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Informace z obecního ú adu :
AUTOBUSOVÉ EKÁRNY – nevíme jak vám, vážení spoluob ané,
ale zastupitelstvu obce již došla trp livost! Poškozování tohoto majetku
obce je už za hranicí únosnosti. To, že po víkendu museli zam stnanci
obce (VPP) ekárny zamést, na to jsme si pomalu zvykli, ale minulý
týden to již byla „silná káva“. Z ejm pubertální mládeži nesta ilo
plivat na okna a roztrhávat obaly od cukrovinek, tak za ala postupn
ekárny likvidovat – odštíplé lavice, popsané st ny, prasklá okna,
pokusy o založení ohn a tak podobn . Myslíme si, že posláním
a službou ekáren je vytvo it p íst eší pro osoby ekající na autobusový
spoj a v nep ízni po así tu najdou azyl cyklisté, turisté a ob ané. Ovšem
naše mládež a jejich návšt vy si to z ejm vyložily po svém a vybíjí si
zde hormony, kou í, pijí alkohol a to doufáme, že v té lepší variant .
Všímejme si více t chto staveb v hodnotách statisíc korun a osazenstva
uvnit , abychom spole n s POLICIÍ R poskládali pomyslnou
mozaiku a pachatele spolehliv usv d ili. Vždy opravy budou stát
další tisíce korun! P edevším rodi e by m li v d t, kde jejich dítka tráví
volný as a zda práv oni nezp sobují škody na cizím majetku.
P edpokládáme, že v dnešní dob vlastní každá druhá domácnost
fotoaparát a doty né „šk dce“ krásn zv ní a to ne na památku, ale pro
vyšet ovatele. Zastavme v po átku tuto nesmyslnou innost, aby práv
naše mládež mohla i v budoucnu využít ekárny k tomu pravému
smyslu a služb . K dalšímu poškozování majetku obce dochází na h išti
mate ské školy. Více se dozvíte v p ísp vku paní editelky.
UPOZORN NÍ - místní poplatek 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 .
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E-BOX - naše obec se ve spolupráci se spole ností ASEKOL, s.r.o.
rozhodla usnadnit ob an m t íd ní vysloužilých
malých elektrospot ebi . Každý ob an má nyní
možnost zanést starý mobil, kalkula ku, telefon,
drobné po íta ové vybavení (myš, klávesnice),
walkman, discman nebo MP3 p ehráva na obecní
ú ad a zdarma se jej zbavit vhozením do
p ipravené nádoby, tzv. E-boxu. Nepat í do n j
ovšem zá ivky, výbojky, akumulátory a baterie. Je
umíst n za vchodovými dve mi vpravo. Kolektivní
systém ASEKOL následn zajistí zdarma odvoz
a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem tohoto sb ru je, aby drobné
elektrospot ebi e nekon ily v komunálním odpadu. Pokud se
elektrospot ebi obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu
s b žným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skon í
na ízené skládce. Tak zcela zbyte n dochází k hromad ní odpadu,
který by mohl být znovu využit. Naopak, pokud je elektroza ízení
odevzdáno k recyklaci, je zajišt no, že drtivá v tšina vysloužilého
spot ebi e bude op tovn využita. Šet í se tak p írodní zdroje a životní
prost edí. Podrobnosti o t íd ní elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
OBECNÍ ROZHLAS – v místních ástech Borová, Chot šiny
a Net eby již 6 m síc vinou dodavatelské firmy nefunguje obecní
rozhlas. Bude nahrazen novou digitální technologií. Spušt ní se
p edpokládá v období prázdnin a pevn v íme, že 7-mi leté problémy
s naším rozhlasem se definitivn vy eší. Tímto se dodate n
omlouváme.
VPP – od 4. b ezna jsme op t zam stnali pana Bedná e a Dlouhého na
ve ejn prosp šné práce. Od 2. ervna jsme vytvo ili ješt 1 pracovní
místo, na které nastoupil pan Milan Vacek. Pracovní pom r všech
zam stnanc je sjednán do 30.11.2008. P ísp vek od ú adu práce na
VPP je ve výši 10 800,- K na jedno pracovní místo.
ODPADY – již v minulém ísle jsme informovali o novince – t íd ní
bílého skla. Až nainstalujeme kontejnery b hem školních prázdnin, tak
to bude již 9. složka odpadu, kterou budeme t ídit. Tímto rozhodn
nekon íme a p ipravujeme 10. složku - biologicky rozložitelný odpad.
