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Historie eských He manic VI.
Když byl královským mandátem zav en Sbor v Litomyšli a zni ena celá jejich tamní
práce a všichni brat í nejenom z Litomyšle, nýbrž i ze zem vypov zeni, skrývali se tajn na
brandýském panství, tedy i v He manicích. Mezi nimi Jan Augusta, jenž však byl nakonec
zradou p ece jen dopaden v lesích u Sloupnice.
Vdova po Bohuši Kostkovi, Libuše z Lomnice, odkázala Brandýské panství
i s He manicemi svému synu Janovi ze Žerotína – otci slavného Karla staršího ze Žerotína.
Byli tedy po Kostcích z Postupic He manickými pány i slavní Žerotínové. Karel starší ze
Žerotína na svém panství skrýval i posledního biskupa

Jednoty bratrské - Jana Amose

Komenského!
Po Karlov smrti p ipadlo brandýské panství Marii Zárubovn z Husti an, která však se
svým mužem e kem z Lipé dlela tou dobou za hranicemi v emigraci a odtud se snažila své
panství spravovati. Brandýským a He manickým potvrdila všechna jejich privilegia, která
m li od Žerotín .
Brandýský historik Kadl ík pravdiv lí í v kapitole „Žerotínský h bitov“ jak bezohledn
a nelidsky byla tato paní stíhána, beze všeho práva, až se kone n nejvyššímu komo í a
habsburskému místodržiteli v echách Janu Bed ichovi z Trantsmansdorfu poda ilo, že mu
utýraná žena dne 5. dubna 1652 prodala Brandýs sotva za polovic tehdejší ceny. Na ež
He manice, Horka, Vra ovice, Sv. Ji í, Lhotka, Sudislav, Oucmanice, P ívrat,

lupek, díl

Vl kova, Morašice a Malé Sedlištky byly zase od brandýského panství odtrženy a p ivt leny
k panství litomyšlskému, jež pat ilo Trantmansdorf m už od roku 1649.

-mš-
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Historie oslav Dne matek
V m síci kv tnu pat í druhá ned le všem maminkám. První zprávy o „ p edch dci „
Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni íkalo Mate ská ned le nebo
Ned le matek.
V USA se poprvé Den matek slavil v roce 1872 . Za národní svátek však byl oficiáln
prohlášen až v roce 1914 jako den ve ejného vyjád ení lásky a úcty matkám. Druhou
kv tnovou ned li matky nepracovaly, neva ily, neuklízely. Všechno obstarávaly d ti, které
navíc maminky ochotn obsluhovaly. Dosp lí posílali matkám pozdravy a blahop ání. Ob ané
USA se zdobili kv tinou – bílou ten, kdo maminku už nem l a ervenou ti ostatní.
Do

eskoslovenska p išel nápad

slavit Den matek kolem roku 1918, kdy zemi

navšt vovalo hodn lidí z USA. Poprvé byl slaven v roce 1923 .Nejvíce se o oslavu Dne
matek v bývalém eskoslovensku zasloužila Alice Masaryková, dcera T.G. Masaryka.
V 50. létech byl tento svátek v eskoslovensku nahrazen oslavami Mezinárodního dne
žen. Devadesátá léta obnovila tradici oslav Dne matek. S d tmi ve škole prožíváme svátek
maminek p edevším emocionáln .
Všechny darovaly maminkám vlastnoru n vyrobená p ání ka s pod kováním za lásku
a každodenní nezištnou pé i.
Hlavní dárek

však na maminky

teprve ekal - letos jím byla

hudební pohádka.

Sn hurka a sedm trpaslík , kterou d ti zahrály v úterý 25. kv tna v 16. hodin na místním
sále.
V pohádkových rolích se p edstavily všechny školní d ti, nechyb lo ani vystoupení
mate ské školky. Sou ástí programu byla výstavka výtvarných prací, které d ti b hem roku
vytvo ily.

