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Váení spoluobèané,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 30. 3. 2011

ji jen pár dní, které
musí uplynout, ne pøijde ná velký den.
Den, na který se, doufám, tìíte stejnì jako
já, den, který by mìl
pøinést spoustu milých setkání, nezapomenutelných záitkù, ale také nìkolik historických
mezníkù pro nae obce ehuice a Bojmany.
Poslední setkání, tehdy nazývané jako
Sjezd ehuických rodákù se uskuteènilo
23. èervna 1979 u pøíleitosti 100. výroèí zaloení národní koly. Od té doby uplynulo ji
hodnì vody v øece Doubravce, vyrostla jedna generace, z maminek se staly babièky,
z holèièek maminky a snad právì výroèí
300 let kolství, které v tomto kolním roce
v ehuicích slavíme, bylo impulsem pro
Setkání rodákù a pøátel ehuic, které se koná témìø na den stejnì, jene o 32 let pozdìji, 11. èervna 2011.
Pøijmìte, prosím, srdeèné pozvání na tento
významný den v naich ivotech, který se zapíe do dìjin naich obcí. Mìstys ehuice
se rozhodl zanechat zde odkaz dalím generacím a nechal zhotovit slavnostní symboly 
slavnostní vlajku, slavnostní znak a vyívanou stuhu mìstyse ehuice. Málokdo ví, e
jsme absolutní raritou mezi obcemi, protoe
naí obci byl udìlen mìstský znak (jeho
autorem je malíø a grafik Antonín Morávek)
ji 7. 12. 1933 Ministerstvem vnitra. Máme
být tedy právem na co hrdí! Slavnostní symboly budou vysvìceny v kostele sv. Marka
právì v tento den. Nenechte si proto ujít tuto
jedineènou událost, která se ji za naich ivotù nebude nikdy opakovat.
Mìstys ehuice pro Vás pøipravil bohatý
kulturní program, ve kterém by si mìly pøijít
na své vechny generace. Ráda bych na tomto místì podìkovala vem dobrovolníkùm,
kteøí se na pøípravì této organizaènì velmi
nároèné akce podíleli, vìnovali tomu svùj
vzácný volný èas a vìøí, stejnì jako já, e ve
dotáhneme do úspìného konce a Vae hojná
úèast v tento den pro nás bude tou nejvìtí
odmìnou. Pøála bych si, aby nám vylo poèasí, aby ve, co jsme si naplánovali, dopadlo tak, jak má, abyste si ten den oivlých krásných vzpomínek uili podle svých pøedstav
a a se za pár let ohlédnete zpátky,
abyste na tyto slavnosti s radostí vzpomínali.
Tìím se na setkání s Vámi 11. èervna 2011!
Zuzana Havlíková Heømánková

Informace
 V lokalitì Za Humny byla pro letoní rok ukonèena dalí etapa spodní stavby komunikace  náklady èiní za letoní rok 1 073 666 Kè. Stavbu provedla firma VO a KA, Kutná Hora.
 Na staré kole byla provedena oprava podlahových krytin v místnosti uívané knihovnou
a v budoucí místnosti slouící výstavním, apod. úèelùm. Celková èástka 77 tis. Kè. Z toho za
5 tis. Kè byla provedena oprava podlahy v budovì M, atna 2. oddìlení. Vechny místnosti
staré koly byly vymalovány, opraveno sociální zaøízení. Prostory jsou pøipravené na akci.
 Na základì ádosti mìstyse ehuice vydal Krajský úøad Støedoèeského kraje rozhodnutí
o rozíøení kapacity míst v mateøské kolce v ehuicích na poèet 50. S tím souvisí nutnost
dokoupení vybavení na nový poèet dìtí. (Nové matrace, povleèení, nádobí, apod. Ve pochází z roku 1979.).
 Zastupitelé se seznámili s výsledkem hospodaøení obce za rok 2010: hospodáøský výsledek èiní 5 387 653,06 Kè. Èástka bude pouita na financování pøítích období.
Schváleno
 Ploná inzerce v obecním ÈTVRTLETNÍKU bude zpoplatnìna: 1/4 stránky maximálnì 
125 Kè, øádková inzerce bude zdarma.

Zápis z mimoøádného zasedání zastupitelstva ze dne 20. 4. 2011
Informace
 Oznámení o zahájení vodoprávního øízení  vyputìní zdre na jezu v Bojmanech
od 1. 9. 201131.3.2011.
 Okresní soud KH zprostil mìstys ehuice opatrovnictví pana J. . ze ehuic.
Schváleno
 Zastupitelstvo schválilo nabídku pana Marka na opravu prostranství pøed èp. 107 v ehuicích (pøed potou)  ze ètyø oslovených dodavatelù.
 Pøíspìvek 4 000 Kè na akci HOBBY jezdecké závody konané 14.5.2011 v ehuicích.
 Dodavatel plynofikace budovy Z: starostka oslovila 5 dodavatelù, nabídku doruèili tøi.
Po rozpeèetìní vech tøí nabídek byla vybrána firma INSTAL, s.r.o. Pardubice. Jako dalí se
umístila firma INMONT, v.o.s, Sezemice a firma J. Tkáè, Pardubice.
 Mìstys ehuice vybralo nabídku firmy Alerion Brno na zhotovení obecního praporu,
znaku a dalího pøísluenství.
Projednáno
 Výbìr nového pracovníka na obsluhu vodního zdroje a èistièky odpadních vod provede
paní starostka ve spolupráci se zástupcem firmy TopolWater s.r.o., Èáslav. Pøihlásili se dva
zájemci.
(-lj-)
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úøední desce a na obecních internetových stránkách)

P O D Ì K O V Á N Í
Ráda bych na tomto místì podìkovala jménem manelù Zubíkových vem dobrovolníkùm z øad naich obèanù za jejich nesmírnou pomoc a obìtavost pøi odstraòování následkù nièivého poáru, který zachvátil jejich dùm v pondìlí 9. kvìtna 2011 v ranních
hodinách. Podìkování patøí i Vám vem, kteøí jste projevili solidaritu a pøispìli jakoukoliv èástkou na obnovu jejich domova, který by nikdy nedokázali opustit. Velmi si váím toho, e i v dnení, tak uspìchané dobì, nám není lhostejný osud druhých, e si
dokáeme navzájem pomoci a nic za to neoèekáváme. To je dobré znamení pro nás
vechny, e spoleènost, ve které ijeme, jetì není tak patná a e mùeme nae dìti nadále uèit tomu, e pomoc druhému není nutnost, ale samozøejmost. Jsem na Vás hrdá!
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Mìstys ehuice Vás srdeènì zve 11. èervna 2011 na

SETKÁNÍ RODÁKÙ A PØÁTEL EHUIC
OSLAVY 300 LET KOLSTVÍ V EHUICÍCH
XXIX. SLAVNOST LESNÍHO ROHU
PROGRAM

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
8.30 Oficiální zahájení oslav na pódiu
pøed starým zámkem, fanfáry
9.00 Svatohubertská me
Slavnostní vysvìcení vlajky, erbu a stuhy
mìstyse ehuice
9.45 Poloení vìncù a uctìní památky
padlým u pomníku, kde zazní státní
hymna Kde domov mùj v podání Uèitelského smíeného pìveckého sboru Tyl
s doprovodem kvarteta lesních rohù
HUBERTUS
10.00 Slavnostní troubení v oboøe, prohlídka obory s výkladem
10.30 Prùvod od obory k hlavnímu pódiu
PROGRAM NA HLAVNÍM PÓDIU
11.00 Slovo starostky, zdravice èestných
hostù, zdravice zástupcù jednotlivých organizací:
 300 let kolství (Mgr. Zemanová)
 XXIX. Slavnost lesního rohu (prof. Petrá)
 tradice zahradnictví (Ing. Hraòo)
 TJ Sokol ehuice (Mgr. Johanidesová)
 130 let Hasièského sboru v ehuicích
18812011

CELÉHO

12.00 Vystoupení Uèitelského smíeného
pìveckého sboru Tyl Kutná Hora
12.15 Vystoupení Velkého dechového orchestru ZU Petra Ebena amberk pod vedením Ladislava Tyrnera
12.45 Vystoupení maoretek Scarlett
Kutná Hora
13.00 Vystoupení elezného Zekona
14.00 Vyhláení fotografické a výtvarné
soutìe ákù Z J. V. Sticha-Punta ehuice mýma oèima
14.15 Vystoupení maoretek Z ehuice,
vystoupení taneèního krouku ehuice, vystoupení kytarového krouku Z ehuice,
vystoupení dìtí M
15.3018.00 Josef Pepino MATURA
s V-akordeonem
PROGRAM V KOSTELE SV. MARKA
9.00 Svatohubertská me slavnostní vysvìcení vlajky, erbu a stuhy mìstyse ehuice
15.30 Závìreèný koncert Slavnosti lesního rohu
PROGRAM V Z J. V. STICHA-PUNTA
13.0014.15 Slavnostní koncert
XXIX. Slavnosti lesního rohu

DNE
PROGRAM NA HØITI Z
15.0017.00 Program pro dìti Rozdovádìné léto s klaunem Ferdou a jeho kamarády, ukázky koòských dostihù, monost jízdy na konících
20.00 Taneèní zábava  k tanci a poslechu
hraje Bøezovanka
Výstavy konané v rámci oslav (budova
staré koly, M, Z J. V. Sticha-Punta
a OÚ ehuice)
 300 let kolství
 Slavnost lesního rohu
 Slavní rodáci
 Historie a souèasnost zahradnictví
 130. výroèí zaloení hasièského sboru
 TJ Sokol ehuice  historie a souèasnost
 ehuice a Bojmany døíve a dnes
 ivot, spoleèenské a kulturní dìní døíve
a dnes
 Strategická vize rozvoje území Novodvorska a ehuicka
 Výstava obrazù Ladislava Cibura,
Zuzany Rumlové a Marie Slavotínkové

Tìit se mùete také na jízdu vyhlídkovým vláèkem, koèárem s koòským
spøeením, jarmark s ukázkou tradièních øemesel, otevøené sklepy pod
kostelem sv. Marka, dìtské atrakce
a spoustu dalích radostí.
Celou akci finanènì zajiuje mìstys
ehuice, vy se pøijïte bavit a uít si
ten ná velký den spoleènì s námi.
V pátek 10. èervna 2011 probìhnou
doprovodné akce oslav v Bojmanech.
Plánovaná je beseda místních obèanù s panem Viktorem Heømánkem,
který se ji dlouhá léta zabývá historií Bojman, pøipraveny jsou i materiály k promítání a atrakce pro dìti.

