-1-

Z obsahu:
Zprávi ky z jednání zastupitelstva

3

Informace z obecního ú adu

5

Kulturní komise informuje

7

Obecní peníze

8

Farní spole enství sv. Jakuba informuje

9

Ho ení, hašení, ru ní hasicí p ístroje

10

Zprávy ze školy a školi ky

12

SDH eské He manice

14

Sobota plná kopané

14

8. b ezen MDŽ

15

Odpadové hospodá ství za rok 2007

16

Odpady 2004 – 2007

17

Kopaná jaro 2008

20

Na titulní stran je fotografie budovy z archivu OÚ – poznáváte ?

-2-

Zprávi ky z jednání zastupitelstva obce :
Dne 19. 11. 2007 :
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouv o z ízení
v cného b emene s EZ Distribuce a.s. o p eložce
nadzemního vedení NN v eských He manicích.
Jedná se p eložku trasy od trafostanice u Vackových po betonový
sloup u kostela Sv. Jakuba, p i emž bude odstran no stávající vedení
a nahradí jej nové kabelové s novými p ípojkami pro Ku erovi, OÚ,
P idruženou výrobu ZOD Zálší, firmu Moravanský a kostel svatého
Jakuba.
ZO schválilo nákup dopravního zrcadla p ed prodejnu KONZUM ve
výši 9 500,- K , vzhledem k bezpe nému výjezdu z místní
komunikace od základní školy.
Dne 03. 12. 2007 :
ZO schválilo Smlouvu o budoucí smlouv o z ízení v cného b emene
na prodloužení ve ejného osv tlení mezi Obcí eské He manice a
vlastníky pozemk v lokalit Marcalovi .p.88 - Je ábkovi .p.38
v eských He manicích. Tato akce je plánována sou asn s p eložkou
stávajícího nadzemního vedení NN na podzemní kabelové v trase
Marcalovi – Dlouhá p. 37.
ZO schválilo doplatek mzdových prost edk z rozpo tu obce pro
Základní školu ve výši 43 818,- K z d vodu výjimky z po tu žák .
ZO schválilo odm nu za vystoupení na Váno ním koncertu ve výši
14 000,- K pro vokální skupinu Mošny z Brna.
Dne 17. 12. 2007 :
ZO schválilo nabídku firmy Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,
s.r.o. na vybudování 2 ks vodovodních p ípojek a zemní práce se
zásypy na hlavním vodovodním adu pod budoucí komunikací
v lokalit ZTV pro 2 RD – eské He manice ve výši 57 239,- K .
Jedná se o pokra ování výstavby u h bitova a zokruhování nového
vodovodu se stávajícím u Novákových p. 65.
ZO rozhodlo o podání žádosti o dotaci - Kulturní d dictví
Vysokomýtska pro rok 2008 na opravu Kalvárie v eských
He manicích u kostela. K íž Net eby bude za azen do roku 2009.
D vodem priority Kalvárie je narušení základu stavby. P edpokládané
náklady iní 98 000,- K . Spoluú ast obce je 50%.
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Dne 14. 01. 2008 :
ZO schválilo p ísp vek na innost Oblastní charity ervený Kostelec
a Fondu ohrožených d tí ve stejné výši 500,- K .
ZO schválilo lenský p ísp vek obce Mikroregionu Vysokomýtsko ve
výši 13,- K za ob ana pro rok 2008.
ZO schválilo Kupní smlouvu mezi panem Miroslavem Höckem,
Pod brady a obcí
eské He manice o koupi pozemku ve
zjednodušené evidenci 1326/5 EN (1030 m2) v k.ú. eské He manice
ve výši 10 300,- K . Jedná se o pozemek pod Sloupnickým potokem,
který bude zajiš ovat p ístup k budoucí istírn odpadních vod
( OV).
ZO zrušilo bod . 3 za zasedání Zastupitelstva obce eské He manice
dne 10. 01. 2005, který stanovoval podmínky pro erpání p ísp vku
z rozpo tu obce pro místní složky. P ísp vek 200,- K = 1 hodina
zdarma odpracovaná pro obec eské He manice se tímto ruší.
Dne 28. 01. 2008 :
ZO schválilo kalkulaci sto ného pro rok 2008 ve výši 4,- K /m3.
ZO schválilo p ísp vek pro Sjednocenou organizaci nevidomých a
slabozrakých R se sídlem v eské T ebové ve výši 500,- K .
ZO vyú tování náklad na školní t locvi nu za rok 2007 ve výši
28 393,63 K . Obec hradí 65% - 18 455,63 K a TJ Sokol eské
He manice uhradí 35% - 9 938,- K .
ZO delegovalo svého lena Josefa Pánka do školské rady místní školy
jako zástupce z izovatele.
Dne 11. 02. 2008 :
ZO projednalo návrh Rozpo tu obce eské He manice pro rok 2008,
doplnilo n které kapitoly a p edložilo jej k vyv šení na ú ední desce.
Po obsáhlé diskuzi se ZO shodlo na návrhu rozpo tu obce s p íjmy:
5.586.800,- K a výdaji: 6.578.800,- K . Deficit obecního rozpo tu
pro rok 2008 je navržen 992.000,- K a bude kryt zdroji, které vznikly
úsporou rozpo tu v minulých letech (2,7 mil. K k 31.12.2007).
Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat
v úterý 25. 03. 2008 od 19 hodin v místním pohostinství. Návrh
programu : 1. Schválení programu, 2. Zpráva o innosti ZO od
jednání ze dne 22.10.07 (P. Eliáš), 3. Zpráva p edsedy finan ního
výboru (MVDr. J. Cacek), 4. MS B ezina eské He manice (Ing.
O.Vašina),5. Informace o ZŠ eské He manice (Mgr. J. Jandová),
6. R zné, 7. Záv r.
- pe -4-