-mb-
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Interview s Bohem
„Poj dál,“ ekl B h. „Tak ty bys se mnou cht l ud lat interview?“ „Jestli máš as“, ekl
jsem. B h se usmál a odpov d l:“M j as je v nost, a proto je ho dost na všechno. A na co
se m chceš zeptat?“
„Co t na lidech nejvíc p ekvapuje?“ B h odpov d l:“ To, že je nudí být d tmi, a tak
pospíchají, aby dosp li, a když jsou dosp lí, zase touží být d tmi. P ekvapuje m , že ztrácejí
zdraví, aby vyd lali peníze, a pak utrácejí peníze na to, aby si dali do po ádku své zdraví.
P ekvapuje m , že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají na p ítomnost, a tak
vlastn nežijí ani pro p ítomnost, ani pro budoucnost. P ekvapuje m , že žijí, jakoby nikdy
nem li um ít, a že umírají, jakoby nikdy nežili.“
B h m vzal za ruce a chvíli jsme ml eli. Pak jsem se zeptal:“Co bys cht l jako rodi
nau it své d ti?“
B h se usmál a odpov d l:“Chci, aby poznali, že nemohu nikoho donutit, aby je
miloval. Mohu jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcenn jší není to, co
v život mají, ale koho mají. Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý
bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní. Chci, aby poznali,

že

bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo pot ebuje nejmén . Chci, aby poznali, že trvá jen
pár vte in zp sobit lidem, které milujeme, hluboká zran ní, ale trvá mnoho let, než se taková
zran ní uzdraví. Chci, aby se nau ili odpoušt t, odpoušt t skutkem. Chci, aby v d li, že jsou
lidé, kte í je milují, ale nev dí, jak své city vyjád it. Chci,

aby poznali, že opravdový p ítel

je ten, kdo o nich všechno ví, a p esto je má rád. Chci, aby poznali, že vždycky nesta í, aby
jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpoušt t.
Chvíli jsem sed l a t šil se z Boží p ítomnosti. Pak jsem Bohu pod koval, že si na mne
ud lal

as. Pod koval jsem mu za všechno, co pro mne a mou rodinu d lá. A B h

odpov d l:“Kdykoli. Jsem tu ty iadvacet hodin denn . Jen se zeptej a já ti odpovím.“Lidé
zapomenou, co jste ekli. Lidé zapomenou, co jste ud lali, ale nikdy nezapomenou, jak se
vedle Vás cítili.
P i poslechu rádia (v po adu

eského rozhlasu 2-Praha-Host do domu-v relaci Jak to vidí MUDr. Marie

Svatošová) zaujal poslucha e text Interview s Bohem, proto jej zde uvádím-t eba zaujal i n koho z Vás!

mš-
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VPP informuje
P es ur ité po áte ní potíže „r stu“ pracovní aktivita VPP v naši obci úsp šn
pokra uje.
Od 1. dubna t.r. nastoupili dva noví pracovníci /jeden z osady Borová, druhý z Net eb/.
P edchozí zam stnanec totiž absolvoval pouze t ím sí ní zkušební dobu, a pak práci musel
ukon it.
Ur itou výhodou je, že noví pracovníci nejsou p ímo z

eských He manic, a proto již

z tohoto d vodu bude snadn ji udržovat pat i ný zájem a d raz na istotu a po ádek v obci.
Prvo adým úkolem VPP bylo dát do po ádku ve ejná prostranství po u plynulé zim
a zbavit je pokud možno co nejd íve silné vrstvy zimního posypového materiálu. Poté
následovaly úklidové práce v autobusových ekárnách v našich t ech osadách i pot ebný jarní
úklid prostoru p ed katolickým h bitovem. Navíc v osad Net eby byl proveden rozsáhlejší
úklid: ve ejné prostranství kolem hasi ské zbrojnice a odpadkových kontejner , zameteny
okraje komunikace a chodníku, bylo vy išt no prostranství kolem autobusové

ekárny,

zast ižen živý pl tek.
Pracovníci rovn ž vypomohli v naší mate ské školce: terénní práce

pi

obnov

pískovišt /prosévání písku a zeminy/, likvidace nežádoucích ke , dále sekání trávy apod. Na
školní zahrad

