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Informace z obecního ú adu :

CENTRUM VOLNO ASOVÝCH AKTIVIT – dne 11.9.2009 od
14 hodin bylo slavnostn otev eno centrum volno asových aktivit
v eských He manicích, které bylo hrazeno z cca 80% dotací
z Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod z
celkových po izovacích náklad . Této akce se zú astnili zástupci
Pardubického kraje pan Roman Línek a Petr Šilar, médií (Orlické
noviny, TRS), koleg starost , firem, které se na realizaci tohoto
centra podíleli a také samoz ejm ob an nejenom z naší obce.

Slavnost byla d stojná a podle ohlasu p ítomných i zda ilá. Tímto
bychom cht li ve ejn a jmenovit pod kovat za finan ní p ísp vky,
ob erstvení a pomoc, díky jimž se tato událost uskute nila, aniž by
zatížila rozpo et obce. D kujeme firm STAPO spol. s r.o., JAFIS
s.r.o. Litomyšl, REDEA Žamberk s.r.o., KB Svitavy a.s., M.
Dosko il, SDH eské He manice, I. Chlumecké, personálu a d tem
z MŠ a ZŠ a samoz ejm všem, kte í pomáhali s p ípravou i
následným úklidem po této akci.
Sou asn bylo otev eno i h išt pro p edškolní d ti, které nebylo
sou ástí projektu. Bohužel pod náporem d tí vyzkoušet si každý
herní prvek nevydržel erstv zasetý trávník. Zde prosíme o
trp livost minimáln 14 dní, aby se vše dalo do po ádku.

Celé centrum ítá tyto sportovišt a stavby: víceú elové h išt
s um lým povrchem (fotbal, tenis, házená, volejbal, nohejbal,
hokejbal, stretbal atd. - vstup pouze po p ezutí), 50 m dlouhá
b žecká dráha s um lým povrchem, cvi ná tenisová a horolezecká
st na, skok daleký, proléza ky, h išt pro p edškolní d ti ( etízková
houpa ka,
v ž
s rampou, sch dky
a
skluzavkou,
vahadlové
a
pružinové
houpadlo, autí ko a
pískovišt ), altán
pro
odpolední
výuku a chodník
spojující
severní
ást
obce
s
obchodem, poštou
a obecním ú adem.

V budoucnu bychom cht li k areálu také vybudovat zázemí
v podob kabin a sociálního za ízení.

Záv rem si p ejme, aby vše co bylo vybudováno nejenom pro d ti,
ob any, ale i návšt vníky obce dlouho a dob e sloužilo, abychom si
toho náležit vážili, nebo takovou stavbu bez dotací bychom nikdy
ze svých finan ních prost edk nepo ídili!

Kanalizace a OV
V sou asné dob v eských He manicích
finišuje výstavba kanalizace a istírny odpadních vod ( OV), lépe
e eno pomalu kon í. Touto kanalizací budou odvád ny odpadní
vody z domácností a firem na OV a odtud vy išt né vody budou
vypoušt ny do Sloupnického potoka.
Aby námi produkované odpadní vody mohly být ádn vy išt ny, je
nutné vy adit u stávajících kanaliza ních p ípojek p ed išt ní
(septiky, žumpy s p epadem apod.). Jedná se o nemovitosti, které
byly v minulosti napojeny na stávající kanalizaci. Zrušení septiku
znamená provést propojení p ítoku do septiku s jeho odtokem.
Propojení m že být provedeno bu p ímo v septiku, nebo mimo n j.
P i této úprav doporu ujeme z ízení kontrolní šachty na p ípojce a
nutnost posouzení stavebního stavu staré kanaliza ní p ípojky za
septikem sm rem do kanalizace. Vyvezení obsahu septiku v etn
likvidace septických kal za ídila obec prost ednictvím spole nosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. a bude prvotním
nákladem na provoz kanalizace a OV. Samotný vývoz bude
koordinován po více septicích najednou, tak abychom snížili tyto
náklady na minimum. Vy azení p ed istících jednotek si uhradí
majitelé nemovitostí na své náklady.
Na nov vybudované kanaliza ní stoky je nutné napojit nemovitosti,
ve kterých išt ní odpadních vod bylo provád no p es septiky i jiné
p ed isticí za ízení a vy išt né odpadní vody byly svedeny do
potoka, trativodu nebo jinam, nebo neexistovalo žádné išt ní a
vypoušt ní odpadních vod. V rámci výstavby kanalizace a dotace
Ministerstva zem d lství byla pro tyto nemovitosti vysazena
odbo ka na hlavní kanaliza ní stoce pro napojení. Dále obec
uhradila projektovou dokumentaci a pojednání územního rozhodnutí
na nové kanaliza ní p ípojky (86 tis. K ). Obec ješt rozhodnutím
zastupitelstva p isp je na zhotovení kanaliza ních p ípojek na

pozemcích obce a Pardubického kraje ve výši cca 830 tis. K
v úseku od odbo ky z hlavního kanaliza ního adu zakon ených 1m
za zpevn nou plochou. Zbytek realizace p ípojky k nemovitosti si
uhradí majitelé nemovitostí na své náklady.
N kolik otázek a odpov dí:
- Jak objednat vývoz septiku a žumpy? Zvládneme sami vy adit
stávající p ed išt ní? Zhotovíme si sami zbývající ást
kanaliza ní p ípojky? Vývoz a p edevším množství m3 je
pot eba nahlásit p i osobní návšt v starosty, p. Bedná e a p.
Be i ky (Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. dále jen
VAK Vysoké Mýto), které se za nou uskute ovat od 30. zá í a
na nich bude též ešeno budoucí p epojení septik a žump
(svépomoci i dodavatelsky VAK Vysoké Mýto – není
podmínkou), ale i nové napojení nemovitostní na kanalizaci
(svépomoci i dodavatelsky).
- Z kterého místa si napojíme novou p ípojku? Po zhotovení
nových kanaliza ních p ípojek zakon ených 1 m za zpevn nou
plochou bude p ípojka zam ena a data budou p edána
vlastníkovi nemovitosti.
- Kdy se budeme moci napojit na novou kanalizaci i vy adit
p ed išt ní? I když jste se do etli, že se posouvá termín
dokon ení stavby, je zde ale p íslib od zhotovitele, že zkušební
provoz OV bude zahájen v polovin listopadu t.r., takže po
tomto termínu.
- Jaká bude cenová výše sto ného? S budoucím schváleným
provozovatelem VAK Vysoké Mýto je kalkulována cena za 1m3
vy išt né odpadní vody ve výši 25,- K , za p edpokladu, že se
napojí všechny nemovitosti v obci. Jedná se o stejnou ástku jaká
je ve Vysokém Mýt i sousední Tisové a v obcích Sruby a
Slatina. Výše sto ného bude vždy stanovena na základ kalkulace
dané p edpisem podle skute ných náklad
z období
p edcházejícího a plánem náklad na období budoucí.
- Jak budou m eny odpadní vody? Sto né (vypoušt né m3
kanaliza ní p ípojkou do kanalizace) odpovídá odb ru pitné vody
(m3 ze stavu vodom ru). V p ípad , že nemovitost využívá i
jinou vodu (vlastní studna), bude nutno toto množství m it nov