 Á D O S T
Prosíme vechny spoluobèany, aby v den Setkání rodákù a pøátel ehuic, tedy v sobotu 11. èervna 2011, parkovali automobily na svých pozemcích a umonili tam parkování, pokud to bude jen trochu moné, i svým pøíbuzným a známým. Vechny hlavní i vedlejí komunikace
v obci musí zùstat volné nejen pro potøeby parkování lidí, kteøí zde v ehuicích nikoho nemají, ale zejména pro bezproblémový prùjezd turistického vyhlídkového vláèku, který bude celý den ehuicemi jezdit a zdarma Vás vechny vozit stejnì jako koòské spøeení s koèárem.
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R O Z  Í Ø E N Í K A PA C I T Y
V M  O D 1 . Z Á Ø Í 2 0 11
V ehuicích i okolních spádových obcích dolo vzhledem k probíhajícím novým zástavbám ke zvýení poètu obyvatel, a tím se
tedy zvýila i poptávka po místech v ehuické M. Ji v loòském
roce bylo odmítnuto 11 ádostí o pøijetí do M v ehuicích z dùvodu nedostateèné kapacity s tím, e letos se oèekává podobný,
spíe jetì vìtí zájem. Vzhledem k tìmto skuteènostem se mìstys
ehuice rozhodl poádat o navýení kapacity. Krajský úøad Støedoèeského kraje posoudil 15. 3. 2011 ádost mìstyse ehuice,
který je zøizovatelem právnické osoby Základní kola Jana
Václava Sticha-Punta a Mateøská kola ehuice, o navýení kapacity dìtí v M ehuice ze stávajících 40 na 50 dìtí s úèinností
od 1. záøí 2011, a této ádosti vyhovìl.
Navýení kapacity s sebou nese i dodateèné náklady, které bude muset obec vynaloit na nákup nového vybavení pro dìti a nutné úpravy tak, aby ve vyhovovalo novým podmínkám. Od 1.záøí 2011 budou fungovat dvì samostatná oddìlení s kapacitou 25 dìtí. Kadé oddìlení bude mít svùj vlastní vchod, svoji atnu, svùj program, na kadém oddìlení se budou o Vae dìti starat 2 paní uèitelky. V souèasné
dobì je ji poloeno nové linoleum v druhé atnì, která nebyla dlouhá léta vyuívána, vìtina úprav vak bude probíhat o prázdninách,
tedy v dobì, kdy je M mimo provoz. Postupnì bude M vybavována novým nábytkem a doplòky tak, jak nám rozpoèet obce dovolí.
Pøedkolní vzdìlávání je velmi dùleité, pro dìti je dalím stupínkem
ve vývoji, kdy se dìti dostávají z domácího prostøedí do kolektivu,
který je rùznorodý a v mnohém klade na dìti nové nároky. Dìti se toho musí za tøi roky, které stráví v M, spoustu nauèit a postupnì se
pøipravit na vstup do základní koly. K tomu jim napomáhá nejen
personál M, ale i prostøedí, ve kterém se dìti celé ty tøi roky pohybují a které by mìlo být nejen pøíjemné, ale zároveò podnìtné a motivující. Mìstys ehuice se bude jako zøizovatel snait pøispìt ke
zlepení podmínek a prostøedí v M a pevnì vìøím, e mnohé zmìny budou patrné ji s novým kolním rokem.

P LY N O F I K A C E
Z EHUICE
V èervenci a srpnu 2011 probìhne ji dlouho plánovaná plynofikace Z v ehuicích, jejím cílem by mìlo být sníení nákladù
na provoz a vytápìní Z a zároveò zajitìní optimálního prostøedí pro výuku, kdy zejména v zimních mìsících se hromadily stínosti na nedostateèné vytápìní ve tøídách. Toto ve by mìlo být
s plynofikací vyøeeno.
Nejprve bylo provedeno energetické posouzení Z ehuice, posouzení konstrukcí, výpoèet tepelných ztát. Tepelný audit zpracoval autorizovaný technik pan Miloslav Málek, obec za nìj zaplatila 50 000 Kè. Na základì výsledkù tepelného auditu byl
zpracován projekt, který stál 37 000 Kè, a provedla ho projekèní
kanceláø paní Libue Nìmcové z Pardubic. V dubnu 2011 probìhlo výbìrové øízení na realizaci této zakázky, osloveno bylo
pìt firem, svoji nabídku podaly tøi z nich. Dne 20. dubna 2011
bylo svoláno mimoøádné zasedání zastupitelstva mìstyse ehuice, kde probìhlo rozpeèetìní vech tøí nabídek a zastupitelstvo
poté vybralo firmu INSTAL, s.r.o. Pardubice. Rozhodujícím kritériem byla nejnií cena. Celková cena za zhotovení díla a dalích èinností zhotovitele je stanovena ve výi 871 230 Kè bez
DPH. Úspory plynoucí z tohoto opatøení by mìly být patrné ji
na konci zimy pøítího roku.

INFORMACE PRO OBÈANY
Místní knihovna v ehuicích je po své rekonstrukci
od 2. kvìtna opìt v provozu a tìí se na své ètenáøe
vdy v pondìlí od 14.00 do 16.00 a v pátek od 16.00
do 18.00 hodin.

KANALIZACE BOJMANY
Nejvìtí a finanènì nejnároènìjí akcí, která nás v nejblií dobì èeká, je výstavba tlakové splakové kanalizace a ÈOV v Bojmanech. V souèasné dobì je ji zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, kterou zhotovila firma RECPROJEKT s.r.o. Pardubice. Do této
doby vydala obec ze svého rozpoètu na tuto akci ji 414 400 Kè, ale nutno dodat, e investice v øádech miliónù korun nás teprve èeká a bez
dotací na tuto akci se jistì neobejdeme. Mìstys ehuice ji nyní shromaïuje vekeré podklady a pøipravuje se na podzimní kolo výzev
Ministerstva zemìdìlství a Krajského úøadu Støedoèeského kraje, kde je monost ádat o dotace na projekty na výstavbu vodovodù, kanalizací a ÈOV s vypsanými dotaèními tituly pro obce do 2 000 obyvatel. Dotace, které lze získat, pøedstavují nejèastìji 90 % nákladù projektu.
Mnohem moudøejí budeme zaèátkem pøítího roku, kdy budou známy výsledky a schválené ádosti pro poskytnutí dotací.
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AKCE USKUTEÈNÌNÉ OD POÈÁTKU ROKU 2011
V rámci pøíprav na Setkání rodákù a pøátel ehuic byla provedena úprava vnitøních prostor staré koly, èp. 107. Nejprve musely být
vyklizeny nejen místnosti léta nevyuívané, ale i místnost knihovny, její provoz musel být tedy doèasnì pøeruen. Na vyklízení se brigádnì podílela øada obèanù naí obce, bez jejich pomoci bychom se neobeli, a za to jim patøí jetì jednou veliké podìkování. Poté se
ji mohlo pøistoupit k samotným úpravám. Nejprve probìhla výmìna podlahové krytiny ve dvou velkých místnostech prvního patra
(v knihovnì a v protìjí místnosti), která stála 76 618 Kè, opravena byla elektøina (2 420 Kè), opraveno a zprovoznìno bylo sociální zaøízení (5 200 Kè), dokonèena je ji kompletní výmalba knihovny a vech prostor, které budou slouit výstavám pøipravovaných v rámci Setkání rodákù a pøátel ehuic. V kvìtnu potom probìhla oprava zpevnìné plochy pøed budovou, kterou provedla firma pana Marka
ze ehuic a vyèíslena byla na 180 000 Kè.
Plánováno je také zpøístupnìní sklepních prostor pod kostelem sv. Marka, kde musely opìt probìhnout nutné úpravy. Odstranìna musela být stará, dnes ji nefunkèní ploina vyuívaná v dobách minulých na dopravu ovoce a zeleniny do sklepních prostor, které byly
vyuívány jako sklady. Poté probìhla nezbytná oprava elektøiny (14 680 Kè).
V mìsíci bøeznu probìhlo zpevnìní dalích úsekù cest v lokalitì Za Humny firmou VO a KA Kutná Hora v celkové výi 1 073 666 Kè
(celkem ji bylo poskytnuto na zpevnìní cest 3 099 829 Kè).
Za svoz komunálního odpadu, svoz separovaného odpadu (plast, sklo, papír, tetrapak) a likvidaci odpadu ze høbitova zaplatil mìstys ehuice od ledna do èervna 2011 ji 307 900 Kè.
k Novému rybníku, kde jsme si v krásném prostøedí udìlali delí pøestávku na obèerstvení. A pak u zase zpìt pøes Rohozec do ehuic.
Byl to vydaøený výlet za bezchybného poèasí, ukonèený pøíjemným
posezením vech úèastníkù u pana Karely!
(Libue Johanidesová)

