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ÚVOD
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku je as na jakési bilancování!
íslo, které práv držíte v ruce, je v po adí tvrtým výtiskem našeho obecního asopisu
He mánek. P ed necelým rokem, kdy jsme si za ali pohrávat s ideou, že vytvo íme pro
ob any „lokální informa ní brožurku“, v podstat nikdo netušil jak bude ve finále vypadat,
jaký bude mít obsah i strukturu.
Myslím si, že mi nep ísluší hodnotit, zdali se nám to povedlo i nikoliv ( to za m
zcela jist n kdo rád ud lá). V každém p ípad bych cht l pod kovat všem, kte í se podíleli,
podílejí a v budoucnu podílet budou na spoluvytvá ení a spoluformování našeho asopisu. Za
dobu našeho fungování jsme pro Vás p ipravili 51 lánk

z prost edí obce, školy, hasi

a sportu, ale také kulturního, duchovního a spole enského života.
D kuji všem, kte í si dokáží ud lat as na p e tení tohoto našeho „d átka“. Nevím,
jak jinak byste se nám všem mohli více odvd it než tím, že otev ete tento asopis a za tete se
do jeho stránek. Jménem redak ní rady a všech ostatních pravidelných i nepravidelných
p ispivatel Vám všem p eji klidné, š astné a spokojené prožití svátku váno ních a š astný
vstup do nového roku 2004.
-mš-
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Historie eských He manic IV.
V roce 1451 podepisuje Mikuláš z Libán sed ním na He manicích spolu s okolními
husitskými šlechtici Janem Náhradkem z Boskovic sed ním v Koldín , Vilémem z Orlé
sed ním na D ele /tj. na hrad proti dnešní Homoli za Závrší u Koldína/ a Janem Kuchy kou
z Lidské ve vále ném tažení do Vysokého Mýta aneb do Chocn , smlouvu mezi známými
husity Janem ze Štenberka a z Holic sed ním na Zaje icích a P ibíkem z B ezovic sed ním na
T ebechovicích.
Nástupcem Mikuláše z Libán byl na He manicích Bohun k z Adržbachu, jenž se
poprvé v roce 1460 a pozd ji asto pánem na He manicích nazývá. Pocházel patrn z rodiny,
která již d íve zde v okolí m la své statky. Jeho p edek Tamchyn z Adržbachu p iv sil svou
pe e

na nadaci Mikše ze Žampachu cyriackému klášteru v Orli ce, dnešním Klášterci.

V roce 1397 byl v Chocni sv dkem kupní smlouvy mezi Janem Krušinou z Lichtenburka
a Hynkem Hlavá em z T ebechovic a rok na to sv dkem nadace Jana z Lichtenburka
choce skému kostelu.
He manický Bohun k z Adržbach spravoval zárove

i statky svého synovce na

Machovsku u Náchoda. Bohun k míval astá obchodní jednání s m š any vysokomýtskými:
v roce1470 si vyp j il v Mýt

90 kop z obecní pokladny, jež zaru il šesti lidmi

v He manicích. V roce 1491 koupil v Mýt mlýn a dv šlejfírny s podmínkou, že on i jeho
potomci budou odtud povinni platit m stskému špitálu.
Roku 1498 však tento mlýn pod choce skou bránou zase prodal. Nejd ležit jší však
v cí, kterou tento pán p ímo pro He manice u inil, je jeho žádost, kterou podal králi
Vladislavovi II. o povýšení He manic na m sto. Král listem z 20. 9. 1502 ves He manice
skute n na m sto povýšil a znakem a právy m stskými obdaroval. Než nadlouho potom
prodal Bohun k He manice k panství litomyšlskému a již roku 1506 drží je Kostka
z Postupic.
-mš-
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Váno ní poselství
Poj te všichni a poslyšte, jakže to v Betlém bylo p ed 2000 lety.
Narodil se Spasitel sv ta. Narodil se Boží Syn. A co je neslýchané, narodil se ve chlév
v horách, kde by ho nehledal žádný u enec té doby. Jen proroci o n m psali i o jeho narození.
Pastý i, kte í pásli stáda poblíž, slyšeli and lské zp vy – Sláva na výši Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré v le.
A tato zpráva oblétá celý sv t od té doby nep etržit . Boží syn a naprostá chudoba, Boží
syn a úplná anonymita – to je p ece úplná revoluce v chápání. Vždy být bohatý, nejbohatší,
být úsp šný, být nejzajímav jší je v lidské p irozenosti. Proto žasneme tak dlouhé v ky nad
filozofií úplné lásky a dávání, proti filozofii egoizmu a braní.
Proto jsme i my o Vánocích nakaženi touhou n komu ud lat radost, na chvíli
zapomenout sami na sebe a podat ruku i pop át hez í asy a št stí....
-mc-
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Osobnost mezi námi
Jaroslav Pa our
Poslední ty i týdny p ed vánocemi nazýváme advent ( p íchod ). Je to období p íprav
na váno ní svátky, které po staletí bylo charakterizováno dobrovolným p stem, sebezap ením
i odep ením si nejr zn jších požitk . Nekonaly se zábavy, ku áci odkládali fajfky a cigarety,
strava byla leh í-prostá... I v dnešní dob ,

