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Informace z obecního ú adu :
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 . 1/2008, 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 2009 iní 360,- 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 .
Czech POINT –
eský Podací Ov ovací Informa ní
Národní Terminál, do kterého je zapojena naše obec, rozší il
své služby o poskytování ov ených údaj z centrálních
registr : katastr nemovitostí, obchodní rejst ík, živnostenský rejst ík a
výpis z rejst íku trest a nov : bodové ohodnocení osob ( idi ), registr
ú astník provozu modulu autovlak , seznam kvalifikovaných
dodavatel a podání podle živnostenského zákona (§72).
DEN OTEV ENÝCH DVE Í – obecní ú ad a firma STAPO spol.
s r.o. Vás srde n zvou na prohlídku nových vstupních p dních byt
dne 20.03.2009 od 14 hod. do 19 hod. Byty byly zrealizovány v budov
obecního ú adu a byla na n poskytnuta dotace ve výši 1,3 mil. K
Ministerstvem pro místní rozvoj.
SB R PAPÍRU – informujeme tímto ob any o sb ru papíru, který se
uskute ní dne 27.03.2009 od 8 hod. do 18 hod. Kontejner bude
p istaven pod pohostinstvím v eských He manicích. Papír je t eba
svázat do balík nebo jej vložit do papírových pytl a zavázat!
PO ET OBYVATEL – ke 28.2.2009 m la naše obec 541 obyvatel.
Stejný po et obyvatel byl v evidenci zaznamenán v roce 1997. Dále
m l demografický vývoj spíše klesající tendenci. Od roku 1985, kdy je
vedena pomocná evidence obyvatel, m la obec v roce 1996 hlášeno
nejvíce obyvatel – 556. Tuto metu bychom cht li poko it v souvislosti s
novou výstavbou rodinných dom v co nejbližší dob .
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Zprávi ky z jednání zastupitelstva obce :
Dne 17. 11. 2008 :
ZO schválilo nejvhodn jší nabídku firmy STAPO spol.
s r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí na zhotovení akce
„P eložky vedení Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a STL
plynovodu eské He manice“ v cenové výši 287 051,- K v lokalit u
h išt základní školy v návaznosti na akci „Revitalizace centra
volno asových aktivit eské He manice“
ZO schválilo nabídku firmy STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad
Orlicí na rekonstrukci elektrorozvod v budov obce p.75 v eských
He manicích ve výši 253 583,- K . Investice je vyvolána v d sledku
požadavku firmy EZ na akci „B.J.2 PB-VB eské He manice .p. 75“.
Nové p ívody el. energie v etn rozvodné sk ín budou p ivedeny
nejenom k novým byt m, ale ke 2 stávajícím, OÚ a Pošt . V cen jsou
zahrnuty i nové rozvody elektroinstalace na schodištích, elektronické
zámky a rozvody pro telekomunika ní napojení všech objekt
v budov .
ZO schválilo Smlouvu o dílo . 50-2008 mezi Obcí eské He manice a
firmou JAFIS s.r.o., Litomyšl na akci „Stavební úpravy domu p. 75
v eských He manicích“ ve výši 77 350,- K . Jedná se o zpracování a
projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na
výše uvedenou akci, p i emž by m l být v budoucnu p emíst n obecní
ú ad do p ízemí naproti Pošt .
Dne 01. 12. 2008 :
ZO schválilo nabídku firmy STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad
Orlicí na zhotovení nové konstrukce podlah p i stavb dvou p dních
bytových jednotek obecních byt v .p.75 ve výši 280 578,- K .
Investice byla schválena na základ statického posudku oproti
p vodnímu návrhu projektanta.
ZO schválilo Zakladatelskou smlouvu a Stanovy svazku obcí
„skupinového vodovodu Bohu ovice“ v p edložené podob . Ve svazku
je lenem Obec eské He manice s místí ástí Net eby.
ZO schválilo Dodatek . 6 Smlouvy o dílo na služby spojené s t íd ním
odpadu a Dodatek . 7 Smlouvy o dílo na sb r a odstra ování
nebezpe ných složek komunálního odpadu mezi Obcí eské He manice
a firmou EKOLA eské Libchavy s.r.o. s meziro ním navýšením cen.
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ZO schválilo Obecn závaznou vyhlášku Obce eské He manice
. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu.
Místní poplatek od 1. 1. 2009 iní 360,- K .
ZO schválilo Rozpo tové provizorium na rok 2009. Do doby schválení
rozpo tu na rok 2009 lze hradit pouze nezbytné provozní výdaje a
financovat rozjeté schválené investi ní akce z p edchozího roku, jejichž
zastavení by znamenalo pro obec další zvýšené náklady. O krytí
nep edvídatelných výdaj v období rozpo tového provizoria, jejichž
neuhrazením by Obci eské He manice vznikla škoda, rozhodne ZO.
ZO po vzájemné domluv schválilo z ízení pracovních míst ve ejn
prosp šných prací v roce 2009 v rozsahu roku 2008.
ZO schválilo p ísp vek ú inkujícím na letošním p edváno ním koncertu
ve výši 5 000,- K .
Dne 12. 12. 2008 :
ZO schválilo lenský p ísp vek obce Mikroregionu Vysokomýtsko ve
výši 13,- K za ob ana pro rok 2009.
ZO schválilo prodej pozemku KN íslo 393/24 v k.ú. eské He manice
dle Zám ru obce . 6/2008 a p edložené Kupní smlouvy za celkovou
cenu 72 324,-K majitel m sousedních pozemk v p vodní a nové
zástavb v severní ásti obce eské He manice.
Dne 12. 01. 2009 :
ZO schválilo p ísp vek na innost Fondu ohrožených d tí a