BILANCE HOSPODAØENÍ ZA 1. ÈTVRTLETÍ 2011

ROZPOÈET k 31. 3. 2011
Pøíjmy
Výdaje

Schválený
7 209 270,
9 365 070,

Upravený
8 117 170,
10 907 819,

Skuteènost
2 662 637,31,
3 674 354,66,

%
32,80
33,69

INFORMACE K PLÁNOVANÉMU ROZVOJI
V LOKALITÌ ZA HUMNY

VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT
VÝNOSY
Výnosy z transferù (pøíspìvek státu na rok 2011) na státní správu
a samosprávu: 362 600 Kè
Daòové pøíjmy dle rozpoètu na rok 2011: 6 298 090 Kè, z toho za
1. ètvrtletí 2011: 1 846 344,88 Kè
Výnosy z èinnosti (výnosy z místních poplatkù, výnosy ze správních poplatkù, výnosy z prodeje slueb apod.): 967 449,50 Kè
Finanèní výnosy (úroky apod.): 12 203,93 Kè
NÁKLADY
Náklady z èinnosti (spotøeba materiálu, spotøeba energie, cestovné, náklady na prezentaci, mzdové náklady, zákonné sociální pojitìní, danì a poplatky apod.): 1 049 278,24 Kè
Finanèní náklady (úroky apod.): 14 770,50 Kè
Náklady na transfery (pøíspìvek na Z a M ehuice, na èinnost
TJ Sokol ehuice, charita apod.): 1 750 500, Kè
VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ k 31. 3. 2011
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním: 374 049,57 Kè
Dodateèné odvody danì z pøíjmù: 355 690 Kè
Výsledek hospodaøení po zdanìní: 18 359,57 Kè

POCHOD OKOLO EHUIC
V sobotu 14. 5. 2011 se konal 4. roèník pochodu okolo ehuic. Sraz byl
mezi osmou a devátou hodinou u pana Karely v topolech. Tentokrát se
selo 19 lidí a 1 pes. Trasa pochodu byla dlouhá 12 km a vedla pøes
Rohozec na Kamajka.
Tam jsme si prohlédli
místa, kde kdysi stával altán a zájezdní hostinec,
z altánu zbylo kousek klenutí, z hostince u vùbec
nic Spousta pìinek ale
svìdèí o tom, e v tomto
lesíku je pomìrnì ivo.
Odtud jsme li smìrem
k Novým Dvorùm a dále
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Vybudování dìtského høitì v lokalitì Za Humny je plánováno
na obecním pozemku è. 240/48, kde ji dnes stojí sestava s klouzaèkou a houpaèkou, v dohledné dobì tam pøibudou jetì 4 lavièky. Èasem se toto místo promìní na místo odpoèinku pro rodièe a vyití
pro dìti, ale s ohledem na stále probíhající stavební èinnost je zatím
pøedèasné vkládat nemalé finanèní prostøedky na vybudování kvalitního dìtského høitì, které by mohlo právì probíhající výstavbou
velmi utrpìt. Proto se obec bude snait o jakési prozatímní øeení
právì formou jednotlivých hracích prvkù, aby zde pro dìti alespoò
nìco bylo. Probìhnout by mìlo èásteèné osázení zelení, opìt s ohledem na budoucnost a ji zpracovaný projekt.
Ráda bych také zodpovìdìla otázku zbudování komunikace v této lokalitì, která je palèivým problémem obèanù zde ijících. V souèasné
dobì je ji zpracovaný projekt na silnice a chodníky v lokalitì
Za Humny, který zhotovila Projekèní a konzultaèní kanceláø pro dopravní stavby Ing. Jiøí Kejval, Kutná Hora, jeho cena byla 280 000 Kè
a rozpoèet na tuto akci je 24 000 000 Kè. Tato akce se bude øeit etapovì, bez dotací se, bohuel, neobejdeme. Obec se snaí alespoò formou postupného zpevòování cest usnadnit lidem Za Humny pohyb
v této lokalitì. V letoním roce jsme na zpevnìní cest v lokalitì
Za Humny vynaloili 1 073 666 Kè. Pokraèovat budeme opìt v pøítím roce. Dokud bude probíhat v této lokalitì masivní výstavba, která právì v tìchto letech probíhá a bude probíhat, není moné budovat
asfaltové silnice, protoe tìké stroje, kterých tam dennì projídí nìkolik, by nám tyto silnice za milióny opìt rozbily. V souèasné dobì
lze jen tìko odhadnout, zda budou asfaltové silnice v lokalitì
Za Humny za 5 nebo za 10 let, moná budou za 3 roky, ale to ve bude záleet na situaci a místních podmínkách a v prvé øadì na finanèních prostøedcích, které budeme muset získávat i z jiných zdrojù.
Ve dnech 6. a 7. dubna 2011 probìhl v ehuicích a v Bojmanech
svoz velkoobjemového a nebezpeèného odpadu. Celkem se odvezlo 18 tun odpadu, za který obec zaplatila 37 000 Kè.

IV. JEZDECKÉ HOBBY ZÁVODY
V sobotu 14. kvìtna se
na jízdárnu za ehuickou
základní kolou sjelo celkem 45 (!) koní spoleènì
se svými jezdci a dalím
doprovodem. Na závoditi panovala velká pohoda
jak mezi soutìícími, tak
mezi diváky  nádherná
zvíøata, elegantní jezdkynì a jezdci, nové barevné pøekáky, sluneèné
poèasí, chutné obèerstvení, sladké perníèky pro dìti Zkrátka úasná
akce, pøi které si návtìvníci pøili na své. Velká pochvala patøí vem
organizátorùm, pøedevím panu Milanu Hrubeovi, který mìl témìø
ve na svých bedrech, a také ho napadlo vìnovat dobrovolné vstupné
od divákù manelùm Zubíkovým.
A kdo si vlastnì odnesl vítìzné trofeje?
Soutì 90 cm  POHÁR EHUICE
1. Barbora Hrubeová  EMY
2. Jana Barochová  MADLA
3. Diana Hladíková  PRETORIA EBONY
Soutì 100 cm  OLÍK
1. árka Kopáèková  DAK
2. Kateøina ibová  ESPIKA 3.
3. Petr Baroch  HANIBAL
Soutì 110 cm  POHÁR ADRIA
1. Michaela Vorlíèková  SAFÍR
2. Jana Èepková  LANKA
3. Petr Baroch  HANIBAL
Take vítìzùm blahopøejeme a za rok se opìt na jezdecké závody,
tentokrát na pátý roèník, moc tìíme.
(-lj-)

UPOZORNÌNÍ
S blíícími se prázdninami vyhlauji s okamitou platností zákaz kouøení v areálu Z
a jejím blízkém okolí, a takté zákaz kouøení a rozdìlávání ohòù v lese za kolou.
Jakékoliv poruování tohoto zákazu bude øeeno s Policií ÈR.

V Ý Z VA
Jak jistì vichni víte, za poslední dva mìsíce postihly nai obec dva
poáry. První poár vzplanul 22. dubna 2011 v lese u Z ehuice
a druhý poár zachvátil 9. kvìtna 2011 dùm manelù Zubíkových,
èp. 39. Oba pøípady vyetøuje policie a hasièi, protoe v obou pøípadech vznikl poár zøejmì cizím zavinìním. Proto Vás vyzývám k mnohem vìtí opatrnosti, buïte více vímaví, co se kolem Vás dìje a jakékoliv podezøení ihned hlaste buï na OÚ v ehuicích nebo pøímo
na Policii ÈR. V souèasné dobì probíhá v ehuicích rozsáhlá výstavba, a s tím pøijídí do naí obce spousta lidí z rùzných firem, kteøí se tu pohybují i nìkolik mìsícù. Dejte si pozor nejen na podomní
prodejce, kterým radìji vùbec neotvírejte, ale také na lidi, kteøí se pohybují ve Vaem okolí a které neznáte. Vìtí vímavostí mùeme pøedejít kodám na majetku nás vech.

HISTORICKÉ OKÉNKO
V rámci historického okénka jsme si pro Vás pøipravili zajímavosti o naich nejslavnìjích osobnostech ehuic. Toto téma jsme zvolili z toho dùvodu, e se blíí èervnové oslavy rodákù a rádi bychom pøipomnìli, èím se nai rodáci v minulosti proslavili a èím se zaslouili o rozvoj naí obce. V první øadì bychom rádi zmínili nejslavnìjího rodáka Josefa Václava Sticha (Giovanni Punto), který
se proslavil hrou a skladbami pro lesní roh. Dále se bude jednat o Frantika Nováka, který se zaslouil o vydání Dìjin mìstyse ehuic, potom se bude jednat o Josefa Khyna, nejvìtího mecenáe ehuic, dále o MUDr. Jarmila Vìína, zakladatele Sokola a jetì se zmíníme o Josefu Kaunickém a Jindøichu Strnadovi.
JAN VÁCLAV STICH (28. 9. 174616. 2. 1803)
Narodil se v ehuickém zámku a byl pokøtìn jménem Jan Nepomucký Václav. Jan navtìvoval místní
kolu, kde uèili Jan Helich a Jan Kladívko, oba dobøí hudebníci. Janovi se zalíbila hra na lesní roh a zaèal se na nìj uèit. Podnìt získal zejména od svého uèitele Jana Vocáska, kterého v krátké dobì ve høe
pøedstihl. Uèitel uvìdomil tehdejího dritele panství hrabìte Jana Josefa z Thunu a Hohensteinu, velikého podporovatele vech umìní. Ten se J. V. Sticha ujal a poslal jej za své útraty k tehdejím slavným
mistrùm, aby se zdokonalil ve høe na lesní roh, k Josefu Matìjkovi v Praze, pak k indeláøovi
do Mnichova a k Antonínu Hamplovi a Karlu Houdkovi do Dráïan. Poté se vrátil J. V. Stich ke svému
pøíznivci a pánu, hrabìti Janu Josefovi z Thunu a Hohensteinu, do jeho hudebního sboru.
Jeho umìlecké touze byl okruh v ehuicích pøíli malý, a proto po krátkém pobytu prchl tajnì do ciziny. Jeliko
bez svolení jako poddaný své vrchnosti utekl, za co by ho byl pøísný trest stihl, pøijal jméno Giovanni Punto. Pod tímto jménem koncertoval po vech evropských zemích s velikým úspìchem.
Roku 1781 vstoupil Stich do slueb biskupa würzburgského jako dvorní hudebník. Po roce 1782 pøijal místo koncertního mistra u hrabìte dArtois (pozdìji krále) v Paøíi. Zde napsal Hymnu na Svobodu, své první vokální dílo pro muský sbor a orchestr. Kdy vypukla velká revoluce ve Francii, pøijal Stich na èas místo dirigenta v divadle des Variétés amusantes.
Roku 1799 navtívil opìt vlast a Prahu, kde se nìjaký èas zdrel. V Praze koncertoval ve Stavovském divadle s ohromným úspìchem.
Odtud odjel do Vídnì, kde se spøátelil s velmistrem hudby Beethovenem, jen pro nìho napsal pøekrásnou sonátu pro lesní roh s prùvodem klavíru, opus è. 17.
V roce 1802 navtívil s virtuosem na klavír Janem Ladislavem Dusíkem Èáslav, kde spolu koncertovali. Z Èáslavi pøiel do ehuic
navtívit své dosud ijící pøíbuzné. Také se dochovaly zápisy o narození devíti Stichových dìtí, z nich pìt velmi záhy zemøelo. Pøi
návtìvì J. V. Sticha se teprve ehuiètí dozvìdìli, e koncertoval v Anglii, Portugalsku, panìlsku, védsku, Norsku, Holtýnsku,

