ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Váení
spoluobèané,
léto uteklo jako
voda a na dveøe
nám klepe podzim. Doufám, e
jste
si
èas
prázdnin a dovolených uili
v klidu a v pohodì a naèerpali spoustu
nové energie, i kdy poèasí nám letos moc
nepøálo a sluníèka jsme si moc neuili.
Pro mì bylo léto ve jménu práce, která,
jak pevnì vìøím, ponese své ovoce ji
dnes. V Z probìhla bìhem prázdnin plynofikace a celý srpen probíhala velmi nároèná rekonstrukce zdejí M, zejména
nároèná na èas, protoe ve se muselo
stihnout v rekordním èase jednoho mìsíce
tak, aby se mohly 1. záøí 2011 dìtem slavnostnì otevøít zcela nové prostory, které
budete mít monost navtívit i vy v rámci
Dne otevøených dveøí v M, který probìhne v úterý 20. záøí 2011 od 15.00
do 17.00 hodin a na který jste vichni
srdeènì zváni.
Kadoroènì se bìhem záøí konají Dny
evropského dìdictví, u nás spíe známé
pod názvem Dny otevøených dveøí památek, které letos probíhají ve dnech 10.-18.
záøí po celé Èeské republice. Vyuijte této
monosti, udìlejte si výlet a navtivte památky, které jsou mnohde i bìnì nepøístupné a otvírají své dveøe návtìvníkùm
jednou v roce právì v tyto dny. Více informací k této akci naleznete uvnitø
ÈTVRTLETNÍKU.
Záøí, je mìsícem hojnosti, babího léta
a posledních teplých dní, ale také návratem dìtí do kolek a kol. Proto bych chtìla popøát vem dìtem úspìný kolní rok
2011/2012, plný nových záitkù a vìdomostí, rodièùm pevné nervy a trpìlivost
pøi zvládání kolních povinností a vám
vem ostatním hezký podzim. Najdìte si
chvilku sami pro sebe na zamylení nad
tím, co Vám v poslední dobì udìlalo radost nebo co se Vám podaøilo, na posezení s kníkou nebo s pøáteli, abychom ten
èas plískanic a padajícího listí pøekonali
bez vìtích chmur a patné nálady.
S pøáním krásnì barevného podzimu
Zuzana Havlíková Heømánková

a

Bojmany
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 20. 6. 2011
Informace
 Z centra likvidace pojistných událostí pøilo oznámení o poskytnutí pojistného plnìní události ze dne 1. 6. 2011, kdy dolo k pokození obecních budov èp. 53, èp. 107 a èp. 190 vlivem záplavy.
 Od 1. 9. 2011 je stanoveno kolné: celodenní provoz v M 300 Kè za jedno dítì za mìsíc
a provoz druiny 100 Kè za jednoho áka za mìsíc.
ádosti
 L. Veteèka  PohodaNET s.r.o., ádost o umístìní vysílaèe na budovì Z, èp. 190. Zastupitelstvo vzalo ádost na vìdomí, ale prozatím s umístìním nesouhlasí. Bude zapotøebí získat jetì dalí informace.
Schváleno
 Pøijetí úvìru od Èeské spoøitelny a.s. na financování nových oken v budovì M.
Uzavøením smlouvy povìøena starostka Ing. Zuzana Havlíková Heømánková. Dotace od
Støedoèeského kraje nám byla zamítnuta. Výmìnu oken provede obec za své finanèní prostøedky, za pomoci úvìru.
 Výmìnu oken provede firma OKNOTHERM spol. s r.o., Kaplice, která byla vybrána ze tøí
nabídek (VÁVRA, spol. s r.o., Liov a OKNO-PLAST PN s.r.o. È. Budìjovice).
 Schválení návrhu pana Mgr. J. Rumla na poøízení pamìtní lavièky se sochou J. V. Sticha-Punta. Mìstys ehuice by se podílel pouze umonìním umístìní lavièky na veøejné prostranství.
Organizaèní záleitosti
Vzhledem k opotøebovanosti èesel na ÈOV ehuice, bylo nutné je opravit. Do budoucna bude zapotøebí osadit nové. Kontrola anebo výmìna èerpadel ve vrtech  sbíráme nabídky na
mechanickou a chemickou regeneraci a vyèitìní vrtu. Po dohodì s firmou TopolWater bude
nutné akci provést jetì v tomto roce. Vzhledem k nárùstu spotøebitelù vody a vyuívání kanalizace, se musí poèítat s rozíøením kapacit tìchto zaøízení.
Majitelé pozemkù v lokalitì Za Humny, kteøí jetì nepodepsali smlouvy o poskytnutí investièního pøíspìvku na sítì, musí poèítat s jeho zvýením. Vichni budou o navýení písemnì
informováni.
(-lj-)
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úøední desce a na obecních internetových stránkách)

UPOZORNÌNÍ
PRO MAJITELE PSÙ A KONÍ
Upozoròujeme majitele psù, aby dodrovali povinnosti vyplývající z Obecnì závazné vyhláky mìstyse ehuice è. 5/2008 o veøejném poøádku, opatøení k jeho zabezpeèení a èistotì v mìstysi ehuice. Tato obecnì závazná vyhláka stanovuje pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství, viz èlánek 4, odst. 1). V zájmu zajitìní
veøejného poøádku a ochrany zelenì v obci je moný pohyb psù na veøejném prostranství pouze na vodítku a s ohledem na jejich povahu, eventuálnì s náhubkem.
Na veøejných prostranstvích v obci se zakazuje výcvik psù. A èlánek 4, odst. 2) zakazuje vstupovat se psy na veøejná zaøízení v majetku obce (dìtská høitì, pískovitì, sportovitì, autobusové zastávky apod.). V rámci zabezpeèení èistoty v mìstysi
ehuice je povinností kadého majitele psa, aby si uklízel pøi pohybu na veøejných
prostranstvích po svém psím miláèkovi exkrementy. Jejich neuklízení znepøíjemòuje
ivoty nám vem.
Mnoí se nám také ústní stínosti na zneèiování obce koòským trusem. Chtìla bych
proto vyzvat majitele koní, aby i v tomto pøípadì provádìli úklid veøejných prostor.
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INFORMACE PRO OBÈANY