Ob anskému sdružení KONTAKT ve stejné výši 500,- K .
ZO schválilo cenu sto ného pro rok 2009. P i objemu 6 075 m3 a
celkových nákladech 24,3 tisíc K byla stanovena cena 4,- K za m3.
ZO jednalo o žádosti ZOD Zálší na finan ní spoluú ast opravy
památkov chrán ného objektu Sýpky (špýchar) v obci
eské
He manice a p ípadném prodeji obci.
ZO schválilo Plán preventivn výchovné innosti obce
eské
He manice na rok 2009 v oblasti požární ochrany.
ZO schválilo zapojení Obce eské He manice do projektu „Bezpe nost
provozu v obcích Mikroregionu Vysokomýtsko“ na po ízení 2 m i
rychlosti pro obec s finan ní spoluú astí 7,5% z uznatelných výdaj .
ZO schválilo finan ní spoluú ast obce na oprav omítky kostela
sv. Jakuba v eských He manicích ve výši 10% z po izovací ceny.
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Dne 26. 01. 2009 :
ZO schválilo Smlouvu o dílo na svoz a odstra ování komunálního
odpadu z odpadových nádob s firmou EKOLA eské Libchavy s.r.o.
v p edložené podob . D vodem je ukon ení skládky v Chocni.
ZO schválilo vyú tování náklad na t locvi nu za rok 2008 ve výši
37 292,01 K . Obec hradí 65% - 24 240,01 K a TJ Sokol eské
He manice uhradí 35% - 13 052,- K .
ZO jednalo o zp sobu realizace kanaliza ních p ípojek u objekt , které
nebyly p ipojeny na kanaliza ní systém obce. Cenová nabídka EVT
Svitavy s.r.o. - 6400,- K /bm respektive 5.390,- K /bm v asfaltové
komunikaci, 5600,- K /bm respektive 3.514,- K /bm v komunikaci s
penetrací, 4700,- K /bm respektive 2.525,- K /bm v zeleném pásu to
vše bez DPH. Nižší cena je pro p ípojky realizované sou asn
s pokládkou nového hlavního kanaliza ního adu. Obec uhradí realizaci
kanaliza ních p ípojek od odbo ky z hlavního adu zakon ených 1m za
zpevn nou plochou.
ZO schválilo prodej nepoužívaných školních lavic za 100,- K /ks a
židli ek za 50,- K /ks.
ZO schválilo náklady na vícepráce na akci „ eské He manice –
kanalizace a OV“ u stoky C.2.1., z d vodu k ížení hlavního adu
kanalizace a vodovodu ve výši 90 000,- K bez DPH.
ZO schválilo nabídku firmy PROPLAST, spol. s r.o. ve výši 17 500,K na výrobu 2 ks oken, které p i akci „B.J.2 PB-VB eské He manice
.p. 75“ nahradí stávající nevyhovující okna.
Dne 09. 02. 2009 :
ZO schválilo zdravotní ez na 4 ks lip p ed budovou obecního ú adu v
rozsahu navrženém odbornou firmou DiS. Pavla Haupta, Kun ice 274,
561 51 Letohrad za cenu 15 054,- K . ez sníží korunu cca o 1/5 výšky,
ímž bude významn posílena stabilita a odolnost proti vývratu.
ZO schválilo erpání úv ru ve výši cca 4 500 000,- K pro vyrovnání
ásti schodku rozpo tu obce pro rok 2009. Bankovní ústav bude ádn
vybrán na základ poptávkové i výb rového ízení v dob pot ebnosti
úv ru.
ZO schválilo Obecn závaznou vyhlášku Obce eské He manice
.1/2009, kterou se zakazují n které druhy paliv pro malé spalovací
zdroje zne iš ování v Obci eské He manice, místní ásti Net eby.
Jedná se o legislativní krok k dokon ené plynofikaci.
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ZO schválilo vystoupení Obce eské He manice ze Svazu m st a obcí
eské republiky. Obec je již lenem Sdružení místních samospráv R,
které více hájí zájmy malých obcí.
ZO schválilo návrh Rozpo tu obce pro rok 2009 v paragrafovém zn ní
k vyv šení na ú ední desce.
ZO schválilo aktualizování majetkové a provozní evidence kanalizace
za rok 2008 firmou OHGS s.r.o., 17. listopadu 1020, Ústí nad Orlicí
v cenové výši 2 750,- K bez DPH.
Dne 23. 02. 2009 :
ZO schválilo finan ní p ísp vek 8.544,- K (534 obyvatel x 16,-K ) pro
M stskou knihovnu Ústí nad Orlicí. Ro ní p ísp vek slouží k
spolufinancování knižního fondu M stské knihovny s možností využití
knih v místní knihovn eské He manice.
ZO vzalo na v domí Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení Obce
eské He manice za rok 2008 s výsledkem „p i p ezkoumání
hospoda ení obce za rok 2008 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky“.
ZO se seznámilo s 5-ti doru enými žádostmi na pronájem dvou
vstupních byt obce v .p. 75 v eských He manicích.
ZO schválilo zám r SDH eské He manice p emístit na vlastní náklady
kuchy ku a sklad v budov hasi ské zbrojnice v eských He manicích.
Zastupitelstvo obce shání:
- obsluhu mul ovací hydrostatické travní seka ky GRILLO Climber.
Výhodou je osobní automobil a p ív sný vozík s min. rozm ry
2,2 x 1,2 m pro p epravu seka ky.
- obsluhu ve ejného osv tlení v eských He manicích a na Borové
- správce pro budované nové h išt u Základní školy
Zájemci se mohou hlásit na obecním ú ad
Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat
v pond lí 30. 03. 2009 od 19 hodin v místním pohostinství. Návrh
programu : 1. Schválení programu, 2. Zpráva o innosti ZO od
jednání ze dne 7.10.08 (P.Eliáš), 3. P epojení septik a napojení
p ípojek na kanalizaci a OV (Ing.F.Zima), 4. Pardubický kraj
(Ing.P.Šilar), 5. Informace o innosti TJ SOKOL eské He manice
(K.Brýdl), 6. R zné, 7. Záv r. Program je pouze informativní. Bude
up esn n a zve ejn n na ú ední desce a místním rozhlasem.
- pe -7-

ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ ZA ROK 2008
Po ad.

íslo

Kód
odpadu

1.

170405

2.

200301

3.

200201

4.

200102

5.

Dle Katalogu odpad
Název druhu odpadu

Kate
gorie

Ocel 27

SDH

Sm sný komunální
odpad
Biologicky
rozložitelný odpad

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

1,2
110,76

124 092,-

6,1

1 922,-

Sklo

6,002

5 664,-

200307

Objemný odpad

2,82

5 603,-

6.

200139

Plasty

5,995

65 598,-

7.

150106

Sm sné obaly

0,06

8.

200101

Noviny a
asopisy

9.

200123

10.

200127

11.

160601

12.

200135

13.

150104

14.

200 121

15.

200133

H bit

ZŠ

Vy azená za ízení
obsahující chlor.
Barvy, tiska ské
barvy, lepidla …
Olov né akumulátory
Vy azené elektrické
a elektronické za ..
Kovové odpady zne išt né
škodliv.
Zá ivky a jiný odpad
obsahující rtu
Baterie a akumulátor
za . pod .160601...

Opravy a
pronájem
kontejner

0,22

0,-

2,26

0,-

je v nájmu
hr. místa
Opr.
6 000,-

Neb.

0,280

Neb.

0,290

Neb.

0,030

Neb.

0,525

1.182 t

Neb.

0,04

16 042,-

Neb.

8 ks

Neb.

0,017

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

I : 25252852, Recycling - kovové odpady a.s.
Herrmannova 561, 583 01 Chot bo
I : 70888183, Technické služby Choce ,
Pernerova 18, 565 01 Choce
I : 70888183, Technické služby Choce ,
Pernerova 18, 565 01 Choce
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 70888183, Technické služby Choce ,
Pernerova 18, 565 01 Choce
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 25252852, Recycling - kovové odpady a.s.
Herrmannova 561, 583 01 Chot bo
I : 13218107 Ivan Šev uk, Vraclavská 155/II
566 01 Vysoké Mýto
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy
I : 49813862 EKOLA eské Libchavy, s.r.o.
eské Libchavy 172, 561 14 eské Libchavy

CELKEM: + 165 899,- K za výb r poplatku PDO, - 216 999,- K za služby, - 6000,-K opr.kontejner , -34 248,20 K
nákup kontejner (plasty,sklo) + 28 606,50 K za t íd ní EKO-KOM, + 850,- za t íd ní ASEKOL
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Výsledek
hospoda ení
s odpady

