ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Vážení
spoluobčané,
v době, kdy píši
tyto řádky do našeho Čtvrtletníku,
je ještě únor, ale
venku to už vypadá jako by bylo jaro – stromy a keře pučí,
narcisky a tulipány vykukují nad zem, sluníčko začíná hřát a děti přinesly do vázy
první „kočičky“. Letošní zima k nám byla
přívětivá, i když příroda by si určitě zasloužila víc odpočinku a děti více sněhu
pro svoje zimní radovánky. Vždyť kopec
pod kostelem si toho sáňkování letos moc
neužil. Věřím tedy, že jste za sněhem vyrazili někam do hor, i když jarní prázdniny
vychází pro děti také až na půlku března
a to už bude při letošní nadprůměrně teplé
zimě už asi i na horách jaro. Ale nevěšte
hlavu, i takové předjaří na horách má své
kouzlo a je spousta krásných míst, kam se
dá vyrazit pěšky nebo na kole a nejenom
na lyžích. S přibývajícím denním světlem
nás čeká také více práce venku, zahrádky
už volají po našich rukách, tak na ně určitě nezapomeňte, je to příjemný útěk od starostí všedních dnů na čerstvém vzduchu.
Zbavte se všeho, co Vám doma překáží,
protože začátkem dubna je opět plánován
svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. A po dobře vykonané práci vyrazte
někam na výlet, za poznáním, za novými
zážitky nebo za zábavou. Pár dobrých tipů
najdete i uvnitř tohoto čísla.
A protože jaro je neodmyslitelně spjato
také s oslavou Velikonoc, tak mi dovolte,
abych Vám popřála krásné velikonoční
svátky plné malovaných vajíček, čepýřivých pomlázek, pouťových dobrot a příjemných setkání. Ať se Vám i v letošním
roce všechno daří tak, jak si představu
jete, a splní se vše, po čem toužíte.
S přáním krásného jara
Zuzana Havlíková Heřmánková

a

Bojmany
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZÁPIS ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 24. 2. 2014
• V průběhu roku budou připraveny a sepsány se všemi vlastníky nemovitostí na území městyse Žehušice nové smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací a nové
smlouvy o dodávce vody, které budou v souladu s novým občanským zákoníkem a kde
budou zohledněny především veškeré provozovny na území městyse Žehušice. Dále
bude ve smlouvách ošetřeno: napouštění bazénů obecní vodou, aby nedocházelo k nedostatku vody, zákaz vypouštění jímek do obecní kanalizace, napojení na obecní vodovod pouze se souhlasem obce a manipulace s vodoměrnou soustavou pouze odborníkem pověřeným obcí, fotodokumentace přípojek vody u nových staveb. Smlouvy po
schválení zastupitelstvem vstoupí v platnost od 1. 1. 2015.
• Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč organizátorům Žehu
šické neckiády 2014 a úhradu faktury za zapůjčení dopravního značení.
• Projednána písemná stížnost na vandalismus dětí a mládeže u obecní autobusové zastávky U Křížku (poškozování soukromého majetku obyvatel). Vedení školy tuto problematiku řeší (apelovat na žáky a na rodiče a jejich odpovědnost za nezletilé děti a za
škody jimi způsobené). Již neúnosná situace bude řešena instalací kamerového systému do prostoru v okolí ZŠ a autobusové zastávky.
• Zastupitelstvo schvaluje, aby spor s pojišťovnou Kooperativa ve věci pojistné události Kaplička sv. Mikuláše byl řešen soudní cestou.
• Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola
Žehušice za rok 2013. Výsledkem hospodaření je zlepšený hospodářský výsledek
(ZHV) za rok 2013. Zastupitelstvo souhlasí s převedením ZHV formou přídělů do
vlastních fondů takto:
– do rezervního fondu tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (21 019,11 Kč)
– do rezervního fondu z ostatních titulů (18 337,23 Kč).
• Zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
J. V. Sticha-Punta Žehušice. Výsledkem hospodaření PO je zlepšený hospodářský výsledek (ZHV) za rok 2013, který činí 73 862,37 Kč. Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením
ZHV do fondu odměn 20% (14 772,47 Kč) a do rezervního fondu 80 % (59 089,90 Kč).
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních internetových
stránkách)
(-mf-)

Hledáme kronikáře
Městys Žehušice hledá obětavého kronikáře pro vedení kroniky naší obce. Prosíme zájemce, aby se přihlásili co možná nejdříve na OÚ v Žehušicích.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V úterý 8. dubna 2014 proběhne v Žehušicích a v Bojmanech SVOZ VELKO
OBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Pokud chcete odvézt takovýto odpad, umístěte ho v tento den viditelně před dům.

E-domek v Žehušicích
Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, umístila již v roce 2011 v Žehušicích E-domek. Jedná se o speciální přístřešek
sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech
před nepříznivým počasím a krádežemi. Sem máte možnost nosit veškeré vysloužilé
elektrospotřebiče během celého roku.
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INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY 2014
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za rok 2013, aby tak neprodleně učinili!
Poplatky lze platit také převodem na účet č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s.
Variabilní symbol: číslo popisné (do zprávy pro příjemce napsat „poplatek za odpady, za
psa, za stočné, počet osob apod.“)
Poplatek za komunální odpad:
500 Kč za trvale žijící osobu a rok, 250 Kč po platných úlevách
500 Kč za rekreační objekt na rok
Splatný do 30. 4. 2014!
Od 1. 11.2013 do 31. 3. 2014 bude svážen každý týden komunální odpad.
Od 1. 4. 2014 do 30. 11. 2014 bude svážen na střídačku komunální odpad a bioodpad.
Pokud ještě někdo z Vás nemá nádobu na bioodpad a měl by o ni zájem, je nutné si ji
vyzvednout na OÚ Žehušice nejpozději do konce března 2014!
Svozovým dnem zůstává pátek.
Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2014!
Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné):
1 150 Kč za trvale žijící osobu a rok
1 150 Kč za rekreační objekt a rok (nebo provozovna se zaměstnanci)
Splatný do 30. 9. 2014!
Poplatek – vodné:
26 Kč za m3
Splatný v průběhu roku dle stavu vodoměru – k 31. 12. 2014 nutné dorovnat!

