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Historie eských He manic VII.
I když byly He manice odtrženy od panství brandýského k panství litomyšlskému
(roku1649 viz. minulý díl), kostelem však z staly i nadále filiálkou farního ú adu v Brandýse
nad Orlicí, takže nejstarší zachované matri ní zápisy z He manic a okolí /z Vra ovic, No ína,
Zálší, Vod rad, Chot šin.Orlov, Tisové, Horek, Net eby, Borové a Podšvábí/ jsou v matrikách
brandýských, jež za ínají rokem 1641. Vlastní filiální matriky mají He manice v Brandýse od
roku 1711. a vlastní farní ú ad od roku 1740.
Jak

je

uvedeno

výše,

novými

pány

He manic

a

okolí

stali

se

TRANTMANSDORFOVÉ. Ke stru né charakteristice tohoto rodu bych využil zápis
brandýského historika Kadl íka(1885), který zaznamenal:
O rod tom, a dosti bylo by v n m psáti, ší iti se nechci. Byli oni od smrti císa e
Rudolfa II. až do nejnov jšího asu stále t mi nástroji, jichž upot ebeno k týrání
hubení eských památek a eského jazyka.

ech ,

ech m nep áli nikdy, a v království eském na

ú ady nejvyšší za 200 leté poroby lidu našeho. Katolíky bývali horlivými, ale lidskostí mén
se skv li.“ ech u iní nejlépe, když po památkách pán t ch se ani neohlíží“. Toliko stru ný
popis tohoto rodu prost ednictvím historika Kadl íka.(samoz ejm se jedná o jednostrannou
charakteristiku, kterou je t eba brát s ur itým asovým odstupem a rezervou).
Posledním rodem, který byl v „patronaci“ našich obcí byl rod Thurn – Taxis . K nim
toliko jedinou v ti ku:“Thurn-Taxis Litomyšl ani neznal a ona neznala jeho“.

-mš-
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Školní okénko – zá í zve do školy!
Není to tak dlouho, co informoval
tento zpravodaj o práci Základní školy
v eských He manicích. Léto uteklo
jako mávnutím proutku a my jsme op t
zahájili školní rok. Sešli jsme se
s úsm vem.

Popovídali

jsme

si

a poslechli vystoupení Lenky Je ábkové
a

Diany

Janí kové.

K

slavnostní

atmosfé e 1. zá í p isp la ú ast pana starosty Pavla Eliáše. Drobným dárkem pro d ti,
pozdravem a p áním p išel vyjád it podporu, kterou škola v jeho osob i v celém obecním
zastupitelstvu má. D kujeme za ni.
Stejn jako jinde v republice i u nás zasedlo do školních lavic mén d tí, než bylo
zvykem ve více než dvousetleté historii
školy v naší obci. Vzhledem k odkladu
školní docházky p edškolák , kte í byli
u nás zapsáni do první t ídy, nebyl letos
tento ro ník otev en. M žeme se na n
t šit až p íští školní rok. Zákonit odešli
žáci po úsp šném dokon ení pátého
ro níku na druhý stupe ZŠ. Snížením
celkového po tu žák

došlo k díl ím

organiza ním zm nám.
Základní škola v eských He manicích má i nadále ty i sou ásti. V základní škole
došlo k poklesu ze dvou na jednu t ídu (2., 3. a 5. ro ník ), beze zm ny z stává jedno odd lení
školní družiny, jedna t ída mate ské školy a školní jídelna.
Školáci mají možnost už od nejnižšího ro níku bezplatn využívat internet, mohou se
zapojit do innosti v zájmových kroužcích, které pro n pravideln p ipravujeme. A už jsou
to oblíbené sportovní hry, práce s po íta em, hra na zobcovou flétnu nebo dopravní výchova.
V jednání je ješt jeden, ale necháme se p ekvapit.
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Letos bychom cht li ve výuce i v celkovém život