T ídit odpad má smysl ze dvou d vod . Ten první a d ležitý smysl je
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popsán v lánku E-BOX – recyklace a šetrnost k p írod a životnímu
prost edí. Druhý, nemén d ležitý d vod pro naše ob any, je
ekonomický. V lo ském roce firmy EKO-KOM a ASEKOL obci
zaplatily za t íd ní odpad cca 28 130,- K , ímž poplatník m
„zlevnily“ místní poplatek za odpady o 53,- K na ob ana. Obec se
z rozpo tu podílela 36,- K na ob ana. Když si to spo ítáme, tak
celková reálná cena za likvidaci odpad v obci je 379,- K na ob ana
a ne výše 290,-K , kterou obec vybírá. Takže t ídit má opravdu smysl.
Co nás ale v poslední dob trápí, je nepo ádek u kontejner na plasty
a sklo. N kte í spoluob ané stále nepochopili, že toto prostranství není
sb rný dv r! Odkládají zde v ci, které sem rozhodn nepat í –
autoskla, drátosklo, foliové plachty, d tské bazénky apod. Je spodivem,
co spoluob an si za rok rozbije p ední nebo zadní sklo a m ní si ho
doma sami. No budiž, ale proto p eci organizujeme sb r objemového
odpadu, kam ta skla pat í. Dále se zde objevují v ci, které sem sice
pat í, ale nevejdou se do kontejner . Jsou to ostatní výrobky z plast d tské hra ky, kbelíky, židle, kanystry, které neobsahují nebezpe né
látky apod. Vše je v po ádku, ale víme, že plasty mají pravidelný
jednom sí ní sb r (informace v He mánku 4/07 nebo na
www.ceskehermanice.cz - svoz odpadu), tak pro tam tyto v ci
neumístíme 1 i 2 dny p ed svozem, abychom se na to nemuseli celý
m síc dívat. Opravdu to vážení není žádná estetika.
P ílohou tohoto vydání bude informa ní leták, ve kterém bude popsáno,
co naše obec t ídí a co kam pat í.
Sb r odpad – OÚ, ZŠ a SDH eské He manice pro vás p ipravily
sb r odpad
Objemový odpad – již nebude provád n zastávkovým zp sobem, ale
kontejner bude p istaven u p idružené výroby v
eských
He manicích ve dnech 13 - 15. 6. 2008. Vhazovat je možné koberce,
lina, pohovky, matrace, molitan, polystyren, plasty, autoskla,
porcelán. Nevhazovat d evo, železo, plastové láhve, sklen né lahve.
Papír – sb r se uskute ní 13. 6. 2008 od 14 - 16 hod. v místní škole.
Papír je t eba svázat do balík nebo jej vložit do papírových pytl
a zavázat! Penízky ze sb ru budou použity na nákup u ebních
pom cek pro základní a mate skou školu.
Železný šrot - kontejner bude umíst n u dílny p. Moravanského v eských
He manicích ve dnech 13. 6. 2008 od 17 do 19 hod., 14. 6. 2008 od 8 do
18 hod., 15. 6. 2008 od 8 do 12 hod.
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Zprávi ky z jednání zastupitelstva obce (ZO) :
Dne 25. 02. 2008 :
ZO schválilo
lenský p ísp vek Obce
eské
He manice pro Sdružení místních samospráv eské
republiky ve výši 1 524,- K . Jedná se sdružení
usilující o navýšení da ových p íjm malých obcí.
ZO souhlasilo s textem Výzvy k p edložení nabídek na realizaci akce
„ eské He manice – kanalizace a OV“ dopln ným o podn ty obce
k zadávací dokumentaci. P edkládání nabídek na tuto ve ejnou zakázku
probíhalo do 30.5. t.r. a výb r firem se uskute nil 11.6.08 od 9,00 hod.
ZO schválilo Mandátní smlouvu mezi obcí a firmou REDEA Žamberk
s.r.o. na akci „Rekonstrukce centra volno asových aktivit“. REDEA
zajistí veškerý servis od podání žádosti až záv re né vyú tování
evropských pen z. Akce znamená rekonstrukci h išt u základní školy
ve výši cca 5 mil. K . Možnost dotace až 90%.
Dne 10. 03. 2008 :
ZO schválilo výsledek hospodá ské innosti za rok 2007. Zisk ve výši
113.155,16 K bude ponechán na financování hospodá ské innosti
v roce 2008.
ZO schválilo Kupní smlouvu . 21/P/08 mezi Obcí eské He manice
a V P Net, s.r.o., Hradec Králové o prodeji STL plynovodu D 63
v délce 4 m a 2 ks plyn. p ípojek D 32 v délce 12,3 m ležících na
parcele ZE 354/7 v k.ú. eské He manice za cenu 22.000,- K bez
DPH. Jedná se o doplynofikování 2 RD v nové zástavb v eských
He manicích.
