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Vážení
spoluobčané,
věřím, že stejně
jako já již netrpělivě vyhlížíte jaro.
Každé ráno už
svítá o něco dřív a dny se pomalu prodlužují. Čas dlouhých zimních večerů je nenávratně pryč a s prvními sněženkami už je jaro opravdu blízko. Tak se zhluboka nadechněte, načerpejte s probouzející se přírodou
novou energii a těšte se na dny plné sluníčka, zelených stromů a rozkvetlých květin.
I naše obce čeká na jaře mnoho příjemných
akcí spojených s tradicemi – děti z MŠ určitě vyženou zimu ze vsi vhozením Morany
do řeky, čeká nás pálení čarodějnic a stavění Májky, ale také Josefovská zábava a jezdecké Hobby závody, s dětmi potom osla
víme jejich svátek již tradičním Dětským
dnem, v červnu nás pak ještě čeká Žehušická
neckiáda a XXXI. Slavnost lesního rohu,
tentokrát v česko-polském duchu. Takže se
máme rozhodně na co těšit. A protože se
blíží Velikonoce, tak mi dovolte, abych Vám
popřála krásné svátky jara plné malovaných vajíček, čepýřivých pomlázek, milých
setkání a radosti ze života. Určitě nezapomeňte navštívit Sedleckou pouť v Kutné
Hoře, velikonoční koncert v kostele sv.
Marka v Žehušicích a zkuste někoho vyvést
aprílem, protože smích a dělání, všechny
smutky zahání. Ať se Vám i v letošním roce
všechno daří tak, jak si představujete,

ZÁPIS ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 30. 1. 2013
• Výsledky forenzního šetření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žehušice – zpráva z forenzního šetření je umístěna na obecních internetových stránkách, byly zjištěny závažné
i méně závažné nedostatky, které byly zapříčiněny především prací účetní firmy. Vzhledem
k tomu, že výsledky forenzního šetření jsou závažné zejména pro účetní firmu, která zpracovává účetnictví pro příspěvkovou organizaci, a ne pro paní Mgr. Y. Z., rozhodla se
paní starostka vrátit ji zpátky do funkce a pověřit Mgr. Y. Z. od 1. 2. 2013 vedením příspěvkové organizace. Paní starostka podotkla, že by ráda dala Mgr. Y. Z. příležitost, napravit veškeré chyby a nedostatky zjištěné forenzním šetřením a zároveň věří ve zklidnění situace. Pověření paní Mgr. Y. Z. vedením školy by mělo přinést naplnění určitých cílů, na kterých se paní starostka domluvila s Mgr. Y. Z. a Mgr. J. K. a se kterými bylo seznámeno zastupitelstvo. Paní starostka poděkovala Mgr. J. K., který byl pověřen vedením
příspěvkové organizace ZŠ J. V. Sticha-Punta a MŠ Žehušice do 31. 1. 2013.
• I. etapa Intenzifikace ČOV Žehušice byla ukončena dne 19. prosince 2012 dnem otevřených dveří pro veřejnost na ČOV Žehušice. Paní starostka a pan místostarosta vyjá
dřili pochvalu firmě TOPOL WATER a stavební firmě BAUSET, které se podílely na
této první etapě. Zároveň poděkovali občanům, kteří se zúčastnili dne otevřených dveří.
II. etapa bude započata na přelomu února a března letošního roku s termínem dokončení
do konce prosince 2013. Finančně je II. etapa zajištěna úvěrem od ČS, a.s.
S umístěním nových technologií není vhodné mít v areálu ČOV volně přístupné kontejnery na sklo, proto budou umístěny mimo areál ČOV. Apel na občany, aby do tříděného
odpadu vhazovali pouze věci, které do něj patří.
• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy venkova, na
akci dětské hřiště Za Humny v roce 2013 – dotace by činila 400 000 Kč.
• Stížnost na zápach obecní vody v některých částech v lokalitě Za Humny – nutnost provést odkalení koncové větve vodovodu.
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních internetových stránkách)
(-mf-)

VODA Z OBECNÍHO VODOVODU
Voda z obecních vrtů je pravidelně kontrolována a jsou odebírány vzorky, které putují do zkušební
analytické laboratoře č. 1066 společnosti ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora, která je
akreditována Českým ústavem pro akreditaci, o.p.s. Odběry vzorku vody probíhají 4× ročně
(od letošního roku nově 6× ročně), poslední rozbor byl proveden 11. prosince 2012 a všechny
výsledky byly v pořádku, protokoly o zkouškách jsou k nahlédnutí na OÚ. Bohužel se v poslední
době množí stížnosti na zápach a chuť pitné vody z vodovodního řadu a to z různých částí Žehušic,
takže situace je již v řešení, odběry byly provedeny dne 18. 2. 2013 na několika různých místech
v Žehušicích, výsledky rozboru pitné vody byly v pořádku, všechny sledované hodnoty v normě.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
V pondělí 8. dubna 2013 proběhne v Žehušicích a v Bojmanech SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Pokud chcete odvézt takovýto odpad, umístěte ho v tento den viditelně před dům.

a splní se vše, po čem toužíte.
S přáním krásného jara
Zuzana Havlíková Heřmánková

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 2013
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za
rok 2012, aby tak neprodleně učinili!

Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška
Městyse Žehušice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou schválilo Zastupitelstvo městyse
Žehušice na svém zasedání dne 26. 11. 2012. Vyhláška je vyvěšena
též na internetových stránkách naší obce. Prosím, věnujte této vyhlášce zvýšenou pozornost, abyste včas mohli uplatnit případné
úlevy při platbě poplatků za komunální odpad.

