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Historie eských He manic V.
Jan Kostka z Postupic. Co se správy a hospoda ení tý e, po ítaly se nyní He manice
k Litomyšli, ale protože byly d di né a Litomyšl zápisná, nedošlo hned k úplnému splynutí
obou „zboží“.
He manická tvrz na Plchov kopci (dnes p ibližn Marcalovi), protože se na ní již
nebydlelo, pomalu chátrala a v roce 1513 byla již v sutinách. A proto p ikázal Jan v nástupce
Vilém Kostka z Postupic svému písa i Urbanovi, aby postavil novou prostornou tvrz, již po
zp sobu tehdejšího v ku na míst p i dnešním dvo e (školní zahrada u p idružené výroby)
v ovocném sad , kde se donedávna íkalo „Na tvrzi“.
V roce 1518 došlo k d lení kostskovských panství p i n mž postoupil Vilém Litomyšl
i s He manicemi svým brat ím, a tak se to dostalo po ase vše nejmladšímu a poslednímu
svého rodu Bohušovi Kostkovi z Postupic. Net eba snad p ipomínat, že Kostkové byli eští
brat í a p itom nejobratn jší politikové a diplomati našeho eského husitského státu. Toto vše
ovšem víme z d jin m sta Litomyšle, na niž i He manice berou p ímý podíl.
V roce 1543, když sho ely zemské desky, p iznává Bohuš Kostka, že drží po p edcích
svých v He manicích tvrz, dv r poplužní, m ste ko tam jší co tam m li, s podacím kostelem
v He manicích a Vra ovicích, s mlýnem sešlým pod Bohu ovicí a s tvrzišt m ve Vra ovicích
– e eným Vorlov.
Za

ty i roky potom, po známé stavovské revoluci, bylo však litomyšlské panství

Bohuši Kostkovi zkonfiskováno a on sám byl internován na svém panství v Brandýse nad
Orlicí, k n muž však byly nyní He manice i s okolím p ipojeny.

-mš-
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Dopis nemocnému a neš astnému lov ku
Milý sousede, zima nás všechny sev ela do kazajky našich domácností a nep eje
lidskému zdraví, sousedské laskavosti a sounáležitosti, protože i na venkov ubývá d iny, ke
které je zapot ebí najednou více chlap

nebo ženských. Ale jarní sluní ko už pomalu

vykukuje a klepe na okna a zve k novému rozradostn ní nad probouzející se zahrádkou,
zp vem kosík , vrabc , p nkav, sýkor, nad každým p ír stkem domácího hospodá ství.
asto bývá v zim smutno i když nás televize baví, reklamy lákají, pozvánky na r zné
akce provokují, politika roz iluje. Je to doba uzavírání se do svého já a asté sebelítosti. Ale
tomu už odzvonilo. Koukni se, kolik toho m žeš ud lat pro své zdraví, pro své domácí, pro
své uspokojení a št stí. Máš nemocné nohy, zkus napsat dopis své kamarádce nebo dávnému
par ákovi. O i ti neslouží tak, aby sis s chutí etl, zajdi do jiného stavení, kde m žeš pobavit
osam lého a smutného mrzouta. Jsi upoután na l žko, nabídni své služby rodinám s d tmi,
které nesta í zašívat, spravovat...Pokud ani to nem žeš, zkus trp liv p ijímat osud a potichu
se raduj z každé chvilky spánku, p inesené sklenice vody.
Každý lov k má na tomto sv t své místo a každý lov k je pro spole nost stejn
d ležitý. Jen tu svou lov inu musí v sob najít a pak ji musí um t darovat ostatním. Každý
lov k je originál. Je jedine ný - není možné jej n ím nebo n kým nahradit. Uv dom si
svou cenu, svou schopnost a svobodu být Já. P emýšlej, co dokážeš - zkus to, co nedokážeš –
to ne eš a netrap se tím. Za ni úsm vem, je totiž nakažlivý jak pro okolí, tak pro vnit ní
p elad ní správným sm rem.