t eba nezávisle na adventu, si každý z nás ob as

n co odep e a dobrovoln se postí. Tu kv li linii, jindy ze zdravotních d vod , vegetariáni z
principu, další pro možnost lepších sportovních výkon nebo se jen pot ebujeme v plesové
sezón dostat do lo ských šat . Bohužel naše postní úsilí netrvá dlouho.
Proto hluboko smekám p ed Jaroslavem Pa ourem, který z naprosté
závislosti na alkoholu dodržuje „ p st“ už více jak 20 let. Z lov ka,
pro kterého i ta nejjednodušší práce byla složitá a nebylo možné se na
n j spolehnout, se stal mužem nejr zn jších aktivit. Dojil krávy,
pracoval u stavební firmy, podnikal v pohostinství, „pískal“ jako
rozhod í fotbal, spravuje spole enský sál.
Každý, kdo p emohl n jaký návyk dob e ví, že odmítnout nabídnutou cigaretu, nekoupit
si cukrovinku nebo nechat vypnutou televizi v dob vysílání oblíbeného po adu je obtížné
a n kdy hrani ící i s nemožným. Jen silná osobnost je schopna vytrvat ve svém p edsevzetí.
V ím, že panu Pa ourovi se to bude da it i nadále a bude živým d kazem t žkého, le
možného konce závislosti.

Jedna moudrá myšlenka praví ...Kdo p em že sám sebe, je mocný... jsme ochotni to
ob as zažít?
-jc-
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Školní okénko
Nahlédnutí do p edváno ní školy!
Máme za sebou první tvrtletí nového školního roku. Protože kalendá ní a školní rok
nejsou totožné, jsme, co se týká školní práce, teprve v rozjezdu. Jiná situace je v oblasti
provozu školy a tedy v oblasti finan ní.Tam budeme bilancovat, po ítat a hodnotit, stejn
jako se bilancuje, po ítá a hodnotí v celé naší spole nosti.
Škola, jako právní subjekt ješt nikdy nehospoda ila, a tak teprve celoro ní zú tování
ukáže, zda kalkulace, týkající se provozu, byly správné nebo zda se pro p íští rok budou
muset p ehodnotit.
V minulém ísle He mánku jsem mluvila o aktivitách, které pro d ti p ipravujeme.
N které se již uskute nily, jiné na n teprve ekají.
Své zájmy a nadání rozvíjejí d ti v po íta ovém a sportovním kroužku a p i h e na
zobcovou flétnu. Máme za sebou plavecký výcvik, turnaj ve vybíjené a fotbale mezi
malot ídními školami. Prob hl

v zá í

na sportovním h išti v

eských He manicích

a zú astnilo se ho 80 d tí z okolních škol.Nejlepším hrá em ve vybíjené byl vyhodnocen
Vojt ch Vera.
Velmi se nám líbila muzikálová pohádka

Kocour Modroo ko.

lenky pojízdného

divadélka z Poli ky pobavily svými pohádkami d ti v mate ské školce.
V listopadu se žáci v rámci výuky anglického jazyka seznámili se starým keltským
svátkem Halloweenem. V p estrojení za duchy vyzkoušeli, stejn jako d ti v Anglii, n které
innosti, vztahující se k tomu svátku Výtvarné schopnosti a estetické cít ní d tí se projevilo
p i malování na hedvábí. Vznikla zajímavá , jedine ná dílka, kterými jist každé dít pot ší
své nejbližší.

