském sále.
Ze židlí Vás zvedne skupina Maxi Bend.
SDH
eské He manice p ipravuje zájezd do hasi ského muzea v P ibyslavi
a následnou návšt vu sklípku spojenou s dobrým jídlem, pitím a zábavou.
V dob adventu Vás samoz ejm pot ší tradi ní Váno ní koncert.

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
Co nového ve sportu?
Naše fotbalové A družstvo muž získalo dv nové posily z Chocn – Hudouska
a Šklíbu. Novou letošní sezónu 2003/2004 zahájilo již 9.srpna s týmem z Verm ovic. Zápas
byl vyrovnaný a skon il výsledkem 0:0. Remízou, tentokrát 3:3, skon il i druhý zápas
s Lanškrounem. O týden pozd ji se našim neda ilo a podlehli muž m z Mistrovic 2:1. Svou
reputaci si vylepšili s družstvem z etové, které porazili 4:0.V ned li 7.9. je ekalo derby
s mužstvem ze Sloupnice. Po dramatickém zápase jsme se mohli radovat z výhry 2:1.
Fotbal stále láká i ty o troši ku d íve narozené, a tak se op t na ja e p ihlásili do
sout že VETERÁN CUP 2003. Podzimní kolo odstartovali 22. srpna utkáním s Kerhaticemi výsledek 1:3. 6. zá í odjeli do Dolní ermé. Op t se jim nepoda ilo vyhrát a podlehli 0:1.
ekají je ješt dva zápasy, a to 19.9. v 17:30 s mužstvem ze Žamberka na místním h išti
a poslední zápas 3.10. v 17:30 s Cerekvicí.
Aby byl náš vý et úplný, nesmíme zapomenout na náš dorost. Pod vedením pana
Ladislava Jirsáka a pana Pavla Jetmara tu hrají tito hrá i: Kopic Michal, Jetmar Ond ej,
Šplíchal Martin, Be i ka Ond ej, ernín Jan, Jetmar Tomáš, N mec Jan, Táfl Josef, Je ábek
Jakub, Symon Miroslav, ehák Michal, Ketz Radek, Šejnoha Jan, Sk ivá ek Lukáš.
Svoji letošní sezónu za ali velmi dob e. V prvním zápase s Rudolticemi vyhráli 11:3.
Da ilo se jim i v utkání s Albrechticemi, které porazili 2:1.Pak už je št stí troši ku opustilo
a další dva zápasy prohráli s družstvem Králik 0:2 a s etovou 1:2. Derby se Sloupnicí
skon ilo remízou 1:1.
Držme jim palce a p ij me je povzbudit!
-jk-
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Sportovní okénko
Rozpis utkání . He manice - muži
Naše borce ekají na podzim ješt tyto zápasy:
6. kolo
14. 9. 2003
17:00 hod.
7. kolo
21. 9. 2003
16:00 hod.
8. kolo
28. 9. 2003
16:00 hod.
9. kolo
5. 10. 2003
16:00 hod.
10. kolo
12. 10. 2003
16:00 hod.
11. kolo
19. 10. 2003
15:30 hod.
12. kolo
25. 10. 2003
15:30 hod.
13. kolo
2. 11. 2003
14:00 hod.
14. kolo
9. 11. 2003
14:00 hod.

.H. - N m ice
Luková - .H.
(BUS 14:15)
V. Mýto - .H.
(auta)
.H. – Sopotnice
T chonín - .H.
(BUS 14:15)
.H. - Zálší
.Voda - .H.
(BUS 13:30)
.H. - Tatenice
.H. - Verm ovice

P ejeme mnoho úsp ch v dalších zápasech a sportu zdar!
Rozpis utkání . He manice - dorost
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

14. 9. 2003
21.9. 2003
27.9. 2003
5. 10. 2003
11.10.2003
19.10.2003
25.10.2003
2. 11. 2003
8.11. 2003

14.00 hod.
13.00 hod.
13.00 hod.
13.00 hod.
10.00 hod.
12.30 hod.
12.45 hod.
11.00 hod.
11.30 hod.