- 61 891,70

Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro rok
2009 obec zve ej uje v m síci b eznu následující lánek :
VYPALUJETE STAROU TRÁVU ?
Každoro n s p íchodem jara se setkáváme se stejným úkazem.
Objevuje se na mezích, zahrádkách, sadech a v poslední dob i na
neobd lávaných polích, zkrátka všude tam, kde rostla tráva a z stala po ní
jen vyschlá stébla a žluté drny. A práv poz statky starého travního
porostu jsou odklízeny zp sobem, který d lá starosti hasi m i ochránc m
p írody. Jist , vzít zápalky a sta inu vypálit je jednodušší a mén
namáhavé než poctiv hráb mi celou plochu zbavit starého porostu.
Pomáhá k tomu i p ežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je
dobrým hnojivem, p ispívajícím k lepšímu r stu nového porostu. Kone n ,
koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce m že vést
k nejtragi t jším konc m… .
Ponechme stranou nesprávné názory a podívejme se blíže, k emu
vede vypalování staré trávy ve skute nosti. Ohe sice starý porost opravdu
zni í, jenže s ním odumírají ko ínky nového a p ežívá jen odolný plevel.
Ohroženy jsou i ke e a mladé stromky, u nichž poškození podkorové
vrstvy má za následek konec r stu a uhynutí. Pro život v p írod má
nesmírný význam i biologická rovnováha mezi r znými druhy hmyzu a
drobné zv e. Jestliže sáhneme k vypalování trávy, narušíme tuto
rovnováhu natolik, že trvá adu let, než se vrátí do p vodního stavu.
Mezitím m že dojít k p emnožení šk dc , kte í by v normálních
podmínkách nikdy nem li podmínky k p ekro ení obvyklého množství.
Ani zajíci, pernatá zv a jejich mlá ata si nezaslouží smrt v plamenech,
zvlášt když jejich po ty díky m nícím se p írodním podmínkám rok od
roku klesají. A domn nka, že popel dob e zahradu pohnojí, také neobstojí.
Jednak zdaleka neobsahuje ty látky, které trávník skute n pot ebuje,
jednak spáleným ko ínk m nepom že ani to nejzázra n jší hnojivo na
sv t .
O tom, že na vypalování staré trávy doplácí nejen p íroda, sv d í
následující p íklady:
Zam stnanci jedné stavební firmy, kte í se rozhodli využít této
pochybné metody k úklidu ásti staveništ , podcenili silný vítr a plameny
uklidily krom starého porostu sklad laminátové krytiny a mobilní bu ku
s kancelá í stavbyvedoucího. Zp sobená škoda šla do statisíc .
-9-

Zatímco stavba i vyvázli bez zran ní, nem l to št stí chata ,
vypalující trávu na svém pozemku. I zde sehrál svoji roli vítr, navíc však
pomohli ho lavé kapaliny. Chata i dopomohli k popáleninám II. stupn a
zbavily ho starostí s dokon ovacími pracemi na jeho nemovitosti. Ta
sho ela do základ i s garáží a osobním automobilem.
Starý muž, který vypaloval trávu na mezích za svou zahradou, sice
nezp sobil žádnou vysokou škodu na majetku, podcenil však nebezpe í
kou e a p iotrávil se oxidem uhelnatým a následn z stal v plamenech.
P ivolaní hasi i zabránili dalšímu ší ení ohn , z plamen však vyprostili
jen oho elé t lo.
A pro ty, které ani tyto p íklady nepou ily :
Na vypalování trávy pamatuje zákon o požární ochran , vyhláška a i
krajské a okresní na ízení pen žitými pokutami, ale v p ípad obecného
ohrožení nastupuje i trestní zákon a n kdy i tresty odn tí svobody.
Domníváme se však, že d íve, než nastoupí zákony, m l by zvít zit
zdravý rozum. Zni ené p írodní prost edí, ohrožené hodnoty, zdraví a
lidské životy jsou p íliš velkou daní lidské pohodlnosti.
-pe-