Poplatky lze platit také převodem na účet č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s..
Variabilní symbol: číslo popisné (popřípadě do textu napsat „poplatek za odpady, za psa, za stočné apod.“)
Poplatek za komunální odpad:
500 Kč/trvale žijící osobu a rok, 250 Kč po platných úlevách
500 Kč/rekreační objekt na rok
Splatný do 30. 4. 2013!

Poplatek za psa:
50 Kč/za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2013!
Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné):
1 150 Kč/trvale žijící osobu a rok
1 150 Kč/rekreační objekt a rok (nebo provozovna se zaměstnanci)
Splatný do 30. 9. 2013!

Od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 bude svážen komunální odpad každý
pátek.
Od 1. 4. 2013 do 30. 11. 2013
Svoz bioodpadu – sudý týden v pátek
Svoz komunálního odpadu – lichý týden v pátek

Poplatek – vodné:
26 Kč za m3
Splatný v průběhu roku dle stavu na vodoměru – k 31. 12.
2013 nutné dorovnat!!!

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 2013!!!

Vzhledem k tomu, že se Městys Žehušice stal od 1. 12. 2012 plátcem
DPH, bulo nutné tuto skutečnost promítnout do ceny vodného a stoč
ného. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
Úřad městyse Žehušice si Vás opět dovoluje upozornit, že stále dochází ve velké míře k výskytu látek, které způsobují provozní závady
nebo poruchy v průtoku stokové sítě ohrožující provoz dnes již nové čističky odpadních vod a čerpadel na přečerpávacích zařízeních. Jsou
to zejména hygienické pomůcky (vlhčené ubrousky, vložky, papírové podložky, vatové tyčinky, tampóny, tuky, oleje aj.). Tyto látky patří do nádob na komunální odpad!!! Použitý olej máte možnost donést do nádoby umístěné na sběrném místě na dvoře OÚ (v současné
době jsou tam již umístěny 2 označené barely na použitý olej).
Pokud máte jakékoliv dotazy, co do kanalizace patří a co ne, obraťte se na obecní úřad nebo na provozovatele TopolWater s.r.o. nebo na
obsluhu ČOV. Uvědomte si, že veškeré zařízení kanalizace je velmi drahé a každá oprava prodražuje její provoz, což ve finální fázi zvyšuje cenu stočného a doplácíme na bezohlednost druhých my všichni.
Děkujeme za pochopení.

AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2013
Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější akcí letošního roku bude dokončení Intenzifikace ČOV Žehušice – celkové náklady (stavební
a technologická část) ve výši 4 386 061 Kč, jejíž II. etapa bude probíhat od března 2013 a dokončena by měla být nejpozději v prosinci 2013.
Bude tedy velmi těžké hledat v rozpočtu na letošní rok rezervy a finanční prostředky na další plánované akce. Pokud to tedy obecní rozpočet dovolí, chtěli bychom v tomto roce postupně uskutečnit:
• zpevnění dalších úseků komunikací v lokalitě Za Humny
• další etapu výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny
• dokončení chodníku od nové autobusové zastávky U Křížku k ZŠ Žehušice
Na akci „Dětské hřiště v lokalitě Za Humny“ byla v únoru podána Žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy
venkova – dotace by činila 400 000 Kč.
Výsledky ještě nejsou známy.
Pravidelně sledujeme vyhlášení výzev z různých dotačních programů a oblastí podpory a snažíme se tak využít každé možnosti k získání
dotace na naše akce a projekty.
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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 2012. V roce 2012 došlo v obci Žehušice k nápadu trestné činnosti v celkovém počtu 5 trestných činů (z těchto byly 3 trestné
činy majetkové povahy (krádež, pytláctví, poškozování cizí věci). Tyto byly po provedeném šetření odloženy dle § 159a/5 tr. řádu – neznámý pachatel. Dále 2 trestné činy „Zanedbání povinné výživy“ byly dle § 179c odst. 1 tr. řádu postoupeny na OSZ Kutná Hora závěrečnou zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení.
V roce 2012 došlo v obci ke spáchání celkem 8 přestupků, z toho 1 přestupek v dopravě (jízda s OMV pod vlivem alkoholu, který byl
dle ust. § 58 odst. 1 z.č. 200/1990 Sb. oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání). Dalších 6 přestupků byly majetkové povahy, které byly odloženy dle § 50 odst. 3 písm. b) z.č. 200/1990 Sb. – neznámý pachatel. Jedno přestupkové jednání (přestupek proti občanskému soužití) bylo dle ust. § 58 odst. 1 z.č. 200/1990 Sb. oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání.
V obci Bojmany nedošlo v roce 2012 k žádnému nápadu trestné činnosti ani přestupkového jednání.
Policie ČR apeluje na lidi, aby byli všímaví ke svému okolí a nebáli se jakékoliv podezřelé chování nebo pohyb osob v místě jejich by
dliště 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.

CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
TJ Sokol Žehušice srdečně zve na pravidelné cvičení pro maminky s dětmi od 1 do 3 let, které bude probíhat každou středu od 9.30 do 10.25
hodin v tělocvičně ZŠ Žehušice (zadní vchod). Cena 30 Kč. Doporučujeme sportovní oděv a obuv na přezutí do tělocvičny.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.