Užívej jara, radosti, zkus najít nebe v sob .
–mc-
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Net ebské mamky !
V minulých vydáních He mánku byl vyhrazen malý prostor pro
osobnost

eských He manic i n koho, kdo má k obci blízký vztah. Dnes

chci p edstavit celou skupinu „ob anek“ spole né

–

d v at, která mají jedno

nejú inn jší možnou formou se starají o budoucnost

a perspektivu naší obce, v p eneseném m ítku o budoucnost zem a t eba i Evropy. Náš
sta i ký kontinent už roky vymírá a my eši spolu s kterousi pobaltskou republikou tvo íme
špi ku tohoto smutného primátu. Brusel i Praha vymýšlejí nejnemožn jší zp soby, jak
zastavit klesající popula ní k ivku a stárnutí
(p ist hování ) inteligent

té které zem

–

jedni plánují imigraci

z Asie, jiní z východu našeho kontinentu nebo z Afriky. Na

p irozený a tisíciletími osv d ený zp sob r stu národa n jak stále zapomínají

-

mate ství.
Mladé net ebské maminky vychovávají v této dob 21 d tí a v osad dnes žije 81
obyvatel. Kdyby tento pom r platil v celé

eské republice, závid la by nám Evropa. Každý,

kdo vychovával d ti ví, že rodi ovských problém , od íkání, bolestí a stres je nepo ítan .
N kdy chybí peníze, jindy odpo inek, vždycky as. T ch povzdech je nep eberné množství já už to nezvládnu, ...kon ím a d lejte si co chcete..., ...já t …, vzbu te tátu, a se taky chvíli
stará...atd. Ute e ale malý okamžik a matka je ochotna za své dít „bojovat“ s celým sv tem.
Každý rodi ale také potvrdí, že není v tší radosti než té s d tmi. Skrze d ti mají k sob
sousedé blíž, i mrzouti se za nou usmívat p i pohledu na batole. Co teprve nejr zn jší teti ky,
které se rychle a rády rozvzpomenou na své porody, kojení

a zaru ené výchovné metody.

Ve spole enství s d tmi je celá obec n jak radostn jší, p átelská a ohledupln jší. Pro své
jedine né poslání ve spole nosti je matka s dít tem pravd podobn nejd ležit jší osobností.
A je-li matek na kilometru tvere ním tolik jako v osad Net eby, jist to stojí za povšimnutí,
obdiv a uznání.
Nevím, je-li v osad dobrá voda, p íhodné geomagnetické pole nebo n co, co chybí
jinde ve spole nosti. Vím ale, že dar, který dostává každá rodina s narozeným dít tem je
velkým obohacením pro ni i pro obec. Michalovi, Andree, Radimovi, Kate inám, Ani ce,
Dominikovi, Nikolám, Karolín , Daniele, Honzík m, Tomáš m, Davidovi, Pepíkovi, Dian ,
Leošovi, Martin i t m které se teprve narodí p eji krom zdraví také laskavé maminky.

- jc-
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Zprávi ky z obecního ú adu a obecního zastupitelstva :
Obecní ú ad v eských He manicích upozor uje ob any na splatnost místního poplatku
za provoz

systému

shromaždování,

a odstra ování komunálních odpad

sb ru,

dle Obecn

p epravy,

t íd ní,

závazné vyhlášky

He manice . 4/2003, l. 5, odst. (1) , je splatný ve dvou
nejpozd ji do 28. února a do 30. zá í, nebo je splatný

využívání

Obce

eské

stejných splátkách, vždy
jednorázov nejpozd ji do

30. ervna. Sazba poplatku na rok 2004 iní 250,- K .
Splatnost místního poplatku ze psa dle Obecn závazné vyhlášky Obce eské He manice
. 1/2003, l. 6, odst. (2) je nejpozd ji do 30. ervna. Sazba poplatku iní : a) za prvního
psa 100,- K , b) za druhého psa a každého dalšího 150,-K .
Obecní ú ad upozor uje ob any, kte í byli obesláni upomínkou týkající se neuhrazení
místních poplatk za rok 2003, aby svoji poplatkovou povinnost splnili do konce b ezna
2004, jinak budou p edání k p estupkové komisi do Vysokého Mýta.
Obecní ú ad také žádá ob any o vrácení vypln ných formulá

„Prohlášení poplatníka“.