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych na tomto místě ještě jednou velmi poděkovala nejen jménem svým,
ale jménem celého městyse Žehušice za neskutečnou pomoc občanskému sdružení
TOULAVÉ TLAPKY v řešení letité kauzy
„Bojmany“. Tento dlouholetý problém, který
se zdál být již neřešitelný, se právě díky
vstřícnosti tohoto sdružení vyřešil a tím spadl
velký kámen ze srdce nejen obyvatelům
Bojman, nám jako obci, ale myslím, že především paní R., která si už nevěděla s bezvýchodnou situací rady. V Bojmanech bylo nakonec koncem listopadu odebráno 60 psů, situaci neustále monitorujeme a zatím je vše
v pořádku. Zastupitelstvo městyse Žehušice
na svém zasedání dne 2. 12. 2013 schválilo
občanskému sdružení Toulavé tlapky finanční
příspěvek ve výši 30 000 Kč jako poděkování za jejich velikou pomoc, dobrovolnou práci, profesionalitu, nasazení a energii ve všech
podobných kauzách a v neposlední řadě za jejich péči, s jakou se věnují všem opuštěným
a nalezeným zvířatům.
Více informací o občanském sdružení
Toulavé tlapky, o jejich činnosti a o tom, jak
můžete tomuto sdružení pomoci i vy naleznete na internetových stránkách http://www.
toulavetlapky.cz. Naleznete zde i informace
o celé kauze Bojmany, o tom, jak se daří
odebraným pejskům a kolik z nich už našlo
nový domov.

DIAKONIE BROUMOV
Jménem Diakonie Broumov si Vám dovolujeme co nejsrdečněji poděkovat za spolupráci a vyjádřit vřelý dík za pomoc Vám všem,
kteří darujete věci a napomáháte tak dobré věci. Zapojením do sbírky ošacení, bot a dalších věcí jste pomohli nejen životnímu prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují a jsou za ni nesmírně vděčni.
V této souvislosti máte od dubna loňského roku možnost během celého roku nosit použitý textil a obuv do speciálního bílého
kontejneru, který je umístěn na sběrném dvoře u OÚ Žehušice. Část vytříděného oblečení z odvezeného odpadu je předáváno
na charitativní účely v nejrůznějších regionech naší země, zbytek je dále tříděn, recyklován a určen k druhotnému využití jako čistící tkaniny.

ZÁJEZD do Divadla Radka Brzobohatého
Městys Žehušice pro Vás připravil i v letošním roce autobusový zájezd tentokrát na světově
proslulé a neustále vyprodané divadelní představení „TANČÍRNA“ do Divadla Radka
Brzobohatého v Praze, kterou si s námi můžete užít v pátek 16. května 2014 od 19.00 hodin. V hlavních rolích uvidíte Jana Révaie, Karla Hábla, Ondřeje Brzobohatého, Petra
Olivu, Hanu Gregorovou, Dagmar Čárovou, Pavlínu Mourkovou a další vynikající herce.
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol. Tento námět později zpracoval pro svůj slavný film
Tančírna známý italský režisér Ettore Scola. Taneční kavárna – místo, kde se potkávají lidé
různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých
duší se stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny,
píše se historie našeho národa, jen v tančírně zůstávají lidé v každé době pořád stejní – se
svou touhou, nesmělostí i nesplněným snem.
Běžná cena vstupenky je 550 Kč, městys Žehušice Vám nabízí vstupenku za cenu poloviční, tedy za 275 Kč. K dispozici je pouhých 48 vstupenek (omezený počtem míst v autobuse). Příspěvek na dopravu činí 100 Kč na dospělou osobu. Odjezd bude v 15.30 hodin z parkoviště před MŠ v Žehušicích. V případě zájmu je nutné se co nejdříve nahlásit na OÚ
Žehušice a nejpozději do 11. dubna 2014 zaplatit vstupenky.
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XXXII. SLAVNOST
LESNÍHO ROKU
V letošním roce nás čeká již XXXII.
Slavnost lesního rohu, která se uskuteční
v Žehušicích v sobotu 21. června 2014
a na kterou Vás již nyní srdečně zveme.
V letošním roce se uskuteční ve spolupráci
s Městským muzeem a knihovnou Čáslav
koncert na zahradě Stacionáře v Čáslavi
a to ve čtvrtek 19. 6. 2014. V pátek 20. 6.
2014 proběhne již tradiční koncert v kostele v Bílém Podolí a v sobotu 21. 6. 2014 se
můžete u nás v Žehušicích těšit mimo jiné
na odpolední koncert v nově zrekonstruované Jízdárně ve spolupráci s Panstvím
Žehušice. Pozvánku a program XXXII.
Slavnosti lesního rohu naleznete v příštím
čísle našeho Čtvrtletníku.

POLICIE ČR INFORMUJE
Policie ČR nám zaslala zprávu o stavu veřejného pořádku (nápadu trestné činnosti) v území obvodu Policie ČR Obvodní oddělení Čáslav
za rok 2013. V roce 2013 došlo v obci Žehušice k nápadu trestné činnosti v celkovém počtu 8 trestných činů (z těchto bylo 6 trestných
činů majetkové povahy (krádež, poškození cizí věci). Tyto byly po provedeném šetření odloženy dle § 159a/5 tr. řádu – neznámý pachatel. Dále k 2 trestným činům a to trestný čin „Padělání a pozměnění veřejné listiny“ a „Zanedbání povinné výživy“, které byly objasněny a dle § 179c odst. 1 tr. řádu postoupeny na OSZ Kutná Hora závěrečnou zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení.
V roce 2013 došlo v obci ke spáchání celkem 21 přestupků. Jednalo se o 5 přestupků proti majetku, z toho byl jeden objasněn a oznámen na Městský úřad dle ust. § 58/1 a zbývající 4 přestupky byly dle § 58/3b) zák. č. 200/1990 Sb odloženy (neznámý pachatel). Dále
došlo k 3 přestupkům proti občanskému soužití, které byly dle ust. § 58/1 z.č. 200/1990 Sb. oznámeny příslušnému správnímu orgánu
k projednání. V obci došlo k 13 přestupkům v dopravě, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou.
V obci Bojmany došlo v roce 2013 ke spáchání 1 trestného činu „Krádež“ vloupáním, který byl objasněn a dle § 179c odst. 1 tr. řádu
postoupen na OSZ Kutná Hora závěrečnou zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení. V obci Bojmany nedošlo v roce 2013
k přestupkovému jednání.
Bohužel nápad trestné činnosti pokračuje v našich obcích i v roce 2014. Během víkendu 8.–9. 2. 2014 došlo v Žehušicích k několika vloupáním do objektů a vozidel odstavených před domy, taktéž došlo ke vloupání do budovy Úřadu městyse Žehušice a do budovy staré školy (zadní vchod), dále byla odcizena houpačka z dětského hřiště Za Humny v hodnotě 57 000 Kč.
Policie ČR tímto apeluje na lidi, aby byli všímaví ke svému okolí a nebáli se jakékoliv podezřelé chování nebo pohyb osob v místě jejich bydliště ihned hlásit Policii.
Policie ČR dále varuje zejména seniory, aby se nebavili s neznámými a podezřelými lidmi pohybující se v blízkosti jejich domova, aby
neotvírali neznámým lidem, nepouštěli je do domu, dávali si pozor na své osobní věci (zejména kabelky a peněženky) v obchodech a nákupních centrech, kde se pohybuje velké množství lidí.
Vedení obce se tímto připojuje a apeluje na lidi, aby nebyli lhostejní, co se v blízkosti jejich obydlí děje a jakékoliv podezření nekalého
jednání ihned hlásili buď na OÚ nebo přímo na Policii ČR. Velký problém nastává s mládeží, která v čím dál větší míře poškozuje obecní majetek, jehož oprava poté stojí obec nemalé peníze. Nejedná se pouze o mládež místní, ale i z okolních obcí. Tímto apelujeme na
všechny rodiče, aby se zajímali o to, co jejich nezletilé děti ve svém volném čase dělají, s kým se stýkají apod. Právě proto, že se jedná
zejména o děti nezletilé, mnohdy pod 15letou věkovou hranicí, padá tímto veškerá zodpovědnost za jejich chování na rodiče. Některé
chování je totiž již na hranici života a smrti (viz lezení na transformátory vysokého napětí apod.). Až nastane nějaká tragédie, které by se
dalo předejít, bude již pozdě cokoliv řešit. Život Vašim dětem tím nevrátíte.