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 roce 2012 poskytla Diakonie Broumov
azylové ubytování 85 lidem z okraje společnosti a dala jim možnost pracovního uplatnění. Ve spolupráci se sociálními odbory
v celé ČR a ve výdejních střediscích Diakonie poskytla 1 550 tun materiální pomoci. V čase vánočním potom pomohla díky Vám
dárcům Diakonie Broumov ve spolupráci s Českým rozhlasem dětem v dětských domovech, kterým darovala hračky, které získala
Diakonie právě ze sbírek od Vás.
V této souvislosti budete mít od dubna letošního roku možnost nosit použitý textil a obuv do speciálního kontejneru, který bude
umístěn na sběrném dvoře u OÚ Žehušice, během celého roku. Část vytříděného oblečení z odvezeného odpadu bude předáváno
na charitativní účely v nejrůznějších regionech naší země, zbytek bude dále tříděn, recyklován a určen k druhotnému využití
jako čisticí tkaniny.

Bezplatná pomoc občanům
Největší spotřebitelská organizace v České republice nabízí občanům bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 (pracovní dny 9–17 hodin, běžný telefonní tarif), či přes internet na
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna,
• databázi více než 5 000 nebezpečných výrobků na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní aplikaci dostupná
kdekoliv,
• vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel,
• mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebitelských práv (předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé další),
• samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci.
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ZÁCHRANNÁ STANICE PRO ŽIVOČICHY ČSOP VLAŠIM
ní expozicí volně žijících živočichů České republiky. Uvidíte zde
vydru, rysa, výry, krkavce, čápy, nejrůznější dravce a řadu dalších zvířat, která byla přijata do Záchranné stanice pro živočichy,
avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěna
zpět do volné přírody. Přijďte se seznámit s jejich příběhy a zároveň se naučit, jak zvířatům v přírodě pomáhat. Návštěvnický
okruh je zajímavě řešený. Vaše děti jistě zaujme prosklené vydrárium s podhledem pod vodní hladinu, dendrofon anebo dětský
koutek.

Záchranná stanice působí od roku 1994. Jejím posláním je záchrana
a léčení poraněných volně žijících živočichů, jejich příprava na návrat do přírody, dále pak odchov opuštěných mláďat, provádění záchranných přenosů, výchovná, vzdělávací a poradenská činnost v oblasti ochrany volně žijících zvířat.
Stanice je akreditovaná Ministerstvem životního prostředí a od
r. 1996 začleněná do Národní sítě stanic. Vymezená působnost
Stanice zahrnuje správní území obcí s rozšířenou působností: Vlašim,
Benešov, Říčany, Kutná Hora, Čáslav, Humpolec, Pelhřimov a Pacov.
Za 18 let existence přijala do své péče 5 500 zvířecích pacientů,
z nichž se jich 3 000 podařilo vyléčit a vypustit zpět do volné přírody. Stanice ročně přijme 500–800 živočichů, z nichž se téměř 60 %
podaří navrátit zpět do přírody.

Návštěvní doba
duben až říjen:
listopad, březen:
prosinec:
leden, únor:

Stanice je bez přerušení připravena přijímat od Vás zraněné či jinak handicapované živočichy z naší přírody a za režijní náklady
přijímá i exotické živočichy (papoušky, želvy aj.). Stanice je rozdělena na dvě části. Léčebný areál v lokalitě Kupsův mlýn nedaleko obce Pavlovice slouží výhradně k léčbě a rehabilitaci zvířecích pacientů. V centru Vlašimi v zahradě Podblanického centra
se nachází expoziční část Stanice, která je veřejnosti přístupná
a slouží k osvětě a ekovýchově. Stanice Vás tímto zve do nově
vybudovaného zázemí v Pavlovicích a zároveň i do atraktivní expoziční části Stanice – paraZOO ve Vlašimi. ParaZOO je unikát-

út–ne
út–ne
so–ne
zavřeno

10–18 h
10–16 h
10–16 h

V případě zájmu o prohlídku paraZOO a Stanice kontaktujte, prosím,
Bc. Jakuba Hromase, DiS. na tel.: 602 665 410,
e-mail: jakub.hromas@csop.cz.
Více informací získáte na www.csopvlasim.cz,
www.pomoczviratum.cz.
Pokud najdete volně žijícího živočicha a myslíte si, že potřebuje pomoc, prosím, volejte na tel.: 777 800 460, e-mail: stanice@csop.cz.

XXXI. SLAVNOST LESNÍHO ROHU
V letošním roce nás čeká již XXXI. Slavnost lesního rohu, která se uskuteční v sobotu 22. června 2013 a na kterou Vás již nyní srdečně zveme.
Letošní Slavnost bude probíhat v česko-polském duchu, čemuž bude odpovídat i program celého dne, pod jehož pokličku nahlédneme
v příštím čísle našeho Čtvrtletníku.

