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spoluobèané,
blíí se nám opìt
Vánoce a nastává
èas otevírání lidských srdcí, èas
radosti a veselosti a to nejen pro dìti, které je milují, ale i pro nás dospìlé.
Vánoèní svátky jsou pøedevím pøíleitostí
znovu si uvìdomit, jak moc se navzájem
potøebujeme, jak jsme si blízcí a co nás
spojuje. Kdy si nyní slíbíme, e nejen bìhem pøicházejících svátkù, ale i v novém
roce nebudeme etøit na dotycích, upøímných stiscích rukou, teplých pohledech
a milých gestech nebo pohlazeních, dáme
svým blízkým a pøátelùm ten nejkrásnìjí
dárek.
Dovolte mi proto, milí spoluobèané, abych
Vám popøála nejen jménem svým, ale
i jménem celého obecního zastupitelstva,
krásné, tìdré a láskyplné vánoèní svátky
v kruhu Vaich nejbliích. Dìtem pøeji,
aby pod vánoèním stromeèkem naly své
vysnìné dáreèky a aby svojí radostí
a úsmìvem obdarovaly své rodièe.
Pøeji Vám, abyste do nového roku vykroèili astnou nohou, s optimismem a vírou
v lepí zítøky, pøeji Vám pevné zdraví v rodinách, hodnì Boího poehnání, pøeji
Vám vnitøní sílu, stálý smysl pro radost
z malých i velkých vìcí v ivotì. Pøeji Vám
hodnì tìstí a lásky, hodnì trpìlivosti pøi
zdolávání pøekáek, které nám ivot obèas
postaví do cesty. A je nový rok 2012 rokem plným splnìných snù, milých setkání
a radostných chvil s lidmi blízkých Vaemu
srdci.
Krásné Vánoce a astný nový rok 2012
Vám ze srdce pøeje
Zuzana Havlíková Heømánková

Nový rok není jen údaj v kalendáøi, ale pro kadého z nás znamená i zaèátek nových plánù, pøedsevzetí a urèení si nových cílù, které bychom bìhem nastávajícího
roku chtìli uskuteènit v soukromém i pracovním ivotì. Je to vak i èas ohlédnutí
se zpìt a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zaili, vykonali nebo nestihli udìlat.
ivot èlovìka je sám o sobì pestrý a kadého z nás potkaly nejen dny dobré, veselé
a úspìné, ale i dny naplnìné trápením, smutkem a nezdarem.
A právì na tom dobrém je dùleité stavìt, rozvíjet vìci zapoèaté a nebát se pøekáek, které nás na cestì ivotem èekají. I samotná obec bìhem minulého roku pøekonávala pøekáky, ale tìila se i z dokonèených dìl a úspìchù. Snaha o zkvalitnìní ivota obèanù, Vaeho ivota v obci, je ná dlouhodobý cíl. Navzdory hektické
dobì, ve které ijeme, vyím poadavkùm na lidi, techniku a infrastrukturu, stále
nedostateèným finanèním zdrojùm jsem pøesvìdèená, e rozvíjet a zvyovat úroveò
kvality ivota v naí obci se nám spoleènými silami daøí.
Mnohé v naí obci je potøebné jetì vybudovat, vylepit a zkrálit a kadým rokem
pøibývají na seznam nové vìci. A to je úkol pro nás.
V tomto období kadý z nás bilancuje rok pøedcházející, ve kterém se mu svoje plány a pøedsevzetí splnit podaøilo nebo nepodaøilo a samozøejmì si dává i nové závazky a cíle na rok následující. Kdybych mìla v krátkosti zhodnotit uplynulý rok
práce v naí obci, povauji ho za rok úspìný. Stejnì jako v roce minulém tak
i v tom letoním se nám mnoho vìcí podaøilo uskuteènit tak, jak jsme si pøedsevzali, ale nìkteré nae plány jsme museli zmìnit nebo pøizpùsobit daným podmínkám, vyrovnat se s nedostatkem finanèních prostøedkù, kterých je v pùsobení samospráv obecnì velký nedostatek a v prognózách na pøítí rok se neblýská na lepí èasy. Naopak, obce, zejména pak ty mení, èekají nelehká rozhodnutí o prioritách, kam investovat své finanèní prostøedky, rozhodnutí o tom, co je pro nás nezbytné z krátkodobého hlediska, jaké akce dokáeme zafinancovat v dlouhodobém
horizontu a které plány jsme schopni a ochotni posunout na konec seznamu z pohledu dùleitosti. V této souvislosti nás èekají i nepopulární kroky spojené se zvyováním cen slueb a poplatkù. Ve bude teprve pøedmìtem jednání v závislosti
na závìreèném zúètování a pøedpokládaném vývoji pøítího roku. Stát chce po obcích, aby byly dobrými hospodáøi. Ale podívejme se, jak hospodaøí ná stát, do jaké dluhové pasti nás a nae budoucí generace zavedl a v jaké situaci se nachází nae hospodáøství, nae ekonomika. Je velmi lehké naslibovat cokoliv, ale dostát
svým závazkùm a opravdu splnit to, co jsme si pøedsevzali u tak jednoduché není,
naopak je to velká zodpovìdnost.
S novým rokem opìt stojíme pøed rozhodnutím, co dál, jaké plány uskuteènit. Je
toho opravdu mnoho a já nechci slibovat, e ve to, co máme v plánu, opravdu zrealizujeme, ale urèitì se o to v závislosti na finanèních zdrojích pokusíme a pevnì vìøím, e a budeme za rok opìt bilancovat, budeme moci s èistým svìdomím øíct, e
se nám opìt nìco podaøilo a e jsme zase o krok dál.
Milí spoluobèané, chci Vám podìkovat za vechny Vae pøipomínky, názory, ale
i za kritiku, která nás vede k zamylení. To ve nám pomáhá v práci a právì pøi rozhodování, jakou cestou se má nae obec dále ubírat.
Ráda bych na tomto místì podìkovala vem, kteøí jakoukoliv formou a mírou pøispìli k rozvoji naí obce, obohacení jejího kulturního i duchovního ivota, protoe
budoucnost obce je v rukou jejich obèanù a je jen na nás, jaké ehuice a Bojmany
budou dnes, zítra, za rok, za deset let
Dìkuji Vám vem, komu není budoucnost naí obce lhostejná, za Vá èas a energii
vìnovanou naí obci, za dobøe vykonanou práci, za ohleduplnost a vytváøení podmínek pro spokojený a hezèí ivot.
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PLÁN INVESTIÈNÍCH AKCÍ NA ROK 2012

INVESTIÈNÍ AKCE USKUTEÈNÌNÉ V ROCE 2011
 plynofikace budovy Z
 nová dlaba pøed budovou poty, ehuice èp. 107
 nové podlahové krytiny v knihovnì a v pøilehlé místnosti v budovì staré koly a výmalba celé budovy
 rekonstrukce M, nové vnitøní vybavení M ehuice
 rozíøení veøejného rozhlasu
 oprava støechy hasièské zbrojnice v ehuicích
 zpevnìní dalího úseku komunikací v lokalitì Za Humny
 kanalizace a ÈOV Bojmany  stavební a vodoprávní povolení
na akci
 oprava klimatizace v Z
 dokonèená projektová dokumentace na akci KOMUNIKACE
Za Humny











intenzifikace ÈOV ehuice
rozíøení vodárny v ehuicích
kanalizace a ÈOV Bojmany
zpevnìní dalího úseku komunikací v lokalitì Za Humny
pokraèování výstavby veøejného osvìtlení v nové zástavbì
dìtské høitì Za Humny
autobusová zastávka U Køíku
pøíprava rekonstrukce stávajícího veøejného osvìtlení v obci
hasièská zbrojnice v ehuicích

Poznámka: aktuální informace jsou k dispozici na webových
stránkách mìstyse ehuice www.zehusice.cz

