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Zprávi ky z jednání zastupitelstva obce (ZO) :
Dne 02. 06. 2008 :
ZO schválilo Smlouvu o dílo mezi Obcí eské
He manice a firmou Mopos Communications a.s. na
akci „P ípadová studie varovného a informa ního
systému obyvatel pro obec eské He manice“ ve výši 4.028,- K . Jedná
se o studii vysílacího signálu pro ve ejný rozhlas.
Dne 16. 06. 2008 :
ZO schválilo Smlouvu o dílo na akci „ eské He manice – kanalizace
a OV“ mezi obcí eské He manice a VIS spol. s r.o., Hradec Králové
na vypracování dokumentace pro provád ní stavby a výkon autorského
dozoru v ástce 250.000,- K bez DPH.
ZO schválilo nákup k ovino ezu pro údržbu ve ejné zelen v obci
v cenové výši do 20 tisíc K .
Dne 30. 06. 2008 :
ZO schválilo dodavatele technologie a montáže ve ejného rozhlasu pro
obec eské He manice se všemi místními ástmi firmu Mopos
Communications, a.s. Pardubice. Realizace ve výši 274.369,- K bude
provedena ve t etím tvrtletí 2008. Nabídky podaly t i firmy –
Empemont, Valašské Mezi í í, Techsonic Ji í K enek, Zášová a Mopos
Communications, a.s. Pardubice. Dotace od Pardubického kraje na
ve ejný rozhlas a osv tlení iní 100 000,- K .
ZO schválilo nabídku firmy Tomáš Posel, Sloupnice na rozší ení
ve ejného osv tlení o 6 sv telných bod v nové zástavb obce ve výši
84.792,- K a na nový p ívod elektrické energie ke sv telným bod m
u ZŠ a kostela Sv. Jakuba ve výši 17.850,- K .
ZO schválilo nákup nového po íta e (notebooku) pro pot ebu starosty
za cenu 20 tis. K vzhledem k tomu, že obec neobdržela dotaci od
Pardubického kraje na nákup nového po íta e. P vodní PC z roku 2001.
ZO neschválilo možné navýšení koeficientu dan z nemovitosti dle
novely zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti, v platném zn ní.
ZO schválilo p ísp vek ve výši 1.000,- K Spolku p átel R žového
palou ku se sídlem v Újezdci na zajišt ní tradi ní slavnosti.
ZO schválilo nákup velkých váno ních ozdob od J. Hu íka, Blatni ka
ve výši 1.952,- K . Výroba je zajišt ny projektem VLO KA, který
podporuje ob any se zdravotním handicapem.
ZO zadalo opravu ekárny v místní ásti Net eby po vich ici 25.6.2008
firm pana L. Glesnera, Net eby za nabídkovou cenu 30 tisíc K .
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Dne 28. 07. 2008 :
ZO schválilo nabídku firmy JAFIS s.r.o., Litomyšl na zajišt ní
inženýrské innosti k akcím „P dní vestavba 2 bj. v budov Obecního
ú adu eské He manice“ a „Revitalizace centra volno asových aktivit
eské He manice“ ve výši 160.650,- K .
ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Správa a údržba silnic
Pardubického kraje na akci „Oprava místních komunikací poškozených
t žkou technikou v souvislosti s likvidací výskytu pta í ch ipky v roce
2007“ ve výši 524.790,- K . Dotace z rozpo tu Pardubického kraje iní
500.000,- K . Výb r byl proveden ze t í firem.
ZO schválilo smlouvu s firmou PEKASS a.s., Praha o dodávce
mul ovací hydrostatické travní seka ky GRILLO Climber 9.21 ve výši
236.810,- K na údržbu ve ejné zelen . V sou asnosti obec udržuje cca
21 tisíc m2.
Starosta seznámil ZO s odpov dí SAD Ústí nad Orlicí, a.s. na
požadavek obce o prodloužení linky 680753 do místní ásti Net eby
nebo linky 700940, spoj 8 a 7 do eských He manic. Negativní
odpov vychází z asové kalkulace p íjezdu spoj do cílových m st
(Litomyšl i Vysoké Mýto). D ti by nestihly za átek vyu ování.
Dne 18. 08. 2008 :
ZO schválilo nejvhodn jší nabídku firmy EVT SVITAVY s.r.o. na
zhotovení ve ejné zakázky „ eské He manice – kanalizace a OV“
v cenové výši 19.993.535,- K s DPH. Z šesti oslovených firem ve
t etím výb rovém ízení podali nabídky pouze dva uchaze i o realizaci
díla. P edchozí dv výb rové ízení byly ZO zrušeny.
ZO schválilo nabídku firmy STANDEKO s.r.o., Žamberk na opravu
izolace st ešního plášt na Hasi ské zbrojnici v eských He manicích
ve výši 87.338,- K s DPH.
ZO schválilo nejvhodn jší nabídku firmy PSK, v.o.s., Choce na
zhotovení ve ejné zakázky „ZTV pro 2 RD eské He manice“ v cenové
výši 716.310,- K s DPH a ve ejné zakázky „ZTV komunikace eské
He manice“ v cenové výši 1.026.661,- K s DPH. Z šesti oslovených
firem ve výb rovém ízení podalo nabídku p t uchaze o realizaci
t chto zakázek.
- pe -
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Informace z obecního ú adu :
Czech POINT –
eský Podací Ov ovací
Informa ní Národní Terminál, je projektem, který
by m l uleh it a zjednodušit komunikaci ob an
s ú ady. Czech POINT je asistované místo výkonu
ve ejné správy, kde každý ob an m že získat
všechny informace o údajích, které o n m vede stát v centrálních
registrech a kde bude možné také u init jakékoliv podání ke státu.
Obecní ú ad eské He manice se zapojil do tohoto projektu, který
umožní ob an m získat ov ené výstupy z t chto registr : katastru
nemovitostí, obchodního rejst íku, živnostenského rejst íku a výpisy
z rejst íku trest . Ov ené výpisy budou moci ob ané získat
pravd podobn
od
íjna. O p esném termínu
zahájení
a o poskytovaných službách budete v as informováni.
VOLBY – ve dnech 17. a 18. íjna 2008 prob hnou volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje. V naší obci bude jeden volební
okrsek a volební místností bude p edsálí Kulturního domu v eských
He manicích. V pátek 17. íjna bude možné hlasovat od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 18. íjna od 8.00 do 14.00 hodin.
–ak–
RODINNÉ PASY - cílem projektu je p ímá pomoc rodinám s d tmi do
osmnácti let. Nabídka slev v komer ní i nekomer ní sfé e zlepší
p ístupnost k širokému spektru kulturních akcí, zboží a služeb. Nabídka
je o to zajímav jší, že slevy lze uplatnit po celém území eské
republiky, Slovenska a Dolního Rakouska.
Pardubický kraj je tvrtým krajem, kde byl projekt Rodinné pasy
spušt n. Dalšími kraji, ve kterých projekt funguje jsou kraj
Jihomoravský, Olomoucký, kraj Vyso ina, Zlínský a Ústecký.
Více informací na www.rodinnepasy.cz
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
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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 .
S KRAKONOŠEM U PO ÍTA E – v regionu Krkonoš
a Podkrkonoší je realizován projekt s poetickým názvem
„S Krakonošem u po íta e“. Tento projekt je zam en na problematiku
vzd lávání venkovských obyvatel s cílem nabídnout lidem z h e
dostupných lokalit p íležitost ke zvýšení kvalifikace a získání
základních dovedností, nezbytných pro plnohodnotný život v moderní
spole nosti.
Ob an m obce je nabídnuta p íležitost bezplatn a p ímo v míst
bydlišt navšt vovat vzd lávací kurzy v oblasti obsluhy po íta e (práce
s internetem, office, digitální foto atd.), kurzy cizích jazyk , školení
pro malé a st ední podnikatele (da ové p edpisy, ú etnictví i
legislativní rámec podnikání), ale i ada dalších vzd lávacích modul ,
o které ob ané projeví zájem. Prob hly již kurzy sva ování a obsluhy
motorové pily, s úsp chem zejména u dam se setkal kurz váno ní
vazby a výzdoby, velikono ní vazby a kurz studené kuchyn . A navíc
toto vzd lání p ijede za Vámi.
Krakonoš nabízí:
flexibilitu, protože kurzy jsou nabízeny mimo pracovní dobu
(v odpoledních a ve erních hodinách) b hem týdne nebo
o víkendech;
slad ní s ostatními pracovními a rodinnými povinnostmi, jako
jsou sezónní zam stnání, školní prázdniny a svátky;
blízké a rodinné prost edí, protože kurzy se konají v prostorách
místního obecního ú adu, kulturního domu nebo školy, u ení
probíhá ve skupin blízkých, známých a soused ;
doprovodné podp rné služby ve form pé e o d ti a zap j ení
studijních materiál ;
poradenství a individuální konzultace;
výstupem z kurzu je certifikát (osv d ení), který umož uje
pr kaznost nabytých znalostí a dovedností;
aktivní zapojení se do tvorby programu, možnost ovliv ovat podobu
kurzu, organizaci vzd lávání i navrhnout nové vzd lávací obsahy;
je to zdarma!
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Obec eské He manice se za adila do celoživotního vzd lávání na
venkov . V p ípad vašeho zájmu o kurzy kontaktujte obecní ú ad –
tel. 465549516 nebo mob. 721860315.
Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat v úterý
07. 10. 2008 od 19 hodin v místním pohostinství. Návrh programu :
1. Schválení programu, 2. Zpráva o innosti ZO od jednání ze dne
25.03.08 (P. Eliáš), 3. Zpráva p edsedy finan ního výboru (MVDr.
J. Cacek), 4. Pardubický kraj (Ing. P. Šilar), 5. Informace o ZŠ
eské He manice (Mgr. J. Jandová), 6. Informace o SDH eské
He manice (K. Šimek), 7. R zné, 8. Záv r. Program je pouze
informativní. Bude up esn n a zve ejn n na ú ední desce a místním
rozhlasem.