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ VALNOU HROMADU SDH ŽEHUŠICE
Městys Žehušice zve všechny zájemce, kteří by se chtěli stát členy Sboru dobrovolných hasičů Žehušice, na ustavující valnou hromadu,
která se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Žehušice. Na programu bude založení
Sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích jako organizační jednotky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a schválení výše členských příspěvků. Všichni (ženy, muži, děti), kteří máte zájem, obnovit činnost Sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích, podílet se na jeho činnosti
a vrátit do našich obcí např. masopust, pak přijďte mezi nás.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Několik členů našeho sboru se zúčastnilo valné hromady Sdružení dobrovolných hasičů v Záboří nad Labem a výroční valné hromady okrsku č. 1 kutnohorského okresu. Vyslechli jsme si zprávy o činnosti jednotlivých sdružení, o počtech techniky a podobně. V diskusi jsme pak
besedovali o plánech činnosti okrsku č. 1, ale hlavně o plánovaných akcích okrsku jako představení slavnostního praporu OSH Kutná Hora
a setkání dobrovolných hasičů na Kačině na jaře 2013. Dále pak jsme diskutovali o připravovaných oslavách 130 let SDH ve Svatém Mikuláši
(29. 6. 2013), 125 let SDH v Záboří nad Labem (27. 7. 2013), kde budou zároveň probíhat dvě kola okrskové hasičské soutěže. Na podzim
roku 2013 proběhne ještě okrskové hasičské cvičení.
Jen co nám počasí dovolí, tak budeme pokračovat se sanací omítky uvnitř hasičské zbrojnice a zahájíme přípravné práce na plánovanou přístavbu sociálního zázemí.
Dne 25. 4. 2013 v čase od 18 hodin se bude konat zakládající valná hromada našeho sdružení dobrovolných hasičů a to v zasedací místnosti
obecního úřadu, na kterou chci touto cestou pozvat všechny příznivce a fanoušky hasičství.
Závěrem bych chtěl popřát všem obyvatelům Žehušic a Bojman Veselé Velikonoce.
Velitel SDH Roman Varga
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HISTORICKÉ OKÉNKO
V rámci historického okénka jsme se nechali inspirovat nadcházejícím jarem a tentokráte se budeme věnovat historii přírodního úkazu, kterým je chráněné území Skalka u Žehušic.
Tato lokalita nebyla v dřívějších dobách příliš dobře známa. Mnohem
známější byly lokality Kamajka, Zbyslav a Kaňk. V literatuře 19. století
o ní nacházíme jen stručné zmínky. Vůbec nejvýznamnější práce o této lokalitě pochází od A. Culka (1944 ), který se také velmi zasloužil o vyhlášení chráněného území. Ochrana tohoto území byla zajištěna výnosem
ministerstva školství a osvěty ze dne 3. února 1946. Dne 27. prosince
1975 bylo provedeno nové zaměření a nové hranice byly v přírodě označeny žulovými mezníky. Výměra CHN Skalka u Žehušic činí 2,5180 ha.
CHN Skalka u Žehušic se rozkládá v Čáslavské kotlině, ve velmi plochém
terénu na severozápadním úbočí Skalky u Žehušic. Ta se jen velmi mírně
zvedá nad okolní rovinu. Území je odvodňováno Brslenkou (tekoucí západně od CHÚ) a Doubravkou, jež obtéká CHÚ z východu směrem k severu. Oba toky se značně podílely na modelaci terénu.
Vlastní plocha chráněného území je tvořena dnem bývalého převážně jámového lomu. Maximální výška stěny je asi 8 m (na severu CHÚ). Plocha
CHÚ je silně morfologicky rozčleněna jednak vystupující žilou pegmatitu a vystupujícím krystalickým ostrohem s křídovými horninami,
jednak směrem do hloubky stěnami větších jam, tvořících vlastní ohraničení lomu.
Podloží blízkého okolí CHN Skalka u Žehušic tvoří jednak horniny kutnohorského krystalinika, jednak spodnoturonské slínovce vá
pence s faunou. Značně se uplatňovala odnosná i nánosná činnost řek. Ta vytvořila usazeniny hlinitých písků, písčitých hlín a jílů a naplavených sprašových hlín. Vlastní zemí chráněného naleziště je pokryto spraší a vátými písky. Ty se uplatňují i v širším okolí lokality,
pokud nedošlo k přemístění materiálu činností vod.
Ačkoliv z chráněného naleziště Skalka pocházejí bohaté sběry zkamenělin, jež jsou většinou uloženy v Národním muzeu v Praze, nebylo
paleontologicky publikováno v dřívějších letech téměř nic. Teprve v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let je částečně splácen
tento velký dluh.
CHN Skalka se rozkládá na části území bývalého převážně jámového lomu, kde se lámal amfibolit používaný na štěrk. Podloží lomu
je tvořeno jednak svorovou rulou, přecházející do migmatitu, jednak amfibolitem. Podložní horniny vycházejí na povrch především
v severní části chráněného území, částečně též v jeho středu.
V jižní části chráněného naleziště je vyvinuta asi 3 m mocná žíla granáticko-biotitického pegmatitu. Jihovýchodní část výchozu je tvořena pouze křemenem a živcem a místy má písmenkovou texturu. Tato žíla vytváří nápadný morfologický hřbet, neboť je značně tvrdší než okolní horniny. Na výchozu můžeme pozorovat stopy mořské abraze, tj. vyhlazení vodami křídového moře. A. Culek (1944) upozorňuje na rozdílné působení mořské vody na horniny různého typu. Zdejší pegmatit byl opracován tak, že na jeho povrchu jsou četné
malé hrbolky, jejichž velikost kolísá mezi 5–10 cm.
V těsném nadloží krystalických hornin a v proláklinách rul a amfibolitů se usazovaly jemné vápnité sedimenty. Jedná se o spodnoturonské vápence a slínovce většinou světle žlutozelené barvy, jež obsahují četné zkameněliny jako jsou žraločí zuby, články rozpadlých
stonků lilijicí, ostny ježovek, mlži a dírkonoši (Lenticulina similis).
Také v proláklinách pegmatitu je možno pozorovat zbytky vápnitých sedimentů světlých žlutavých a šedavých barev. A. Culek (1944)
popisuje dokonce na pegmatitu přirostlé schránky různých mořských křídových živočichů.
V současné době je lokalita do značné míry zarostlá listnáči (olše, lípa, habr, líska) a jehličnany jsou nejvíce zastoupeny smrkem.
Až nastane krásné jarní počasí, tak se neváhejte sami přesvědčit na procházce a jen tak si ve své fantazii představit, jak to zde asi mohlo vypadat v dávných dobách.
Zdroj: Přírodovědný sborník Tilia 5/79, Čáslav, J. NĚMEC (1979)
(-mf-)