PØIPOMÍNÁME OBÈANÙM

POPLATKY 2011
Upozoròujeme obèany, e se blíí splatnost poplatkù za stoèné.
Poplatek za pøipojení na kanalizaci (stoèné)
500 Kè za trvale ijící osobu a rok
500 Kè za rekreaèní objekt a rok (nebo provozovna se zamìstnanci)
Splatný do 30. 9. 2011

Sbírka pouitého oacení (obleèení noste zabalené do igelitových
pytlù èi krabic na OÚ ehuice v prùbìhu celého roku).
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 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.

Dále vyzýváme vechny obèany, kteøí jetì nemají zaplaceny poplatky za komunální odpad a za psa, aby tak neprodlenì uèinili.
Poplatek za komunální odpad
500 Kè za trvale ijící osobu a rok, 250 Kè po platných úlevách
500 Kè za rekreaèní objekt na rok
Svoz: kadé pondìlí po celý rok
Splatný do 30. 4. 2011 !!!

MIKROREGION ÈÁSLAVSKO
Mìstys ehuice se stal dne 6. 6. 2011 èlenem Mikroregionu
Èáslavsko.
Zástupci obcí sdruených v mikroregionu Èáslavsko na svém zasedání dne 6. èervna 2011 potvrdili spoleèný zájem na dalím pokraèování a zintenzivnìní vzájemné spolupráce. Pøedsedou Rady
mikroregionu je Ing. Jiøí Havlíèek, místostarosta Èáslavi, který
tak v této funkci nahradil bývalého starostu mìsta Ing. Vladimíra
Hamrala.
Mezi hlavní smìry èinnosti v roce 2011 by mìlo patøit vytvoøení
webových stránek mikroregionu, pøíprava propagaèních a informaèních tiskovin s pøehledem kulturních a spoleèenských akcí v roce 2012 a provìøení moností získat dalí finanèní zdroje na podporu èinnosti mikroregionu, napøíklad z fondù Støedoèeského kraje.
Kulturní kalendáø Mikroregionu Èáslavsko na rok 2011 si mùete vyzvednout na OÚ ehuice. Více informací naleznete
na www.mikroregioncaslavsko.cz.

Poplatek za psa
50 Kè za psa a rok (za kadého dalího 100 Kè)
Splatný do 30. 4. 2011 !!!
Poplatek  vodné
19 Kè za m3
Splatný v prùbìhu roku dle stavu na vodomìru.
Na základì zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znìní pozdìjích pøedpisù, upozoròujeme vechny poplatníky, kteøí nezaplatili místní poplatky vèas nebo ve správné výi, e budou uvedeni na hromadném pøedpisném seznamu neplatièù, který bude veøejnì k nahlédnutí na OÚ v ehuicích.

OZNÁMENÍ
Mìstys ehuice informuje o mimoøádné manipulaci na jezu Bojmany, tok Doubrava, za úèelem stavby DOUBRAVA, VRDY  ZBYSLAV,
zvýení ochrany obcí hrázemi a rekonstrukcí jezu. V souvislosti s touto manipulací dojde k vyputìní jezové zdre v termínu od 12. 9. 2011
do 12. 12. 2011. Po vyputìní ehuického náhonu provede Èeský rybáøský svaz, místní organizace Vrdy, slovení ryb.

O H L É D N U T Í Z A S L AV N O S T M I 11 . 6 . 2 0 11
Mìstys ehuice proil svùj velký den. Dne 11. èervna 2011 probìhlo Setkání rodákù a pøátel ehuic v rámci oslav 300 let kolství v ehuicích spolu s XXIX. Slavností lesního
rohu. Program slavností byl opravdu bohatý a vae hojná úèast byla dùkazem toho, e se
ehuice a Bojmany umí bavit a dokáou si uít své významné dny. V pátek 10. èervna
2011 probìhla doprovodná akce oslav v Bojmanech  beseda místních obèanù s panem
Mgr. Viktorem Heømánkem, který se ji dlouhá léta zabývá historií Bojman. A vìøte, selo
se nás v té bojmanské hospùdce opravdu mnoho. Pøipraveny byly materiály k promítání
a venku skákací hrad pro dìti, svou unikátní sbírku kamenù a minerálù ze vech koutù svìta ukázal iroké veøejnosti pan Jaroslav Heømánek.
Dìkuji vám za milé vzkazy, dopisy a telefonáty, kterých si velmi váím a jsou pro mì jakýmsi pohlazením po dui po tìch nároèných pùlroèních pøípravách a obavách, zda ve
dopadne tak, jak jsme si naplánovali. Poèasí nám vylo skvìle, take vìøím, e a u
ve vláèku, na výstavì, u vínka ve sklepích, v kostele, pøed pódiem pøi bohatém programu, v koèáøe èi jen tak pøi posezení s pøáteli, jste si tento den uili a nali jste si v nìm
kadý to své, èím se pro vás stal nezapomenutelným, a vìøím, e na nìj budete s radostí
v srdci vzpomínat stejnì jako já. Jetì jednou velký dík vem dobrovolníkùm, kteøí akci
organizaènì zajiovali a ve zvládli na jednièku.