školy dále prohlubovat vztah

k ekologii a p írod jako takové. Budeme pokra ovat v zapo até spolupráci s firmou Ekola
Libchavy. Zapojíme se do programu „Les ve škole - škola v lese“, který vzniká pod záštitou
státního podniku Lesy eské republiky.
Spole n s mate skou školou máme v plánu n kolik kulturních akcí ( koncert, divadelní
p edstavení, jarmark, vystoupení ). Budeme si pomáhat s p ípravou p edškolák . Z ady
dalších plánovaných akcí jmenujme alespo jednání o spole né škole v p írod .
Paní Mgr. Miroslava Brýdlová požádala o uvoln ní z funkce editelky a po jednání
s Obecním ú adem v eských He manicích odešla k 31. 7. 2004 na jiné místo. Budeme se
t šit na její návšt vy. Cht la bych jí touto cestou pop át pevné zdraví a mnoho úsp ch
v novém zam stnání. Sou asn jí d kuji za více než dvacet let ob tavé práce v naší škole.
Záv rem bych cht la všem žák m, zam stnanc m a p íznivc m školy pop át p íjemnou
atmosféru, tv r í prost edí, chu realizovat své plány a zdraví. Úsp chy pak na sebe jist
nenechají dlouho ekat.
- Mgr. Jana Jandová -
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P ivandrovalci
V život

každý z nás vypl uje v nejr zn jších dotaznících bezpo et informací, které

za le ují jedince do konkrétní skupiny, škatulky i kategorie. Jsem muž nebo žena, dít
dosp lý, zam stnanec versus zam stnavatel, v ící neb ateista,

nebo

ech nebo jiná národnost.

Zvláštní množinu ob an tvo í p ivandrovalci.
P ed asem jsem vyslechl ost e odsuzující výroky na adresu p ivandrovalc naší obce.
Od té doby si marn lámu hlavu nad tím, kdo to vlastn p ivandrovalec je. Je-li protikladem
p ivandrovalce rodák, potom velká ást ob an (možná v tšina) jsou p ivandrovalci. Je-li
rozhodujícím kriteriem délka pobytu v obci, pak bychom m li ve ejn sd lit, po jak dlouhé
dob

dochází k p echodu p ivandrovalce v ctihodného ob ana. Typické vn jší rysy nebo

p íslušnost k názorov sp ízn né skupin lidí snad také nep ichází v úvahu. Podíváme-li se do
dávné historie, nezbývá než pokorn se smí it s faktem, že díky cestovatelské vášni praotce
echa jsme všichni tak trochu p ivandrovalci.
Pro však vid t v p ivandrovalcích n co špatného. Vandrovníci chodili po sv t a sbírali
nové zkušenosti a um ní. Sami také obohacovali místa, kam p išli a kde se, t eba jen na as,
usadili. Užitek obci m že p inést jen t íbení tradice s novými pohledy.
A kolik je u nás vlastn rodin, které nemají mezi svými nejbližšími p ivandrovalce?
P ivandrovalci se stávají t eba naše d ti v jiných m stech a obcích a my bychom jist nebyli
rádi, kdyby tam na n hled li jak na „druhou kategorii obyvatel“. Nenechejme si namluvit, že
hodnota ob ana se dá posuzovat podle toho odkud pochází nebo jak dlouho kde bydlí. A zcela
na záv r – ten odsuzující hlas v úvodu také nepat il domorodci. Nezbývá tedy nic jiného, než
se u it sžívat se všemi, kte í tu našli domov.

- jc -
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Zprávi ky z obecního ú adu a obecního zastupitelstva
Dne 21. ervna 2004 rozhodlo OZ o vým n oken a vnit ních parapet na budov OÚ
v eských He manicích (206 444,- K bez DPH). Akci bude provád t fa ZALSTAV
s. r. o. a bude hrazena z Programu obnovy venkova (dotace Pardubický kraj-180 000,- K
a Obec eské He manice -180 000,- K ). Zbytek pen z bude použit na sana ní omítky ve
sklep OÚ.
Dne 2. srpna 2004 OZ rozhodlo, že pro školní rok 2004 – 2005 bude v ZŠ

eské

He manice zachována pouze jednot ídka a to s ro níky 2, 3 a 5. Dále OZ rozhodlo
o podpo e rodin s více d tmi. V p ípad , že do našeho školského za ízení (MŠ a ZŠ)
budou p ihlášeny více jak dv d ti z jedné rodiny, uhradí jim obec