.H. - Brandýs n. O.
Luková - .H.
Semanín - .H.
.H. - Libchavy
Sruby - .H.
.H. - Dol. T eš ovec
ervená Voda - .H.
.H. - Tatenice
Rudoltice - .H.

Samoz ejm i vám držíme palce a p ejeme co nejvíce bod v sout ži.
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O další p ísp vek jsme op t požádali p. Droppu,
P íb hy, které píše sám život aneb životní st ípky ze dna spole nosti.

Desetikoruna
Zkušenosti asto ukazují, že lov k je“vyu ován“ prakticky celý život-a chce i
nechce. N které podn ty ho osloví okamžit , jiné naopak bezmyšlenkovit míjí…
… Spodní vestibul pražského hlavního nádraží. íjnový ve er, pravé duši kové
sychravé a nevlídné po así. Práv jsem dorazil z jedné severo eské v znice a ekám na další
p ípoj, který mne má dopravit dom a kde kone n bude klid od lidí, kde bude teplo a také
horká brambora ka s rohlíkem. Mrzutá nálada mne již dnes neopouští. Byl to ale den blbec,
íkám si. Namáhavé a vlastn neúsp šné jednání s klientem, zbyte n vynaložený as
i peníze. A koneckonc i hlad a oby ejná únava..
Znechucen jsem se oto il. Stál u mne postarší zarostlý bezdomovec s nezbytou
igelitovou taškou v ruce a jeho tenká jarní bunda ost e kontrastovala s velkými starými k ápypohorkami.“ Skromnej zrovna nejste,“ ekl jsem kysele a zavrt l hlavou. „Ne, nemám.“ Muž
se unaven a pomalu odšoural pry . Moje výmluva i vlastn o ividná lež ho zanechaly
lhostejným. Kolik už takových slyšel!
Vágus jeden, pomyslel jsem si otráven , pro obt žuje lidi a nutí je vlastn lhát?
Vidíš, kamaráde, škodolib pozoruji, jak doty ný bezdomovec se pokouší bezúsp šn
vyžebrat u procházejících cestujících n jaké drobné. Na chlast ti nikdo nedá!…
Bezdomovec zvolna došel ke stánku s ob erstvením. Chvíli nad n ím p emýšlel, pak
vzdychl a poté vylovil z kapsy bundi ky hrst cinkajících drobných mincí. Byly to bezesporu
jeho všechny peníze.
Opatrn jsem p istoupil blíže. Co chce za ty drob áky kupovat?Vždy mu to jist
nesta í ani na jedno pivo! Pe liv a s velkým soust ed ním kone n dal muž dohromady
pot ebnou ástku.
P istoupil k prodejnímu pultu. „ Jeden bramborák“, požádal prodava ku. “Deset
korun“, odv tila a podala mu horkou placku zabalenou v mastném papí e. Bezdomovec
zaplatil. Jeden bramborák za posledních deset korun! Skromná ve e e za poslední prachy, ekl
jsem si. Ale asi ti to kamaráde moc nepom že…
Pak se stalo n co, co bych nikdy ne ekal. Bezdomovec, sám zcela jist hladový,
poodešel za roh stánku kde se u dvou mohutných tašek kr il drobný asi šestiletý chlapec
s ustrašeným pohledem. Podal mu zabalenou placku. Hoch p ímo ch apl po nabízeném jídle
a hladov se do bramboráku zakousl. Muž zachytil m j tázavý pohled. „Rumunskej kluk…“,
pravil v cn a dlaní si unaven p ejel po neholeném strništi na tvá i. „Ti jeho ho tady nechali
hlídat tašky a vykašlali se na n ho.
Od rána tady sedí, hladovej, bez jídla, urá do prázdnýho kelímku a jenom pije vodu
s flašky, kterou mu p inesli z nádražního hajzlíku…“ „Pro jste ne ekl, že pot ebujete peníze
pro kluka?“ zeptal jsem se ost e. „ A pro se o n ho staráte, vždy sám nemáte na jídlo. A se
o n ho postarají jeho blízcí…““ Možná p ipustil, ale m bylo toho kluka líto. M l takový
ustrašený hladový o i…“ Podávám bezdomovci stokorunu.“Tady máte, ur it vám p íjde
vhod“. Pozorn se na mne zadíval, p ikývl a p ijal nabízenou bankovku. „D kuji vám pane“,
ekl tiše a unaveným krokem odešel.
Už jsem ho nikdy více nepotkal. Ani toho malého chlapce z Rumunska, který se i pro
mne stal tichým vyk i níkem sv domí.
-S. Damián Droppa-
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Psi
lov k má mnoho p átel. Slovo p ítel nabylo neoby ejného množství význam .
P ítelem lov ka je jeho kamarád, p átelé jsou p íslušníci stejného spolku – zahrádká i,