Obecní ú ad nabízí dv volná pracovní místa na ve ejn prosp šné práce pro Obec
eské He manice. P ípadní zájemci získají pot ebné informace na OÚ v Pond lí a ve
St edu od 8 do 17 hodin nebo na tel. 465 549 516.
Zastupitelé obce Vás zvou na ve ejné zasedání OZ, které se bude konat 15. 3. 2004 od
19 hodin v místním pohostinství s následujícím programem :1. Volba návrhové komise,
2. Úkoly ze zasedání ze dne 14. 10. 2003 (Eliáš Pavel), 3. Rozpo et 2004 (Rensová
Marie), 4. Zpráva o innosti OZ od minulého zasedání ze dne 14. 10. 2003 (Eliáš Pavel),
5. Územní plán (Ing. Pavel

ížek), 6. R 35 (radní Pardubického kraje Ing. Petr

Šilar), 7. Kronika (Jan Macek), 8. Diskuse, 9. Usnesení a 10. Záv r. P ij te si
podiskutovat o problémech v naší obci!

-pe© Lukáš Hlávka 2004
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Ohlédnutí za rozpo tem 2003 a finan ní výhled obce
na rok letošní.
Hospoda ení naší obce, podobn

jako jiných stejné velikosti, je dáno p edevším

obecním rozpo tem. Ten sestává z p íjmové a výdajové ásti. Výši p íjm ur ují hlavn
da ové výnosy, které podle p edem stanoveného klí e, rozd lují Finan ní ú ady. Z daní, které
p inášejí nemalé ástky do obecní pokladny to jsou da z nemovitosti, z p íjmu fyzických
a právnických osob, z p idané hodnoty. V p íjmové ásti rozpo tu se dále objevují poplatky
a dotace. Malý díl obecních p íjm p ipadá na hospodá skou innost obce, nap íklad tržby
z obecního lesa i z nájemného.
Výdaje tvo í mnohem obsáhlejší

ást rozpo tu, roz len nou na jednotlivé kapitoly

a díl í úseky – školství, doprava, místní správa, požární ochrana, vodní hospodá ství,
odpadové hospodá ství, kultura, sport apod.V následujících íslech je možné nahlédnout
a srovnat n kolik kapitol rozpo tu:
2003

2004

P íjmy celkem

5.435.631,-

3.807.500,-

z daní

3.162.664,-

3.225.000,-

z dotací

1.712.608,-

64.100,-

560.359,-

518.400,-

ostatní

Výdaje celkem

5.889.528,-

5.338.800,-

OZ a OU

1.144.392,-

1.789.000,-

školství

2.524.264,-

512.500,-

bytové hospodá ství

533.981,-

15.000,-

h bitovy

112.499,-

100.000,-

inženýrské sít

18.980,-

705.000,-

nákup pozemk

294.897,-

520.000,-

V p íjmové i výdajové ásti rozpo tu 2004 chybí státní dotace na školství, jejíž výše
není zatím známa. Proto p íjmy celkem a kapitola školství není t. .meziro n srovnatelná.
N které výdajové položky jsou vázány na schválení dota ních titul . Jedná se o cca 500 tisíc
na opravu obecního domu (OZ a OU), inženýrské sít (700 tisíc) v p ípad získání dotace na
plynofikaci, i h bitovy ( 100 tisíc ) p i kladném posouzení žádosti z Programu obnovy
vesnice.
Podrobný rozbor hospoda ení obce je k nahlédnutí na obecním ú adu.
-mr© Lukáš Hlávka 2004
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Kulturní okénko
Op t uplynul n jaký as od vydání minulého ísla a nám se mezitím zm nila íslovka
v ozna ení rok z 2003 na 2004. Co se ale naopak nem ní je kulturní život v obci. Proto
doufám, že ani letošní rok nebude skoupý na kulturní a spole enské akce všeho druhu.
Na své pouti po cest

životem p ešly tyto t i jubilantky kolem dalšího z mezník

a oslavily tak své:
Macková Hana 60

Kašparová Milada 70

Kafková V ra 60

narozeniny.