za ali s obnovením /rekonstrukcí/ sportovního

dosko išt : terénní

úpravy,prosévání písku, obnova rozb hové dráhy atd.
Rozsah innosti v rámci VPP také zahrnuje práce a úklid p ed spole enským sálem
a místním pohostinství. V p ípad pot eby zam stnanci pomáhají správci spole enského sálu
p. Pa ourovi nap . s p emís ováním stol , židlí, sk íní apod.
V rámci zlepšování životního prost edí v obci byl proveden úklid kolem odpadkových
kontejner a samotné nádoby byly o išt ny a opat eny novými informa ními nálepkami.
Zatím nejnov jší akcí je zahájení celkové opravy autobusové ekárny v osad Borová
/zajišt ní stability,vým na rozbitých oken, nová podlaha, obnovení vn jšího i vnit ního
nát ru, oprava d ev né lavi ky.

-sd-
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Svátek svatého Floriána - 1700 let od úmrtí patrona
hasi , kominík a zedník !
V letošním roce(4. kv tna) uplynulo 1700 let od smrti sv. Floriána - Co víme z legend
o sv. Floriánovi?
Narodil se ve t etím století našeho letopo tu v Zieselmavru u Vídn . Byl pok t n
a vychován v k es anské ví e. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci t etího století
vojenským ú edníkem. Postupn se v ímském vojsku propracoval až na vedoucího kanclé e
místodržícího ímské íše v Lavriku v Horním Rakousku.
K es anství v té dob bylo masov ší eno a znamenalo velké nebezpe í pro v nou
ímskou monarchii, tehdy zmítanou bídou a vále nými konflikty. Prostý lid hledal
v k es anském u ení úto išt

p ed existen ními problémy a nejistotou. Pok t ní se asto

bou ili a odmítali uctívat císa e Diokleciána jako boha. Odmítali také vstupovat do armády
a tak Dioklecián vedl proti k es an m rozsáhlé pronásledování.
V okolí Lavriku bylo zat eno

ty icet muž . O v zn ných a týraných se dozv d l

Florián a pokusil se jim pomoci. Sám byl však zat en a p edveden p ed svého nad ízeného
Akvilína. Když trval na své k es anské ví e, byl mu en. Nakonec mu byl na krk uvázán
mlýnský kámen a t lo svrženo do eky Enže.
Zem el 4. kv tna roku 304.
Legenda dodává, že jeho t lo bylo vyplaveno na skálu, kde hlídal velký orel. Prý proto,
aby nemohl být zhanoben pohany. Když se zpráva donesla ke zbožné a majetné paní Valerii
z Linze, požádala o vydání jeho t la a nechala ho d stojn pochovat. Poh eb byl nedaleko
Linze, v místech, kde dnes leží m stys St. Florian, a nad jeho hrobem byl už v šestém století
vystav n augustiniánský klášter. Tradovalo se, že svou modlitbou a osobní pomocí zachránil
ho ící d m. Od 15. století, kdy se stal patronem hasi , pat il mezi „populární“ sv tce.
Postupn se stal patronem také kominík , sládk , bedná , mydlá , ale i zedník .
Stal se také zemským patronem Horního Rakouska, Bologn , ale i Polska. V Krakov
jsou uloženy jeho ostatky, které si na papeži vyžádal král Kazimír, jako záštitu v bojích proti
Rus m a proti pohromám vzniklým vodním živlem.

ást sv tcových ostatk získal z Polska

také Karel IV. Pro svatovítský chrám v Praze. Tak sv. Florián pronikl hloub ji i do eského
pov domí.

© Lukáš Hlávka 2004
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Stal se typickou postavou štítových výklenk
vesnických chalup, lidových maleb na skle, svatých
obrázk

a rustikálních, hlavn pozdn barokních plastik

jako jsou nap íklad sv tcovy sochy v Lipnici nad Sázavou
nebo ve Slavonicích.

asto se objevoval i na morových

sloupech ve spole nosti morových patron , jak je tomu
nap íklad v Poli ce, Hostivicích i Velvarech. Jeho obraz
najdeme ve velehradské bazilice, jeho socha zdobí hlavní
oltá kostela v Borovanech.

Nej ast ji je sv. Florián vyobrazován jako ímský voják s p ilbicí na hlav , n kdy
ješt

s me em, k ížem, korouhví a mlýnským kamenem, jak vylévá vodu na ho ící d m.