Víte, co dělají ve svém volném čase Vaše děti?

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Žádáme občany, aby dodržovali pravidla silničního provozu, zejména v obytné zóně, kde je zvýšený pohyb chodců, zejména dětí.

ZÁKON 361/2000 Sb.
(zákon o silničním provozu)
Provoz v obytné zóně
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec je označen dopravní
značkou „Konec obytné zóny“.
(3) V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(5) V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h.
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je
dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit místní
komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke
stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí
i pro děti hrající si v obytné zóně.

Žehušice, 17. 2. 2014, 18.45 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM se po dohodě
s primářem Záchranné služby v Kutné Hoře MUDr. Otomarem Kušičkou
a se souhlasem Městského úřadu rozhodli zřídit 62. český babybox v Kutné
Hoře. V úterý 29. července 2014 se koná ve 12.00 hodin slavnostní otevření babyboxu ve Zdravotnické záchranné službě v Kutné Hoře. Zastupitelstvo
městyse Žehušice rozhodlo na svém zasedání dne 24.2.2014 podpořit zřízení tohoto babyboxu darem ve výši 1 000 Kč. V roce 2014 bude otevřen
babybox ještě ve Svitavách, dále bude občanské sdružení pokračovat
v Havířově, Znojmě, Břeclavi a v dalších městech. Za osm let pomohly
babyboxy 101 dětem. Více informací naleznete na www.babybox.cz.

§ 40
Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz
v obytné zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.
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PAMÁTNÝ DUB V ŽEHUŠICÍCH

Jungle Trip 2014 aneb Žehušická Neckiáda

Koncem loňského roku bylo Městským úřadem v Čáslavi – odbor
životního prostředí na žádost společnosti Enlino, a.s. rozhodnuto
o zrušení ochrany památného stromu Dub v Žehušicích (kód ÚSOP103945) rostoucího na pozemku p.č. st. 111/2 dle KN v k.ú. Žehušice
s tím, že zbývající torzo stromu by bylo vhodné skácet. Vedení
obce na základě tohoto rozhodnutí požádalo společnost Enlino, a.s.
o předložení odborného posouzení zdravotního stavu památného
dubu. Odborný posudek provedla firma EXPPOINT s následujícím
závěrem: Posuzovaný strom má jednostrannou asymetrickou
korunu. V minulosti došlo na zmíněném jedinci k vylomení cca 1/3
zelené plochy. Důsledkem vylomení vznikla na kmenu (viz foto)
otevřená rána začínající od hlavního kosterního větvení až po
samou bázi kmene. Otevřená rána je cca 80 cm široká a 400
cm dlouhá. Po nahlédnutí do vylomené části je kmen dutý v celé
své délce, patrná hniloba celého kmene. Posuzovaný strom byl
z důvodu zvýšeného rizika selhání zhodnocen jako neperspektivní
a z hlediska stanoviště jako nevhodný. Posuzovaný strom nelze
žádným standardním tipem řezu stabilizovat a ani ponechat jako
důležitý místní biotop. Doporučujeme neodkladné kácení.
S touto skutečností se vedení obce nechce smířit, protože pa
mátný dub má pro Žehušice nevyčíslitelnou historickou hod
notu, vždyť pamatuje našeho nejslavnějšího rodáka Jana
Václava Sticha-Punta. V současné době probíhají jednání
s vedením společnosti Enlino, a.s. alespoň o záchranu torza
památného dubu. Tak jako jsme zachránili Kapličku sv. Mikuláše,
která byla nárazem automobilu téměř srovnána se zemí, měli
bychom bojovat i za záchranu našeho památného dubu. Historie
jsou základní kameny, na kterých se staví budoucnost a neměli
bychom nikdy zapomenout na to, co vytvořili naši předkové, co
dokázalo projít dějinami, přežít všechny války a politické režimy.
Naší povinností je historické odkazy chránit a bojovat za jejich
záchranu. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum nad vyššími
zájmy a že se nám podaří alespoň torzo památného dubu uchovat.
Konečné slovo a povolení ke skácení dává obec. Protože je však
strom na soukromém pozemku, není v silách obce uchránit strom
před skácením a pokud vlastník strom skácí bez povolení, zaplatí
sice pokutu, ale osud stromu je tím navždy zpečetěn. Sama za
sebe chci říci, že se nikdy pod skácení památného žehušického
dubu nepodepíši, protože mé vnitřní vědomí a svědomí, vztah
k hodnotám a historii by mi to nikdy nedovolily.

V sobotu 5. července 2014 pořádají naši mladí a neklidní z klubovny ZHS již tradiční akci s názvem Jungle trip 2014 aneb Žehušická
neckiáda. Start v 10.00 hodin u kamenného mostu v Žehušicích.