S nastupujícím prosincem vládla ve škole atmosféra plná radostného o ekávání.
Všechny d ti žily p ípravami na váno ní jarmark. Zdobily adventní v nce, vyráb ly
ozdoby, pekly perní ky, zhotovovaly drobné dárky a t šily se na setkání s vámi – jejich
rodi i, babi kami, p íbuznými nebo kamarády. Sou ástí jarmarku byla prohlídka školy
a zpívání na schodech. Letos se p išlo pot šit pohledem na „své šikovné d ti“ mnoho lidí
a d ti ek.
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Také na Mikuláše m ly d ti p ichystán zábavný program. Byla jím dílna výtvarných
inností zam ených na eské váno ní a mikulášské tradice.
V posledním p edváno ním týdnu byla v plánu návšt va provozovny , kde se vyráb jí
váno ní ozdoby.D ti zde vid ly foukání a zdobení této k ehké váno ní krásy. Vyu ování
v letošním kalendá ním roce bylo ukon eno v pátek 19. prosince školní váno ní slavností.

Všem d tem a rodi m p eji klidné a p íjemné prožití váno ních svátk

a nám všem,

aby se vst ícnost a vzájemné porozum ní, které napl uje adventní období ,p enesly i do
všedních dn nastupujícího roku 2004.

-mb-

© Lukáš Hlávka 2003

7

Balada št drove erní
Muž sedící za stolem v nádražní restauraci, hled l strnule p ed sebe. Byl posledním
z host . Nap l nep ítomným pohledem zavadil o nedopitý šálek vychladlé kávy. Ba ani
nepost ehl, že si zapomn l „turka“ osladit. Ano, už se rozhodl: ud lá to! Myšlenka, s kterou si
nevázan pohrával již n kolik m síc p edtím, nabyla nyní své d sivé konkrétní podoby.
Ud lá to A dnes! Bez ohledu na skute nost, že dnešek p ináleží nejkrásn jšímu dni Vánoc.
Vrchní za vý epním pultem již st ží skrýval svoji netrp livost. Už aby ten pošahaný
chlápek vypadl, pomyslel si rozmrzele a on to tady mohl kone n zabalit. Rodina už eká!
Muž však vý epního skoro nevnímal. Nezm rná tíha vnit ního zoufalství a beznad je
zaplavila jeho nitro a otupila smysly svou neúprosnou osudovostí. Jemu už není pomoci.
Prohrál sv j život - ztratil vše, pro to co by se dalo tak ochotn a s chutí žít …
Neustále mu p ed o ima vyvstával dnešní obrázek - onkologické odd lení krajské
nemocnice a t i rudé r že, které s p áním p kných svátk

p inesl své umírající žen .

S námahou potla il nový záchv v tiché bolesti. Ten bezmocný, vyzáblý a olysalý uzlí ek
kostí a šedavé k že byl d íve žádoucí, sebejistou a p itažlivou ženou. Ženou, která um la
vychutnávat život plnými doušky. A nyní…
Pochopil, že ji vid l živou naposledy. Snažil se p ed ní tvá it vyrovnan a vesele, ale
srdce mu krvácelo. Ne, nedokázal jí navíc sd lit krutou osobní pravdu: jsou zcela na mizin ,
jeho d íve úsp šné podnikání je v troskách. Zadlužil se tak, že to do smrti nebude schopen
splatit. Ješt že nemají d ti…
„Pane už je as, zavíráme“, vrátil ho do mu ivé p ítomnosti naléhavý hlas vrchního.
Muž cosi nesrozumitelného zamumlal, zaplatil a zt žka vykro il k nedalekému panelovému
sídlišti. Pozvolný soumrak se snášel kolem. Nastával Št drý ve er. N kolik opozdilc chvatn
sp chalo dom ke svým rodinám i blízkým. Muž však bez povšimnutí míjel okolní pestrou
blikající mozaiku sv tel a sv télek, linoucí se z výkladních sk íní a oken byt . Vnímal již jen
jediné: vlastní pustý a neútulný byt – a v kuchyni na stole vyzývav