Prusku, Sasku, Bavorsku, Itálii, Francii a svá tvrzení doloil vyznamenáními a pochvalnými uznáními od panujících kníat a panovníkù. Ze ehuic mínil se zase vrátit pøes Prahu do Paøíe. V Praze vak tìce onemocnìl v hostinci U Arcikníete Karla na Malé
Stranì a zemøel dne 16. února 1803. Byl s velkou slávou pohøben na høbitovì malostranském a k jeho poctì bylo v chrámu sv. Mikuláe
na Malé Stranì poprvé provedeno Mozartovo Requiem.
J. V. Stich byl nejen slavným virtuosem na lesní roh, ale i velmi plodným hudebním skladatelem. Jeho nejznámìjí skladba na lesní
roh je 5. koncert F-dur pro lesní roh. Na jeho poèest se od roku 1983 v ehuicích poøádá kadoroènì Festival J. V. Sticha Punto 
Slavnost lesního rohu. V roce 1997 propùjèilo ministerstvo kolství ehuické kole název Základní kola Jana Václava Sticha-Punto.
Zásluhou Frantika Nováka, Jindøicha Strnada a Josefa Khyna dolo k zasazení pamìtní desky na rodném domì J. V. Sticha, na starém
zámku nad hlavní branou. Deska byla slavnostnì odhalena 21. èervna 1931 a autorem byl sochaø Karel Borovièka z Èáslavi.
FRANTIEK NOVÁK (18. 12. 18672. 12. 1943)
Narodil se v Moravanech, v Potìhách navtìvoval Obecní kolu a pak byl dán do nìmecké koly
v Rudolfheimu a do èervence r. 1880. Poté následovala a do r. 1884 nìmecká reálka v Sechshause u Vídnì.
Po ukonèení studia v zahranièí studoval jetì ètyøi roky v Kutné Hoøe na èeském ústavu pro vzdìlání uèitelù. Po maturitì pùsobil jako zatimní uèitel ve Vojslavicích, Vlkanèi, Vrdech a 31. 12. 1891 nastoupil
do Obecné koly v ehuicích jako zatimní uèitel a roku 1892 sloil zkouky zpùsobilosti pro vyuèování
na Obecních kolách a od 30. 8. 1893 se stal definitivním uèitelem v ehuicích. V bøeznu 1916 byl
Frantiek povìøen správou koly a v prosinci jmenován zatimním øídícím uèitelem.
V dobì 1. svìtové války se zaslouil mimo jiné o záchranu píal varhan místního kostela sv. Marka. Od roku 19221940 vedl Frantiek také obecní kroniku a do 31. 1. 1928 pùsobil v ehuické kole. Po 40 letech
uèitelování odeel na vlastní ádost na odpoèinek. Témìø 40 let také pùsobil jako knihovník obecní knihovny a ovládal i dovednosti varhaníka. Dále se vìnoval vlastivìdné práci a jejím výsledkem se stala kniha Dìjiny mìstyse ehuic. Jetì
pøed jejím vydáním byl Frantiek 5. 11. 1932 jmenován èestným èlenem archeologického muzejního spolku Vèela v Èáslavi za zásluhy o historickou a archeologickou vìdu. 8. 12. 1932 byl zvolen pøedsedou ehuického vzdìlávacího spolku Svatopluk Èech.
Dne 2. 12. 1943 zemøel a byl pochován do rodinné hrobky v ehuicích.
JOSEF KHYN (14. 2. 1884 ?)
Narodil se pøímo v ehuicích a byl jejich nejvýznamnìjím mecenáem. Jako malý chlapec navtìvoval
místní obecní kolu a roku 1895 pøeel na osmileté gymnázium do Èáslavi. Po maturitì uèil v Obecné kole v Horce. Po návratu z vojny pracoval jako úøedník na zemském výboru v Praze. V roce 1914 byl odveden jako záloní dùstojník a narukoval k rakouskému pìímu pluku do Tarnopolu v Halièi. Po bitvách
u Ravy a Pøemylu byl jeho pluk dvakrát znièen a znovu doplnìn a po tøetím náporu ruské armády byl Josef
i s oddílem 28. 12. 1914 u Tarnova zajat a pøevezen do Tlumeni na Sibiø. Zde se pøihlásil r. 1916 do èeskoslovenského odboje. Josef se staral o povznesení ducha zajatcù hudbou a zpìvem. Zpíval, hrál, dirigoval,
instrumentoval, psal partitury, skládal sbory a zpìvohry. Od roku 19171919 pùsobil ve finanèním odboru
Národní rady a byl jmenován náèelníkem evidenèního oddìlení finanèního odboru vrchní kontroly, dále pùsobil jako správce filiálky finanèní správy èeskoslovenských legií v Praze. Po zruení filiálky byl Josef ustanoven námìstkem pøednosty finanèní správy.
Dne 1. 4. 1921 byl Josef pøeloen do zálohy v kategorii dùstojníkù úèetní kontroly. Potom se vìnoval Legiobance, kde mimo jiné dirigoval 32 èlenný orchestr a 36 èlenný pìvecký sbor a také dosáhl hudebního vzdìlání ukonèeného státní zkoukou na konzervatoøi.
V èervnu 1933 se stal vrchním øeditelem Legiobanky. V Praze zaloil spolek Krouek rodákù a pøátel ehuic. Sám na svùj náklad dal
poøídit pamìtní desku J. V. Stichovi. Dále se finanènì podílel na vystavení pomníku padlým v ehuicích. V roce 1932 byly jeho zásluhou vydány Dìjiny mìstyse ehuic a v téme roce byl jmenován èestným obèanem ehuic. Josef také hodnì podporoval místní
obecnou kolu a poøídil jí na vlastní náklady rozhlasový pøijímaè a pøispíval 1× roènì na ákovské akademie. Za 2. svìtové války byl
Josef internován v koncentraèním táboøe Terezín, kde znovu organizoval se spoluvìzni hudební èinnost. Údaje o zbytku jeho ivota od
té doby nejsou bohuel ji známy.
MUDr. JARMIL VÌÍN (7. 5. 185812. 9. 1932)
Narodil se ve Spáleném Poøíèí u Plznì, kde trávil své dìtství a po Obecné kole pøeel na akademické gymnázium v Praze. Po maturitì studoval lékaøství na Universitì Karlovì a roku 1883 byl promován na doktora
veobecného lékaøství. Krátce pùsobil ve Stupnì-Bøezových Horách u Pøíbrami, odtud pøeel jako lékaø
do Bras u Slaného. Místo panského lékaøe v ehuicích nastoupil 23. 9. 1885. Zprvu bydlel v panské chaloupce è. 24 a od roku 1890 se stal obvodním lékaøem. V èervnu 1895 se Jarmil pøestìhoval do domu è. 136
a toho roku se oenil s Emilií Rumlovou ze Zaøíèan, se kterou mìl ètyøi dìti. V roce 1904 koupil od
Meislových dìdicù dùm è. 53 a nastìhoval se do nìj. MUDr. Jarmil Vìín zasvìtil svùj ivot vìdì a intenzivnì se vìnoval odborné lékaøské literatuøe. Pomáhal trpícím lidem a jeho pomoc vyhledávali pacienti z irokého okolí. Jarmil byl také èlenem obecního zastupitelstva a místní kolní rady. Divadelní spolek, existující od r. 1868, pøemìnil na vzdìlávací spolek Svatopluk Èech a byl zvolen jeho pøedsedou. Roku 1910 se
stal èestným obèanem ehuic. V roce 1919 stál Jarmil u zrodu ehuického Sokola a byl zvolen jeho pøedsedou. Jarmil mìl velkou
zásluhu o obecní knihovnu a daroval jí pøes 300 knih historického a zábavného charakteru.
JOSEF KAUNICKÝ (8. 8. 182022. 12. 1908)
Narodil se v Èernínách u Zbraslavi. Ji od dvou let byl v opatrování svého dìdeèka, od kterého získal hlavní základy svého vzdìlání. Roku 1827 si otec Jan vzal zpìt syna do výchovy sám a v té dobì koupil v ehuicích domek è. 14. Roku 1834 se Josef
Kaunický zaèal uèit truhláøem v ehuicích. Roku 1839 el Josef jako vyuèený truhláø na zkuenou do Vídnì, kde se v soukromé
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kole u profesora Pauera uèil kreslení a zároveò se po veèerech uèil i technickému kreslení od
p. Kedlera. Roku 1840 vstoupil Josef do praxe k mistru staviteli pian. Roku 1844 jako zruèný a vysoce
kvalifikovaný dìlník zaèal pracovat u Josefa Fritéze, kde se provádìla anglická a francouzská mechanika pian. Roku 1846 odeel do Budapeti do továrny na stavbu pian, která vynikala zvlátní dovedností,
jak správnì urèit mensuru strun, jejich délku a místo, na které má správnì uhodit kladívko klávesy. Rok
pøed tím nechal Josef postavit svým zesnulým rodièùm v ehuicích hrobku a domek prodal. Roku 1848
dokonce pracoval v Issermannovì továrnì na piana v Hamburku. Roku 1850 odjel pracovat do Londýna,
kde se mu otevøely nové monosti. Pùsobil zde ètvrt století jako stavitel pian. V londýnských muzeích
èasto navtìvoval rùzné pøednáky a probudil se u nìho zájem o pøírodopisné sbírky. Nakupoval rùzné
vycpaniny a preparáty. Roku 1857 dosáhl nejvyích ocenìní a jeho výrobky byly odmìnìny zlatou medailí na londýnské výstavì a po pìti letech bronzovou medailí od samotné královny Viktorie. Roku 1875
se vrátil Josef do vlasti, usadil se nejprve v Praze. Svou sbírku v hodnotì 160 000 Kè nabídl obci ehuice. Bohuel obec sbírku
odmítla, protoe nemìla vhodné místnosti ani penìní prostøedky, ze kterých by platila správu.
Roku 1881 byla sbírka Josefa Kaunického nabídnuta mìstu Èáslav, které ji pøijalo a uloilo na radnici. Roku 1884 byla postavena
muzejní budova za pomoci èáslavské zálony. V muzeu pro sbírky bylo vyèlenìno 1. patro se 40 vitrínami a Josef neustále sbírku roziøoval. Roku 1892 poslal novou sbírku, která obsahovala 1 532 pøedmìtù.
Josef Kaunický il v Èáslavi 25 let a od roku 1895 se staral o muzejní sbírky, nebo bydlel v budovì muzea. Bohuel tého roku voda z promáèeného stropu pokodila spoustu pøedmìtù a Josef v tomto roce i ohluchl. 30. kvìtna 1897 byl jmenován èestným èlenem
èáslavského spolku Vèela. Kaunický ji zesláblý a nemocen doil u svých pøíbuzných v íovì u Uhlíøských Janovic, kde 22. prosince 1908 zemøel. Pohøeb do hrobky k rodièùm na høbitov v ehuicích vypravilo mìsto Èáslav dne 25. 12. 1908.
JINDØICH STRNAD (11. 11. 186510. 9. 1930)
Narodil se v Praze, ale v ehuicích trávil jako malý chlapec vechny prázdniny a pozdìji v dospìlosti se
do ehuic rád vracel trávit svùj volný èas. Studoval v Praze a po maturitì se vìnoval hudbì. Za studií se vìnoval høe na housle a klavír a na konzervatoøi si vybral hru na harfu. Ve studiích hudby pokraèoval v Berlínì.
Po vojnì se stal èlenem orchestru divadelního øeditele Pitìka v Plzni. Dále byl øeditelem pìveckého spolku
Hlahol a prvním sbormistrem Smetany. Také nìjaký èas pùsobil jako profesor zpìvu na první èeské reálce
v Plzni a posléze byl kapelníkem plzeòského mìstského divadla. Jako koncertní mistr na harfu pùsobil v orchestrech velkých divadel v Berlínì, Olomouci, ve Lvovì, v Kyjevì, ve Vratislavi, v orchestru Národního divadla v Praze, v Èeské filharmonii, jejím byl spoluzakladatelem a souèasnì i dirigentem. Koncertoval také
s Janem Kubelíkem v Londýnì a dokonce zkomponoval nìkolik drobnìjích skladeb.
Zdroj informací: Dìjiny mìstyse ehuic

