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SVÁTE

NÍ

SLOVO

Vážení spoluob ané,
op tovn využiji našeho „plátku“ k ohlédnutí za letošním rokem
a pronesení sváte ního slova.
V tomto roce se kone n realizují akce, které za alo p ipravovat
minulé zastupitelstvo. Ano, je tomu tak, že od nápadu po jeho
uskute n ní je zhruba 4leté období administrativy. Jsem tomu ale rád,
že plníme sliby, které jsme Vám dali.
Asi nejv tším zatížením rozpo tu obce je a bude výstavba kanalizace
a istírny odpadních vod v eských He manicích. Tato akce je sice
nad asová, ale významov pro nás a životní prost edí v dnešní dob
v c pot ebná. Své by o tom mohli vypráv t noví spoluob ané z 15ti
domové zástavby.
Výstavbou 2 vstupních byt v obecní budov chceme být nápomoci
osobám s nižšími p íjmy.
Celkovou kvalitu života na venkov a vyžití obyvatel ur it zvýšíme
výstavbou multifunk ního sportovního areálu za základní školou.
Vznikne zde víceú elové h išt a b žecká dráha s um lými povrchy,
cvi ná horolezecká a tenisová st na, dosko išt , altán pro odpolední
výuku a chodník spojující severní ást obce s obchodem, poštou
a obecním ú adem.
Po ízením nového ídícího a vysílacího pracovišt s digitálním
signálem a 3 bezdrátových hlási jsme doufám nadobro „zahnali“
no ní m ru v podob nedob e sloužícího obecního rozhlasu.
Nát rem 46 ks kovových ástí stožár ve ejného osv tlení v celé obci
jsme se zbavili nevzhledných rezavých nástaveb sloup .
Opravou Kalvárie u kostela jsme spole n s Mikroregionem
Vysokomýtsko p isp li k zachování kulturního d dictví obce.
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Pevn v ím, že letošní rok byl pro obec velice pozitivní a nezkazí
nám to ani poni ená Net ebská ekárna ervnovou vich ici a v tuto
chvíli „rozkopaná“ vesnice. Tímto Vás, kterých se tyto akce p ímo
dotýkají, prosím o toleranci, vždy za pár let na to budeme pouze
v dobrém vzpomínat.
Tak, ale dost bilancování a poj me se spole n
nadcházející svátky.