-peInvesti ní akce 2008 – 2009 a jejich financování :
eské He manice – kanalizace a OV
Cena : 19 993 535,- K Dotace : Pardubický kraj 1 700 000,- K ,
Ministerstvo zem d lství R až do výše 80% s Pa krajem)
Realizace : zá í 2008 – prosinec 2009 (f. EVT Svitavy s.r.o.)
Revitalizace volno asových aktivit eské He manice
Cena : ? K (výb rové ízení) Dotace : 4 983 882,- K z EU
Realizace : zá í 2008 – erven 2009
P dní vestavba 2 bytových jednotek na OÚ – vstupní byty
Cena : 1 593 433,- K Dotace : 1 300 000,- K Min. pro místní rozvoj
Realizace : íjen 2008 – leden 2009 (f. STAPO spol. s r.o., Ústí n. O.)
– p íjem žádostí bude up esn n, stávající žádosti je t eba aktualizovat
ZTV pro RD – eské He manice – komunikace
Cena : 1 026 661,- K Dotace : bez dotace
Realizace : zá í 2008 – kv ten 2009 (f. PSK v.o.s., Choce )
ZTV pro 2 RD – eské He manice – komunikace
Cena : 716 310,- K Dotace : 100 000,- K Min. pro místní rozvoj R
Realizace : zá í 2008 – kv ten 2009 (f. PSK v.o.s., Choce )
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Ve ejný rozhlas a osv tlení
Cena : 363 189,- K Dotace : 100 000,- K Pardubický kraj
Realizace : srpen 2008 – listopad 2008 (f. Mopos Communications
a.s., Pardubice a f. Posel, Sloupnice)
Kalvárie u kostela Sv. Jakuba v eských He manicích
Cena : 98 000,- K Dotace : 60 000,- K Pardubický kraj (Kulturní
d dictví Mikroregionu Vysokomýtska)
Realizace : srpen 2008 – listopad 2008
Tento jednoduchý vý et akcí není v žádném p ípad celkový, ale o dalších
akcích (bez dotací) a jejich podrobnostech se dozvíte v p íštím vydání.
Prosba záv rem : Kohokoliv a jakkoliv se negativn dotknou tyto
investi ní akce, tak prosím o shovívavost, vždy se jedná o rozvoj obce.
-pe-

Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro rok
2008 obec zve ej uje v m síci zá í následující lánek :
NESPRÁVNÁ ELEKTRICKÁ INSTALACE
Kdybychom m li p edstavit „hosta“ našeho vypráv ní,
nazveme jej bez rozpak všestranným pomocníkem. Ano, elektrická
energie b hem krátké doby p evzala v tšinu prací v našich domácnostech,
pohání stroje v závodech i motory lokomotiv a tramvají. A jestliže kdosi
ozna il 20. století jako století elekt iny, vyjád il tak p esn postavení, které
elekt ina v našem život zaujímá. Ponecháme však tentokrát stranou její
pr myslové uplatn ní a podíváme se na ni z hlediska b žného spot ebitele.
P ijm te n kolik otázek našeho malého testu jako návod, jak se neza adit
mezi ty, jimž elektrický proud posloužil v negativním smyslu.
První otázka je ur ena majitel m rodinných domk . Kdy jste
naposledy za p ítomnosti odborníka kontrolovali stav p ípojky a vodi
v rozvodné sk íni? Práv zde v tšinou prochází vodi e prostorami plnými
prachu, pavu in i starého harampádí a jejich izolace je namáhána
pov trnostními vlivy. Preventivní prohlídka pom že zabránit zkratu
v prost edí jako stvo eném pro vznik požáru.
-8-

