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Slovo starostky
čas dovolených
a prázdnin je nenávratně pryč,
léto uteklo jako
voda a před námi je podzim,
na který se těšívá málokdo, protože bývá ve znamení
sychravého počasí a deštivých, nevlídných
dnů. Určitě ale přijdou i dny prosvícené
sluncem, kdy barevné listí rozjasní krajinu
a příroda nám ukáže své kouzlo. Tak
vyrazte do lesa na houby nebo jen tak na
procházku a přineste si barevnou kytici
listů do vázy, aby ozdobila doma Váš stůl.
Letošní podzim je ve znamení velkých
investičních akcí, na které se nám podařilo
získat dotace a o kterých se dočtete více
uvnitř Čtvrtletníku, ale zejména bude ve
znamení komunálních voleb do obecních
zastupitelstev. Přijde mi to jako včera,
kdy jsem nastupovala na pozici starostky
našeho městyse a najednou je tu čas, kdy
bych měla bilancovat uplynulé čtyři roky
ve funkci a zhodnotit, co se nám podařilo
a co skončilo neúspěchem. Hodnocení
ponechám na každém z vás, co je pro
někoho málo, je pro druhého dost, ale
nejdůležitější dle mého názoru je fakt,
že naše obce jsou stále živé za velkého
přispění našich spolků, že se tu stále
rodí děti, které si mají kde hrát, máme
tu mateřskou školku a základní školu,
zdravotní středisko tak důležité zejména
pro starší generaci, fungující poštu, máme
si kam dojít na nákup a na skleničku,
když si chceme posedět s přáteli. Žijeme
ve fungující plně vybavené obci, která
se neustále vyvíjí, a já bych Vám všem,
milí spoluobčané, chtěla závěrem ze
srdce popřát, aby Žehušice a Bojmany
pro vás vždy zůstaly domovem, kam se
budete rádi vracet, kde budete mít pevné
zázemí a dobré přátele a aby se vám tu
žilo dobře a spokojeně. Přeji Vám hodně
zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí,
protože je krásné, hodně lásky, protože je
jí málo a hodně všeho, co by za to stálo 
Ať nikdy neztratíte víru v lepší zítřky
a sami v sebe. Bylo mi nesmírnou ctí být
starostkou městyse Žehušice.
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ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŽEHUŠICE
•

Zastupitelstvo schvaluje 23. 6. 2014 nabídku na zhotovení další etapy veřejného
osvětlení v lokalitě Za Humny firmou Maděra Šípek, spol. s r.o. – 8 osvětlovacích
bodů za cenu 143 143 Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo schválilo 23. 6. 2014 celoroční hospodaření městyse Žehušice
a závěrečný účet městyse Žehušice za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Žehušice za rok 2013, a to bez výhrad.
• Zastupitelstvo schválilo 23. 6. 2014 účetní závěrky příspěvkových organizací MŠ
Žehušice a ZŠ J. V. Sticha-Punto za rok 2013.
• Zastupitelstvo schvaluje 8. 7. 2014 výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě
výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné
zakázky na akci „Děti, pojďte ven!“ (dětské hřiště Žehušice) ze dne 8. 7. 2014
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné
zakázky s uchazečem ALESTRA s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485
za cenu 541 948 Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo městyse Žehušice schválilo 8. 7. 2014 řešit financování (spoluúčast)
akce „Zateplení ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice“ ze strany obce formou přijetí
úvěru. Informace o úspěšnosti žádosti na akci „Zateplení ZŠ J. V. Sticha-Punta
Žehušice“. z Operačního programu Životního prostředí. Naše žádost je jednou
ze 183 žádostí z LX. výzvy (PO3), které byly vloženy do zásobníku projektů s tím,
že budou vyzvány k doložení závazného harmonogramu dokládajícího dokončení
realizace v roce 2014, což by jim zajistilo vyjmutí ze zásobníku. Akce tedy proběhne
ještě do konce roku 2014. V současné době je připravováno výběrové řízení na
dodavatele stavby. Celkové náklady akce 9 301 162 Kč, uznatelné náklady činí
7 540 794 Kč, požadovaná dotace činí 6 786 713 Kč, předpokládaná spoluúčast
obce je 2 514 449 Kč. Předpokládá se, že obec by mohla vysoutěžit nižší cenu, tím
pádem by byla poté nižší i spoluúčast obce.
• Zastupitelstvo schvaluje 8. 8. 2014 výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě výsledku
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na akci
„Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu při MŠ Žehušice“ ze dne 31. 7.
2014 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné
zakázky s uchazečem Tomovy Parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov,
IČ: 47470712 za cenu 1 039 873 Kč bez DPH.
(-mf-)
(celé zápisy ze zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních
internetových stránkách)

