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Slovo starostky
Váení
spoluobèané,
nevím jak vy, ale
já u netrpìlivì
vyhlíím jaro.
Zimní krajina má
své poetické kouzlo, ale není nad
to, kdy se od brzkého rána vyhoupne nad
obzor sluníèko a pod okny zazpívá kos.
Po dlouhé zimì se vechno probouzí ze
zimního spánku, pøíroda znovu oije tisíci
barvami a najednou je ten svìt zase o nìco veselejí a pøívìtivìjí. A ne se nadìjeme, budou tu svátky jara  Velikonoce,
tradice barevných vajíèek, èepýøivých pomlázek, zelené trávy, lutých kuøátek
a usmìvavých koledníkù, èas poutí, èas
zamylení nad zrozením èlovìka a nad nikdy nekonèícím kolobìhem naich ivotù.
Pøeji Vám, a jsou letoní velikonoèní
svátky pro Vás plné hojnosti, tepla jarních
dní a radosti ze ivota. A a uvidíte nad
ehuicemi zase krouit èápy, kteøí se sem
k nám rok co rok vrací, pak vìzte, e ve
je tak, jak má být, e urèité jistoty v naich
ivotech stále jetì zùstávají. Pøála bych
si, aby a ehuice nebo Bojmany, byly
pro Vás místem, kde rádi ijete, kam se
rádi vracíte a kde chcete zestárnout.
Zajímá mì, jak se Vám v obci ije, co se
Vám tady líbí nebo naopak, co Vám v obci chybí a jaké problémy bìného obèana
Vás trápí. Vae námìty a pøipomínky pøivítám v prùbìhu celého roku na místech
Vám jistì dobøe známých.
Velmi bych si pøála, abychom hodili za
hlavu staré køivdy, sousedské tahanice
a nedoøeené spory a vykroèili vstøíc novým zítøkùm, protoe jak øekl kdysi
Michelangelo jednu velkou pravdu:
Na svìtì existuje jen jedno hrdinství 
vidìt svìt takový jaký je, a milovat ho.
S pøáním krásného jara
Zuzana Havlíková Heømánková
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 16. 2. 2011
Informace
 Rozíøení kapacity mateøské kolky v ehuicích  jakmile budeme mít k dispozici kladné
vyjádøení od Krajské hygienické stanice v Kutné Hoøe, podáme ádost o rozíøení na Krajský
úøad pro Støedoèeský kraj.
 Starostka seznámila èleny ZM se stanoviskem firmy Logicall, která poadovala za neoprávnìné uití snímku na stránkách Z poplatek. Firma uznala nae argumenty a øízení v této záleitosti ukonèila. Je potøeba respektovat licenèní práva k vekerým fotografiím apod.
materiálùm.
 Sdruení historických sídel Èech, Moravy a Slezska projednalo a schválilo nai ádost
o pøijetí za øádného èlena. Tímto se nae obec stala platným èlenem tohoto sdruení se vemi
právy a povinnostmi.
 Ve vìci opatrovnictví naeho obèana J. .: starostka jedná o zruení opatrovnictví obce
a jeho pøevedení na rodinu dotyèného.
ádosti
 A. Losenický, Èáslav  pronájem pozemku p.è. 392/1  prostor mezi parcelou 392/46
a ÈOV. Mìstys vydá zámìr a po uplynutí zákonné doby bude sepsána smlouva o pronájmu
pozemku za úèelem provozování autodráhy pro rádiem øízené modely aut s pohonem elektro v mìøítku 1:6 a 1:18.
 J. Karela, ehuice 145  pronájem orné pùdy na pozemcích 337/1, 336/2 a 335 ve vlastnictví obce ehuice za úèelem pìstování plodin. S pronájmem zastupitelé doporuèili poseèkat a po jednáních ohlednì pozemkových úprav, které zaènou probíhat v bøeznu 2011.
 J. Moravec, ADRIA  umístìní reklamy na obecním pozemku u silnice smìrem
na Rohozec. Zastupitelé doporuèili doplnìní ádosti o rozmìry cedule a projednání èástky za
umístìní na pozemku.
Schváleno
 Cenová nabídka firmy VO a KA, Kutná Hora na dalí èást komunikace v lokalitì
Za Humny.
 Poloení nové krytiny na podlahy v budovì ehuice èp. 107 provede firma MALIVA, parkety, podlahy, Kutná Hora dle podané nabídky. Nabídka firmy Truhláøství  podlaháøství
J. Adam, Èáslav, se umístila na druhém místì.
Projednáno
 Cenové nabídky na opravu zpevnìné plochy pøed budovou ehuice èp. 107  nabídky
TES, spol. s r.o. Èáslav a P. Kunáek, Vlkaneè jsou pro obec finanènì nepøijatelné.
Zastupitelstvo povìøilo starostku k dalímu jednání s dalí firmou: pana Èerveného, nebo
zhotovení díla svépomocí.
 Prozatím neuzavírat mandátní smlouvu s Ing. J. Bártou k zajitìní zadavatelských èinností  organizace a vedení celého prùbìhu zadávacího øízení druhem zjednodueného podlimitního øízení na zakázku Dodávka a montá oken pro M a Z. Smlouva bude uzavøena ihned po kladném vyøízení ádosti obce o dotaci na uvedenou akci.
(-lj-)
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úøední desce a na obecních internetových stránkách)

