ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Vážení
spoluobčané,
rok se schází
s rokem, společně jsme rozsvítili
první adventní
neděli náš vánoční stromeček. Je tu opět čas Vánoc,
čas těšení se na Ježíška, čas kouzel, čas
zastavení se na chvilku v tom každodenním shonu, čas bilancování nad uplynulým rokem a očekávání toho, co nám přinese rok nadcházející. Stojíme na prahu
nového roku, ve kterém nás opět čeká
celá řada životních rozhodnutí, zkoušek,
vítězství a proher, úspěchů ale bohužel
i zklamání. Důležité je se nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu
čelit i méně příjemným věcem v našem
životě. Nedávno jsem četla jeden velice
hezký citát: „Člověk musí potkat spoustu
lidí, spálit se, zakopnout, narazit, prohrát, aby poznal to pravé štěstí“.
Dovolte mi, vážení a milí spoluobčané,
abych Vám popřála nejen jménem svým,
ale jménem celého obecního zastupitelstva krásné svátky vánoční naplněné radostí, pohodou a opravdovým štěstím po
boku těch, které máte rádi. Dětem přeji
bohatého Ježíška, ať najdou pod stromečkem ten nejkrásnější dárek a tím je Vaše
otevřená náruč a pohlazení. V novém
roce 2014 Vám pak přeji pevné zdraví,
hodně lásky, vzájemného porozumění, trpělivosti a síly překonávat překážky, které
vám život postaví do cesty. Ať se vám
v tom novém roce splní vše, po čem tou
žíte a nezapomeňte říct všem, na kterých
vám záleží, jak moc je máte rádi. Pár milých slov je dárek, který nestojí nic, ale
má nevyčíslitelnou hodnotu pro toho,
koho jím obdarujete.
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2014
Vám ze srdce přeje
Zuzana Havlíková Heřmánková
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Blíží se konec roku a s ním opět čas bilancování, co se nám v letošním roce podařilo
uskutečnit, na co se nám podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky a které projekty jsme museli odložit. Vždy je to o prioritách, které jsou někdy jasně dané, někdy
je velmi těžké rozhodnout, která z priorit je důležitější.
Uplynulý rok osobně hodnotím jako velmi úspěšný, podařilo se nám realizovat většinu plánovaných akcí, jako např. zpevnění dalších úseků v lokalitě Za Humny, další část
výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny, novou autobusovou zastávku
U Křížku, dětské hřiště v lokalitě Za Humny a ještě některé další. Prioritou a finančně
nejnáročnější akcí v tomto roce bylo dokončení II. etapy Intenzifikace ČOV Žehušice.
Vše se podařilo, dílo je dokončeno a vy jste měli možnost výsledek dvouleté práce vidět na vlastní oči v rámci Dne otevřených dveří na ČOV Žehušice koncem září. I pro
příští rok máme připravené další akce a projekty, které budeme postupně realizovat
v závislosti na naplňování obecního rozpočtu.
Zároveň bych na tomto místě chtěla poděkovat všem občanům za spolupráci v uplynulém roce, především za jejich trpělivost v řešení některých věcí. Stejně tak bych ráda
vyzdvihla a ocenila až neskutečnou práci všech dobrovolníků z řad sokolů, hasičů, seniorů a maminek, ale i všech ostatních. V letošním roce došlo k uskutečnění celé řady
velmi příjemných kulturních, sportovních a volnočasových akcí, které nám dokazují,
že naše obce žijí. Většina těchto akcí přinesla do života našich občanů nejen zpestření,
rozzářené obličeje, ale i obrovskou naději. Naději, že zde stále žijí lidé, kterým na tomto místě velmi záleží a jsou připraveni obětovat svůj volný čas pro ostatní občany své
obce. Všem těmto lidem ze srdce děkuji.
Příští rok je přelomový ještě v jedné věci, čekají nás na podzim volby do místních samospráv, takže je dost dobře možné, že řádky do prosincového čísla Čtvrtletníku bude psát za
rok již někdo jiný. Ať již volba dopadne jakkoli, jako občané našich obcí bychom neměli
zapomínat na to, že jsme součástí jednoho společenství, musíme spolu vycházet a žít a stále má ještě smysl v dnešní společnosti uctívat a obhajovat nejstarší lidské hodnoty jako je
statečnost, čest a spravedlnost.
Zuzana Havlíková Heřmánková

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A V NOVÉM ROCE 2014 MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJE ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE
ŽEHUŠICE A ÚŘAD MĚSTYSE ŽEHUŠICE.
POČET OBYVATEL

HLEDÁME KRONIKÁŘE

Žehušice a Bojmany mají k 1. 12. 2013
celkem 706 obyvatel. V Žehušicích
žije 634 obyvatel a v Bojmanech 72
obyvatel. V letošním roce se narodilo
5 dětí a 2 občané zemřeli.

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

UPOZORNĚNÍ
V týdnech od 9. 12. do 20. 12. 2013 bude probíhat kontrola montáže vodoměrů ve
Vašich domácnostech. V těchto dnech Vás navštíví pracovník pověřený Úřadem městyse Žehušice, který se prokáže pověřením ke kontrole vodovodního řádu. Bohužel se
množí případy, kdy je s vodovodním řádem neodborně manipulováno, nebo nejsou dodrženy všechny zákonem dané podmínky montáže vodoměru, což způsobuje následně
problémy na celé vodovodní soustavě.
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VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2013
• Intenzifikace ČOV Žehušice:
II. etapa Intenzifikace ČOV Žehušice – rozšíření na 1100 EO – celkové náklady (stavební a technologická část) 4 386 061 Kč a technický dozor při výstavbě II. etapy Intenzifikace ČOV Žehušice – 41 644 Kč
• Nová autobusová zastávka U Křížku
•		Projektová dokumentace a energetické audity potřebné pro podání žádostí o dotaci ze Státního fondu Životního prostředí na zateplení
a výměnu oken budovy obecního úřadu, na zateplení a výměnu oken budovy staré školy čp. 107 a na zateplení a výměnu oken budovy
ZŠ J. V. Sticha – Punta v Žehušicích
• Zpevnění dalších úseků komunikací v lokalitě Za Humny
• Další etapa výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny
• Oprava místní komunikace v Bojmanech
• Nové dětské hřiště v lokalitě Za Humny:
Na akci „Dětské hřiště v lokalitě Za Humny“ byla v únoru podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy
venkova. Dotace nám však nebyla přidělena. Výstavbu dětského hřiště nakonec zafinancovala v plné výši společnost Enlino Consulting a.s.,
které tímto ještě jednou velmi děkujeme za vstřícnost, štědrost a velkorysost. Velmi si tohoto počinu vážíme a pevně věříme, že dětské
hřiště, které v naší obci chybělo mnoho let, bude sloužit k radosti a potěšení našich dětí. V pátek 28. června 2013 bylo hřiště slavnostně
otevřeno pro veřejnost. Výstavbu provedla firma Tewiko Systems s.r.o.

AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2014
Dle možností obecního rozpočtu:
• Zpevnění dalších úseků komunikací v lokalitě Za Humny
• Další etapa výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny
• Dokončení druhé části dětského hřiště v lokalitě Za Humny
• Oprava hasičské zbrojnice a přístavba sociálního zařízení
• Rozšíření úpravny vody
• Rozšíření a modernizace obecního rozhlasu
• Oprava střechy na budově MŠ a ZŠ v Žehušicích

• Obnova zahrady v areálu MŠ Žehušice
• Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích
• Vybavení knihovny v Žehušicích novým mobiliářem a výpo
četní technikou
• Výstavba víceúčelového hřiště v areálu ZŠ J. V. Sticha-Punta
Žehušice
• Úprava veřejných ploch a prostranství

V závislosti na získání dotací:
• Zateplení a výměna oken budovy obecního úřadu
• Zateplení a výměna oken budovy staré školy čp. 107
• Zateplení a výměna oken budovy ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice

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.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 26. září 2013 proběhl na čističce odpadních vod v Žehušicích Den otevřených dveří pro širokou veřejnost, který byl spojen s odborným
výkladem zástupce zhotovitele firmy TopolWater Čáslav. Všichni zájemci měli možnost seznámit se s chodem a provozem čistírny odpadních
vod a nahlédnout do jejích útrob. II. etapa Intenzifikace ČOV Žehušice tak byla úspěšně dokončena.
Celkové náklady na akci Intenzifikace ČOV Žehušice:
I. etapa – celkové náklady (stavební a technologická část) ve výši 3 993 884 Kč
I. etapa byla podpořena dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši
2 700 000 Kč.
II. etapa – celkové náklady (stavební a technologická část) ve výši 4 386 061 Kč
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INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY 2013
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za rok 2013, aby tak
neprodleně učinili!
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. 2013!

SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU A BIOODPADU
V ROCE 2014
Od 1. 12. 2013–31. 3. 2014 bude svážen
každý týden komunální odpad.
Od 1. 4. 2014–30. 11. 2014 bude svážen na
střídačku komunální odpad a bioodpad.

Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2013!

Svozovým dnem zůstává pátek.
Výše poplatku za komunální odpad se
v příštím roce nemění, zastupitelstvo
jednoznačně rozhodlo ponechat poplatek
pro rok 2014 ve stejné výši jako letos
a motivovat tak občany k třídění odpadů,
které nám poté vrací zpět finanční prostředky do našeho společného obecního
rozpočtu.

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)
Poplatek – vodné:
26 Kč za m3
Splatný dle stavu vodoměru nejpozději 20. 12. 2013.
Cena vodného a stočného zůstává pro rok 2014 také beze změny, i když došlo vzhledem
k intenzifikaci ČOV ke zvýšení provozních nákladů, které musí obec hradit. Zastupitelstvo
rozhodlo cenu nezvyšovat, apeluje však opětovně na občany, aby nevylévali nebo nevyhazovali do kanalizace to, co tam nepatří. Jsou to zejména hygienické pomůcky (různé vlhčené ubrousky, vložky, papírové podložky, vatové tyčinky, tampony, 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.

UPOZORNĚNÍ

Již druhým rokem svážíme bioodpad, což
se setkalo s pozitivní odezvou našich občanů. Bioodpad bude svážen i v průběhu
příštího roku. Pokud ještě někdo nemá
nádobu na bioodpad a měl by o ni zájem,
bude možné si ji vyzvednout na jaře
příštího roku na OÚ v Žehušicích.

NOVÁ VYHLÁŠKA

Úřad městyse Žehušice upozorňuje občany, že v poslední době stále ve větší míře dochází na ČOV k výskytu látek, které se obvykle
v kanalizačním řádu nevyskytují a způsobují provozní závady
nebo poruchy v průtoku stokové sítě a mohou ohrožovat provoz
čističky odpadních vod a čerpadel na přečerpávacích zařízeních.
Z tohoto důvodu zastupitelstvo rozhodlo, aby byl odbornou firmou
proveden průzkum kanalizace kouřovou metodou, při níž prověříme, zda není svedena do kanalizace dešťová voda, která samozřejmě kanalizaci zanáší. A dále bude kanalizace prověřena kamerovým systémem, aby bylo zjištěno, zda není do kanalizace odváděno něco, co tam nepatří a zjevně do ní odtéká, což se projevuje poté právě na ČOV. Kontrola kanalizace těmito metodami proběhne
začátkem příštího roku. Zjištěné nedostatky budou předány Odboru
životního prostředí v Čáslavi a budou řešeny ve správním řízení.

V roce 2014 by měla vstoupit v platnost nová Obecně závazná
vyhláška Městyse Žehušice č. 1/2014 o veřejném pořádku,
opatření k jeho zabezpečení a čistotě v městysi Žehušice, kterou by mělo Zastupitelstvo městyse Žehušice schválit na svém
zasedání dne 19. 12. 2013. Vyhláška bude vyvěšena též na internetových stránkách naší obce. Prosím, věnujte této vyhlášce
pozornost, zejména se to týká majitelů psů, koní a ostatních
hospodářských zvířat. V letošním roce se vyskytlo několik případů volného pohybu ovcí na veřejných prostranstvích obce,
které byly řešeny i ve spolupráci s Policií ČR. Majitelé psů
a koní jsou vázáni vyhláškou uklízet po svých zvířatech exkrementy, vzhledem k již neúnosné situaci na našich chodnících
a silnicích.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 22. září 2013 proběhlo tentokrát
v budově staré školy již tradiční vítání nových občánků do života naší obce. Jsou jimi: Elena Chramostová, Karolína Pavlí
ková, Karolína Russová, Adriana Toma
nová, Veronika Vilímová, Ondřej Kudláček
a Matěj Škota. Děti ze IV. třídy ZŠ
J. V. Sticha-Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Hradecké
pro všechny připravily krásné pásmo básniček a písniček. Po jejich vystoupení se
uskutečnil slavnostní zápis nových občánků do pamětní knihy městyse Žehušice.
Nechybělo předání dárečků a společné fotografování nad kolébkou.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 8. listopadu 2013 se uskutečnilo v restauraci U Jelena setkání našich seniorů. Sálem
vládla po celý podvečer příjemná nálada. K té přispělo milé vystoupení dětí ze třídy Sluníček
z naší MŠ, které si připravily pásmo písniček a pohádku O veliké řepě a vyrobily moc hezké
dárečky. Velkou pochvalu zasloužil i pěvecký kroužek, který si připravil moc hezké vystoupení
pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové. Velký úspěch pak mělo vystoupení děvčat z tanečního
klubu v Kolíně, se kterým jezdí i na závody po světě a sbírají medaile. K tanci a poslechu hrál
celý večer pan Josef Matura se svým akordeonem. Směsice krásných českých písniček vrátila
nás všechny o mnoho let zpátky, kdy zpívání takovýchto písniček bylo každodenní součástí
života. Byl to vydařený večer, který přinesl i spoustu příjemných setkání.