ZO schválilo nový ceník na pronájem Spole enského sálu.
ZO schválilo Pravidla pro p id lování podporovaných nájemních byt
postavených Obcí eské He manice, na které byla poskytnuta dotace
z prost edk Ministerstva pro místní rozvoj. Obec požádala o výstavbu
2 p dních byt v budov obecního ú adu.
Dne 07. 04. 2008 :
ZO jednalo o doplynofikování místní ásti Net eby. Do pot ebných
50% chybí plynofikace 6 dom . P i nespln ní hrozí penále od
Ministerstva životního prost edí cca 100 000,- K pro obec.
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Dne 21. 04. 2008 :
ZO schválilo vyhotovení leteckého snímku obce s místními ástmi za
cenu 17 850,- K od J. Horáka z Hartmanice.
ZO schválilo Smlouvu mandátní . 5-2008 o za ízení záležitosti,
související s výkonem investorské inženýrské innosti na realizaci
stavby, v etn prací po dokon ení stavby na akci „ZTV pro 2 RD –
eské He manice“ mezi obcí eské He manice a JAFIS s.r.o., Litomyšl
ve výši 25 000,- K bez DPH. V nové zástavb bude celkem 15
rodinných dom .
ZO schválilo cenovou nabídku od firmy Roman VOJTA, Sloupnice na
nát r 34 ks kovových ástí stožár ve ejného osv tlení v eských
He manicích ve výši 27 200,- K .
ZO schválilo realiza ní cenu vymalování MŠ a ZŠ ve výši 49 240,- K
nabídnutou firmou FILIP malí ství (Luboš Leksa, Sloupnice), dále ZO
schválilo renovaci parket v ZŠ (broušení, tmelení a 4x lakování) ve výši
54 000,- K od firmy Marek Zavadil, Choce a renovaci WC v MŠ ve
výši 17 152,50 K od firmy Josef Ková , Sloupnice.
Dne 05. 05. 2008 :
ZO schválilo cenovou nabídku od firmy Roman VOJTA, Sloupnice 196
na nát r 12 ks kovových prvk sloup ve ejného osv tlení v místních
ástech Borová a Chot šiny za cenu 9 601,- K .
ZO schválilo p ísp vek 500,- K pro Centrum pro zdravotn postižené
Pardubického kraje, detašované pracovišt Ústí nad Orlicí.
ZO rozhodlo vybírat 200,- K /den za pronájem hasi ské zbrojnice
v místních ástech Chot šiny a Net eby k soukromým ú el m.
Dne 19. 05. 2008 :
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace . ŽP/2008/0618 mezi
Pardubickým krajem a Obcí eské He manice o ú elovém poskytnutí
investi ní dotace z rozpo tových prost edk Pardubického kraje na akci
„ eské He manice – kanalizace a OV“ ve výši 1 700 000,- K .
ZO schválilo nákup 2 kontejner (1x plast a 1x sklo) od firmy
ELKOPLAST CZ, s.r.o. ve výši 34 629,- K .
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova . ŽP/2008/0416 mezi Pardubickým krajem a Obcí eské
He manice na akci „Ve ejné osv tlení a rozhlas eské He manice“ ve
výši 100 000,- K .
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Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro
rok 2008 obec zve ej uje v m síci ervnu následující lánek :
REKREACE A POŽÁRNÍ OCHRANA
Znáte jist sami to rozechv ní b hem posledního dne
v zam stnání, když víte, že zítra už za íná dovolená. Nemusí to být jen
ona, vždy i oby ejný víkend na chat , chalup i pod stanem, využitý
k odpo inku a rekreaci, vyvolá stejné p íznaky. Udoláni sp chem naší
technické doby se vracíme do p írody a do romantických dob našeho
mládí. A jaká by to byla romantika bez táborák , ve era bez sví ky i
petrolejky … .
Vida jak snadno jsme se dostali op t k požární problematice!
Nebudeme nikomu v tomto povídání brát chu strávit své volno podle
vlastních p edstav, p idáme pouze malý balí ek rad, jak nezm nit své
rekrea ní sídlo v ruiny, krajinu na spáleništ a sebe na statistické íslo
ob tí požár .