ÁDOST
Prosíme vechny spoluobèany, aby své automobily parkovali, pokud je to jen trochu moné, na svých pozemcích
nebo na místech k tomu vyhrazených. Odpad smìøujte pouze do nádob k tomu urèených, protoe veøejné prostranství je vizitkou nás vech a je jen na nás, jak bude nae obec vypadat.
Buïte ohleduplní nejen k sobì, ale i k tìm ostatním.
Dìkujeme.
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Setkání rodákù a pøátel ehuic
Nakoukli jsme pod poklièku pøíprav této velké akce a mùeme vám u teï sdìlit, e je
opravdu na co se tìit. Aèkoli je program zatím jetì v plenkách, je jisté, e se bìhem
dne nebudeme nudit ani chvilku. Co mùeme prozradit: èeká nás nejen monost celodenní
ho vstupu do obory, ale také výstava starých fotografií, obrazù místních umìlcù (a dalích
se vztahem k naí obci), vystoupení trubaèù i kapely k tanci a poslechu, vyhláení nejlepí
fotografie ehuic èi Bojman poøízené dìtmi z fotografického krouku, dìtské atrakce, odpolední program urèený dìtem, veèerní taneèní zábava, atd. Bude toho jetì více, ale nesmíme pøedbíhat.
Take, co nám k plánované akci øekla nae paní starostka: Chtìla bych podìkovat vám vem,
kteøí se podílíte jakoukoliv formou na pøípravách Setkání rodákù a pøátel ehuic, které se koná dne 11. èervna 2011 a na které jste vichni srdeènì zváni, stejnì jako Vai pøátelé a známí.
Vìøím, e tuto akci podpoøíte svoji hojnou úèastí a e si ten den spoleènì uijeme.

POPLATKY 2011
Komunální odpad:
500 Kè/trvale ijící osobu a rok,
250 Kè po platných úlevách
500 Kè/rekreaèní objekt na rok
Svoz: kadé pondìlí po celý rok
Splatnost do 30. 4. 2011
Pes:
50 Kè/za psa a rok
(za kadého dalího 100 Kè)
Splatný do 30. 4. 2011
Pøipojení na kanalizaci:
500 Kè/trvale ijící osobu a rok
500 Kè/rekreaèní objekt a rok
(nebo provozovna se zamìstnanci)
Splatnost do 30. 9. 2011

Voda:
19 Kè za m3
Splatnost v prùbìhu roku dle stavu na vodomìru.
Na dvoøe u OÚ ehuice se 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
jej na OÚ, kde je pøipravena sbìrná nádoba. Velice tím uetøíte nae spoleèné peníze, které bychom jinak museli pouít
na èitìní zanesené kanalizace a èistièky
odpadních vod.

VÝZVA
Váení spoluobèané,
obracím se na Vás v souvislosti s ji pøipravovaným Setkáním rodákù a pøátel
ehuic. Jak ji víte, souèástí Setkání budou i výstavy kronik, obrazù, fotografií
a jiných významných dokumentù a pøedmìtù souvisejících s historií naí obce.
Pokud tedy máte nìjaké historické pøedmìty s ehuickou èi bojmanskou tématikou nebo máte nìjakou unikátní sbírku
nebo se nìèím zajímavým zabýváte
a chtìli byste, aby Vae umìní ocenila
i iroká veøejnost, právì na ji zmiòovaných výstavách (které budou probíhat
nejen v den naeho Setkání rodákù a pøátel ehuic, ale poèítáme s tím, e v budovì staré koly zùstanou nìjaké výstavní prostory pro stálé expozice), prosím, neváhejte a co nejdøíve se pøihlaste
na OÚ ehuice.