Žehušice mají nový Mapový portál!

(územní plán, katastr a inženýrské sítě v jednom řešení)
Městys Žehušice spustil pro své občany novou službu – Mapový portál od společnosti Geosense. Mapový portál je tzv. geoinformačním
systémem (zkráceně GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit jako interaktivní mapu, respektive soubor map, který je propojen se
širokou škálou informací.
Mapový portál Žehušic byl navržen tak, aby Vám – jejich občanům, co nejvíce zpřístupňoval informace z obecního úřadu. Potřebujete
zjistit, čí je pozemek za Vaším domem? Zajímá Vás, kde vedou městem kanalizace či telekomunikační sítě? Chcete vědět, jak to u Vás
vypadalo před necelými 200 lety? Stačí jen jedno kliknutí do mapy!
Kromě praktických služeb, jako je nahlédnutí do katastru nemovitostí, lze portál využít i ke vzdělávání či hledání zajímavostí. Mapový
portál od Geosense je zároveň navržen tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější a jeho ovládání bylo intuitivní. Díky tomu se podobá
klasickým internetovým mapám a i přesto, že obsahuje mnohem více informací, je práce s ním velice jednoduchá.
Mapový portál Žehušic je pro občany dostupný na internetové adrese http://www.geosense.cz/geoportal/zehusice/, popřípadě se na něj
lze prokliknout přímo z internetových stránek http://www.zehusice.cz/. Doporučujeme Mapový portál prohlížet v internetovém prohlížeči
Mozilla Firefox, který je volně ke stažení. Podívejme se nyní na jednotlivé funkce Mapového portálu a popišme si, k čemu slouží a jak
nám mohou pomoci.
Po otevření Mapového portálu Žehušic se nám zobrazí ortofotomapa se základními ovládacími prvky. V levém horním rohu nalezneme
tlačítka umožňující pohyb po mapě a její oddálení a přiblížení – tato tlačítka slouží pro práci s mapou. V levém spodním rohu je umístěno
měřítko aktuálního mapového zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na aktuální mapu a pole mapové přehledky umožňující se
rychle zorientovat při velkém přiblížení. V horní části obrazovky je dostupný panel nástrojů a v pravé části jsou umístěny mapové
a informační vrstvy.
K ovládání Mapového portálu slouží panel nástrojů. První ikonou na panelu nástrojů (klíč) je „Přihlášení pro samosprávu“, které slouží pro
vstup ke složitějším funkcím dostupným pouze zaměstnancům úřadu.
Ikona „Překreslení mapy“ umožňuje aktualizaci zobrazené mapy. Ikona ve tvaru dlaně je základní a umožňuje pomocí počítačové myši
pohyb po mapě. Pomocí tlačítka „Měření vzdálenosti“ je možné změřit vzdálenost mezi dvěma a více body, podobně jako následující
tlačítko „Měření ploch“ umožňuje změřit obvod a plochu vybrané oblasti. K exportu mapy a následnému tisku slouží předposlední
ikonka – tiskárna. Velice užitečná může být ikona „Nahlížení do ISKN“. Můžeme díky ní jednoduše nahlížet do katastru nemovitostí, a to
pouze kliknutím do mapy na konkrétní parcelu/nemovitost.
Panel vrstev obsahuje záložky vrstev, které činí Mapový portál geoinformačním systémem. Tedy sadu užitečných mapových a informačních
podkladů, které lze jednoduše zanášet do mapy. U každé vrstvy zároveň nalezneme ikonu „oka“, která umožňuje nastavit průhlednost
jednotlivých vrstev. Můžeme tak díky tomu například porovnat historické a současné mapy či leteckou a klasickou mapu.
První skupina vrstev, „Podkladové mapy“, obsahuje ortofotomapu (detailní letecká fotografie), základní mapu ČR a vrstvu obsahující
názvy ulic. Jedinečný historický exkurz nabízí skupina „Historické mapy“ obsahující mapy vzniklé během tzv. II. vojenského mapování.
Jednalo se o systematické mapování Rakousko-Uherska, které na popud Františka II. probíhalo v letech 1806 až 1869 na území celého
císařství. Skupina vrstev „Katastr nemovitostí“ umožňuje na mapu prokreslit informace z katastru nemovitostí, jmenovitě hranice
katastrálních území. Vrstvy umožňující zobrazit čísla popisná a čísla evidenční poté obsahuje skupina „Budovy“. Ve skupině „Pozemky“
naleznete graficky zpracované veškeré informace o parcelách. Další skupinou vrstev je „Územní plánování“. Užitečnou skupinou
vrstev jsou „Inženýrské sítě“. Zde můžete postupně zobrazit veškeré inženýrské sítě: kanalizaci, plynovod, elektřinu a telekomunikace.
Ty samozřejmě můžete překrývat přes libovolný podklad, ať už jde o ortofoto, územní plán či hranice parcel z katastru nemovitostí.
„Záplavová území“, zde najdete úrovně záplav pěti-, dvaceti- a stoleté vody dle Výzkumného ústavu vodohospodářského. Poslední
skupinou jsou „Informace pro občany“
Záměrem úřadu je Mapový portál dále rozšiřovat o nejrůznější další informace. Tyto informace budou sloužit opět především Vám –
občanům.
Mapový portál byl pro městys Žehušice připraven týmem odborníků ze společnosti Geosense. Firma Geosense byla založena na konci
roku 2009 a zabývá se mapovými portály, informačními systémy a sběrem dat. Vlajkovou lodí společnosti je právě geoinformační systém
Mapový portál, díky kterému se společnost stala jedničkou na trhu – Mapový portál využívá již okolo 1 000 obcí z celé České republiky!
O tom, že se společnosti daří, svědčí mimo jiné četná ocenění v soutěžích Zlatý Erb nebo Internet Effectivness Award či rozšíření činnosti
na Slovensko a do USA. Úspěch dokládá i letošní odlet týmu Geosense do Spojených států, kde zaměstnanci za podpory CzechInvestu
pracovali v proslulém IT centru Silicon Valley na nových technologiích.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze
už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojové kartony
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka
a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
V neděli 6. října 2013 se v naší obci uskutečnilo hasičské cvičení Kutnohorského okrsku č. 1 s účastí jednotek požární ochrany z obcí Žehušice, Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš a Záboří nad Labem
a jako hostů z obcí Kojice a Starý Kolín. Cvičení bylo zahájeno vyhlášením poplachu v jednotlivých
obcích ve 13.30 hodin. Nejprve byla uskutečněna dálková doprava vody z řeky Doubravy (od brodu
v ulici K Lávce) k cca 650 m vzdálenému objektu základní školy (voda sem byla dopravena ve 14.15
hodin), kde JPO Starý Kolín a Žehušice stříkaly vodu z otočných lafetových proudnic svých cisternových automobilových stříkaček Tatra 815 a Škoda 706, které byly posléze doplněny vodou dálkově
dopravovanou šesti stroji PS 12 ostatních zúčastněných jednotek. Dále cvičení probíhalo nácvikem
vyhledávání pohřešované osoby v obtížně schůdném terénu pomocí pátracích rojnic v lokalitě
Žehušická skalka. Poté JSDHO Starý Kolín provedla ukázku práce s termokamerou. Cvičení bylo zakončeno vyhodnocením a krátkou okrskovou poradou v Hostinci U Jelena.
V měsíci říjnu proběhla velká brigáda na hasičárně. Zabetonovali jsme vjezd do garáže a odizolovali jsme část základů. Také jsme odstranili dřevěnou přístavbu za hasičárnou. Všem účastníkům patří velký dík. Fotografie z těchto akcí si můžete
prohlédnout na stránkách obecního úřadu na adrese http://www.zehusice.cz/zehusice/hasici.html.
S příchodem vánočních svátků, kdy si zapalujeme svíčky na adventních věncích, bych vám chtěl
stejně jako loni připomenout, abyste nic nenechávali bez dozoru a předešli tak možnému vzniku požáru. Touto cestou bych chtěl také požádat všechny obyvatele Žehušic, aby neparkovali svá vozidla před vjezdem do hasičské zbrojnice (budova u parkoviště školky) a v lokalitě ,,U lávky“ a nebránili tím v přístupu k vodnímu zdroji.
Závěrem bych chtěl popřát všem obyvatelům Žehušic a Bojman krásné, pohodové a dětem bílé
Vánoce. V příštím roce přeji všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a spokojenost.
Velitel SDH Roman Varga
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Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín – pozvánka
ZŠ MŠ a PŠ Kolín je největší školské zařízení v našem regionu,
které se věnuje vzdělávání osob s různými druhy postižení. Na závěr
letošního roku si připravili učitelé a jejich žáci dva koncerty plné
známých vánočních koled a melodií.

DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA OD NAŠICH DĚTÍ PRO ZPESTŘENÍ
Tajenka: pracovní nástroj

První koncert se konal v pondělí 9. 12. od 18 hodin v prostorách
kolínské židovské synagogy. První část koncertu zajistil dětský
pěvecký sbor s hudebním doprovodem svých učitelů. Každý
návštěvník koncertu se zaposlouchal do tradičních vánočních koled.
V druhé části koncertu vystoupil hostující pianista Filharmonie
Hradec Králové se zpěvačkou Pražské konzervatoře. Při jejich
vystoupení zazněly části hudebních děl od Antonína Dvořáka,
Bedřicha Smetany, J. J. Ryby, Mozarta či Giordana.

1. Nástroj, kterým se
přibíjí hřebík.
2. Nástroj, který řeže
dřevo.
3. Zařízení pro čerpání
vody.

Druhý koncert se uskuteční 17. 12. od 10 hodin v kolínském kostele
Sv. Víta na Jiráskově náměstí na Zálabí. Zde opět vystoupí dětský
školní sbor se speciálním hudebním doprovodem v čele se svým
kytarovým sólistou Jaromírem. Jako malý dárek pro všechny ná
vštěvníky je na závěr připraven i varhanní koncert s melodiemi
Vánoc, který vyvrcholí krásnou skladbou Toccata od J. S. Bacha.
Na tento koncert zveme žáky z ostatních škol i s jejich učiteli, rodiče
a přátele žáků a samozřejmě i veřejnost. Vstupné na oba dva koncerty
je pouze a jenom dobrovolné.
Tomáš Křiva, Gábina Línková

4. Nástroj pro práci se
šroubky.
5. Nástroj pro okopávání
záhonů.
6. Nástroj pro zametání
podlah.

HISTORICKÉ OKÉNKO
Na konci měsíce října umožnila společnost Enlino, a.s. veřejnosti vstup do
nově zrekonstruované jízdárny a konírny. Žehušičtí občané a všichni ostatní
návštěvníci se mohli kochat krásnými reprezentativními prostory a také mohli
obdivovat stáje s ušlechtilými plemeny koní. V této souvislosti se v prosincovém
čísle tudíž zmíníme o historii žehušické jízdárny.
Jízdárna byla vystavěna v r. 1734 za držitele žehušického panství Jana Josefa
z Thunu a Hohensteinu a bylo zde chováno mnoho ušlechtilých koní. Podle
Weinmayerova popisu z r. 1783 byli mezi hrabětem Kinským z Chlumce v r. 1755
vyměňováni koně ze zdejšího štítu. Výměnou se sem dostali špatní neapolští
hřebci a matky mající mnoho vad. Proto bylo r. 1779 hrabětem nařízeno veškeré
chybné koně postupně rozprodat a stav zmenšit. Aby se chov koní zušlechtil, bylo
zakoupeno několik nových
hřebců a matek. K obsluze a cvičení koní bylo četné služebnictvo pod vedením
štolby. Jezdečtí koně byli cvičeni ve volné přírodě, v případě nepříznivého
počasí a v zimě to bylo právě v jízdárně. Pro výběhy koní byly zřízeny ohrady
v oboře od parku ke „Střelnici“, u mostu „Na Ohradách“ a před novým
zámkem. Zdejší štít zde byl až do r. 1866, kdy byl zrušen. V letech 1805–1810 se
v jízdárně konala česká divadelní představení, která řídil ředitel kutnohorských
škol P. Střecha. Také v 60. letech 19. století se zde pořádaly velkolepé lesnické
plesy za přítomnosti vrchnosti. Dne 21. června 1931 se v jízdárně konal velký
koncert virtuosů na klavír Taťány Baxantové a lesní roh Emanuela Kautského,
pořádaný u příležitosti odhalení pamětní desky J. V. Sticha, virtuosa na lesní
roh, na starém zámku. Příležitostně sloužila jízdárna k výstavním účelům.
(-mf-)
Zdroj: Dějiny městyse Žehušic, František Novák

Zajímavé profese mezi námi
Blíží se Vánoce a s nimi tradiční VÁNOČNÍ KONCERT v kostele sv. Marka. Tato krásná tradice se stala již součástí Štědrého dne mnoha našich
obyvatel. A protože paní Mgr. Lenka Macháčková je vedoucí a dirigentkou dětského pěveckého souboru, položili jsme několik otázek právě jí.
1. Jak dlouho již tradice „zpívání v kostele na Štědrý den“ vlastně
trvá a kdo byl autorem této myšlenky?