eské He manice

stravné na celý školní rok po dobu docházky do tohoto za ízení.
editelkou Základní školy v eských He manicích byla jmenována pí. Mgr. Jana Jandová
z Tisové a to s ú inností od 1. srpna 2004 do doby nástupu editele vzešlého z ádného
konkurzního ízení.
Dne 30. srpna 2004 OZ odsouhlasilo zpracování hlukové studie Ing. Z. Husákem
(17 000,- K ). Tato studie eší hluk z dopravy po komunikaci II. t ídy k plánované bytové
výstavb v Územním plánu obce a je podmínkou Krajské hygienické stanice Pa kraje
k dalšímu stupni územn plánovací dokumentace obce.
Dne 30. srpna 2004 OZ odsouhlasilo platbu ( 761 047,- K ) za rok 2004 na plynofikaci
osady Net eby. Na akci plynofikace obcí Horky, Net eby a Bohu ovice je rozpo et
8 338 211,- K z toho dotace od Státního fondu životního prost edí R je 4 100 000,- K .
Obecní ú ad v eských He manicích upozor uje ob any, že do 30. zá í 2004 je t eba
uhradit druhou splátku poplatku za provoz systému shromaždování, sb ru, p epravy,
t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad za rok 2004 dle Obecn závazné
vyhlášky Obce

eské He manice . 4/2003, l. 5, odst. (1).

-pe-
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Díky za každé nové ráno, aneb jak si zamilovat život
…je tolik v cí, které každý den stihneme, je tolik v cí, které každý den prošvihneme, je
toho mnoho, na co se nám nedostává nadání nebo energie. Je dob e p iznat naši nedokonalost,
ale je hlavn dob e, když se na sebe a okolí podíváme i jinak.
Každý lov k je v n em výjime ný, n co se mu da í lépe než všem ostatním. N kdo
umí výborn spravit každou v c, n kdo uva í pro mlsouny, n kdo nau í písni ku, je hv zda
ve fotbale, vypráví vtipy k popukání, cestuje, umí vyslechnout starosti…
Když se dáme správn dohromady, m žeme být nejsehran jší a nejšikovn jší sme ka na
Zemi. Pot ebujeme se! A je dob e, když se všichni pot ebujeme. Je dob e, když máme o koho
se starat a p itom umíme sami s vd ností p ijímat pomoc druhých. Je dob e vážit si každého
lov ka a ctít jeho d stojnost a svobodu, p iznat všem lidem právo na lásku a št stí.
Pamatujme na to, že vždycky nebudeme v síle, ve zdraví a „v nejlepších letech“.
Budujme si krásné vztahy s nejmladší generací i s lidmi zralého v ku. Hledejme ideály, které
jsou zlatou nití našeho života a jistotou, která nás p ekra uje a pro kterou má cenu se každý
den usmívat a jít dál.
Když se nám jednou životní možností zúží na minimum, vždy nám z stane základní
svoboda – jaký zaujmeme ke všemu postoj.
Tomáš Ba a by um l ve svých 90-ti letech o tom všem vypráv t nejlíp…
-mc-
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Máma na telefonu
Šlapka Ellen s povzdechem vstoupila do tmavého vchodu oprýskaného inžáku a ne
zrovna nadšen zaklapala na ošum lé dve e v p ízemí. Nikdo se neozýval. Tušíce n jaký
pr švih, nejist vstoupila dovnit . Malá zanedbaná garsonka, dlouho se zde jist neuklízelo.
Žen již dávno minula p ta ty icítka, doba n kdejších atraktivních“kšeft “ byla nenávratn
pry . A tak se stala „dámou na telefonu.“ Její pasák Hanz ji vždy p ivážel k zákazníkovi
dom a sám pak ekal venku v aut . Poté ho spat ila. Sed l jaksi schoulený u stolu. Nejist
pozdravil a ona pocítila, jak se jí zmoc uje neur itý pocit úzkosti, smíšené s nelibostí.
„Mláden e, to vy jste mi tehdy volal, že?“ vymá kla kone n ze sebe. Neklidn si
zapálila, ale hned cigaretu zamá kla v popelníku na stolku. Mladík-asi dvacetiletý-s sebou
nervózn pohnul.“Vím hnusím se Vám, ušklíbl se s ho kostí v hlase, když si všiml, že se snaží
dívat jinam. Jeho obli ej i ruce byly zna n zohaveny, asi následkem n jakého úrazu. Nebojte
se, nejsem nemocný. Když jsem byl malý kluk, tak mne máma opa ila va ící vodou. Už mi to
z stalo… Lidi se mne straní, jsem jim odporný. Ala já myslel – uchechtl se výsm šn ,
že…vy…to snesete líp. P ece dva tisíce za hodinu vaší p ízn …tak jak bylo ujednáno…
„Nu dobrá“, povzdechl si a nenápadn brnkla mobilem venku ekajícímu Hanzi, jako že
je vše OK. „Tak jdem na to…Celou hodinu budu tvoje…“ P emohla se a za ala mu rozepínat
košili. Zadržel ji. „Ne vydralo se mu z úst, „takhle ne. Ani tak, jak…jak…si snad t eba
myslíte…“ „ Tak jak?“ vyjela podrážd n . Úchyláky p ímo nesnášela. Rozechv le se k ní
naklonil a jeho znetvo ené rty jí zašeptaly do ucha pár krátkých v t. Udiven na n ho
pohlédla. „Jenom to? Celou hodinu ti mám povídat? A n co p kného? Ale co…? Zamyslela
se rozpa it .
A tak nakonec si sedla na pohovku a rad ji zav ela o i, když jí položil hlavu do klína.
Teplou dlaní se dotkal jeho ela. „Tak - mámo – povídej už n co,“ pobídl ji netrp liv , když
stále ml ela. Zprvu ji napadlo, že p i t ch jeho slovech hned vysko í a ute e, ale pak se
ovládla.
Rychle hledala vhodná slova a nitky d ív jších vzpomínek. Zpo átku bez velkých
souvislostí, avšak nakonec to vyústilo do doby, kdy jí bylo tak o p tadvacet mí a ona se
svým malým Vojtíškem/který pak zmizel kdesi v Austrálii/ pobývala u své ovdov lé tety na
Vyso in .
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Vzpomínala a znovu radostn prožívala v nitru to, co již nenávratn odvál as: vonící
louky a strán , lesní orosená jitra a sbírání h íbk , odpolední letní posezení u kafí ka
a lahodné bábovky v zahradní besídce uprost ed záhon ji in, bzukot v el, houkání vlá ku
kdesi v dálce za lesem…
A on, v krátkých p estávkách mezi jejím vypráv ním se zmínil o tom, jako ho vlastní
máma – fe a ka –málem utrápila k smrti, proto skon il v d cáku, takže je sám a sám se
probíjí životem. Ani se nevyu il, vzdal to, když zakoušel od ostatních jen výsm ch, nadávky
a rány. Te