Jako další otázka platí všem, kdo si sami provád jí údržbu pojistek.
Používáte vždy jen správn dimenzované pojistky? Nebo je sami
opravujete? V tšina samozvaných odborník postupuje tak, že tavný
element nahradí z jakési snahy po trvanlivosti pr ezem siln jším než
samotný vodi . Zapomíná p itom na p vodní ú el pojistky, protože takto
opravená pojistka p i p etížení sít nep eruší p ívod proudu a dojde tak
k nenapravitelným poruchám na vlastních spot ebi ích, ale i k poškození
instalace a zkratu. Proto pojistky nebudeme nikdy opravovat, ale
nahradíme je novými p edepsané hodnoty.
D ležitou ástí elektroinstalace je vnit ní rozvod proudu, položíme si
tedy otázku, zda je proveden podle platných p edpis , jaký je jeho
technický stav a zda pr ezy vodi
odpovídají dnes používaným
spot ebi m. Je dostate n zabezpe en proti p echodovým odpor m,
p eh ívání vodi a zkrat m, o jejichž d sledcích už byla zmínka? A co
p ívodní š ry ke spot ebi m? Zacházejí s nimi i naše d ti a podcen ní
zdánlivé mali kosti má v tomto p ípad ú inek elektrického k esla, na
které se odsuzujeme vlastní nedbalostí. To platí i pro nejr zn jší
provizória p i stavebních pracích, pro zapojení spot ebi na motorový
proud nebo nouzové osv tlení.
A ješt pár slov o d ležité sou ásti vybavení budov –
o hromosvodech. Podmínkou ú inné ochrany p ed bleskem je jejich
neporušený svod a správn provedené zemn ní. Jestliže hromosvod svede
atmosférický výboj o nap tí dosahujícím miliónu volt , je t eba zajistit
odbornou revizi a p ípadnou opravu, abychom p i další bou ce nebyli
odkázáni už jen na zásah hasi . Navzdory dobré ví e zde totiž hromni ka
mnoho nepom že.
T m, kte í na naše otázky nemohou odpov d t bez za ervenání,
chceme záv rem pop át, aby sta ili odhalené závady odstranit d íve než
dojde k nešt stí. Vždy dob e víme, že špatný stav elektroinstalace,
neodborné zásahy a nedodržení technických norem nechává doko án
otev ené dve e nejen velkým hmotným škodám, ale p edevším ohrožuje
lidské zdraví a životy.
-pe-9-