Letos to bude 14. koncert pod mým vedením a přede mnou koncerty
organizovaly sestry Marie a Renata Havránkovy, které měly nelehký úkol,
6

Vzhledem k tomu, že jsme takový sezónní sbor, těžko něco plánovat. Je
to trochu adrenalin před první zkouškou, kolik se nás sejde a v jakém
složení. Musím poděkovat mým věrným, některé zpěvačky jsou s námi
od první třídy po střední školy. Mé plány se tedy zužují na snažení
se o stále lepší pěveckou, sborovou kvalitu. Velmi těžké je skloubit
věkový rozdíl našich členů, tuším od 5 do 32 let, proto také vzniká
sboreček při základní škole, jako něco trvalejšího, ten je však ještě
hodně v plenkách. Nejbližší metou, které bych chtěla dosáhnout, je
najít pro náš sbor výstižné jméno.
7. A teď také něco o Vás. Hudba se stala Vaší profesí – jak se Váš
talent a vztah k hudbě vyvíjel?
Pocházím z hudební rodiny, ve které je hudba přirozenou součástí života,
takže vztah k hudbě i talent byly jaksi dány. Od tří let jsem chodila do
sboru paní učitelky Vavřičkové, záhy na sólový zpěv, na klavír do třídy
paní učitelky Radilové, později na skladbu, k panu dr. Reslovi, později
k prof. Smutnému a k paní prof. Ježkové, jejíž osobnost a skladatelská
činnost byla náplní mé diplomové práce. Kdyby rodiče dali na moje
první slzy a nechuť pokračovat, skončila bych s hudbou asi záhy, ale
jejich trpělivé vyčkávání před liduškou a nekonečné „taxikaření“ vedlo
k tomu, že jsem velmi brzy zjistila, že cvičit na klavír mě baví víc než
domácí práce a že hudba je kamarádka, která vás nikdy nezradí.

přivést lidi do kostela. Chodila jsem zpívat do jejich sboru jako malá,
takže tuším, že tato tradice sahá do devadesátých let minulého století
2. Kdo všechno se podílí na organizaci koncertu?
Těžko všechny vyjmenovat a na nikoho nezapomenout, během let
se vystřídalo hodně lidí, kteří s námi zpívali a hráli, máme i několik
různých autorů pozvánek, dokonce z různých koutů republiky, přes
Plzeň po Jindřichův Hradec. Ale mými pevnými body, o které je
možné se opřít, jsou Alenka Mátlová, Barbora Zavadilová a Ondřej
Podhradský. Několik dní před koncertem ale zapojuji celou rodinu.
Tímto jim všem děkuji.
3. Kde čerpáte inspiraci pro repertoár, který je pokaždé jiný a vždy
velmi vydařený?
Děkuji za pochvalu, snažím se neustále rozšiřovat svoji sbírku vánočních
písní a koled kupováním not, neustále sahám po materiálech z dob studií
i z mého aktivního sborového zpívání, moje bývalé spolužačky mají
své sbory, navzájem se tedy inspirujeme, notový materiál také pořizuji
na kurzech sbormistrů. S některými písněmi přijdou děti samy a také
dostávám písně od přátel a známých se slovy „to by se Ti mohlo hodit“.
4. Nacvičujete s dětmi během celého školního roku nebo je
žehušický dětský sbor aktivní pouze před Vánocemi?
Do loňského roku jsme se scházeli vždy jen od konce října do Štědrého
dne a s železnou pravidelností jsme si při generálních zkouškách
slibovali, že ten další rok začneme určitě dříve. Letos se to poprvé
podařilo a vedu pěvecký kroužek při ZŠ Žehušice. Některé děti pak
chodí na kroužek i na nedělní nácviky. O víkendu se scházíme kvůli
našim vysokoškolákům a již pracujícím členům.
5. Máte stálé složení sboru nebo se děti obměňují? Spolupracují malí
zpěváčci s nadšením nebo se také občas setkáváte i s „vlažnějším
přístupem“?
Členové se obměňují s tím, jak „stárnou“. Obzvlášť chlapci si od
určitého věku přijdou už moc velcí, což je ovšem strašná škoda, právě
minulý víkend jsem měla příležitost se zúčastnit celostátní přehlídky
nejlepších sborů a chlapecké sbory patřily k těm nejúžasnějším. Máme
však jednoho „stálého“ člena, který je se mnou úplně od začátku bez
jediné „přestávky“ a tím je slečna Petra Fantyšová, dnes studentka VŠ,
začínala jako malá holčička. Malí zpěváčci spolupracují s nadšením
vždy, u těch starších je to už složitější, ale zřejmě vědomí, že mohou
z našeho předvánočního kolotoče kdykoliv vystoupit a atmosféra
nedělní školy v kombinaci s kostelem a samotným vystoupením, dělá
divy. Také se snažím, a nejen já, aby na zkouškách byla sranda.
6. Dětský sbor vedete v Žehušicích již několik let. Máte s ním
nějaké další plány?

8. Jaké je Vaše vzdělání a čemu jste se profesně dosud věnovala?
Spojila jsem své dvě lásky, hudbu a literaturu, s touhou být neustále
mezi lidmi a vystudovala učitelství pro střední školy hudební výchova český jazyk. Ještě při studiu jsem začala učit na základní škole, protože
podle slov mého profesora literatury, „kdo si nezažil to pravý maso na
základce, není správnej učitel.“
9. V které oblasti se cítíte nejjistěji – ve zpěvu, hře na nástroj či
dirigování? Nebo tyto dovednosti vůbec neoddělujete?
Vždy, když přijdu mezi muzikanty, s velkou pokorou si přiznávám, že
se stále mám hodně co učit. Jistá si tedy nejsem, snažím se neustále
vzdělávat, ale vzhledem k tomu, že už pravidelně necvičím, a prsty
rychle leniví, a sbormistr jsem stále ještě amatér, nejjistěji se cítím ve
zpěvu, s tím jsem nepřestala, jen se mi mění repertoár.
10. V současné době jste na mateřské dovolené – projevují se již
u Vaší dcery hudební vlohy? A jakým způsobem je rozvíjíte?
Myslím, že výrazněji se u ní projevují vlohy sportovní, zřejmě
po babičce a tatínkovi. O hudbu má zájem asi jako všechny děti ve
dvou letech – velký. Chodíme proto do hudební školy Yamaha, doma
pak sama tříská do klavíru, vyžaduje i noty (písničky s ilustracemi).
Poslední skladbou byla Óda na dudlík s textem ó dudů moje. A i když
třeba bude jednou raději skákat do dálky, sedět v knížkách nebo dělat
lidem účesy, doufám, že ji hudba neopustí a nikdy nezklame.
11. Máte nějaké další hudební aktivity mimo obec Žehušice?
V současné době kromě muzicírování s přáteli bohužel ne. Koketuji ale
s myšlenkou začít chodit do pěveckého sboru Tyl.
12. Jaké máte profesní plány do budoucna?
Letošní léto jsem měla naplněné kurzy sbormistrovství, myslím tedy, že teď
mě čeká sborová etapa, vracím se také ke skládání právě sborové literatury,
láká mě také studium muzikoterapie a určitě se chci vrátit k učitelství.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji, aby letošní Vánoční koncert v kostele
sv. Marka byl stejně vydařený jako ty předchozí.
(-lj-)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Děti od začátku školního roku prožily velké
množství radostných chvil při plaveckém
výcviku, návštěvě Žehušické obory, dovádění
s draky na zahradě, představení divadla Kůzle
s pohádkou „Potrestaná lakota“, při vystoupení
třídy „Sluníček “ v restauraci U Jelena pro set
kání seniorů, při návštěvě Muzea stříbra – Hrá
dek v Kutné Hoře, při loutkovém představení
v mateřské škole s „Pirátskou pohádkou“.
Nejkrásnější částí roku je advent s čertem,
Mikulášem a Ježíškem. Tato atmosféra na nás
dýchne v naší mateřské škole a naplno prožíváme tento čas. Děti si vyzdobí třídy i bezprostřední okolí mateřské školy, zúčastní se rozsvícení
stromečku v obci, společně si užijí „Mikulášskou nadílku“, „Vánoční posezení s rodiči“ i „návštěvu Ježíška“.
Tak tedy i vám všem přejeme krásné prožití vánočního času.
Hana Najbrtová a Ilona Přibáňová – učitelky MŠ

ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
„Po stopách Bible“ šli žáci ZŠ Žehušice
Dne 18. 10. a 19. 11. zavítali do Českého muzea stříbra žáci IV.,
VI., a VII. třídy, kteří si prohlédli výstavu 400 let Bible králické
a zároveň se zúčastnili interaktivního programu „Po stopách
Bible“. Žáky provedl výstavou Alexander Štěpánovský kazatel z Křesťanského spole
čenství Kutná Hora a zároveň je seznámil s nejčtenější knihou světa – s Biblí. Děti se
rozhodně s Alexandrem nenudily, protože si i mohly jeden biblický příběh – „O Davidovi
a Goliášovi“ zahrát. Nebyla to jediná aktivita, která čekala na malé návštěvníky. Muzejní
archivář a historik Bc. Josef Kremla přinesl dětem k nahlédnutí dvě historické Bible.
Prolistovat si tak mohly Velislavovu Bibli (její faksimili), jejíž originál vznikal v letech
1325–1349 a Bibli kutnohorskou z r. 1489, která se stala první ilustrovanou tištěnou Biblí
v Čechách.
Na závěr přišla praktická část, kdy si děti mohly vytvořit svůj první list Bible. Chopily se ihned husího brka, inkoustu, někteří si vyrobily
vlastní razítka či svitky. Domů děti odjížděly nejen se svými výrobky, ale získaly dále za svou píli i Bibli pro mladého čtenáře, kterou věnovalo
účastníkům programu Křesťanské společenství Kutná Hora.

Školní družina a školní klub
Tak je za námi první čtvrtletí školního roku a před námi Vánoce. Ten čas utekl jako voda a děti sčítají své školní úspěchy a občas i neúspěchy. Ale
škola není jen o známkách. Je také o zábavě, hrách a poznávání, které je doprovázejí nejen během vyučování, ale také ve školní družině či ve školním
klubu.
V tuto chvíli družina a klub poskytují zázemí pro 57 dětí a jejich kapacita je plně obsazena. K dispozici máme prostory školní družiny
a knihovny, kde sídlí školní klub, ale využíváme také odborné učebny i tělocvičnu. Náplň našich dnů je velmi pestrá. Od společenských her,
práci s různými výtvarnými technikami, přes čtení knížek, sportovní hry a další aktivity se s rychlostí blesku přesouváme školním rokem. Děti
si při svých činnostech nejen prohlubují to, co již slyšely ve škole, ale snažíme se o to, aby se v návaznosti na roční období seznamovaly i se
starými zvyky či s životem svých babiček a dědečků.
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Podzim jsme tak doprovázeli výrobou draků a barevného listí, z trávy na družinové děti vykoukli barevní ježci, a prostor rozzářily usměvavé
žabky. Zkoušeli jsme sílu větru při pouštění draků a roztáčení vlastnoručně vyrobených větrníků. Družinu rozveselil také „Kloboukový den“
a také se plně poddala Halloweenu a řádění strašidel během zábavného odpoledne „Ať žijí duchové“, kterému předcházela patřičná výzdoba
v podobě všude poletujících duchů a vydlabaných dýní. Při jednom z posledních slunečných a teplých podzimních dnů jsme se pustili nejen do
venkovních her, ale také do pečení jablíček a brambor tak, jak to dělali naši předkové. A o úspěchu a radosti rozhodně svědčily umazané ruce,
pusy a spokojené úsměvy všech dětí z družiny i z klubu.
Ve školním klubu také doznívají zážitky z prvního společného výletu školního klubu, který se uskutečnil v neděli 17. listopadu. Posbírali
jsme s sebou i pár sourozenců a kamarádů a tak se nás v mlhavém ránu u Chrámu svaté Barbory sešlo osmnáct. Rodiče si dovolím nepočítat.
Dopoledne na nás čekala návštěva Galerie Středočeského kraje, kde nás ještě většina nebyla, a lektorka s programem o obrazech. Najednou
jsme se ocitli nejen v jiném světě. Hledali jsme a sami obraz tvořili, poznávali mraky a sami si mrak vytvořili. Odpoledne jsme naplnili další
částí naší dlouhodobé klubové týmové hry, kdy jednotlivé týmy podle mapy hledaly po městě dané památky a plnily úkoly s nimi spojené.
Všichni jsme se pak sešli na Palackého náměstí a výlet zakončili návštěvou cukrárny.
Teď se již blíží nejen zima, ale také tradiční vánoční besídka a jarmark. Školní družina tak žije představením, školní klub plány na Advent
a naše výrobky si můžete nejen prohlédnout ale také koupit o jarmarku.
Alena Vilišová, Bc. Lucie Kopecká