Setkání kamarádù 2010
vìøíme, e se uvidíme i na Rodácích

Sbírka obleèení

Jsme èleny SHS ÈMS

Sbírka obleèení je urèena pro organizaci
SKP-centrum, o.p.s., konkrétnì pro dvì
její sluby: Nízkoprahové denní centrum
a Azylový dùm pro mue.
Obì tyto sluby sídlí na adrese:
Milheimova 694, Pardubice.

Mìstys ehuice se stal dne 1. ledna 2011 øádným èlenem Sdruení historických sídel Èech,
Moravy a Slezska (SHS ÈMS), co je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdruující pøedevím historické obce nebo jejich èásti, na jejich území jsou zachovány
významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy mìst v listopadu roku 1990.
Mezi nejvýznamnìjí èinnosti a aktivity Sdruení patøí péèe spoleènì s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj o Program regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón (dotaèní titul MK, vícezdrojové financování).
I na základì tohoto Programu probíhá pravidelná a úspìná regenerace památkovì chránìných území naich mìst a obcí.
Poèínaje rokem 1991 jako spolupoøadatel, od roku 1998 pak jako hlavní gestor v Èeské republice Sdruení organizuje vdy v mìsíci záøí Dny evropského dìdictví  Dny otevøených
dveøí památek (European Heritage Days  EHD), co je rozsáhlý celoevropský projekt, který
vede k neformálnímu uvìdomování si koøenù naich národních identit a ochranì kulturního
odkazu naich pøedkù. Dny evropského dìdictví probíhají pod zátitou Rady Evropy a v naí
republice té pod zátitou vrcholných státních orgánù.
Dny evropského dìdictví  EHD budou probíhat v roce 2011 ve dnech 10.18. záøí. Národní
zahájení se uskuteèní 10. záøí v atci.
Národní téma pro rok 2011: Památky  tvùrci panoramatu naich mìst a mìsteèek.

Blií informace naleznete na:
www.skp-centrum.cz/osoby-bez-pristresi
Do sbírky obleèení uvítáme zejména:
 kalhoty (pánské, dámské)
 boty (dámské, pánské)
 mikiny, svetry (pánské, dámské)
 spodní prádlo (trenky, ponoky)
 bundy, kabáty (pánské, dámské)
Prosíme, aby bylo obleèení èisté.
Obleèení noste zabalené do igelitových
pytlù èi krabic na OÚ ehuice v prùbìhu
celého roku.

Více informací naleznete na www.shscms.cz. Zde naleznete i interaktivní mapu, se kterou
procestujete celou Èeskou republiku.
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Milí ètenáøi,
v rámci naeho ètvrtletníku jsme pro Vás novì pøipravili malé ohlédnutí do historie naich pøedkù. Postupnì se vrátíme o nìkolik století zpátky a podíváme se, jak nai bývalí rodáci ili, jak se bavili a jak se nae obce vlastnì rozvíjely do dnení podoby. Historická
fakta obèas zpestøíme rùznými zajímavostmi o kulturních èi pøírodních památkách ehuického panství.
Na zaèátek bychom zaèali troku netradiènì. Pøipravili jsme si pro Vás krátkou povìst, která se nazývá ehuická kráva.
(-mf-)
okolí ehuic bývalo hodnì rybníkù. Napájeny byly vodou z øeky Doubravy náhony od bojmanského splavu vlevo
i vpravo. V místech, kde je dnes obora s bílými jeleny, byl rozsáhlý rybník, zvaný Kravinec. Chovalo se v nìm
400 kop kaprù. Rybník byl chloubou majitele panství, který o nìj nechal vemonì peèovat. Robotný lid èasto vypomáhal pøi údrbì hráze, která musela odolávat pøívalùm vody za letních deù a za jarního tání. Robotníci si pøi
tìké práci ulevovali, jak mohli. Rybník hanlivì nazývali Kráva, protoe potøeboval znaènou obsluhu. Brzy se jméno ujalo a pøijal ho i majitel panství. Hrabì Thun, jeho rod byl dritelem panství od 17. století, udroval èetné styky s panstvem v Èechách
i v sousedních zemích. Kdy dlel na pozvání jistého magnáta v Uhrách, obdivoval velká stáda krav na pastvinách. V hovoru
dolo i na uitkovost a poèet dberù od jedné krávy. Hrabì si vzpomnìl na svùj rybník a ertem øekl, e má doma krávu, která
dává sto dberù. Magnát se divil, nevìøil a nakonec se vsadili o sto dukátù.
Uherský magnát pøijel do Èech v dobì podzimních výlovù. Tìil se na vyhranou sázku a v dobré náladì dorazil na ehuický
zámek. Koèár ho dovezl na hráz rybníka Kráva, kde výlov právì zaèal. Rybáøi vynáeli dbery s kapry, sypali je do kádí a do lejt
na vozech. Rybáøský mistr poèet dberù zaznamenával vruby, vyøezávanými do dubové hole. Brzy jich bylo víc ne sto. Vysvìtlení,
e Kráva ze sázky je vlastnì rybník, magnáta rozesmálo. Kvùli povedenému ertu nelitoval ani cesty, ani prohraných dukátù.
Veèer pøila na øadu velká hostina. Panstvo hodovalo celou noc a na lopotící se rybáøe pøitom ani nevzdechlo.
Zdroj informací: Od Sázavy k Labi  povìsti kutnohorského regionu, Bohumil Pospíil
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Zajímavé profese mezi námi
Kadá profese, která se vykonává s láskou a zapálením, je zajímavá a krásná. Na tomto místì se budeme pravidelnì setkávat s lidmi,
kteøí pohovoøí o své profesi, jen je iví (èi ivila), a budeme tak mít monost nahlédnout do zákulisí míst, která bychom tøeba nikdy
nenavtívili. A protoe se bude jednat o rozhovory s naimi spoluobèany, alespoò se tímto zpùsobem lépe poznáme.