v ela i, sout žící v televizní h e Milioná má p ítele na telefonu, n která soužití ozna ují
partnera jako p ítele. Nakonec p ítelem lov ka bývá asto nazýván i pes. Tomuto posledn
jmenovanému bych rád v noval n kolik následujících ádk .
Pes je nejstarším zdomácn lým zví etem. Archeologické nálezy prokazují spole ný
život lov ka a psa p ed více jak 10 tisíci lety. Tak
dlouhé soužití lov ka a zví ete sv d í jist o pevném
vztahovém poutu. Soužití v r zných údobích m lo
rozli nou formu. Nej ast jší vztah byl založen na
využití schopností psa pro pot eby lov ka – z t chto
pomocník
se stala vývojem pracovní, služební
a lovecká plemena. V pozd jší dob p erostl vztah
pomocníka do r zné formy p átelství. Vznikla
po etná skupina spole enských plemen. Zvláštní
kategorií jsou pak k íženci roztodivných velikostí
a povah.
V naší obci zaznamenal chov ps v posledních 10 letech podobn jako v celé
spole nosti zna nou zm nu. Od psa pomocníka, hlída e a „dobrého myšáka“ nastal posun
k istokrevným plemen m. Radikáln se zm nila pé e o psa – voliéra, pestrost stravy,
pravidelná o kování a od ervení – to jsou jen n které výdobytky pejsk naší doby.
Bohužel s rozší ením chovu ps p ibývá i složitých situací; a to jak pro psy, tak pro
lidi. Pohozená št ata na okraji vesnice, toulající se psi, upozorn ní na nevhodné zacházení,
poran ní lov ka psem nebo nezvladatelnost i svévolné drážd ní psa jsou jen n která témata,
s kterými se asto musí potýkat místní samosprávy, veteriná i i policie.
Jako místní ob an a veteriná chci touto cestou požádat všechny chovatele ps
(velkých i malých , istokrevných i k íženc ), aby o své ty nohé milá ky pe ovali tak, aby
pes byl p ítelem lov ka a nenarušil p átelský vztah lov ka k lov ku .
-jc-
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Škola - Nový školní rok 2003 / 2004
Nový školní rok byl v naší škole zahájen 1.zá í . Slavnostn vyzdobené t ídy p ivítaly
21 žák ZŠ. Do MŠ je pro tento rok zapsáno 24 d tí. Celkový po et žák se tedy oproti
lo skému roku zvýšil,ale stanovený normativ nespl uje.Spolupráce mezi školami
v . He manicích a Tisové se ukázala pro další roky jako nepr chodná. D vodem byl vstup
do právní subjektivity a n kolikeré porušení úmluv ze strany tisovské školy .
Jaký byl první školní den pro d ti ?
Poprvé do školních lavic usedli prv á ci: Nikolka Eliášová, Kristýnka Hanusová,
Jaroušek Marcal, Martínek Michálek, Nikolka Pachlová, Katka Pánková a Míša Voleský.
Všechny , v tento pro n tak vyjíme ný den, doprovázeli rodi e.
V první t íd
ekal na d ti pohádkový krte ek, kterého vytvo ily se svými rodi i p i
lednovém zápisu do školy.
Starší školáci je uvítali programem, jehož hlavním hrdinou byl práv on. Stejn jako
d ti se totiž i krte ek dnes stal žákem první t ídy.Premiéru p i zahajování školního roku m l
také starosta obce.Navázal tak na dlouholetou tradici svých p edch dc . P išel školák m
pop át úsp šný start. Krom p ání p inesl d tem také n co sladkého na obalení nerv . Po
vzájemném hravém p edstavení d tí, rodi , u itel i starosty si všichni spole n zazpívali že
Abeceda není v da, prohlédli si školu a plni o ekávání dalších událostí se pro tento den
rozlou ili.
P ejeme všem d tem,aby do školy chodily vždy s takovou chutí a nadšením jako první den.
Nabídka školy v novém školním roce :
Plánované aktivity školy v 1. tvrtletí školního roku:
Zá í
pohádkový muzikál Z deníku kocoura Modroo ka Šemberovo divadlo Vysoké
Mýto/cvi ný poplach
evakuace d tí z ho ící budovy – spolupráce s místními hasi i
turnaj ve vybíjené a fotbale O putovní pohár mezi školami :Vraclav, Kní ov, eské
He manice
Zá í-listopad
plavecký výcvik v plavecké škole ve VM
íjen
malování na hedvábí/výprava za poznáním - po stopách minulosti eských He manic
listopad
Halloween
prosinec
ertovské rojení / pe ení váno ních perní k