Sport na základní škole
Nejen učením živ je člověk. I tělocvik patří k základnímu vzdělání.
I když jsme škola malá, tak přesto v rámci okresu jsme v prvním
čtvrtletí školního roku získali řadu pěkných úspěchů.
Na okresní olympiádě v atletice zvítězila Klára Černá na 800 m
v kategorii starších žákyň. Ve stejné disciplíně v kategorii mladších
žákyň vyhrála Natálie Hrubešová.
Stříbrnou medaili přidal starší žák Milan Maštalíř na 150 m a Natálie
Hrubešová ve skoku vysokém. Milan Maštalíř získal ještě bronzovou
medaili na 60 m.
Na okresním kole v přespolním běhu ve své kategorii zvítězila opět
Natálie Hrubešová.
Starší žáci odehráli kvalifikaci ve fotbale pod hlavičkou Coca Coly.
Zde obsadili 2. místo. V týmu nastoupili: David Fojtík, Matěj Špitálník,
Miroslav Havlíček, Nikolas Brodský, David Sobotka, Jakub Krča,
Daniel Krátký.
V listopadu se rozjely soutěže ve florbale. Nejlépe si vedlo družstvo
mladších žákyň ve složení Adéla Hodboďová, Natálie Hrubešová,
Barbora Jurášová, Hana Poskočilová, Eliška Rajmová, Marie Šnáblová
a Veronika Černá, které postoupilo do okresního finále, když jasně vyhrálo oblastní kolo. Toto kolo bude odehráno ještě před Vánoci.
Starší kluci (Merunka, Špitálník, Kratochvíl, Maštalíř, Sobotka, Fojtík, Holec, Procházka, Karela) obsadili v oblastním kole 4. místo a mladší
kluci (Hodboď, Krátký, Těšitel, Svoboda, Černý, Vančura, Marek, Brodský, Votava, Línek, Stárek) obsadili 5. místo.
Do Vánoc nás ještě čeká Vánoční turnaj ve futsale za účasti škol z Vrdů, Nových Dvorů, Potěh a škol Čáslavi.
I v mimoškolním sportu se naši žáci neztratili. Na Mistrovství České republiky vybojovala titul mistryně ČR v kickboxu Eliška Jurášová,
II. třída, disciplína LC mladší žákyně, kategorie 28 kg. 3. místo obsadila v disciplíně PF mladší žákyně. Marie Mečířová, IX. tř. se na MČR
umístila na 2. místě disciplína Lightcontact, ženy – 65.
Přejme všem dětem hodně sportovních úspěchů i v dalším roce.
Jana Červenková – učitelka TV

Ondra peče trdelník
RECEPT: Trdelník z domácí pekárny
Ingredience
500 g polohrubé mouky, 4 žloutky, 20 ml
rumu nebo vaječného likéru, 100 ml mléka, 60 g másla a 20 g sádla, 60 g moučkového cukru, 5 g soli, 20 g čerstvého
droždí nebo 1 lžička sušeného, 2–3 sáčky
vanilkového cukru, 1 balíček skořice
Postup
Máslo rozpustíme a necháme vychladnout. Z mléka a droždí utvoříme kvásek.
Suroviny klademe do domácí pekárny od
tekutých po sypké. Nastavíme program
těsto. Po ukončení programu tvoříme
dlouhé válečky, které namotáme na sklenice. Vyválíme ve směsi z cukru a sko
řice. Pečeme na 180 °C horkovzduch, dokud nezezlátnou.

Na středu 13. listopadu jsem se těšil. Naše skupinka mohla
o hodině vaření dělat trdelník. Do školy jsem sice musel
o chvíli dřív, ale to mi nevadilo. Přinesl jsem si všechny
suroviny a domácí pekárnu, abych urychlil tvorbu těsta.
Do pekárny jsem dal všechny tekuté i sypké suroviny
a zapnul časovač, který měl pekárnu zapnout v 8.00
a odešel jsem na první vyučovací hodinu. O přestávce
jsem se šel na těsto podívat (protože jsem časovači nevěřil)
a v tu chvíli jsem se málem skácel – časovač se nezapnul.
Zapnul jsem tedy pekárnu ručně. S pocitem úzkosti, že
těsto bude hotové pozdě, jsem šel na další hodinu. O velké
přestávce jsme šli do kuchyňky všichni a v tu chvíli jsem
se opět málem skácel. Těsto nevykynulo. Později jsem
zjistil, že jsem zapomněl rozpustit máslo, takže v těstě
zůstaly kostky másla a nevykynulo. Po chvilce beznaděje
jsem těsto vypracoval ručně a dal vykynout na pánvičku,
kterou jsem položil na horký sporák (po druhé skupině). Po 20 minutách mi bylo zase hej,
těsto vykynulo a my jsme se pustili do namotávání těsta na sklenice. Potom jsme je vyváleli
v posypce a upekli. Naštěstí trdelníky chutnali výborně, takže jsme je roznesli na ochutnání.
Nikdo nepoznal, že při jejich výrobě jsme měli tak velké potíže.
Ondřej Vařečka, VII. třída
9

JE TŘEBA ZAČÍT VČAS…
Začátkem listopadu mě navštívila v ředitelně žákyně druhé třídy. S vážnou tváří mi popřála hodně zdraví a štěstí do nového roku a dodala:
„A přinesla jsem Vám taky dárek.“ Byla to taštička s přáním k novému roku a vystřižený vánoční stromeček. Než jsem stačila cokoliv
říct, jedním dechem mi oznámila: „Víte, mám toho hodně, tak jsem musela začít už teď.“ V hlavě mi naskočila souhlasná myšlenka, ano,
všichni toho máme hodně. Je třeba začít včas, protože na některá přání, na slova, na vyznání může být už pozdě a k těm správným uším
se nedostanou. Opět, jako už nesčetněkrát, jsem se přesvědčila, že nás děti mohou mnohé naučit.
Proto Vám za ně, za sebe, za celý učitelský sbor a všechny pracovníky školy přeji dostatek času na všechna milá slova a laskavé činy,
spoustu zdraví, štěstí a osobní spokojenosti v novém roce 2014.
Yveta Zemanová

TJ SOKOL ŽEHUŠICE
MAGICKÁ NOC
Kdo by neměl rád noční světýlka a trochu tajemství? To jsou hlavní lákadla této tradiční akce,
která si již našla spoustu malých a velkých příznivců. Opět jsme se sešli u budovy základní školy, kde se roztomilá i ošklivá strašidla naučila krátkou básničku na magickou koledu a vyrobila si figurku ducha. Zájemci z řad malých i velkých si nechali na obličej namalovat pavučinu, netopýra i krvavé jizvy. Pak se celý průvod i s rozsvícenými
lampiony vydal po „dýňové cestě“. U každého zastavení malí koledníci dostali drobnou odměnu a na závěr se občerstvili u magického stánku.
Nejsilnější zážitek ovšem všechny přítomné teprve čekal – protože nám počasí přálo, tak si
účastníci mohli zakoupit a vypustit lampion štěstí. Byla to opravdu krásná podívaná, když se
k obloze vznášelo téměř padesát barevných metrových lampionů a tiše mizelo v dáli. Magická
noc se zkrátka opravdu vydařila.
(-lj-)

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK

SILVESTROVSKÝ NOHEJBAL

Tak jsme opět začaly! Ženy a dívky cvičí každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Žehušice. Cvičení zvládne opravdu každý – jedná se o prvky aerobiku,
protahování, posilování a zdravotní tělocvik. Přivítáme mezi námi všechny přízniv
kyně pohybu – vhodné oblečení a obuv na cvičení s sebou, pití, 20 Kč na lekci a do
brou náladu také!