Plánované kulturní a spole enské akce:
Po úsp šných plesech hasi ském (SDH Net eby), mysliveckém - letos se konal ve
Sloupnici (B ezina) a sportovním (Sokol) nás eká ješt jeden poslední a nemén vyhlášený.
13. b ezna 2004 od 20.00 hod. se bude konat na místním spole enském sále „Tradi ní
hasi ský ples“ (SDH

eské He manice). Jako každý rok i letos Vás na parket uvítá

skupina „Proxima“ a od p lnoci Vás pot ší bohatá tombola.
Na druhý den tedy 14. b ezna zveme všechny d ti i dosp lé od 14.00 hod na „D tský
maškarní karneval“.

Pro všechny d ti je p ipravena spousta zajímavých sout ží v etn

d tské tomboly a vyhlášení nejlepších masek.
Poslední akcí, na kterou si Vás dovoluji pozvat, je divadelní p edstavení choce ského
Divadelního souboru Jirásek. Ten se zde p edstaví se svou hrou o t ech d jstvích od Carla
Goldoniho s názvem „POPRASK NA LAGUN “. P edstavení se uskute ní v sobotu
27. b ezna od 19.00 hod. na místním sále.

Na všechny akce srde n zvou po adatelé!
-mš-
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Sportovní okénko
Jaro nám pomalu uká na okénko a vše se probouzí ze zimního spánku.Také naše
sportovce už sluní ko vytáhlo na trávníky, kola a p ší túry. P esto, že jsme p es zimu
nezaháleli, všichni se už na jaro t šíme. Zanedlouho vyb hnou na trávník i naši fotbalisté.
Požádali jsme trenéry o rozpis jednotlivých zápas

jak dorostenc , tak muž

A

i staré gardy.
ROPZPIS UTKÁNÍ OP MUŽI JARO 2004
15.KOLO - SOBOTA

3.4.04

16:00 LANŠKROUN B - . H.

16.KOLO - NED LE 11.4.04

16:30

.H. - MISTROVICE

17.KOLO - NED LE 18.4.04

16:00

ETOVÁ - .H.

18.KOLO - NED LE 25.4.04

17:00

.H. - SLOUPNICE

19.KOLO - NED LE

2.5.04

16:00 N M ICE - .H.

20.KOLO - NED LE

9.5.04

17:00

.H. - LUKOVÁ

21.KOLO - NED LE 16.5.04

17:00

.H. - V.MÝTO B

22.KOLO - NED LE 23.5.04

17:00 SOPOTNICE - .H.

23.KOLO - NED LE 30.5.04

17:00

24.KOLO - NED LE

16:00 ZÁLŠÍ - .H.

6.6.04

BUS

- 14:30

AUTA - 15:00

AUTA - 15:00

BUS

- 15:45

.H. - T CHONÍN

25.KOLO - NED LE 13.6.04

17:00

26.KOLO - NED LE 20.6.04

16:00 TATENICE - .H.

AUTA - 15:15

.H. - ERVENÁ VODA
BUS

- 14:15

ROZPIS UTKÁNÍ OP DOROST JARO 2004
15.KOLO - SOBOTA

3.4.04

13:30 RUDOLTICE - .H.

16.KOLO - NED LE 11.4.04

13:30

.H. - ALBRECHTICE

17.KOLO - NED LE 18.4.04

13:15

ETOVÁ - .H.

18.KOLO - NED LE 25.4.04

14:00

.H. - SLOUPNICE

19.KOLO - NED LE

2.5.04

13:30 BRANDÝS NAD O. - .H.

20.KOLO - NED LE

9.5.04

14:00

.H. - LUKOVÁ

21.KOLO - NED LE 16.5.04

14:00

.H. - SEMANÍN

22.KOLO - SOBOTA 22.5.04

13:30 LIBCHAVY - .H.

23.KOLO - NED LE 30.5.04

14:00

24.KOLO - SOBOTA

15:00 D.T EŠ OVEC - .H.

5.6.04

.H. - SRUBY

25.KOLO - NED LE 13.6.04

14:00

.H. - .VODA

26.KOLO - NED LE 20.6.04

13:15 TATENICE - .H.

Rozpis utkání staré gardy se nám bohužel do uzáv rky tohoto ísla nepoda ilo získat.
-jk© Lukáš Hlávka 2004
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Pravopisné chyby
Tento

lánek je v nován všem našim

tená m, p edevším však t m „náro ným“.