Jeho památka byla 1. kv tna 2004 uct na na moravském sv. Hostýn – známém poutním
míst .

-mš-
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Sportovní okénko
Jarní fotbalová sezóna neza ala pro muže – fotbalisty - zrovna nejlépe. V Lanškroun
prohráli 0:4 a doma hráli s Mistrovicemi 1:4. V etové to trochu vylepšili a remízovali 2:2.
Doma je ekalo derby se Sloupnicí. Chlapci se vybi ovali a porazili "Sloupe áky" 2:0
V N m icích se jim moc neda ilo - 1:3, ale doma se op t ukázali v dobrém sv tle a porazili
Lukovou 3:2. V zatím posledním zápase doma podlehli V.Mýtu 1:6.
Prozatímní skóre - 2 výhry,1 remíza a 4 prohry.
Není ale ješt nic ztraceno. eká je ješt 5 zápas . Takže kluci - držíme Vám palce.
Lépe se da í dorostu. Ti v jarní sezón pouze jednou prohráli a to v etové,
t ikrát remízovali – s Rudolticemi, Brandýsem a Semanínem a
t ikrát vyhráli - nad Albrechticemi, Sloupnicí a Lukovou.
Doufáme, že jim tato výborná forma vydrží až do konce sezóny.
A abychom byli úplní nesmíme zapomenout na "Starou gardu".Sehráli zatím t i zápasy.V
Kerharticích prohráli 0:1. Doma hostili Choce - bohužel i chocenští byli lepší a ani ve
Vysokém Mýt se jim neda ilo a prohráli 0:5.
Známé heslo íká " Není d ležité vyhrát, ale zú astnit se", ale já v ím, že ur it i ta
výhra jednou p ijde.
Tak chlapci nezoufejte a p kn trénujte - my všichni Vám držíme palce.

© Lukáš Hlávka 2004
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Ženy volejbalistky se v dubnu zú astnily velikono ního turnaje v Litomyšli. Za ú asti 4
družstev si hrav

se všemi poradily a bez ztráty setu vybojovaly první místo. P ihlásily se do

litomyšlské ligy, kde je budou

ekat

ty i turnaje. První již prob hl a to 18. 5. na

volejbalových kurtech v Litomyšli. P estože d v ata hrála poprvé venku, op t se jim da ilo a
z možných devíti bod získala osm a tedy krásné a zasloužené 1. místo.
Protože stále jenom po turnajích jezdí a doma ješt žádný neuspo ádaly, rozhodly se tuto
chybu napravit. Proto na 12. ervna pozvaly 3 družstva žen na turnaj do

eských He manic.

Protože doufají, že jim p ijdou místní ( možná i p espolní ) fandit, p ipravily pro n spolu s
nohejbalisty skv lé ob erstvení v podob ope eného selátka. Kdo máte chu a náladu p ij te
si odpoledne nebo ve er posed t, zakousnout n co dobrého a zazpívat si p kné písni ky s
kytarovým a harmonikovým doprovodem.
Všichni jste srde n zváni!
Také ženy vybíjenká ky celý rok piln trénovaly a p ipravovaly se na tradi ní jarní
turnaj ve vybíjené. Tentokrát byla po adatelkami d v ata ze Sedliš . Turnaj se uskute nil dne
22. kv tna od 13. hod za ú asti 7 družstev.
2x eské He manice

2x Sedlišt

2x Tisová

1x Jehn dí

Nejprve se hrálo systémem každý s každým a dále pak podle vzniklého „herního
pavouka“. Naše dv družstva žen se umístila na krásném 1. a 6. míst . Každá ze zú astn ných
hrá ek dostala od po adatelek cenu. Zárove byla z každého družstva vybrána nejlepší hrá ka,
která byla také po zásluze ocen na. Po adatelky-hrá ky Sedliš - m ly turnaj dob e
zorganizovaný co do ob erstvení i zázemí. I p ed áste nou nep íze

po así byl turnaj

hodnocen jako vyda ený.