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
V neděli 2. února 2014 se od 18.00 hodin v Pizzerii Pod Kostelem
v Žehušicích konala valná hromada SDH Žehušice. Hasiči zde zhodnotili
činnost v uplynulém roce a probrali plány na rok letošní.
Zpráva o činnosti SDH Žehušice za rok 2013
Akce, kterých se členové SDH Žehušice zúčastnili v roce 2013.
4. 1. 2013 – Výroční valná hromada Záboří nad Labem
3. 2. 2013 – Okrsková valná hromada – Kobylnice
8. 6. 2013 – Oslavy 135 let SDH Chotusice
začátek června – hlídání hladiny řeky Doubravy (stav, kulminace) při
povodních, následně poté čištění studní po povodních v Bojmanech
29. 6. 2013 – Oslavy 130 let SDH Svatý Mikuláš
27. 7. 2013 – Oslavy 125 let SDH Záboří nad Labem
srpen – úklid několika vyvrácených stromů
6. 10. 2013 – námětové hasičské cvičení Okrsku č.1 okresu Kutná Hora
zaměřené na nácvik dálkové dopravy vody a vyhledávání pohřešované
osoby v těžce schůdném terénu pomocí pátracích rojnic proběhlo
v Žehušicích.

Duben 2012

Současnost

V průběhu roku 2013 se uskutečnilo několik brigád (oprava hasičské
techniky, hasičské zbrojnice apod.) – cca 350 hodin.
Na konci roku 2013 byla JSDH Žehušice přidělena dotace 25 000 Kč
z Krajského úřadu Středočeského kraje na vybavení jednotky. Celá
částka byla profinancována (zakoupen žebřík, čerpadlo apod.).
V prosinci 2013 byla podána Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS pro rok 2014 na výzbroj a výstroj JSDH Žehušice.
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Výroční valná hromada okrsku č. 1 Kutná Hora v Žehušicích
V pátek 7. února 2014 se v Žehušicích v Pizzerii Pod Kostelem
uskutečnila výroční valná hromada kutnohorského okrsku č. 1.
Kromě zástupců hasičských sborů z Bernardova, Rohozce,
Sv. Mikuláše, Záboří n. L. a Žehušic, se jednání jako hosté zúčastnili starosta Okresního sdružení hasičů Kutná Hora, starosta SDH
Chotusice a dále představitelé místních samospráv – starostka
městyse Žehušice, starostka obce Sv. Mikuláš, starostka obce
Chotusice, starosta obce Rohozec a místostarosta obce Bernardov,
celkem 28 osob. V průběhu schůze byly předneseny zprávy o činnosti okrsku a jednotlivých hasičských sborů v roce 2013, byla
prodiskutována otázka spolupráce okrsku a jednotlivých sborů
dobrovolných hasičů s obcemi a dále otázky související s uspořádáním okrskové soutěže a okrskového námětového cvičení v roce
2014. Došlo i na doplnění okrskového výboru o další tři členy
z SDH Žehušice a z SDH Sv. Mikuláš, byl schválen plán činnosti
okrsku v roce 2014. Celé jednání se neslo v přátelském duchu,
účastníci ocenili i kvalitní zázemí a velmi dobré občerstvení, které poskytl vstřícný personál Pizzerie Pod Kostelem.

ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN

Luštěte a počítejte s námi

Základní, Mateřská škola a Praktická škola Kolín v tomto měsíci slavnostně otevřela
SNOEZELEN – což je místnost určená k relaxaci, poznání a interakci. Bude využívána
hlavně ve stavech nouze pro žáky po epileptických, agresivních aj. záchvatech, ale i pro
plánované relaxace, muzikoterapii či bazální stimulaci. Vybavení se stále vylepšuje a školu
prozatím stálo 111 tis. Kč. Pokud máte zájem, určitě se přijďte s dětmi podívat, opravdu to
stojí za to!
Gábina Línková

1. Celý den počítá a píše čísla do knih
2. Žena, která uklízí se smetákem
a mopem
3. Muž, který s pomocí plamene lepí
k sobě kusy železa

A. 15 + 15

4. Žena, která vaří jídlo ostatním

B. 50 + 250
C. 2 500 + 500

5. Muž, který nákladním autem
rozváží zboží

(v tajence se skrývá číslo)

(tajenka prozradí jednu z řemeslných profesí)
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HISTORICKÉ OKÉNKO
V prvním čísle březnového čtvrtletníku se necháme inspirovat jarním počasím a přírodou. Z tohoto důvodu bude článek historického
okénka zaměřen na zajímavosti zámeckého parku.
K žehušickému zámku přiléhá krásný, v anglickém slohu založený, park o rozloze
9 ha. Původní park, sahající jen k mlýnskému náhonu, vedl až ke koupadlu v oboře a byl založen ve stylu francouzském, o čemž svědčí dosud zachovalé loubí starých lip na hlavní aleji. Park byl zřízen po výstavbě zámku r. 1679. Dříve byl kolem
parku pouze příkop a lidé si tudy snadno krátili cestu. V roce 1817 byl obehnán zdí
„Aha“, v níž byla zasazena železná vrata. Zeď svého názvu nabyla podle toho, že
když si lidé chtěli opět ukrátit cestu přeskočením přes příkop a náhle narazili na
nízkou zeď, z nenadání zvolali „Aha!“
V 60. letech 19. století vykoupil hrabě Josef Osvald Thun z Hohensteinu 14 domků
pod parkem za náhonem, mezi nimiž se nacházely panské sádky na ryby. Domky nechal zbourat, získané místo připojil k parku a dal je osázet ozdobným stromovím.
Sádky či haltýře spojil v přírodní rybník napájený z blízkého mlýnského náhonu.
Současně zrušil část parku od „Železných vrat“ až k panskému koupadlu a tuto část
připojil k oboře. Park od obory, s kterou těsně souvisí, je oddělen vysokým plotem.
Zámeckému parku věnovali držitelé panství vždy velikou péči. Zvláště hrabě Josef
Osvald Thun, veliký znalec zahradnictví a člen domácích i cizích botanických společností, zasadil do parku unikáty z druhu konifer a listnáčů. Na travnaté flóře parku jsou vysázeny vzácné druhy jehličnanů, tújí a listnatých stromů. Malebná je část
parku kolem rybníka, na jehož březích a kolem mlýnského náhonu se nacházejí
vzácné konifery, pontické azalky a rododendrony.
O chod celého parku se staral zámecký zahradník, který bydlel v domku za zámkem, tam kde je bývalé tenisové hřiště. V roce 1864–1865
byl dům zbořen, až na klenuté chlévy, které následně sloužily jako sklepy pro přezimování různých rostlin. Vedle zahradníkova domu stával
až do 80. let 19. století skleník, v němž se pěstovaly ananasy pro hraběcí tabuli. V těsné blízkosti parku založil velkým nákladem r. 1925
Václav Stome pod odborným vedením vrchního zahradníka Václava Housky rozsáhlé koniferové školky.
(-mf-)
Zdroj: Dějiny městyse Žehušic, František Novák