Nejprve bych se cht l jménem Redak ní rady omluvit editelce školy a školky paní Miroslav
Brýdlové. Byla to práv ona, na jejíž hlavu se snesla neoprávn ná vlna kritiky za pravopisnou
chybu ve tvrtém vydání He mánku- lánku Školní okénko-ve slov vyráb ly (d ti). K této
hrubce došlo p i p episu jejího p vodního a bezchybného lánku – tímto se jí ješt jednou
omlouváme.
A dostali jsme se k jádru problému!
Je samoz ejm nep ípustné, aby se v obecním asopise objevovaly chyby jakéhokoli
charakteru, proto slibuji, že se je do budoucna pokusíme zcela eliminovat. Na druhou stranu
si neodpustím t chto pár v ti ek:
Cht l bych znovu podotknout, že všichni lidé, kte í se jakýmkoli zp sobem podílejí na
tvorb obecního asopisu, „nesou svou k ži na trh“. Proto prosím všechny tená e uv domte
si, že nikdo z tv rc není fundovaným žurnalistou i spisovatelem. Já osobn bych si dovolil
tuto „skupinku“ ozna it za „nadšence“, kte í cht jí n jakým zp sobem p isp t ke kulturnímu
životu obce. Bu te proto prosím pro p íšt shovívav jší k našim ob asným klopýtnutím a
oce te více než gramatiku a pravopis snahu sd lit Vám tená m n co zajímavého. Jsme
p ece jen lidé a jak je obecn známo „ lov k je tvor omylný a nedokonalý.“
Byl bych velice rád, aby se od této chvíle zam ila p ípadná kritika pouze na obsahovou
i strukturální ást asopisu nikoliv na tu gramatickou. Ten kdo te i jiná periodika si musel
jist všimnout množství hrubek a p eklep v profesionálních asopisech, novinách i knihách,
které píší odborníci i noviná i. Berte proto v potaz, že toto je „vesnický asopis“ a d lají ho
lidé jako jste práv

Vy! Toto mé p ání se týká i obecních internetových stránek

(http://www.ceskehermanice.cz/). Cht l bych také vzkázat všem anonymním kritik m:
„Nechcete-li se pod svou kritiku podepsat – pak tak ne i te v bec.“
-mš-
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D ti a škola
Vstoupili jsme do druhého pololetí letošního školního roku. Práce d tí v prvním pololetí
byla ohodnocena známkami

na vysv d ení. Mnohé

se právem mohly svými studijními

výsledky pochlubit, pro n které byly známky impulsem pro v tší píli v druhém pololetí.
Nejdychtiv ji o ekávali své vysv d ení prv á ci. Jejich úsilí bylo ohodnoceno
v pololetí jednou velikou známkou, kterou si s nadšením odnášeli dom . Vždy je také ím se
chlubit. Skrývají se za ní první písmenka, slabiky a slova, p íklady a íslice,kterým te

už

rozumí. Jen oni mohou íci,že proniknout do t chto taj dá n kdy po ádn zabrat.
Zatímco se z letošních prv á k stávají pomalu ost ílení školáci, v mate ské škole se
p ipravovalo na zápis do první t ídy p t p edškolák . 22. leden se stal jejich významným
dnem. P išli do školy v doprovodu rodi

. V o ích se jim zra ilo o ekávání, trochu obava,

ale i zv davost. Pohádkový krte ek se svými kamarády – zví átky – p estrojenými staršími
školáky – pomohl p ekonat po áte ní ostych budoucích školák

a ti pak už bez velkých

problém komunikovali s u iteli.
V krtkov

pelíšku p edvedli svoji obratnost, p edstavivost, e ové, matematické

i hudebn – pohybové schopnosti.
Aktivn se zapojili i rodi e. V dob , kdy ekali na své d ti, vytvo ili papírovou mozaiku
s pohádkovou tématikou. Ta, spolu s mozaikou vytvo enou p i lo ském zápisu, zdobí chodbu
naší školy.
Po spln ní požadovaných úkol se všichni zú astn ní sešli ve školní družin a spole n
ochutnali krtk v dort.
Atmosféru ve škole snad nejlépe vystihuje spontánní otázka jednoho z p edškolák :
„Tati, kdy sem zase p jdeme ?