ROZHOVOR S PANEM JAROSLAVEM KARELOU, SOUKROMÝM ZEMÌDÌLCEM
Osobní údaje: 39 let, vyuèený opraváø zemìdìlských strojù, enatý.
Moje práce je mi koníèkem, ale pokud se podaøí vyetøit volno,
rád rybaøím.

tím, je ji traktor
znaènì opotøebovaný, ale je to jediná
ance obnovy techniky. A tak si vezmu nový úvìr a jde
to dokola.
8. ádáte o dotace
na Vae podnikání
stát nebo tøeba
EU?
Ano, dnení zemìdìlství je dotacemi øízeno a ovládáno, díky dotacím je drena cena
potravin na nízké úrovni pro spotøebitele. Nezbývá ne se podøídit
a plnit sloitá a pøísná pravidla dotaèní politiky. Dotace jsou zdanitelným pøíjmem, a tak se dá øíci, e si stát ve formì daní, sociálního
a potamo i zdravotního pojitìní vezme cca 36 % zpìt, ale je to jediná ance, jak udret farmu v chodu.
9. Jaký je Vá názor na BIO potraviny? Jste producentem BIO
plodin?
Nejsem producentem biopotravin a domnívám se, e si spotøebitel
radìji koupí nejlevnìjí potraviny, a u jsou odkudkoli. Je to koda.
10. Jak se Vám líbí kotle na zemìdìlské plodiny?
Je to zajímavé øeení, ale pokud by dolo na trní, nikoliv dotaèní
hospodáøství, nevìøím, e by bylo ekonomické spalovat potraviny
a krmiva.
11. Ve Vaem oboru nestaèí být jen ikovný a pracovitý, ale hodnì záleí také na matièce pøírodì. Máte na ni nìjaký fígl?
Vìtru deti porouèeli ti pøede mnou, já se snaím chovat k pøírodì
etrnì a nezbývá mi, ne vìøit, e mi to vrátí

1. Popite nám, prosím, zaèátky Vaeho podnikání a co jim pøedcházelo.
Vyuèil jsem se opraváøem zemìdìlských strojù. Po vyuèení nastoupil do JZD ehuice a po krátké dobì odeel pracovat ke svému otci, který zaèínal soukromì hospodaøit. Zaèátky byly velmi
tìké, zaèínal jsem na starých vyøazených strojích, které jsme dostali jako restituci za zabavený majetek. Drustvo si ty lepí ponechalo pro své podnikání. Stálo to spoustu úsilí, bezesných nocí
a poctivé tìké práce vybudovat farmu.
2. Jak velké území obhospodaøujete a jaké plodiny pìstujete?
Hospodaøím na 180 hektarech orné pùdy a nosnými plodinami jsou
penice, jeèmen, øepka.
3. Vìnujete se také chovu zemìdìlských zvíøat?
Od chovu zvíøat jsem ustoupil, byl neúnosný.
4. Kolik máte zamìstnancù?
Celoroènì ádného, v období ní tøi brigádníky, je tìké sehnat ikovného èlovìka, který je ochoten pracovat 1418 hodin dennì
v dobì, kdy si ostatní uívají dovolené u vody.
5. Kam putuje Vae sklizeò?
Sklizeò v pøeváné míøe putuje do okolních velkoskladù výkupních
organizací, kromì jeèmene, který odebírají sladovny.
6. Jaké máte technické vybavení?
Odpovídající potøebám.
7. Jen tak pro zajímavost: kolik stojí tøeba napøíklad nový
traktor?
Nový traktor, výkonu který pouívám, vyjde na cca 2 mil Kè.
Natìstí za mne dodavatel a výrobce ruèí bance. Díky tìmto zárukám dostanu úvìr v délce splácení na 8 let. V dobì, kdy úvìr spla-