Zajímavé profese mezi námi
Jarní počasí nás vybízí, abychom odložili většinou neforemné zimní oblečení a užili si pestřejší šatník. Možná, že by některá žena či muž rádi doplnili svůj jarní model o nový klobouk. A proto jsme oslovili paní Báru Semerádovou – profesionální kloboučnici, aby nám poradila, jak na to.
1. Tak jak vlastně správně vybrat klobouk?
Pro nošení klobouku je nejdůležitější, aby se v něm člověk cítil dobře. Je třeba vybírat přiměřeně k věku – okolo dvaceti si může děvče
dovolit mnohou extravaganci, na kterou by zralejší dáma sotva našla
odvahu; k výšce postavy – rozměrné širáky sluší opravdu jen vyšší
dámě. Je také zapotřebí klobouk ladit ke stylu a barvě oblečení. A konečně – zaleží i na příležitosti, na tom, kam se v klobouku chystáme.
Neuškodí vyzkoušet víc klobouků, aby každý našel svůj typ; někomu
sluší prakticky cokoliv, někdo může nosit jen některé tvary. Ale ještě nikdy jsem nepotkala osobu, pro kterou by se vhodný klobouk nenašel.
2. Jaké jsou v této oblasti letošní trendy?
Již řadu let se drží v oblibě klobouky ve stylu 20. a 30. let. Velký vliv
na to mají filmy a televizní seriály – obliba módy z období mezi světovými válkami má hodně společného se seriály, jako byl před časem
Salon Eliott, v současnosti Hercule Poirot, z našich např. Četnické
humoresky. Často si dámy přejí udělat klobouk právě v tomto stylu.
V létě se hodí široké slamáky, které by měly zakrývat i ramena, ale
závisí to i na tvaru, který konkrétní nositelce sluší a cítí se v něm dobře. Obliba stoupá u malých ozdob do vlasů – tzv. fascinátory se hodí
na večer do společnosti, ale i pro jiné příležitosti – svatby, dostihy, odpolední párty... Do módy přichází po několika letech znovu barety
i klobouky v pánském stylu – ke kalhotám a bundám, kde se hodí lépe než plstěný klobouk.
3. Profese kloboučnice – s tou se člověk opravdu často nesetká.
Kde se tento obor studuje?
Obor se donedávna dal vystudovat v Praze – Hloubětíně, kde se vy
učovalo současně několik menšinových řemesel (např. i sedláři a braš-

náři). Škola se přestěhovala – dnes se nazývá SOU služeb Praha 9
(Novovysočanská 5), ale kloboučnický obor na ní už několik let neotevřeli. Třeba se časem znovu objeví. Ještě existuje Střední škola MESIT
v Uherském Hradišti, ale s ní nemám žádnou zkušenost.
4. Máte přehled, kolik opravdu profesionálních kloboučnic v naší zemi v tomto oboru podniká?
Modelových kloboučnictví není mnoho, jsou hlavně v Praze, v Brně apod.
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Většina obchodů s klobouky prodává konfekční zboží např. z Tonaku
(které má solidní úroveň, pokud jde o materiál a zpracování). V obchodních domech se ale objevuje hlavně levný dovoz z méně kvalitních materiálů. Samostatných kloboučnic (kloboučníků) je minimum.
5. Jak dlouhá je cesta od návrhu klobouku až po jeho realizaci?
Je to kus od kusu, někdy se nápad rodí týdny, někdy je mi jasné okamžitě, co a jak chci udělat. Sama realizace trvá okolo 2 dnů, pokud
nejde o složitější, např. historický klobouk. Skoro beztvaré plstěné
polotovary (říkávalo se jim štumpy) je potřeba pomocí horké páry
ručně napnout na vhodnou dřevěnou formu, upevnit napínáčky a nechat uschnout. Kvalitní králičí plsť pak už dokáže tvar zachovat.
Dovnitř všívám rypsovou stuhu (krčkovku), která zaručí stálou velikost klobouku, plsť sama má tendenci se vytahovat. Při zakázkách je
potřeba změřit hlavu a velikost udělat na míru. Pak začíná nejzajímavější část práce – zdobení. Stejný postup je i u slamáků.
6. Kdo všechno se na výrobě Vašeho klobouku podílí?
Důležitý je výrobce materiálu – používám kvalitní králičí plsť z Tonaku.
Levnější plsť z ovčí vlny nedokáže dlouhodobě udržet tvar, klobouk se
deformuje a „vadne“. Na letní klobouky si materiál většinou nechávám
posílat z Itálie. Pak už – pokud nepočítám obchody s látkami, peřím
a dalšími materiály – výroba závisí jen na vlastní ruční práci.
7. Například v Anglii jsou klobouky součástí šatníku každé ženy
i muže, což u nás není obvyklé. Dá se vůbec kloboučnictvím uživit, nebo máte ještě jinou doplňkovou činnost?
Kloboučnictvím se uživit dá, žádnou doplňkovou činnost ke svému
oboru nemám. Nakupují nejen dámy z našeho regionu, ale i turisté.
Zájemci přijíždí nebo si pokrývky hlavy objednávají přes internet
v podstatě z celé republiky i ze zahraničí. Samostatná kapitola jsou
historické klobouky, ty dělám často pro skupiny historického šermu
nebo tance a pro divadla. Hodně se o rozšíření klobouků zasloužily
zahraniční filmy a reportáže ze svateb. Připravovala jsem už spoustu
klobouků nejen pro nevěsty, ale i pro celý dámský svatební doprovod.
8. Musí si Vás zákazník najít, nebo máte svoji prodejnu?
Mám prodejnu dámských modelových klobouků v Kutné Hoře
v Jakubské ulici, přímo u kostela sv. Jakuba, jmenuje se Salon
Meluzína. Otevřeno je v pondělí, ve středu a v sobotu, individuální návštěvy mimo tuto dobu lze dojednat e-mailem, nebo telefonem.
Zájemci si mohou klobouky prohlédnout i na www.meluzina.cz a na
facebooku a případně si klobouk objednat na dobírku. Samozřejmě je
ale lepší vyzkoušet více možností a domluvit se přímo na tvaru, barvě
a materiálu.
9. Jsou všechny Vaše klobouky pouze na objednávku, nebo mohu
přijít do Vašeho obchodu a hned si klobouk odnést?
Klobouky dělám nejen na objednávku, ale i k přímému prodeji. Také
je nutné, aby zákaznice měla možnost si různé tvary nezávazně vyzkoušet. Běžně jsou v obchodě k dispozici spíš klobouky v průměrných velikostech, kdežto u zakázek lze udělat jakýkoliv rozměr, na
menší i větší hlavu a vyhovět i různým individuálním požadavkům.  
10. Myslím si, že okruh Vašich zákazníků je specifickou skupinou
lidí, nebo se mýlím?