D O TA C E
Vzhledem k tomu, e dotace vdy tvoøily nemalý pøíjem do rozpoètu obce, rozhodlo se zastupitelstvo mìstyse ehuice o nìkolik dotací
poádat i v letoním roce.
 Krajský úøad støedoèeského kraje
Fond ivotního prostøedí a zemìdìlství  název projektu: Intenzifikace ÈOV ehuice  rozíøení na 1100 EO
celkové náklady na akci: 3 996 000 Kè (2 700 000 Kè poadovaná investièní dotace, 1 296 000 Kè by èinily vlastní zdroje)
 Krajský úøad støedoèeského kraje
Fond rozvoje obcí a mìst  Program obnovy venkova  název projektu: Autobusová zastávka ehuice
celkové náklady na akci: 492 374 Kè (460 000 Kè poadovaná investièní dotace, 32 374 Kè by èinily vlastní zdroje.
Z ehuice, která je samostatnou právnickou osobou, podává ádost:
 Krajský úøad støedoèeského kraje
Fond sportu, volného èasu a primární prevence  název projektu: Nové víceúèelové høitì u Z ehuice
celkové náklady na akci èiní 1 000 000 Kè (950 000 Kè poadovaná investièní dotace, 50 000 Kè by èinily vlastní zdroje)
 Krajský úøad støedoèeského kraje
Fond podpory dobrovolných hasièù a sloek IZS  název projektu: Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasièù v ehuicích
celkové náklady èiní 100 000 Kè (95 000 Kè poadovaná investièní dotace, 5 000 Kè by èinily vlastní zdroje)
 Ministerstvo zemìdìlství
Státní zemìdìlský intervenèní fond  název projektu: Bojmany  ÈOV a tlaková splaková kanalizace
celkové náklady na akci èiní 14 608 265 Kè (13 147 438 Kè poadovaná investièní dotace, 1 460 827 Kè by èinily vlastní zdroje)
 Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova  název projektu: Dìtské høitì Za Humny v ehuicích
celkové náklady na akci èiní 570 000 Kè (400 000 Kè poadovaná investièní dotace, 170 000 Kè by èinily vlastní zdroje).
V prùbìhu pøítího roku mùe být vyhláeno jetì nìkolik dalích výzev z rùzných programù a oblastí podpory. Tyto výzvy neustále sledujeme a snaíme se vyuít kadé monosti, proto výe uvedený pøehled nemusí být koneèný.

EHUICE MAJÍ OPÌT SVÉ HASIÈE
To, v co jsme vichni doufali, se stalo skuteèností a jsem velmi ráda, e
Vám mohu oznámit, e v ehuicích máme po mnohaleté odmlce opìt
své hasièe. A to ve díky dobrovolníkùm z øad naich obèanù, kteøí zareagovali na výzvy OÚ a zúèastnili se vech úvodních schùzek, kde
jsme spoleènými silami ve pomalu dávali dohromady, protoe ze veho nejdùleitìjí je mít právì ty nadence, kteøí tomu chtìjí vìnovat
svùj volný èas. A tìch natìstí není málo. Na jedné z naich schùzek nás
navtívil také velitel stanice HZS Èáslav nprap. Bc. Pavel Øíha, který
trpìlivì odpovídal na vechny nae nesmìlé dotazy, seznámil nás se
souèasným stavem a legislativou sloek Integrovaného záchranného
systému a se vím, co se bude týkat v této souvislosti naí jednotky.
Zastupitelstvo mìstyse ehuice na svém zasedání dne 30. 11. 2011 zøídilo Jednotku sboru dobrovolných hasièù mìstyse ehuice s úèinností od 1. 12. 2011 a jmenovalo Jednotku sboru dobrovolných hasièù
v tomto sloení:
velitel jednotky sboru dobrovolných hasièù: Roman Varga
velitel drustva (zástupce velitele): Miloslav Málek
velitel drustva: Miroslav Boháè

strojníci: Ladislav Houska, Josef Stoklasa
hasièi: Martin Havlíèek, Martin Havlík, Petr Johanides, Marek
Matìjka, Pavel Mátl, Radek Stoklasa, Miloslav Suchánek
V pøítím roce bychom chtìli zaloit Sdruení dobrovolných hasièù,
které bude otevøeno vem zájemcùm z øad iroké veøejnosti a které
bude jakýmsi nositelem tradic Sboru dobrovolných hasièù v ehuicích. Stojíme teprve na zaèátku cesty, ale pevnì vìøím, e to bude
cesta dlouhá a e tak, jako jsme my navázali na tradici naich pøedkù a budeme se snait o její rozvoj v maximální moné míøe, tak naváou na tuto tradici nai potomci a ponesou tak vlajku ehuického
Sboru dobrovolných hasièù hrdì dál, vstøíc budoucím generacím.
Právì tradice a úcta k nim je to, co nás spojuje, dává nám pocit sounáleitosti k místu, kde ijeme, k lidem kolem nás. Dnení uspìchaná doba nám nedává mnoho ancí se zastavit na cestì ivotem a vychutnat si radosti, které nám nabízí, ale právì takováto sdruení a nezáleí na tom, zda jsme jejich èleny nebo pouze úèastníky jejich akcí, nám nabízí monost nìco proít, na nìco se tìit, na co vzpomínat. A hezké vzpomínky
ty Vám nikdo nikdy nemùe vzít!

PØÍJEMNÉ PROITÍ VÁNOÈNÍCH SVÁTKÙ, MNOHO ZDRAVÍ, TÌSTÍ A ÚSPÌCHÙ V NOVÉM ROCE 2012
VÁM PØEJE ZASTUPITELSTVO MÌSTYSE A ÚØAD MÌSTYSE EHUICE.
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INFORMACE PRO OBÈANY

ÈERNÁ SKLÁDKA V BOJMANECH

Pekárna Kaska
Od 1. listopadu 2011 jezdí do ehuic pravidelnì pojízdná pekárna KASKA Pøelouè, která nabízí peèivo slané i sladké, a to
kadé úterý a ètvrtek vdy v èase 10.1510.30 hodin na zastávku
u aleje k zámku.

V tìsné blízkosti obce Bojmany smìrem na Vlaèice se na místì urèeném pro pálení èarodìjnic objevila èerná skládka. Upozoròujeme
vechny ty, kteøí mìli nebo mají v úmyslu vyuívat tento prostor pro
odkládání odpadu veho druhu, e toto místo je pravidelnì monitorováno a je zde PØÍSNÝ ZÁKAZ SKLÁDKY ODPADÙ. Za poruení
povinností vyplývajících z obecnì závazných pøedpisù ve vazbì
na zákon o odpadech è. 185/2001 Sb., se vystavuje obèan pokutì
ve výi a 30 000 Kè. Mìstys ehuice dìkuje tímto panu Pavlu
Heømánkovi, který tento prostor za pomoci techniky vyklidil a zavezl tìrkem tak, aby byla zpøístupnìna cesta na pøilehlé pole pro zemìdìlské stroje. Toto místo je urèeno výhradnì pro svoz a následné
spálení vìtví a døevního odpadu z obce Bojmany v dobì vegetaèního
klidu. Pokud nebude tento úèel dodrován, bude se zákaz skládky
vztahovat i na odpad døevního charakteru.

Kosmetika opìt v provozu
Od 1. listopadu 2011 je v prostorách bývalé peèovatelské sluby
èp. 119 v ehuicích opìt v provozu kosmetika. Objednávky
u paní Renáty Semrádové na tel.: 737 717 096.
Pojízdná masna
Pojízdná masna jezdí do ehuic pravidelnì kadý ètvrtek v dobì
od 14.30 do 15.00 hodin a stojí na zastávce u aleje k zámku a poté pøed bytovkou V Chaloupkách.

KNIHOVNA
Místní knihovna v ehuicích se tìí na své ètenáøe kadý pátek od 16.0018.00 hodin. V prostorách knihovny se nachází poèítaè s pøipojením na internet pro veøejnost zdarma. Výpùjèní øád knihovny naleznete na www.zehusice.cz. S novým rokem by mìla mít knihovna
své vlastní webové stránky, kde se ètenáøi dozví ve aktuální ze ivota místní knihovny.