Net eby – st ípky ze života
V pátek 6. 3. 2009 se v sále místní hasi ské zbrojnice konala tradi ní
oslava MDŽ. Pozvání p ijala v tšina žen naší obce, aby taky ne, když se o
hladký pr b h oslavy vzorn staral personál složený výhradn z muž .
Dámy byly pohošt ny dobrou ve e í, obdarovány prvními posly jaraprvosenkami a p i vínku (možná i p i n ím ost ejším) se výborn bavily
až do pozdních no ních hodin.
Hned následující den, v sobotu 7.3., prob hla rekonstrukce stropu a vrat
hasi ské zbrojnice.
V rámci jarních úprav obce je také naplánováno kácení strom v okolí
autobusové zastávky, jejíž ekárna byla zcela poni ena p i podzimní
vich ici. Jedná se o n kolik b íz a dv lípy.
Ivana Vaší ková
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Zprávi ky ze školy a školi ky
První nesm lé paprsky sluní ka a v tráv u potoka bílé ostr vky
kvetoucích sn ženek v deštivém a chladném po así se nás snaží
p esv d it, že jaro už je za dve mi. Školní okna rozkvetla barevnými kv ty
a cht jí jaro p ivolat. P estože se na oteplení a prodlužující se dny už
nesmírn t šíme, ješt na chvilku se vrátíme k letošní zasn žené a mrazivé
zim , abychom si p ipomn li, co se u nás událo.
Z mate ské dovolené se vrátila paní vychovatelka a u itelka Petra
Smutná. Z tohoto d vodu jsme se rozlou ili se sle nou Veronikou
Švecovou, která ji zastupovala. Jménem všech d tí a spolupracovník jí
d kuji za práci, kterou tady odvedla. P eji jí hodn lásky, št stí a úsp ch
v novém p sobišti i v osobním život . Aktuality na školních internetových
stránkách od února p ipravuje pro vás vedoucí u itelka MŠ Erika
Haselmanová.
První týden v lednu jsme trochu obrátili t íkrálovou koledu a vydali
jsme se do Sloupnice na návšt vu klient Domova pro seniory. P išli jsme
za nimi s písni kami a básni kami. Místo košíku na koledu jsme s sebou
nesli dv krabice drobných dárk . Po vystoupení d ti své výrobky osobn
rozdaly všem divák m. Podle ohlasu jsme ud lali radost. Na zpáte ní cestu
jsme se rozd lili do dvou skupin. V tšina starších d tí se vydala za
doprovodu paní u itelky Kafkové a tety Sharon p šky. Mladší d ti využili
možnost s paní vychovatelkou Smutnou a se mnou navštívit nedávno
rozší ené prostory rodinného centra. Seznámili jsme se s jeho vybavením a
nabízenými zájmovými aktivitami. Moc se nám tam líbilo. Bylo to
p íjemn prožité dopoledne. Do He manic jsme dojeli autobusem.
V rámci pravidelné spolupráce p ijeli klienti z Denního centra
„Berenika“ pro ZŠ a MŠ zahrát divadlo o zví átkách. Je to už druhá
pohádka, kterou jsme v jejich nastudování vid li. Spole n pak prožili s
d tmi v MŠ zbytek dopoledne.
V lednu se také uskute nila první letošní spole ná akce naší MŠ a 1.
a 2. t ídy ZŠ. P edškolá ci si se svými kamarády ze školky a s paní
vedoucí u itelkou Haselmannovou vyrobili krásné aktovky na záda a na
uvítanou p edvedli roztomilé básni ky a písni ky. Školáci si pro n
p ipravili pestrý program ze školních inností, kterým se pak spole n
v novali. Pomáhali si po ítat, hledat písmenka, stav t ze stavebnice i
pracovat s po íta em. Celá akce byla p kným zpest ením pro d ti i jejich
u itelky. Z toho, jak byly d ti p ipravené a nat šené, bylo z ejmé, že na
zápis už se t ší.
- 11 -