vypomáhá v m stském psím útulku, kde také p espává. „Pejsk m nevadím“,

ho ce se usmál. Tenhle kumbál si pronajal na pár hodin od jednoho kšefta e s byty… A také
nakonec dodal, že to je v bec první pohlazení, které v život poznal…
Náhle tiše zavrn l mobil: to Hanz dává avízo, že už je as. Ellen vstala a vzpomínky
z jejích o í zvolna vyhasínaly. Rysy ztvrdly, op t se p ihlásila neúprosná a tvrdá p ítomnost.
„Tak mladej,“ pronesla neosobn ,“hodina uplynula…“ Snažila se nevnímat, když rozpa it
a smutn polkl – a podával jí peníze. „Ne odstr ila mu ruku, nechci je. Ale o jedno t žádám:
už mi víckrát nevolej. Ani bych stejn nep ijela. Ber to, že to tak musí být. Život už je takový
– a musíme ho brát takový jaký je. Ale stejn - díky…!“
Z stal zmaten stát uprost ed místnosti a v sev ené dlani svíral peníze. Po chvíli si všiml
nedokou ené cigarety v popelníku. Opatrn ji vzal a pe liv zabalil do kousku papíru. „P ece
jenom“, zašeptal tiše, p ece jen mám n jakou památku od svý mámy –na telefonu.