Pomineme-li tentokrát nástrahy topného období, íhá požární
nebezpe í už zjara. Kdo z majitel chat a chalup by snesl pohled na
neupravené okolí své nemovitosti, kdo by se po zim necht l zbavit
nepot ebného haraburdí. Nejjednodušší cestou je vypálení staré trávy
a spálení všeho, co už dosloužilo. Nehled na zákaz vypalování travního
podrostu, riskujeme p i tomto po ínání, že nap íklad p i zm n v tru
a nedostate ném zabezpe ení uklidí ohe krom zbyte ností i naši krásnou
d ev nou chati ku. Nezapomínejte, že p i stavb rekrea ních objekt je
využíváno p edevším d evo a další ho lavé materiály. A to co ve stavb
zd né nemusí skon it tragicky, mívá v d ev ných objektech ty nejt žší
následky.
Pozornost budeme v novat také tomu, s ím si hrají naše d ti. Pop át
jim volnost ješt neznamená dovolit jim hry se zápalkami nebo dokonce
s cigaretami. D ti sice pouze napodobují jednání dosp lých, nev dí ale, co
všechno ohe dokáže. Na spálený les i pole je žalostný pohled, co však
pohled na rodi e, kte í ztratili to nejdražší, co m li … .
Právní p edpisy upravují možnosti rozd lávání otev ených oh
v p írod velice striktn . Je povoleno pouze v prostorech vyhrazených
tábo iš na zvlášt ur ených místech. Nemáme už dovednost starých
-8-

zálesák , po jejichž tábo ištích nenašel nikdo ani stopu, nikdy však
neopomeneme p ed odchodem ohe uhasit a zasypat jej hlínou, protože
i doutnající zbytky také mohou zapálit. Úbytek lesních porost má na
sv domí tolik jiných p í in, že p idáme-li k nim ješt požáry, p estane naše
republika být brzy turistickým rájem.
Využívejme všech krás, které nám naše republika nabízí, ale neni me
je. Pokud vyrazíme po naší vlasti, a tuto naši cestu nezna í jen ada
spáleniš .
-pe-

Dotace na moderní kotel na biomasu
Státní fond životního prost edí informuje, každý, kdo nahradí kotel i
kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu i tepelné erpadlo,
nebo si po ídí solární systém, má do 31. 12. 2008 šanci získat dotaci ze
Státního fondu životního prost edí R (SFŽP). Žadatelem mohou být
pouze fyzické osoby – vlastník bytu/rodinného domu, ve kterém je
instalován obnovitelný zdroj; nájemník, pokud má souhlas vlastníka
bytu/rodinného domu.
Co Státní fond životního prost edí podporuje?
1. A - Investi ní podpora environmentáln šetrných zp sob vytáp ní
a oh evu teplé vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby
1.A.a - Kotle na biomasu - p ísp vek až do výše 50 % investi ních
náklad , max. 50 000 K
1.A.b - Solární systémy na teplou vodu – p ísp vek až do výše 50 %
investi ních náklad , max. 50 000 K
1.A.c - Solární systémy na p itáp ní a teplou vodu – p ísp vek až do výše
50 % investi ních náklad , max. 60 000 K
4.A - Investi ní podpora vytáp ní byt a rodinných dom tepelnými
erpadly pro fyzické osoby – p ísp vek až do výše 30 % investi ních
náklad , max. 60 000 K
Více informací na stránkách Státního fondu životního prost edí,
www.sfzp.cz.
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Zprávi ky ze školy a školi ky
Jarní pozdrav obyvatel m eských He manic posílají všichni z mate ské
školi ky spole n s naším t ídním maskotem ptákem Panem He manem.
A co nového ve školce? Sluní ko nás láká ven, p íroda se otevírá, p ichází
nový život a my ty krásné zázraky máme p ímo p ed sebou. V rámci
projektu Život v tráv jsme se zú astnili interaktivní hry P išlo jaro do vsi
pod vedením lektorky ekologického sdružení Paleta. A tak už víme, že
tráva mluví, jarní louka je
malí ská paleta a mravenci
jsou
pracovití
kluci.
Ale d ti z naší školy také
nezahálely.
P ipravit
maminkám oslavu jejich
svátku byla velká práce,
kterou všichni zvládli na
jedni ku. Maminky pásmo
písni ek a tanc Afrika
ur it pot šilo a my jim
d kujeme za spolupráci
v p íprav kostým . Jen jsme si trochu odpo inuli a už zase do práce. Naše
školi ka uspo ádala tradi ní lehkoatletický trojboj. Zm it své síly k nám
p ijely d ti z mate ských škol Zámrsk, Dob íkov, Sruby, Sloupnice
a Tisová. Poctivé trénování
hodu, skoku a b hu se naším
kluk m a hol i kám vyplatilo.