Zprávi ky ze školy a školi ky
Prázdniny nám už odzvonily svými modrými zvonky. Cvakající zvuk
malí ských štaflí op t neomyln nahradilo cupitání d tských ba k rek a
klapot pantoflí k . S hlasitým povykováním rozdovád ných d tí by jen
t žko soupe ily všechny pracovní p ístroje, které ve škole pracovaly.
Letos máme za sebou prázdniny pracovní víc než jindy. Odm nou za
všechno to st hování, vyklízení, p enášení a lešt ní je istá a barevn
veselejší budova školy s leskem opravených parket. Na vynaložených
prost edcích je patrné, že našemu z izovateli Obecnímu ú adu eské
He manice záleží na tom, aby se nám všem v naší školi ce líbilo a p kn
hrálo i pracovalo. Za všechny d kujeme.
Naši nejmenší se vrátili z prázdnin 18. srpna a mohli se spolu
s námi seznámit se sle nou Erikou Haselmannovou, DiS., která po
výb rovém ízení nastoupila na místo vedoucí u itelky mate ské školy.
Už je vy ešena také druhá tajenka v obsazení místa školnice po paní
N mcové, která už to má do d chodu jen malý kr ek. Jako novou
školnici už za pár dní p ivítáme paní Ivetu Do kalovou. Ob ma novým
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spolupracovnicím bych ráda pop ála, aby se jim u nás s našimi d tmi
i v kolektivu nových koleg líbilo.
Nejvíc se ale na
pond lí prvního zá í
t šili naši p edškoláci,
kte í
se
tímhle
kouzelným
dnem
za adili mezi školáky.
Slavnostní
zahájení
a jejich vstup mezi
v tší kamarády jim
pomohl zpest it náš
áp. Paní u itelky si
pro všechny žá ky
p ipravily program, ve
kterém spole n
se
staršími spolužáky plnily apí úkoly. Na to jak si novope ení prv á ci
v tento den povedou se p išli podívat i jejich rodi e. Svou podporu jim
p išel, jako každoro n , vyjád it i pan starosta Pavel Eliáš. Pop ál všem
školá k m hodn úsp ch a prima kamarády u nás ve škole. D ti od n j
dostaly i sladkou odm nu za pln ní uložených úkol .. Do školních lavic
letos usednou poprvé tito žá ci: Pavlínka Balcarová, Tomášek Dvo á ek,
Martinka Kulhánková, Klárinka Slavíková, Kamilka Sou ková a Filípek
Šimek.
Pop ejme
jim, aby všichni
t mi
dlouhými
apími kroky š astn
vykro ili do dalších
školních
dní.
Informace
o
plánovaných akcích
naleznete na našich
webových
stránkách. Pokud se
nedostanete
na
internet, p ipravíme
pro Vás stru ný
p ehled v n kterém
- 11 -

z dalších he mánkových školních povídání. S pozdravem a pod kováním
za Váš zájem o školu se lou í Jana Jandová.
Pro Vás, kdo se o školi ku a její život zajímáte, p ikládám pár
fotografií.
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Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje :
Vážení spoluob ané,
blížící se volby do Zastupitelstva Pardubického kraje (17. a 18. íjna 2008)
m pov ují Vám napsat o mojí aktivit ve „vyšší politice“ a tudíž
o aktivit vašeho starosty.
P ed rokem a p l m oslovil a sou asn šokoval p ítel a radní
Pardubického kraje Ing. Petr Šilar s otázkou, zda bych nem l zájem
kandidovat do zastupitelstva kraje. Po mrazení v zádech a polykání na
sucho jsem na n ho vychrlil spoustu otázek – kdy jsou v bec ty volby?, za
koho a s kým?, koho bude zajímat názor starosty z malé obce a má to
n jaký smysl?, je to pot eba pro naši obec?, co bych tím m l dokázat?,
pro zrovna já?, atd. Jeho odpov
byla vcelku stru ná a p esv d ivá.
V íš mi, nebo ne? Chceš pomoci venkovu? Lidé ti dali podruhé d v ru
v komunálních volbách. Tak jim dokaž, že ti obec a náš kraj nejsou
lhostejní.
Svoji kandidaturu a podporu jsem pe liv konzultoval se svoji rodinou,
ale také samoz ejm se zastupitelstvem obce. Po ro ním setkávání se
s kandidáty, pozd ji kamarády, a tvorb volebního programu jsem si za al
sám odpovídat na tehdejší sple otázek mí ených k Petrovi.
Za koho a s kým?
KOALICE PRO PARDUBICKÝ KRAJ je koalice, kterou tvo í
K es anská a demokratická unie – eskoslovenská strana lidová, SNK
Evropští demokraté a Nestraníci. Byl jsem delegován Nestraníky, nebo
jsem bezpartijní. Sou asn jsem pochopil, že koalice chce krajskou
politiku vytvá et ve spolupráci širšího spektra kvalitních lidí nap .
vícehejtman Ing. Roman Línek, radní Pardubického kraje Ing. Petr Šilar
a Bc. Miroslav Macela, nám stkyn primátora MUDr. Št pánka Fra ková,
13 starost a 5 místostarost , tajemník m sta, primá a editel nemocnice,
vedoucí léka dialyza ního st ediska, d tská psycholožka, léka ky,
editelka LDN Rybitví, editelka D tského centra Veská, veterinární léka ,
editelé a u itelé škol, editelka charity, architekti, editel muzea,
obchodní manažer, marketingový pracovník, obchodní zástupce, lesník,
ekolog, vedoucí autodopravy, technolog masné výroby a zedník. Tato
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škála profesí dává záruku, že starosta nebude tahounem v tématu
zdravotnictví a naopak léka i budou hovo it s lidmi o venkovu
a zem d lství.
Koho bude zajímat názor starosty z malé obce a má to n jaký smysl?
Vý et kandidát znamenal tvorbu kvalitního a p edevším reálného
volebního programu „VOLBA 2008 – Program, kterému m žete v it“,
který zachycuje 10 d ležitých témat : Bezpe nost a krizové ízení;
cestovní ruch; doprava; investice, rozvoj kraje, EU a vn jší vztahy; kultura
a památková pé e; sociální oblast a neziskový sektor; venkov
a zem d lství; vzd lávání, mládež a sport; zdravotnictví; životní prost edí.
Jsem tomu rád a je to pro mne další životní zkušenost, že jsem mohl
pracovat v týmu p ipravující práv téma venkov a zem d lství. S kolegy
z malých obcí jsme konstatovali, že naše poznatky byly brány vážn a má
smysl za naše názory a pot eby obcí bojovat. Též jsme dosp li k názoru, že
spolupráce, nikoliv konkurence mezi obcemi je d ležitá pro rozvoj kraje.