-sd-
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Sportovní okénko
Lo ská sezóna 2003 – 2004 skon ila pro fotbalisty ne zrovna nejlépe. Dosáhli pouze 28
bod a to jim nesta ilo na udržení v 2. t íd okresního p eboru a sestoupili do 3. t ídy OP.
P ed letošní sezónou se dosavadní trenér pan Brychta rozhodl ukon it trénování mužstva a na
jeho místo nastoupil Miloš Vera. Pomoc s trénováním mu p islíbil pan Ji í Chleboun.
Fotbalový oddíl uspo ádal 26.7. turnaj, na který byla pozvána družstva ze Zálší,
Sloupnice a Kerhartic. Za krásného po así byly sehrány 4 vzájemné zápasy, ze kterých vyšli
jako vít zové he manští fotbalisté. Na 2. míst skon ili fotbalisté z Kerhartic, 3.bylo družstvo
ze Sloupnice a 4. místo pat í družstvu ze Zálší.
Veterán cup je sout ž pro starší gardu. Ti za ali svoji sout ž 16.dubna zápasem
s Kerharticemi, kde prohráli 0:1.Dále hráli s Chocní – 2:6 , s Vysokým Mýtem – 0:5, s Dolní
ermnou – 0:5 , s Kostelcem nad Orlicí 1:3 , s Letohradem 3:0, s Cerekvicí 0:0, s Žamberkem
3:2, s Ústím nad Orlicí 2:4 a s Lanškrounem – 5:3. Celkem sehráli 10 zápas , ve kterých 6krát
prohráli, 3krát vyhráli a 1krát remízovali.
Nesmíme zapomenout na naše nejmladší fotbalové družstvo – dorostenc . Ti ukon ili
lo skou sezónu s 29 body na 10. míst . V 26 zápasech uhráli skóre 47:51. To se jim asi moc
nelíbilo a proto se letos pustili do boj se soupe i s v tší vervou a je to vid t na jejich
dosavadních výsledcích.
Za dobrými výsledky našich fotbalist stojí jejich dobrá p íprava a také dobré zázemí.
Dík tedy pat í nejen hrá m, ale i trenér m a všem, kte í vytvá ejí dobré podmínky pro jejich
hru. Zapomenout nesmíme ani na fanoušky, kte í svým povzbuzováním vytvá ejí p i zápasech
báje nou atmosféru.
V sobotu 11. zá í se uskute nil na místním h išti turnaj v nohejbalu trojic, kterého se
zú astnilo 9 družstev. Za velmi p kného po así
bylo sehráno 21 vzájemných zápas . Vít zem se
stalo družstvo ve složení Josef Sou ek, Miloš
Vera a Ji í Kafka. Na druhém míst

– Libor

Ku era, Lá a Jirsák a Jarda Kafka, krerý byl
zárove nejstarším hrá em turnaje. A t etí místo
obsadil – Mirek Pa our, Lá a J va a Pavel
Hrn í . D kujeme všem hrá m, organizátor m
a sponzor m za p kné odpoledne.
© Lukáš Hlávka 2004
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Ve stejný den, ale na jiném h išti se konal turnaj ve vybíjené žen. Po adatelkami byla
d v ata z Jehn dí. Našim hrá kám se da ilo a vybojovaly 1. a 8. místo. Po adatelky z Jehn dí
skon ily na 4. a 7. míst , d v ata z Tisové na 3. a 6. míst a ženy ze Sedliš na 2. a 5. míst .
Gratulujeme a p ejeme hodn takových úsp ch .
I ženy z volejbalového oddílu pravideln jezdí na turnaje. Na ja e to byl ty kolový
turnaj v Litomyšli, kde vybojovaly 1. místo. Stejný turnaj probíhá i te

na podzim. D v ata

zatím sehrála 1 zápas a vedou si op t výborn . Držme jim palce, a se jim hraje stále tak
dob e.
Dne 4. prosince 2004 od 12,30 hodin se uskute ní „1. MIKULÁŠSKÝ PINEC CUP„
v eských He manicích. Startovné : muži - 30,- K , ženy - 10,- K . P ihlášky do 19. listopadu
2004 u Pavla Eliáše.
-jk-
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Zprávi ky z obecního ú adu a obecního zastupitelstva
Dne 30. srpna 2004 OZ odsouhlasilo instalaci dvou dopravních zna ek ( A-12 D ti )
v obci Net eby firmou SÚS B stovice v hodnot 6 545,- K .
Obecní ú ad v eských He manicích informuje ob any, že dne 5. a 6. listopadu 2004 se
uskute ní volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu

R.