Informace z obecního ú adu :

UPOZORN NÍ - splatnost místního poplatku za provoz systému
shromaždování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské
He manice . 2/2006, l. 5, odst. (1) , je splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozd ji do 28. února a do 30. zá í, nebo je
splatný jednorázov nejpozd ji do 30. ervna. Sazba poplatku na rok
2008 iní 290,- K . Dále OÚ také upozor uje na splatnost místního
poplatku ze psa dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské He manice
. 1/2003, l. 6, odst. (2) nejpozd ji do 30. ervna. Sazba poplatku
iní : a) za prvního psa 100,-K , b) za druhého psa a každého dalšího
150,-K .
NOVINKA - naše obec zdarma obdržela od firmy EKOKOM nové
3 bílé kontejnery na bílé sklo (1x eské He manice, 1x Chot šiny a
1x Net eby), p i emž obec musí zakoupit jeden kontejner na sklo i
plasty. Po umíst ní kontejner budeme t ídit bílé a barevné sklo. Pro
osv žení :
do kontejner na sklo pat í: lahve od nápoj , sklen né nádoby,
tabulové sklo
do kontejner na sklo nepat í: porcelán, keramika, autosklo,
drát né sklo a zrcadla
p i t íd ní skla je tedy nutno rozlišovat mezi bílým (pat í do bílých
kontejner ) a barevným (pat í do zelených kontejner ) tak, aby
jejich smícháním do jednoho kontejneru nebyla snížena možnost
dalšího zpracování
kontejnery na bílé sklo nejsou vybaveny bo ní drážkou pro sb r
tabulového skla, bílé tabulové sklo i nadále ukládejte do zelených
kontejner ur ených pro t íd ní barevného skla
T íd ní bílého skla = v tší p ísp vek od EKOKOMu do rozpo tu
obce.
P IPOM NÍ - v He mánku .1/2006 jsme Vás informovali o tom, že
je možné t ídit i další složku odpadu - nápojové kartóny. Krabice od
džus , mlé ných výrobk , vín apod. vhazujte sešlápnuté jako PET
láhve do žlutých kontejner (plast) s oranžovou nálepkou. Tyto
komodity budou poté odvezeny na dot í ovací linku.
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NABÍDKA SLUŽEB - citace dopisu pana Horyny ze Sloupnice :
Vážené zastupitelstvo, kontaktuji Vás touto cestou za ú elem zjišt ní,
zda by jste m li zájem o služby mojí pojízdné prodejny smíšeného
zboží p ímo pro Vaši obec, p ípadn pro obce satelitní. Zajíždím
pouze do míst, kde pro obyvatele není jiná možnost nákupu, a to
dvakrát týdn . Plánuji rozší ení své innosti, a proto již nyní zjiš uji
p ípadný zájem. Jak jist víte, v dnešní dob supermarket je pro
ob any, kde jejich venkovský krámek pod tlakem konkurence již je
minulostí, velice t žké, obzvlášt pro ob any starší a staré zajistit si
nákup. Žádám Vás tímto o dotaz sm rovaný k Vašim ob an m, pro
n ž by moje služba mohla být p ínosná a pot ebná. T ším se na
brzkou odpov a jsem s pozdravem. – konec citace. V p ípad zájmu
o služby pana Horyny kontaktujte OÚ na tel. 465 549 516 nebo mob.
721 860 315.
RELAXACE – citace dopisu paní Mgr. Odstr ilové z Litomyšle :
„Vážení p edstavitelé obcí. Od 1.2.2008 je ve FITNESS CLUBU 233,
Litomyšl v provozu inhala ní solná jeskyn s 10 místy, která je