naladit na

P i psaní tohoto p ísp vku si živ p edstavuji sváte ní pohodu, kdy
trochu zvolníme a op t po roce zjistíme, že nám nic neute e, že
nemusíme být vystaveni stresu, že existuje rodina okolo nás a že se
k sob chováme lépe, p i emž by toto m lo být automatické.
Nevím jak Vy, ale já se strašn t ším na Váno ní svátky, na
provon ný domov cukrovím a na Št drý den, kdy zjistím, jestli jsem
byl hodný i nikoliv.
Vážení,
já i zastupitelé Vám p ejeme p íjemné prožití nejkrásn jších svátk
v roce a do Nového roku Vám vinšujeme hodn životních
a pracovních úsp ch , ale hlavn pevného zdraví!
Budeme se na Vás t šit u Silvestrovského oh ostroje na h išti, kde si
sd líme své zážitky a novoro ní p ání osobn .
– Pavel Eliáš –
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Zprávi ky z jednání zastupitelstva obce (ZO) :
Dne 01. 09. 2008 :
ZO schválilo nejvhodn jší nabídku firmy STAPO
spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na zhotovení ve ejné zakázky „B.J.2
PB-VB eské He manice .p. 75“ v cenové výši 1 593 433,- K
s DPH. Z p ti oslovených firem ve výb rovém ízení podal nabídku
pouze jeden uchaze o realizaci díla.
ZO se rozhodlo prezentovat obec v publikaci „Cestujeme po
Morav a echách“ firmy Aspida s.r.o., Brno ve finan ní výši
5 593,- K na 3 roky.
Starosta informoval ZO o díl ím p ezkoumání hospoda ení obce za
rok 2008 ze dne 27. 8. 2008 s výsledkem – nebyly zjišt ny chyby
a nedostatky.
ZO schválilo nákup po íta e a p íslušného vybavení k provozování
služby Czech POINT do výše 52 000,- K . V této výši obec obdrží
dotaci od Ministerstva vnitra R.
ZO schválilo ukon ení nájemního vztahu dohodou s firmou Truck
Driver Club s.r.o., Vysoké Mýto na místní pohostinství ke dni
30. 09. 2008.
Dne 22. 09. 2008 :
ZO schválilo prodej v po adí 14tého pozemku v nové zástavb v
eských He manicích manžel m Dostálovým z Vysokého Mýta za
193 320,- K .
ZO schválilo POV (program obnovy venkova) na rok 2009 –
„Chodníky eské He manice“ ve finan ní výši 370 000,- K .
Dotace od Pardubického kraje 185 000,- K , obec 185 000,- K .
Jedná se o áste nou rekonstrukci chodník v centru obce
a výstavba ásti chodníku ke katolickému h bitovu.
ZO schválilo pronajmout místní pohostinství paní I. Chlumecké,
Ústí nad Orlicí - Kerhartice. M sí ní nájemného bude init 4 300, K .
ZO schválilo bezúplatnou sm nu pozemku Obce eské He manice
KN . 1282 za pozemek ZOD Zálší p. . KN 243/2 vzniklého
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geometrickým plánem . 207 – 263/2007 z p vodního pozemku PK
260/1 to vše v k.ú. eské He manice z d vodu výstavby istírny
odpadních vod.
ZO schválilo nabídku firmy DD Ekonom Konzult Real, s.r.o.,
Litomyšl na zpracování energetického auditu pro budovu ZŠ a MŠ
eské He manice ve výši 40 000,- K . Nabídky podaly 3 firmy.
ZO schválilo p ísp vek naší obce Mikroregionu Vysokomýtsko na
opravu Kalvárie v eských He manicích ve výši 38 000,- K
v rámci projektu „Kulturní d dictví Vysokomýtska“.
ZO se rozhodlo po konzultaci se správcem a bezpe nostním
technikem nepronajímat spole enský sál pro po ádání diskoték.
ZO schválilo nabídku Ing. Bo ivoje Pitry na technický dozor
investora pro stavbu „ eské He manice – kanalizace a OV“
v celkové výši 178 700,- K bez DPH.
Dne 07. 10. 2008 :
ZO schválilo prodej posledního 15ého pozemku v nové zástavb
v eských He manicích manžel m Tomáši Hrdonkovi z Osíku
a Blance Hrdonkové ze Svatého Ji í za 190 350,- K .
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního
opera ního programu NUTS II Severovýchod na projekt
„Revitalizace centra volno asových aktivit eské He manice“.
Celková výše uznatelných náklad iní 5 177 351,- K z toho je
dotace EU a R ve výši 4 789 049,26 K a vlastní podíl obce je
388 301,74 K .
ZO schválilo smlouvu Mandátní smlouvu . 37-2008 mezi obcí
eské He manice a firmou JAFIS, s.r.o., Litomyšl na akci
„Sportovní areál eské He manice – p eložky sd lovacích kabel
a STL plynovod “ ve výši 27 200,- K bez DPH. Tato akce je
vyvolaná v d sledku realizace akce „Revitalizace centra
volno asových aktivit eské He manice“.
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Dne 03. 11. 2008 :