Zajímavé profese mezi námi
Jaro ťuká na dveře a příroda se začíná probouzet. Všichni si jistě ze
svého dětství pamatujeme, jak nás dospěláci napomínali, abychom
netrhali kočičky, protože to je první pastva včeliček. A tak jsme se na
ty včelky a vůbec včelařství zeptali pana Jiřího Ložka, který pochází
z Bojman, a tomuto oboru se věnuje.

dečka. On mi předával první zkušenosti z chovu včel. Poté následovalo studium na včelařské škole v Nasavrkách. Po ukončení studia
jsem začal rozšiřovat chov na cca 100 včelstev.
3. V současné době jste včelařem „na plný úvazek“, nebo je to koníček při zaměstnání?
V současné době je to pouze koníček při zaměstnání.
4. Jaký druh medu nabízíte a kolik kilogramů ročně jej Vaše
včelky vyprodukují?
Produkujeme kvalitní květový včelí med, a pokud „zameduje“
Žehušická obora, tak i tmavý – smíšený med. Produkce medu závisí
na snůškových a klimatických podmínkách, v průměru 15 až 25 kg
na jedno včelstvo.
5. Mohl byste nám přiblížit celý ten proces od sebrání pylu včelkou až po stočení medu do sklenice?

1. Tak jak je to tedy s těmi kočičkami – opravdu by to včelkám
tolik vadilo?
Jde o to, že rozkvět jív – kočiček je prvním vydatnějším zdrojem
pylu a nektaru. Z mého pohledu není úplně vhodné tuto první pastvu
včelám brát.
2. Vy se zabýváte včelařstvím už mnoho let, mohl byste nám přiblížit Vaše začátky?
Včelařím již 20 let a mé první kroky ke včelám vedly přes mého dě5

(nepřevážím) za snůškou. Dále nám pomáhají v případě potřeby
i rodiče v Bojmanech. Uvažujeme o zřízení třetího stanoviště.
9. Stává se, že by zima nebo nemoci úplně zahubily všechny včely najednou?
Ano, stane se, že dojde k úhynu včelstva během zimního období –
příčinou bývá špatný zdravotní stav včelstva nebo i špatné ošetřování včelstva .
10. Spočítal byste, kolikrát jste dostal včelí žihadlo? Nebojíte se,
že by se u Vás mohla objevit alergie na včelí bodnutí, jak se to
i v dospělém věku může stát?
Bohužel nemám spočítáno, kolik jsem dostal za život žihadel.
Snažím se, co nejvíce chránit (používám včelařskou kombinézu,
klobouk, rukavice). V tuto chvíli se neobávám, že získám alergii na
včelí bodnutí. Mám však zkušenost, že v době puberty se toto může
velmi rychle změnit.
11. Je třeba věnovat se včelám každý den? Mohl byste nám popsat celý „včelařův rok“ ?
Ne, není se třeba věnovat každý den, nicméně v sezoně od konce
května až do konce srpna většinou nemám žádný volný víkend.
Pokud bych zde popisoval celý včelařův rok, bylo by to na velmi
dlouhé povídání.
12. Pozorujete nějaký rozdíl na včelách a kvalitě medu, když
srovnáte dobu ne příliš šetrného obhospodařování polí s dnešní
„ekologičtější“ dobou?
Poslední dobou pozoruji, že roztoč varoa začíná být rezistentní vůči
dosavadním preparátům. Tento roztoč cizopasí na včelách a je schopen se namnožit během jednoho roku ve včelstvu natolik, že dané
včelstvo oslabí a zlikviduje. Ohledně medu mám pocit, že roste
a kvete daleko více nektarodárných druhů.
13. Kdy budeme moci ochutnat první letošní med?
Vše záleží na snůškových podmínkách a počasí. Předpokládám, že
na přelomu května a června bude světlý – květový med. Doporučuji
čtenářům při nákupu medu v supermarketech či marketech pročíst
etiketu, pokud je zde uvedeno „směs medů z EU a zemí mimo EU“,
řádně si rozmyslete jeho nákup (tyto medy mohou obsahovat
antibiotická léčiva, která jsou u nás zakázána, dále mohou obsahovat pylová zrna různých exotických rostlin a u zvláště citlivých jedinců mohou vyvolat alergickou reakci) a pokud možno – podpořte
české včelaře.
Velmi Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám, aby včelky byly letos
opravdu pilné.
(-lj-)