P LY N O F I K A C E Z   E H U  I C E
V èervenci a srpnu 2011 probìhla ji dlouho plánovaná plynofikace Z v ehuicích vèetnì
osazení termoregulaèních ventilù na tìlesech ústøedního topení. 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 plynofikací vyøeeno. Plynofikaci provedla firma INSTAL, s.r.o. Pardubice.
Úspory plynoucí z tohoto opatøení by mìly být patrné ji na konci zimy pøítího roku.
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HASIÈI V EHUICÍCH A ZNOVUOBNOVENÍ JEJICH ÈINNOSTI
Vznik Hasièského sboru v ehuicích se datuje do roku 1881. V letoním roce by tedy hasièi oslavili 130 let svého vzniku. Hasièský sbor
v ehuicích nikdy úplnì nezanikl, pouze utichla jeho èinnost a to na dlouhá léta. Mým pøáním by bylo znovuoivení Hasièského sboru
v ehuicích a navázání jeho èinnosti na úspìchy, které ve své zlaté éøe v prùbìhu 60. let minulého století slavil. Vyzývám tedy vechny
mue, eny a dìti vech vìkových kategorií, zejména pak vechny ty, kteøí byli èleny Hasièského sboru v ehuicích, aby pøili na
1. schùzku, která se uskuteèní ve ètvrtek 22. záøí 2011 v zasedací místnosti OÚ ehuice. Protoe co je cennìjího ne zkuenosti a rady
tìch, kteøí nesli hrdì vlajku Hasièského sboru v ehuicích a íøili jeho slávu.
Mìstys ehuice je ze zákona povinen zøídit vlastní poární jednotku dobrovolných hasièù nebo mít uzavøenou Smlouvu o spolupráci pøi
zabezpeèování poární ochrany s nìkterou z okolních obcí, která má zøízenou jednotku poární ochrany. Za takovouto slubu vak musí
obec roènì zaplatit smluvní stranì pøíspìvek ve výi a 100 000 Kè jen proto, aby mìstys ehuice splnil svoji zákonnou povinnost. Ji
z tohoto dùvodu si myslím, e by stálo za to vrátit ehuickým dobrovolným hasièùm jejich zalou slávu a lesk. Jde o to utvoøit dobrou
partu lidí, která bude táhnout za jeden provaz ve spoleèném zájmu nás vech. Pojïte se o to pokusit spoleènì se mnou, je na èem stavìt.
Tìím se na setkání s vámi!

DNY EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ
globalizujícím svìtì  to je to, èemu EHD pøispívají, a proto se tìí
stále vzrùstající oblibì a vìtímu zájmu.
Dny evropského dìdictví (EHD  European Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturnì poznávací, spoleèenskou a výchovnou akcí.

Jak jistì víte, mìstys ehuice je od 1.1.2011 øádným èlenem
Sdruení historických sídel Èech, Moravy a Slezska, 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.
Poèínaje rokem 1991 jako spolupoøadatel, od roku 1998 pak jako
hlavní gestor v Èeské republice Sdruení organizuje Dny evropského dìdictví  Dny otevøených dveøí památek (European Heritage
Days  EHD).
Dny evropského dìdictví (European Heritage Days, dále EHD)
kadoroènì v mìsíci záøí otevírají nejirí veøejnosti brány nejzajímavìjích památek, budov, objektù a prostor, vèetnì tìch, které jsou
jinak zèásti nebo zcela nepøístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke koøenùm naí, evropské i svìtové civilizace. Proto jsou v rámci EHD poøádány nejrùznìjí doprovodné
akce  pøednáky, koncerty, mìstské slavnosti, ale i soutìe a dalí
kulturní programy. Jednotlivé zemì nebo i mìsta vyhlaují svá národní témata, jejich prostøednictvím obracejí pozornost organizátorù i návtìvníkù na rùznorodé fenomény pøírodního a kulturního dìdictví. Hledání identity jedince ijícího v 21. století, ve stále více se

Dny evropského dìdictví / EHD 2011 probìhnou v Èeské republice
10. a 18. záøí 2011.
Národní téma: Památky  tvùrci panoramatu naich mìst a mìsteèek.
Národní zahájení EHD probìhlo dne 10. záøí 2011 v atci.
Souèástí tohoto slavnostního aktu bylo té pøedávání titulù Nositel
tradice lidových øemesel, který udìluje ministr kultury ÈR.
Nositeli tradice lidových øemesel pro rok 2011 se stali: Antonín
Hájek (odborník v soustruení døeva), Zuzana Hartlová (zaloila
hrnèíøskou firmu, v ní se vìnuje výrobì tupeských fajánsí, ale pøedevím je specialistkou na hotovení kopií èi replik habánských motivù), Richard Mlýnek (zaloil pokrývaèskou firmu a svou èinnost zamìøil na opravy a rekonstrukce støech památkovì chránìných objektù), Zuzana Tilajcsiková (zaloila vlastní koíkáøskou ivnost).

DNY EVROPSKÉHO DÌDICTVÍ V EHUICÍCH VE DNECH 17. A 18. ZÁØÍ 2011
Mìstys ehuice se jako èlen Sdruení k tìmto dnùm pøipojí a v rámci doprovodného programu pøipravil výstavu vìnovanou právì národnímu tématu Památky  tvùrci panoramatu na víkend 17. a 18. záøí 2011. V budovì staré koly (nynìjí poty) budete moci shlédnout
výstavu obrazù Ladislava Cibura, vystaveny budou také výtvarné a fotografické práce dìtí zdejí Z, které se tomuto tématu vìnovaly
v rámci naich Slavností 11. èervna 2011. Výstava bude otevøena v sobotu 17. záøí 2011 od 14.0017.00 hodin, v nedìli 18. záøí 2011 od
14.0017.00 hodin.
Pøijmìte, prosím, srdeèné pozvání na tyto slavnosti, které se konají kadoroènì napøíè celou Evropou.