ZO schválilo Dohodu o poskytnutí asistence pilotnímu projektu p i
p íprav mezi obcí eské He manice a Centrem evropského
projektování, a.s., Hradec Králové na akci „Revitalizace ve ejných
prostor eské He manice“. Jedná se o kompletní revitalizaci zelen
a p ístupových chodník k ve ejným prostranstvím v celé obci
s dopln ním t chto prostor o pat i né osv tlení a mobiliá e. Projekt
též eší po ízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nov
vzniklé ve ejné zelen v obci.
ZO schválilo vícepráce na ZTV komunikace eské He manice rozší ení vodovodu, kanalizace a ve ejného osv tlení p ed
pokládkou asfaltového povrchu na komunikaci. Náklady iní
196 263,- K .
ZO schválilo p ísp vek na innost pro SO OBORA ve výši 85,- K
na ob ana místní ásti Net eby (celkem 6 205,- K ).
ZO schválilo nabídku firmy JAFIS s.r.o., Litomyšl na projekt
„Zateplení ZŠ eské He manice“. Nabídka ve výši 80 920,- K
zahrnuje zam ení sou asného stavu, vypracování projektové
dokumentace (PD) sou asného stavu pro výpo et energetického
auditu, PD stavebních úprav pro vydání stavebního povolení, PD
vytáp ní, ve ejnoprávní projednání dokumentace a vypracování
žádosti o stavební povolení.
ZO schválilo nejvhodn jší nabídku firmy STAPO spol. s r.o., Ústí
nad Orlicí na zhotovení ve ejné zakázky „Revitalizace centra
volno asových aktivit eské He manice“ v cenové výši 4 795 851,K v etn DPH. Nabídky podaly 3 oslovené firmy.
ZO schválilo Smlouvu o p eložce distribu ního za ízení ur eného k
dodávce elektrické energie mezi Obcí eské He manice a firmou
EZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, D ín 4 ve výši 112 006,- K
bez DPH v návaznosti na realizaci akce „Revitalizace centra
volno asových aktivit eské He manice“.
-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 . Czech POINT již na obecním ú ad
funguje v plném rozsahu a ob ané mohou využívat tuto novou
službu. Obec na z ízení této služby obdržela od Ministerstva vnitra
R dotaci ve výši 52 tisíce.
VOLBY – ve dnech 17. a 18. íjna 2008 prob hly volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje. V naší obci byl jeden volební
okrsek a volební místností byla v p edsálí Kulturního domu
v eských He manicích. Výsledky voleb najdete na 12. stran
tohoto vydání.
VSTUPNÍ BYTY – v sou asnosti vznikají 2 vstupní podkrovní
byty v budov obecního ú adu. Žádosti o pronájem t chto byt se
budou p ijímat na Obecním ú ad v eských He manicích od
12.1.2009 do 12.2.2009. Stávající žadatelé o byt též v tomto
termínu písemn potvrdí aktuálnost jejich p vodní žádosti.
Pravidla pro p id lení t chto byt jsou otišt na na stran 10 tohoto
vydání.
UPOZORN NÍ - místní poplatek za provoz systému
shromaždování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování
komunálních odpad pro p íští rok bude pravd podobn ve výši
360,- K i bohužel p i snížení po tu svoz z 39 na 26 t.j. celoro n
1x za 14 dn . D vodem je nejenom uzav ení skládky v Chocni
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a p echod k novému dodavateli EKOLA eské Libchavy, ímž
narostou náklady na dopravu o 100%, ale také nová cena
skládkového, která se má navýšit do roku 2014 z nyn jších 1 000,K na neuv itelných 2 200,- K bez DPH za tunu odpadu!!!
Ostatní místní poplatky z stávají nezm n ny.
AKCE BEZ DOTACÍ – v minulém vydání jsme Vám slíbili, že
uvedeme také akce bez dota ního financování. Bezesporu nejv tší
akcí je výstavba komunikace k 13-ti novým rodinným dom m za
1 026 661,- K . Pro kvalitn jší údržbu ve ejné zelen a les jsme
zakoupili mul ovací hydrostatickou travní seka ku a k ovino ez
v celkové výši 252 tisíc K . V základní škole byly p ebroušeny
a nalakovány parkety, vym n ny záchodky v MŠ a v celé budov
bylo nov vymalováno to vše za 121 tis. K . Na hasi ské zbrojnici
v eských He manicích byla za 87 338,- K opravena st echa, do
které již n kolik let zatékalo. ekárna na Net eby poškozená
vich icí ze dne 25.6.2008 je prozatím opravena za 49 234,- K . Za
státní peníze byla vy išt na
ást Betlémského potoka
v Chot šinách za cca 90 tisíc K . Pro budoucí reklamu obce jsme
vynaložili 23 tisíc K v podob leteckých snímk obce a prezentaci
v publikaci „Cestujeme po Morav a echách“.