A tak se obec eské He manice
m že pochlubit úsp chy svých
nejmenších sportovc . První
místo obsadil a absolutním
vít zem
turnaje
všech
mate ských škol se stal
Tomášek Dvo á ek. Medaili si
odnesli také Kamilka Sou ková
s Filípkem Šimkem. Diplomy
a ocen ní získaly však i ostatní d ti, protože mate ská škola se svou
sportovní aktivitou sou asn zapojila do 1.Sportovních her MŠ
Pardubického kraje 2008. Patronkou t chto her je Kate ina Neumannová
a my jejím jménem d kujeme všem rodi m, kte í celý projekt s d tmi
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podpo ili i výtvarn . Pod kování pat í také maminkám a tatínk m, kte í
vlastním materiálem p isp li i na realizaci výtvarné dílny Herbá
ob anského sdružení Berenika. Mentáln a t lesn postižení klienti tohoto
centra s naší mate skou školou spolupracují už druhý rok. V letošní díln
naše d ti nau ili vyráb t ru ní papír a práci s technikou otisku. Školní rok
sp je pomalu ke svému záv ru, a tak vám všichni z mate ské školy p ejí
krásné léto a báje né prázdniny.
Edita Lipavská
Od posledních zprávi ek ze školy uplynuly t i m síce a my jsme m li
možnost spole n prožít mimo o ekávaného p íletu našeho ápa n kolik
akcí i další z pravideln p ipravovaných projektových dn .
V rámci b eznového projektu jsme se vydali ve sváte ních šatech za
kulturou do Litomyšle. D ti vid ly ve Smetanov dom pohádkové
p edstavení Princezna a loupežník. Po zatažení opony a posledním
potlesku jsme tentokrát nešli ven. Pan Švec nás provedl touto secesní
budovou. Žáci si mohli krom salónk a terasy prohlédnout také
pracovišt osv tlova e i zvuka e. Na jevišti si pak sáhli na kulisy a vid li
v pohybu jevištní techniku. Zastihli herce v civilu, jak se p ipravují na
další p edstavení. Sou ástí kulturního zážitku byla také módní p ehlídka
a úvod do spole enského chování. Návšt vu Litomyšle zpest ila procházka
m stem, návšt va cukrárny a chvilka odpo inku v Klášterních zahradách.
V b eznu jsme se op t zapojili také do obou kategorií mezinárodní
matematické sout že Klokan pro první stupe ( Klokánek a Cvr ek).
Dubnový projekt byl zam en na bezpe nost našich d tí na silnicích.
Navazoval na akci upo ádanou s organizací BESIP. Žáci po výukových
blocích a zhlédnutí filmu ešili konkrétní dopravní situace. Na vycházce
obcí pak vyhledávali nebezpe ná místa a orientovali se na k ižovatkách
a p echodech podle dopravních zna ek. Logickým záv rem tohoto dne
byla praktická zkouška poskytování první pomoci a procvi ení znalostí
o integrovaném záchranném systému.
I letos jsme se snažili po átkem kv tna dát jako dárek pro radost ke
Dni matek kyti ku a vystoupení plné hereckých výkon , flétni ek,
písni ek i tancování. Kostýmy všem slušely a videozáznamy i po letech
ukáží kolik srdce do toho naši malí herci, muzikanti a tane níci dali.
D kuji všem, kte í nám s vystoupením pomohli. Týden na to vid ly d ti
u nás v budov vystoupení pohádká e Jana Havla s názvem Knížka Ferdy
Mravence.
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Kv ten je také m síc školních sout ží. Ve škole jsme uspo ádali
školní kolo p írodov dné sout že a ti nejlepší žáci m li možnost postoupit
do okresního kola, které se konalo p ed pár dny v eské T ebové.
Výsledky zatím ješt nevíme, ale v ím, že se každý z reprezentant
snažil. Poslední kv tnovou st edu jsme vyslali své atlety do Vysokého
Mýta na Školympiádu. Letos jsme se na stupn vít z nedostali, ale d ti si
p ivezly p kný sportovní zážitek z atletických závod .