Už zítra ,jo?”

-mb-
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Na záv r malé zamyšlení

Pro každé dít p edstavuje za átek školní docházky
d ležitý zlom v jeho život . D ti se v tšinou na školu velice
t ší.Tím spíše je smutné, když zanedlouho n kte í rodi e
zjistí,že jejich syn nebo dcera mají ze školy strach , že se
jim

do školy nechce. Je t eba si uv domit, že vztah dít te

ke škole ( a nejen k ní ) je podmín n charakterem prost edí,
ve kterém dít žije
Žije-li dít káráno, nau í se odsuzovat.
Žije-li dít v nep átelství, nau í se úto it.
Žije-li dít v posm chu, nau í se vyhýbavosti.
Žije-li dít v toleranci, nau í se sm losti.
Žije-li dít s pochvalou, nau í se trp livosti.
Žije-li dít v poctivosti,nau í se spravedlnosti.
Žije-li dít v bezpe í, nau í se v it.
Žije-li dít p ijímáno a obklopeno p átelstvím,nau í se ve sv t hledat lásku.
( Dorothy Lew Nolte )

P eji všem d tem, abychom jim my, dosp lí, rodi e i u itelé vytvo ili takové zázemí,že
se budou moci do školy vždy t šit.

-mb-
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Aprílová vize naší cesty do Chocn !
Po n kolikaletém dohadování Popaku ( poslanc Pardubického kraje ) byla na sklonku
lo ského roku p edstavena obyvatel m kraje ideální trasa rychlostní komunikace R35. Bylo
již na ase. M st m docházely finan ní prost edky k

lobování pro trasu co nejbližší,

vesnice se modlily o pr b h co nejvzdálen jší. Kone n je jasno. Severní varianta zvít zila.
Co na tom, že je znateln dražší? Ani nesouhlas ob an není d vodem k úvaze o jiném
pr b hu. Je ideální. Pro blízké obce bude výhodná pro v tší zájem investor a kvalitn jší
obslužnost. Pro ty vzdálen jší je výhodná proto, že nezatíží jejich životní prost edí
a obslužnost území bude nahrazena modernizací stávajících komunikací –

íká se, že

s obslužností to nebude „až takové terno“ – hlavním posláním komunikace prý bude tranzit.
A tak až Slávka, Iva nebo Vlasta pojedou ráno na Choce do práce, bude jejich cesta
pest ejší a radostn jší. Za He manicemi si rozsvítí sv tla p ed vjezdem do tunelu, než se
nad jí, budou za Zálším vjížd t na trajekt, který je p eveze p es Labsko - Oderský kanál do
blízkosti cíle své cesty. Problém by mohl nastat v p ípad ,

že Labe zamrzne d íve, než

Evropská unie poskytne dotaci na ledoborec. Ale vždy nakonec v kraji rybník má každý na
p d n jaké staré brusle...
Rozhodujícím argumentem pro výb r severní varianty
náklad

R35 byla úspora provozních

na údržbu zeleného d lícího pásu silnice. Úklid bujn

rostoucí vegetace zajistí

družstevní jalovice z Chot šin, jejichž pastvinami komunikace povede.
Nejv tší o ekávání místních obyvatel ale vzbuzují plánované sjezdy a odpo ívadla pro
tranzit. Nep eberné množství trpaslík , zaru en zna kových od v a otužilých blondýnek
nám tu skute n chybí. Tož, jen aby ta unie nasypala co nejd ív.