-

P IPRAVUJEME – projek n chceme p ipravit n kolik akcí.
revitalizace ve ejných prostor – slad ní ve ejné zelen , mobiliá
a chodník v celé obci
vým na obecního ú adu se spodním bytem
studie kanalizací Borová, Chot šiny a Net eby
chodník od nové knihovny sm rem k Litomyšli
nové WC v hasi ské zbrojnici (Net eby)
oprava k ížku u autobusové zastávky na Net eby
-pe-
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Pravidla
pro p id lování podporovaných nájemních byt
(vstupních byt ) postavených obcí eské He manice,
na které byla poskytnuta dotace z prost edk
Ministerstva pro místní rozvoj
V obci eské He manice rozhoduje o p id lení podporovaného
nájemního bytu Zastupitelstvo obce na základ t chto pravidel :
1. Žadatelem je ob an R a je zletilý
2. Žadatelem jsou osoby, které v d sledku nep íznivých životních
okolností nemají p ístup k bydlení, a to ani p i využití všech
stávajících nástroj sociální a bytové politiky, p i emž jsou
schopné plnit povinnosti vyplívající z nájemního vztahu
3. a) Žadatelem je samostatn žijící osoba, která prokáže, že její
pr m rný istý m sí ní p íjem v období 12 kalendá ních m síc
p ed uzav ením nájemní smlouvy nep esáhl 0,75 násobek
pr m rné m sí ní mzdy
b) Pokud s žadatelem budou užívat podporovaný byt další osoby,
žadatel prokáže, že m sí ní pr m r sou tu istých p íjm všech
len domácnosti za období 12 kalendá ních m síc p ed
uzav ením nájemní smlouvy nep esáhl:
1,0 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se
2 leny
1,2 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se
3 leny
1,4 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se
4 leny
1,5 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se
5 a více leny
Žadatel doloží p íjmy potvrzením od zam stnavatele, z kontaktního
místa, z OSSZ, da ovým p iznáním, d chodovým vým rem……
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4. Žadatel nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový
d m, rodinný d m nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další
lenové domácnosti, kte í mají v podporovaném byt bydlet
5. Žadatel nemá žádné nespln né závazky v i Obci
eské
He manice. Tuto podmínku musí spl ovat i další lenové
domácnosti, kte í mají v byt bydlet
6. Žadatel nebyl pravomocn odsouzen za p estupek na úseku
narušování ob anského soužití
7. Žadatel má trvalý pobyt v Obci eské He manice
8. V p ípad , že nebude dostate ný po et zájemc o podporované
byty, kte í by spl ovali podmínky uvedené v bod 1 až 7, budou
byty p id leny žadatel m spl ující podmínky uvedené v bod 1 až
6.
9. Nájemní smlouva bude uzav ena na dobu ur itou na 2 roky.
Prodloužení nájemní smlouvy je možné po doložení doklad dle
bodu 1, 3, 4, 5 a 6 a to 1 m síc p ed uplynutím doby pronájmu
podporovaného bytu.