Dìkuji moc za rozhovor.

Doporuèujeme z naí kuchynì
JARNÍ NÁDIVKA

VELIKONOÈNÍ MAZANEC

5 housek, 300 g uzeného masa, 30 g
másla, petrelka, 5 vajec, 2 a 3 uvaøená vejce, 2 a 3 strouky èesneku,
2 jarní cibulky, sùl, pepø, vegeta,
30 g tvrdého sýra na posypání

30 g kvasnic, 500 g polohrubé mouky,
200 ml mléka, 120 g cukru krupice, 50 g
rozinek, 100 g mandlí, 120 g másla, sùl,
3 loutky, 1 vanilkový cukr, vejce na potøení, mandle na ozdobení

Pokrájené emle zalijeme mlékem a necháme odstát. Uzené
maso pokrájíme na kousky, cibuli na koleèka a uvaøená vejce
na kostky. loutky vymícháme s máslem, z bílkù vyleháme
tuhý sníh. Ze emlí odstraníme pøebyteèné mléko a dáme je
do vìtí misky.
Pøidáme vymíchané loutky, nasekanou petrelku, maso, pokrájený èesnek, cibuli a vejce. Osolíme, okoøeníme a vmícháme sníh. Promícháme, dáme do strouhankou vysypané formy
a dáme péct na 30 min do vyhøáté trouby, pøed koncem peèení
posypeme nahrubo nastrouhaným sýrem.
(-mm-)

Z vlaného mléka, drodí a cukru pøipravíme kvásek a necháme
kynout. Do mísy dáme mouku, loutky, vanilkový cukr, petku
soli, rozehøáté máslo, rozinky a rozsekané mandle. Nakonec pøidáme kvásek a ve dobøe vypracujeme v tuí tìsto. Necháme
na teplém místì 1 hodinu kynout. Pak udìláme dva bochánky,
které potøeme rozlehaným vejcem, ve støedu nakrojíme køíek
a mùeme dle chuti jetì dozdobit pùlkami oloupaných mandlí.
Takto pøipravené mazance poloíme na plech s peèícím papírem
a necháme 30 min kynout. Po vykynutí vloíme do pøedehøáté
trouby a peèeme cca 45 min na 170 stupòù.
(-lp-)
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(-lj-)

Z J. V. STICHA-PUNTA A M V EHUICÍCH
Ve kole ji druhý kolní rok vydává novináøský krouek kolní èasopis Puna junior pod
vedením Bc. Lucie Kopecké. Èasopis navázal na novináøskou èinnost svých pøedchùdcù,
kteøí vydávali èasopis Puna v letech 19982005. Èasopis vychází kadý mìsíc v nákladu
11 èísel. Mapuje ivot koly, pøináí zábavu i ponauèení pro vechny ve kole.
Malou ukázku novinaøiny spojené s výzkumem a jeho zpracováním pøedkládáme. Volný èas
naich dìtí nám není lhostejný a je zajímavé, jak se to vidí nae dìti.
(-yz-)
Volný èas máme kdykoli a mùeme ho
proto vyuít. Jsou to rùzné varianty.
Koníèky, zájmy, hry nebo jít s kamarády
ven, a také pomáhání v domácnosti.
Volný èas máme skoro poøád. Tedy kdy
nejsme ve kole, ale mùeme vyuít i pøestávky. Kadý ho tráví po svém, kadý jinak, podle toho, jak ho co baví Kadý
z nás má jiné zájmy a nìkteré dìti za svými koníèky i dojídí tøeba na tanec, jízdu na koni atd. Já ho vyuívám poøád,
tak ho vyuijme VICHNI!!!!
V naí tøídì jsme udìlali prùzkum, èím
trávíme svùj volný èas, a výsledky jsme
dali do grafù. Pak jsme vzali prùzkumy
z roku 1998, které uvádí , a také jsme
je pøevedli do grafù. Výsledky v naí tøídì jsou uvádìny v hodinách za týden.
Výsledky z roku 1998 jsou v procentech.
Dìti v naí tøídì tráví více èasu na internetu, venku a samy doma. A nejménì èasu tráví u ètení, sportem a na kroukách.
Dìti v roce 1998 trávily více èasu na ètení, sledování TV a hraním si s kamarády.
A nejménì èasu trávily s rodièi, se sourozenci a domácími pracemi.
(-Verèíík-)