Únorového zápisu do první t ídy se zú astnilo p t p edškolák v
doprovodu svých rodi . Celou akci zahájili školáci hezkou veršovanou
pohádkou. D ti p inesly vymalovaný obrázek draka a dostaly dra í
figurku, která je spolu se starším kamarádem provázela po jednotlivých
stanovištích. Po úsp šném absolvování úkol získali budoucí prv á ci
klí e, kterými odemkli et zy zajišt nou bránu do dra í jeskyn . Obrázek
vysvobozené princezny spolu s medailí za state nost jim bude tento den
p ipomínat. Po náro ném programu jsme všichni spole n posed li u
p ipraveného pohošt ní a vy ídili nezbytné formality.
V únoru jsme ukon ili další spole nou akci – plavání a p edplavecký
výcvik. Šest d tí z MŠ absolvovalo 10 lekcí p edplaveckého výcviku.
Velice se jim to líbilo a už se t ší na p íští rok.
Žáci ZŠ absolvovali ve stejném období 26. 11. 2008 až 11. 2. 2009 v rámci
TV plavecký výcvik. Pod vedením u itel plavání si d ti zdokonalovaly
své schopnosti ve vod i pod vodou. Na záv r výcviku se uskute nily
závody. Celkov jsme si v konkurenci t í škol vedli velice dob e.
Absolutním vít zem se stal náš Jakub Volf, který 200 metr zvládl v ase
5:18. Všechny d ti z MŠ i ZŠ si po zásluze odnesly „mokré vysv d ení“.
Pravidelný školní projektový den v únoru nesl název "Poklad
jménem zdraví". Tentokrát jsme se zam ili na zdravou výživu. Vybírali
jsme si, co pro nás je a není zdravé. Prakticky jsme vytvo ili n kolik
variant zdravého jídelní ku - snídan , sva iny a ob dy. Výtvarn
zpracovaná koláž - Prost ený st l, který je výstupem tohoto projektu,
m žete ješt pár dní vid t ve škole. Na záv r pomohl film z oblíbeného
seriálu Život celé téma uzav ít.
Konec m síce pat il karnevalu. V MŠ prob hl k velké radosti všech
d tí den plný sout ží a zábavy. K vid ní byly p ekrásné kostýmy.
Na za átku ledna dostaly všechny d ti naší MŠ i ZŠ jako novoro ní
p ekvapení novou u itelku angli tiny. Celé dva m síce s velkým
nasazením pomáhala s rozvojem výuky cizího jazyka Ameri anka paní
Sharon Curtis. Jako rodilou mluv í ji do školy p ivedla paní u itelka
Kafková. ty ikrát v týdnu ráno se paní Sharon v novala d tem ze školky.
Ve škole spolupracovala v rámci rozvrhu p i výuce angli tiny ve t etí a
tvrté t íd a v pond lí, úterý a ve tvrtek odpoledne u ila základ m
angli tiny v zájmovém kroužku žáky první a druhé t ídy. Pracovala
ob tav a nezištn . Její „hallo“ zn lo spolu s anglickými íkadly a
písni kami ve t ídách i po chodbách. D tem teta Sharon hravou formou
zpest ila výuku a tím, že s nimi komunikovala p evážn v angli tin
zlepšila jejich výslovnost i schopnost rozum t mluvenému slovu. Koncem
února jsme se spole n rozlou ili, pod kovali, p edali drobné dáre ky a
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pop áli jí š astnou cestu do Virgínie. V ím, že tím to nekon í. Internet
tuhle vzdálenost p ekoná.
Ve školní družin d ti pravideln sportují a v nují se h e na flétnu,
vyráb jí krásná výtvarná dílka a p i hrách zasloužen relaxují po školní
práci. Tém m sí ní turnaj ve stolním fotbalu už zná svého vít ze. Páni
kluci se p evt lili do postav slavných fotbalist a váno ní dárek stolní
fotbal, u kterého se st ídali, nesta il „ vychladnout“. Z výsledkové listiny
vám prozradím jen první t i: 1. Jakub Volf (Ronaldino) 22b.; 2. Michal
Do kal ( Zítka) 21b., Dominik Pachl (Ronaldo) 21b.; 3. Jan Pánek ( ech)
20b. Na ostatní se podívejte na naše webové stránky.
V b eznu p ipravujeme ve škole projektový den na téma vesmír.
Sou ástí projektu je 3D film Cesta na M síc.
Ve školce se pomalu p ipravují na zápis, který prob hne v dubnu.
Pot ebné tiskopisy si mohou zájemci vyzvednout v MŠ.
Tém
ke všem akcím si m žete prohlédnout fotografie na
webových stránkách, kde máte možnost získat informace o
p ipravovaných akcích pr b žn . Pro ty, kdo u nás ješt nebyli,
p ipomínám adresu http://www.skola.ceskehermanice.cz/
Na záv r všem p eji hodn zdraví a pohody. A vám jarní sluní ko p idá
trochu energie a radosti ze života.
Jana Jandová