Tento záb r z výstavby byl po ízen 17.11.2008
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Volby do zastupitelstev kraj konané dne 17. – 18. 10. 2008
Pardubický kraj
Okrsek eské He manice

íslo

1
4
8
9
11
18
19
32
33
37
42
44
47
48
53
54

Název
Komunistická strana ech a Moravy
Strana drobných živnostník a podnikatel
S.O.S. pro kraj
Nezávislí starostové pro kraj
Koalice pro Pardubický kraj
Strana zelených
Moravané
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku – Republikánská strana eskoslovenska
SDŽ – Strana d stojného života
Volte Pravý Blok
Demokracie
Ob anská demokratická strana
eská strana sociáln demokratická
D lnická strana – za zrušení poplatk ve zdravotnictví
Konzervativní koalice
CELKEM
Volební ú ast %
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Po et hlas
Po et
eské
Pardubický
zastupitel
He manice
kraj
10
22 524
6
2
2 092
0
727
6
6 342
149
32 219
9
4
4 168
0
240
2
1 737
0
124
1
932
0
1 447
0
314
30
36 042
11
36
61 900
19
2
2 229
0
196
173 233
45
242
57,82%
42,61%

Zprávi ky ze školy a školi ky

Od našeho posledního p ísp vku uplynuly t i m síce. Hned na
za átku školního roku p išla do školy eská školní inspekce. Kontrola
byla zam ena na zajiš ování bezpe nosti a ochrany zdraví d tí a žák p i
vzd lávání a s ním p ímo souvisejících innostech a p i poskytování
školských služeb. Záv r inspekce konstatoval, že této oblasti je v nována
dostate ná pozornost a v dob kontroly nebyly zjišt ny žádné nedostatky.
Celý protokol ŠI je k nahlédnutí na našich stránkách.
D ti se už pravideln t ší na své projektové dny. V zá í jsme putovali
spole n se školním ápem po naší vlasti. Prost ednictvím vzpomínek na
prázdninové výlety a dovolené jsme si p iblížili na p ísp vcích
jednotlivých žák krásná místa celé naší republiky. Projekt byl postaven
na osobních zkušenostech žák . Starší žáci pak ut íd né informace
prost ednictvím praktických inností alespo z ásti p edali mladším.
V rozd lených dílnách jsme na záv r vyrobili krásné práce, které
vyzdobily naší školu. Jedna ze skupin vytvo ila novou školní vlajku.
Další akcí byla vycházka po naší obci. Žáci se mohli podívat do
provozu zdejší lisovny termoset . Zajímavá exkurse zam stnala všechny
jejich smysly. P kná prohlídka s výkladem byla zakon ena p ekvapením.
Po návšt v jednoho souseda školy jsme se vydali také na druhou stranu za
školní ze . Tam si mohly d ti prohlédnout podrobn i se zasv ceným
výkladem kostel sv. Jakuba. V tšina z nich mohla poprvé vid t zblízka
zdejší varhany a ti starší žáci se dokonce podívali i na v ž. Popovídali jsme
si o tradicích a zvyklostech, které se k tomuto posv cenému místu váží.
Náš exkursní program kon il na místní provozovn eské pošty. D ti se
dostaly za p epážku, seznámily se s mechanismem odesílání zásilek
a vyzkoušely si i poštovní razítko. P ekvapením na záv r byl velký
bezpe nostní trezor. Všem, kte í nám pomohli d kuji za zajímavé
informace a p kný p ístup k d tem.
V zá í také prob hla spole n s MŠ akce na podporu dobré
výslovnosti našich d tí. Ve škole pracovala paní Mgr. Burešová. Za dobu,
po kterou s námi pravideln spolupracuje se celková situace výrazn
zlepšila. Odstra ování nedostatk e i je dlouhodobý proces a výsledky
p inese jen p i pravidelném cvi ení s pomocí rodi .
V zá í také zam stnanci školky a školy uspo ádali pro rodi e
pravidelnou burzu sportovních pot eb a d tského oble ení sou asn se
sbírkou ošacení pro charitativní organizaci.
V íjnu mladší žáci vid li p edstavení Poj te s námi do pohádky
vysokomýtského pohádká e Jana Havla v MŠ. Od íjna žáci ve škole
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pracují v kroužcích: hrajeme si s PC, hra na zobcovou flétnu, sportovní
hry. V listopadu se k nim p idala i zájmová výuka náboženství, kterou mají
možnost navšt vovat i d ti, které nejsou žáky naší školy. Zájem by byl
i o kroužek angli tiny pro mladší žáky, ale zatím hledáme možnosti, jak,
kdy a kdo by mohl našim žák m toto nabídnout. Bez pomoci z ad rodi
nejsme schopni další kroužek zajistit. Všichni pedagogové školy jsou už
nyní víc než pln vytíženi.
Do školy v íjnu d ti p inesly vyrobené i koupené draky. Všichni
jsme ekali na ten správný vítr. Když za alo kone n foukat, všechny d ti
na louce p emlouvaly své drá ky k letu. Vedle špi kových let jsme vid li
i klouzavé a st emhlavé pády roztodivných drá k . N kterým se i p es
neustálé rozbíhání a velké nasazení svých majitel na oblohu dostat
nepoda ilo. Drakiáda se d tem líbila a užili jsme si spole n s MŠ p kné
dopoledne. Vyjeli jsme si i do Pardubic na akci D ti d tem, kde jsme
mohli vid t krásné pohádkové vystoupení malých krasobrusla . Tisíce
d tí v hledišti tleskaly svým vrstevník m na led . Jedinou vadou na kráse
celé akce byla cesta vlakem. Nespolehlivost tohoto dopravního prost edku
jsme si vyzkoušeli na vlastí k ži.

Zdobení textilu mnozí vzali opravdu vážn
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Výtvarná
agentura,
se
kterou spolupracujeme nabídla
žák m další netradi ní výtvarnou
techniku. Paní T ísková p edvedla
dekorativní
zdobení
textilu
pomocí
zapoušt ní
barev
s využitím soli.
I letos jsme zahájili výuku
plavání. Budeme jezdit spole n
s MŠ, ZŠ a MŠ Zálší, ZŠ a MŠ
Tisová autobusem do Plavecké
školy AAA ve Vysokém Mýt .
Snažíme se zajistit alespo
jedno hudební vystoupení za rok.
D ti si letos vyslechly ve škole
ukázky tém
ty iceti hudebních
nástroj
v rámci hudebního
po adu
Historie
hudebních
nástroj .

V listopadu se rozb hly p ípravy na váno ní jarmark. Projektový den
byl v nován výrob r zných drobností a p íprav výzdoby. Tím to ale
nekon í. Máme také nape eno a ozdobeno. Až všechno dokon íme,
budeme se t šit, že p ijdete 4. prosince o p l tvrté odpoledne na
náš tradi ní Váno ní jarmark. Cvi íme písni ky, u íme se básni ky
a snažíme se, abychom vám ud lali radost.
Po jarmarku možná do školy p ijde Mikuláš s and lem a ertem. Pak
už nás eká jen malá váno ní besídka. Po váno ních prázdninách pak
za neme p ipravovat spole n s MŠ zápis našich budoucích prv á k
a budeme se t šit na to, co nám p íští rok p inese. Je samoz ejmé, že se ve
škole vyu uje. Co se kdo nau il, nám poví pohled na jeho pololetní
vysv d ení.
Zdravím naše pravidelné tená e a p eji jim hodn zdraví a pohody
do nastávajícího období. Jak nám blížící se zima ukrajuje délku slune ního
sv tla, rádi se vracíme k blikajícím plamínk m sví ek, v našich domech
se stále více ší í teplo z ho ících polen v krbech a celkovou pohodu dotvá í
v n jehli í z bohaté adventní výzdoby. Pokud se vydáte na podve erní
procházku, m žete pozorovat jak se rozr stá, stále v tší a zá iv jší váno ní
dekorace v obchodech, na ulicích i na našich domech.
V tomto období asto myslíme na p átele, rodinu, d ti. Myslíme i na
to, jak dát najevo, že v našich srdcích jsou také plamínky. Jejich sv tlo
a teplo bychom rádi n komu p edali a tím pomohli naplnit to hlavní
poslání blížících se svátk . Tohle sv tlo je velmi vzácné a nem že ho
nahradit žádné jiné. P eji všem, aby m li možnost toto sv tlo p edat dál
a aby také oni alespo jednu jeho jisk i ku dostali.
Jana Jandová