vhodná pro všechny ob any bez rozdílu v ku. Pobyt v jeskyni hradí
áste n i v tšina zdravotních pojiš oven . Bylo jednozna n
prokázáno,že pobyt v solné jeskyni posiluje celkovou imunity
organizmu a pomáhá lidem p ekonávat a odstra ovat r zné respira ní
a kožní problémy.Veškeré podrobnosti jsou uvedeny na našich
webových stránkách. Prosím o sd lení této informace vhodnou
formou ob an m Vaší obce, protože pro adu lidí je internet
nedostupný. Pobyt v solné jeskyn m že být i vhodným dárkem
Vašim ob an m, i zam stnanc m p i r zných p íležitostech.“
Bližší informace na OÚ.
OZNÁMENÍ FINAN NÍHO Ú ADU: Na
internetových
stránkách eské da ové správy (http://cds.mfcr.cz), v sekci „Dan
elektronicky“, je funk ní aplikace „EPO-elektronické podání“, která
umož uje podávat da ové p iznání elektronickou cestou. P ístup a
využívání internetových stránek eské da ové správy neklade na
vybavení po íta e zvláštní technické požadavky. Otestování po íta e
pro elektronické podání lze ov it v rámci vlastní aplikace. Vzhledem
k tomu, že se pracuje s reálnými údaji, vedenými u jednotlivých
finan ních ú ad , je nutné dbát na dodržování bezpe nosti p ístupu
k t mto údaj m. Proto je nutné po ídit si tzv. kvalifikovaný certifikát
ob ana, který je nutnou podmínkou pro komunikaci se státní správou
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s použitím elektronického podpisu. Aktuální seznam poskytovatel
certifika ních služeb je zve ejn n na internetových
stránkách
Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), v sekci „Rady a služby“, pod
odkazem „E-podpis“. Cena kvalifikovaného certifikátu je pro ob any
od 190 K v etn DPH s platností jeden rok.
KNIHOVNA: Knihovnice paní Svatava Bedná ová oznamuje, že
knihovna je otev ena každé pond lí od 16,00 do 18,00 hodin a každou
st edu od 15,00 do 17,00 hodin. V tuto dobu je zde také bezplatný
p ístup na internet. P ípadná zm na bude v as oznámena OÚ místním
rozhlasem.
EVIDENCE OBYVATEL: Dle evidence se b hem roku 2007 naše
obec mírn rozrostla. K 1.1.2007 bylo k trvalému pobytu v eských
He manicích p ihlášeno 521 obyvatel. B hem roku se narodilo 8
obyvatel, zem eli 4, p ist hovalo 9 a odst hovalo 5 obyvatel. Tedy
k 31.12.2007 bylo k trvalému pobytu v eských He manicích (v etn
místních ástí Borová, Chot šiny, Net eby) p ihlášeno 529 obyvatel.
- pe KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE:
Na Obecním ú ad je možno zakoupit kupony v cen 50,- K na slevu
50% za dv vstupenky na vybraná, níže uvedená divadelní p edstavení
do divadla TA FANTASTIKA. Po telefonické objednávce v pokladn
divadla Vám budou rezervovány na jeden kupon dv vstupenky v cen
za jednu vstupenku. Tyto kupony mají platnost do 30.6.2008.
Jedná se v sou asnosti o tato p edstavení:
Muzikály
OBRAZ DORIANA GRAYE 5.4. ve 14.00 hod., 3.5. ve 14.00 hod.
ELIXIR ŽIVOTA
13.4. ve 14.00 hod., 4.5. ve 14.00 hod.
EXCALIBUR
12.4. ve 14.00 hod., 26.4. ve 14.00 hod.,
9.5. v 18.00 hod., 30.5. v 18.00 hod.
LÁSKA JE LÁSKA
27.4. ve 14.00 hod.
inohra
8 ŽEN