osazeným vodom rem (osadí na základ objednávky vlastníka
nemovitosti provozovatel kanalizace VAK Vysoké Mýto)
Na záv r aplikace zákona a odborné technologie v praxi:
- kanaliza ní p ípojka je samostatnou stavbou, sloužící k odvedení
odpadních vod do ve ejné kanalizace
- odpadní vody jsou veškeré vody z domácnosti odtékající
p ípojkou do kanalizace + vody srážkové. Pokud je to technicky
možné je vhodné vody srážkové vypoušt t mimo kanaliza ní
p ípojku (potok, akumulace ve zrušeném septiku apod.)
- vlastníkem kanaliza ní p ípojky je vlastník nemovitosti, vlastník
nemovitosti je sou astn investorem p ípojky
- v obci, kde je kanalizace je povinností vlastníka nemovitosti se na
ni napojit, toto m že obec v p enesené p sobnosti rozhodnutím
uložit vlastník m pozemk , i staveb, kde vznikají odpadní vody
(povinnost napojení na kanalizaci platí v p ípadech, kdy je to
technicky možné)
- hlavním d vodem napojení všech nemovitostí v obci na
kanalizaci je kvalitní funkce OV
- p ipojením na kanalizaci, která je ukon ena OV, vzniká
povinnost zrušení všech p ed isticích za ízení (septik, žumpa)
- vše výše uvedené vychází ze zákona . 274/2001 Sb. o ve ejných
vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu, jeho vyhláškách
a provád cích p edpisech
- cena sto ného bude stanovena na základ kalkulace dané
p edpisem
- v p ípad napojení nových nemovitostí musí být sepsána Smlouva
o odvád ní odpadních vod s provozovatelem kanalizace. Stávající
smlouvy budou upraveny dodatkem o zm n dodavatele.
- u podnikajících subjekt bude zpoplatn na srážková voda
vypoušt ná do kanalizace
Další pot ebné informace lze získat p ímo na OÚ nebo na zasedání
zastupitelstva dne 19.10.t.r. od 19 hodin v místním pohostinství.
-pe-

Zprávi ky z jednání zastupitelstva obce :
Dne 18. 05. 2009 :
ZO schválilo Rozpo tové opat ení . 1/2009, kterým
dojde v souladu s ustanovením §16 zákona .
250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních
rozpo t , k p esunu rozpo tových prost edk , aniž by se zm nil
celkový objem rozpo tu.
ZO schválilo Dodatek . 1 ke Smlouv o dílo mezi Obcí eské
He manice a firmou STAPO spol. s r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí
na akci „Revitalizace centra volno asových aktivit
eské
He manice“, kterým se vzhledem k nep ízni po así po átkem roku
posunuje termín realizace stavby o 1 m síc a to na konec ervna
2009.
ZO schválilo výrobu 4 ks obecních vlajek od firmy GRAFIT –
Marcela Fajfrová, A.V. Šembery 134, Vysoké Mýto v cenové výši
4.746,- K . Vlajky budou vyrobeny z polyesteru s potiskem a
mohou být oproti vyšívanému praporu vyv šeny i v nep íznivém
po así.
Starosta informoval ZO o výši municipálního revolvingového úv ru
od Komer ní banky, a.s. na akci „Revitalizace centra volno asových
aktivit eské He manice“. Z p vodní výše úv ru 600.000,- K
posta í obci na krytí stavebních náklad pouze 500.000,- K .
Dne 01. 06. 2009 :
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na po ízení úpravy Územního
plánu obce z Integrovaného opera ního programu pro oblast
intervence 5.3b), modernizace a rozvoj systém tvorby územních
politik, pro projekty na tvorbu a aktualizaci územních plán .
ZO schválilo cenovou nabídku SÚS Pardubického kraje, Doubravice
98, Pardubice, Cestmistrovsví B stovice na se ení travních porost
na pozemcích v obci eské He manice v ro ní výši 2.100,- K bez
DPH.
ZO schválilo p ísp vek ob anskému sdružení Smí ení – hospicové
sdružení pro Pardubický kraj, Palackého 191, Chrudim na dostavbu
Hospice Chrudim ve výši 5.000,- K . Jedná se o za ízení, ve kterém
naleznou zázemí vážn nemocní obyvatelé Pardubického kraje
v posledních dnech i týdnech svého života.

ZO pov uje starostu jednat s Dopravním inspektorátem Policie R
v Ústí nad Orlicí o dopravních úpravách v obci dle ústních žádostí
ob an .
Dne 15. 06. 2009 :
ZO schválilo p edloženou Smlouvu o dílo . 2009-2 mezi Obcí
eské He manice a firmou Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS, Husova
888, Ústí nad Orlicí o úprav Územního plánu obce eské
He manice ve výši 199.000,- K .
ZO schválilo p edloženou nabídku firmy REDEA Žamberk s.r.o.,
provozovna Vysoké Mýto, nám. P emysla Otakara II. p. 190,
Vysoké Mýto na zpracování žádosti z IOP na úpravu Územního
plánu obce eské He manice ve výši 5.950,- K .
ZO schválilo Smlouvu o revolvingovém úv ru a Smlouvu o zajišt ní
blankosm nkou mezi Obcí eské He manice a Komer ní bankou,
a.s., Na P íkop 33, Praha na poskytnutí municipálního
revolvingového úv ru na 5 m síc ve výši 3.000.000,- K na akci
„Revitalizace centra volno asových aktivit eské He manice“.
Jedná se o prost edky na financování akce do doby, než obec obdrží
dota ní prost edky.
ZO schválilo nejvhodn jší cenovou nabídku Ing. R. B e ové, Dolní
Újezd 118, Dolní Újezd na realizaci akce „Výsadba doprovodné
zelen podél místní komunikace v k.ú. eské He manice“ ve výši
258.129,- K v etn DPH. Ze t í oslovených firem dodaly své
nabídky pouze dv .
ZO pov ilo starostu vyzvat firmy k p edložení nabídek na
zpracování žádosti z programu OP ŽP a zhotovení projektových
dokumentací topného systému, tepelných erpadel a objektu
strojovny pro tepelná erpadla - to vše na akci „Zateplení ZŠ eské
He manice“.
Dne 29. 06. 2009 :
ZO schválilo Dodatek . 1 ke Smlouv o poskytnutí dotace
. PU/0343/S Regionální opera ní program NUTS II Severovýchod
na projekt „Revitalizace centra volno asových aktivit eské
He manice“, kterým se m ní termín ukon ení projektu z 30.6. na
31.7.2009.
ZO schválilo nákup 2 ks kontejner s kapacitou 1.100 lt pro
likvidaci odpadu od obou h bitov v obci v cenové výši 14.630,- K .