Kadý si pod tímto pojmem pøedstaví nìco jiného,
jako napøíklad ètení, uèení, nebo hraní na poèítaèi,
ale jsou i lidé (dìti), kteøí nechtìjí zùstávat doma a tráví volný svùj èas venku s kamarády a hraním rùzných míèových her, jako jsou fotbal, tenis, volejbal a nohejbal. Volný
èas je èas, který máme napøíklad po kole, nebo dospìlí po práci.
V naí kole, která je na vesnici, trávíme volný èas tak, e vìtinu týdne máme do ètyø
hodin, kromì støedy a kadého druhého pátku, take moc volného èasu v týdnu nemáme. Vak o víkendu je to lepí, protoe mají vichni (a na výjimky) èas, a tak se vechny dìti scházíme na høiti, a hrajeme nohejbal nebo fotbal. Ale ve mìstì to je mnohdy
lepí. Vím to, protoe jsem se z mìsta pøestìhoval na vesnici. Ve mìstì mají mnohdy
kolu od osmi hodin a konèí ve dvì, protoe mají místo odpoledky est hodin. Po kole
se chodí hrát fotbal anebo do dìtského parku na houpaèky a klouzaèky, nebo na honìnou a schovávanou. Ale je to omezené, protoe nìkdy se parky zavírají, ale dìlají se
nízké ploty, take kdy je zavøeno, tak dìti lezou pøes plot (vlastní zkuenost).
(-Vamby-)

KARNEVALOVÝ REJ V M
V úterý 15. února se v mateøské kolce se
uskuteènil Karnevalový rej v maskách.
Dìti spoleènì s rodièi vyrábìly masky a kostýmy. Pøehlídka masek se opravdu vem líbila. Ve spoleèném odpoledni probìhla soutì v nafukování balonkù, karnevalový tanec
i masopustní poráka prasete spolu s koláèky.
Doufáme, e si dìti i rodièe odpoledne hezky uili.
(za M llona Pøibáòová)

Karneval v M oèima maminky
V únoru jsme mìli opìt monost setkat se v naí mateøské kolce. Paní uèitelky pro nás a nae
dìti pøipravily Karnevalový rej. Co mì na této akci opravdu mile pøekvapilo, byla velká úèast
rodièù a dìtí. Zdá se, e se setkávání v naí mateøské kole stává èím dál víc populárnìjí.
Maminky si daly práci a dìti mìly pøevánì masky vyrobené doma. Po promenádì následovaly soutìe, odmìny, hry a samozøejmì tanec rodièù a masek. Musím podotknout, e
i nìkteré maminky pøily v maskách a moc jim
to sluelo. Myslím si, e by to mohlo motivovat paní uèitelky a pøítì by mohly pøijít v nìjaké masce také ony, urèitì by tím dìti potìily a pøispìlo by to k dobré karnevalové
atmosféøe. Akce mìla velký úspìch a vem se
moc líbila.
(Ludmila Pernicová)
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ODZNAK VESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH VÍTÌZÙ 2010/2011
Robert Zmìlík a Roman ebrle, olympijtí vítìzové v desetiboji, královské atletické disciplínì, se rozhodli pøipravit pro áky základních
kol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Vestrannosti
Olympijských Vítìzù  OVOV. Kladou si za cíl pøispìt ke zvýení
osobní aktivity co nejvìtího poètu dívek a chlapcù a dát souèasné
generaci kolákù pøíleitosti zkusit sportovní zaèátky podobnou formou, jaká se osvìdèila jim.
Jako patroni budou v projektu pùsobit medailisté z Olympijských
her, Mistrovství svìta a Mistrovství Evropy, kteøí se kromì jiného také zúèastní také okresních a krajských kol soutìí drustev.
Nai áci se zúèastnili této soutìe poprvé a v prvním kole, které probíhalo v rámci TV, si vedli víc ne zdatnì. Podle získaných bodù celkem 44 ákù dosáhlo na nìjaký odznak. Nejcennìjí diamantové získali Milan Matalíø, Kristýna Boháèová, Linda Pilaøová a Klára
Èerná. Zlatých odznakù získali 14, støíbrných 15 a bronzových 11.
Na jaøe se uskuteèní okresní kolo, kde bude kolu reprezentovat drustvo sloené ze 4 dìvèat a 4 chlapcù ze 6. a 7. tøíd, vítìzné drustvo
postoupí do krajského kola.
Budeme naim ákùm dret palce, aby se dostali co nejvýe.
(Jana Èervenková  uèitelka TV)