adventní výzdoba /váno ní jarmark

Pro žáky školy:
Celodenní provoz
školní družiny/ výtvarné, sportovní, hudební aktivity dle zájmu
d tí/Po íta ový kroužek. Hra na zobcovou flétnu/Sportovní hry
Pro ve ejnost:
Výuka angli tiny pro zájemce všech v kových kategorii informace u editelky školy.
Podzimní burza oble ení, sportovních pot eb, lyží, atd.
-mb© Lukáš Hlávka 2003
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Vybíjená žen
13. zá í ve 13.00 hodin se na místním h išti uskute nil turnaj ve vybíjené žen.
Nastoupila proti sob družstva z eských He manic, Tisové, Sedliš a Jehn dí. Po así jim
bohužel moc nep álo, a proto byly zápasy zkráceny na hrací dobu 8 minut, i když normální
hrací doba je 10 minut.
Za deštivého po así bylo sehráno 21 zápas , které rozhodly o po adí družstev.
Domácí favoritky obsadily 1. a 4. místo.
2. a 7. místo si odvezly ženy z Jehn dí,
3. a 5. místo ženy ze Sedliš
6. místo ženy z Tisové.
Ke zdárnému pr b hu p isp li i zkušení rozhod í - pan Brýdl, pan Vera a pan Kafka.
Celá akce byla velice dob e p ipravena, škoda jen, že nebylo více sluní ka.