Kupodivu je tu široký záběr – od dam, zvyklých na běžné nošení klobouku, až po náhodné návštěvnice obchodu, které vyzkoušením klobouku zjistí, že jim to vlastně sluší a klobouk si pořídí. Velký zájem
je také během přehlídek, kdy si o přestávce, nebo po skončení, mohou všichni zájemci (spíš zájemkyně) zkusit, co by jim vyhovovalo.
11. Při jakých příležitostech si zákazníci nejčastěji klobouk objednávají?
Nejčastějším nákupem jsou klobouky pro běžné nošení a letní klobouky na dovolené. Další příležitostí jsou hlavně svatby, dostihy,
plesy (speciální ozdoby v barvě šatů), dobové večírky, pokrývky
hlavy např. pro veteránské závody až po tu nejsmutnější příležitost – pohřby.
12. Můžete nám sdělit, v jakém cenovém rozpětí se Vaše klobouky pohybují?
Běžné letní klobouky od 850 Kč výš, plstěné od 1 250 po 2 000 Kč,
historické bývají dražší – záleží na materiálu a použité výzdobě.
Cenu zvedají např. dražší druhy látek, peří, kožešin.
13. Jaké máte plány do budoucna?
Kromě výchovy mých 3 dětí? Pokud jde o práci, plánuji – jako každý rok – velkou módní přehlídku v Kutné Hoře (klobouky společně
s oblečením a doplňky od dalších autorů). Ráda bych se také znovu
zúčastnila některé z prestižních zahraničních kloboučnických soutěží, např. soutěžního setkání tvůrců klobouků v Chazelles-sur-Lyon.
Moc děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů při přehlídce
i v soutěžích.						
(-lj-)

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Po vánočních svátcích, i když ne bílých, jsme se opět sešli v hojném počtu v naší školce.
Ani v novém roce jsme nezaháleli a pilně jsme se chystali na zápis do 1. třídy, všech
24 budoucích žáčků prožívalo trošku obavy z neznámého, ale také se těšili na možnou
budoucí etapu života. I nás ve školce čekal důležitý úkol, museli jsme nakrmit hladové
ptáčky a také nás čekala oblíbená jízda autobusem do divadla v Čáslavi, kde nám známí
herci, pan Přeučil a paní Hrušková zahráli pohádku „O Šípkové Růžence“.
A co nás čeká dál? V únoru jsme se sešli na karnevalovém reji a těšili jsme se z přehlídky
masek našich dětiček a jejich rodičů. Také navštívíme divadlo v Kutné Hoře, kde nás uvítají
Jů a Hele se svým programem. A jak se nám pomalu blíží jaro, tak se naučíme s programem
„Ptáčkování“ poznávat naše zpěváčky a také způsob, jak se o ně starat. Navštívíme samozřej
mě knihovnu Čáslav, kde se dozvíme vše o knihách a také jak s nimi zacházet. Ve školce, nebo
za dobrého počasí na školní zahradě uvítáme přehlídku dravců a možná nám paní učitelky
přichystají i další překvapení v podobě krásných akcí, ale to se dozvíte až v příštím čísle.
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ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
ZÁPIS DO BUDOUCÍ 1. TŘÍDY
Vstup do první třídy je pro dítě i jeho rodiče významným mezníkem v dosavadním životě. Dítě, stejně jako jeho rodiče, má o vstupu do základní školy
své představy i očekávání.
Na naší základní škole proběhl zápis do 1. třídy 24. a 30. 1. 2014. K zápisu se dostavilo 33 dětí.
Předpokládáme, že ve školním roce 2014/2015 bude v první třídě 25 žáků, je navrženo 7 odkladů a jeden žák bude individuálně vzděláván.
Pro úspěšný start docházky je klíčové období před nástupem do základní školy. Na každé dítě působí
proces přechodu z mateřské školy do základní zcela odlišně. Záleží na jeho osobnosti, jeho dosavadním
vývoji a jeho schopnostech adaptovat se na nové prostředí a novou roli žáka. Jak tento přechod proběhne primárně závisí na rodinném prostředí, sekundárně pak na mateřské škole, která děti připravuje na
vstup do základní školy. Je společnou snahou, aby pro dítě byl vstup do školy příjemným pokračováním
jeho cesty k celoživotnímu vzdělávání, nikoliv šokem, ze kterého se bude dalších devět let vzpamatovávat. Nezanedbatelnou roli hraje samozřejmě samotná škola – její klima, filozofie, přístup pedagogů,
osobnost učitele 1. třídy.
Přejeme žákům a rodičům, aby na novou roli úspěšného žáka a rodiče základní školy byli co nejlépe připraveni a abychom společně dosahovali co nejlepších výsledků.
Yveta Zemanová

Zprávičky z VIII. třídy … když se neučíme v lavicích …
Dne 12. února v 9.00 hodin jsme navštívili Dusíkovo divadlo v Čáslavi.
Tématem tohoto divadla byl dokument podle skutečných událostí
z období holocaustu. Celý příběh pojednává o mladé dívce jménem Klára
Brodyová, která byla v roce 1942 pro svůj židovský původ odvezena
do koncentračního tábora Osvětim a vězněna až do konce války (1945).
Po válce se přestěhovala na sever Čech a nikdy svým blízkým o válce
nevyprávěla. To, že byla vězněna v Osvětimi a poté se zúčastnila pochodu
smrti (500 km), připomínalo jen číslo 3847 vytetované na jejím předloktí.
Postavu Kláry ztvárnila její vnučka Lenka Lavičková, kterou napadlo
udělat z příběhu divadelní hru. Společně s herci z Docela velkého divadla
Litvínov představení připravili a teď s ním objíždí celou Českou republiku.
Představení se nám velmi líbilo, všechny nás to opravdu zaujalo.
Po divadle jsme navštívili DDM Čáslav. Holky a pár kluků se zúčastnili
keramického tvoření a zbytek žáků hrálo společenské hry.
Učení mimo lavice jsme si celkově moc užili a jsme rádi, že to paní
učitelky naplánovaly.
Žáci a žákyně VIII. třídy