Je to pot eba pro naši obec?
Na otázku jsem áste n odpov d l v minulém odstavci, ale dovolím si
malou poznámku. Pot eba obcí mohou být kanalizace, vodovody, ve ejný
rozhlas, osv tlení atd., ale má zapot ebí obec delegovat kandidáta
do zastupitelstva kraje? Po dlouhých úvahách jsem dosp l k názoru, že
ano. Dle vzestupného uspo ádání je pro nás první domov obec, druhý je
kraj a poté je to naše republika. Z pohledu naší obce si nenalhávejme, že
bychom mohli n jakým zp sobem ovliv ovat t etí domov. Tak, jak to
cítím já, tak náš kraj je pomyslným státem a v n m sedí vláda (rada)
a parlament (zastupitelstvo), tak pro bychom se nem li aktivn podílet na
vývoji tohoto celku, kterého jsme sou ástí. S tímto p edsevzetím jsem také
p ece vstupoval do komunální politiky, abych se mohl aktivn podílet na
rozvoji této obce. Musím zde korektn podotknout, že pro rozvoj nesta í
aktivita zastupitel a rozpo et obce, ale je t eba též finan ní výpomoc
kraje, státu a EU. Konstatuji, že Pardubický kraj od svého vzniku naší obci
v tomto ohledu p isp l ástkou ve výši 3,7 mil. K , ímž nám de facto
p isp l jednoro ním rozpo tem této obce.
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Co bych tím m l dokázat?
Tuto otázku si dovolím poopravit – co bych tím cht l dokázat? Velice m
oslovila motta Koalice pro Pardubický kraj. Jedno jsem již zmínil. Další je
„Lidé, kterým m žete v it“ – toto je „t žké“ motto pro dnešní nechutnou
a ned stojnou „pražskou vysokou politiku“, kde skandály n kterých
zástupc lidu jsou na denním po ádku a pravideln zapl ují média. Tím
spíše bych cht l dokázat voli m, že „malí komunální politici“ nejsou
zkažení a naše poslání nás napl uje i bez lží a žabomyších válek. Lidé,
kte í m dob e znají, tak v dí, že se s nimi bavím po pravd a na rovinu.
Na oplátku za mnou chodí a diskutují o svých problémech, které pak
vzájemn ešíme. To mne utvrzuje v tom, že mi d v ují a já v ím jim.
Tuto skute nost jsem poznal i u koleg kandidát , kte í mi doposud
pomáhali ešit problémy obce, a nemám jim sebemenší d vod nev it.
A vy také ne.
Pevn v ím, že moje osoba, tento lánek a asopis He mánek nebudou
vnímány jako volební agitace. Zám rn jsem tam nedával žádné odkazy na
internetové stránky, podrobn nerozebíral volební program a nepoužil
osv d ené marketingové fígle, protože lidé, kte í mají zájem o náš kraj, tak
si informace o svých „favoritech“ najdou a ve volbách je podpo í.
Vše, co jsem v osobním p ísp vku uvedl, jsou mé osobní názory, které
jsem Vám cht l a m l pot ebu sd lit. Jsem p ece jenom vámi volený
lov k a vy, co m p inejmenším znáte, byste také m li v d t, že moje
kandidatura do krajských voleb není m j osobní prosp ch, ale další možný
posun k rozvoji této obce a regionu. P ípadný Vámi podporovaný úsp ch
mé osoby nebude v žádném p ípad ovliv ovat mé zam stnání, které m
baví a mám k n mu respekt a to je býti starostou této obce.
-pe-
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Ob an osady Net eby mistrem sv ta !
Když se ekne Net eby, málokdo ví, kde ta obec vlastn je. Není divu, je
to malá osada, ve které žije zhruba 80 obyvatel, takže na n kterých
mapách byste ji t žko hledali. Ale p esto je od letošního léta proslavena
v celém sv t . Zasloužil se o to jeden její ob an, který se sem p ist hoval
se svou rodinou p ed p ti lety.
O tom, že Lojza Vaší ek staví modely letadel a lodí, pár soused v d lo.
N kdy dokonce mohli p ihlížet poušt ní radiem ízených lodí na místních
rybnících. Málokdo ovšem tušil, že se též zabývá oborem vpravd
mistrovským
stavbou
model
historických lodí ze
16-tého století. Jeho
nejv tší model lodi
San Felipe 1690,
který je postaven v
m ítku 1:48
a
jehož stavb Lojza
ob toval 8 let svého
života, již získal na
domácí p d
adu
ocen ní. Nejv tšího
úsp chu však dosáhl
letošního léta, kdy se
ú astnil
14-tého
mistrovství sv ta v
lodním
modelá ství
skupiny C3-d, které se
konalo ve dnech 21. 27.srpna
v Jablonci
nad Nisou za bohaté
ú asti modelá ských
klub celého sv ta.
Alois Vaší ek si odtud odvezl ocen ní nejvyšší - tedy zlatou medaili
a zapsal se tak natrvalo do pov domí p íznivc lodního modelá ství celého
sv ta.
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Lojza Vaší ek se svým vít zným modelem lodi San Felipe 1680