Zajímavé profese mezi námi
povìdnosti za svou práci, ale také vymýlet a uvádìt na trh stále nové a nové produkty. V té dobì jsem pracoval i více jak 15 hodin dennì. Teprve po nìkolika letech pùsobení na èeském trhu, kdy se spoleèným úsilím vech pracovníkù podaøilo etablovat nae produkty,
získat øadu stálých zákazníkù a ekonomicky tak stabilizovat èinnost
firmy a zajistit její rùst, jsem dospìl k závìru, e je nevyhnutelné
podnikání pøevést do vyí právnické úrovnì, a tak dolo k zaloení
spoleènosti s ruèením omezeným s názvem Mìstské knihy s.r.o. Tak
tedy vzniklo nakladatelství a vydavatelství, které letos oslaví ji
dvanáct let své existence.

Tentokrát jsme poádali o rozhovor pana Mgr. Josefa Rumla,
majitele nakladatelství a vydavatelství Mìstské knihy s.r.o.
1. Vím, e jste se bìhem svého ivota vìnoval nìkolika profesím.
Mohl byste nám je blíe popsat?
To je zajímavé nahlíení. Já sám vak vnitønì vnímám pøedevím
svou roli uèitele. Myslím, e je to má ivotní profese, a i kdy jsem
mimo kolství ji více jak patnáct let, tak stále rád s jistou nostalgií
na tu dobu, kdy jsem stál za katedrou, vzpomínám. A pokud by nedolo ke spoleèenským zmìnám po roce 1989, tak bych ve kolství
zøejmì setrval a do dneních dnù. Ve ostatní, co mi vak sám ivot
nabídl po Sametové revoluci a èím jsem posléze profesnì mohl projít, bych charakterizoval jako pùsobení uèitele v rùzných profesních
a spoleèenských rolích. Jetì v dobì, kdy jsem stával za katedrou,
jsem se zde stal zástupcem starosty obce a té jsem v té dobì zaèal
podnikat v chovu koeinových zvíøat.

3. Mohl byste nám, prosím, osvìtlit rozdíl mezi pojmy nakladatelství a vydavatelství?
Øeknu to trochu jinak, nakladatel a vydavatel mùe být i jedna osoba èi jedna firma, tak jako v naem pøípadì. Tedy tehdy, kdy produkt napø. knihu nejen vydá, ale sám ji k vydání pøipraví. U starích
knih najdete tuto skuteènost vyjádøenou vìtou v tirái: Vydal vlastním nákladem. Mìstské knihy s.r.o. jsou nakladatelem a vydavatelem vlastních produktù, napø. knih edièní øady Historie a souèasnost podnikání v ÈR èi produkce netradièních nástìnných kalendáøù. Tedy u produktù, kde jsme nakladatelem i vydavatelem, si
produkty nejen vymyslíme, graficky vytvoøíme v naem DTP studiu, ale poté se produkt v naí firmì i vyrobí a nakonec si sami zajiujeme i distribuci a prodej vlastními silami. A naopak pouze vydavatelem je nae firma v okamiku, kdy produkt, nejèastìji knihy,
èi výroèní zprávy naich zákazníkù vyrábíme na základì smlouvy
o dílo se zadavatelem-nakladatelem. Tedy pro nás to konèí ve fázi,
kdy si zákazník pøebere palety s kníkami a uhradí nám fakturu
za výrobu.

2. Jak vznikl nápad zaloit si vlastní nakladatelství? Kde jste
èerpal inspiraci?
Po odchodu ze kolství jsem tøi roky pracoval na postu obchodního
zástupce jedné zahranièní potravináøské spoleènosti, poté jsem dva
roky zastával funkci øeditele oblastní poboèky reklamní agentury
a nakonec jsem dospìl k závìru, e chci dìlat vìci po svém a za sebe, a to mne pøivedlo k mylence zaloení vlastní reklamní agentury,
nakladatelství a vydavatelství. Zaèínal jsem jako OSVÈ s názvem
Josef Ruml  FEMINE. Nebylo to jednoduché období, uèil jsem se
být úspìným obchodníkem a pøitom budovat a vytváøet sí oblastních poboèek s týmem obchodních zástupcù. Zároveò bylo tøeba nejen vést a motivovat tyto lidi k vysokým pracovním výkonùm a zod7

4. Co vechno je potøeba do zaèátkù podnikání v této oblasti?
Tak to závisí z jakého èasového horizontu bych mìl na otázku nahlíet.
Dnes by bylo podstatnì sloitìjí v této oblasti zaèít a hlavnì uspìt.
Chce to mít urèité strojové vybavení, které není zrovna lacinou záleitostí, mít kvalitní produkt, èi jak je dnes moderní øíkat, mít správný podnikatelský nápad. A konkurenèní tlak je dnes dost velký. Ale v dobì,
kdy jsem v této oblasti zaèínal podnikat já, tak to byla hlavnì odvaha
a sebedùvìra v úspìch nových produktù. Prostì jsem si neúspìch ani
nepøipoutìl. A kdy pøily problémy, a vìøte, e pøily, tak jsem je
rychle vyøeil a snail se je ji neopakovat. Stroje nutné pro výrobu
jsme nakupovali postupnì s rùstem spoleènosti. První stroje jsem kupoval na drabách a aukcích a vìtina z nich pocházela z krachujících
velkých tiskáren, které nebyly schopny reagovat na zmìnu trhu a i pøes
svoji tradici zkrachovaly. Poté pøily nákupy i nových strojù, ty jsme
financovaly formou leasingù a bylo nae velké tìstí, e spoleènost dokázala tyto leasingy splácet dle leasingových smluv. Tedy vìtina vydìlaných penìz se touto formou zase vracela do podnikání.