–jc-
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U ÍME SE ANGLICKY = WE ARE LEARNING ENGLISH
Od íjna 2003 se v naší obci rozb hl 70ti hodinový kurz anglického jazyka. Výuka
probíhá každý tvrtek od 18.30 do 20.00 hodin v místní škole. Kurzu se ú astní 6 ob an :
Pavel Eliáš, Jaroslava Kafková,Tomáš Ku era, Roman Ku era, Alena Ku erová a Josef Šváb.
V únoru 2004 se k nim p ipojil ješt

Patrik Chleboun, ale ten od b ezna 2004 p echází

na individuální studium.
Všichni jsou úplní za áte níci, a tak jsou pokroky skute n znatelné. Po 36 hodinách již
studenti dokáží p eložit jednoduché texty, povídat o sob

a vést krátké rozhovory

(samoz ejm v angli tin ). V jejich znalostech se promítá nejen práce v hodin , ale i domácí
p íprava, která je u studia nezbytná. Nikdo nem že p edpokládat, že se mu angli tina “nahrne
do hlavy“ pouze v hodin . Je t eba si na samotné studium ud lat n jaký ten as i n kolikrát
týdn . Jako lektorka studenty pouze navedu na to, jak se angli tinu u it, vysv tlím jim
gramatiku, odpovím na nejr zn jší dotazy, ale zbytek je na studentech samotných.
Pro angli tina?
Nejen, že to je sv tový jazyk, kterým se domluvíme tém

na celém sv t , ale beze

sporu se stává nedílnou sou ástí našeho života. Setkáváme se ní v dom , i nev dom .
V obchodech, v televizi, v kin , v asopisech, atd. N kdy stá í pouhé sloví ko, i jednoduchá
fráze t eba z písni ek nebo obal výrobku, které si dokážeme sami p eložit, i zareagovat na
dotaz cizince. A hned nám stoupne sebev domí, že naše úsilí nep ichází vnive , a že
nepat íme mezi ty, kte í jen bezmocn pokr í rameny. Otevírají se nám tak další možnosti
a samoz ejm si tím rozši ujeme sv j vlastní obzor.
Myslím, že na u ení není nikdy pozd , a krom toho, kolik e í umíš, tolikrát jsi
lov kem. Ale to není pro nikoho z nás žádná novina. Obdivuji každého, kdo ud lá krok tímto
sm rem. Na letní prázdniny p ipravuji týdenní prázdninovou výuku angli tiny pro d ti. Od
zá í 2004 pak AJ pro zájemce z ad dosp lých, v MŠ angli tinku pro d ti a v ZŠ angli tinu
pro malé školáky.
Záv rem pár slov k ú astník m kurzu.. Doufám, že Vaše nadšení ani chu nabýt dalších
v domostí Vás neopustí, a že u studia vydržíte minimáln do ervna.
KEEP SMILING and GOOD LUCK!

Andrea Brýdlová – lektorka
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Místní knihovna
Místní lidová knihovna má své sídlo v malé místn stce v budov požární zbrojnice.
V jejích prostorách je se azena podle tématických ad n co kolem t í tisíc knih. Jsou zde
knihy nau né, cestopisné, d tské, dobrodružné, scifi, knihy pro mladé sle ny, detektivky
a v neposlední ad beletrie pro dosp lé od našich i sv tových p edních autor .
Naše knihovna spolupracuje s M stskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. Tato knihovna má
dohodu s n kolika dalšími knihovnami a z pen z, které obdrží, pravideln nakupuje knihy
nové. Tyto se poté rozd lují do jednotlivých knihoven asi 5x ro n . Knihy, které už naši
tená i p e etli, se vrací zp t do m stské knihovny. Pokud si tená /v tšinou žáci a studenti,
kte í shání knihy na povinou

etbu/ vyžádá n jakou knihu, která se v naší knihovn

nenachází, pak nám jí pracovnice m stské knihovny po domluv do týdne pošle nebo alespo
rezervuje.
V sou asné dob navšt vuje naší knihovnu 35 registrovaných tená

a to jak z ad

mládeže, tak i z ad starší generace. Práv pro zlepšení p ístupu tená m, bychom uvítali,
kdyby se n kde sehnala místnost v suterénu. Tím by odpadlo chození do tolika strmých
schod . P ivítáme každý dobrý nápad.
Otevírací doba knihovny je každou st edu od 16.30 hod do 18. hod. Zveme proto
všechny, kte í mají vztah ke knihám, cht jí se zárove i n co nového dozv d t, rozveselit se
i si poplakat, aby p išli a za ro ní poplatek:
dosp lí 25,- K

d chodci 20,- K

mladší 15 let 10,-

si zde vyp j ili každý tu svou knihu.

Na Vaší návšt vu se t ší knihovnice S. Bedná ová
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