NOC S ANDERSENEM
V pátek 25. listopadu pøipravila místní knihovnice paní Jana Suchánková spoleènì se starími dìvèaty v prostorách naí knihovny zábavné a také pouèné odpoledne nejen pro dìti, ale
i pro dospìlé. Vichni mìli monost vyrobit si vánoèní dekoraci (ozdobièku z papíru, oøechù
èi sklenìných trubièek, pøáníèko, zdobený perníèek, øetìz a dalí), pøièem se u tvoøení popíjel horký èaj a ochutnávalo se vynikající cukroví pøipravené paní knihovnicí. Následovalo
ètení z knihy Èeské Vánoce a spoleèné stavìní betlému. Ti mení se pak se svými maminkami odebrali k domovu, ale pro starí úèastníky veèer teprve zaèínal! Pøipravili si program
i na noc, kterou pak v knihovnì odvánì strávili.
Byla to moc hezká akce a vìøím, e urèitì ne na dlouho poslední.

PODÌKOVÁNÍ OÚ HORKA I

AKCE, KTERÉ SE CHYSTAJÍ V ROCE 2012
Plesy
Myslivecký ples
kolní ples
Josefovská zábava

Dovolte mi, abych jménem mìstyse ehuice upøímnì podìkovala
obci Horka I za finanèní pøíspìvek, který byl naí obci poskytnut
na nové vybavení M ehuice. Zastupitelstvo obce Horka I na
svém zasedání dne 20. 10. 2011 projednalo nai ádost a odsouhlasilo výpomoc ve výi 100 000 Kè. Víme, jak tìké je najít v rozpoètech zvlátì malých obcí peníze navíc, o to víc si této velké pomoci váíme a pevnì vìøím, e nae vzájemná spolupráce bude pokraèovat i nadále.

14. 1. 2012
11. 2. 2012
17. 3. 2012

IV. JEZDECKÉ HOBBY ZÁVODY EHUICE (uskuteèní se
v polovinì kvìtna, termín bude upøesnìn v pøítím èísle)
XXX. Slavnost lesního rohu se uskuteèní 23. 6. 2012

POZVÁNKA NA TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ ZPÍVÁNÍ
Tradièní zpívání dìtí v kostele sv. Marka se koná na tìdrý den od 15.00 hodin. Pøijïte se spolu s námi nadechnout té kouzelné atmosféry
vánoèních svátkù a zaposlouchat se do krásných tónù koled, které jsou v podání naich dìtí vdy nezapomenutelným záitkem. Tato
mnohaletá tradice Vás pohladí po dui, zahøeje u srdce a vykouzlí úsmìv na tváøi.

VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ
Øidièe èeká v následujících letech dalí vlna výmìn starích øidièských prùkazù. Podle zákona majitelé prùkazù, které byly vydány od 1. ledna
roku 2001 do 31. prosince roku 2002, musí zaádat o výmìnu do 31. prosince roku 2012. Jedná se o prùkazy poskytované jetì okresními
úøady. ádat je moné od 1. srpna 2011. K výmìnì budete potøebovat ádost o vydání øidièského prùkazu, kterou obdríte na pracoviti mìstského úøadu Kutná Hora nebo Èáslav, platný doklad totonosti, prùkazovou fotografii a øidièský prùkaz k výmìnì.
Povinná výmìna øidièských prùkazù je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání prùkazu ve lhùtì kratí, tedy do 5 pracovních dnù
od podání ádosti.
Mnozí si moná øíkají, e je stále dost èasu, ale vèasnou výmìnou mùete pøedejít dlouhým frontám na úøadech.
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
V sobotu 5. listopadu 2011 jsme v zasedací místnosti OÚ v ehuicích
slavnostnì pøivítali do ivota naí obce 9 nových obèánkù. Jsou jimi:
Nela Chramostová, Zuzana Kovaøíková, Amálie Pernicová, Elika
Víznerová, Sára Vykydalová, Michal Forst, Petr Kleiner, Matou
Rùièka a Matìj Víek. V zasedací místnosti obecního úøadu byla kromì rodièù, pøíbuzných a zástupcù obce pøítomna také paní uèitelka
Hradecká s dìtmi ze základní koly, které si spoleènì pøipravily pásmo básnièek a písnièek doprovázených hrou na kytaru. Po jejich vystoupení se uskuteènil zápis nových obèánkù do pamìtní knihy mìstyse ehuice a nechybìlo ani pøedání darù èi zhotovení upomínkových fotografií.

P O È E T O B Y VAT E L
ehuice a Bojmany mají k 22. 11. 2011 669 obyvatel.
V ehuicích ije 594 a v Bojmanech 75 obyvatel.
Pøihlásilo se 27 obèanù, odhlásilo se 10 obèanù, narodilo se 7 dìtí a zemøel 1 obèan.

VYHLÁENÍ MÍSTNÍHO KOLA VÝTVARNÉ SOUTÌE V OBCI EHUICE
Mìsto Kutná Hora vyhlásilo, jako doprovodný program Národního zahájení Dnù evropského dìdictví EHD 2012 v Kutné Hoøe ve spolupráci se Sdruením historických sídel Èech, Moravy a Slezska, výtvarnou soutì. Mìstys ehuice se do soutìe pøihlásil a vyhlauje
místní kolo s níe uvedenými propozicemi.
Téma: Památky oèima mladých
Kategorie
Vìková kategorie 610 let v dobì uzávìrky soutìe
Vìková kategorie 1114 let v dobì uzávìrky soutìe
Vìková kategorie 1518 let v dobì uzávìrky soutìe
Podmínky soutìe
 soutì se vyhlauje ve tøech vìkových kategoriích
 soutìe se mohou zúèastnit jednotlivci s trvalým bydlitìm na území mìstyse ehuice a áci èi studenti místních kol, kteøí spadají
do výe uvedených kategorií.
 výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 × 420 mm)
 je moné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát
 díla nebudou paspartována, práce budou fixovány
 kadá zaslaná práce musí být na zadní stranì opatøena nalepeným vyplnìným registraèním formuláøem
 poèet zaslaných dìl od jednoho autora je limitován poètem 3, tzn. e kadý pøihláený mùe zaslat do soutìe pouze tøi svá díla
 zaslaná díla se nevracejí
 organizátor místního kola soutìe si vyhrazuje právo k vyuití získaných prací pro nekomerèní úèely  nekomerèní výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku
 vítìzná práce v kadé kategorii postoupí do celostátního kola
Hodnocení prací a odmìny
Dolé práce budou vyhodnoceny komisí sloenou ze zástupcù mìstyse ehuice a pøizvaných výtvarníkù a expertù. Komise vybere 3 nejlepí práce v kadé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je koneèné.
Autoøi prací budou o výbìru informováni e-mailem do 25. 5. 2012. Informace o výsledcích budou rovnì zveøejnìny na internetových
stránkách mìstyse ehuice. Autoøi ocenìných dìl budou odmìnìni vìcnými cenami.
Vítìzná práce z kadé kategorie bude zaslána do celostátního kola do Kutné Hory, kde probìhne vyhodnocení a posléze ocenìní vítìzù.
Vyuití soutìních dìl
Z vybraných dìl bude uspoøádána výstava v prostorách budovy staré koly v ehuicích. Ocenìné práce budou publikovány na stránkách
ehuického ÈTVRTLETNÍKU.
Pøihláení do soutìe a identifikace výtvarných dìl
Do soutìe se mohou pøihlásit jednotlivci, kteøí splòují kritéria stanovených kategorií a polou svou pøihláku do 15. 1. 2012 vèetnì v listinné podobì na adresu: Mìstys ehuice, Hlavní 53, 285 75 ehuice, nebo e-mailem na adresu: obec@zehusice.cz.
Originály zaslaných dìl musí být na rubu opatøeny vyplnìným formuláøem, který je k vyzvednutí na OÚ ehuice èi ke staení
na www.zehusice.cz. Uzavírka místního kola je 30. 4. 2012.
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PØIPOMÍNÁME OBÈANÙM
V prostorách OÚ v ehuicích jsou k dispozici kontejnery na sbìr nepotøebných baterií (vyjma auto-moto), drobných elektrozaøízení (kalkulaèky, mobilní telefony, malá rádia apod.) a árovek.
Na dvoøe OÚ v ehuicích jsou umístìny kontejnery na: papír, plasty, sklo, tetrapak a textil.
Dále se na dvoøe OÚ ehuice nachází sbìrný barel na pouitý fritovací a rostlinný olej, který mùete vyuívat bìhem celého roku. Prosíme,
nevylévejte pouitý olej do odpadu splakové kanalizace, ale pøineste ho na OÚ, kde je pro nìj pøipravena sbìrná nádoba. Velice tím uetøíte
nae spoleèné peníze, které bychom jinak museli pouít na èitìní zanesené kanalizace a èistièky odpadních vod.
Bioodpad smìøujte na vyhrazené místo dole u øeky vedle ÈOV ehuice, vìtve a vekerý døevní odpad potom na hromadu urèenou ke spálení za høitìm V topolech.
Sbírka pouitého oacení
Obleèení noste zabalené do igelitových pytlù èi krabic na OÚ ehuice v prùbìhu celého roku.