ZO schválilo p edloženou Smlouvu o dílo . 2009013 mezi Obcí
eské He manice a firmou Renáta Ulmannová - Consulting Pro,
Dolní Libchavy 232, Libchavy na zpracování žádosti o dotaci z
programu OP ŽP na akci „Zateplení ZŠ eské He manice“ ve výši
35.700,- K .
ZO schválilo p edloženou nabídku firmy Ji í Kamenický, Na Špici
211, Dlouhá T ebová na zpracování projektové dokumentace
topného systému a tepelných erpadel na akci „Zateplení ZŠ eské
He manice“ ve výši 60.690,-.
ZO schválilo p edloženou nabídku firmy Ing. Pavel Vacek, Vrbová
655, Ústí nad Orlicí na zpracování projektové dokumentace objektu
strojovny pro tepelná erpadla na akci „Zateplení ZŠ eské
He manice“ ve výši 15.000,- K .
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 na
R žovém palou ku dne 5.7.2009.
ZO schválilo finan ní pomoc ve výši 10.000,- K obci Mo kov
(Moravskoslezský kraj) prost ednictvím Diecézní charity ostravskoopavské. Obec byla postižena bleskovou povodní.
ZO jednalo s Ing. F. Zimou – editelem spole nosti Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. o možnosti budoucího provozování
kanalizace a OV v eských He manicích. Ing. F. Zima informoval
ZO o tom, že tuto skute nost projednávala valná hromada
spole nosti dne 20.5. t.r. s kladným výsledkem. Starosta doporu il
ZO schválit k provozování kanalizace a
OV v eských
He manicích firmu Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., ve
které obec vlastní obchodní podíl 0,86% jako spole ník. Ing. F.
Zima upozornil ZO na nutnost kompatibility m ení a regulace mezi
erpacími stanicemi a OV v eských He manicích a dispe inkem
vodárenské spole nosti vzhledem k budoucímu provozování a
šet ení náklad na provoz. Po této diskuzi ZO schválilo
provozovatele kanalizace a OV v eských He manicích firmu
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
ZO schválilo výzvu k p edložení nabídek na zakázku malého
rozsahu Czech POINT – Kontaktní místo (Upgrade) a pov ilo
starostu oslovit 3 firmy k p edložení nabídek.
Starosta informoval ZO o p id lení a p íslibu dotací na akce:
Výsadba zelen podél místní komunikace v k.ú. eské He manice
ve výši 245.221,- K a Boží muka Net eby ve výši 80.000,- K .

Dne 27. 07. 2009 :
ZO schválilo Provozní ád Centra volno asových aktivit eské
He manice, jehož nedílnou sou ástí je ceník (viz str. 13.) a správce
tohoto centra pana L. Jirsáka, eské He manice 72, který byl vybrán
ze dvou uchaze .
ZO schválilo Rozpo tové opat ení . 2/2009, jejímž op t dochází k
p esunu rozpo tových prost edk , aniž by se zm nil celkový objem
rozpo tu.
ZO schválilo nabídku firmy VIS spol. s r.o., Na St ezin 1079,
Hradec Králové na zhotovení projektové dokumentace dvou
kanaliza ních ad a dvou žádostí o dotace souvisejících s akcí
„ eské He manice – kanalizace a OV“ ve výši 45.000,- K bez
DPH.
ZO schválilo nabídku firmy Kooperativa pojiš ovna, a.s. na pojišt ní
majetku obce – Centra volno asových aktivit, úrazového pojišt ní
pro starostu a dopojišt ní autobusových ekáren a byt . Celková
ro ní pojistná ástka pro obec bude ve výši 51.923,- K .
ZO schválilo nejvhodn jší p edloženou nabídku firmy Roman Drdla
– Comm, Ležák 672/IV, Vysoké Mýto na zakázku malého rozsahu
„Czech POINT - Kontaktní místo (Upgrade)“ ve výši 56.815,- K .
Všechny t i oslovené firmy podaly své nabídky.
Starosta informoval ZO o e-mailu d tí z Chot šin, ve kterém žádají
vybudování h išt v místní ásti Chot šiny. ZO bude jejich žádost
posuzovat na míst samém p i projednávání výsadby nové zelen
v obci v rámci projektu „Revitalizace ve ejných prostor eské
He manice“.
ZO jednalo o rozsahu a etnosti úprav ve ejné zelen v obci s tím, že
nový plán údržby bude sestaven po ukon ení letošního vegeta ního
období.
Dne 24. 08. 2009 :
ZO schválilo nabídku vydavatelství PROXIMA Bohemia s.r.o.,
Rožnov pod Radhošt m na prezentaci obce eské He manice v
encyklopedii - Pardubický kraj, která bude obsahovat informace o
všech m stech a obcích regionu. Cena jedné strany A4 v publikaci
iní 5.950,- K . Rozsah informací ur í obec. Cena publikace bude
550,- K a bude distribuována do všech obcí a m st Pardubického
kraje, do firem, škol, informa ních center, knihoven a knihkupectví
po celé eské republice.

Starosta informoval ZO o p evzetí Diplomu Skokan roku, který byl
ud len naší obci v krajském kole sout že Vesnice roku 2009 za
všeobecný rozvoj.
ZO schválilo nabídku firmy Tomáš Posel, D. Sloupnice 172,
Sloupnice na nový p ívod elektrické energie k ve ejnému osv tlení
chodníku u Centra volno asových aktivit ve výši 15.905,- K .
P vodní napojení z budovy OÚ bude nahrazeno napojením od
bytovky p. 98.
ZO schválilo výzvu k p edložení nabídek na zakázku malého
rozsahu Chodník na pozemku . 346/1 v k.ú. eské He manice - 1.
ást a pov ilo starostu oslovit 3 firmy k p edložení nabídek. Jedná
se o výstavbu první ásti chodníku ke Katolickému h bitovu.
ZO schválilo provést stavební a terénní úpravy s dopl ujícími prvky
(houpa ka, pískovišt , odpadkový koš, stojan na kola, zele apod.)
na dokon ení h išt pro p edškolní d ti v návaznosti na Centrum
volno asových aktivit v cenové výši 60.000,- K .
ZO schválilo p edložený Dodatek .1 k Smlouv o dílo mezi EVT
Svitavy s.r.o. – nov EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy a
Obcí eské He manice ve výši 3.276.117,- K bez DPH. Jedná se o
zm nu asu pln ní díla s ukon ením 30.4.2010 a zvýšení rozsahu
prací o zhotovení stok AA, C 1-1, C 2-1, výtlaku rPE pr. 50 pro
domácí erpací stanice, št tovnicových st n p i provád ní erpacích
stanic S 2 a S 3 a zm nou automatického systému ízení istírny
odpadních vod dle požadavku provozovatele.
ZO schválilo finan ní p ísp vek 1.000,- K pro MS B ezina eské
He manice na ceny do st elecké sout že XXXVII. ro ník
Sloupenského poháru.
- pe Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat
v pond lí 19. 10. 2009 od 19 hodin v místním pohostinství.
Návrh programu : 1. Schválení programu, 2. Zpráva o innosti
ZO od jednání ze dne 30.03.09 (P.Eliáš), 3. Informace ke
kanalizaci a
OV (Ing.F.Zima), 4. Pardubický kraj
(Ing.P.Šilar), 5. Informace o innosti SDH Net eby (L.Be i ka),
6. Informace o ZŠ eské He manice (Mgr.J.Jandová), 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.