M EHUICE V NOVÉM KABÁTÌ
M ehuice prola bìhem prázdnin mnohými úpravami a 1. záøí
2011 se otevøely dìtem zcela nové prostory, které splòují vekeré
poadavky na provoz zaøízení s kapacitou 50 dìtí.
M ehuice je spádovou mateøskou kolou pro mnoho okolních
obcí. Jak jsme vás ji na stránkách naeho ÈTVRTLETNÍKU informovali, M ehuice fungovala ve dvou tøídách, kapacita èinila
40 dìtí, tedy 20 dìtí v kadé tøídì. 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 oèekával podobný, spíe jetì vìtí zájem. Z tohoto dùvodu
podal mìstys ehuice v bøeznu tohoto roku ádost na Krajský úøad
Støedoèeského kraje o navýení kapacity kolky ze stávajících 40
na 50 dìtí, tedy 25 dìtí v kadé tøídì s úèinností ji od 1. záøí 2011.

Krajský úøad naí ádosti vyhovìl. Jsem velmi ráda, e se nám podaøilo kapacitu navýit, protoe právì díky této skuteènosti jsme mohli
pøijmout dìti ze spádových obcí, na které by jinak místo nezbylo.
Zájem o místa v M je opravdu velký, kapacita M ehuice je od
1. záøí 2011 zcela naplnìna  pøijato bylo 20 nových dìtí s tím, e poptávka byla opìt vìtí ne nabídka volných míst.
Navýení kapacity s sebou samozøejmì pøineslo i dodateèné náklady na dovybavení M lùkovinami, zmìnit se musely výdejny jídel
apod. tak, aby ve vyhovovalo hygienickým pøedpisùm a závazným
vyhlákám. Vzhledem k tìmto skuteènostem pøistoupil mìstys ehuice k èásteèné rekonstrukci objektu vnìjí i vnitøní. V prùbìhu
mìsíce èervence dolo k drobným stavebním úpravám a vyèitìní
kanalizace v M. Zastupitelstvo mìstyse ehuice rozhodlo na svém
mimoøádném zasedání 28. 7. 2011 o pøijetí úvìru ve výi
1 000 000 Kè na financování výmìny oken, která byla ji v havarij3

ním stavu. Výmìnu oken a vchodových dveøí v celém objektu provedla firma OKNOTHERM spol. s r.o. v prùbìhu mìsíce srpna,
náklady èinily 1 140 000 Kè. Následovala výmalba, poloení nových podlahových krytin v obou tøídách v cenì 102 590 Kè a vybavení obou tøíd zcela novým nábytkem v hodnotì 437 130 Kè.
Novým nábytkem a novými spotøebièi byly vybaveny takté obì
výdejny stravy v celkové hodnotì 54 687 Kè. Nezbytností bylo zakoupení zcela nových matrací a lùkovin pro vech 50 dìtí v cenì
54 150 Kè.
Vekeré náklady této nároèné rekonstrukce v celkové výi
1 789 094 Kè financoval mìstys ehuice jako zøizovatel Z a M
ehuice.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ V M
Dovolte mi, abych Vás jménem mìstyse ehuice pozvala na
Den otevøených dveøí v M ehuice, který se bude konat v úterý 20. záøí 2011 od 15.00 do 17.00 hodin. Budete mít jedineènou
pøíleitost navtívit nové prostory a posoudit tak, zda byly vloené finanèní prostøedky investovány na správném místì. Musím podotknout, e M ehuice se doèkala takto velké investice poprvé od svého vzniku, tedy od roku 1979, je tedy jasné,
e si úpravy a opravy ji zaslouila.
Pøeji vem dìtem, které M ehuice navtìvují nebo teprve budou navtìvovat, aby se jim v mateøské kolce líbilo, aby zde naly spoustu dobrých kamarádù a aby se sem vdy rády vracely.

DOKONÈUJÍCÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI M
Ètrnáct dní pøed zaèátkem nového kolního roku jsem se jako zvìdavá redaktorka zala
v odpoledních hodinách podívat, jak finiují poslední práce pøed uvítáním pøedkoláèkù
ve zrekonstruované mateøské kole. Jaké bylo moje pøekvapení, kdy jsem kromì pánù z firmy pokládající nové podlahové krytiny zastihla v pracovním obleèení a tìtkou v ruce pouze nai paní starostku! Po provozních èi jiných zamìstnancích nebylo ani vidu, ani slechu.
Asi bych oèekávala ze strany provozovatele Z a M vìtí aktivitu, kdy pouze v letoním
roce (resp. v posledních necelých ètyøech mìsících) zainvestoval Obecní úøad ehuice
do tìchto zaøízení bezmála 2,8 milionu korun. To u je pøeci dùvod k oslavì a poøádným výkonùm. No, jetì e má nae paní starostka na úøadì málo práce, take mùe malovat stìny
a do veèerních hodin o sto est.
Ale abych byla spravedlivá, tak poslední prázdninový týden, kdy nastoupily do práce i paní
uèitelky, se v mateøské kole opravdu pracovalo.
Take nezbývá ne popøát vem dìtem, aby se jim ve zrekonstruované kolce líbilo, a paní uèitelkám, aby nové a vylepené prostory a vybavení ve své práci co nejlépe vyuily.
(-lj-)