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY
Upozoròujeme vechny odbìratele obecní vody, aby si zkontrolovali své vodomìry a zaplatili ve vlastním zájmu do 31. 12. 2011
spotøebovanou vodu. Vzhledem k postupnému nárùstu poètu obyvatel èeká mìstys ehuice v nejblií dobì posílení zdrojù vody
a intenzifikace ÈOV, je tedy velmi pravdìpodobné, e se ceny vodného a stoèného v pøítím roce zvýí.

K O M U N Á L N Í O D PA D
V prùbìhu roku 2011 se uskuteènil svoz velkoobjemového a nebezpeèného odpadu. Náklady hradila obec ze svého rozpoètu a z výnosù za tøídìný odpad. Èím více vytøídíme odpadù, tím více finanèních prostøedkù obec získá. V jarních mìsících roku 2012 se
opìt poèítá se sbìrem velkoobjemového odpadu od obèanù.
Poplatky za komunální odpad budou upøesnìny a po koneèném
vyúètování od dodavatelù.

NABÍDKA PRODEJE
Mìstys ehuice nabízí odprodej pùvodního vybavení M za symbolickou cenu 20, 50 a 100 Kè v závislosti na velikosti nabízeného nábytku (napø., stoly, skøínì, police, matrace apod.). Informace pro zájemce na tel. è. 327 399 337. Mìstys ehuice nabízí k odprodeji vyøazené bojlery, expanzní nádre a robury z místní základní koly. Více informací na tel. è. 327 399 114.

ASEKOL UMÍSTIL V EHUICÍCH E-DOMEK
Nezisková spoleènost ASEKOL, která organizuje sbìr a recyklaci vyslouilých elektrozaøízení, umístila 30. záøí 2011 v ehuicích E-domek.
Jedná se o speciální uzamykatelný ocelový pøístøeek slouící k ochranì vyslouilých elektrozaøízení shromaïovaných na sbìrných dvorech
pøed nepøíznivým poèasím a krádeemi. Kadý pøístøeek stojí 70 000 korun, naí obci byl poskytnut zcela zdarma, náklady hradí ASEKOL.
Obèané ehuic, Bojman i okolních obcí tak mají jedineènou monost od 1. øíjna 2011 odevzdávat v prùbìhu celého roku vekeré vyslouilé elektrospotøebièe právì do tohoto E-domku, který je umístìn na sbìrném dvoøe u OÚ ehuice. Klíè od E-domku je k dispozici
na OÚ ehuice, v pøípadì nepøítomnosti (mimo pracovní dobu, o víkendech apod.), lze ponechat elektrozaøízení pøed E-domkem.
Co lze umístit do E-domku?
 velké domácí spotøebièe vè. chladnièek, malé domácí spotøebièe, elektrické náøadí a nástroje, televizory a PC monitory, výpoèetní a telekomunikaèní techniku, spotøební elektroniku
(kontakt: ASEKOL s. r. o.: Dobruská 1, Praha 4, manaerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173,
www.asekol.cz)
RECYKLOHRANÍ
Kolektivní systém ASEKOL spolu s kolektivním systémem Ecobat a Ekolamp a autorizovanou obalovou spoleèností EKO-KOM pøipravili
dlouhodobý kolní projekt. Cílem RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost ákù a studentù v oblasti tøídìní a recyklace odpadù a umonit
osobní zkuenost se zpìtným odbìrem baterií a pouitých drobných elektrozaøízení ve kolských zaøízeních v Èeské republice. koly zapojené do tohoto projektu získávají body za zodpovìzení otázek a úkolù týkajících se odpadové problematiky a za sbìr baterií a elektrozaøízení do pøipravených nádob. Body si mohou ve speciálním internetovém obchodì smìnit za zajímavé odmìny dle katalogu.
V nabídce katalogu jsou odmìny charakteru kolních pomùcek, vstupenek do nauèných èi zábavných parkù, sportovního náèiní, praktické
elektroniky.
Do Recyklohraní je zapojena i Z J. V. Sticha-Punta v ehuicích a kadým rokem úspìnì soutìí a získává pìkné odmìny.
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Blíí se èas vánoèní a k nìmu v ehuicích neodmyslitelnì patøí tradice
tìdroveèerního koncertu v kostele
Sv. Marka. Vánoèní písnì, betlém
s jeslièkami v nás probudí slavnostní
náladu a vdy pøipomenou poèátky
zrození nìèeho nového. My se tentokráte ohlédneme do 18. století, kdy
se datuje poèátek zahájení stavby naeho kostela.
Dne 25. dubna 1760, o poutní slavnosti v ehuicích v den Sv. Marka,
byl poloen základní kámen. Stalo se
tomu tak dle rozhodnutí hrabìte Jana
Josefa Antonína z Thunu a Hohensteinu. Základní kámen poehnal
Michael Vrba, dìkan v Chotusicích,
toho èasu arcibiskupský vikáø. Slavnosti se té zúèastnil øeditel ehuického panství Václav Schutz.
Pùvodnì na místì dneního kostela stával farní kostel, jeho první zmínky sahají a do r. 1352. O vzezøení stavby se bohuel nedochovaly ádné podrobné informace, pouze jen informace z r. 1656, e byl tento kostelík ozdoben novým hlavním oltáøem, který se
vak nedochoval. Dále ze zprávy z r. 1705 vyplývá, e v té dobì byl kostel filiálním, tj. kostel, pøi nìm není zøízena farnost a který
tak patøí do správy faráøe sídlícího jinde. Tento starý kostel byl pøed r. 1760 stren a postaven nynìjí, který kolem r. 1800 byl opravován. Z té doby pochází rovnì jeho vnitøní zaøízení. Roku 1866 byl kostel dùkladnì renovován, jak to dokládá nápis na prùèelí.
Kostel byl z velké èásti rekonstruován jetì daleko pozdìji z dùvodu poáru, který ho ponièil v roce 1971. Dále se v písemnostech dokladuje, e v r. 1831 byl kostel vykraden neznámými pachateli. V roce 1899 a 1901 udeøil do kostela blesk, ale nenapáchal ádné rozsáhlé kody.
Kostel Sv. Marka je stavba pozdnì barokní, která se nachází uprostøed zrueného høbitova na terase umìle zøízené na nízkém návrí.
Do základního kamene jsou vloeny ostatky svatých. Kostel je pomìrnì prostorná, jednolodní stavba obrácená presbyteriem k západu, co je pozoruhodnou zajímavostí naeho kostela, nebo standardnì bývá oltáø umístìn smìrem k východu. Vnitøek kostela vyplòují dvì øady dubových lavic. Na chrámovém kúru jsou varhany. Ty pùvodní prý byly souèástí varhan zrueného klátera v Sedlci.
Varhany byly r.1844 opravovány varhanáøem Frantikem Pohanem z Golèova Jeníkova, r.1866 varhanáøem Macalem z Chrudimi,
r. 1879 varhanáøem Antonínem Mölzerem z Kutné Hory. Prùèelí presbytáøe je umìle vymalováno a uprostøed zavìen obraz Sv. Marka
píícího evangelium. Na klenbì v presbytáøi je malba Korunování Panny Marie, dle vzoru obrazu na klenbì chrámu Sv. Petra
v Øímì, svìdèícího na malíøe Kramolína. Postranní oltáøe jsou vyzdobeny obrazy Zvìstování Panny Marie a Sv. Josefa. Sloupoví
v chrámu na zdech má pìkné korintské hlavice.
Kolem roku 1800 jako projev nového romantismu byla vybudována i zvonice v maurském stylu. Hrabì Josef Matyá
z Hohensteinu se nechal inspirovat na svých cestách po Itálii a zaslouil se o tento výjimeèný architektonický sloh právì u nás
v ehuicích. Pøed zvonicí byla takté hrabìtem v r. 1824 postavena socha Sv. Floriána  patrona hasièù, která døíve stávala
na prostranství mezi zámkem a pøedzámèím a dokonce je starí ne samotný kostel. Nejstarí jsou ovem náhrobníky zasazené
do obvodního zdiva na bocích kostela, pochází z 16.století. Náhrobníky zobrazují bývalé majitele ehuického panství Adama
a Oldøicha purkrabí z Donína. V maurské zvonici byly pùvodnì jen dva zvony  Svatý Marek a Svatá Anna. V roce 1824 byly
na zvonici zavìeny dva zvony  Svatá Maria a Svatý Josef  ze zrueného kostela v Bojmanech. V historických pramenech se
hovoøí dokonce o pìti zvonech, ale v dobì 1. svìtové války dolo bohuel v r. 1916 pøi veobecné rekvizici i na nae zvony a byly zabaveny.
Kostel je v souèasné dobì vyuíván pouze k nedìlním bohoslubám, ale mùeme jej navtívit pøi Slavnostech lesního rohu a popø. výjimeèných událostech.
V tomto èlánku jsme se vìnovali èistì základním informacím vzniku kostela a zvonice. K dalím historickým událostem z 20. století
se jetì podrobnìji vrátíme v následujících èíslech naeho ÈTVRTLETNÍKU.
Zdroj informací
Dìjiny mìstyse ehuic: Frantiek Novák, Pamì krajiny Novodvorsko  ehuicko: Pavel Novák, Soupis památek historických
a umìleckých v Èechách: Dr. Albìta Birnbaumová
(-mf-)
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Zajímavé profese mezi námi
Rozhovor nám tentokrát poskytl pan Ing. Radoslav Matula,
vojenský pilot.