Snad pro zajímavost bych mohl uvést nai dlouhodobou spolupráci
se ZOO Plzeò, jejím výsledkem je realizace øady kniních výroèních zpráv èi knihy Kouzelná Afrika, Arovako nebo Kolébka
ZOO Plzeò. Zajímavou zakázkou byla kniha pro celosvìtovì známou firmu HP (HEWLETT PACKARD) o ivotní pouti zakladatelù
tohoto poèítaèového giganta. A nebo i øada realizovaných netradièních kalendáøù pro ZOO Praha, ZOO Jihlava èi ZOO Dvùr Králové.
9. Kolik zamìstnancù má Vae firma? Zasáhla nìjak Vai firmu
finanèní krize?
Pokud budu brát v úvahu, e myslíte zamìstnancù na stálý pracovní
pomìr, tak musím øíci, e tìch ve firmì nikdy mnoho nebylo a jetì se
jejich poèet v prùbìhu existence firmy mìnil. Vìtina naich obchodních zástupcù, kteøí pracují v terénu a pracují pro nae nakladatelství,
toti tuto pracovní èinnost vykonává na základì s námi uzavøené zprostøedkovatelské smlouvy a je finanènì odmìòována provizní formou.
A stejnì jako poèet zamìstnancù, tak i poèet obchodních zástupcù se
v prùbìhu existence firmy mìnil. Nejvíce jich bylo 82 a nejménì 6. Tedy z tohoto pohledu patøíme spíe mezi mení firmy.
Poslední dva roky byly pro nás obchodnì velmi tìké, nakonec asi
tak, jako pro mnoho jiných èeských firem. Krize nai firmu zasáhla
citelnì, nebo zasáhla nae zákazníky. Mnohé dokonce tak tìce, e
buï pøímo zkrachovali èi výraznì omezili svoji podnikatelskou èinnost. A mnohé firmy, které roky patøily mezi stálé zákazníky, byly
nuceny omezit své finanèní výdaje na prezentaci a dárkové pøedmìty, aby samy ekonomickou krizi pøeily.
Nebylo to jednoduché, ale pozitivním výsledkem krize je pro mne
fakt, e firma dokázala toto období takøíkajíc ustát a pøeila.

5. Jaký sortiment si u Vás zákazník mùe objednat?
Bez nadsázky lze øíci, e dokáeme realizovat výrobu od vizitek pøes
letáky a po knihy, a to dle pøání a poadavkù zákazníka. A z naí stálé produkce si zákazník mùe vybrat øadu stolních, ale i nástìnných
netradièních kalendáøù èi knih z naí vlastní edièní øady.
6. Co je hlavním produktem, který byste postavil na první místo?
My máme vlastnì dva hlavní produkty. Prvním z nich jsou knihy naí vlastní edièní øady s názvem Historie a souèasnost podnikání
v regionech ÈR. První kniha této edièní øady, je má spojitost
i s názvem naí spoleènosti, vznikla ji v roce 1998. Do dneních
dnù jsme uvedli na trh knihy o historii a souèasnosti podnikání
ve více jak edesáti regionech celé ÈR. Druhým hlavním produktem
jsou netradièní nástìnné kalendáøe, které vyrábíme a které nesou
ochranu prùmyslového vzoru.

10. Hlavní surovinou, kterou ve svém oboru vyuíváte, je papír.
Kde se tento materiál shání? A jak se mìní jeho hodnota  v porovnání ceny nákupu nového a výkupu starého papíru?
Máte pravdu, u nás se ve toèí kolem papíru a jeho pøemìny tiskem,
dokonèovací výrobou, výsekem èi vazbou. Nákup papíru není sloitá
operace. Dodavatelù je na naem trhu celá øada a tak se kadý z nich
snaí prodat. My nejèastìji zpracováváme a tedy i nakupujeme køídový papír v gramái 135 a 350 g/m2. Nakupujeme ho ve formì tiskových archù ve velikosti B1 a posléze si ho øeeme na archy velikosti
B2. V oblasti archového tisku kooperujeme s dalími dvìma firmami,
nejèastìji vak s firmou H.R.G. spol. s r.o., z Litomyle a v oblasti realizace kniní vazby s firmou Pb tisk s.r.o., která má sídlo v Pøíbrami.

7. Jak oslovujete potencionální zákazníky? Jak se o Vaem nakladatelství mohou dozvìdìt?
Sídlo, grafické studio i vlastní výroba je soustøedìna v ehuicích.
Nicménì potencionální zákazníky se snaíme oslovovat osobnì prostøednictvím naich obchodních zástupcù v jednotlivých regionech celé ÈR. Právì oni se snaí o to, aby zákazník naí firmy mìl jistotu, e
jsme mu rychle nablízku v dobì, kdy potøebuje a chce vyuít nae sluby èi zakoupit nae výrobky. A tak se stalo pravidlem, e zákazník nemusí chodit za námi, ale my jdeme za ním. etøíme tak naim zákazníkùm èas, ale pøispívá to i k vytváøení trvalých obchodních vztahù.

11. Pro letoní rok jste vydal krásný stolní kalendáø Kouzelná
Afrika. Vím, e jste lovil fotografie a záitky pøímo na místì. Co Vás k tomu vedlo?
Kadý z nás má nìjaký sen èi tajné pøání. A cesta do Afriky a pobyt
mezi divokými zvíøaty ve volné pøírodì  to a do loòského roku patøilo mezi má nesplnìná pøání. A v loòském roce jsem mìl to tìstí, e
jsem byl shodou náhod pøizván jako èlen fotografické expedice
do Ugandy s názvem Perla Afriky. Cílem bylo navtívit gorily horské
v jejich pøirozeném prostøedí. Tøi týdny jsme putovali Ugandou a spali
ve stanech ve volné pøírodì. Bìhem dne jsme navtìvovali pøírodní rezervace a fotili v divoèinì africká zvíøata a v noci se mezi naimi stany
prohánìli hroi. No øeknìte, nechala byste si takovéto záitky jen pro
sebe? Chtìl jsem obrazový, ale i pocitový záitek z této cesty zprostøedkovat i druhým lidem. A tak vznikl stolní kalendáø, o kterém jste
hovoøila na poèátku. A pokud jsem nìkomu udìlal tímto kalendáøem
radost a kalendáø se líbí, tak mohu snad na tomto místì prozradit,
e i v tomto roce budeme vydávat kalendáøe s africkou tématikou.

8. Kdo jsou Vai zákazníci  jsou to pouze firmy nebo také soukromé osoby? Máte nìjaké stálé zákazníky, s nimi spolupracujete dlouhodobì?
Mezi nae zákazníky patøí pøedevím firmy, ale i mìsta, obce a specifickou skupinou naich zákazníkù jsou i zoologické zahrady.
Kromì kvalitních a netradièních výrobkù èi slueb se snaíme poskytovat naim zákazníkùm i dokonalý servis. U stálých zákazníkù
je napø. samozøejmostí, e mu zdarma zaváíme objednané zboí a
do jeho firmy. Je to logisticky i èasovì nároèné, ale zákazníkùm to
nejen vyhovuje, ale oceòují to i tím, e odebírají nae výrobky pravidelnì ji nìkolik let. Tedy stálých zákazníkù máme mnoho a pøiznávám, e není v mých silách je na tomto místì vechny jmenovat.

12. Kdy jsme u kalendáøù  Vae firma vydává také kalendáøe,
které jsou tvarovì velmi netradièní a zajímavé. To je záleitost
Vaeho nakladatelství, nebo jste pøevzali nìkde inspiraci?
Ano, to je záleitost naeho nakladatelství. Kalendáøe nesou ochranu
prùmyslového vzoru a právo výroby má v rámci celé EU pouze nae nakladatelství. Pùvodcem a vlastníkem tohoto prùmyslového vzoru jsem já.
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øady si øíkám, e to jednou mohou být stopy mého a firemního pozemského bytí, umístìné v knihovnách tìch, kteøí se teprve narodí.
14. Nejsou ehuice pro Vae podnikání trochu malé? Napadlo Vás pøestìhovat firmu do mìsta?
Èasto se mne nai zákazníci ptají: Kdepak jsou ty ehuice? A já
odpovídám, e mezi mìsty Èáslav a Kutná Hora, a v ertu dodávám,
e je to místo, kde má sídlo nae nakladatelství a v místní oboøe jsou
doma bílí jeleni a to v poètu, který ji na jiném místì celé naí planety ji neexistuje. A tuto propagaci se snaím poskytovat ehuicím
i za hranicemi naí zemì. Pravdou je, e
ehuice nejsou mojí rodnou vískou, ale
pøesto za tìch více jak 25 let, co zde s rodinou iji, se snad ji tak trochu mohu za
ehuáka i povaovat.

13. Je nìjaký produkt, na jeho vzniku se podílela Vae firma
a Vy jste na to opravdu pyný?
Abych pravdu øekl, èím déle podnikám a èím jsem starí, tím více
si myslím, e èlovìk by nemìl být na své produkty pyný. Na druhé stranì musím pøiznat, e mám radost z nìkterých naich produktù, které jsme vytvoøili a které trh pøijal. Jsou to jednak knihy
naí edièní øady Historie a souèasnost podnikání v regionech ÈR
a jednak ony netradièní nástìnné kalendáøe, které si lidé oblíbili,
snad právì proto, e jsou jiné ne ostatní. O knihách naí edièní

Pøeji Vám i nadále hodnì úspìchù
ve Vaem podnikání a dìkuji za rozhovor.

Doporuèujeme z naí kuchynì
KUØECÍ RARÁKY

MÍA ØEZY

500g kuøecích prsou; na tìstíèko: 2 vejce, 1 dl piva, 2 lièky
hoøèice, 2 líce solamylu, 2 líce
sójové omáèky, pepø, sùl, 3 líce
hladké mouky

Tìsto: 6 vajec, 2 líce oleje, 3 líce
kakaa, vanilkový cukr, 5 lic polohrubé mouky, pùl práku do peèiva, 6 lic prákového cukru
Krém: 2 tvarohy, 1 máslo, 13 dkg
cukru mouèka, 1 vanilkový cukr
Poleva: èokoláda na vaøení, máslo dle potøeby

Kuøecí prsa nakrájíme na kostièky a naloíme do pøipraveného tìstíèka alespoò na 3 hodiny. A poté kadý kousek osmaíme na oleji. Chceme-li mít raráky køupavé, obalíme je pøed
smaením v kukuøièné strouhance.
Jako pøílohu podáváme bramborovou kai, hranolky, nebo zeleninový salát. Raráky jsou výborné té studené jako chuovka k pivu èi vínu.
(-mm-)

Cukr a loutky uleháme do pìny. Do tìsta pomalu pøikapáváme
olej a pøidáme mouku, kakao a práek do peèiva. Nakonec lehce
vmícháme tuhý sníh z bílkù. Dáme péct do pøedem vyhøáté
trouby na 180 stupòù a peèeme asi 15 min. Tvarohy smícháme
s máslem a cukrem. Na vlanou placku natøeme krém a ve polijeme èoko polevou. Dobrou chu!
(-lp-)

Pokud byste se chtìli s námi podìlit o svùj vyzkouený recept, neváhejte a polete nám pøedpis i s fotografií hotového výtvoru a Vaím
jménem na adresu ctvrtletnik@seznam.cz, nebo vhoïte svùj námìt do schránky Obecního úøadu ehuice.