-jk-
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Dar stá í, moudrost v ku!
P esáhne-li mladík i sle na patnáctý rok svého v ku, nastává dlouhé období ( až do
smrti ) stesk na to, jak ten as letí, jak už jsme zase o rok starší, že nedávno byly vánoce a už
bude op t konec školního roku a podobn . Paradoxní je, že v ten samý okamžik, kdy si
stýskáme na úprk hodinových ru i ek, se t šíme na n co, co je asov p ed námi, co
o ekáváme a nem žeme se do kat. Sotva tato doba nastane už si zas post žujeme na své stá í
a t šíme se na n co nového.
Tak si teenager p edstavuje krásný svobodný život po ukon ení školy, nabytí idi ského
pr kazu nebo osamostatn ní vylétnutím z rodného hnízda.Voják toužebn

eká konec vojny,

manželé o ekávají své potomky, nezam stnaní se t ší na práci, starší zam stnaní na d chod.
T šíme se i na mén významné události - na dovolenou, na víkend, na p kné po así, na
houba ení i na p íští díl argentinské telenovely. A p itom stárneme - takový je život. To ale
není pesimistické, poraženecké odevzdání se osudu. To je výzva k využití schopností
kteréhokoliv v ku.
Mládí je aktivní, inorodé, p ímé a otev ené. Produktivní v k umí využít fyzických sil
spolu s duševními schopnostmi k praktickým díl m. Stá í pak s sebou p ináší životní
moudrost ov enou zkušeností a laskavost k druhým plynoucí z poznání životních hodnot.
V našem okolí žilo a žije mnoho t chto moudrých, laskavých senior . Jejich spole ným
rysem je trvalá aktivita v mezích svých sil. Nezapomenutelná byla tve ice „brigádník “
stav jících místní pohostinství - pan Pohorský, Kašpar, Šalda a Matouš. Pracovali na hospod
s nasazením, jaké by jim mohl závid t nejeden t icátník. T esoucí se ruce, nemocná páte ani
jiné zdravotní problémy nebyly d vodem k ne innosti. A životní osudy i vlastní postoje byly
rozdílné, setkání s každým z nich bylo zvláštn uklid ující.
Mimo ádný pokoj, ale i šarm vyza oval z pana

erného z Borové, který do vysokého

v ku vázal knihy. Každou ned li oholen v erném obleku s bílou košilí nesl kv tiny na
h bitov a cestou promluvil vlídné slovo se sousedy.
Obdivuhodný byl bystrý úsudek pana Mikuleckého, který se do devadesátky zajímal
nejen o hospodá ství, ale o veškeré d ní v obci a národ . O tom, že lze ve stá í své okolí
obdarovávat nejr zn jšími zp soby sv d í všudyp ítomnost paní Kafkové “Marion“ - koho
potkala, s tím popovídala a nezarmoutila nebo paní Strnadová -Veselá, která vždy zahajovala
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a kon ila koupací sezónu v místních rybnících a up ímn zodpov d la jakoukoliv otázku.
Laskavost a soucit, jaký rozdávala paní Nováková byl odzbrojující i pro nejv tší škarohlídy.

Mezi námi i dnes žijí silné osobnosti seniorského v ku. A není jich mén než bylo t ch
p edešlých. Jen si asto neumíme jejich schopností a nasazení povšimnout. Žijí skromn .
V tšinou svoji práci d lají v tichosti, bez reklam

a k iku. Pop ejme jim, aby moudrostí

svého v ku um li obdarovat tuto sp chající spole nost a aby u t ch mladších našli pochopení
pro své životní ideály.

-jc-
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Kulturní okénko
S postupným probouzením se p írody ze zimního spánku, nepolevuje ani kulturní život
obce, do kterého se velice aktivn zapojují všechny její složky.
životní jubileum oslavili:
Je ábková Hana 60 Kašpar Bohuslav 60