To mùe zabrat opìt dalí hodinu.
Ale piloti se nezabývají jen létáním, k jejich èinnosti patøí i dalí
práce v kanceláøi, a u je to pøíprava rùzných cvièení, pøíprava
pøednáek pro ostatní kolegy, protoe pøedávání zkueností je jednou z forem vzdìlávání, nebo práce na pøedpisech a dalích dokumentech, bez nich se letecký výcvik neobejde.
A pak také existuje den, kdy pilot nastoupí do sluby v ostré hotovosti, která musí fungovat 24 hodin, 7 dní v týdnu, tedy i o víkendech a svátcích. Tam kadý den nastupují dva piloti a skupina technikù a dalích lidí, kteøí tak zabezpeèují ochranu vzduného prostoru a pøípadnou pomoc letadlùm v nouzi. Celých 24 hodin tak tento
tým je pøipraven zabezpeèit, aby letadla byla ve vzduchu do 15 minut od rozhodnutí, e je tøeba zasáhnout.
3. Pøi své profesi se musí stále vzdìlávat. Jak èasto se úèastní
kurzù a kolení a jakého zamìøení?
Jak u jsem naznaèil, ivot vojenského pilota je neustálé vzdìlávání se, protoe pøedpisy, kterými se øídí létání ale i vojenský ivot, se
neustále vyvíjejí, mìní a zdokonaluje se technika, zvyují se nároky
na znalosti angliètiny, kterou pouíváme v komunikaci pøi létání, ale
taky pøi jednání se zahranièními partnery. Pro pilota to znamená, e
se nìkolikrát roènì zúèastòuje rùzných kolení z pøedpisù, praktických výcvikových kursù na taktických trenaérech, do toho pøicházejí jazykové kursy a pak také vzdìlávací kursy a vyí odborné
koly potøebné pro kariérní postup na vyí velitelské funkce.
4. Popi nám, prosím, takové ty technické vìci týkající se
Gripenù  rychlost, výka nad zemí, spotøeba paliva vzhledem
k doletu, zásoba munice, typ munice
Gripen je jednomístný, jednomotorový víceúèelový letoun, co
znamená, e mùe plnit rùznorodé úkoly jako stíhací, prùzkumné
i útoèné proti pozemním a námoøním cílùm. Maximální rychlost
je dvojnásobek rychlosti zvuku, co se dá pøepoèítat na
2 470 km/h, vystoupá do 15 200 m a v deseti kilometrech dokáe
být za necelé tøi minuty od putìní brzd na dráze. Bìný operaèní
dolet je 8001300 km. Èeské Gripeny mají ve výzbroji 27 mm
kanon se 120 náboji a øízené protiletadlové støely krátkého
a støedního dosahu Sidewinder a Amraam.

1. Jak se to tak stane, e se z kluka z Moravy stane pilot Gripenu?
Dá se øíct, e mì k tomu pøivedl mùj táta, který se sám kdysi pokouel o kariéru vojenského pilota, avak jeho zdravotní stav mu to bohuel nedovolil. Proto mì jako kluka pøivedl pøes modely a povídání o letadlech k rozhodnutí, kterým smìrem moje ivotní kroky povedou. Po základní kole jsem nastoupil na vojenské gymnázium
s cílem pak pokraèovat ve studiu na Vysoké vojenské letecké kole
SNP v Koicích. Ve ètvrtém roèníku gymnázia jsem úspìnì proel
zdravotními prohlídkami v Ústavu leteckého zdravotnictví, které byly prvním dùleitým krokem na cestì za vysnìným cílem. Bez výborného zdravotního stavu je toti jakákoliv dalí snaha zbyteèná.
Jetì v tomté roce jsem zaèal létat v tehdejím Svazarmu na letadlech Z-142 a uspìl jsem pøi pøijímacích zkoukách na vysokou
do Koic. Dál pak následovalo mnoho let studia, fyzického tréninku
a dalí tvrdé práce nejen ve kole, ale i po nástupu na leteckou základnu v Bechyni, kam jsem byl umístìn po absolvování koly. Dá
se øíct, e celý ivot vojenského pilota je nepøetrité vzdìlávání se
a výcvik, jak letecký tak i dalích vojenských oborech.
2. Zkus nám popsat obyèejný pracovní den pilota stíhaèky:
Ráno projde bránou letitì a ?
Obyèejný letový den zaèíná pøípravou na samotné létání, kdy ráno
po pøíchodu do práce probìhne briefing, kde se piloti dozví informace o poèasí, situaci na letiti a ve vzduných prostorech, ve kterých se budou plnit úkoly leteckého výcviku, plán letù na den
a vechny dalí vìci, které mohou létání ovlivnit. Potom zaèíná pøíprava na konkrétní let, kde si piloti, kteøí mají bìhem letu spolupracovat, rozeberou vechny detaily úkolu, který je èeká a zároveò si
svou misi pøipraví na poèítaèi. To obvykle zabere jednu a dvì hodiny, podle nároènosti úkolu. Pak si vezmou výstroj a jde se na let.
Ten trvá hodinu a hodinu a pùl a po návratu se stáhnou data z letu
opìt do poèítaèe a následuje debriefing, pøi kterém se probere, jak
let probìhl, jestli byl zadaný úkol splnìn, rozeberou se pøípadné chyby i pozitivní vìci, které mùou pøispìt ke zlepení dalího výcviku.
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5. Kolik Gripenù a kolik prokolených pilotù máme v ÈR?
A máte kadý tu svou stíhaèku?
Èeská republika v souèasné dobì pouívá 14 letounù Gripen, z toho
jsou dva dvoumístné, tzv. spárky, které slouí k výcviku pilotù, tady letù s instruktorem. Poèet vycvièených pilotù by mìl být 21, ale
vzhledem k tomu, e starí odcházejí a nahrazují je mladí, výcvik
probíhá vlastnì nepøetritì. Jak u ze zmínìných èísel vyplývá, nemáme kadý svou stíhaèku, ale ráno se na briefingu dozvíme, která
nám na ten den èi let byla pøidìlena.
6. Jak vypadá výstroj pilota?
Výstroj pilota se skládá z letecké kombinézy, pevných bot, dále pak
pouíváme prostøedky proti pøetíení, jako pøetlakové kalhoty a vestu, které zabraòují pøi pøetíení odkrvení hlavy a horní èásti tìla, letecké pøilby a kyslíkové masky, které slouí k ochranì hlavy a ulehèení dýchání ve vìtích výkách a také jsou v nich umístìna sluchátka a mikrofony pro radiovou komunikaci. Ve vestì a pøetlakových kalhotách nosíme také rùzné prostøedky, které jsou urèeny
k pouití pøi pøípadné katapultái a u v mírových nebo bojových
podmínkách, jako napø. nouzovou vysílaèku, léky první pomoci atd.,
take dohromady celá výstroj váí asi 15 kg.
7. Jak se trénuje katapultá?
Postupy pøi katapultái se cvièí v kabinì trenaéru, aby pilot dokonale znal vechny èinnosti a pohyby, které jsou k tomu nutné, výcvik
v seskocích na padáku probíhá jetì v prùbìhu studia na letecké kole, pozdìji se u jen procvièují postupy na pozemních trenaérech.
8. Zeptám se jako úplný laik: jak èasto a kde trénujete støelby?
Pouíváte pouze cviènou munici nebo také ostrou?
Støelby se trénují prùbìnì bìhem celého roku, existují toti rùzné
úrovnì cvièení od simulace a po ostré støelby na støelnici.
Samozøejmì vyuíváme i simulátorù, významnì nám pomohl výcvik
na taktickém simulátoru ve védském Stockholmu, na kterém se dají simulovat reálné podmínky a støelba øízenými leteckými raketami,
která by v reálu byla finanènì velmi nákladná. Gripen sám potom