Sharon Curtis spole n se školáky p ed jejím odjezdem
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Sharon Curtis . . .
Vážení tená i He mánku, byl jsem požádán, abych ud lal rozhovor se
Sharon Curtis. Mnoho z Vás si nyní položí logickou otázku – Kdo je to?
Tak tedy – dovolte abych Vám jí p edstavil: ……
Je to usm vavá, stále veselá a na sv j v k velice energická dáma, která
byla dva m síce „Pravou He ma a kou“! Mnozí z Vás ji znají ze školy,
školky, kostela, ze spole enských akcí, nebo jste ji jenom tak potkali
b hem toulek po okolí.
Ale více už ona sama: ……
Narodila
jsem
se
v Kalifornii, navšt vovala
universitu a žila zde,
dokud
jsem
se
neprovdala. Manžel byl
námo ní d stojník, proto
jsme
se
n kolikrát
st hovali
po
celém
Východním
Pob eží.
Manžel dostal nabídku na
práci od jedné velké
mezinárodní strojírenské
firmy. Po dobu jeho práce
pro tuto firmu, která
trvala 32 let, jsme
postupn
bydleli
v
Californii,
Michiganu,
Marylandu
ale
i
Budapešti (Ma arsko).
B hem pobytu zde jsme
byli
sv dky
pádu
komunismu.
V roce 1991 jsem asi 5
m síc
u ila
v3
mate ských
školkách
v Praze. Cestování je
jedním z mých nejv tších koní k , proto jsem také pracovala jako
delegátka u cestovní kancelá e. Díky tomu jsem m la možnost procestovat
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mnoho zajímavých míst po celém sv t . P esto mou nejoblíben jší zemí je
stále eská republika.
Dnes bydlím blízko m sta Charlotesville ve Virginii (byl zde domov
t etího prezidenta USA Thomase Jeffersona) a je zde také univerzita. Jen
tak mimochodem ve Virginii se narodilo 8 amerických president .
Poprvé jsem o eských He manicích uslyšela od své maminky v roce
1965, kdy m vypráv la o své návšt v resp. o hledání rodného místa své
maminky - mojí babi ky. Maminka cestovala z Kalifornie do Prahy, poté
vlakem do Chocn a autobusem z Chocn do eských He manic. Když
odjížd la, tak nem la na nikoho kontakt, nem la sehnaný nocleh,
nev d la, kde eské He manice jsou – prost jela naslepo, a doufala, že
zde nalezne n koho, kdo bude znát N mcovi.
Když p išla v Praze do pobo ky edoku, a žádala informace o eských
He manicích, bylo jí odpov zeno „zapálenou stranickou ú ednicí“, „že
žádné He manice nezná, a že jsou zde jenom pole“. Moje maminka, p esto
trvala na tom, že tedy chce vid t ta pole, kde se narodila moje babi ka a
tak se dostala do He manic. Když vystoupila z autobusu, její první kroky
sm ovali do Eliášovi hospody, kde se potkala se svým eským
bratrancem Aloisem. Pak se poznala i s ostatními p íbuznými a tak vzniklo
ono pouto p átelství.
O n kolik let pozd ji sem cestovala znovu s mou starší dcerou a v roce
1983 jsem sem poprvé zavítala i já s maminkou a mou mladší dcerkou.
V následujících letech jsem zde byla ješt n kolikrát a zárove jsem
poznávala ostatní krásná místa, p edevším: p írodní památky, hrady a
historická m sta. Práv proto musím íct, že jsem velmi hrdá na sv j
„ eský p vod“.
B hem dalších let jsem navštívila mnoho eských festival a tancova ek
v Michiganu a Marylandu. Jsem také lenkou National Czech and Slovak
musea v Cedar Rapids v Iow , kde se snažím uchovávat a podporovat
projekty „oživující“ eskou kulturu.
Práv proto, že mám rodinné vazby s p íbuznými v eských He manicích
a okolí, bylo pro mne jasnou volbou, kde bych cht la u it angli tinu.
Když jsem byla malá navšt vovali jsme s maminkou babi ku a d du
v Iow , kde jsem chodila každé léto - 6 týdn do eské školy. Práv tam
jsem se nau ila spoustu základních sloví ek, íkanek a písni ek, které si
pamatuji dodnes. Proto jsem cht la realizovat to, co jsem sama zažila a
sice, u it už i malé d ti cizí jazyk.
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Mým hlavním cílem b hem t ch dvou m síc ve škole a školce bylo u it
angli tinu zábavnou formou, prost ednictvím her, písni ek, ale i
pohybovou aktivitou. Ze svých žá k jsem cítila to jejich nadšení a
zapálení. Co se mi velice líbilo, bylo jít po chodb a slyšet, jak si d ti
zpívají anglické písni ky a opakují sloví ka a p edevším n kolikrát denn
zdraví HELLO! B hem svého pobytu jsem si ud lala spoustu fotek, které
mi budou p ipomínat ony krásné chvíle a nezapomenutelné tvá i ky mých
student . Je mi smutno, když vím, že musím odejít, ale beru si sebou
kousek každého z Vás a p edevším mnoho vzpomínek. P edevším na mé
malé kamarády. Doufám, že i vy, moji milí studentíci nezapomenete na
spoustu zábavy, které jsme si spolu užili b hem naší výuky a budete ve
studiu jazyk pokra ovat. Doufám také, že nezapomenete ani na m , Vaší
u itelku Sharon z USA.
P estože jsem zde byla již mnohokrát, teprve tato poslední návšt va mi
dala krásnou p íležitost nahlédnout pod pokli ku každodenního života
malé vísky. P edevším jsem však m la možnost op t pocítit v elé p ijetí a
eskou pohostinnost. Mezi mé nejkrásn jší vzpomínky, které jsem mohla
za poslední dva m síce posbírat, bude zcela ur it pat it (krom výuky ve
škole a školce) také to, že jsem se stala „ estnou hasi kou, pomáhala p i
zabíja ce, navštívila Sportovní ples a D tský karneval a samoz ejm své
p íbuzné.
Co m obzvláš pot šilo, bylo vysv d ení, které jsem dostala ve škole a
v te nebo ne! m la jsem samé jedni ky.
Na záv r bych cht la pod kovat Kájovi Šimkovi za zprost edkování tohoto
„krásného dobrodružství“ a p edevším celé Kafkovic rodin , jejíž jsem
mohla být celé dva m síce lenem. Prost byla to pro m neuv itelná
zkušenost a p edevším jedno z nejkrásn jších období mého života!!!
N co p eci jenom ráda nemám – a sice ….. T l a e n k u !!!
P.S. Snad se na m Sharon nebude zlobit, když prozradím, že celou cestu
byla smutná a p i nastupování do vlaku plakala a znovu mi kladla na srdce
a Vás všechny – Vy víte koho tím myslela!!! – Moc, moc –
POZDRAVUJU!!!
michal šimek
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Svatba plná diamant
Není v našich krajích p íliš obvyklé, aby si lidé po 60 letech
spole ného života znovu slibovali lásku, úctu a v rnost až do smrti. V
eských He manicích v polovin ledna tohoto roku jsme byli sv dky
krásného svatebního ob adu – Diamantové svatby – slavnosti paní Marie
erné a jejího manžela pana Jana erného z Borové.
Statistiky jsou v manželských a rodinných íslech velmi
nemilosrdné. Každé druhé manželství se rozvádí, 80 procent mladých lidí
žije rad ji na hromádce, 2/3 d tí se rodí do neúplné rodiny – p ítelky a
p ítel . Nezávislost a nesoudržnost ve všech oborech lidského chování je
bolavá, zvlášt v rodinném život . Všichni mladí lidé si p ejí dobré
manželky, manžele, hezkou rodinu, ale nemají odvahu p estoupit práh
manželství, protože jim zkušenosti p edcházející generace a výchova
nastavují erné brýle, aby jim snad slunce neublížilo.
Diamantová svatba je vzácný dar a všichni z jmenované rodiny se
t šili ze vzájemného setkání. Manželství je strom, o který se mohou
partne i, d ti, vnuci a ostatní široká rodina op ít v dobách t žkých a
radovat se ze spole ného kmene v dobách požehnaných a dobrých. O tento
strom je d ležité se také trvale starat a pe ovat. Strom zasazený v zahrad
erných košatí, roste, p ináší dobré ovoce. A slunce dobrého a
osv d eného manželství nám ostatním svítí do vlastních domov .
Mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijo...
mc
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Zprávi ky ze sportu.
V zá í lo ského roku se vybíjenká ky dohodly, že si ud lají malinký turnaj
na h išti v Net ebách. Pozvaly ženy ze Sedliš a spole n sehrály n kolik
zápas , ve kterých tentokrát nerozhodovaly body, ale dobrá nálada. Celé
odpoledne prob hlo sice ve sportovním duchu, ale p i záv re ném
hodnocení se všechna d v ata umístila na krásném prvním míst . Takže
potvrdily po ekadlo: „ Je d ležité zú astnit se a vyhrát !!!“
Ženy z volejbalového oddílu se tradi n ú astní n kolika turnaj
v pr b hu roku. Pat í k nim i Cecilkovský turnaj po ádaný d v aty
z Jablonného nad Orlicí. Již n kolikátý rok po sob si d v ata dovezla
cenu a diplom za druhé místo.
A jak si vedou naši fotbalisté? Po podzimní sezón nasbírali 21 bod a
v tabulce se umístili na t etím míst po té, co 2x prohráli, 3x remízovali a
6x vyhráli. Nejlepším st elcem podzimní ásti se s devíti góly stal Radek
Sk ítecký.
Již rok probíhá v naší t locvi n cvi ení jógy. Je to cvi ení pro muže i
ženy všech v kových kategorií, o emž sv d í v k nejmladší cvi enky
Kamilky Sou kové, které je šest rok a nejstarší cvi ence je n co málo
( nebo více?) p es šedesát. Scházíme se každou st edu od 18 do 19 hodin a
budeme rádi, když si i vy ostatní p ijdete s námi zacvi it. Hodiny jógy
vede zkušený lektor pan Jaroslav Kavka z Tisové.
-jk-
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Ob anské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním ú adem
v eských He manicích
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oble ení /dámské, pánské, d tské/
L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon, látek
Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše jen funk ní
Pe í, pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá a dek
Knihy
V CI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospot ebi e, ledni ky, televize,
nábytek, po íta e, jízdní kola, lyže,
d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskute ní ve Vaší obci
dne:
as:
místo:

23. – 30. b ezna 2009
7.oo – 15.oo hodin
Mate ská škola

eské He manice

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl

i krabic,

aby se nepoškodily transportem
D kujeme za Vaši pomoc.

dispe ink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc pot ebným ob an m a dává práci lidem, kte í jsou t žko
umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org
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Obec eské He manice, Spolek leteckých modelá

Litomyšl

a RCTeam Vysoké Mýto
po ádají ve dnech 4.4.2009 a 5.4.2009

Výstavu modelá ské
techniky
v kulturním sále v eských He manicích
Návšt vní doba : sobota 4.4.2009 – 1400 - 1900
ned le 5.4.2009 – 900 - 1600
Vstupné dobrovolné
- 20 -

!" #
$ %

&

'( )

*

*

+

(

&

* &

+

(

&

, "
- .

*
)

&

/
( #

)0 1

2

2
2

3 % #

4

2
2 &

&

- 21 -

2
2

2
2

* 2

& 2
2

.)

%

.3
.)
$ % % & &%'

.3
.

+

!" #
$ % % & &%'
()
)
* #

- 22 -

.3
)
+
,'-& '

/

.

.)

,'-& '

+

.)

%

/

.2
,'-& '

.)

.2
% /

.)

.2
,'-& '

!!

1

%

.)

%
/

.)

!!
/

.0)
,'-& '
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Uzáv rka p íštího ísla bude 12. ervna 2009
Redakto i velice rádi uvítají rozší ení r.r. o zástupce z místních ástí Borová,
Chot šiny. Najdou se dobrovolníci?
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