Vše začíná tím, že včely „pátračky“ najdou zdroj nektaru. Tuto informaci předají včelám „létavkám“, tyto včely nektar seberou do medných váčků a donesou ho do úlu, kde ho předají dalším včelám, které odpaří přebytečnou vodu a obohatí o různé enzymy. Takto částečně zpracovaný nektar uloží do plástu, kde nadále zraje. V okamžiku
zralosti medu začnou plást tzv. víčkovat a takto zpracovaný nektar
slouží jako potrava v zimním období, nebo jej včelař odebere – odvíčkuje. Na medometu oddělí med od plástu, přecedí a stočí do sklenic… Musím však podotknout, že tento koníček je velmi časově i fyzicky náročný a uvedené informace jsou velmi stručné. Je spousta
dalších činností, které je potřeba vykonat, než získáte alespoň jeden
kilogram medu.
6. V České republice je věkový průměr včelařů velmi vysoký.
Je vidět, že by si tento obor potřeboval vychovat mladé nástupce.
Co všechno je vlastně potřeba mít a umět, když se začíná se včelařstvím úplně od píky?
Bohužel v ČR je věkový průměr cca 60–70 let. Jelikož je tento obor
velmi pracný a časově náročný, mnoho mladých nemá zájem. Tato
činnost není na rychlé zbohatnutí, je třeba naslouchat přírodě a včelstvům a udělat jen to, co je pro ně potřebné. Dále je zde poměrně vysoká finanční náročnost pro začínající včelaře. Pro 5 až 10 včelstev
je potřeba počáteční kapitál 20 a více tisíc Kč, pokud chcete mít vše
v novém vybavení. Noví včelaři většinou zdědí staré vybavení,
ve kterém potom včelaří dál.
7. Přiblížil byste nám život včelího společenstva?
Včelstvo se skládá z matky, dělnic a trubců. Dále obsahuje plásty
s medem a pylem a včelím plodem. Pro včelí společenství je charakteristická dělba práce. Dělnice vykonávají veškeré pracovní činnosti
spojené s péčí o plod, stavbou díla a přínosem zásob. Matka je jediný
člen společenství se schopností zajistit potomstvo a trubci mají za
úkol šířit geny vlastního včelstva.
8. Kolik máte v současné době včelstev?
V současné době obhospodařujeme s manželkou cca 40 včelstev na
dvou trvalých stanovištích. To znamená, že se včelstvy nekočuji
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ZŠ J. V. STICHA-PUNTA A MŠ V ŽEHUŠICÍCH
Zápis do prvního ročníku ZŠ J. V. Sticha-Punta
Dne 25. 2. 2013 proběhl v budově základní školy zápis do 1. třídy.
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do
školy je zápis dětí do 1. třídy. Každý rok se při zápisu snažíme vzbudit u dětí zájem o školu, seznámit je s prostředím školy i s některými pracovníky.
K zápisu do naší školy bylo přihlášených 21 dětí, z nichž se dostavilo celkem 19. Z loňského roku bylo 5 odkladů.
Součástí zápisu bylo ověření školní zralosti dítěte – vše proběhlo hravou a zábavnou formou a osobním pohovorem s vyučujícím prvního stupně.
Děti plnily řadu zajímavých úkolů, dokázaly, že již docela dobře umí nakreslit postavu, umí zpívat, přednést básničku, poznat barvy, rozlišovat geometrické tvary. Přítomnost maminek a tatínků napomohla k získání pocitu jistoty a sebedůvěry.
Dětem se během zápisu věnovaly i žákyně 8. tříd, které byly převlečeny za známé seriálové postavičky Pata a Mata. V dílničce – v prostorách
2. třídy – si budoucí prvňáci mohli zkusit vylézt po schůdkách a štětcem přetřít tabuli, zatloukat hřebíky a zajezdit si s kolečkem slalom. Všem
potvrdili, že jsou mnohem šikovnější než známí kutilové. Celou atmosféru podbarvovala seriálová hudba.
Budoucí školáci si za odměnu odnášeli dárečky vyrobené staršími školáky a také pamětní listy.
Drtivé většině z nich už téměř nic nebrání přijít v pondělí 1. září 2013 v 8.00 do naší školy a usednout poprvé do školní lavice.
Děkujeme všem rodičům našich budoucích žáků za projevenou důvěru.
Budoucí učitelka 1. tř. Mgr. Soňa Kubová

J ak na finance
Výuka o bankách, půjčkách, spoření, tedy o financích je na naší škole
zpestřována účastí žáků 2. stupně v soutěži Finanční gramotnost.
Pořádá ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ
GRAMOTNOST, o.p.s. Vlastní soutěž probíhá formou vyplnění testu
v elektronickém soutěžním informačním systému ISS.
Do školního kola již 4. ročníku se přihlásili téměř všichni žáci 6.–9. ročníku. Nejlepší tři postoupili do okresního kola. Družstvo ve složení: Jiří
Markvart (9. tř.), Nikola Fundová (9. tř.) a Marie Mečířová (8. tř.)
bylo velmi úspěšné. Naši žáci se umístili na 1. místě v okrese a postupují
do krajského kola. Držíme jim palce a přejeme co nejlepší umístění.
Iveta Poskočilová
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Regionální kolo celostátní řečnické soutěže MLADÝ DEMOSTHENES
Dne 29. 1. 2013 se konal V. ročník regionálního kola v celostátní řečnické soutěži Mladý Demosthenes. Soutěž se uskutečnila v OPEN
GATE Babicích u Říčan, v příjemných prostorách základní školy a gymnázia.
Mladý Demosthenes je celostátní soutěž v umění komunikace – tento projekt je zaměřen na zdokonalování výuky a umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností žáků 2. stupně ZŠ, současně nižšího a vyššího stupně gymnázií. Soutěž zaštiťuje MŠMT.
Naši školu reprezentovala žákyně 6. třídy Eliška Hošková, která s příběhem obyčejné školní gumy obsadila krásné 2. místo. Blahopřejeme.

POZVÁNKA
Blíží se Velikonoce a s nimi další ročník VELIKONOČNÍ VÝSTAVY v základní škole. Výstavní výrobky budou vystaveny na hale školy
od čtvrtka 21. 3. 2013. Ve středu 27. 3. 2013 v 9.20 hod. proběhne společné vyhlášení a ocenění těch nejlepších.
Už teď se těšíme na Vaši návštěvu!