umoòuje reálnou simulaci støelby jak kanonem, tak i raketami s vyhodnocením pomocí videozáznamu a také vyuíváme letecké støelnice na území ÈR a jednou za dva a tøi roky také støelnice v zahranièí pro ostré støelby, pøi kterých se pouívají ostré rakety i kanonové
støelivo.
9. Nastala nìjaká situace, kdy ses opravdu bál o ivot?
Nedá se øíct, e by nastala taková situace, pøi které bych se bál o svùj
ivot více ne pøi plnìní bìných úkolù. Urèitá obava tu vdycky
musí být, ale spí bych ji nazval opatrností. Dalo by se øíct, e se víc
bojím na silnici, kde èlovìk mùe nìkdy opravdu èekat cokoliv.
Létání jako takové je èinnost, pøi které kdy pilot udìlá chybu, mùe dojít k ohroení jeho vlastního ivota, ale i ivotù lidí okolo nìj,
a u na zemi nebo ve vzduchu, a proto je nutné k nìmu pøistupovat
s velkou odpovìdností a úctou, dodrovat stanovená pravidla aby
k takovému ohroení nedolo. Proto se vdy pøistupuje ke zdánlivým malièkostem, které by k nìèemu takovému jen náznakem
mohly vést, s maximální pozorností a berou si z nich vichni pouèení, aby k nim znovu zbyteènì nedocházelo, a tím se dá pøedejít
tomu, aby se èlovìk musel pøímo strachovat o ivot.
10. Jaké jsou tvoje vyhlídky a plány do budoucna? Napadlo tì
nìkdy, e bys vymìnil stíhaèku za dopravní letadlo? Vyí plat,
pozdìjí odchod do dùchodu .?
Urèitì jsem nad tím pøemýlel, a i kdy se lepí finanèní stránka civilního létání nedá popøít, monost vìtí volnosti manévrování,
adrenalinu a dalího rozvoje v souèasné profesi pøevauje. V srpnu
tohoto roku jsem napøíklad vyuil nabídku pracovat na tøi roky
v Nìmecku v mezinárodním tábu NATO. I kdy to znamená na tøi
roky pøestávku v létání, mùu tady zuitkovat zkuenosti ze své
dosavadní praxe a taky získat nové pro dalí práci a po návratu zpìt
do republiky dalí stupínek pro postup v kariéøe.
Dìkuji za rozhovor a pøeji, aby kadý let byl dobrý od vzlétnutí
a po pøistání.

Doporuèujeme z naí kuchynì
VINNÁ KLOBÁSA JAKO KOLÁÈ

KRÁLÍK NA CELERU

1 balíèek listového tìsta, 300 g vinné klobásy, 30 g másla,
1 malá cibule nasekaná najemno, 350 g mraeného penátu,
2 strouky èesneku, 1 líce strouhanky, sùl, 2 vejce, 50 ml smetany (12% nebo 30%), 50 g sýra s modrou plísní

celý králík, marináda: pùl litru vody, 1 lièka soli, 1 líce
octa, 1 líce keèupu, 1 celer nastrouhaný najemno, 1 velká cibule na kostièky, 1 a pùl lièky worchestru, pepø, paprika pálivá dle chuti

1. Pøedehøejte troubu na 180 °C. Z listového tìsta vyválejte kruhovou placku tak, aby trochu pøesahovala okraje formy.
2. V rendlíku rozpuste máslo, osmahnìte cibuli, pak pøidejte
penát, sùl, prolisovaný èesnek a chvíli poduste. Sundejte z vaøièe a pøimíchejte vejce, smetanu, sýr a líci strouhanky.
3. Zhruba dvì tøetiny vajeèno-penátové smìsi pøeneste na tìsto.
Vmáèknìte klobásu a mezery vyplòte zbývající smìsí. Klobásu
na pár místech propíchnìte.
4. Koláè dejte do pøedehøáté trouby a peète asi 25 minut tak, aby
vajeèno-penátová hmota ztuhla a klobása zezlátla.
(-mm-)

Pøísady na marinádu dáme do hrnce a vaøíme pùl hodiny, poté
pøidáme jednu osminu másla, tøi strouky èesneku, ávu z pùl
citronu. Naporcovaného králíka lehce osolíme, zalijeme marinádou a necháme v lednici odleet 24 hodin.
Králíka peèeme v pøedehøáté troubì na 180 stupòù asi hodinu
a pùl. Dobrou chu.
(-lp-)
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Z J. V. STICHA-PUNTA A M V EHUICÍCH
KOLNÍ DRUINA

POZVÁNKA

Dne 20. 10. 2011 na Z J. V .Sticha-Punta ehuice ve kolní druinì SLUNÍÈKO probìhl projektový den s názvem KLOBOUKOVÝ DEN. Dìti se na tento den pøipravovaly vyzdobením D a povídáním o podzimu a kloboucích. Den probìhl pøehlídkou kloboukù a opravdu byly úasné. Den dìti s paní vychovatelkou ukonèily prùvodem po ehuicích, a tak dìti strávily
krásný podzimní den.

Zveme vechny áky, rodièe a pøátele koly na
Advent ve kole dne 8. 12. 2011 v budovì Z.
15.30 hod.  vánoèní jarmark, monost prohlídky koly
16.30 hod.  kolní besídka v tìlocviènì
Tìíme se na Vás.