Z J. V. STICHA-PUNTA A M V EHUICÍCH
SOUTÌ NADACE JUNIOR ACHIEVEMENT PODNIKATELSKÝ ZÁMÌR.
Organizace Junior Achievement byla zaloena v roce 1919 v USA. Je to nejstarí, nejrozsáhlejí a nejrychleji se rozvíjející nezisková vzdìlávací organizace na svìtì. Tato organizace poskytuje praktické ekonomické vzdìlání studentùm
vech vìkových skupin v 106 zemích svìta. V roce 1992 zaloil pan Tomá Baa junior, syn slavného prvorepublikového
podnikatele Tomáe Bati, ve spolupráci s ministerstvem kolství Baovu nadaci pro mladé podnikatele ve Zlínì. Náplní èinnosti této nadace
se staly výukové kurzy Junior Achievement pro koly. Formou hry a interaktivních metod výuky áci mají monost nejen získat teoretické
znalosti o podnikání, ale pøedevím osvojit si praktické dovednosti nutné pro uplatnìní ve svìtì práce. Nae kola navázala spolupráci s touto nadací v roce 2005. Jejich kurz Abeceda podnikání je zaøazen jako projektové vyuèování v obèanské výchovì v sedmém roèníku. Aby áci mìli monost uplatnit své poznatky v praxi, uspoøádala nadace JA v loòském roce 1. roèník soutìe o Nejlepí podnikatelský zámìr pro
základní koly z celé Èeské republiky. Do finále bylo vybráno deset nejlepích podnikatelských nápadù. Nae Z se také zúèastnila a ná tým
dìvèat pod vedením paní uèitelky Mgr. Spudilové noèní kolièka Sovièka získal pìkné
páté místo. Do letoního druhého celostátního kola soutìe se do finále probojovaly 3 týmy.
A.D.A.R.A.  freshcoctail v obsazení: A. Krátká, D. a R. Blakovy, A. Meèíøová, A. Krejèová
z 8. tøídy.
MOBILsenior  (sluby seniorùm): B. Melová, D. Steklá a A. Tomíková z 8. tøídy
DYSPEN  (propiska pro dysortografiky): E. Eichlerová, V. Havlíèková z 9. tøídy a B. Òurcová
z 8. tøídy
I kdy se týmy neumístily na prvních tøech místech, pøesto úspìnì reprezentovaly nai kolu v republikovém finále.
(Mgr. Jana Spudilová  uèitelka OV)
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(Aneka Hoková, Hubert Houska, Jan nábl, Alena Meèíøová,
Anna Krátká, Michal Hynek).
V mladí kategorii soutìilo 40 tøíèlenných týmù ze Støedoèeského
kraje. Nai áci obsadili krásné 6. místo a o jeden bod jim unikl postup do celostátního kola. K dosaenému úspìchu velice gratulujeme.
(Vìra Jelínková, uè. zemìpisu)

KOLA V PØÍRODÌ 2011
Letoní kola v pøírodì se uskuteènila pro áky 3. a 5. roèníku
v Detném v Orlických horách na chatì Eva v dobì od 14. 3.
do 19. 3. 2011. Bylo to na sklonku zimy, take snìhu den ze dne
ubývalo, ale dìti si jetì stihly zabobovat a kromì toho si uily
spousty legrace i pøi jiných aktivitách.
A jak kola v pøírodì probíhala? Kadé dopoledne jsme se uèili,
po krátkém poledním klidu nás odpoledne èekala mení túra, vycházka, èi výlap.Veèer jsme hráli rùzné spoleèenské hry, soutìilo se, poøádala se diskotéka nebo se zpívalo s doprovodem
na kytaru. Jednou jsme dokonce navtívili místní ochotnické divadlo. Herci nám zahráli pøedstavení s názvem Andìl, co nás
vhodnì motivovalo na dalí den, kdy jsme si zahráli didaktickou
hru na andìla stráného. Kadý z dìtí se na jeden den stal andìlem a nenápadnì se staral o svého svìøence, kterého mu urèil los.
Veèer se ve rozuzlilo, kadý se dozvìdìl, koho mìl za andìla.
V této høe se vytváøí u dìtí pozitivní city v chování, ohleduplnost, vnímavost, pozornost, taktnost atd.
Po veèeøi si vichni pravidelnì zapisovali do deníku, co vechno
v prùbìhu dne zaili, a kdo chtìl, mohl si ve nakreslit.
Poslední veèer se konal ji tradiènì karneval, na kterém se dìti
mohly pøedvést v maskách pøipravených z domova. Kadá maska si odnesla cenu.
kola v pøírodì je pro áky pozitivní v nìkolika smìrech. áci
nejen e mohou poznat krásy naí vlasti, ale rozvíjí se u nich
schopnost spolupracovat a respektovat se navzájem, uèí se samostatnosti i týmové práci, formují se pracovní návyky. V nìkterých situacích se uèí áci pomáhat druhým nebo si uvìdomují
vzájemnou potøebu. Rozvíjí se klíèové kompetence  k uèení,
k øeení problému, komunikativní, sociální a personální, obèanské a pracovní.
Na kolu v pøírodì budou mít dìti vzpomínku. Pøipravuje se CD
a DVD, kde budou zdokumentovány události a situace prùbìnì
z kadého dne.
Velice dìkujeme naemu rodièovskému sdruení, které kadoroènì pøispívá nemalou finanèní èástkou, a tím se významnì podílí na uspoøádání koly v pøírodì.
(Mgr. Soòa Kubová, vedoucí koly v pøírodì)

PROJEKTOVÝ DEN DEN ZEMÌ V Z
J. V. STICHA-PUNTA A M EHUICE
Zaèátek: 20. dubna 7:40
Ji tradièní projektový den celé koly. V rámci projektu se uèíme, jak
pomáhat naí planetì, a to jak
teoreticky, tak hlavnì prakticky
(uklízíme okolí koly i okolí
naí vesnice, tøídíme odpad ve
kole do správných koù ).
Také jsme zapojení do projektu
RECYKLOHRANÍ, take pomáháme Zemi kadý den :-)
(áci a zamìstnanci Z)

VELIKONOÈNÍ VÝSTAVA
V týdnu pøed Velikonocemi probìhla na hale koly velikonoèní výstava. áci od I. do VIII. tøídy pøinesli své výrobky, nad kterými oèi
pøecházely. Ocenit ten nej nebylo nejlehèí. Paní starostka po dlouhém vybírání vybrala a pøedala diplom se sladkou odmìnou. Vítìzové vak byli vichni a sladkou odmìnu a ocenìní si odnesl kadý.
Popøáli jsme si vzájemnì hezké Velikonoce a u teï se tìíme na
pøítí velikonoèní výstavu.

TAK JAKO KADÝ ROK SE TÌÍME
VICHNI NA JARO
Nejvíce se tìily dìti
ze kolní druiny
SLUNÍÈKO pøi Z
J. V. Sticha-Punta
v ehuicích. Spoleènì s paní vychovatelkou vyrobily Morenu
(VLÁDKYNI ZIMY),
kterou pak ly za doprovodu øíkanek Pøilo jaro do vsi hodit do øeky Doubravy. Nakonec jí zamávaly a zaèaly si uívat prvních jarních dnù.
(Dana Krátká, vychovatelka D)

TERMÍNY SPORTOVNÍCH AKCÍ Z EHUICE
DO KONCE KOLNÍHO ROKU 2010/2011
29. 4.
2. 5.
5. 5.
10. 5.
12. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
27. 5.
14. 6.
17. 6.
28. 6.

ehuický pohár (9. roèník), ehuice
Oblastní kolo minifotbal chlapci, ehuice
Okresní kolo minifotbal chlapci, Kutná Hora
Okresní kolo 4  boj ml. actva, Èáslav
Oblastní kolo McDonald , ehuice
Okresní kolo Pohár rozhlasu 6.7. tø., Èáslav
Okresní kolo Pohár rozhlasu 8.9. tø., Èáslav
Okresní kolo McDonald, Kutná Hora
ehuický pohárek pro dìti M (2. roèník), ehuice
Atletický trojboj 1. st., Èáslav
Jump cup (3. roèník), ehuice
kolní olympiáda, ehuice

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA
Orientujete se ve svìtì financí? Umíte hospodaøit s penìzi? Nai
áci ano. Letos jsme se pøihlásili do druhého roèníku celostátní
soutìe Finanèní gramotnost. Cílem soutìe je neformálním zpùsobem seznámit áky s problematikou finanèní gramotnosti.
Souèasnì rozíøit praktické a teoretické znalosti a vìdomosti
v oblasti finanèní gramotnosti.
kolní kolo probíhalo elektronickou formou prostøednictvím webových stránek www.fgsoutez.cz. kolního kola se zúèastnili
vichni áci druhého stupnì. V èasovém intervalu tøiceti minut
odpovídali na otázky týkající se financí. Nejlepí tøi áci utvoøili
drustvo, které postoupilo do okresního kola. Okresní kolo probíhalo také elektronickou formou. Èlenky drustva Alena
Meèíøová, Renata Blaková a Anna Suchánková odpovídaly
rychle a správnì. Umístily se na prvním místì v okrese a postupují do krajského kola. Pøejeme hodnì tìstí!
(Mgr. Iveta Pospíilová, matematika)