HISTORICKÉ OKÉNKO
Milí ètenáøi,
v rámci historického okénka se dnes podíváme do historie, která se váe ke znaku mìstyse ehuic. Toto téma jsme vybrali vlastnì
z dùvodu èervnových oslav rodákù, k jejich pøíleitosti byla k dispozici krásná pamìtní mince zobrazující portrét J. V. Sticha a znak
ehuic. Historie získání znaku, jeho ztráty a opìtovného nabytí je velmi zajímavá a rádi bychom se s vámi o ni podìlili.
ehuice jako starý mìstys získaly mìstské právo ji na ádost Václava ehuického z Nestajova, dritele panství ehuického, od císaøe Ferdinanda I. majestátem daným na hradì Praském v sobotu pøed hromnicemi léta Pánì 1540. Za mìstský znak jim byl dán zelený divý mu s kyjem ve lutém títì.
Obec mohla pouívati zelené peèeti a konati týdenní trhy, vdy ve støedu. Z tìchto výhod se vak tìila jenom edesát let. Na ádost
pozdìjího majitele panství Adama starího z Valdtýna pøenesl císaø Rudolf II. majestátem daným na hradì Praském v pátek po sv.
Bartolomìji l. p. 1601 právo mìstské s erbem i trhy na sousední Chotusice. ehuice se staly pouhou vsí. Pøíèiny tohoto pøenesení
mìstského práva nejsou známy. Vyslovuje se pouze domnìnka, e tak uèinìno proto, aby se Chotusiètí nebouøili proti majiteli panství.
Více ne 250 let byly ehuice jen vsí. Teprve z jara r. 1865 poádalo obecní zastupitelstvo ehuické, majíc za starostu hrabìte Osvalda
z Thunu a Hohensteinu, jeho v úøadì zastupoval lesmistr Hron z Leuchtenbergu, o povýení ehuic na mìstys. Stalo se tak dne 12. øíjna 1865. Zastupitelstvo zapomnìlo vak ádati zároveò o udìlení mìstského znaku. Samovolnì bez úøedního schválení uíval obecní
úøad od r. 1898 v peèeti jednoroce s tøemi radlicemi kolem. Na popud místního kronikáøe, øídícího uèitele Frantika Nováka, a starosty
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Václava Kratochvíla se usneslo obecní zastupitelstvo dne 30. ledna 1926 poádati o nový znak (tøi zlaté obilné klasy na zlaté pùdì v modrém títì), jak jej navrhl státní archiv a vypracoval malíø V. Kaplický z Prahy. Podání ádosti se vak vlivem vnitøních
pomìrù v obci neoèekávanì protáhlo a do 14. února 1931.
Opodìnì podaná ádost byla vrácena s dolokou, aby si obec
opatøila nový návrh na heraldický erb, ponìvad bylo zjitìno, e
ádaný erb byl ji døíve zadán jako osobní znak arcibiskupu olomouckému ThDr. L. Preèanovi. Tento nezdar byl sdìlen také
Spolku rodákù z ehuic a jejich pøátel v Praze. Na pøání spolku byl zmocnìn místní kronikáø, øídící uèitel Frantiek Novák
na náklad spolku vymoci nový znak, aby rodná obec nebyla
ochuzena o kus staré historie. Spolek se usnesl hraditi výlohy 400
korun za vymalování dvou originálù znakù a pøedseda spolku, ehuický rodák, øeditel Legiobanky v Praze p. J. Khyn se uvolil zaplatiti povolovací taxu. Kronikáø obce se zhostil svého úkolu velmi èestnì. Po nìkolika jeho osobních dotazech v státním archivu
v Praze bylo heraldickým oddìlením ministerstva vnitra mìstysi
ehuice vyhovìno a byl jim pøidìlen znak, který obsahuje prvky ze starého erbu (mu s kyjem), a ze znaku, o který obec
v r. 1926 pùvodnì ádala (tøi zlaté klasy). V jasnì modrém títì
stojí uprostøed na zeleném trávníku divý mu, který v levé ruce
svírá velký kyj a v pravé ruce drí tøi zlaté obilné klasy.
Ze títu jsou heraldicky vyvozeny i mìstské barvy  zlatá
a modrá a to tak, aby na vlajce byla zlatá u hrotu erdi. Tento
návrh byl pøijat na schùzi obecního zastupitelstva dne 14. kvìtna 1933 a ministerstvo vnitra výnosem ze dne 7. prosince 1933
èíslo 36125 nový mìstský znak obci ehuice schválilo a povolilo jeho uívání. Souèasnì byl zaslán obecnímu úøadu povolovací výnos a jeden originál nového znaku vymalovaný malíøem
a grafikem Antonínem Morávkem z Prahy.
Znak se dá heraldicky pøeèíst. Tøi zlaté klasy znamenají bohatou úrodu poehnaného kraje zlatého prutu. Divý mu s kyjem, který se vyskytuje té ve znacích Chotusic a Bílého Podolí,
symbolizuje sílu zdìdìnou po pøedcích, kterou je lid ochoten
chrániti svùj domov a kraj.
Zdroj informací: Sborník Podoubraví r. 1940, Josef Èepek a Bohumil Pospíil

(-mf-)