KARNEVAL VE KOLNÍ DRUINÌ
Hola, hola! aek volá, máme
tady KARNEVAL. Uvidíte v plném
lesku princezny, èarodìje, taneènice, beruky dokonce i indiány,
piráty a koèièky
Tanèil èert
i bílá paní, tanèili tam a sem,
vichni tomu pøihlíeli s úasem,
s úasem 

TJ SOKOL EHUICE

Dìti v karnevalových maskách
protanèily celou kolou a proily
hezké odpoledne na které budou
urèitì vzpomínat
(Dana Krátká, vych. D)

Plán akcí pro rok 2011
 Tøíkrálová sbírka 9. 1. 2011
 Výroèní schùze TJ Sokol
ehuice 17. 1. 2011
 Dìtský karneval 29. 1. 2011
 Plavání pro èleny TJ Sokol
ehuice, Aquapark Kolín
13. 2. 2011
 Vynáení zimy ze vsi
27. 3. 2011
 Stavìní máje 30. 4. 2011

 Dìtský den 4. 6. 2011
 Cyklistický výlet  termín
bude upøesnìn
 Nohejbal 3. 9. 2011
 Magická noc 5. 11. 2011
 Rozsvícení vánoèního stromeèku 27. 11. 2011
 Vánoèní tvoøení 3. 12. 2011
 Silvestrovský fotbálek
31. 12. 2011

Sokolská sbírka na Tøi krále
Ji potøetí se ukázalo, e mylenka zvelebování obce pøispìním jakékoli finanèní èástky není naim obyvatelùm lhostejná.
Skupinky Tøech králù se vydaly na koledu v nedìli 9. ledna v dopoledních hodinách spoleènì se zástupcem naí organizace a zapeèetìnou pokladnièkou. Nutno øíci, e se témì u vech dveøí koledníci
doèkali milého pøijetí a nejen pøíspìvku do sbírky, ale také nìjaké té
dobroty do koíèku.
Nedìlní koledování vyneslo úctyhodných 18 361 Kè, ale protoe
nìkteøí obyvatelé obce pøinesli jetì v následujících dnech pøíspìvek na OÚ ehuice (protoe je Tøi králové nezastihli ve svých domovech), vzrostla koneèná èástka na 19 701 Kè! A tak se po vztyèení døevìného køíe a oèitìní a úpravì okolí Pomníkù padlým
v ehuicích a Bojmanech obnoví hlavní cesta ke kostelu sv. Marka.
Práce s touto akcí spojené budou opìt na èlenech naí organizace.
A protoe èas letí jako bláznivý, nápady, na jaký úèel by mohla být
urèena pøítí sbírka, se ji rýsují. Vìtinou vak jde o investice nemalé, proto se moná v budoucnu rozhodneme na jeden úèel urèit
sbírky dvì.

Take pro pøíklad, jaké námìty vzely z podnìtù naich obèanù:
vybudování chodníèkù na místním høbitovì, oprava Boích muk
na konci ehuic (smìrem na Èáslav), výroba møíových dveøí
do zvonice (pro monost spatøit zde umístìný zvon). Samozøejmì
uvítáme dalí nápady a budeme rádi, kdy je sdìlíte kterémukoli
èlenu naí organizace.
Take závìrem  vem vám chci moc podìkovat a poádat vás,
abyste nám i nadále zachovali svou pøízeò.
(L. Johanidesová, pøedsedkynì TJ Sokol ehuice)
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Brigáda na obnovu hlavní
cesty ke kostelu sv. Marka
Prosíme èleny (mue) naí organizace,
aby se zúèastnili brigády na obnovu cesty ke kostelu, na její opravu byla uspoøádána letoní sbírka. Brigáda se uskuteèní v sobotu 9. dubna od 9 hodin.
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce
odloí o týden, na sobotu 16. dubna.
Vlastní náøadí s sebou, obèerstvení pro
brigádníky zajitìno!