RECYKLOHRANÍ U NÁS VE ŠKOLE
Jestlipak víte, co je Recyklohraní? Tento projekt běží u nás na škole již pěkně dlouho. Sbíráme staré a vysloužilé elektrospotřebiče, počítačové vybavení, elektrotechniku a díky Recyklohraní jim vracíme život v podobě jiné užitečné věci. Víte, že například ze zadních krytů starých
mobilů může být vyrobena skluzavka pro děti na dětské hřiště? V rámci Recyklohraní děti ve škole plní zábavné úkoly spojené s recyklací
těchto starých věcí. Za to všechno dostáváme body, které pak můžeme vyměnit za pěkné a hodnotné věci (například ve škole máme 2 pingpongové stoly, stolní hry a jiné). V neposlední řadě tím vším chráníme naše životní prostředí. A proto Vás všechny vyzýváme, přidejte se
k nám! Staré vysloužilé spotřebiče přivezte do naší školy, popřípadě na Obecní úřad Žehušice. Děkujeme.
Žáci III. třídy s paní učitelkou

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH MLADŠÍCH DĚVČAT
Mladší děvčata z naší základní školy dosáhla vynikajícího výsledku
v kvalifikaci o finále Mistrovství České republiky ve florbale.
Dne 24. ledna se děvčata zúčastnila jako vítěz krajského kola kvalifikace v Plzni. Tady je čekaly vítězky z kraje Plzeňského a Jižních
Čech. V prvním zápase se děvčata nezalekla týmu z Týna nad
Vltavou a jasně zvítězila 7:2. V druhém zápase proti družstvu ZŠ
Žinkovy z Plzeňského kraje jim sice trochu docházely síly, ale přesto opět vyhrála 3:1 a zajistila si účast mezi nejlepšími 6 školami
z celé České republiky.
Finále se uskuteční 10. a 11. 3. opět v Plzni. Budeme držet palce.
Sestava děvčat: Hana Poskočilová, Marie Šnáblová, Karolína Krejčová,
Natálie Hrubešová, Barbora Jurášová, Eliška Rajmová, Adéla Hodbo
ďová, Veronika Černá.
Jana Červenková, učitelka TV
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ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V ŽEHUŠICÍCH
V uplynulých dnech zachvátila Česko vlna sportovního nadšení a ovlivnila
sportovního ducha i u nás v ŠD a ŠK při ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích. Celý
svět obracel svou pozornost k televizním obrazovkám. Nejlepší sportovci světa mířili
do perfektně připraveného sportovního areálu v ruské Soči. Reprezentanti zemí byli
připraveni hájit své barvy. Nebylo snadné obhájit prvenství ve velké konkurenci
ostatních reprezentantů, ale všichni jsme fandili „našim“, a pokud by se někdo zeptal
dětí, jakou zemi by chtěly reprezentovat, určitě by odpověď zněla „Česko“.
A protože v našich ZOH v Žehušicích nemohli všichni Česko reprezentovat,
každý malý závodník si vytvořil svůj název země. Najednou tu byli závodníci
z „Květinové země“, „Země kovbojů a koní“ nebo „ Země princezen“. Nastal den,
kdy propuklo velké bojové nadšení. Závodníci měli před sebou nejedno nesnadné
sportovní klání. Paní Zima nám sice moc příznivé podmínky pro ZOH nepřipravila,
ale nám to nevadilo.
Před námi byla první disciplína – SLALOM. Bez brýlí, helmy a hlavně hůlek by to
nebylo ono, a tak s patřičným sportovním vybavením jsme stáli připraveni na kopci
u školy a čekali na signál. Soutěžilo se ve dvojicích. Závodníci probíhali barevnými
brankami a výsledkem byly perfektní výkony. Paní učitelky dohlížely na to, aby
závody probíhaly podle pravidel a nikdo nepodváděl.
Po slalomu nás čekal BIATLON. Co na tom, že nám stále chyběl sníh, poradili
jsme si i bez něj. Vyběhnout kopec k metě a zpět nebyl žádný problém, ale trefit
se míčkem do připraveného červeného kyblíku bylo nad lidské síly, hlavně když
foukal vítr. Následovaly trestné okruhy, které hodně zamíchaly výsledkem umístění.
Poslední disciplínou, která nás čekala v tomto týdnu, byl hokej. Ono se lehce řekne
„tref branku“, ale když fouká vítr a ještě k tomu je branka malá, i otrlí hokejisté
hodně znejistí. Naši malí závodníci si s tím ale hlavičky nelámali. Zkoušeli
různé taktiky a to se jim také vyplatilo. Výkony dětí byly obdivuhodné a hlavně
překvapivé. Hlavní hrdinkou tohoto sportovního klání se stala Verunka Matějková,
která získala dvě zlaté medaile, ale i ostatní děti nezůstaly pozadu.
Další sportovní klání nás čekalo hned další dny. Překvapily nás vskutku netradiční
disciplíny. Takový let na lyžích bez skokanského můstku si lze jen stěží představit,
ale i s tím si naši organizátoři hravě poradili. Každý lyžař byl vybaven lyžařskými
brýlemi, místo lyží jsme si vystačili s obrovskými sněhulemi a lavička nám posloužila
jako skokanský můstek. I za těchto podmínek
se sportovní tabulky plnily rekordy.
Poslední disciplína vyžadovala nejen ná
ročný trénink, ale i originální náčiní, které
nám propůjčily paní uklízečky. Tělocvična
se změnila v „ledovou plochu“, na které
se objevily formace tříčlenných družstev
hájících zájmy své země. Tentokrát si naši
sportovci vyzkoušeli CURLING a všichni
museli uznat, že to je pořádná dřina.
I když jsme se u všech disciplín pořádně zapotili, za tu námahu to určitě stálo. Na vítěze čekaly diplomy
a medaile a pro ty, co neměli tolik štěstí a na vítězné stupínky nestačili, byly připraveny ceny útěchy a už
teď se můžeme těšit na překonávání rekordů na příštích ZOH v Žehušicích.
Alena Vilišová, ŠD