20.4. ve 14.00 hod., 25.5. v 18.00 hod.

Bližší a podrobn jší informace získáte na OÚ u p. Ku erové
-7-

mr

Obecní peníze.
Jednotlivec, rodina, obec, stát všichni v takzvaném vysp lém sv t
jednadvacátého století jsou donuceni vytvá et soukromé i ve ejné
rozpo ty, umož ující život. Ob an nebo rodina mají své rozpo ty,
v tšinou v pravideln se opakujících m sí ních intervalech, závislé na
p íjmu – mzd , stipendiu, d chodu, nemocenské apod. Obec a stát
sestavují své rozpo ty vždy na období jednoho roku. Krom toho, že jim
to ukládá zákon, je to nutná osnova pro innost v následujících dvanácti
m sících.
Na tvorb obecního rozpo tu se podílí celá ada lidí. Obecnou
strukturu p ipravuje v malých obcích ú etní, která se starostou obce
sestaví p íjmovou ást a nutné, každoro n se opakující položky
výdajové. S tímto konceptem pak pracuje finan ní výbor a zastupitelstvo
obce, které na základ p ipomínek a žádostí organizací a jednotlivc
diskutuje o nejlepší možné variant . Tato ást tvorby rozpo tu bývá
nejzajímav jší, nebo pravideln se nedostává p íjm a p ebývá výdaj .
Nalezení souladu je pak nejen otázkou um ní jednoho p esv d it ostatní
o nutnosti požadované položky, ale i um ní ostatních objektivn
posoudit požadavky jednotlivce. Kompromisní návrh rozpo tu je poté
vyv šen na Ú ední desce obce k ve ejné diskusi a po 15 dnech
projednán a schválen. Rozpo ty mohou být vyrovnané, kdy p íjmová i
výdajová ást jsou v rovnováze, nebo p ebytkové i deficitní.
Letošní rozpo et naší obce je sestaven jako deficitní, tudíž chybí
peníze pot ebné na n které innosti, které se obec rozhodla realizovat.
Zastupitelé tím berou na sebe odpov dnost, že negativní rozdíl p íjm a
výdaj bude v nejbližší dob vyrovnán, bez omezení základních funkcí
obce. Použití rezerv, otev ení úv ru, p j ky aj. jsou dnes b žnou cestou
k zajišt ní investi ních plán obcí a m st. Tam, kde se vytvá í podmínky
pro novou bytovou výstavbu, buduje se kanalizace, istírna odpadních
vod, vznikají nové komunikace, tam jsou p irozen využívány tyto formy
financování. Na deficitním rozpo tu naší obce se podílí p edevším
plánovaná výstavba istírny odpadních vod. Pokud obec dostane státní
dotaci, bude mít už letos isti ku.
Rozpo et eských He manic v konkrétních íslech n kterých kapitol
je následující:
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P íjmy celkem
5.586.800,- K ,
z toho nejd ležit jší
Da z p idané hodnoty
1.180.000,Da z p íjmu právnických osob
1.050.000,Da z p íjmu fyzických osob ze závislé innosti 780.000,Da z nemovitosti
600.000,Výdaje celkem
z toho nejvyšší
Kanalizace a OV
Bytová rekonstrukce a komunální služby
Silnice
innost místní správy
innost zastupitelstva
Základní školy

6.578.800,- K ,
1.320.000,1.265.000,732.000,596.000,589.000,749.000,-

Do celkové výše výdaj pak náleží platby v kapitolách pitná voda,
knihovna, kultura, ve ejný rozhlas, hasi i, spolky, sport, církve, ve ejné
osv tlení, poh ebnictví, inženýrské sít , odpadové hospodá ství, ve ejná
zele , pojišt ní.
Ve ejné rozpo ty jsou vytvá eny z pen z každého z nás. Každému
z nás by také m ly sloužit. Nezbytný je p itom princip solidarity, kdy
zdraví, mladí a úsp šní p isp jí dnes více než nemocní, sta í a mén
šikovní. V život se pom ry vyrovnají.
jc

Farní spole enství sv. Jakuba informuje
Bohoslužby o Velikonocích v kostele sv. Jakuba v eských He manicích
budou slouženy takto:
16.3. Kv tná ned le
20.3. Zelený tvrtek
21.3. Velký pátek
22.3. Bílá sobota
23.3. Ned le Slavnost zmrtvýchvstání Pán
24.3. Pond lí v oktávu velikono ním
-9-

v 8.45 hod.
v 16.00 hod.
v 14.30 hod.
v 16.00 hod.
v 9.00 hod.
v 9.00 hod.

Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro
rok 2008 obec zve ej uje v m síci b eznu následující lánek :