PODĚKOVÁNÍ
Vzhledem k blížícím se volbám do obecního zastupitelstva mi dovolte, abych na tomto místě
poděkovala odcházejícímu zastupitelstvu za odvedenou práci v uplynulých letech. Všem
zastupitelům, kteří se budou ucházet o svůj mandát v nadcházejících volbách, přeji mnoho úspěchů.
Jeden ze současných zastupitelů a představitelů naší obce již však kandidovat nebude. Jedná se
o pana místostarostu Ladislava Johanidese, který byl v předchozím volebním období ve funkci
starosty a v Zastupitelstvu městyse Žehušice působil nepřetržitě od roku 1980. Bylo mi velkou ctí
být v zastupitelstvu po jeho boku, je to báječný člověk se spoustou životních zkušeností a smyslem
pro spravedlnost. Všichni bychom měli ocenit jeho veliký přínos pro obec a dobře odvedenou práci.
Jeho jméno zůstane již navždy spjato s naším městysem. Přeji mu do dalších let mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a radosti ze života.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V úterý 14. října 2014 proběhne v Žehušicích a v Bojmanech SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Pokud chcete takovýto odpad
odvézt, umístěte ho v tento den viditelně před dům.
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INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY 2014
Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatků za stočné.
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 !!!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků našeho městyse proběhne
v letošním roce v neděli 5. října 2014 ve
14.30 hodin v budově staré školy. Všichni
jste srdečně zváni.
POZVÁNKA NA SETKÁNÍ SENIORŮ

Dále vyzýváme všechny občany, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky za komunální odpad
a za psa, 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. 2014 !!!
Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2014 !!!

V pátek 3. října 2014 se uskuteční v restauraci U Jelena setkání našich seniorů.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina
pana Kruliše. O zpestření akce se postarají
svým vystoupením děti z MŠ Žehušice
a členky TJ Sokol Žehušice. Občerstvení
zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi.

ZÁJEZD NA MUZIKÁL
„SNĚHOVÁ KRÁLOVNA“

Poplatky lze platit také převodem na účet č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s.
Variabilní symbol: číslo popisné (do textu napsat „poplatek za odpady, za psa, za stočné,
za kolik osob apod.“)

MĚSTYS ŽEHUŠICE MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Během prázdnin byly spuštěny nové webové stránky naší obce. Pevně věříme, že se pro vás
stanou každodenním pomocníkem při hledání nejrůznějších informací. Najdete zde také možnost nechávat si zasílat zprávy, informace, novinky a aktuality e-mailem. Stačí vyplnit na našich internetových stránkách vaši e-mailovou adresu, odeslat a Vaše adresa bude automaticky zařazena do systému. Pokud máte nějaké nápady nebo připomínky, co Vám na stránkách
chybí, neváhejte nás kontaktovat na adrese obec@zehusice.cz. Při této příležitosti bych velice ráda poděkovala panu Pavlu Johanidesovi, který nám mnoho let webové stránky spravoval, za výbornou spolupráci a vždy perfektně odvedenou práci.

NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
V září byly některé úseky místních komunikací osazeny novými dopravními značkami.
Zejména místní komunikace Ke Křížku a vjezd do ulice K lávce od OÚ, kam byly umístěny
nové dopravní značky „Obytná zóna“, kde je jasně daná max. rychlost a výstraha upozorňující na zvýšený pohyb dětí. Dodržujte, prosím, dopravní předpisy, zvláště mezi autobusovou zastávkou U Křížku a ZŠ je v určitých hodinách zvýšený pohyb dětí a chodců, dbejte tedy zvýšené opatrnosti především v zimních měsících.

Městys Žehušice pro Vás připravil i v letošním
roce malý vánoční dárek, kterým je autobusový
zájezd na muzikál „Sněhová královna“ do
Divadla Hybernia v Praze, který se uskuteční
v neděli 16. listopadu 2014. Jedná se o novou
výpravnou rodinnou muzikálovou pohádku
na motivy H. CH. Andersena v hlavní roli
s Dagmar Patrasovou. Běžná cena vstupenky je
490 Kč, městys Žehušice Vám nabízí vstupenku
za cenu poloviční, tedy za 240 Kč. K dispozici
je pouhých 48 vstupenek (omezený počtem míst
v autobusu). Příspěvek na dopravu činí 100 Kč
na dospělou osobu, děti mají dopravu zdarma.
V případě zájmu je nutné se co nejdříve nahlásit
na OÚ Žehušice a nejpozději do 17. října 2014
zaplatit vstupenky.

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
V průběhu září bude opět probíhat sbírka
použitého ošacení, kterou pořádá Diakonie
Broumov, občanské sdružení. Oblečení noste
zabalené do igelitových pytlů či krabic na
OÚ Žehušice nejpozději do 29. 9. 2014.
Vámi darované věci poslouží sociálně slabým
občanům. Předem Vám děkujeme za spolupráci.