OBEC ESKÉ HE MANICE

PROVOZNÍ ÁD
CENTRUM VOLNO ASOVÝCH AKTIVIT
l. I.
Základní ustanovení
1. Majitelem a provozovatelem „Centra volno asových aktivit eské He manice“
(dále jen „sportovní areál“) je Obec eské He manice, eské He manice p. 75, 565
52 eské He manice, I O 00278661.
2. Sportovní areál je tvo en t mito sportovišti:
víceú elové h išt s um lým povrchem (dále jen „víceú elové h išt “)
b žecká dráha s um lým povrchem
cvi ná tenisová st na
cvi ná horolezecká st na
skok daleký
proléza ky
h išt pro p edškolní d ti
Ve sportovním areálu lze provozovat pouze sportovní innosti, ke kterým jsou
konstruk n a stavebn uzp sobeny.
3. Sportovní areál je ur en pro sportovní využití žák ZŠ a MŠ
ve ejnosti, t lovýchovných, sportovních a zájmových organizací.

eské He manice,

4. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce sportovního areálu (dále
jen „správce“), kterého schvaluje Zastupitelstvo obce eské He manice.
l. II.
Provozní doba
duben, kv ten, erven, zá í a íjen:
PO – PÁ 8,00 – 15,30 hodin ZŠ a MŠ eské He manice
15,30 – 22,00 hodin t lovýchovné, sportovní a zájmové organizace,
ve ejnost

SO – NE 08,00 – 22,00 hodin t lovýchovné, sportovní a zájmové organizace,
ve ejnost
ervenec, srpen:
PO – NE 08,00 – 22,00 hodin t lovýchovné, sportovní a zájmové organizace,
ve ejnost
ostatní m síce: v p ípad dobrých klimatických podmínek je možná dohoda se
správcem
Ve ejnost také m že užívat h išt pro p edškolní d ti v PO – PÁ 8,00 – 15,30 hodin
Mimo stanovenou provozní dobu je sportovní areál uzav en a p ístup do celého
areálu je nepovolaným osobám zakázán.
T lovýchovné, sportovní a zájmové organizace p sobící v obci eské He manice, po
vzájemné dohod , p edloží správci vždy ke konci roku rozpis na využití sportoviš
na celý následující kalendá ní rok. Správce nesmí tyto rezervované doby využití
pronajímat dalším uživatel m. Toto neplatí, dojde-li v pr b hu roku ze strany
organizace ke zm n rezervované doby, s kterou ovšem musí souhlasit všichni
zástupci dot ených organizací.
l. III.
Základní podmínky provozu, údržba a správa areálu
1. Za provoz a údržbu sportovního areálu zodpovídá správce - Ladislav Jirsák
Rezervace sportoviš p ijímá správce osobn nebo na telefonním . 603 344 967
P i rezervaci je objednatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v p ípad
neo ekávaného uzav ení areálu správcem i provozovatelem informován.
Výb rem poplatk za pronájem dle platného ceníku je pov en správce, který po
platb pronájmu vydá uživateli doklad o zaplacení.
Za provoz a úklid sportoviš , které využije ke své innosti ZŠ a MŠ eské
He manice, zodpovídá editelka ZŠ eské He manice.
Správce a editelka vedou provozní deník, do kterého zaznamenávají po ty hodin
využití, závady a pop ípad provedenou údržbu.
2. Uživatelem sportovního areálu vyjma víceú elového h išt m že být jedinec nebo
skupina. Chce-li si uživatel rezervovat jednotlivé sportovišt vyjma víceú elového
h išt , m že tak u init bezplatn u správce. Maximální doba rezervace jednoho
sportovišt je 1 hodina a uživatel odpovídá za dodržení této doby.
3. Uživatelem víceú elového h išt m že být pouze nahlášená skupina. Dobu a as
pronájmu dohodne vedoucí skupiny p edem se správcem. Vedoucím m že být jen
osoba starší 18ti let. Vedoucí si p ed zapo etím sportovní innosti vyzvedne u
správce klí od víceú elového h išt a po ukon ení pronajaté doby jej vrátí zp t.
P ed za átkem sportovní innosti potvrdí vedoucí svým podpisem p evzetí klí e a
zaplacení pronájmu dle platného ceníku. Vedoucí odpovídá za dodržení dohodnuté

doby, za úklid a po skon ení pronájmu za uzam ení víceú elového h išt . Za
zneužití i ztrátu klí e je sankce ve výši 200,- K za p ípadnou vým nu zámk .
4. Nelze-li ze strany uživatele dodržet p edem domluvenou rezervaci, je toto povinen
oznámit správci nejpozd ji 3 hodiny p ed dobou domluvené rezervace. Neu iní-li
tak, nebude p íšt brán z etel na jeho další rezervace sportoviš . Toto neplatí, dojdeli k náhlé zm n klimatu (déš , pov trnostní podmínky atd.), a nelze rezervované
sportovišt využít. V tomto p ípad m že uživatel správce o zm n informovat
v dob kratší nežli 3 hodiny p ed rezervací.
5. Mí e jakož i jiné sportovní ná iní si uživatelé zajiš ují sami. Hokejky se mohou
používat pouze plastové florbalové.
6. Je-li pronajat celý sportovní areál, není možný volný ani placený vstup na
sportovišt .
7. D ležitá tel ísla: Hasi i
150
Záchranná služba 155
Policie R
158
l. IV.
Ceník sportovního areálu
1. ZŠ a MŠ eské He manice (v provozní dob )

zdarma

2. víceú elové h išt (sít , branky)

50,- K / 1 hodina

3. h išt pro p edškolní d ti

zdarma

4. ostatní sportovišt (max. 1 hodina)

zdarma

5. sportovní areál (turnaje, soukromé akce atd.)