PLAVÁNÍ
PRO ÈLENY
TJ SOKOL EHUICE

DÌTSKÝ KARNEVAL
O nìm ji bylo napsáno mnoho (krátký èlánek vyel v Kutnohorském deníku
i v Obzorech Kutnohorska), take se nechceme moc opakovat. Zkrátka, v sobotním odpoledni dne 29. ledna si dìti uily zábavy vrchovatì. Masky byly úasné, pan Pavel
Beèán poutìl oblíbené hitovky a kouzelník Emèa roztanèil nejen dìti, ale také rodièe
a prarodièe.
Na akci se podíleli tito sponzoøi: firma Hraòo, firma Adria, Potraviny Nìmeèek, Pekárna
leby, firma VS.com ehuice a Unikom Kutná Hora, kterým tímto velmi dìkujeme.

Cvièení pro kadého
Cvièení en a dívek veho vìku probíhá kadý ètvrtek od 18 do 19 hodin v tìlocviènì Z ehuice. Cena 20 Kè za hodinu. S sebou pohodlné obleèení, sportovní obuv a dobrou náladu.
Cvièení pro maminky s dìtmi od 1 do 3 let probíhá kadou støedu od 9.30 do 10.30 hodin
v tìlocviènì Z ehuice (boèní vchod, kde je monost zaparkovat koèárky). Cena 30 Kè za
hodinu. S sebou pohodlné obleèení pro sebe i pro dìti, sportovní obuv, pro dìti tenisky, cvièky, baèkùrky. Opìt si spolu hrajeme, zpíváme a cvièíme.

POZVÁNKA

V nedìli 27. bøezna 2011 se v 15 hodin sejdeme na plácku
u høbitova a ji potøetí si vyrobíme Moranu a Smráka,
abychom je poslali po øece pryè a pøivolali vytouené JARO.
Pøineste si proto s sebou vyfouknutá vajíèka na provázku
a barevné pentlièky na ozdobení Líta.
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Ji podruhé mìli nai èlenové monost
navtívit na dvì hodiny zdarma Aqapark
Vodní svìt Kolín. Tentokrát této èlenské
výhody vyuilo 13 dospìlých a 10 dìtí.
Hlavní samozøejmì bylo øádìní v bazénu, zkouka odvahy na klouzaèce
èi tobogánu a relaxace v parní kabinì èi
v teplé víøivce. Nedìlní dopoledne si
zkrátka uily dìti i vichni dospìláci.
Take vìøíme, e na podzim, a vyrazíme
znovu do vln, se nae øady rozíøí.

PITE NÁM
V pøípadì, e chcete vyjádøit nìjaký svùj názor èi pøipomínku k dìní v obci, budeme rádi, kdy nás kontaktujete.
Písemné podepsané námìty pøijímáme buï
do schránky OÚ v ehuicích èi na e-mail:
ctvrtletnik@seznam.cz.

o ÈTVRTLETNÍKU pro ehuice a Bojmany
Jak ji z názvu naeho obecního zpravodaje vyplývá, bude vycházet ètyøikrát roènì
a bude vás informovat o dìní v naich obcích.
V nultém èísle, které spíe bylo výroèní zprávou Obecního úøadu ehuice, jsme se
na vás obrátili s ádostí o návrhy pro název naeho zpravodaje. Obdreli jsme pouze jediný písemný návrh od paní Víznerové, které tímto za námìt názvu OBORÁÈEK moc
dìkujeme a prosíme ji, aby se v prùbìhu mìsíce dubna dostavila na OÚ ehuice, kde
na ni bude èekat malý dárek.
Jeliko více návrhù nepadlo, bude na vás koncem mìsíce bøezna, èervna, záøí a prosince
èekat ve schránce ÈTVRTLETNÍK pro ehuice a Bojmany.
Tak a se vám líbí.

INZERCE A REKLAMA
Ve ÈTVRTLETNÍKU mùete také vyuít prostor pro vá inzerát èi reklamu.
Øádková inzerce v rozsahu 2025 slov je pro vás zcela zdarma. Take pokud byste chtìli uveøejnit svùj inzerát v rubrice PRODEJ, KOUPÌ,
SLUBY, PODÌKOVÁNÍ, BLAHOPØÁNÍ èi OSTATNÍ, pite buï na e-mail: ctvrtletnik@seznam.cz, nebo vhoïte svùj inzerát do schránky na OÚ ehuice nejpozdìji do konce mìsíce pøedcházejícího pøed mìsícem vydání.
Ploná inzerce bude zpoplatnìna. Blií info na OÚ ehuice nebo té na naí e-mailové adrese.
INZERCE
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