HO ENÍ, HAŠENÍ, RU NÍ HASICÍ P ÍSTROJE
Je to jednoduché – t ísky na podpal máme p ipraveny, d ti p inesly
z d evníku zásobu b ezových polen a nám sta í jen p iložit ho ící
zápalku ke starým novinám. Za chvíli budou v krbu vesele tan it ervené
plamínky a pokojem se rozlije p íjemné teplo. A protože do za átku
oblíbeného televizního programu zbývá n kolik minut, posadíme se do
k esla a možná nás napadne myšlenka, co to ho ení vlastn je a za jakých
podmínek k n mu dochází. Pokusíme se vám tedy na ni odpov d t
v následujících ádkách.
Vezmeme si na pomoc u ebnici chemie a tam najdeme tuto definici :
Ho ení je fyzikáln – chemická reakce, p i které se látka, zah átá na svoji
zápalnou teplotu, slu uje s kyslíkem za silného vývoje tepla, sv tla a
zplodin ho ení.
Definice nám napovídá, že proces ho ení vyžaduje t i d ležité faktory.
Prvním je bezesporu ho lavá látka. Výb r je opravdu rozmanitý ve všech
skupenstvích hmoty : nap . ho lavé kapaliny jako je benzín nebo líh,
pevné ho lavé hmoty jako jsou d evo, papír a textil nebo plynné látky
což je zemní plyn nebo propan-butan. Druhý faktor – kyslík, obsahuje
vzduch kolem nás, pro speciální ú ely se uchovává istý kyslík
v tlakových lahvích a jako okysli ovadlo posta í v n kterých p ípadech i
kyslík vázaný v chemických slou eninách. A jestliže se nám sejdou
ho lavina s kyslíkem, což vzhledem k prost edí v n mž žijeme, je stav
tém neustálý, posta í p idat ješt zápalný zdroj a ohe je tady.
Zápalným zdrojem nemusí být jenom otev ený plamen, stejn dob e
dokáže zapálit i žhnoucí uhlík, nedopalek cigarety, jiskry odletující od
brusky nebo jisk ení mezi kontakty vypína e i atmosférický výboj –
blesk.
Jestliže odstraníme n kterou z uvedených složek, nem že proces
ho ení probíhat. Víme tedy, že budeme-li n kdy hasit, nebudeme d lat
nic jiného, než bránit p ístupu vzduchu, ochlazovat ho ící látky nebo je
zcela odstra ovat. V praxi to znamená nap íklad vypnout neprodlen
p ívod plynu, pokrýt ho ící materiály p nou nebo t eba ochladit
rozpálené d evo vodou.
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Ke zdolání malého požáru nám posta í b žné hasební prost edky –
tlumi e, houn , v dro vody a podobn . P i hašení vodou je však
nezbytné mít na mysli, že pokud se jedná o požár elektrického za ízení
nebo je elektrické za ízení bez p íslušného krytí v blízkosti místa požáru,
musíme nejprve vypnout elektrický proud. Podstatn ú inn jší jsou ru ní
hasicí p ístroje, u nichž je ovšem nutno pamatovat na omezené asové
p sobení a použít vhodný typ. Jak se m ní technika a technologie i
hasební látky doznaly za poslední léta zm ny a p edevším se zvýšila
jejich hasební schopnost.
K b žným hasicím p ístroj m pat í vodní a p nový, zde si musíme
také dát pozor a nepoužívat je pro hašení elektrického za ízení pod
proudem. Na elektriku je vhodný sn hový hasicí p ístroj a v dnešní dob
snad nejrozší en jší práškový hasicí p ístroj. Prášek jako hasivo je snad
neuniverzáln jší a lze ho použít v domácnosti, zam stnání, pom že nám
uhasit i osobní automobil. V poslední dob se i u nás objevila nová
hasiva, nap íklad Pyrocool. Oblíbený v domácnostech se stal zejména
hasicí spray této firmy a to pro sv j vysoký hasební ú inek a škálu jeho
použití.
Po použití hasicí p ístroj necháme co nejd íve naplnit u odborné firmy
nebo jej nahradíme novým p ístrojem. P ipome me si ješt , že pouze
udržované (pravideln 1 x ro n kontrolované) a na vhodném míst
umíst né p ístroje nám p i hašení p ípadného požáru mohou být dobrými
pomocníky.
Co íci záv rem? Ne ekáme, že se z vás po p e tení tohoto zamyšlení
stanou ost ílení bojovníci s požáry všeho druhu. Cht li jsme vás seznámit
práv s tím, co je t eba v d t, aby mohl každý pomoci p i záchran nejen
svého vlastnictví. Ohe v krbu i ohe na st eše je jeden a tentýž a je
pouze na nás, p edstaví-li se jako dobrý sluha nebo zlý pán.