100,- K / 1 hodina

6. v neuvedených p ípadech schvaluje cenu pronájmu Zastupitelstvo obce
He manice

eské

l. V.
Povinnosti p i užití sportovního areálu
1. Každý uživatel sportovního areálu je povinen seznámit se p ed zapo etím sportovní
innosti s tímto provozním ádem a dodržovat veškerá jeho ustanovení.
Do sportovního areálu je zakázáno vstupovat jiným zp sobem, nežli za použití
vstupních branek.
Do sportovního areálu smí vstoupit uživatel mladší 10 let pouze v doprovodu osoby
starší 18 let.
Do sportovního areálu se nesmí vnášet p edm ty nesouvisející se sportovní inností,
uživatel je rovn ž povinen si všechny vnesené v ci odnést.
Uživatel sportovního areálu nesmí poškozovat nebo zne iš ovat sportovní plochu,
oplocení, vybavení a za ízení sportovního areálu.
Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví ostatních uživatel .

Uživatel nesmí svoji inností, zejména hlukem, obt žovat okolí sportovního areálu
a obyvatele obce.
Dále uživatel je povinen užívat sportovní areál tak, aby p edcházel možnosti vzniku
požáru, nebo jiným havárií.
Vstup do areálu je na vlastní nebezpe í a provozovatel nenese žádnou odpov dnost
za vnesené i odložené v ci ani za p ípadné újmy na zdraví.
Lékárni ka je pro p ípad drobného zran ní k dispozici v budov školy.
2. V p ípad zjišt ní jakékoliv závady ve sportovním areálu je uživatel povinen tuto
skute nost neodkladn oznámit správci.
Uživatel je povinen uhradit provozovateli sportovního areálu veškeré škody a ztráty,
které byly zp sobeny jeho vinou.
3. Uživatel m sportovního areálu je zakázáno:
vstupovat do sportovního areálu v nevhodné obuvi (kopa ky, obuv s podpatkem,
obuv s ernou podrážkou, atd.) nebo ve zne išt né obuvi
vstupovat do sportovního areálu v podnapilém stavu i pod vlivem jiných
omamných látek
vstupovat do sportovního areálu se zví aty vyjma služebních ps a ps sloužících
zdravotn postiženým osobám
vstupovat do dosko išt (mimo skoku do dálky) a roznášet písek po areálu
ve sportovním areálu jezdit na kole, t íkolkách, kolob žkách, kole kových
bruslích, skateboardech, motorkách a jiných dopravních prost edk
odhazovat odpadky mimo místa k tomu ur ená a lepit žvýka ky na um lý povrch
a vybavení
ve sportovním areálu kou it, rozd lávat a manipulovat s otev eným ohn m
používat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
vnášet do sportovního areálu st elné zbran , výbušniny, chemikálie a jiné
p edm ty ohrožující zdraví a bezpe nost a jakýmkoliv zp sobem s nimi
manipulovat
p emís ovat jakékoliv za ízení sportovního areálu mimo stanovená místa
lézt i skákat po konstrukcích, sítích i jiných sportovních za ízení
l. VI.
Nedodržování provozního ádu
V p ípad porušení tohoto provozního ádu bude uživatel ze sportovního areálu
vykázán, a podle okolností m že být jeho chování i p edm tem šet ení Policie R.
l. VII.
Záv re ná ustanovení
1. Provozní ád byl schválen zastupitelstvem obce eské He manice dne 27.7.2009.
2. Tento provozní ád nabývá ú innosti dnem 1.8.2009.
…………………………
Pavel Eliáš starosta obce

Dle plánu preventivn výchovné innosti na úseku požární ochrany pro
rok 2009 obec zve ej uje v m síci zá í následující lánek:

Když vzplane ohnivá voda
Pod pojmem „ho lavá kapalina“ si každý z nás p edstaví nejspíše
tu, s níž nej ast ji zachází. Pro motoristu zavoní opojná v n benzínu a
dálek, lakýrník si vybaví aceton i toluen a šéfkucha t eba n kterou
z flambovaných specialit.
V každém p ípad byl indiánský název „ohnivá voda“ velice
p ípadný, i když hasi e spíše zajímají jiné následky než spálené patro
po požití silné lihoviny. Nebude jist na škodu se na všechny ty ohnivé
vody podívat podrobn ji, protože v nich lze utopit nejen žal, ale také
miliónové hodnoty a lidské životy.
Samotný název ho lavá kapalina není tak docela p esný. Víme
totiž, že sama kapalina jaksi za nic nem že. Nebezpe í vzniká až
v okamžiku, kdy se za ne vypa ovat, protože v té chvíli ve sm si se
vzdušným kyslíkem vznikne výbušná sm s, která je naprosto
nevyužitelná pro odst el kamene i starých dom , které však jediná
jisk i ka dodá schopnost zni it obrovské hodnoty, zdraví a životy t ch,
kdo byli nablízku. Páry ho lavých kapalin jsou t žší než vzduch, drží se
p i zemi a proniknou i do sebemenší skulinky. Namítnete, že k požáru
je pot ebná ur itá koncentrace par. To je pravda, když se podíváme, p i
jakých teplotách se za ínají n které kapaliny vypa ovat, zjistíme, že
dosáhnout takové koncentrace není nijak obtížné. Pro p edstavu je ješt
nutno íci si alespo pár slov o bodu vzplanutí a bodu ho ení. Bod
vzplanutí udává nejnižší teplotu, p i které se nad kapalinou vytvo í
tolik par, že se p i p iblížení plamene za mírného výbuchu vznítí a op t
zhasnou. Práv podle této teploty adíme do jednotlivých t íd
nebezpe nosti ho lavé kapaliny. Bod ho ení potom udává teplotu, za
které se páry vznítí a dále nep etržit ho í. Pro techniky je d ležitý i
bod vznícení, jehož hodnota je ur ena teplotou, za které se ho lavá
látka vznítí na vzduchu i bez p ítomnosti plamene. Pokud se podíváme
pod tímto zorným úhlem na oby ejný benzín, asi nám p eb hne mráz
po zádech. Jeho bod vzplanutí je – (ano mínus) 24oC a hranice
výbušnosti p i koncentraci 1–8 %.