Probuzení jara v mateřské škole
Jaro svým sluníčkem probudí i naše děti v mateřské škole. Čeká je
spousta her na prvním jarním slunci, ale i akce, které jsou typické
pro toto období. Pozorování probouzející se přírody, prvních květin, návštěvu v Koniferových školkách a u firmy Hraňo.
Dne 20. března společně s rodiči na velikonoční dílničce ozdobíme
velikonoční vajíčka a vytvářením jarních aranžmá oslavíme
„Pomlázkovou veselicí“ příchod svátků jara, Velikonoc. Hned další den si děti zazpívají a zatančí na „Velikonočním kabaretu“ –
komponovaném hudebním pořadu pro děti. V těchto dnech děti také navštíví poštu, čerpací stanici a Městskou knihovnu v Čáslavi.
Ve dnech 11.–15. března se uskuteční zápis v mateřské škole, aby
děti mohly přivítat v příštím školním roce nové kamarády. Děti čeká ještě spousta dalších akcí a hlavně jarní sluníčko a hry na něm.
H. Dušková, V. Nagyová – uč. MŠ
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TJ SOKOL ŽEHUŠICE
Tříkrálová sbírka 2013
V letošním roce jsme spojili síly s Oblastní charitou Kutná Hora
a podíleli se na celorepublikové Tříkrálové sbírce pořádané
Charitou ČR. V naší obci se na dobročinné účely vybralo krásných 15 746 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity
Oblastní charitou Kutná Hora na tyto projekty: provoz Klubu
Atrium pro seniory v Trebišovské ulici, provoz bezbariérového
mikrobusu Globus, který zajišťuje dopravu seniorů a osob se
zdravotním postižením, dokončení stavebních úprav ve
Středisku rané péče, podpora programů pro rodiče s dětmi
v Rodinném centru Kopretina v Čáslavi, aktivity pro děti ve
středisku Domek a práci dobrovolníků v nemocnici a domově
důchodců také v Čáslavi.
Děkujeme všem, kteří do sbírky jakoukoli částkou přispěli, a tím
podpořili projekty na zlepšení a zkvalitnění života lidí, kteří určitou formu pomoci potřebují a také si jí váží.
(-lj-)

Výroční členská schůze

Každoroční výroční členská schůze proběhla dne 11. 1. 2013 v pizzerii Pod Kostelem. Celý zápis schůze naleznete na www.zehusice.cz
v sekci TJ Sokol Žehušice (zápisy ze schůzí).
Pro rok 2013 byly členy výkonného výboru jmenovány: Jaroslava Fojtíková, Marcela Forštová, DiS., Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková, Pavlína
Kovaříková, Gabriela Línková, Ing. Margita Matulová, Ludmila Pernicová, Ing. Gabriela Rychnovská, Věra Stoklasová, Jana Suchánková
a Marcela Špitálníková. Předsedkyní pro období 2013–2015 byla jednohlasně zvolena Mgr. Linda Johanidesová. Členské příspěvky pro rok 2013
(dospělí 100 Kč, děti 6–18 let 50 Kč) lze do konce měsíce května uhradit u paní pokladní TJ Sokol Žehušice M. Špitálníkové.
(-lj-)

Plán schválených akcí
pro rok 2013

Dětský karneval

Děti ze Žehušic i blízkého okolí si přišly v neděli 10. února zařádit s „velkým kouzelníkem“ na již tradiční dětský karneval. Opět
se soutěžilo, tančilo a také stánek s občerstvením a popcornem
nenechával přítomné v klidu. Děti v maskách byly úžasné a pro
spoustu nových malých obyvatel byl karneval takovou „seznamovačkou“ se starousedlíky. Jsme moc rádi, že se každoročně
v tělocvičně místní ZŠ seběhneme v tak hojném počtu a společně se malí i velcí dobře pobavíme.
(-lj-)

Tříkrálová sbírka – 6. 1. v obci Žehušice
Výroční členská schůze – 11. 1. pizzerie Pod Kostelem
Dětský karneval – 10. 2. tělocvična ZŠ Žehušice
Josefovská zábava – 15. 3. na sále restaurace U Jelena (kapela
TECHNICS)
Výlet pro členy – 24. 4. koncert skupiny Kabát v ČEZ aréně
Pardubice (organizace hradí autobusovou dopravu)
Pálení čarodějnic – 30. 4. hřiště „v topolech“ (pro děti buřtík
zdarma)
Dětský den – 1. 6. na hřišti ZŠ Žehušice
Posvícenský nohejbal – 31. 8. hřiště „v topolech“
Paintball pro členy – září (bude upřesněno)
Magická noc – 2. 11.
Rozsvícení vánočního stromečku – 1. 12. před budovou OÚ
Silvestrovský nohejbal – 31. 12. v tělocvičně ZŠ Žehušice
(-lj-)

Cvičení žen a dívek
Poslední cvičení pro ženy a dívky jakéhokoli věku a fyzické kondice
v letošním školním roce proběhlo ve čtvrtek 21. března. Ovšem od
října 2013 budeme cvičit znovu! Takže se už teď těšíme na naše stálice i nové příznivkyně pohybu.
(-lj-)

Pozvánka na dětský den
Zveme všechny děti a dospělé v sobotu 1. června 2013 od 14 hodin
na hřiště ZŠ Žehušice (v případě nepříznivého počasí do tělocvičny
ZŠ Žehušice). Oslavíme zde svátek všech dětí sportovními a dalšími
činnostmi tentokrát na téma CESTA KOLEM SVĚTA.
(-lj-)
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Doporučujeme z naší kuchyně
MRKVOVÉ PLACKY
300 g mrkve				
100 g brambor				
2 vejce					
2 lžíce hladké mouky			
2 lžíce vanilkového cukru			
olej na opečení