-pe-
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ZPRÁVI KY ZE ŠKOLY A ŠKOLI KY
V zimním období se d ti z mate ské školy v novaly innostem, které
jim nabízely naše 2 projekty – Zdraví je poklad a Oble ení aneb d lají
šaty lov ka?...
Projektem zdraví nás provázel náš t ídní maskot, plyšový pták Pan
He man a na názorných modelových situacích d ti vedl k pot eb o své
zdraví pe ovat jako o opravdový poklad. Sou ástí byla návšt va lékárny
ve Vysokém Mýt , kde zam stnanci d tem umožnili prohlídku a
obdarovali je tématickými dáre ky podporujícími vztah ke zdravému
zp sobu života. V rámci projektu d ti navštívily prodejnu Zdravé výživy.
Exkurzy spojily s nákupem a ochutnávkou zdravých dobr tek. Tento
projekt jsme zakon ili Dnem v erveném a d ti tak erveným oble ením
oslavily nejvzácn jší tekutinu, lidskou krev.
V rámci projektu Oble ení aneb d lají šaty lov ka? se d ti dozv d ly,
že krásným lov kem nás krásné šaty neud lají, ale je velmi p íjemné se
krásn obléknout a prožít krásné chvilky. D ti si ve spole enských
robách zatan ily na „ornitologickém plese“ ptáka Pana He mana,
vyzkoušely si párové tance a na jedni ku se nau ily Pta í tanec. Sou ástí
plesu byla i tombola a plesový bar, kde galantní pánové hostili své
na an ané dámy.
Spole enské šaty
d ti uplatnily také na
akci Malá velká
svatba ve školce.
Nev sta Vaneska a
ženich Filípek si
vym nili
prsteny,
p ijali gratulace a
svatební
dary.
Všichni svateb ané si
zopakovali
zásady
spole enského
chování a stolování.
Svatební tabule byla bohatá a p i této p íležitosti d kujeme rodi m za
dobr tky, kterými k svatební nálad ve školce p isp li.
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Naše t ída Ptá ata uspo ádala sv j Pta í den, p i kterém se všichni
sešli v maskách ptá k . D ti si zahrály na pta í íši a náš pták Pan
He man si je v pta ím kvizu vyzkoušel ze znalostí.
Masopustní období d ti zahájily karnevalem, kterým je provázel
rozpustilý šašek Ludvík a šašek Pepík. Všichni tan ili a sout žili
v krásných maskách a užili jsme si spoustu zábavy a legrace.
24. ledna prob hl v naší škole zápis budoucích prv á k . Zapsat se
p išlo šest d tí spole n se svými rodi i. P ivítáni byli pohádkovými
postavi kami Machem a Šebestovou, které je provedly pohádkovým
odpolednem. P ipravené úkoly jim pomáhali plnit Šípková R ženka,
ervená Karkulka a Budulínek. Všichni budoucí prv á kové úkoly
zvládli, a tak se v zá í t šíme na Kamilku Sou kovou, Pavlínku
Balcarovou, Klárku Slavíkovou, Martinku Kulhánkovou, Tomáška
Dvo á ka a Filípka Šimka.
I v novém roce pokra ují naše projektové dny. V lednu prob hl
projekt : „Poklad jménem zdraví“. Po úvodním povídání o tom, co je to
zdraví a jak si zdraví chránit, si všichni žáci mohli vyzkoušet, jaké by to
bylo, kdybychom o to nejcenn jší, jako je zdraví, p išli. Žáci si
vyzkoušeli, jak se maluje d tem, kte í ztratily zrak, kte í nemohou
používat dominantní ruku nebo dokonce ruce nemají ( malování ústy,
malování naslepo, malování nohou). Spole n jsme došli k záv ru, že se
o své zdraví musíme starat, nebo je to opravdu to nejcenn jší, co máme.
Únorový projektový den jsem v novali tématu „ Kniha“ P ipomn li
jsem si zacházení s knihou, druhy literatury, p j ování knih, historie knih
a vyvrcholením byla výroba vlastních knížek. Nejmladší d ti si vytvo ily
pohádkovou knížku, starší d ti nau nou knihu o domácích a voln
žijících zví átkách a zvládly také leporelo s tématikou hra ek. Všem se
práce moc povedla, což m žete posoudit z fotografií, které pravideln
uve ej ujeme na našich internetových stránkách.
P ed koncem roku nás navštívil vysokomýtský pohádká pan Havel,
který zahrál d tem pohádku „ Vynálezce d tských sn “ a za átkem ledna
hudebník pan Brunner s po adem „ O flétn Adélce“.
V únoru jsem ukon ili plavecký výcvik. Mokré vysv d ení dostalo 7
d tí z MŠ a 23 d tí ze ZŠ.
jk,el