Nejnebezpe n jší jsou samoz ejm ho lavé kapaliny I. t ídy: již
zmín ný benzín, toluen i líh. II. t ída zahrnuje petrolej, terpentýn,
n které nát rové hmoty a další látky s bodem vzplanutí od 21oC do
55oC a reprezentantem III. T ídy je nap íklad motorová nafta, mazut a
další kapaliny s bodem vzplanutí 55oC až 100oC. Pozor, pokud jsou
ho lavé kapaliny II. a III. t ídy zah ívány, je nutno jejich nebezpe nost
posuzovat tak, jako by pat ily do I. t ídy.
Tento výlet do teorie asi nebyl p íliš zábavný, rozhodn byl však
nutný pro pochopení zásad prevence. Víme-li, odkud nebezpe í
pochází, m žeme mu daleko lépe elit. Poznali jsme, jak nebezpe né
jsou páry ho lavých kapalin, m žeme tedy na první místo za adit boj
proti výpar m. Nevystavujeme ho laviny p sobení tepla a místnost,
v níž je používáme, by m la být pat i n v trána. Tím jsme vytvo ili
objektivní podmínky pro bezpe nou práci a záleží už jen na našem
po ínání – sebelépe v traná místnost nebude k ni emu, pokud si p i
práci s acetonem zapálíme cigaretu, nebo si na dolévání topné nafty
posvítíme sví kou.
Nádoby by m ly být výrazn ozna eny a nikdy je nezapomeneme
pe liv uzav ít. Že je budeme skladovat daleko od zdroj tepla, mimo
dosah d tí a tak, aby nedošlo k rozlití, dodáváme jen pro úplnost –
rozumný lov k to ud lá bez váhání. Víte, že v byt nesmíme mít více
jak 10 litr ho lavin. V obytných a dalších místnostech s provozem
naftových topidel je dovoleno skladovat nejvýše 50 litr v p enosných
nádobách s nesmyvatelným nápisem „Topná nafta“. Ve sklepích je
povoleno uskladnit nejvýše 100 litr pro bytovou jednotku, pokud
obvodové st ny, stropy a podlaha jsou z neho lavého materiálu a je
zajišt no v trání.
V této chvíli vám vidíme na tvá i, že se vás naše rady netýkají.
Auto nemáte, naftou netopíte a jediné barvy ve vaší domácnosti jsou
vodovky vašich d tí. Omyl – moderní domácnost je p esto ho lavinami
vybavena dostate n , okna myjete Ironem i Okenou, jist u vás
nechybí odstra ova skvrn, v domácím baru p echováváte ho laviny
také a konec konc i n žné pohlaví p echovává spousty ho lavin
v podob lak na vlasy, nehty, odlakova a dalších kosmetických
výrobk .

Zkrátka, bez chemie se dnes už t žko obejdeme v jakékoliv
oblasti našeho života. Nejde tu však o to, zbavit se jejích výhod a
schopností. Je jen t eba mít na z eteli, jak málo sta í k tomu, aby se
z ochotného pomocníka zm nila v úhlavního nep ítele. A proto stále
platí, že za vším je nutno vid t lov ka, jeho stín padá i na požáry, p i
nichž svou roli sehrály ho lavé kapaliny. Hlavn však lidská nedbalost
a neopatrnost.
-pe-

Výzva ke kácení a oklešt ní stromoví a jiných porost
pro majitele a uživatele pozemk .
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si Váš požádat o pokácení a oklešt ní stromoví a jiných
porost v blízkosti elektrických rozvodných za ízení. Oklešt ní d evin
prove te prosím v termínu od 1. íjna do 15.listopadu. D vodem je
zabezpe ení provozu rozvodného za ízení, zajišt ní bezpe nosti osob,
kvalitní dodávky elekt iny a snížení ztrát v sítích na základ zákona .
458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona . 114/1992 Sb., o ochran
p írody a krajiny, v platném zn ní.
Oklešt ní (o ez) d evin prosím provád jte tak, aby:
nejmenší vzdálenost v tví od vodi nízkého nap tí u ovocných
strom byla alespo 1 m u holých vodi , 0,5 m u izolovaného a
kabelového vedení, u lesních a ostatních strom 0,5 u holého,
izolovaného i kabelového vedení s uvažováním ro ního p ír stku.
v ochranném pásmu vedení vysokého nap tí, tj. pod vedením a 7
m na každou stranu od krajních vodi , dosahovaly porosty
maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost v tví od vodi u
ovocných strom byla 2,1 m u holých vodi , 1,5 m u
izolovaného vedení a 0,5 m u kabelového vedení, u lesních a
ostatních strom 0,6 m u holého vedení a 0,5 m u izolovaného a
kabelového vedení s uvažováním ro ního p ír stku.
v ochranném pásmu vedení 110 kV, tj. pod vedením a 12 m na
každou stranu od krajních vodi dosahovaly porosty maximální
výšky 3 m.

P i práci prosím dodržujte bezpe né vzdálenosti od vodi pod nap tím
dle SN EN 501 10-1 ed.2. Odstra ování stromoví, p i kterém by
mohla být ohrožena bezpe nost a funk nost vedení, provád jte pouze
se souhlasem spole nosti EZ Distribu ní služby, s.r.o.
Pokud nedodržíte uvedený termín, provede oklešt ní, p ípadn
odstran ní d evin spole nost EZ Distribu ní služby, s.r.o.
D kujeme Vám za spolupráci.

POU

- BRNO 2009

eské He manice byly op t na tradi ní p ší pouti - letos
po tvrté! Až do Brna, až do Brna ...
P íprava za ala brzy zjara výb rem trasy, hledáním možností
nocleh pro utrmácené cestovatele, tréninkem fyzické i duševní
zdatnosti, nalezením možností p idat se k putujícím b hem cesty . V
kv tnu a po átkem ervna bylo možné spat it osoby, nave er obíhající
eské He manice v tšinou s ba žkem na zádech. V té dob už byla
zvolena trasa podél eky Svratky eskomoravskou vrchovinou v
p edpokládané délce asi 130 km.
Cesta byla rozvržena na
ty i dny s cílovými místy
Poli ka, Vír, Tišnov a Brno.
P edpov
po así
nabízela
mokrou – pršlavou - variantu a
tomu byl p izp soben obsah
batoh . S v domím každodenního
p ekonání více jak 30 km jsme
omezili jeho množství na
minimum. I tak m l každý na
zádech zhruba 10 kg. Vykro ení
bylo stanoveno na st edu 24.6. v
6.30 od kostela v
eských
He manicích . Zde jsme se
skute n
sešli, ale z d vodu
trvalého dešt zase rozešli s tím,
že chvíli vy káme. Po dvou
hodinách netrp livého
ekání