Volební místností je p edsálí místního kulturního domu.
Dne 20. íjna 2004 prob hne sb r nebezpe ného odpadu zastávkovým zp sobem a sb r
papíru v místní ZŠ. Místo a

as se dozvíte v p iloženém letáku. Dále SDH

eské

He manice pro vás p ipravuje v listopadu sb r železa, datum a místo tohoto sb ru bude
zve ejn no obecním rozhlasem.
Zastupitelé obce Vás zvou na ve ejné zasedání OZ, které se bude konat 25. 10. 2004 od 19
hodin v místním pohostinství s následujícím programem :1. Volba návrhové komise, 2.
Úkoly ze zasedání ze dne 15. 03. 2004 (P. Eliáš), 3. Zpráva p edsedkyn finan ního
výboru (M. Rensová), 4.Informace o ZŠ eské He manice

(Mgr. J. Jandová), 5. Zpráva

o innosti OZ od minulého zasedání ze dne 15. 03. 2004 (P. Eliáš), 6.Informace o stavu
obecního lesa (J. Fendrych), 7. Lípy p ed OÚ v eských He manicích (S. Je ábek),
8. Kronika (Jan Macek), 9. Diskuse, 10. Usnesení a 11. Záv r.
Dne 13. zá í 2004 OZ souhlasilo s p e azením Obce

eské He manice k matri nímu

ú adu p i M stském ú adu ve Vysokém Mýt (od OÚ Sloupnice) a to od 1. 1. 2005.
Dne 13. zá í 2004 OZ odsouhlasilo POV (program obnovy venkova) na rok 2005.
1. Ve ejná knihovna

500 000,- K (obec 250 000,- K ), 2. rekonstrukce ve ejného

rozhlasu 85 000,- K (obec 60 000,- K ),3. obnova a z izování ve ejné zelen 50 000,- K
(obec 25 000,- K ).
-pe-
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Budovatelské mini okénko v rámci VPP
V pr b hu m síce kv tna byla dokon ena celková rekonstrukce autobusové zastávky
v osad Borová. Po n kolika desetiletích je „chati ka“ op t jako nová. Snad procházející
„marjánková“ mládež, vracející se z r zných disko-hrátek a akcí naši opravenou „boudi ku“
ušet í toho nejhoršího…
Krom pravidelného úklidu chodník a ekáren nástup samotného léta znamenal pro
naše „vépépáky“ pustit se ponejvíce do sekání a úklidu trávy/nap . hasi ská zbrojnice
a zejména silni ní p íkopy ve sm ru Net eby-Sloupnice/. Rovn ž nelze opomenout sekání
trávy v místní MŠ, dle pot eby.
Mezi další
kovových kontejner

innosti našich ferdík -mravene k /práce všeho druhu/pat ily nát ry
pro ukládání odpadového skla a dále kopání výkop

pro položení

el. kabel v rámci opravy ve ejného osv tlení v obci./nám stí ko/.
Po p evzetí obecních lesních ploch novým lesním hospodá em p. Fendrychem, se naši
zam stnanci VPP, zejména v rámci m síce srpna pustili do ožínání stromk v Chot šinách.
Byl již skute n nejvyšší as! Mr avé i odrostlejší doubky dusila nemilosrdn hustá tráva
a polní plevel – takže pak si stromky mohly „kone n vydechnout“.
Jakkoli lesní práce v Chot šinách nebyly jist hra kou, následující zahájení lesních prací
/ v zá í/ na Podšváb se stalo pro mravene ky, když né p ímo hororem, tak zcela jist akcí na
záchranu osázených lesních ploch v této lokalit . Vzrostlé, dvou i t ímetrové smrky, dusící
a lámající se pod hustým p íkrovem divokého chmele, pichlavých šlahoun
a hustých ke

ostružníku

bezu erného by bez ob tavé a ú inné pomoci zcela jist nep ežily. Práce stále

pokra ují a na podzim bude rozhodn co pálit.

-sd-
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Kulturní okénko
Po „okurkové sezón “ spojené s letními radovánkami u vody, v p írod , i s blízkými
lidmi, nastává op t realita všedních dní. Léto je pomalu na odchodu, d ti už mají zase
nastolený pevný ád ve školách a na okno za íná klepat podzim. S p íchodem podzimu je
však tradi n spojen bohatší kulturní život v obci.
Na své pouti životem p ešli tito jubilanti kolem dalšího z mezník

a oslavili tak své

narozeniny:
Charouz Ladislav 60

Macek Josef 70

Kafková Olga 75

Ku era Old ich 80

Dosko ilová Vlasta 80

Hude ková Božena 80

Plánované kulturní a spole enské akce:
V íjnu prob hne druhé letošní vítání ob ánk - p ivítáme: Fišerovou Nikolu - Slavíkovou
Natálku - Balcara Ji ího - Dvo á kovou Terezu - Macka Tomáše
Bezesporu nejv tší akcí podzimu bude natá ení zábavné televizní show s moderátorem
Ji ím Krampolem a jeho zajímavými hosty. Budou se zde „vyráb t“ dva díly po adu
„NIKDO NENÍ DOKONALÝ“ Natá ení prob hne v jednom dni 21. íjna na místním
spole enském sále. Ú ast p islíbili