SPORT VE KOLE V PRVNÍM ÈTVRTLETÍ

ÈTEME NAIM DÌTEM

Sportovních soutìí v tomto ètvrtletí probìhlo mnoho a s velmi pìknými výsledky. Uskuteènila se okresní olympiáda actva za úèasti
kol z celého okresu Kutná Hora, kde jsme získali 6 umístìní
na stupních vítìzù:
2. místa: Matìj pitálník, hod míèkem: 44,17 m, Renata Blaková,
skok vysoký: 140cm
3. místa: Denisa Steklá, 60 m: 8,8 s a 150 m: 22,0 s, Alena Meèíøová,
skok vysoký: 135 cm, Michal Hynek, hod diskem: 19,86 m. Rovnì
se uskuteènilo okresní kolo v pøespolním bìhu , kde se nejlépe umístilo drustvo starích klukù ve sloení Jakub Rolenec, Daniel
Rolenec, Matyá Hon a David Vítek, kteøí obsadili pìkné 5. místo.
Po dohodì se základní kolou z Vilémova se uskuteènilo pøátelské utkání ve florbale dìvèat, klukù mladích a klukù starích. Ètyøi zápasy jsem
vyhráli, 1× jsme remízovali a 4× prohráli. Nejlepí hráèkou z naich urèitì byla Renata Blaková, která nastøílela úctyhodných 22 gólù.
Ve kole finiuje turnaj ve stolním tenise, do kterého se pøihlásilo
16 ákù, a pøeborník koly by mìl být znám do konce listopadu.
Poté bude rozehrána tradièní florbalové liga, které se pravidelnì zúèastòují áci i ákynì od 5 tøídy.
Pøed Vánocemi nás èeká pøátelské utkání v basketbale pro kluky se
Z Potìhy, Vánoèní turnaj klukù ve futsale a dìvèat ve florbale za
úèasti pozvaných okolních kol. A je dojednáno pøátelské utkání
ve florbale s výbìrem DDM Èáslav.
Jak je vidìt, sportovní ivot na naí kole je opravdu pestrý. V novém
roce nás èeká spousta soutìí (florbal, fotbal, atletika, basketbal).
kola sportem ije!!! Co je urèitì dobøe.
(Jana Èervinková, uè. TV)

tak se jmenuje nový projekt tøeákù, který pro nì pøipravil jejich
tøídní uèitel ve spolupráci s rodièi. Projekt vychází z celorepublikové
akce Celé Èesko ète dìtem. Jeho cílem je podpoøit zájem dìtí o èetbu, rozvíjet ètenáøskou gramotnost a klíèové kompetence. Vdy
ve ètvrtek pøi hodinì ètení nás navtíví nìkterý z rodièù èi pozvaný
host a ète nám ukázku ze své oblíbené kníky z dìtství, vypráví nám
o svém ivotì a vztahu ke knihám, pøipraví si pro nás rùzné úkoly,
které se vztahují k ukázce. A my si pro nìj na oplátku pøipravíme pìkné otázky J. U teï jsme zvìdaví a tìíme se, kdo nám bude èíst pøítí ètvrtek.
(Mgr. Miroslav Procházka)

POMOZTE NÁM!!!
Ji nìkolik let je nae kola zapojena do soutìe Recyklohraní. V tomto kolním roce pod patronací 4. tøídy se kola zapojila do projektu
Vìnuj mobil. Tento projekt vyhlauje Recyklohraní ve spolupráci se spoleèností ASEKOL a partnerem kampanì je spoleènost T-Mobile.
Cílem této soutìe je získat k opìtovnému vyuití, pøípadnì k recyklaci mobilní telefony, které jinak zùstávají bez vyuití v domácnostech naich rodin. Motto této soutìe je Starý mobil jetì mùe být uiteèný!.
Naim úkolem je sebrat co nejvíce vyslouilých mobilních telefonù (funkèních i nefunkèních) do konce ledna 2012.
áci 4. tøídy ádají spoluobèany o pomoc pøi sbìru starých a nepouívaných mobilních telefonù. Tyto telefony mùete kdykoliv pøinést do
naí Z bìhem vyuèování paní uèitelce 4. tøídy. Pøedem vem dìkujeme za spolupráci.
(áci 4. tøídy a tøídní uèitelka Mgr. Soòa Kubová)
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MYSLÍME NA BEZPEÈNOST NAICH DÌTÍ
Mnoho dìtí ztrácí zbyteènì pøi dopravních nehodách své rodièe,
mnoho rodièù pak své dìti. Chceme tomu spoleènì zabránit, a proto
Z J. V. Sticha-Punta a M ehuice ji ètvrtým rokem spolupracuje
s BESIPem Ministerstva dopravy, který zajistil pro áky 1. tøídy balíèky k dopravní výchovì. S jeho pomocí mùeme tak zvýit bezpeènost naich dìtí. Souèástí balíèku jsou reflexní samolepky z materiálu RETROX, který má vysokou svítivost. Velkou výhodou je, e
je mono samolepky snadno pøilepit napø. na kolo, pøilbu, aktovku èi
bundu. K dobré viditelnosti napomáhá i odrazka ve tvaru sovièky,
kterou si dìti mohou zavìsit na odìv èi aktovku. Bezpeènost naich
dìtí, zvlátì v tìchto mìsících, bychom mìli mít na pamìti vak i my
dospìlí-øidièi a nemìli bychom zapomínat na pravidla bezpeèné jízdy v obci a v okolí koly, kde se nae dìti pohybují.
(Mgr. Hana Bìtíková, 1. tøída)

ZÁKLADNÍ KOLU EHUICE NAVTÍVIL DRÁÈEK HASÍK
Dìti na Z J. V. Sticha-Punta ehuice opìt po roce pøivítaly dráèka Hasíka. HASÍK CZ pùsobí na naí kole ji druhým rokem. Jedná
se o program, který je zamìøen na výchovu dìtí v oblasti poární ochrany a ochrany obyvatelstva. Plyového dráèka Hasíka do naí koly doprovázela dvojice vykolených hasièù instruktorù podpraporèík Bc. Vendula Pavlíková ze stanice HZS Kolín a nadstrámistr
Jan Kosík Dis. ze stanice HZS Kutná Hora.
Výuka probíhala v 2. a 6. tøídì. Dìti se uèily, kdo to jsou hasièi. Co je jejich práce, jak poznají hasièe, i to, co je to bezplatná telefonní
linka tísòového volání. V èem je nebezpeèné zneuití tísòových telefonních èísel a jak správnì nahlásit poár. Dìti øeily pøipravené
situace. Napøíklad co dìlat, kdy hoøí obleèení a jaké jsou základní zásady první pomoci pøi popáleninách.
Celá výuka byla podporována názornými pomùckami a výchovnými materiály, které se dìtem moc líbily. Podstatou byla neustálá komunikace mezi instruktory a dìtmi. Dìti se do výuky zapojily bez problémù, byly zvídavé a na dvojici instruktorù mìly plno otázek. S dráèkem Hasíkem a s hasièi, se dìti bìhem kolního roku setkají jetì dvakrát. Podle metodiky nás hasièi jetì jednou bìhem listopadu navtíví ve kole. Dalí a poslední setkání bude na hasièské stanici v Kutné Hoøe, kam nás hasièi pozvali a kde nás dvojice instruktorù provede. Na hasièe a dráèka Hasíka se dìti a pedagogický sbor moc tìí a pøipravují si dalí otázky.

KOLKA PLNÁ HER
A N E B P O D Z I M V MAT E Ø S K É  K O L E  E H U  I C E
V mìsíci øíjnu se v naí krásné M konala tvoøivá dílna pro rodièe s dìtmi pod názvem Podzimní tvoøení. Ve tøídì Kapièek
i Sluníèek se seel hojný poèet rodièù, starích sourozencù, obèas jsme vidìli nejen babièku, ale i jiné pøíbuzné. Tvoøení vechny zaujalo a dìtem i rodièùm se straidýlka z dýní, zvíøátka ze
skoøápek a katanù moc povedla. Dílky jsme vyzdobili nejen
kolku, ale i její okolí, aby se kadý mohl radovat pohledem
na zdaøilé práce.
Dne 14. øíjna jsme také zahájili první dvojlekce pøedplaveckého
výcviku v Kutné Hoøe, na kterém se dìti seznamují s vodou pod
odborným vedením, uèí se návyku na vodu, hrají hry v bazénu
a také cvièí svoji samostatnost pøi oblékání a samoobsluných èinnostech.
A nyní jetì ve zkratce, co nás èeká v listopadu a prosinci. Do kolky pøijelo divadélko Kùzle zahrát pohádku O princeznì, která
chtìla vechno hned s výchovným zámìrem, 27. listopadu jsme si
spoleènì s ostatními obèany mìstyse ehuice zazpívali a zarecitovali u vánoèního stromeèku v obci a zahájili tak spoleènì adventní
období, a i nadále budeme pokraèovat v naem plavání.
Na konci kadého mìsíce hrají paní uèitelky pro dìti divadélko
s výchovným zámìrem, kde se dìti uèí, jak se mají správnì zachovat v urèitých situacích. V øíjnu dìti shlédly pohádku O poslední
vlatovce a v listopadu Perníkovou chlaloupku.
A jako tradiènì se k nám do kolky pøijde podívat Mikulá, èert
a andìl, spoleènì s dìtmi ze Z, které vdy pro dìti pøipraví malou
nadílku. Dne 7. prosince od 15 hodin se bude konat dalí tvoøivá
dílna pro rodièe s dìtmi pod názvem Rolnièky zvoní, doufáme, e
se nás sejde nejménì tolik, co na podzim. Vìøíme, e pøijdete pracovat spoleènì s námi a uít si tak krásné nastávající zimní období.
(paní uèitelky Duková a Nagyová M ehuice)
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TJ SOKOL EHUICE
ÈINNOST TJ SOKOL EHUICE V ROCE 2011
V letoním roce nae organizace opìt poøádala nìkolik ji tradièních
akcí urèených pøedevím dìtem (karneval, vynáení Zimy ze vsi, dìtský den, magickou noc a vánoèní tvoøivé odpoledne), ale nechybìly
ani akce vhodné pro dospìláky (stavìní májky, posvícenský nohejbalový turnaj, rozsvícení vánoèního stromeèku a jetì plánovaný
kadoroèní Silvestrovský nohejbal).
Nai èlenové si mohli uít drobné èlenské výhody a vyrazit na jaøe
a na podzim do Aquaparku Vodní svìt Kolín, kde jim Sokol uhradil
dvì hodiny plavání. Èlenové starí 18 let mohli jetì v záøí vyuít
monosti zahrát si celé dopoledne paintball.