Jogurtová omáčka:
200g bílého jogurtu
skořice
moučkový cukr
citronová šťáva

Oškrábané brambory a mrkev nastrouháme na hrubém struhadle, smícháme
s vejci, moukou a cukrem. Pomocí lžíce tvarujeme z těsta přímo na pánvi
placičky a opékáme z obou stran dozlatova. K placičkám podáváme ochu
cený jogurt.
(-mm-)

MUSAKA
500 g mletého masa (směs hovězího a vepřového), 3 ks lilku (cuketa), olivový olej, 2 stroužky česneku, 150–200g sýru na strouhání, 2 lžičky koření oregáno, cherry rajčata, kvalitní rajčatový protlak, 200 g bílého smetanového
jogurtu, 2 vajíčka
Lilek očistíme, nakrájíme na tenké plátky, posolíme a necháme „vypotit“ asi
30 minut. Vodu z lilku utřeme a osmahneme na oleji. Polovinou lilku vyložíme
zapékací mísu. Na oleji orestujeme nakrájenou cibuli a poté i na plátky nakrá
jený česnek, přidáme maso, koření, sůl, pokrájená rajčata, protlak a necháme odpařit vodu. Masovou směs vlijeme na lilky, uhladíme a poklademe druhou polovinu lilků. V misce smícháme vejce, jogurt a sýr a směs vlijeme na povrch.
Pečeme při teplotě 180–200 °C do zezlátnutí povrchu.
(-mm-)
INZERCE
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PAŠIJOVÁ ZASTAVENÍ

velikonoční pořad slova a vokální hudby
hudba:

CANTICA
recitace:

Tomáš Krumphanzl

Na programu:
G. P. Palestrina, O. Lasso, T. L. Victoria, J. S. Bach, A. V. Michna a další

Žehušice, kostel sv. Marka
23. 3. 2013 v 18:00
Vstupné dobrovolné

Koncert se koná pod záštitou městyse Žehušice
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REGENERAČNÍ CENTRUM NA KOVÁRNĚ
Dovolte, abych Vás informoval o probíhajících změnách Regeneračního centra Na Kovárně v Žehušicích.
Od února 2013 byly spuštěny zásadní organizační změny s cílem maximálně vyjít vstříc Vám všem, tedy klientům našeho regeneračního centra.
Zásadně jsme změnili:
• Ceník poskytovaných služeb – došlo k výraznému snížení cen a to pro všechny klienty.
• Provozní dobu – jsme tu pro Vás kdykoli, stačí jen zavolat na 736 620 236 a dohodnout si telefonicky termín
Vaší návštěvy.
• Personální obsazení centra – chod regeneračního centra je od 1. února zajišťován třemi osobami a to maséry
i masérkou. Faktem zůstává, že i přes velmi výrazné snížení cen se nám podařilo, díky personálním změnám,
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.
Nově jsme zavedli:
• Pravidelné měsíční akce – jedna z nabízených procedur je v daném měsíci poskytována s výraznou slevou.
Věříme, že tyto změny Vám umožní navštěvovat naše regenerační centrum pravidelně, alespoň 1× za měsíc,
aby námi poskytované služby přinesly pozitivní výsledek jak Vaší tělesné schránce, tak i přispěly k posílení Vaší
duševní pohody.
Regenerační centrum Na Kovárně v Žehušicích Vám do konce měsíce března nabízí akční slevu na proceduru „Klasická ruční masáž zad – 45 minut“ za akční cenu 199 Kč.
V měsíci dubnu budete moci využít mimořádné akční nabídky procedury „Parafínový zábal rukou“ za cenu 99 Kč.
A pro měsíc květen připravujeme slevovou akci na proceduru „Aplikace rázové vlny“, která slouží především
k okamžitému uvolnění bolestí. Zásah je neinvazivní, nenávykový a je možné ho doporučit při bolestech kloubů, tj. ramen, loktů, kyčlí, kolen, kotníků, je vhodný i na bolestivé patní výrůstky. Rázová vlna slouží též
i k úspěšnému řešení celulitidy s viditelným a dlouhotrvajícím výsledkem. Jedno sezení Vás v měsíci květnu
2013 vyjde na 350 Kč, což představuje až 65% slevu oproti ceně konkurenčních poskytovatelů.
Neváhejte tedy a objednejte se telefonicky na čísle 736 620 236 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na
regeneracnicentrum@mestskeknihy.cz. Připomínám, že nás najdete v samém centru Žehušic, poblíž kostela,
na adrese Na Kopečku 208, kam Vás srdečně zveme.
Mgr. Josef Ruml
Regenerační centrum Na Kovárně
285 75 Žehušice 208
•
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MASÁŽE RÁZOVOU VLNOU přístrojem D-ACTOR 100
ODSTRAŇOVÁNÍ CELULITIDY RÁZOVOU VLNOU
KLASICKÉ RELAXAČNÍ MASÁŽE
MEDOVÁ MASÁŽ ZAD, RUKOU, KOLEN, LOKTŮ
ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY RUKOU
TEPELNÉ RAŠELINOVÉ ZÁBALY
APLIKACE PULZNÍ MAGNETOTERAPIE
CELKOVÁ REGENERACE ORGANISMU
na automatickém ter málním masážním lehátku KW 198
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