Chleboun Josef 70

Benešová Ludmila 92

Z uskute n ných akcí zde op t p ipomenu jen n které nap :
Nejv tší jarní akcí byla bezpochyby návšt va známého eského herce a bavi e Miroslava
Donutila v našem kulturním dom . Jeho p edstavení s názvem Cestou necestou se zcela
jist líbilo, koneckonc dokazuje to op t vysoká návšt va z ad místních i p espolních.
Dne 15. kv tna, se uskute nilo klání v požárním sportu tentokráte v Tisové. Zú astnila se
ho dv družstva muž (3. a 5. místo) a jedno družstvo žen (2. místo) z eských He manic
a po jednom družstvu muž a žen z osady Net eby. Net ebským muž m se letos moc
neda ilo a tak po mnoha letech úsp ch

skon ili letos na posledním míst , vše ale

zachránily jejich šikovné ženy, které se umístily na krásném 1. míst .
V pátek 21. kv tna prob hla již tradi ní oslava svátku svatého Floriána-patrona hasi spojená s p íjemným posezením s hudbou a bramboráky v místní hasi ské zbrojnici.
___________________________________________________________________________
Pro d ti bude v rámci oslav svátku sv. Floriána uspo ádán „pocho ák“ po okolí eských
He manic se spoustou zajímavých sout ží a odm nou na konci. Sraz a za átek bude
v sobotu 29. kv tna od 14.hod p ed budovou hasi ské zbrojnice
Také TJ Sokol chystá pro d ti každoro ní „D tský den“ – jeho termín bude uve ejn n
minimáln prost ednictvím ve ejného rozhlasu stejn jako další „plánované kulturní
a spole enské akce“.

-mš-
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A ješt krátce ze života školy
V b eznu navštívili žáci M stskou knihovnu v Litomyšli, kde pro n byla p ipravena
beseda s názvem " Vlá ek do pohádky. " Seznámili se s autory a ilustrátory d tských knih
a s provozním a výp j ním ádem knihovny. P ed odjezdem dom

se podívali do areálu

Klášterních zahrad.
V dubnu jsme byli pozváni do M stského muzea ve Vysokém Mýt . "St edov ký"
emeslník v dobovém obleku nám p edvedl výrobu keramických kachlí tak, jak probíhala
v 15. století. N kte í zájemci si mohli tuto innost vlastnoru n vyzkoušet. V tomto m síci
jsme Vysoké Mýto navštívili ješt

jednou. Svými jogurtovými kelímky jsme p isp li

k prodloužení žížaly "
Mej andy".Ta se délkou svého t la pokusila o zápis do Guinnessovy knihy
rekord .Akce je již n kolik let známá pod názvem Den Zem a má ekologický zám r.
Za átkem kv tna jeli žáci 3., 4. a 5. ro níku do Prahy. Prohlédli si Vyšehrad a ve speciální
trojrozm rné projekci kina IMAX s plátnem 20 x 25 m, se stali p ímými ú astníky budování
vesmírné stanice. Byli imaginárn vtaženi do vesmírného prostoru. Na " vlastní k ži " zažili
stav beztíže a p ivezli si nezapomenutelné zážitky a dojmy.
V druhé polovin

kv tna se na školním h išti uskute nil atletický trojboj mezi

mate skými školami. Sout žily mezi sebou d ti z eských He manic, Tisové, Sloupnice
a Vraclavi. Den d tí 1. ervna oslavíme na cestách. Pojedeme na školní výlet. Letos jsme
naplánovali návšt vu skládky podniku EKOLA s.r.o v eských Libchavách. Zde se d ti
seznámí s ukládáním a t íd ním komunálního odpadu. Pokra ovat budeme prohlídkou
z íceniny hradu Potštejn. Naše další cesta povede do Letohradu, kde si prohlédneme exponáty
v Muzeu emesel.
Výlet zakon íme výstupem na rozhlednu na Andrlov kopci. Škola v p írod se pro d ti
z MŠ uskute ní již tradi n

v Horním Jelení. Školní d ti stráví poslední školní týden

v nedalekém Mlado ov . Poznají okolí Litomyšle a Toulovcovy maštale. 30.

ervna

ukon íme školní rok malou školní slavností s vyhodnocením nejúsp šn jších žák a rozdáním
vysv d ení.
Provoz MŠ o prázdninách bude v as zve ejn n na informa ní nást nce v MŠ