He manští školáci
na zimním stadionu
v Pardubicích
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Ohlédnutí za akcemi po ádanými v MŠ eské He manice
Pro letošní školní rok 2008/2009 naše mate ská škola p ivítala
celkem 22 d tí, z toho 1 integrované s asistentkou.
V pr b hu m síce zá í byla pro naše rodi e po ádána akce
„Maminko, tatínku, poj si se mnou hrát“, kde se rodi e seznámili
nejen s prost edím t ídy a celé MŠ, ale m li možnost zapojit se do b žných
inností d tí a pohrát si s nimi. Krom této akce bylo
ve spolupráci
se ZŠ uspo ádáno sportovní dopoledne pro d ti. MŠ navštívila Mgr. S.
Burešová, která provedla u d tí logopedický pr zkum a doporu ila
n kterým z nich logopedickou pé i. Poslední akcí bylo váno ní
fotografování d tí.
V íjnu byla zahájena innost všech kroužk , které d tem nabízíme.
Jedná se o hru na zobcovou flétnu (vede p. u . Erika Haselmannová)
a kroužek angli tiny (vede p. u . Lenka Nádvorníková). Ve spolupráci
s PPP Vysoké Mýto byla zahájena i logopedická pé e u všech
doporu ených d tí (vede p. u . Erika Haselmannová). Také v tomto m síci
jsme se sešli na spole né odpolední akci s rodi i „Podzimní tvo ení“,
které p ineslo radost jak d tem, tak i rodi m. Velkou radost m ly naše
d ti i p i spole né „Drakiád “, která byla uspo ádána ve spolupráci se ZŠ.
Nezapomínáme ani na kulturní vyžití d tí. Podle aktuální nabídky
za azujeme divadelní p edstavení pro d ti a to n kdy v naší MŠ, jindy
jezdíme – v rámci spolupráce – do MŠ Sloupnice – nebo se ho ú astníme
spolu se ZŠ.
V listopadu se naše d ti ú astnily „Vítání ob ánk “, kde bylo
pásmo básní dopln no i hrou na flétnu. Záv r tohoto m síce – 26. 11. 2008
– pat í zahájení plaveckého výcviku. Ten bude probíhat ve Vysokém
Mýt a po 10 lekcích obdrží d ti „Mokré vysv d ení“.
To byl p ehled akcí, na které m žeme již jen vzpomínat. My však
plánujeme i plno dalších akcí i na další období školního roku. V nejbližší
dob nás ekají dva d ležité m síce.
M síc prosinec je pro nás obzvláš sváte ní. Chystáme výrobky na
tradi ní „Váno ní jarmark“, který se uskute ní 4. 12. 2008. Budeme rádi,
když se p ijdete podívat, protože vám p inese váno ní atmosféru.
Návšt va ertík na sebe nedá dlouho ekat a po ní se op t sejdeme
s rodi i na „Váno ní besídce“, která všechny jist pot ší.
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A co d ležitého nás eká v lednu? Našich 5 b u d o u c í c h školák
se zú astní slavnostního zápisu do základní školy.
Co napsat na záv r ?
Zbývá nám jen to nejp íjemn jší: Za všechny d ti i personál MŠ p ejeme
všem tená m krásné, klidné a veselé váno ní svátky a co nejkrásn jší
vstup do nového roku 2009.
Erika Haselmannová

Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro rok
2008 obec zve ej uje v m síci prosinci následující lánek :
TOPNÉ OBDOBÍ
Žloutnoucí listy mávají v podzimním v tru na rozlou enou
odcházejícímu létu, ranní mlhy nás donutí navléci teplé kabáty a letmý
pohled na teplom r vysv tlí, pro z komín za ínají stoupat proužky
dýmu. Ti, kdo se v as nezásobili topivem, se tvá í ustaran a pokoušejí se
napravit, co p es léto nesta ili. Nejsou však jediní, komu na ele p ibudou
vrásky. Protože je-li pro zahrádká e a zem d lce dobou žní ervenec
a srpen, pro motoristy p edstavuje vrchol brn nská Velká cena, pak pro
hasi e sezóna vrcholí práv v topném období.
Kdo z nás si p i zatáp ní uv domí, že jenom závady na topidlech,
jejich nesprávné používání a manipulace s odpadem p isp ly za jediný rok
k celkovým škodám ástkou p es 33 milion korun, ten uzná, že starosti
hasi jsou pln opodstatn né. A to nemluvíme zatím o dalších p í inách,
které úzce souvisí práv s topným obdobím.
Domníváme se, že práv na tomto míst je t eba p ipomenout
nesmírný význam požární prevence a preventivn výchovné innosti,
protože za v tšinou nešt stí stojí zdánliv nepatrné a zanedbatelné
mali kosti, které by bylo p i v asné prevenci možno snadno odstranit.
- 17 -

Bohužel si nikdo z postižených neuv domil, o je lacin jší ob tovaná
chvilka volného asu proti statisícovým škodám a zma eným život m.
Co všechno bychom m li p ed zapo etím topné sezóny zkontrolovat?
V tomto povídání uvedeme jenom hlavní body, protože k jednotlivým
typ m topidel se ješt vrátíme v podrobných samostatných statích.
Za neme prohlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování,
uzáv ry dví ek a stav kou ovod . Pravidelnou prohlídku u tepelných
spot ebi na plyn ponecháme na odborníkovi. U elektrických spot ebi
prov íme p ívodní š ry, zásuvky i dimenzování pojistek proti
p ípadnému zkratu. U všech topidel budeme dbát na bezpe ný odstup od
za ízení místnosti, a pokud není možné jej dodržet, zabezpe íme alespo
kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové t leso a majitelé rodinných
domk se p esv d í, zda odpovídá požárním p edpis m, je-li omítnuto,
jestli v n m nejsou zazd né trámy a zda ho lavé látky jsou uloženy
dostate n daleko.
Pokud prohlídka neukáže závady, zbývá jen se seznámit se správným
postupem obsluhy a hlavn jej vždy dodržovat. Tím jsme ud lali vše, co
bylo t eba ud lat ke snížení nebezpe í vzniku požáru a nezbývá než pop át
vám p íjemné chvíle pohody u h ejících kamen, strávené bez obav, že
místo lov ka se o naše hodnoty postará jen požár.
-pe-

Farnost sv. Jakuba
Dominantou eských He manic je bezesporu kostel sv. apoštola
Jakuba staršího s historií sahající do dob prvních záznam
o obci.Dochovaná gotická okna v že, pozdn gotický portál v presbytá i,
renesan ní m íž sakristie i barokní lo jsou dokladem umu a trvalé pé e
místních obyvatel o tento chrám. Ne každá doba umožnila nové p estavby
nebo jen základní údržbu. V n kolika posledních letech byla snaha
vytvo it podmínky pro další uchování této památky p íštím generacím.
St echy v že a lodi kostela byly renovovány v sedmdesátých
a osmdesátých letech, odvedení deš ových vod ze st ech v letech
devadesátých spolu s obnovou vlhkého zdiva interiéru. V posledních t ech
letech byla nejv tší pé e v nována snížení vlhkosti zdiva, oprav omítek
a vým n poškozené dlažby kolem budovy. Finan ními dary a pracovním
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nasazením nejen místních obyvatel, ale i brigádník z okolních vsí se
poda ilo snížit vlhkost st n, opravit opadávající omítku uvnit i vn
kostela a položit nový chodník. Náhodn byl p itom nalezen starý
kamenný náhrobek ženy, pravd podobn matky jednoho ze zdejších
fará , s letopo tem 1780, který bude po restaurování osazen do st ny
kostela.
Ke zm nám však nedocházelo jen u
staveb, ale po tém
tvrtstoletí se
s farností
rozlou il
jednasedmdesátiletý otec
Josef
Krají ek, jehož nahradil ve farnosti
Brandýs nad Orlicí a
eské
He manice o 40 let mladší polský
kn z P. Mariusz Lucziszin.
Spole enství farník d kuje
touto cestou všem, bez rozdílu
p esv d ení, kte í se nezištn
podíleli
na
opravách
naší
nejvzácn jší
architektonické
památky.
Zvláštní
dík
pat í
zastupitel m Pardubického kraje
a obce, kte í významn podpo ili
možnost
dokon ení
vn jších
rekonstrukcí
svými
finan ními
prost edky.
Opravená Kalvárie u kostela
jc