EUROREBUS
I v tomto kolním roce se áci VII., VIII. a IX. roèníkù zúèastnili zemìpisné soutìe Eurorebus. Soutìící celé I. pololetí vypracovávali
prostøednictvím 35 elektronických, korespondenèních a bonusových
kol otázky z pøírodopisu, zemìpisu, dìjepisu a spoleèenskovìdních
oborù.
Do krajského kola 16. roèníku veøejné soutìe, které se konalo
30. 3. 2011 v Praze se probojovali áci sedmých a osmých tøíd
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SPORTOVNÍ HRY M 2011

ZPRÁVIÈKY ZE KOLIÈKY

Dne 15. 4. 2011 se zúèastnilo 28 dìtí z mateøské koly základního
kola sportovních her
o ehuický pohárek.
Byl to velmi radostný
den nejen pro dìti, ale
také
pro
uèitelky.
Vichni byli zapáleni
do soutìení a dìti se
snaily podávat co nejlepí výkony. Soutìilo se v pìti disciplínách  skok do dálky, hod
míèkem, skákání v pytli, bìh na 25 m, bìh mezi pøekákami. Na základì nejlepích výsledkù bylo vybráno 10 dìtí, které budou reprezentovat nai M a zúèastní se oblastního kola, kde se utkají s dìtmi
z okolních mateøských kol v okrese.
Organizace celého dne se ujali áci nepovinného pøedmìtu sportovní
hry základní koly pod vedením paní uèitelky Èervenkové a pøispìli
k bezproblémovému prùbìhu celé akce, za co jim patøí velký obdiv
a podìkování.
Sportovní hry M 2011 byly ukonèeny rozdáním medailí nejen vítìzùm, ale za velkou snahu vem dìtem. Tento den byl radostným záitkem pro kadého z nás, protoe není nad rozzáøené oèi naich dìtí.
(za M Ilona Pøibáòová)

27. 4. Pohádkový semafor
Ve støedu 27. dubna vyrazily nae dìti za poznáním do Èáslavi. Za úkol mìly seznámit se s provozem na silnicích
ve mìstì. Navtívily vlakové nádraí, byly seznámeny s provozem na køiovatkách a podívaly se
na výstavbu nového
kruhového objezdu.
Tento poznávací výlet se dìtem jistì líbil, a jeliko pøálo
poèasí, mohly se
i vydovádìt na høiti.
3. 5. Den otevøených dveøí u hasièù v Kutné Hoøe
V úterý 3.5. èekala dìti exkurze k hasièùm, vechny se jistì tìily
na spoustu nových záitkù, ale radost kazilo u od rána poèasí. Lilo
a lilo a lilo. Nicménì to nikoho neodradilo a dìti èekalo úasné dopoledne. Seznámily se s prací hasièù, s výcvikem, shlédly ukázky
slaòování, vystøíhávání zranìných pøi dopravní nehodì, ale i haení
hoøícího auta. Mìly monost prohlédnout si obleèení a výstroj hasièù, ale
i auta a vybavení, jak hasièských vozù, tak sanitních i policejních. Souèástí ukázek bylo i poskytování první pomoci, kterou si mohly dìti vyzkouet. Tyto dvì akce byly
pro nae dìti jistì pøínosem a zpestøením a tìíme
se na dalí. Dìkuji paní
uèitelce Dukové za poskytnuté informace.
(Pernicová Ludmila)

TJ SOKOL EHUICE
OBNOVENÁ HLAVNÍ CESTA KE KOSTELU SV. MARKA
V sobotu 9. dubna se uskuteènila brigáda èlenù naí organizace na
obnovu hlavní cesty ke kostelu sv. Marka. Musím smeknout pøede
vemi, kteøí vìnovali svùj volný èas a krásný sluneèný den dobrovolné akci na zkrálení naí obce.
V devìt hodin ráno se vichni pustili do strhávání povrchu vytyèené
cesty a následnì do rozhrnování a urovnávání kamenného prachu.
A protoe se jednalo o brigádu na celé dopoledne a èást odpoledne,
zajistil Sokol vem pracantùm obèerstvení. Snaili jsme se zachovat
pùvodní ráz cesty, která byla vdy písèito-hlinitá. Dalí sobotu práce
pokraèovala navezením a rozhrnutím drobného tìrku a následnì
zpevnìním pomocí vibraèní desky.
Vem zúèastnìným bych chtìla moc podìkovat za kus práce, který
vykonali. Konkrétnì jmenovat by bylo velmi dlouhé, protoe tentokrát se selo témìø dvacet brigádníkù. Mezi nimi byl i pan Hraòo, který bezplatnì zapùjèil techniku  dìkujeme moc.

Obnovenou cestu pochválil a na Velikonoèní nedìli vysvìtil pan faráø Jan Kmoníèek. Mluvil moc hezky o symbolech cesty jako spojnici mezi lidmi i mezi èlovìkem a Bohem.
Myslím, e mluvím za vìtinu z nás, kdy øeknu, e mùeme být
pyní na to, e se umíme sejít nejen ke spoleèné zábavì, ale i ke spoleèné práci, za kterou neoèekáváme vùbec nic, jen moná trochu toho uznání.
Tak a je právì tato cesta ukázkou toho, e se v ehuicích umíme
domluvit a spoleènì vykonat dobré dílo.
(-lj-)
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VÍTÁNÍ JARA

STAVÌNÍ MÁJE

Vynáení Zimy ze vsi tentokrát probìhlo za krásného jarního poèasí. Na milou procházku od høbitova k øece Doubravce se vydalo sice jen pár nadencù, ale o to vìtí pohoda vládla jak pøi
výrobì Morany a Smráka, tak pøi jejich posílání po vodì pryè.
Teï u jen doufáme, e Líto, které dìti nazdobily a dospìláci
umístili pøed Obecní úøad v ehuicích, nám to teplé hezké poèasí zajistí a do podzimu.

Ji potøetí stanula
na zaèátku naí obce
smìrem od Rohozce
vysoká májka, kterou
si zajistili, ozdobili, ukotvili a hlavnì uhlídali (!) nai mladí èlenové.
V minulosti nebylo
vesnice, která by se
ráno 1. kvìtna neprobudila opentlená veselou májkou. Zmínka o této tradici je v Èechách
z roku 1579, ale zøejmì jde o souvislost s pøedkøesanskými rituály.
Strom ènící vzhùru chrání vesnici, symbolizuje potenci, plodnost
a rùst, barevnì zdobená koruna odráí zlé síly a oslavuje ivot. Tento
symbol jara si ale musí kadá vesnice dobøe hlídat. V minulosti bylo
zvykem, e chlapci z rùzných vesnic si májky navzájem v noci kradli. Pro okradené to byla velká potupa, protoe májku bylo tøeba draze vykoupit. Mnozí ze starí generace si pak pamatují, e májky stávaly i u jednotlivých domù ve vesnici a oznamovaly vem, e dìvèe,
které zde ije, je ji zadáno a bude se vdávat.
Vìøme, e tuto znovuobnovenou tradici u nás udríme a moná se
doèkáme i toho, e stavìní nebo kácení máje bude spojeno s májovou veselicí.

CVIÈENÍ EN A DÍVEK
V letoním kolním roce jsme ukonèili cvièení 14. dubna. Ovem
opìt se od øíjna tìíme, jak se sejdeme se vemi stálými i obèasnými
cvièenkami.

PITE NÁM
Jsme moc rádi, e se ozvala první ètenáøka naeho ÈTVRTLETNÍKU s dotazem smìøovaným na paní starostku. Díky pøipomínkám a dotazùm paní M. Musilové napsala paní starostka pøíspìvek INFORMACE K PLÁNOVANÉMU ROZVOJI V LOKALITÌ ZA HUMNY (na 4. stránce), kde jsou otázky vesmìs zodpovìzeny. Ovem  a na dotaz, kam s posekanou trávou?
Posekanou trávu a bio odpad lze odváet na místo pro ukládání tohoto odpadu zbudované vedle èistièky odpadních vod dole u øeky.
Take dìkujeme a pite nám dál!

TJ Sokol ehuice vás zve na

ZVÍØECÍ OLYMPIÁDU
konanou u pøíleitosti oslavy Mezinárodního dne dìtí

v sobotu 4. èervna od 14.30
na kolním høiti v ehuicích.
Obèerstvení zajitìno
INZERCE

LETNÍ TANEÈNÍ TÁBOR poøádá TKG Hlinsko a T
Gradus, od 23.7.31.7. 2011 v areálu Z ehuice, pro dìti od
615 let. Více na tel. 604 893 179 a na www.tkg.cz. Cena dle
výbìru pobytu a stravování.

ROCKOVÉ LÉTO NOVÉ DVORY
11. 6. Brutus, 24. 6. Wohnout + Derby, 9. 7. Keks, 15. 7. Harlej +
Alkehol, 30. 7. Starý Klády, 13. 8. Katapult, 27. 8. Argema,
10. 9. Benefit + Monty Jack (zaèátek vdy ve 20.00 hod.)

LETNÍ TÁBOR PRO VECHNY PRIMA HOLKY A KLUKY
od 5 do 15 let s rozmanitou tématikou  týdenní nebo ètrnáctidenní pobyty.
Podrobnìjí informace a pøihláky: Mgr. Jiøí Nìmeèek, tel.: 777 882 566,
e-mail: jiri.nemecek@gymkh.eu, Mgr. Jana Rùièková, tel.: 777 816 808,
e-mail: janaruzickovakh@seznam.cz, www.naskoc.cz

POBYT PRO MAMINKY S DÌTMI ve dnech 23.30. 7. 2011 v RZ
Øedkovec v malebné pøírodì pod Hakovou Lipnicí. Poutavý program
pro dìti i maminky.
Více informací na www.naskoc.cz, Mgr. Jana Rùièková,
tel.: 777 816 808, e-mail: janaruzickovakh@seznam.cz, www.naskoc.cz.
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