jsme vyšli p es Horky, Cerekvici, …... D. Újezd, Sebranice a St ítež do
Poli ky. Provázely nás mírné p ehá ky, asi 10km jsme šli v trvalém
dešti. Poli ka nás uvítala asi v 18 hodin. Chvilku jsme odpo ali, zašli
na ve e i a zdrav unaveni zalehli k spánku.
tvrtek byl z rána mlhavý, cesta p es Korouhev - travnatá p šina
a my byli po kilometru od kolen dol jak vodníci. Pot šující bylo, že
p estalo pršet - šlo se nám veseleji. V Jimramov jsme symbolicky
pozdravili n kolik slavných osobností ( skrze pam tní desky ) a cestou
p es Dale ín do Víru už vysvitlo slunce a p edchozí chlad byl vyst ídán
h ejivými paprsky a propocenými tri ky. Vírská p ehrada po celou její
délku nabízela vzácný pohled rekreanty nedot ené krajiny. Díky
zákazu koupání a tábo ení se velmi podobá krajin kanadských jezer se
spoustou les , skalních útes a p irozené vegetace. Renovovaná obecní
ubytovna ve Víru nám poskytla komfortní odpo inek za nízkou cenu.
Ve er nás p ijeli navštívit dva manželé našich poutnic. P ivezli
povzbuzení, informace co nového u nás a zlí jazykové pravili, že
„doma došlo isté nádobí a ledni ka zeje prázdnotou“.
V pátek ráno jsme
nastoupali na h eben
Vyso iny a vydali se
p es
Št pánov,
Nedv dici a Doubravník
do Tišnova. Celý den byl
slunný, za Št pánovem
jsme „zakufrovali“ a
cestu jsme našli až po
p ekonání pralesu se
podobající rokli poblíž
Uj ova. Nedv dice nás v
poledne ob erstvila na duchu i na t le, v Doubravníku nám trvalý
léka ský dozor extrahoval nasbíraná klíš ata a v Tišnov jsme nave er
spo inuli v pe inách p kné místní ubytovny, v jejíž bezprost ední
blízkosti byla m stská diskotéka, které jsme se poslechov ze svých
loží ú astnili do t etí hodiny ranní. Do Tišnova za námi p ijela další
skupina poutník , kte í se p idali na poslední úsek cesty – do Brna.
Sobotní cesta byla krásnou t icetikilometrovou procházkou podél
eky Svratky p es Veverskou Bitýšku, kolem historického hradu Veve í
až na prýgl (brn nskou p ehradu) . Zde jsme nastoupili do šaliny
(tramvaje ) a dojeli na štatl (do centra m sta) na Kounicovy koleje, kde

byla zamluvena betla (ubytování). Nohy nás už ani nebolely, jako na
za átku pouti, a tak jsme všichni vyrazili prohlédnout ve erní Brno,
ochutnat starobahno ( starobrno ) a užít si krás velkom sta.
V ned li ráno jsme na nádraží vyzvedli další skupinu poutník a
všichni spole n došli do katedrály sv. Petra a Pavla, kde byla slavena
poutní bohoslužba spole n s ukon ením roku apoštola Pavla. Plná
katedrála radostn oslavila ob slavnosti spolu se t emi biskupy
Petrem ( Filadelfie - USA), Pavlem ( eské Bud jovice ) a Vojt chem
( Brno ). Svými poutnickými tri ky a batohy jsme budili zna nou
pozornost a tak i po ob adech jsme p ed katedrálou dlouho besedovali.
Po výte ném ob d v restauraci L Eau vive ( Živá voda ) jsme se vydali
vlakem do Chocn a dom .

N kolik údaj z cesty. Vycházeli 4 poutníci (3 ženy, 1 muž). Do
katedrály v Brn došlo 12 poutník . Celá pou ítala 185.743 krok ,
což je cca 139 km. Nápojem pouti se stalo PITO Birell.
V pr b hu putování byla provád na detailní fotodokumentace, na
jejíž ve ejnou prezentaci jsou zváni všichni tená i He mánku. as a
místo budou sd leny zp sobem v obci obvyklým.
jc ,mc

P ed nedávnem byl do redakce He mánku doru en dopis, který nás
velmi pot šil. Jeho obsah ur it osv ží pam zvlášt t m d íve
narozeným spoluob an m.
Vážení redakto i,
s velikým zájmem jsem si p e etla internetové stránky eských He manic,
odkud pochází naše rodina. Byla jsem velmi p ekvapena samotným vydáváním
vašeho asopisu i jeho pestrým obsahem.
Musím se p edstavit, jsem Iva Pimperová, rozená Temrová, je mi již 74 let.
He manice pamatuji z doby první republiky, hlavn však z války, kdy jsem u své
babi ky trávila každé školní prázdniny a pamatuji dobu, kdy byl ve vsi zaveden
elektrický proud. (To byla událost!) Moje babi ka byla paní Marie Mikulecká,
tehdy vyhledávaná švadlena, nar. 1892, zem ela 1969. D de ek padl v první
sv tové válce a je uveden na místním pomníku padlých – Václav Dvo ák, nar.
1888, + 1914. Jeho bratrem byl pan František Hájek, místní sedlák . 7. Babi ka
bydlela na dolní cest . 20. Tuto chalupu využívali k bydlení i moji rodi e a to
celých 17 rok svého d chodu. Moje maminka byla Marie Temrová, roz.
Dvo áková, nar. 1914, + 1999 a tatínek Josef Temr, nar. 1912, + 1989. Moji
rodi e He manice p ímo milovali a myslím, že tam prožili š astné odbobí svého
inorodého stá í. Ješt se zmíním o svém strýci Zd ku Mikuleckém, nar. 1921,
+ 2007, který byl synem mé babi ky z druhého manželství s Janem Mikuleckým
– bedná em, + 1953. To vše na vysv tlení, pro jsem se rozhodla vám napsat. Jak
z výše uvedených dat vyplývá, uplynulo letos mnoho dlouhých let od as , kdy
naši blízcí odešli. Mám ješt sestru Vla ku – 63 r. a další rodiny – strýcovy d ti,
kte í navštívili He manice p ed rokem. Ráda bych vás tímto požádala, zda by
bylo možné, všem t mto zmín ným bývalým obyvatel m vaší obce v novat ve
vašem He mánku malou vzpomínku. Myslím, že ješt v He manicích žijí ti, kte í
si na n rádi vzpomenou. Shodou okolností, tém všechna data kon í devítkou,
takže stru n , kdy odešli – Marie Mikulecká p ed 40 lety, Josef Temr p ed 20
lety, Marie Temrová p ed 10 lety a Zden k Mikulecký p ed dv ma.
V eských He manicích jsem prožila krásné chvíle svého d tství a rádá
vzpomínám na sv j první bál – hasi ský u Eliáš v r. 1957. Stále jen doufám, že
se k vám ješt podívám.
Srde n vás všechny v redakci zdravím jménem celé naší rodiny a d kuji za
pochopení mé prosby.
Iva Pimperová
Malá Hraštice 0343, 262 03 Nový Knín
Pozn. redakce: Paní Pimperová vzkazuje mnoho pozdrav a v í, že se do
eských He manic brzy podívá. Pokud se ji ozve n kdo
z vrstevník bude velmi pot šena.