-jk-
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Zprávy z obecního ú adu
Obecní ú ad v eských He manicích žádá své ob any, aby vždy ádn zaplatili sto né
a to nejd íve 15 dní po obdržení faktury za vodu od firmy Vodovody a Kanalizace Vysoké
Mýto, s. r. o. a nejdéle na konci následujícího kvartálního období, za které bylo vodné
fakturováno.
P íklad : Dne 9. 1. 2003 jsem obdržel(a) fakturu za vodu od firmy Vodovody
a Kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. Nejd íve mohu jít zaplatit sto né na Obecní ú ad
v eských He manicích dne 24. 1. 2003 a nejdéle 31. 3. 2003.
Obecní ú ad také 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 ).
Obecní zastupitelstvo vybralo novou firmu na svoz plast a skla : EKOLA eské
Libchavy, s. r. o. ( 1. 9. 2003 ). Tato firma také provede sb r nebezpe ného odpadu
dne 20. 10. 2003. as bude ješt up esn n na letácích.
Dopln ní informací o úvazcích zam stnanc OÚ :
Blanka Kohoutková - snížení pracovního úvazku z 8 hod. na 6,5 hod - v tom je
zahrnuta 1 hod. úklidu.
Alena Ku erová
- snížení úvazku z 4 hod. na 2,5 hod.
Výb rové ízení na nového nájemce pohostinství v eských He manicích vyhrál
Tomáš Beneš ze Sko enic. S tím souvisí op tovné navýšení nájmu v místním
pohostinství od 1. 10. 2003 z 2 200,- K na 4 300,- K .
Od 15. 8. 2003 platí nové vyhlášky - ob ané si je mohou (mimo jiné) p e íst na
internetových stránkách obce spole n se zápisy ze zasedání OZ
-mš-
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Ob ané sob
A p ece to jde!
Po desetiletých problémech s nevhodným a nebezpe ným nájezdem na hlavní silnici od
dom íslo: 8. ; 9. a 10. v Chot šinách, byl vybudován nový nájezd. Nebezpe né dopravní
situace, které nastávali, byli tak odstran ny. Za toto vy ešení chci pod kovat novému
obecnímu zastupitelstvu v eských He manicích.
Aubus Karel - Chot šiny
Skládka zrušena!
Jménem SDH eské He manice žádám všechny spoluob any, aby respektovali zrušení
skládky za Jirá kovými a nevozili tam žádný železný ani jiný odpad. Kontejner, do kterého
bude možnost odpad vyhazovat, bude do obce umíst n nejmén dvakrát ro n .
d kuji Karel Šimek
He mánek
Na základ podn t od samotných ob an , chci položit otev enou otázku. Zpoplatnit
asopis He mánek i nikoli? He mánek má již t i výtisky a každý z Vás m l možnost zjistit,
jakým sm rem se ubírá, jak je i není zajímavý atd. Máme zde dv možnosti:
Nechat pouze jedno íslo do každého domu-bytu, jak tomu bylo doposud a zadarmo
Zpoplatnit asopis s tím, že si každý koupí tolik ísel o kolik bude mít zájem.
(p ibližná cena 5,- K ) Tato možnost by byla pravd podobn ešena ro ním
p edplatným cca 15 –20,- K /rok (3-4 výtisky) nebo platbou p ímo na míst p i
p edání z ruky do ruky.
Na toto téma prob hne diskuse na ve ejné sch zi OZ, kde se také rozhodne, jak to bude
s placením i neplacením asopisu.
Pavel Eliáš – starosta
Vypadá to, že nám tu vznikla nová rubrika? Ano je tomu skute n tak - a to je dob e!
Redak ní rada velice vítá p ísp vky samotných ob an , protože ty mají nejv tší výpov dní
hodnotu. Byli bychom proto rádi, aby se po et t chto p ísp vk do budoucna rozrostl a aby se
sami ob ané nebáli podílet na tvorb svého „obecního asopisu“.

-mš-
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Vážení spoluob ané, dovolte mi, abych Vám p edstavil
redak ní radu:
Šéfredaktor:

Šimek Michal

Redakto i:

Cacek Josef

Kafková Jaroslava

Jirsáková Eva

P ispivatelé:
Cacková Marie
Brýdlová Miroslava
Droppa Stanislav
Obecní ú ad
Redak ní rada žádá všechny spoluob any, kte í mají nápad, p ipomínku, pochvalu, výtku
i nám t na lánek ozv te se! Redak ní rada chce dát prostor ob an m p i spoluvytvá ení
jejich „obecního" asopisu.
Kontakt:

osobn -Michal Šimek
e-mail: msimekch@centrum.cz

Své p ípadné p ísp vky p ineste (zašlete) nejpozd ji do 15.12. 2003
-mš-
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