Zajímavé profese mezi námi
Otázky pro paní Vìru Boháèovou, potovní doruèovatelku
v ehuicích:

nemá doruèovatel na roznáku pøíli mnoho nebo naopak pøíli
málo èasu.
5. ehuice se zaèínají rozrùstat a Vám tím samozøejmì pøibývá
práce, nachozených kilometrù a také èasu potøebného k roznáce. Promítá se to do Vaeho platového ohodnocení?
Vlivem rozrùstání ehuic se mi pochùzka dosti zvìtila, co jsem
pocítila èasovì, nikoli vak platovì. Èas na roznos mám stejný jako
doruèovatelka pøedelá.
6. Jaký druh poty roznáíte?
Do mé pracovní náplnì patøí roznos novin, dopisù obyèejných, doporuèených, sloenek, inkasních lístkù, dùchodù Také nabízím
dalí produkty poty: pojitìní dìtí a dospìlých, stavební spoøení,
dùchodové pojitìní, monost zøízení úètu, atd.
7. Jak je to s balíky?
Balíky jsou jediný produkt poty, který neroznáím. To obstarává
pota Èáslav.
8. Døíve potovní doruèovatelky roznáely také dùchody, tudí
u sebe nosily i velké penìní èástky, co bylo docela riskantní.
Dnes se snad nemusíte bát, e by se nìkdo chtìl zmocnit Vaí
potovní brany, nebo ano?
Dùchody roznáím stejnì jako moje pøedchùdkynì, jen se zmìnil
tiskopis na výdej. Ve výplatní den nemám moc dobrý pocit, protoe
nerada manipuluji s cizími penìzi. Vdy po jejich vyplacení se mi
opravdu uleví.

1. Mùete nám øíci, jak dlouho se vìnujete této profesi a jaké je
Vae pùvodní povolání?
U poty jsem nastoupila v únoru 2003 na brigádu jako potovní doruèovatel listovní  pìí, a u jsem zùstala. Moje pùvodní profese
je dámská krejèová, kterou jsem dìlala asi rok po skonèení mateøské
dovolené, ale kvùli dojídìní jsem skonèila.
2. Jaká je Vae pracovní náplò a pracovní doba?
Bìný pracovní den zaèíná v 7 hodin. Musím roztøídit potu, vypsat
doporuèené dopisy, a teprve potom rovnám horní a dolní roznáku
vesnice. Kdy mám ve hotovo, vyráím na rajón. Èas není nikdy
stejný, moje pracovní doba je 4,5 hodiny i s úklidem poty, co
ovem málokdy stíhám.
3. Máte zmìøeno, kolik kilometrù dennì nachodíte?
Odhaduji, e zhruba 5 kilometrù (nikdy jsem si to pøesnì nemìøila).
4. Zmínila jste se mi, e zamìstnavatel obèas mapuje, jak probíhá Vae roznáka. Mohla byste nám popsat, jak se taková kontrola dìlá a k èemu slouí?
Obèas probíhají telefonické kontroly roznosu letákù. Vytíenost
doruèovatele se zjiuje pomocí speciální krabièky, která je napojená na satelit. Tu si zavìsím na krk a díky satelitu je patrné, kde
se pohybuji, kdy zajdu do domu atd. Jde vlastnì o kontrolu, zda
5

9. Stále platí, e si u potovní doruèovatelky mohu zakoupit potovní známku?
Døíve bylo povinností nosit známky a losy, co u neplatí.
10. Jak je to s reklamou do schránky? Máte napøíklad od
Vaeho zamìstnavatele za úkol obèas roznést i tyto materiály?
A jak je to se schránkami, kde mají majitelé prosbu PROSÍM,
NEVHAZUJTE LETÁKY?
K nejhorí mé povinnosti patøí reklamy, které dají spoustu práce.
Nìkolikrát je musím zapsat, poskládat a po roznosu odepsat. Za mìsíc jich bývá a 16 000 kusù. Nejhorí je jejich váha. Pokud si obèan reklamní letáky nepøeje a má oznaèenou schránku, nesmíme
do ní reklamu vhazovat.
11. Poèasí mùe být velkým nepøítelem potovních doruèovatelek. Máte od zamìstnavatele nìjaké úlevy (napø. roznést potu
o nìkolik hodin déle), kdy je venku tøeba mráz pod mínus 20
stupòù Celsia?

Co se týèe poèasí, tak v této
profesi ádné úlevy neexistují.
Doruèuje se za mrazu, detì,
horka , kdykoli.
12. Vae profese vyaduje
urèitou fyzickou kondici.
Myslíte, e vydríte u doruèování a do dùchodového
vìku?
Potovní doruèovatel by mìl
být v dobré fyzické i psychické kondici. Mnì u sice
není dvacet, ale ráda bych
v této profesi vydrela a do dùchodu  tedy pokud zdraví dovolí
a lidé to se mnou vydrí.
Pøeji Vám jen hezké slunné dny pøi Vaí práci a dìkuji za rozhovor.

Doporuèujeme z naí kuchynì
CUKETOVÁ BUCHTA

TVAROHOVÉ KNEDLÍKY S OVOCEM

Nakrájíme 1 cibuli, 2 papriky, 2030 dkg uzeniny, nastrouháme 1 cuketu, 1 mrkev, 10 dkg sýra, pøidáme 2 vejce, 2 líce
polohrubé mouky, 1 hrnek dìtské krupice, 1/2 hrnku oleje.

1 tvaroh ve vanièce, 30 dkg polohrubé mouky, 4 dkg rozputìného másla, 2 líce mléka, 1 vejce, petka soli, ovoce (vestky,
meruòky apod.)