-mb-
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Zprávi ky z obecního ú adu a obecního zastupitelstva :
Obecní ú ad informuje ob any, že dne 11. a 12. ervna 2004 se uskute ní volby do
Evropského parlamentu. Volební místností je p edsálí místního kulturního domu.
Dne 29. b ezna 2004 rozhodlo OZ o zpracování studie na výstavbu víceú elové vodní
nádrže, suchého poldru a na revitalizaci Sloupnického potoka (firma Ivan Zwach –
Biokonzulting). Dále rozhodlo o zpracování projektu na výstavbu dvou bytových dom
a na výstavbu adových garáží (firma BKN spol s r. o. Vysoké Mýto).
Firma Ji í Posel, provozovna

eské He manice 117, provedla montáž spo i

do

ve ejného osv tlení na osadách Borová a Chot šiny v hodnot 24 000,- K . Návratnost
této investice je 3 roky p i úspo e 40 % elektrické energie.
Obecní ú ad zam stnal dva pracovníky na ve ejn prosp šné práce a to p. J. Bedná e
(Net eby) a p. B. Dlouhého (Borová).
Dne 16. ervna 2004 prob hne sb r nebezpe ného odpadu zastávkovým zp sobem.
Místo a as se dozvíte v p iloženém letáku. Dále OZ pro vás p ipravuje sb r objemového
odpadu (koberce, matrace, lina atd.), datum a místo tohoto sb ru bude taktéž zve ejn no
v p iloženém letáku.
Obecní ú ad žádá ob any o vrácení podepsaných smluv o nájmu hrobového místa a
zaplacení tohoto nájmu do 30. ervna 2004.
Obecní ú ad a OZ p ejí všem ob an m naší obce a naší republiky bezstarostn jší život
v Evropské unii.

-pe-
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Pam tníci pamatují
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Na záv r bych si dovolil trochu té moudrosti našich p edk !
Když v máji neprší, erven to p eruší.
Studený máj, v stodole ráj.
Filipa Jakuba mráz, to obilí plný klas.
Svatý k íž- ovcí st íž.
Svatý Florián si ješt m že nasadit sn hový klobouk.
Pankrác, Servác, Bonifác jsou pro sada e zlí chlapci.
P ed Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Déš svaté Žofie švestky ubije.
Kdo o svatém Jan len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.
-mš-
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu konané na území
eské republiky
ve dnech 11.-12.06.2004

Výsledky hlasování - eské He manice
Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí

Kód

Platné hlasy

Název strany

celk.

Kód

Název strany

v%

Platné hlasy
celk.

v%

1

SNK sdruž.nez. a Evropští dem.

6

4,62

17

Strana práce

0

0

2

Koruna eská (monarch.strana)

0

0

18

Balbínova poetická strana

1

0,77

3

Helax-Ostrava se baví

0

0

19

Za zájmy Moravy ve sjedn.Evr.

0

0

6

4,62

20

K es .demokr.unie- s.str.lid.

44

33,85

0

0

21

Pravý Blok

3

2,31

37

28,46

22

Strana zdravého rozumu

0

0

4

eská str.sociáln demokrat.

5

Národní koalice

6

Ob anská demokratická strana

7

Str.pro otev enou spole nost

2

1,53

23

Unie liberálních demokrat

3

2,31

8

Strana demokrat.socialismu

0

0

24

Komunistická str. ech a Moravy

8

6,15

9

Strana zelených

1

0,77

25

Str.venkova-spoj.ob an.síly

1

0,77

10

Humanistická aliance

1

0,77

26

Strana za životní jistoty

0

0

11

Konzervativní strana

0

0

28

Nezávislá iniciativa (NEI)

2

1,53

12

"Sdružení nestraník "

1

0,77

29

SVOBODNÍ

0

0

13

Strana ob an republiky

1

0,77

30

"V.Kožený-Ob an.feder.demokr."

0

0

14

Masarykova demokratická strana

1

0,77

31

Republikáni Miroslava Sládka

1

0,77

15

Všeobecná ob anská strana

0

0

32

NEZÁVISLÍ

11

8,46

16

D lnická strana

0

0

eské
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Celkem voli

403

100%

Celkem volilo

130

32,25%

Ú ast ve volbách podle jednotlivých obcí
Borová

41,93%

Chot šiny

35,85%

eské He manice
Net eby

32,31%
23,85%
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