PS. Tento p ísp vek nech je motivací pro všechny malé kluky, kte í mají
své sny.
-iv-

Redakce He mánku se p ipojuje s gratulací a p eje do další práce hodn
pevných nerv p i dalších stavbách.
V íme, že své vít zné dílo p edstavíš spoluob an m podrobn ji p i n jaké
p íhodné p íležitosti.
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He manští hasi i hlásí
V sobotu 30. srpna prob hlo na místním h išti tradi ní zakon ení prázdnin
s opékáním kr t. Po así se vyda ilo a to p ilákala na h išt desítky
místních i p espolních ob an . Letos poprvé bylo opékání spojeno
s diskotékou pro všechny bez rozdílu v ku.
V sobotu 29. listopadu po ádají he manští hasi i tradi ní ples v místním
sále Kulturního domu. Všichni jste srde n zváni.
- ej -
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ROZPIS UTKÁNÍ OP III. T ÍDY MUŽI PODZIM 2008
NED LE

SOBOTA

NED LE

NED LE

OD

RUDOLTICE - .H.
OD

.H. - BO ÍKOVICE

ODJEZD
:

14:30 HOD.

NED LE

OD

NED LE
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NED LE
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ODJEZD

ODJEZD

:

14:30 HOD.
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:

.H. – LUKOVÁ
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:

OD
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.H. - LIBCHAVY B
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:
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