V ervnu nás eká ješt n kolik dalších akcí. K Mezinárodnímu dni
d tí p ijede žák m pop át oblíbený kouzelník. Spolu s Obecním ú adem
13. 6. organizujeme sb r papíru. D ti mohou nosit sv j sb r v pr b hu
celého týdne a pro ostatní bude otev en školní dv r v pátek odpoledne od
14 do 16 hodin. eká nás ješt spole n se školkou pobyt v p írod . Letos
máme namí eno do rekrea ního za ízení Renospond Zderaz. Krom her,
sout ží, karnevalu a dalších aktivit nás eká také praktická ást úkol
celostátního projektu Les ve škole, škola v lese. Po návratu ješt pozveme
rodi e na prodejní akci papírnictví Štencl 25. 6. od 17 hodin k nám do
školy, kde si budou mít možnost nechat nejen odborn poradit, ale i koupit
školní pot eby a výtvarný materiál pro p íští školní rok za slevu smluvn
poskytovanou škole. Slavnostní vyhodnocení školního roku, které
prob hne ve tvrtek, den p ed vydáváním vysv d ení bude patrn poslední
letošní spole né setkání s rodi i. P eji všem d tem krásné prázdniny plné
slunce a her, rodi m, u itel m a všem zam stnanc m zaslouženou
báje nou dovolenou. Pro všechny pak silnice bez nehod a š astnou cestu
se spokojeným návratem.
Školu a školku ješt b hem ervence dozdobí malí i a parketá i, aby
se v ní všem po prázdninách líbilo.
Bohužel musím sou asn poprosit všechny ob any
eských
He manic o pozornost. Množí se
ve erní nezvané návšt vy areálu
školy
a školky, po kterých
musíme utrácet peníze za opravy
poni eného za ízení ( protržený plot,
vylomená dví ka, vypá ené dve e,
rozkopané sch dky, zdevastovaný
koloto ,...). Bojím se pomyslet, co
bude následovat! Škoda se po každé
návšt v zvyšuje. Celou záležitost
jsme už museli p edat k vyšet ení
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Policii R. Musíme doufat, že si d ti budou mít po prázdninách ješt kde
hrát. D kuji panu Jirsákovi za pr b žné opravy,kterými poni ené za ízení
op t vrací do provozu.
Pro p íští školní rok nás ekají dv personální zm ny. Po vyhraném
výb rovém ízení na místo editelky Mate ské školy Pod smrkem od nás
odchází naše vedoucí u itelka paní Edita Lipavská. Up ímn musím
p iznat, že je mi to líto a nejsem v tom ur it sama, ale nemohu a nechci jí
stát v cest . Ze srdce jí jménem celého kolektivu zam stnanc chci
pod kovat za práci, kterou u nás za tak krátkou dobu dokázala ud lat,
a pop át jí hodn úsp ch v dalším život .
Druhá zm na je dlouho plánovaná. Po desetiletích v he manické
škole odchází koncem zá í do d chodu naše školnice paní Helena
N mcová. B hem jejího zam stnání prošla školou nejedna generace
he manických školák . Na lou ení je ješt brzy, ale možnost pod kovat za
práci po tém celém profesním život odpracovaném na jednom míst je
dnes už vzácnost. Využívám této p íležitosti a d kuji jménem žák
i zam stnanc ZŠ a MŠ paní Helen N mcové za práci a roky spole n
prožité v naší škole. P ejeme do dalších let hodn št stí a zdraví.
Bližší informace k uvoln ným pracovním pozicím m žete získat na
našich internetových stránkách, odpoledne osobn p ímo ve škole nebo na
telefonu 465 549 534.
Mgr. Jana Jandová

Pod kování paní u itelce Edit Lipavské.
Rádi bychom pod kovali za krásný a citlivý p ístup k d tem, za vše co je
nového nau ila. Pod vedením paní u itelky Edity se zvýšila úrove
innosti s d tmi a spolupráce s rodi i a zam stnanci MŠ. Zavedení nového
výchovn vzd lávacího programu p ineslo d tem spoustu krásných
a zajímavých novinek. Za p sobení paní u itelky se zlepšila vybavenost
herny pro d ti a celkov se zkrášlily prostory MŠ. V íme, že všichni
budeme na toto krátké, ale velmi p kné období rádi vzpomínat. P ejeme
paní u itelce, a se jí v novém zam stnání editelky MŠ Pod Smrkem ve
Vysokém Mýt da í a doufáme, že na „he manskou“ školku bude ráda
vzpomínat.
Za rodi e a zam stnance MŠ A.Ku erová, E. Jirsáková.
- 13 -

eské He manice – K ižanov

Život každého z nás je utvá en spole enskými normami
a zvyklostmi, osobností jednotlivce a jedine ným prost edím, ve kterém
žíjeme. Mimo to jako myslící bytosti si sami hledáme a vytvá íme životní
styl, který nám nejlépe vyhovuje, hledáme si vhodné partnery a kamarády,
volíme zajímavé zam stnání, v nujeme se svým koní k m a zálibám.