Chodníky u kostela
krátce p ed
dokon ením
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Malé adventní povzbuzení
Advent je as o ekávání a p icházení v cí nových , krásných,
tajemných. Všichni ten as milujeme už od d tství. Svátek sv. Mikuláše
a sv. Barbory na za átku adventního asu nám p ipomíná laskavost
a dobrotu lidského srdce pro p ípravu na nejo ekávan jší svátky roku.
Zrození Lásky v betlémské stáji nás dojímá každý rok znovu a váno ní
koleda „Narodil se Kristus Pán“ je neot elým hitem všech lidí dobré v le.
Ideál pokoje a míru i lidského soužití nás vede k zamyšlení nad naší
nedokonalostí, lhostejností, sobectvím. Znovu chceme být lepší,
vynahradit našim blízkým nedostatek porozum ní a vst ícnosti. Ten ideál
svítí pro všechny lidi stejn , ale po ád stojíme s velkým kufrem svých
chyb a nedostatk na jednom míst a nechce se nám jít za sv tlem do
neznáma bez toho balíku.
Apoštol sv. Pavel /patron letošního roku/ nám dává návod pro
nejlepší prožití adventu, Vánoc i celého života v nejúchvatn jší ásti svých
list i celého Nového Zákona: Kdybych mluvil jazyky lidskými
i and lskými, ale nem l lásku, jsem jako zn jící kov a cimbál zvu ící.
Kdybych m l dar prorokovat, rozum l všem tajemstvím, ovládal všecko co
se m že v d t, a víru m l v nejvyšší mí e, takže bych hory p enášel, ale
nem l lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro
druhého do ohn sko il, ale nem l lásku, nic mi to neprosp je.
Láska je shovívavá, láska je dobrosrde ná, nezávidí, láska se
nevychloubá, nenadýmá, ned lá co se nepat í, nemyslí jen a jen na sebe,
neroz iluje se, zapomíná, když jí n kdo ublíží, má zármutek, když se d lá
n co špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno
omlouvá, všemu v í, nikdy nad ni ím nezoufá, všecko vydrží.
Láska nikdy nep estává.
Až si budeme p át o Váno ních svátcích hodn zdraví, hodn dárk
,bohatého Ježíška, nezapomínejme na lásku, což je nejv tší dar Váno ního
tajemství.
Hodn lásky, zdraví a pokojný nový rok
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m.c.

5. Mikulášský pinec cup
Dovolujeme si Vás pozvat na 5. ro ník
Mikulášského pinec cupu,
který se koná 6.12.2008 ve spole enském sále
v

eských He manicích.

Prezentace:

12:30 – 12:45 hodin

Zahájení turnaje:

13:00 hodin

Turnaj je po ádán pro obyvatele a rodáky eských
He manic, kte í nejsou registrovanými hrá i ve stolním
tenise. Pouze v p ípad malého po tu ú astník m že být
povolen start hrá e, který není obyvatel, ani rodák eských
He manic.
Ob erstvení na turnaji je zajišt no v místním pohostinství.
P ij te podpo it svého favorita nebo svoji favoritku !
T šíme se na Vaší ú ast.
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VÁNOCE z PATCHWORKU
Spolek patchworku Litomyšl o. s. vás zve na výstavu VÁNOCE
z PATCHWORKU, která se bude konat v prostorách Evropského
školicího centra v Litomyšli (bývalý pivovar v areálu zámku Litomyšl).
Otev ena bude denn od 1.12. 2008 do 4.1. 2009 od 10 do 17hod.
Vernisáž prob hne v ned li 30.11. 2008 v 15hod. B hem výstavy se
uskute ní 2 šicí dílny pro ve ejnost, a to v ned li 21.prosince 2008
adventní a v ned li 4.ledna 2009 t íkrálová, vždy po celý den.

Konec roku 2008 se pomalu blíží . . .
Vážení spoluob ané, ani letos tomu nebude jinak. Bývalé tradi ní
p lno ní setkání na nám stí ku jsme loni na etná p ání zm nili na setkání
již o n co d íve. Protože tato zm na m la kladnou odezvu, rozhodlo se
zastupitelstvo obce v tomto duchu pokra ovat. Že toto naše tradi ní
setkání má ohlas, sv d í etné dotazy na jeho letošní uskute n ní a to
p evážn z okolí.
A tak se tedy sejdeme 31.12.2008 od 18,00 hodin na místním h išti TJ
Sokol s tradi ním ob erstvením a nebude chyb t ani oh ostroj, který je již
zajišt n.
Zastupitelé obce Vás všechny touto cestou zvou na toto setkání a t ší se
na Vás.
P ij te se spole n rozlou it s kon ícím rokem 2008!
- red. -

/
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