nící na atou láhev

vodky a t i tuby lék na spaní. Ano, to je pro n ho kone né a jediné ešení! Usnout; usnout
bez bolesti a už se neprobudit. Zbavit se kone n té nesmírné tíhy, toho balvanu, který
lov ka nemilosrdn drtí a ma ká…
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Když procházel sídlišt m, pocítil nesmírnou únavu. Zt žka se op el o kontejner na
odpadky a zhluboka se nadechl. Za chvíli bude doma. A tam – tam na n j eká úleva…
Náhle polekan zvedl hlavu. Co to bylo? Z nitra kontejneru zaslechl podivné zvuky.
N co jako bolestné p idušené sténání, tlumené vzdechy…
Nedalo mu to. Rozžal zapalova , odkryl víko a nahlédl dovnit . Pod hromadou odpadk
se ozývalo sotva slyšitelné chr ení. Hbit prohrabal nevábný obsah nádoby a vytáhl zavázaný
pytel, v n mž cosi slab na íkalo. Muž rozvázal pytel a strnul. Spat il drobného, vysílením
polomrtvého psíka s rozbitou hlavi kou. Tlapky i tlami ku m l pevn svázané plastikovou
páskou. Škraloup slepené srsti a zaschlé krve mu p ekrýval o i i žízní rozpraskaný umá ek.
Neš astné zví e se dusilo a kdoví jak dlouho leželo vyhozeno v kontejneru.
Muž se ot ásl nevýslovným vztekem: „Která stv ra, která bestie tohle mohla
ud lat…?!“ Již nemeškal ani vte inu. Kapesním nožem zbavil trpícího tvore ka mu ivých
pout, zabaleného ho vzal do náru e a rychle zamí il k domovu. Sp chal, skoro utíkal – a mezi
zuby vztekle p evaloval ty nejhorší nadávky, které kdy slyšel. Mocná vlna nepopsatelného
hn vu, opovržení ba i nenávisti v i neznámému trýzniteli prostoupila celou jeho bytostí. Vše
zlé je však p ece jen k n emu dobré. Muž si ani moc neuv domoval, že vztek v této situaci
p sobí na jeho nitro p ímo blahodárným ú inkem. Že pomohl zažehnout plamének, který
za al stravovat jeho pocity zoufalství, ho kosti a beznad je. Že uvolnil stavidla o istné
duševní lázni i p ílivu nových vnit ních sil, nového odhodlání a odvahy op t za ít žít…
Když pak v kuchyni opatrn položil sténajícího psíka na st l, aby ho ošet il a ovázal mu
rány, mimod k pohlédl na vedle stojící láhev i p ipravené léky. Shora od soused zaslechl
cinkání p íbor , tlumený hovor, tklivé melodie váno ních koled. Na okamžik zaváhal.
Uchopil láhev, krátce upil, dotkl se dlaní chv jícího se t lí ka p ed sebou – a pak jediným
rázným pohybem smetl léky na podlahu, až se rozkutálely do všech stran. „Te

není as na

blbosti“, zavr el jaksi neochotn ale s jistotou: „Neboj – kamaráde“, zlehka pohladil psíka
„dostaneš se z toho, vlastn dostaneme se z toho oba, to si piš!“ A soust ed n se sklonil nad
zb dovaným tvore kem…

-sd-
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Sportovní okénko
20. zá í se na místním h išti uskute nil turnaj v nohejbale trojic. Zú astnilo se ho osm
družstev ( z toho 3 družstva z eských He manic, 2 družstva z Tisové, 1 družstvo z Týniska
a 2 družstva smíšená –

.He manice+cizí), která byla rozlosována do dvou skupin. V obou

skupinách se utkali soupe i každý s každým a dva nejlepší ze skupiny postoupili do
semifinále.Vít zové pak bojovali o 1. a 2. místo.
A po adí? Dopadlo následovn : 1.místo získalo družstvo ve složení – Miloš Jirsák,
Pavel Jirsák a Jirka Zerzán, 2. místo Pepan Sou ek, Jirka Kafka a Miloš Vera, 3. místo Mirek
Pa our, Pavel Hrn í a Vlá a J va,4. místo Jarda Kafka, Libor Ku era a Zden k Jirsák. Jako
nejlepší hrá i byli vybráni: Pavel

ehák z Tisové, Pepan Sou ek a Vlá a J va. Jak se

m žeme p esv d it, nohejbal se dá hrát v každém v ku.
Nejmladšímu hrá i bylo teprve 14 let a byl jím Marek Chadima. Naopak nejstaršímu
hrá i bylo již p es 60 a byl jim Jarda Kafka, který podal obdivuhodný výkon. Odpoledne to
bylo nádherné slune né po así, pohodová atmosféra, pít