Letos 31. 12. 2013 se uskuteční již
10. ročník turnaje! Všem příznivcům tohoto sportu podá bližší informace jako již
tradičně hlavní organizátor akce pan
Dušan Línek.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
Jak se v naší obci již stalo dobrým zvykem, i tentokrát všem žehušickým občanům přijdou v neděli 5. ledna 2014 popřát
do nového roku Tři králové. Opět jsme se
rozhodli podpořit celonárodní sbírku pořádanou Charitou ČR prostřednictvím spolupráce s Oblastní charitou Kutná Hora.
Věříme, že stejně jako v minulých letech,
tak i tentokrát budete štědří a naklonění
dobré věci, za což vám všem předem moc
děkujeme.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Zveme všechny příznivce tance a dobré zábavy v pátek 21. března 2014 od 20.00 hodin
na Josefovskou zábavu, která se uskuteční na sále v restauraci U Jelena. K tanci
a poslechu zahraje kapela TECHNICS TURKOVICE, vstupné 100 Kč. Tombola
a půlnoční překvapení zajištěno!

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Zveme všechny členy a příznivce TJ Sokol Žehušice na výroční členskou schůzi, která
se uskuteční v úterý 21. ledna 2014 od 18.00 hodin v pizzerii Pod Kostelem. Na programu: vybírání členských příspěvků (100 Kč dospělí členové, 50 Kč děti od 6 do
15 let), hodnocení hospodaření a akcí v roce 2013, plán akcí pro rok 2014, různé.
Pro členy je zajištěno malé občerstvení.

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM, PŘÍZNIVCŮM A SPONZORŮM TJ SOKOL ŽEHUŠICE
Děkujeme všem, kteří se účastnili ať již jako organizátoři, tak jako návštěvníci našich akcí, a také všem našim sponzorům, kterými v roce 2013
byli: VS.com Žehušice, Potraviny Němeček, Zahradnictví Mečířovi, Obecní úřad Žehušice, firma Adria, firma Hraňo, Městské knihy s.r.o.,
Potraviny Kotriszová, Konifery s.r.o., Obchůdek U Moniky, Komerční banka Poděbrady, Kadeřnictví Renata Nová, Kadeřnictví Šárka Hynková,
ZOS Kačina a.s., firma Fastra, Lékárna HERBA Žehušice, Bazar Nové Dvory – p. Šibrava, Masérské, rekondiční a regenerační služby Danuše
Málková, Pizzerie Pod Kostelem Žehušice, Masna a uzenářství Kolín, J.Komárek – včelař, V. Šálený – soukromý zemědělec, Unikom Kutná
Hora, pan J. Hromas, Masáže Romana Zárubová, MAS Lípa pro venkov, o.s. Velké díky a těšíme se na spolupráci v roce 2014!
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Cvičení  pro rodiče s dětmi

Cvičení pro rodiče s dětmi bude probíhat od února 2014 každý pátek od 9.30 do 10.20 hodin a cvičení pro předškolní děti také od února 2014
každý pátek od 17 do 18 hodin v tělocvičně ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V ŽEHUŠICÍCH
Zájemci, kteří by se chtěli spolupodílet na zakoupení pyrotechniky na společný ohňostroj v Žehušicích plánovaný na 1. ledna 2014 od 18.00 hodin,
se mohou se svými příspěvky hlásit v květinovém studiu firmy HRAŇO osobně nebo na e-mailové adrese zahradnictvi@hrano.cz nebo na telefonním
čísle 327 399 161. Místem konání bude pravděpodobně pole za hřbitovem a dodavatelem je společnost viz www.ohnostrojemistik.cz.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
První adventní neděli v odpoledních hodinách
proběhlo v naší obci rozsvícení vánočního stro
mu ve spolupráci OÚ, TJ Sokol Žehušice a Pan
ství Žehušice. Na prostranství před lipovou álejí
vystoupily děti z mateřské školy z oddělení
Hvězdiček a společně s paní učitelkou Najbrtovou
a Přibáňovou zazpívaly krásné vánoční písničky.
Kulturní program také ještě doplnil pěvecký krou
žek ZŠ pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové.
Paní starostka a zástupce Panství Žehušice p. Lud
vík pronesli slavnostní proslov, ve kterém všem
popřáli šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví
a úspěchů do nového roku 2014. K předvánoční
atmosféře přispělo i drobné pohoštění, které si pro
nás připravili členové TJ Sokol Žehušice a Panství
Žehušice. Děti i dospělí mohli tedy ochutnat vánoční cukroví, štolu nebo vánočku a v chladném počasí
každý uvítal možnost zahřát se ovocným čajem nebo svařeným vínem.
(-mf-)

Doporučujeme z naší kuchyně
ZVĚŘINA NA ČERNO
1 zajíc (kančí, srnčí), 3 lžíce oleje, 2 cibule, 1/2 celeru, 1 petržel, 1 mrkev, 2 lžičky
cukru, 1/2 citronu, 10 ml octa, 10 kuliček pepře, 5 kuliček nového koření, 3 bobkové
listy, 500 ml masového vývaru, hladká mouka, 2 lžíce nastrouhaného perníku, 5 lžic
švestkových povidel, 200 ml červeného vína, 1 malá sklenička brusinkového kom
potu, sůl, pepř
1. Maso naporcujeme, osolíme a opepříme.
2. Očistíme kořenovou zeleninu a pokrájíme ji na plátky, oloupanou cibuli na kolečka.
3. Na oleji zpěníme cibuli a přidáme nakrájenou zeleninu. Vše orestujeme, pak přidáme cukr a necháme ho zhnědnout. Na připravený
základ položíme maso, přelijeme jej šťávou vymačkanou z půlky citronu a ocet. Nakonec přidáme kuličky pepře i nového koření
a bobkové listy.
4. Maso podlijeme vývarem, přikryjeme pokličkou a necháme dusit. Během dušení podle potřeby podléváme vývarem.
5. Šťávu zahustíme hladkou moukou. Za stálého míchání vlijeme zbylý vývar a chvíli spolu povaříme. Přidáme nastrouhaný perník
a vmícháme švestková povidla, červené víno a brusinkový kompot. Podle chuti přisladíme. Podáváme s knedlíkem nebo bramborovými noky.
(-mm-)

BANÁNOVÉ POKUŠENÍ
1 balíček dětských piškotů, 4 banány, čokoláda na vaření, kousek ztuženého tuku,
párátka, alobal, cukrářské zdobení
Mezi dva piškoty vždy vložíme plátek banánu a spíchneme párátkem. V kastrůlku
rozehřejeme čokoládu s tukem a do tekuté polevy namáčíme postupně všechny
jednohubky. Klademe je na tác vyložený alobalem. Necháme změknout a ztuhnout
do druhého dne v chladnu (ale ne v ledničce).
(-mm-)
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně
štěstí a zdraví v novém roce 2014 a velké
poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě
čtvrtletníku
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