Ve zamícháme, osolíme, opepøíme, pøidáme kmín a èesnek
dle chuti. Tìsto rovnomìrnì
rozetøeme na plech vymatìný olejem a vysypaný strouhankou. Peèeme ve støednì
vyhøáté troubì, dokud se tìsto nezaène odlepovat od
okraje plechu.
(-mm-)

Zpracujeme suroviny nejdøív v míse, pak vyválíme tìsto na válku
do iky, ze které ukrajujeme
plátky, do nich balíme ovoce.
Vaøíme 1012 min. Z jedné dávky udìláme cca 15 knedlíkù.
(Recept nám poskytla nae ètenáøka paní Hana T., které tímto
moc dìkujeme)

Z J. V. STICHA-PUNTA A M V EHUICÍCH
ZAÈÁTEK KOLNÍHO ROKU V Z
Do kolních lavic v naí kole 1. záøí 2011 zasedlo celkem 162 ákù. Na I. stupni 36 holèièek a 43 chlapcù, na II. stupni 42 dívek a 41 chlapcù.
JAKÉ NOVINKY PRO NÁS PØIPRAVUJE MMT?
Testování
V pilotních kolách (to jsou koly vybrané ministerstvem) se testují srovnávací zkouky v pátých a devátých roènících. Na jaøe probìhne u
generálka na vech kolách. A od roku 2013 chce ministr kolství Josef Dobe odstartovat jednotné testování naostro. Èeské kolství je nemocné. Nevíme, jak kvalitnì uèíme. Souèasné vzdìlávací programy, z nich si základní koly tvoøí své vlastní kolní vzdìlávací programy,
rozvolnily a liberalizovaly systém, øekl pan ministr novináøùm. To znamená, e napøíklad áci v ehuicích se uèí úplnì nìèemu jinému ne
áci ve Chvaleticích. Nemáme ambice zavádìt osnovy, øíkat, e v první tøídì se musí ák nauèit to a tohle. Avak musím upozornit, e jsou
ve vzdìlávací soustavì body, tedy konec prvního a druhého stupnì, kde bychom si mìli vydefinovat základní znalosti  to, co by dítì mìlo
znát a umìt, dodal ministr. Zkouky probìhnou z èetiny, matematiky a cizího jazyka. Testování probìhne on-line, kadý ák dostane své jedineèné zadání do poèítaèe a bude mít 60 minut na vypracování odpovìdí v uzavøených a otevøených úlohách. Po vypracování se test odele.
Z centra pak pøijde výsledek, zda ák splnil èi nesplnil standardy uèiva a na kolik procent. Bude to vlastnì taková obyèejná písemka pøes
poèítaè, popsal ministr.
Lék na zlobivé?
Bìnì nás trápí pozdní pøíchody do výuky, nerespektování kolního øádu nebo nevhodné chování v dopravních prostøedcích.
V tomto kolním roce ve tøinácti vybraných kolách se poprvé vyzkouejí opatøení proti zlobivým ákùm  smlouvy s rodièi. Smlouvy by
mìly jasnì stanovit pravidla a povinnosti dìtí i rodièù a navrhovat opatøení pøi jejich nedodrování. Ministerstvo pole øeditelùm i návrhy, jaké tresty za jednotlivé prohøeky pouít
Nové písmo
Nové psací písmo Comenia Script, které je podobné písmu tiskacímu, bude té souèástí výuky na 33 pilotních kolách ji druhým rokem.
koly si je chválí, prý usnadòuje psaní dìtem s poruchami uèení. Dvouleté ovìøování potrvá do èervna 2012, o ploném zavedení ale ministerstvo neuvauje.
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CO ÈEKÁ NAE ÁKY V TOMTO KOLNÍM ROCE?
A na co se áci tìí nejvíce? Pøeci na prázdniny a svátky:

Bìhem roku také probìhnou plánované projektové dny

 støeda 28. 9. 2011  státní svátek
 støeda a ètvrtek 26. a 27. 10. 2011  podzimní prázdniny
 pátek 28. 10. 2011  státní svátek
 ètvrtek 17. 11. 2011  státní svátek
 pátek 18. 11. 2011  øeditelské volno
 pátek 23. 12. 2011 a pondìlí 2. 1. 2012  vánoèní prázdniny
 úterý 31. 1. 2012  vysvìdèení za 1. pololetí
 pátek 3. 2. 2012  pololetní prázdniny
 pondìlí 27. 2. a nedìle 4. 3. 2012  jarní prázdniny
 ètvrtek a pátek 5. a 6. 4. 2012  velikonoèní prázdniny
 pondìlí 9. 4. 2012  Velikonoèní pondìlí
 úterý 1. 5. 2012  státní svátek
 úterý 8. 5. 2012  státní svátek
 pátek 29. 6. 2012  vysvìdèení, konec kolního roku
 sobota 30. 6. a nedìle 2. 9. 2012  hlavní prázdniny
 pondìlí 3. 9. 2012  zaèátek kolního roku 2012/2013

 Mikuláský bìh
 Advent ve kole (vánoèní jarmark a besídka)
 Den tøídního uèitele
 Velikonoèní výstava
 Den Zemì
 ehuický pohár
 Pìvecká soutì
 Øetìzové provázení, zámek Kaèina
 kolní olympiáda
 Den tøídního uèitele

5. 12. 2011
8. 12. 2011
22. 12.2011
27. 3.4. 4. 2012
20. 4.2012
27. 4. 2012
1. 6. 2012
11.15. 6. 2012
27. 6. 2012
28. 6. 2012

dále jsou plánované exkurze, besedy, kola v pøírodì, divadla,
kina, sportovní a vìdomostní soutìe Je toho opravdu hodnì, ale
hlavnì si musíme plnit své kolní povinnosti. Tak hodnì úspìchù
do nového kolního roku, vdy jsme vichni 1. záøí vykroèili tou
správnou pravou nohou.
(-yz-)

Dalí dùleité termíny
Tøídní schùzky
 ètvrtek 3. 11. 2011
 ètvrtek 5. 1. 2012 (konzultaèní hodiny)
 ètvrtek 10. 5. 2012

Co nás èeká a co nás nemine ve sportovním klání
do konce kalendáøního roku 2011
Nejlepí sportovci budou reprezentovat nai kolu na základì výsledkù ve kolních kolech na tìchto soutìích vypsaných ASK
(Asociace kolních sportovních klubù).