i jíst bylo co. Každý si díky

sponzor m odnesl dom i n jakou tu cenu. Dík pat í hlavn po adatel m, kte í zvládli celý
turnaj bezproblémov .
Od nohejbalu je jen kousí ek k fotbalu. A protože skon ila podzimní ást sezóny,
požádali jsme o její zhodnocení fundované odborníky. O dorostu nám ekl vedoucí mužstva
pan Zden k Jirsák toto:“ Naši dorostenci sehráli na podzim trnáct utkání. Z toho 3 vyhráli,
9 prohráli a 2 krát remízovali. Získali celkem 11 bod a umístili se na 10. míst ze t inácti
ú astník . Jejich nejv tším problémem je úzký kádr hrá

a n kdy špatná docházka na

utkání. P esto se v záv ru ukázalo jejich herní zlepšení. V íme, že v tomto trendu budou
pokra ovat i na ja e a jejich postavení v tabulce se bude zlepšovat.“ D kujeme.
Ty starší hrá e a jejich hru nám zhodnotil sekretá oddílu pan Pavel Bedná .„V sezón
2002 – 2003 jsme skon ili na tvrtém míst Okresního p eboru - což bylo nejlepší umíst ní
našeho mužstva v dosavadním p sobení v této sout ži.
Ro ník 2003 –2004 jsme zahájili 9. srpna ve Verm ovicích remízou 0:0. I když se
n které utkání na podzim nevyda ilo, máme po odehraných trnácti zápasech, jelikož se první
kolo p edehrávalo,

ty i vít zství,

ty i remízy a šest proher. Celkov

máme 16 bod

a v tabulce desáté místo.
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Ješt bych se v krátkosti zmínil o mužstvu. O naše vst elené branky za rok 2003 se
pod lili tito hrá i: Šeda Petr 9, Frnka Jan 7, Beneš Ji í 5, J va Jarda 4, Jirsák Pavel 4,
St íteský 4, Eliáš Milan 3, Kafka Ji í 2, Šimek Karel 2, Šeda Vojta 1 Doubrava 1 a Hlávka
Lukáš 2. Nevyhnulo se nám ani zran ní, které postihlo Šimka Karla, který nám na podzim
vypadl. Na druhou stranu se po zran ní zapojovali Lukáš Hlávka a Tmej Roman.
V podzimní ásti sezóny je naše mužstvo oslabeno o hrá e z Chocn , kte í se v nují
i hokeji, a tak nás po odehraných p ti kolech opoušt jí. Proto se musíme snažit doplnit
mužstvo o hrá e ze staré gardy, ale i z dorostu. Touto cestou jim za výpomoc d kuji. Jsou to
hrá i: Jirsák Miloš, Mirek Pa our, Jan N mec, Tomáš Jetmar a v neposlední ad i Martin
Tichý. Záv rem mi dovolte pop át Všem p íjemné prožití svátk Váno ních a do roku 2004
hodn

zdraví, št stí, spokojenosti a pod kovat všem hrá m, funkcioná m, divák m

i ostatním, kte í se jakoukoli m rou podíleli na chodu našeho mužstva.“ Také d kujeme.
D v ata z volejbalového oddílu se zú astnila 1.listopadu v Jablonném nad Orlicí
Cecilkovského turnaje. P esto, že hrála pouze v p ti, obsadila 3. místo. Více se jim da ilo na
Mikulášském turnaji v Litomyšli. Již v plné sestav

šesti hrá ek nedala nikomu šanci

a skon ila bez ztráty setu na 1. míst . Gratulujeme.
Ješt bych cht la všem ženám p ipomenout, že pokud si cht jí protáhnout t lo a zlepšit
svoji postavi ku, a si p ijdou zacvi it. A to každé úterý od p l osmé a v ned li od sedmi
hodin ve er. T ší se na n usm vavé a vždy perfektn p ipravené cvi itelky – Jana Plchová ze
Sloupnice a Milena Hluši ková z Orlov.
-jk-
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Kulturní okénko
Co nám p ineslo dnešní kulturní okénko?
Za tento rok jsme poblahop áli 19 našim spoluob an m k jejich životním výro ím
(12 žen, 7 muž ). Jen tak pro zajímavost jejich spole ný v k zaokrouhlený na celé roky je
1301 let.
Narodilo se nám 5 nových spoluob ánk a krásných 50 let spole ného života oslavili
manželé Moty kovi. Uskute nil se také nespo et kulturn -nezbytných, spole ensky-nutných
i sportovn -prosp šných akcí.
životní jubilea:

J vová Libuše 80

narození ob ánci:

Voleský Radim

Fikejz Bohumír

70

Kafková Eva

60

Uskute n né akce:
Tento rok byl velice bohatý na spole enské akce všeho druhu – vzpome me zde
n které:
Divadla – ú inkovali zde ochotníci z Vysokého Mýta a Makova (Kráska a zví e – Tulácká
dobrodružství)
Plesy – myslivecký,

hasi ský, sportovní, letecký, reprezenta ní Mikroregionu

Vysokomýtska
Beseda s vojenským kaplanem, tradi ní Váno ní koncert – letos mimo ádn úsp šný
Diskotéky a zábavy
Izerská padesátka, „Politické harašení aneb s politiky stále netan íme“ v podání Z.
Bubílkové a M. Šimka.

Myslím si, že nebudu p ehán t, když ozna ím toto jejich

vystoupení jako „akci roku“.

Samoz ejm

i p íští rok bude doslova nabitý zajímavými spole enskými událostmi.

Hned po novém roce se nám op t rozb hne plesová sezóna. Bližší informace k jednotlivým
plánovaným akcím budou zve ejn ny prost ednictvím ve ejného rozhlasu nebo na
www.ceskehermanice.cz v nabídce Kalendá akcí.
-mš© Lukáš Hlávka 2003
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Prapor
Zmíním se Vám zde o historii našeho „hasi ského praporu“, který oslavil minulý rok
100 let „svého života“.
Jan Andrle z eských He manic

.p. 2 slíbil v novat 500 zlatých na zakoupení

spolkového praporu.. Jmenovaný dal sám prapor po ídit a v noval ho v roce 1902 Spolku
hasi . Následovalo n kolik sch zí, kde se výbor zabýval myšlenkou uskute n ní slavnosti
„sv cení praporu“. K této památné události došlo dne 22 ervna 1902. Samotný akt sv cení
prob hl v místním kostele svatého Jakuba za hojné ú asti obyvatelstva. Roku 1927 se jednalo
o oprav praporu, která byla ovšem náro ná a p edevším dosti nákladná. Uskute nila se proto
sbírka, která dopadla nad o ekávání skv le. Ur ení lenové vybrali v . He manicích na tu
dobu velikou ástku 1270,- K , na Borové 300,- K a brat i Šm jdí ové darovali dalších 100,K . Oprava praporu byla provedena roku 1927 firmou brat í Neškudk v Jabloném a stála
1387,- K , takže sbírkou byla posílena ješt obecní pokladna a byl vytvo en fond na obnovu
praporu.
Poté p išlo temné období d jin a v roce 1938 N mci zakázali vyv šení všech
spolkových prapor , stejn jako veškerou ve ejnou spolkovou innost.. Proto byl prapor
odnesen z kostela (kde má své místo až do dnešních dn ) a byl uklizen na p du místní fary,
kde odpo íval n kolik let uschován ve velké bedn . V roce 1969, po p íchodu d kana Tomáše
Soboly, došlo k „znovuobjevení“ praporu p. Stanislavem Je ábkem st., který na sv j nález
pana d kana upozornil. Ten neváhal a v hospod

U Eliáš

nález oznámil. Toho se

samoz ejm „chytli ti správní lidé“, a tak se uskute nila nová obnova praporu, který byl svým
nuceným pobytem na p d zdevastován. K této obnov došlo roku 1975 v Bílé Vod za
pomoci ádových sester, které prapor op t zrenovovaly. P vodní výšivky se sice poda ilo
zachránit, pouze však za cenu vým ny podklad , jež tvo il ervený a bílý samet. Tak se
poda ilo zachovat prapor v p vodním stavu. (poté byl tajn znovu sv cen). K poslední obnov
došlo letos na podzim, kdy se odlomila horní polovina žerdi (byla celá d ravá od erv ),
a bylo tak rozhodnuto o vytvo ení repliky. Tu provedl um lecký ezbá z Prose e. Myslím si,
že i p es všechna klopýtnutí osudu, je v sou asné dob náš prapor v „dobré kondici“ a všichni
mu p ejeme alespo dalších sto let života mezi námi.