A tak n kte í z nás celé dny a noci tou, n kte í sedí u po ita e, chodí na
ryby, chovají kdejaké tvory, sportují, malují, muzicírují, besedují u piva
nebo t eba chodí na pouti.
Pro n kolik p átel se stalo už malou tradicí, každoro n p šky vyrazit
z eských He manic na n jaké zajímavé místo, strávit spole n n kolik
dní, trošku se fyzicky potrápit a duševn relaxovat. Tak jsme v minulých
letech navštívili Zlaté Hory i Neratov a letos K ižanov na Morav .
Nechodíme jen tak bez cíle. Ten má vždycky n jaké kouzlo.
P edchozí dv pouti kon ily v místech poznamenaných tragedií druhé
sv tové války, vysídlením p vodních obyvatel a nadšeným hledáním
porozum ní mezi lidmi r zných národ , názor a p esv d ení. A protože
se jim dílo da í, bylo možno opravit i vystav t významné historické
stavby – kostely, které jsou dnes centrem setkávání celých rodin t ch,
jejichž p edci si vzájemn nerozum li.
K ižanov, cíl letošní naší pouti nám m l napov d t, jak budovat
moderní stavby našich rodin, aby v nich bylo místo pro radost a ztracené
št stí i porozum ní.I venkov poci uje v tší izolovanost jednotlivc a rodin.
Už se tolik nepot ebujeme. Do práce jde každý sám, odm nu si také
nárokujeme, rad ji než rodinou jsme p áteli a staletími osv d ené formy
života jsou vydávány za p ežitek. A práv z K ižanova pochází významná
„superstar“ našich d jin Zdistava. Po svatb se šlechticem Havlem z rodu
Markvartic
žíla na hrad
Lemberk v severních echách a je
v eských legendách popisována,
jako vzor manželské laskavosti,
mate ské
pé e
a
starosti
o nemocné a chudé. A tak jsme se
na naši Zdislavu šli z blízka
podívat, jak to v t ch „
idylických“ dobách 13. století
d lala, že ješt dnes se o tom
povídá.
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Cesta to byla vskutku poutní. Ve tvrtek 29.kv tna ráno v 7.00 hodin
jsme s batohy na zádech vyšlápli od
svatého Jakuba v He manicích
ke
k ižanovským rybník m. Zatažená obloha
a mírný v t ík nám zp íjemnily první
kilometry cesty. P es Horky, Cerekvici
a Újezdec jsme došli k R žovému
palou ku, kde jsme se krátce zastavili,
nabrali nových sil a zavzpomínali na
nedobrovolné poutníky naší historie. P es
Makov, Chotovice, Novou Ves u Jarošova
a Vranice jsme kone n
dorazili do
romantického kraje rytí e Toulovce.
V poledním žáru jsme došli k cíli prvního
dne cesty, do prose ské Staré lékárny, kde
jsme p enocovali. V pátek v 7.00 hodin
ráno jsme po domácké snídani v místním
bistru pokra ovali v pouti. Tentokrát nás ekalo asi 30 km p es Vyso inu,
v tšinou op t po asfaltu. Prose , Rychnov, achnov, Mílovy, Blatiny,
Krátká a Kuklík byla sídla, kde jsme zanechali své stopy. Ve e i na
Kuklíku
zp íjemnila
láhev
Modrého
Portugalu
od
oslavenkyn
Zdislavy. Op t
v 7.00 ráno v sobotu jsme
zapo ali nejnáro n jší den pouti.
P edpov
tropického vedra se
naplnila. I na lesních cestách nás
sžíral žár. P es Odranec, Zub í,
Olešnou, Ra ice jsme s vyp tím
sil a vyprahlí pozd odpoledne
byli laskav
p ivítáni paní
správcovou v penzionu Bobrová. Ten den ve er bylo tém jisté, že do
K ižanova dojdeme. V ned li ráno v 6.00 hodin jsme se vydali na poslední
zbytek naší pouti. K ižanovské panorama se otev elo v p l desáté a my
byli š astni ze setkání s paní Zdislavou, p áteli, kte í za námi dojeli autem
a všemi poutníky zapln ného kostela. Radost z cíle cesty byla umocn na
tichou rozmluvou s paní Zdislavou z K ižanova.
jc, mc
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Zprávi ky ze sportu.