TJ SOKOL ŽEHUŠICE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Stejně jako vloni, tak i letos jsme se připojili k celorepublikové Tříkrálové sbírce pořádané Charitou ČR a navázali jsme spolupráci s Oblastní
charitou Kutná Hora. Naši malí koledníci i se svým doprovodem vyrazili popřát všem žehušickým občanům hodně štěstí a zdraví v novém
roce v neděli 5. ledna 2014. Při této příležitosti také zároveň požádali o finanční příspěvek do zapečetěné pokladničky. Díky všem obětavým občanům, kteří třem králům otevřeli a do pokladničky přispěli, se v naší obci vybrala částka 14 136 Kč, za což jménem svým i jménem Charity velmi děkujeme. Vybrané prostředky budou mimo jiné využity pro tyto účely: na nákup pomůcek do
Klubu Dobrý den pro lidi se ZTP, na podporu dobrovolnické činnosti na oddělení LDN a dětského oddělení v Městské nemocnici Čáslav, nákup automobilu pro terénní službu Střediska rané péče, stavební úpravy Střediska rané péče aj. Chtěla bych také věnovat vzpomínku a dodatečné poděkování našemu nedávno zesnulému panu faráři Janu Kmoníčkovi. Byl to skvělý člověk, který
se vždy snažil každému vyjít vstříc. Vysvětil nám obnovený kříž, cestu ke kostelu a každoročně
požehnal třem králům. Bude nám chybět…
(-lj-)
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 9. února 2014 uspořádala TJ Sokol
Žehušice akci pro děti s názvem Dětský karneval – odpoledne plné her, soutěží, písniček
a tancování. Seběhlo se tolik dětí, že nebylo
ani možné je spočítat! A ty krásné kostýmy!
Sešla se tak nepřeberná směsice pohádkových
postav klasických i super nových, kostýmů
různých povolání a samozřejmě nesměla chybět ani zvířátka. Odměněny byly všechny masky a určitě nikdo nelitoval, že se nevybírala ta
nejhezčí, protože to byl úkol přímo neuskutečnitelný. Celý program pro děti řídil statečný
rytíř se svými pomocníky – čarodějnicí a černouškem. Děti soutěžily, tančily… zkrátka se
báječně bavily. Rodiče a prarodiče se buď zpovzdálí dívali na to karnevalové hemžení, nebo
se přímo do víru karnevalového reje zapojili.
Opět nemohlo chybět občerstvení pro děti
i dospělé, takže popcorn, párek v rohlíku a rakvička se šlehačkou a kafíčkem byly příjemným zpestřením celé akce. Tentokrát měli také účastníci možnost využít služeb profesionální fotografky paní Martiny Krejbichové z Čáslavi a nechat si zhotovit fotografie svých ratolestí. Všem účastníkům moc děkujeme, že se přišli s námi
pobavit, a budeme se na ně opět za rok těšit!
(-lj-)

CVIČENÍ dětí
Každý týden v úterý odpoledne a v pátek dopoledne se scházíme
v tělocvičně ZŠ, abychom si protáhli a posílili svá těla. Ti starší
předškoláci to už zvládají hravě sami a ti menší s pomocí svých rodičů. Děti se nejen těší na své kamarády, ale i na to, co nového je čeká. Může to být opičí dráha, trampolína, hra s míčem nebo oblíbený
kolotoč? Pokaždé nás čeká jiné překvapení a na konci vydatného
cvičení děti dostanou za odměnu krásné razítko do notýsku a ti
nejmenší i nějakou dobrůtku.
(-mf-)

ZRUŠENÍ JEDNODENNÍHO VÝLETU NA HORY
Z důvodu malého počtu přihlášených zájemců a špatných sněhových podmínek se zrušil jednodenní výlet do skiareálu Severák
v Hraběticích v Jizerských horách, který byl plánován na sobotu 1. března. Protože však chuť na společný výlet stále máme, tak se v teplých měsících vydáme do MIRAKULA (Park Mirakulum v Milovicích, www.mirakulum.cz)! Sledujte proto, prosím, naše internetové
stránky, kde se dozvíte bližší informace.
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Doporučujeme z naší kuchyně
MINI ROHLÍČKY

Suroviny: 500 g hladké mouky, 250 ml vlažného mléka, 150 ml oleje, 1 droždí,
špetka cukru, špetka soli
Náplň: sladká povidla, tvaroh, slaná šunka, suchý salám, sýr, niva, špenát
Z ingrediencí vypracujeme vláčné těsto, které necháme na teplém místě hodinu kynout. Po vykynutí rozdělíme na pět stejných dílů. Z každého dílu vyválíme kruh
a rádýlkem rozdělíme na osm dílů. Plníme náplní sladkou nebo slanou. Rohlíčky
potřeme žloutkem a slané posypeme mákem, kmínem nebo slunečnicovým semínkem. Necháme na plechu ještě 10 min kynout a pak pečeme při 180 stupních do růžova. Dobrou chuť.
(-lp-)

MARGOT ŘEZY

Těsto: 300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 3 vejce, 150 g cukru krupice,
1 dcl oleje, 2 dcl mléka
Pudinková náplň: 0,5 l mléka, 1 čokoládový pudink, 1–2 lžíce cukru, 1 lžíce kakaa
Poleva: 2 zakysané smetany, cukr, 1 čokoláda Margot
Ušleháme 3 žloutky s cukrem do bílé pěny a postupně zašleháme olej, dále zašleháme
mouku s práškem do pečiva a následně ředíme mlékem. Nakonec lehce vmícháme
ušlehaný sníh z bílků. Těsto vylijeme na vymazaný plech s vyšším okrajem vysypaný
moukou. Na povrch ještě do neupečeného těsta vylijeme cik-cak teplý pudink (pudink
lijeme z výšky tak, aby protekl těstem). Ještě na teplou buchtu natřeme kysanou
smetanu s cukrem a na povrch nastrouháme Margot čokoládu. Hotovou buchtu dáme
do chladu proležet.
(-mm-)
11

ČTVRTLETNÍK pro Žehušice a Bojmany. Vychází čtvrtletně, obsahové zaměření – obecní zpravodaj.
Vydává: Úřad městyse Žehušice, Hlavní 53, 285 75 Žehušice, IČ: 00236683, tel.: 327 399 114. Redakční rada: Mgr. Linda Johanidesová,
Marcela Forštová, DiS., Ludmila Pernicová, Ing. Margita Matulová. Evidenční číslo: MK ČR E 20038. E-mail: ctvrtletnik@seznam.cz.
Výroba: Městské knihy s.r.o., Žehušice.
12