-mš-
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Ve ejn prosp šné práce v eských He manicích.
Zhruba v polovin

m síce listopadu t.r. byly „tiše a nenápadn “ zahájeny ve ejn

prosp šné práce /VPP/ v rámci katastru naší obce / eské He manice + osady/.
Jedná se o záležitost vzájemné dohody mezi obecním ú adem a Ú adem práce v Ústí nad
Orlicí. Nabízí se zde pracovní možnost a nabídka pro naše obyvatele, kte í jsou dlouhodob
nebo trvale nezam stnaní, mají problémy se získáním zam stnání a kterým nevadí práce dle
pot eb a požadavk obce. Nap íklad úklidové práce ve ejných prostranství, komunikací, úklid
a údržba autobusových zastávek, v zimním období sadba zelen , drobné nat ra ské
a zednické práce apod.
V sou asné dob je zam stnán jeden pracovník. Je však zvažováno ješt jedno pracovní
místo. VPP jsou ádn

zajišt ny prost ednictvím pracovní smlouvy s t ím sí ní zkušební

dobou. Pracovní smlouva se uzavírá konkrétn v trvání 12 m síc . Po uplynutí této doby je
pracovní smlouva bu

op t obnovena, anebo se ukon í. Mzdu vyplácí ÚP a její výše je

v sou asné dob stanovena nad hranici minimální mzdy.
„Tento druh pracovní aktivity je v naší obci v cí novou, teprve „zapouští ko eny“, ale
v ím, že toto konkrétní zam ení pracovní innosti prosp je v mnohém jak obci, tak pom že
zam stnanci VPP p i ešení jeho existen ních i spole ensko-sociálních problém .

-sd-
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Zprávy z obecního ú adu
Za rok p sobení nového obecního zastupitelstva se poda ilo rozjednat i dotáhnout do
konce mnoho „projekt “. Je ale také n kolik v cí s nimiž moc spokojeni nejsme. Dovolte mi,
abych zde vzpomenul alespo

n kolik základních bod , jimiž se obecní zastupitelstvo

poslední rok zabývalo.
Bytová výstavba – Poda ilo se nám zrekonstruovat obecní byt a p edat ho k užívání
Nákup pozemk – od ZOD Zálší v rozsahu 6446 m2

v sou asné dob také probíhá

p evod nakoupených pozemk od biskupství Královehradeckého resp. Farnosti

.H. do

vlastnictví obce v rozsahu 4903 m2
Protože nebyl schválen Územní plán, není šance dostat státní dotace na plánované bytové
jednotky. Stav t byty bez dotace je v sou asnosti bezp edm tné. Proto máme schválené
zadání Územního plánu. Na za átku roku 2004 se bude schvalovat koncept ešení ÚPO
eské He manice a n kdy v kv tnu bude p edán návrh ešení. Na podzim p íštího roku by
m l být Územní plán schválen. Tomuto tématu se budeme podrobn ji v novat v p íštím
vydání asopisu.
Výstavba ekárny – ta stojí a líbí se.
Zachování školy v .H. – To se nám alespo prozatím poda ilo. Zbytek nezávisí na v li
nás zastupitel ale na rozhodnutí rodi , do které školy své d ti umístí.
Vodovodní p ípojka na h bitov bude kompletn dokon ena v únoru-b eznu 2004.
Oprava st echy na hasi ské zbrojnici v osad Net eby.
Vybudování a zpevn ní výjezdu v obci Chot šiny.
Oprava ekárny v osad Borová (realizace se odložila na p íští rok)
Nový nájemce v místním pohostinství od 1. prosince 2003 (Martin Zbroj)
Schválení p ísp vk na prv á ky a na narozené ob ánky.
Zavedení bezdrátového internetu a rozvoj obecních webových stránek.
Obecní asopis He mánek.
-mš-
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Svoz odpadu v obci eské He manice v roce 2004
Svozový den: ST EDA

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

5.1. Po
4.2.
3.3.
14.4.
12.5.
9.6.
7.7.
4.8.
1.9.
13.10.
3.11.
1.12.

14.1.
11.2.
10.3.
28.4.
26.5.
23.6.
21.7.
18.8.
15.9.
27.10.
10.11.
8.12.

21.1.
18.2.
17.3.
--------------------29.9.
----15.11. Po
15.12.
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28.1.
25.2.
24.3.
----------------------------24.11.
22.12.

--------31.3
--------------------------------29.12

16