- 13 -

SDH

eské He manice

Letošní rok jsme zahájili lednovou valnou hromadou, které se
zú astnilo 30 len a 8 host .
Nejv tší akcí, kterou p ipravujeme pro d ti je maškarní karneval.
Letos prob hl 2. b ezna na místním sále. Ú ast na karnevale byla
poznamenána velmi špatným po asím a hlavn výpadkem elektrické
energie v celém okolí. Pod kování pat í nejen po adatel m, ale i ženám,
které zdarma napekly cukroví.
V sobotu 5. dubna zvou hasi i všechny ob ana na výlet do Hradce
Králové. Na programu je prohlídka Ob ího akvária a 2 hodiny pobytu
v krytém bazénu. Odjezd je ve 13 hodin. Autobus platí hasi i, vstupy si
hradí každý sám.
V polovin kv tna prob hne okrsková sout ž v požárním sportu.
Koncem kv tna oslavíme svátek Svatého Floriána s tradi ními
bramboráky v hasi árn a na záv r prázdnin p ipravujeme grilování na
h išti.
Letošní rok ukon íme tradi ním hasi ským plesem na místním sále,
který se uskute ní v polovin listopadu. Rádi bychom Vás tímto pozvali
na všechny naše akce.
ej

Sobota plná kopané
Krátce p ed uzáv rkou tohoto vydání dorazila do redakce následující
informace:
Na sobotu 14.6.2008 je p ipravována VELKÁ FOTBALOVÁ ŠOU za
ú asti našeho rodáka Tomáše Jirsáka a dalších hrá Gambrinus ligy
spojená s jejich autogramiádou.
Následovat bude aukce dres hrá FK Teplice a to jak sou asných, tak i
bývalých, jako Fenin, Džeko, ....... a další. Výt žek této aukce bude
p edán Nadaci Vlastislava Mare ka, bývalého trenéra FK Teplice a
reprezenta ní jedenadvacítky, který prohrál boj se záke nou leukémií.
Celé toto odpoledne na místním h išti bude zakon eno koncertem
hudební skupiny KABÁT REVIVAL.
O podrobnostech celé akce budeme v as informováni.
red.
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8. b ezen MDŽ
MDŽ – mezinárodní den žen. Opomíjený svátek z minulé doby,
který nám ženám nastavoval mužské zrcadlo úsp šnosti, kariéry,
vyd lávání pen z jako jediný správný vzor lidského života. A p esto stojí
za to ho slavit s p ipomínáním jedine ného ženského sv ta s pohledem
na život k ehce ženskou duší.
Žena je stvo ena pro jemnost tvar t la i duše, k harmonii,
k pohlazení bolestí sv ta, odpoušt ní, pro úctu k životu i k lov ku.
Dnešní sv t nesta í vychovávat a p stovat v nejmladší generaci
laskavost, mírnost, tichost, ob tavost…vlastnosti, které pot ebuje
k životu každý z nás, a už je naše místo kdekoliv. Utíkají nám podstatné
v ci, které nám berou ženskost a soucit. Nejd ležit jší vlastnosti
lidského soužití – domácího št stí. Naše ženské „ ministerstvo vnitra“
nehájí svá práva, své zákony a své povinnosti. Život v rodin se n kdy
stává nudou, prázdnotou, protože my ženy p estáváme být tvo ivé, jak ve
vztahu k d tem, tak k muž m i ostatním lidem – chybí nám velké nápady
na malý prostor, který je naší p irozenosti sv en od pradávna.
Necháváme se pomalu p emodelovávat na mužský sv t „ ministerstvo
zahrani ních v cí“. Po mužích chceme, aby kojili, po ženách muži
žádají, aby vychovávaly místo d tí domácí psíky a ko i ky, protože
mate ský cit je nenapln ný…a nezávislost je lákavá.
8. b ezna už po mnoho let se naše pracovní trojka z ordinace schází
k hezkému ženskému posezení – oslav nás žen. Každý rok je téma
stejné: muži, d ti, vnuci, jarní únava, naše p ání…., okrajov i práce.
….“ bez nás žen to asi nep jde“…je záv r každé naší besídky MDŽ.
Vždy i ženy výrazn emancipované si na domácí práce najímají zase
jenom ženy. Pro ?
Ženskosti a chvály ženské p irozenosti není nikdy dost. Bu me
krásné, laskavé, milé, soucitné, aspo trochu okouzlující – jsme nad jí
života na Zemi.
mc
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Produkce a nakládání s odpady
Po ad.

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ ZA ROK 2007

Dle Katalogu odpad

íslo

Kód
odpadu

1.

200301

2.

200201

3.

200102

Sklo

4.

200307

Objemný odpad

5.

200139

Plasty

6.

150106

Sm sné obaly

7.

200101

8.

200123

9.

200127

10.
11.

Katego
rie

Název druhu odpadu

Sm sný komunální
odpad
Biologicky
rozložitelný odpad

H bit.

Noviny a
asopisy
Vy azená za ízení
obsahující chlor.
Barvy, tiska ské
barvy, lepidla …

Neb.

160601

Olov né akumulátory

Neb.

200132

Jiná nepoužitelná lé iva

Neb.

ZŠ

Neb.

200135

Opravy a
pronájem
kontejner

Partner
I , název provozovny, sídlo provozovny,
kód okresu (CZ-NUTS 4) provozovny

I : 70888183, Technické služby Choce ,
Pernerova 18, 565 01 Choce
je v nájmu
I : 70888183, Technické služby Choce ,
hr. místa
Pernerova 18, 565 01 Choce
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
7,149
6 272,eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 70888183, Technické služby Choce ,
2,32
3 049,50
Pernerova 18, 565 01 Choce
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
4 760,4,422 47 072,eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
opr.
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,041
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 13218107 Ivan Šev uk, Vraclavská 155/II
1,264
0,566 01 Vysoké Mýto
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,6
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,35
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,27
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,004
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,57
1,844 t
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,04
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
0,01
18 366,-eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
- 207 881,50 K za služby, + 26 429,50 K za t íd ní EKOKOM, + 1 700,- za
96,63

Vy azené elektrické
Neb.
a elektronické za ..
Kovové odpady
150104
Neb.
13.
zne išt né škodliv.
Baterie a akumulátor
200133
Neb.
14.
za . pod .160601...
CELKEM: + 160 846,- K za výb r poplatku PDO,
t íd ní ASEKOL
13.