:

od 1730 hod.(Hana Zagorová + Pavel Šporcl)
od 2000 hod. (Jan Saudek + Karel Svoboda)
P edprodej lístk byl zahájen od 27. zá í na OÚ eské He manice na tel. 465549516.
Vstupné na jednotlivá p edstavení á 100,- K .
27. listopadu od 2000 hod. se bude konat na místním spole enském sále „Tradi ní hasi ský
ples“ (SDH

. He manice). Letos poprvé Vás k tanci vyzve skupina „MAXIBEND“ a od

p lnoci Vás zajisté pot ší bohatá tombola.Na Vaši hojnou ú ast se t ší po adatelé!
P edváno ní atmosféru nám zp íjemní Petr a Hana Ulrichovi + Javory p i Váno ním
koncertu, který se uskute ní 3. prosince od 1900 hod. v místním kulturním sále. Všichni
jste op t srde n zváni!

-mš-
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Vážení spoluob ané,
jménem nás všech jsem požádal o krátkou osv tu týkající se t íd ní odpad nejpovolan jšího
z nejpovolan jších a to Ing. Davida

erného, editele spole nosti EKOLA

eské Libchavy,

s. r. o. Žádosti vyhov l a zaslal mi tento e-mail.
SEPAROVANÝ SB R ODPAD – Víte, že …
ve Vaší obci m žete p isp t k ochran

životního prost edí tím, že budete

z domovního odpadu d sledn t ídit druhotné suroviny – plastové a sklen né obaly ?
m žete k odkládání t chto druhotných surovin využít speciálních nádob, které jsou
umíst ny na celkem 4 stanovištích – v eských He manicích, v Chot šinách,
Net eby a Borové ?
do nádob ur ených na t íd ní plast

nepat í tyto komodity: obalové fólie ze

siláží, linoleum, obaly od krabicového mléka, polystyren
do nádob ur ených na t íd ní skla nepat í tyto komodity: drátosklo, porcelán,
keramika, lepená skla z automobil
t íd ný sb r odpad ve m stech a obcích finan n podporuje spole nost EKO-KOM
a.s., která zastupuje výrobce, plni e a distributory obal ?
tato finan ní podpora je vázána na množství vyt íd ných odpad , tzn. ím více
vyt ídíte, tím více prost edk

na rozvoj systému t íd ného sb ru Vaše obec

získá ?
v roce 2004 bylo doposud v naší obci separovaným sb rem získáno 1,621 t plast
(což p edstavuje cca 100 m3) a 2,675 t skla ?
v roce 2004 doposud získala Obec eské He manice za vyt íd né komodity odm nu
v celkové výši 8 877,- K
D kuji Ing. D. ernému za užite né informace pro Vás ob any.
Co m ale jako starostu trápí nejvíce p i t íd ní odpad ?
Nezodpov dnost n kterých lidí, kte í si kontejnerová místa pletou s velkou popelnicí!
Pro tam nalezneme baterie, plechovky od barev, železo, pytle,staré hadry, WC mísu a elní
sklo z automobil atd.? Vždy tam nejsou nádoby na tento odpad! A navíc p ece pravideln
sbíráme nebezpe né odpady, železo, papír a objemový odpad. Nau me se t ídit odpady a
ned lejme si z naši obce skládku!
- pe © Lukáš Hlávka 2004
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Na záv r op t troška té moudrosti našich d d a babi ek!
Ozve-li se v zá í hrom, bude v zim zavát každý strom.
Bou ka v zá í - sníh v prosinci.
Teplé zá í - íjen se mra í.
Touží-li zá í po roce, bude v íjnu bláta po ose.
ím déle vlaštovky u nás v íjnu prodlévají, tím déle p kné a jasné dny potrvají.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Spadne-li v íjnu listí, bude mokrá zima.
ím d íve listí opadne, tím úrodn jší p íští rok.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se p ikrade.
Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima.
Den svaté Terezi ky nebývá bez vlaži ky.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komá i.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jist brzy p ijde led, ale dlouho nepobude

-mš-
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