Bìhem kolního roku (od øíjna do bøezna) nabízíme cvièení en
a dívek, které se koná kadý ètvrtek od 18 hodin v tìlocviènì
místní Z. V minulém kolním roce probíhalo té cvièení maminek s dìtmi, které se, jak pevnì doufáme, opìt rozjede v pøítím
kolním roce.
Chtìli bychom podìkovat vem sponzorùm, kteøí nás a ji pravidelnì èi jednorázovì podpoøili a podporují. Jsou to: OÚ ehuice,
firma Hraòo, Potraviny Nìmeèek, firma Adria, VS.com ehuice,
Pneubazar Meèíøovi, Unikom Kutná Hora, Zahradnictví Meèíøovi,
Pekárna leby a Havlíèkovi ehuice.

SOKOLSKÁ SBÍRKA KONANÁ NA TØI KRÁLE
V letoním roce se díky vem dárcùm vybrala èástka 19 701 Kè, která nejene staèila na obnovu hlavní cesty ke kostelu sv. Marka, ale
jetì dolo k úpravì parèíku naproti Obecnímu úøadu v ehuicích (spolupracovali jsme s firmou Hraòo a se Zahradnictvím Meèíøovi).
Na obnovì cesty se ve dvou brigádnických dnech podíleli nai mutí èlenové a kvìtinový záhon spolu s vysazením ozdobných keøù a trav
byl zase v kompetenci naich èlenek. Zbylá èástka byla urèena na vysazení smrku, který by se mìl stát ozdobou nejen bìhem roku, ale
pøedevím v èase vánoèním.
Díky vám vem je zase nae obec o nìco hezèí, take vìøíme, e a pøijdou v nedìli 8. ledna 2012 v dopoledních hodinách Tøi králové
popøát astný nový rok a poádat o pøíspìvek do sokolské sbírky, tak budete opìt vstøícní a tìdøí.
Dìkujeme moc.

ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU
Ji potøetí jsme se seli, abychom vichni
spoleènì pøivítali advent, ozdobili stromeèek, který nám bude svítit na cestì z odpoledních vycházek èi pøi èasné cestì
do práce, koly nebo kolky, a podìkovali
za pøízeò vem, kteøí se úèastní naich
i ostatních akcí.
Pìvecký sbor ze základní koly a dìti
z mateøské kolky doprovodily zdobení
a rozsvícení stromeèku moc hezkým vystoupením, a my jsme moc rádi za bezvadnou spolupráci s vedením Z a M.
Dìkujeme paní uèitelkám a dìtem, které
se na vystoupení podílely, a také vem pøítomným pøihlíejícím, bez kterých by to
pøivítání èasu vánoèního nebylo tak slavnostní.

S I LV E S T R O V S K Ý T U R N A J

VÝROÈNÍ ÈLENSKÁ SCHÙZE

Jak se ji v naí obci stalo tradicí, tak i letoní poslední prosincový den se uskuteèní v tìlocviènì místní Z turnaj v trojkovém
nohejbale. Z organizaèních dùvodù je poèet týmù omezen.
Drobné obèerstvení vèetnì grilované klobásky zajitìno.
Startovné 100 Kè na tým. Pøípadné rezervace týmù u D. Línka
na tel. 723 949 716.

Zveme vechny stávající èleny TJ Sokol ehuice i pøípadné zájemce o èlenství v této organizaci na Výroèní èlenskou schùzi,
která se uskuteèní v úterý 24. 1. 2012 od 18 hodin v pizzerii v ehuicích. Na programu: vybírání roèních èlenských pøíspìvkù
(100 Kè dospìlý èlen, 50 Kè dítì od 6 let), plán akcí pro rok 2012,
diskuze a pøipomínky.

D Ì T S K Ý K A R N E VA L

SOKOLSKÝ ZNAK

Srdeènì zveme malé i velké v sobotu 21. ledna 2012 od 14.30 do tìlocvièny Z ehuice na dìtský karneval. Èeká vás spousta soutìí, legrace a odmìn. Obèerstvení zajitìno. Vstupné: 30 Kè dospìlí, dìti zdarma.

Vzhledem k tomu, e jsme neobdreli ádný
návrh na nový znak TJ Sokol ehuice, zùstáváme i nadále vìrni znaku starému.
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JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 17. bøezna 2012 od 20 hodin poøádá TJ Sokol ehuice na sále v restauraci U Jelena Josefovskou zábavu. K tanci a poslechu zahraje kapela TECHNICS Turkovice. Bohatá tombola, vstupné 100 Kè. Poèet míst omezen, rezervace vstupenek po Novém roce u pana Duana Línka.

PODÌKOVÁNÍ OBÈANÙM
Chtìla bych touto cestou podìkovat spoluobèanùm v lokalitì
Za Humny za finanèní pøíspìvky, které pomohly k výsadbì první zelenì v naí lokalitì.Vybraná èástka 6 500 Kè byla pouita na nákup
ètyø stromù, které vysadila firma Hraòo v místì u hromady. Èástka je to nemalá, ale na víc bohuel nestaèila. Proto bych touto cestou
chtìla poprosit obecní úøad o zváení dalí výsadby na jaøe 2012.
Dìkuji vem za pøispìní a jsem ráda, e Vám prostøedí, ve kterém ijete, není lhostejné, i kdy jde o veøejné prostranství.

JEZDECKÁ STÁJ BARBORA STARÁ VÍDEÒ

INZERCE

Pøejeme vem krásné proití vánoèních svátkù a hodnì tìstí a zdraví v novém roce. A velké díky naim partnerùm, kterými jsou:
OÚ EHUICE, ADRIA  JOSEF MORAVEC, PNEUBAZAR 
JIØÍ MEÈÍØ, SOUKROMÝ ZEMÌDÌLEC  J. KARELA, POTRAVINY M. NÌMEÈKOVÁ, Z J. V. STICHA-PUNTA EHUICE,
JOSEF HRDÝ ROHOZEC, PEKAØSTVÍ NA PICI LEBY,
ZAHRADNICTVÍ HRAÒO EHUICE.
www.js-zehusice.jex.cz

SLUBY
Pøijïte na masá, nechte se rozmazlovat, objednávky: Danue
Málková, tel. 608 052 182. Pøíjemné prostøedí v soukromí, ehuice 247, www.kranio.ic.cz
LCC domácí péèe, s.r.o., areál Nemocnice KH nabízí peèovatelskou slubu, osobní asistenci, prodej zdravotních potøeb aj.
Pomùeme Vám 24 h dennì, 7 dní v týdnu
objednávky: 724 810 714, www.lccdp.cz.

INZERCE
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Výroba: Mìstské knihy s.r.o., ehuice.
12