Fotbalový oddíl si podle slov trenéra L. Jirsáka nevede nejlépe. P estože je
zatím v tabulce na p kném tvrtém míst , kdy do konce sezóny zbývají
ješt t i zápasy, plány byly trochu jiné. Trenér cht l dovést své sv ence
k vít zství v tabulce a tím k postupu do vyšší sout že. Pan Jirsák k tomu
dodává, že do toho šli s velkou motivací zvít zit a tato motivace pomalu
upadá. N kte í hrá i nechodí na tréninky, další tréninky neberou tak, jak
by m li a to vše vyústilo v to, že trenér uvažuje o ukon ení své innosti.
Oddíl volejbalu a nohejbalu uspo ádal tradi ní pálení arod jnic na
místním h išti. D tí i rodi se sešlo docela dosti. Upálili jsme arod jnici,
opekli párky a klobásy a za doprovodu kytary a harmoniky J. Marcala
jsme si p kn zazpívali.
Nohejbalový oddíl se 19. kv tna zú astnil turnaje v Dob íkov .
V konkurenci sedmi družstev si naši borci ve složení Kafka Ji í, Sou ek
Pepa a Vera Miloš p ivezli vít zství. Gratulujeme!
Turnaj ve vybíjené letos po ádaly vybíjenká ky za Sedliš . Uskute nil se
26. kv tna a ženy z He manic obsadily krásné 1. a 5. místo. Také
gratulujeme!
Jak již jste byli informováni v He mánku 1/08, je na sobotu 14. ervna
p ipraveno fotbalové odpoledne na místním h išti.
Svoji ú ast na této akci p islíbili fotbalisté erný, Chleboun, Klain, Rosa,
Štohanzl v ele s Tomášem Jirsákem.
Výt žek aukce dres s autogramiádou bude p edán na konto Nadace
Vlastislava Mare ka.
Ostatní informace najdete na pozvánce uve ejn né na další stran tohoto
vydání.
- JK -

Z pranostiky:

Tak co, vyplní se nebo jenom ob as zazlobí?
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áp bílý (Ciconia ciconia)
Již mnoho let neodmysliteln k naší obci pat í ápi. Jejich hnízdo
umíst né na komín nícím nad budovami lisovny svou mohutností to
jenom potvrzuje.
Jejich p ítomnost snad každý z nás již bere jako samoz ejmost. Chyb lo
opravdu málo a vše mohlo být jinak. Napomohla tomu neš astná událost,
kdy po silné bou ce v lét 2006 byl nalezen jeden z „rodi “,
pravd podobn samec, v blízkosti vedení vysokého nap tí mrtev. Možná si
ješt pamatujete, jak zbývající se snažil uživit svá t i mlá ata tak, aby byla
v pozdním lét schopna absolvovat dlouhou cestu do jejich zimovišt
v Africe. Bohužel nejmladšího nakonec museli odchytit ornitologové
a umístit jej do chovné stanice. Minulý rok se onen zbylý áp z tohoto páru
op t navrátil a a o toto hnízdo byl vehementní zájem ze strany dalších
apích pár , dokázal tento jedinec hnízdo uhájit po celou dobu pobytu
u nás.
Situace za átkem dubna se za ala odvíjet podobn . P ilétl samotný
jedinec a op t se snažil hájit hnízdo pro sebe. Obrat nastal 26. dubna, kdy
se objevil pár, který po dlouhém boji získal hnízdo pro sebe. A hned se
za ali init. Dostavba, úpravy a neodmyslitelné pá ení šlo ráz na ráz. Dnes
již sedí více jak m síc na vejcích, st ídají se v jejich zah ívání svým t lem,
n kolikrát denn je pe liv kontrolují a obracejí a my jsme netrp liv
vyhlíželi, kdy ve hnízd zahlédneme první hlavi ku nového ápátka. Již
v pátek 6.6. odpoledne jsme pozorovali dle chování „rodi “, že se ve
hnízd n co d je. Nemýlili jsme se. V sobotu ráno jsme poprvé zahlédli
první hlavi ku nového mlád te. Kolik jich ješt p ibude, kolik jich
odchovají? Odpov di na tyto otázky budeme znát na p elomu srpna a zá í.
Pop ejme jim dostatek klidu a potravy, aby tento nový pár odchoval
v klidu své potomstvo a po p ezimování v teplých krajích se k nám do
eských He manic op t p íští rok na ja e vrátil. Vždy ápi k He manicím
pat í celou adu rok .
- JR -

- 18 -

Jedna perli ka, kterou zachytil objektiv fotoaparátu u nás v eských
He manicích

Hold, cyklista to má zase t žší ......
He mánek ( tvrtletník) vydává Obec eské He manice, eské He manice 75, 565 52
eské He manice, I : 00278661, telefon 465 549 516, www.ceskehermanice.cz,
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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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