Plavecký výcvik
 I. a IV. tøída: 9. 9.7. 10. 2011
 II. a III. tøída: 9. 9.18. 11. 2011
 V. tøída a M: 14. 10.18. 11. 2011

Termínová listina sportovních soutìí do konce roku 2011
 20. 9.
Okresní olympiáda v atletice ml. actvo Èáslav
 22. 9.
Okresní olympiáda v atletice st.actvo
Èáslav
 27. 9.
Okresní kolo v atletickém ètyøboji 8.9. tø. Èáslav
Okresní olympiáda ákù 1. stupnì do r. nar. 2000
 4. 10.
Èáslav
 øíjen
Pøebor koly ve stolním tenise
ehuice
 3.6. 10. kolní kolo v pøespolním bìhu
ehuice
 11. 11.
Okresní kolo v pøespolním bìhu
Èáslav
 5. 12.
Mikuláský bìh
ehuice
 12.15. 12. kolní kolo ve plhu
ehuice
 20. 12.
Vánoèní turnaj ve futsale
ehuice
(Jana Èervenková, uè. TV)

Sbìr starého papíru
 24. 10.4. 11. 2011
 10. 4.20. 4. 2012
Vánoèní koncert
 24. 12. 2011
Lyaøský výcvik pro VII. tøídu
 7. 1.14. 1. 2012
Zápis do I. tøídy
 pátek 20. 1. 2012
Ples rodièovského sdruení
 11. 2. 2012

TJ SOKOL EHUICE
ROZLOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI VÝLETEM NA KOLECH
Celé prázdniny jsme odpoèívali, take poslední srpnovou nedìli jsme chtìli to lenoení ukonèit hezkým výletem po okolí ehuic. V plánu byla trasa pøes Chotusice, Nové Dvory, okolo Èerveného domku do restaurace Na Huse, a po odpoèinku smìr Sv. Mikulá a Habrkovice (návtìva Ringellandu). Po
pøedstavení hurá zpìt pøes Rohozec do ehuic. Poèasí bylo výstavní, sluníèko svítilo od boího rána,
take den pro výlet jako stvoøený.
Ale chyba lávky  na místo srazu dorazilo pouze pìt lidièek (a to vèetnì dvou dìtí). Protoe se nám
vak nechtìlo sedìt doma, kde to známe u nazpamì, vyrazili jsme si jen na pohodový výlet do èáslavské cukrárny a na dìtské høitì.
Líbilo se nám to. Take pokud budete chtít pøítí rok vyrazit s námi, budeme rádi.
(-lj-)
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC

POZVÁNKA PRO ÈLENY TJ SOKOL EHUICE

Ji tradiènì se první sobotu v záøí uskuteènil turnaj v nohejbale
pro obyvatele a pøátele ehuic. Zapsalo se sedm týmù a bylo vidìt, e vichni hráèi mají zálusk na ty nejcennìjí kovy. Nicménì, vyhrát nemohou vichni, ale dobøe si zahrát, ano. Poèasí
pøálo, jen úèast a vìtí podpora ze strany divákù trochu chybìla.
Ovem akce to byla jako vdy vydaøená  hráèi i diváci se pobavili a jetì si pochutnali na skvìlém obèerstvení.

Pro èleny TJ Sokol ehuice starí 15 let nabízíme monost zahrát
si paintball v sobotu 17. záøí 2011 od 913 hodin. Sraz a místo konání: okrasné kolky firmy Hraòo (na konci obce, smìr Èáslav).
Pøíspìvek 50 Kè na munici bude vybírán na místì. S sebou: dostatek pití, staré nenápadné obleèení (popø. rukavice).

POZOR! SOUTÌ!
Vyhlaujeme soutì o nové logo naí organizace. Podmínkou je pouze
jednoduchost a originalita (ádné kopie jiných organizací). Své grafické
návrhy zasílejte do 20. listopadu 2011 na adresu ctvrtletnik@seznam.cz,
nebo vhoïte do schránky na OÚ ehuice. Nezapomeòte uvést své jméno a kontakt. Vítìzný návrh bude ocenìn na konci roku 2011.

CVIÈENÍ PRO VEØEJNOST

POZVÁNKA NA MAGICKOU NOC

V prùbìhu mìsíce øíjna se opìt bude konat cvièení en a dívek. Blií
termín bude upøesnìn na webových stránkách www.zehusice.cz a také
na obecních vývìskách. Pøivítáme vechny eny a dívky bez rozdílu
vìku a fyzické kondice (pùjde o cvièení zamìøené na mírné posilování
a protahování, take to zvládne úplnì kadý!). Tìíme se na vás.
Bohuel v letoním kolním roce se ze zdravotních dùvodù naí vedoucí cvièitelky neuskuteèní cvièení maminek s dìtmi od 1 do 3 let.

Magická noc probìhne v letoním roce v sobotu 5. 11. 2011 od 16 hodin, blií informace naleznete na plakátech umístìných na vývìskách
tìsnì pøed akcí, ale u teï se mùete tìit na kouzlení a straení okoøenìné èarodìjnými odmìnami. Take pøipravujte bubácké masky a nezapomeòte si sehnat lampion!

INZERCE

SLUBY
Nabízím výpomoc pøi manipulaci s tìkým bøemenem do 7 tun 
autojeøábem IFA. Informace na telefonu: 724 070 715.
SLUBY
Douèím/pomùu s anglickým èi nìmeckým jazykem, pro dìti, dorostence, dospìlé èi seniory (150 Kè/60 min).
Kontakt: katerina.sujanova@email.cz

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 je zpoplatnìna, 125 Kè za max. 1/4 strany (platí se
na OÚ ehuice).

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.
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