Studánka
Nikdy bych nev ila, že my studánky máme své internetové (webové)
stránky. A máme. Než se rozepíšu, tak se trochu p edstavím.
Jsem krásná, malebná studánka a mým domovem je údolí
Sloupnického potoka. Vy toto místo znáte jako Podlabí ko. Jsem
p esv d ena, že ti, co mají rádi p írodu m jist znají. Pam tníci íkají,
že jsem Kroulíkova. A protože to íkají pam tníci, tak tomu v ím.
Vznikla jsem jako zdroj vody, lidé m vyhloubili, protože tenkrát jiný
zdroj vody nebyl. Jen si p edstavte, že m nabrali do v der a pak
museli vynést do kopce na Borovou, aby t eba napojili dobytek. Jenže
doba šla dál. Pak asi vznikla moje sestra studna a pak p išel bratr
vodovod. No a já upadla v zapomn ní, byla jsem zne išt ná a zarostlá.
Jenže po ád žili dob í lidé a t m jsem nebyla lhostejná. Asi to byla
láska na první pohled. Tou dobrou duší, která mi zase vdechla život,
byla paní Ani ka Hude ková z Borové.

Spole n se svoji dcerou za mnou docházely, p estože m ly své práce
až nad hlavu. Chodily v každou volnou chvíli, istily a vynášely
kamení a nepo ádek, snad prý až na t ináctý schod. A pak osázely
krásnými kyti kami, trvalkami a ke íky. Ani ka chodila pravideln a

po ád m vylepšovala a hlavn udržovala. Jednu dobu ve mn plavaly
barevné rybi ky. Jen m mrzí, že ob as p ijde n kdo, komu se hodí
n jaká kyti ka, a tak ji vytrhne a odnese. Vím, že mám kousek ke
Sloupnici kamarádku, studánku Šmejdí ovu, jenže ta nem la to št stí a
nepotkala Ani ku.
A pro to všechno píšu? Nemám jinou možnost, jak Ani ce pod kovat.
I když má po ád co d lat, jsem stále její velkou láskou. A za to ji moc
d kuji. Pro jen takových lidí není více!?
Až budete mít v této chaotické dob as, p ij te m navštívit. eský
svaz ochránc p írody vytvo il webové stránky, kde mám své místo i já
(www.estudanky.cz) Jsem na to pat i n pyšná, takhle krásná jsem
jedna z mála. Proto ješt jednou: Ani ko d kuji.
Z e i studánek p eložila

Ivana Plašilová

ZPRÁVI KY ZE SPORTU
V uplynulé sezón 2008/2009 vybojovali he manští fotbalisté postup
do II. t ídy okresu. Pan Jirsák si tak splnil sen, se kterým vstupoval na
post trenéra muž p ed dv ma roky. O postupu rozhodl až poslední
zápas, ve kterém he manští fotbalisté porazili T chonín 2:1. Fotbalisté i
jejich fanoušci a fanynky náležit oslavili tento úsp ch v místní
hosp dce.
Letošní fotbalová sezóna za ala 9. srpna zápasem s Tátenicemi.
Za átek se moc nevyda il – porazili nás 0:2. Další výsledky –
.He manice – Jablonné 1:1, . He manice – Dolní ermná 3:0, .
He manice – Sruby 1:1, Brandýs – . He manice 4:0, . He manice –
Lanškroun B 2:2. V sou asné dob jsou naši na 11. míst s šesti body a
skórem 5:8. V me, že se naši nová ci ve skupin udrží. Držíme jim
palce.
V ervenci prob hl na místním h išti tradi ní pou ový turnaj. V sobotu
si zahrála „ stará garda“. Pozvali si soupe e z Cerekvic, Opatova a
etové. Kone né po adí – 1. Cerekvice, 2. . He manice, 3. Opatov, 4.
etová. V ned li si zahráli hrá i ze Sloupnice, Sebranic a Cerekvic. A
jak to dopadlo? 1. místo Cerekvice, 2. místo Sebranice, 3. místo
Sloupnice a na 4. míst . He manice.
„Stará garda“ se v pr b hu léta zú astnila n kolika turnaj . Ten první
se konal v ervnu v Jehn dí. V pom rn velké konkurenci šesti

mužstev naši „borci“ vybojovali prvenství. V Opatov ukázali, že to
nebyla náhoda a op t skon ili a 1. míst . Poslední prázdninový víkend
uspo ádal turnaj v malé kopané Luboš Sou ek z Horek. Tentokráte si
odvezli 2. místo za vít zným týmem z Cerekvic. 3. místo obsadila
Sloupnice a 4. místo Choce . Takže chlapi – velká gratulace.
V ervnu se na místním h išti konal tradi ní d tský dne, kterého se
zú astnilo asi t icet d tí všech v kových kategorií.
V zá í za ne v naší t locvi n cvi ení jógy pod vedením zkušeného
cvi itele pana Jaroslava Kavky. Tímto vás všechny zvu do t locvi ny,
trochu si protáhnout svá t la.
- JK -

ZPRÁVI KY OD HASI
29. srpna prob hlo na místním h išti tradi ní opékání kr t. K poslechu i
tanci hrál staronový DJ (dý džej) Jarda Marcal. Po así nakonec vyšlo,
masí ka bylo dost, pive ka také. Jen je velká škoda, že se takovýchto
akcí ú astní tak málo našich spoluob an .
SDH zve všechny tancechtivé lidi ky na tradi ní „Hasi ský ples“, který
se bude konat 28. 11. na místním sále. Nová kapela, p kná tombola a
výborná zábava. Tak se p ij te pobavit – budeme se t šit.
- JK -

Omluva a informace redakce
Vážení tená i, ti z Vás, kte í tento tvrtletník tete pozorn , jste si jist
v ísle 2 všimli, že toto vydání m lo vyjít již p ed t emi týdny. Bohužel
z nedostatku asu celé ady len redakce vychází až v t chto dnech.
V íme, že to pochopíte a na oplátku my se vynasnažíme, aby
He mánek . 4 vyšel na p elomu listopadu a prosince, kde najdete adu
informací a pozvánek na r zné již tradi ní p edváno ní, i váno ní
akce.
Od . 4 hodláme rozší it He mánek o rubriku nekomer ní inzerce
Prodám – koupím. Inzerci m žete zasílat na adresu He mánku, nebo
p edat na OU p. Ku erové.

Pohostinství eské He manice
po ádá
na sále kulturního domu
v eských He manicích

VINOBRANÍ
v sobotu 17.10.2009
za átek v 19.30 hod
k tanci a poslechu hraje skupina

Studio Mix
Ochutnávka vín z Vinných sklep
Lechovice
Bohaté ob erstvení zajišt no
Srde n zvou po adatelé
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