Množství odpadu (t.)
Celkem
Celkem
(t)
(K )

Výsledek
hospoda ení
s odpady

128 362,-

- 18 906,-

Z toho podnikatelé za PDO (+ 6060,- K ), celkem odpadu : 113,666 tun / 529 obyvatel = cca 215 kg/obyv., Dlužníci (-2030,- K )
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2004

250,- K

CELKEM: + 148 160,- K za výb r poplatku PDO, - 149 389,30 K za služby, + 17 062,90 K za t íd ní

+ 15 833,60

EKOKOM
Z toho podnikatelé za PDO (+ 5 375,- K ), celkem odpadu 119,485 tun / 532 obyvatel = cca 225 kg/obyv., Dlužníci (- 2 250,- K )

2005

250,- K

CELKEM: + 140 626,- K za výb r poplatku PDO, - 198 845,70 K za služby, + 17 087,80 K za t íd ní

- 41 131,90

EKOKOM
Z toho podnikatelé za PDO (+ 5 375,- K ), celkem odpadu - 119,612 tun / 523 obyvatel = cca 229 kg/obyv., Dlužníci (- 500,- K )

2006

250,- K

CELKEM: + 141 197,- K za výb r poplatku PDO, - 187 749,- K za služby, + 25 407,30 K za t íd ní EKOKOM

- 21 144,70
Z toho podnikatelé za PDO (+ 5 375,- K ), celkem odpadu : 120,906 tun / 521 obyvatel = cca 232 kg/obyv., Dlužníci (- 500,- K )

2007

290,- K

CELKEM: + 160 846,- K za výb r poplatku PDO, - 207 881,50,- K za služby, + 26 429,50 K za t íd ní

- 18 906,-

EKOKOM, + 1 700,- za t íd ní ASEKOL
Z toho podnikatelé za PDO (+ 6060,- K ), celkem odpadu : 113,666 tun / 529 obyvatel = cca 215 kg/obyv., Dlužníci (-2030,- K )
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Vážení spoluob ané,
práv do ítáte 1. vydání He mánku letošního roku. Mnozí z Vás možná
postrádají informace z našich místních ástí Borová, Chot šiny a
Net eby. Ano postrádáme je i my v redakci.
Osobn nev ím tomu, že v t chto místních ástech obce žijete
spokojeni, bez problém a starostí, že ve Vašem okolí je vše v po ádku
jak má být, vše funguje v pohod a poklidu a že není ve Vašem okolí
osoba, která dokáže ostatní „vyburcovat“ k innosti ku prosp chu nebo
pohod ostatních. Co je nového ve SDH Net eby i SDH Chot šiny? Jak
se žije Vám „Borovák m“? Kde p ipravujete n jakou akci, na kterou by
jste rádi pozvali ostatní spoluob any?
Aby byla cesta do redakce jednodušší, z ídili jsme samostatnou emailovou adresu He mánku. Zde je: hermanek.ch@seznam.cz. Ti
z Vás, kte í nepracujete s po íta i, m žete sv j p ísp vek, názor, nebo
nám t p edat n kterému z len redak ní rady normální psanou formou
a v redakci jej již p epíšeme. P edpokládáme ovšem, že to budou
p ísp vky psané slušnou formou a že se i podepíšete. Neslušné a
nepodepsané p ísp vky otiskovat nebudeme, to snad pochopíte.
Je samoz ejmostí, že uvítáme jakýkoliv nám t na zlepšení He mánku.
Naší nejv tší odm nou bude Váš zájem o tento zpravodaj.
Tak tedy pište, pište, pište.
za r.r. JR
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He mánek ( tvrtletník) vydává Obecní ú ad eské He manice, p. 75,
PS 565 52, telefon 465 549 516, www.ceskehermanice.cz,
e-mail: hermanek.ch@seznam.cz
Redakto i: MVDr. Cacek Josef, Eliáš Pavel, Jirsáková Eva, Kafková Jaroslava,
Ku erová Alena, Rensa Jan st.
Náklad 200 výtisk . Bezplatné. Podepsané p ísp vky vyjad ují názory
dopisovatel a nemusí být vždy totožné s názory redakce. Neprošlo redak ní
jazykovou úpravou.
Uzáv rka p íštího ísla bude 7. ervna 2008
Redakto i velice rádi uvítají rozší ení r.r. o zástupce z místních ástí Borová,
Chot šiny, Net eby. Najdou se dobrovolníci?
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