OHLÉDNUTÍ ZA XXXII. SLAVNOSTÍ LESNÍHO ROHU
V sobotu 21. června 2014 se v Žehušicích uskutečnila XXXII. Slavnost lesního rohu. Ve spolupráci se společností Enlino, a.s. byl i tentokrát
umožněn veřejnosti vstup do obory a odpoledne se uskutečnil koncert Kvarteta lesních rohů Filharmonie Brno v Zámecké jízdárně. Byl to úžasný
zážitek. Stejně tak koncert v ZŠ J. V. Sticha-Punta, kde třešničkou na dortu bylo vystoupení dětského sboru Notík pod vedením Mgr. Lenky
Macháčkové, kde zazněly některé písničky v doprovodu Hornkvarteta Ostrava úplně poprvé. Pokud jste koncert navštívili, jistě mi dáte za pravdu.
Ráda bych na tomto místě ještě jednou poděkovala organizátorům,
sponzorům, účinkujícím a Vám všem, kteří jste se na přípravě slavnosti
v letošním roce podíleli. Již nyní se všichni těšíme na další ročník.
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JUNGLE TRIP 2014 ANEB ŽEHUŠICKÁ NECKIÁDA
V sobotu 5. července 2014 uspořádali naši mladí z klubovny ZHS již tradiční akci Jungle trip aneb Žehušická neckiáda. Smyslem bylo
postavit vlastní plavidlo, vyrazit s ním na hladinu řeky Doubravy a vyhrát třeba jednu ze soutěží (o nejlepší plavidlo, nejlepší kostým, nejlepší
lodní drink, největšího utopence, o krále Doubravy). Start byl v 10 hodin od kamenného mostu v Žehušicích, pokračovalo se přes splav
až k vodáckému klubu V Topolech. Tam měli všichni možnost se občerstvit a poté mohli ti odvážnější pokračovat v plavbě do Habrkovic.
Akce se vydařila, počasí soutěžícím přálo, jen vody mohlo být víc, aby se plavidlům lépe jelo. Jako každý rok přilákala tato akce velké
množství diváků a soutěžících. Už se těšíme, jaká plavidla ovládnou Doubravu příští rok.

NOVÁ VÝSADBA
Jistě jste si všimli, že v letních měsících byly za přispění práce brigádníků odpleveleny a vyčištěny všechny chodníky a proběhla nová výsadba
rostlin podél chodníků v ulicích K Lávce, V Chaloupkách a Ke Křížku. Protože nové rostliny musí zakořenit, prosíme Vás o ohleduplnost,
zejména dohlédněte na děti, aby po nových rostlinách nešlapaly nebo nejezdily na kole. Snažíme se naše obce postupně zvelebovat, aby se
v nich nejen dobře žilo, ale aby byly hezké i na pohled. Do prostoru spojovací cesty mezi novou a starou zástavbou V Chaloupkách byly
umístěny dvě velké květinami osázené betonové vázy tak, aby tudy nemohla projíždět auta. Tato cesta totiž slouží pouze pro pěší a cyklistům.
Lidská bezohlednost však nezná mezí a někdo již několikrát vázy posunul tak, aby mohl autem jezdit touto cestou dál. Městys Žehušice tedy
přistoupil k přísnějšímu opatření a osadil toto místo závorou. Umístit sem značky zákaz vjezdu totiž nemá význam.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ „ZA HUMNY“
Ve čtvrtek 4. září 2014 bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost nové dětské hřiště v lokalitě Za Humy. Tato část hřiště je určena zejména pro
starší děti od 6 let výše.
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 byla přidělena v plné výši 290 000 Kč. Celkové náklady činily 541 948 Kč včetně DPH.

ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
Vážení přátelé,
škola ZŠ, MŠ a PŠ Kolín by Vás ráda pozvala na prodejní výstavu výrobků mentálně postižených dětí. Tato výstava se bude konat ve
výstavní síni naproti poště během listopadu. Byli bychom rádi za Vaši podporu a rádi bychom Vám ukázali, co umíme.
Gábina Línková
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LUŠTĚTE S NÁMI PRO ZÁBAVU – ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
(v tajence se skrývá číslo)

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Dne 21. 6. 2014 proběhlo v Záboří nad Labem
první kolo hasičské soutěže okrsku č. 1 v požárním útoku. Naše jednotka se této akce zúčastnila jako technická podpora se svou cisternovou
automobilní stříkačkou. Dále pokračují práce
na přístavbě sociálního zařízení a šatny.
Přístavba je již zastřešena a jsou také vsazena
okna. V klubovně pracujeme na opravě stropu
a omítek. Byly také provedeny drobné opravy
na naší cisternové automobilové stříkačce. Na
podzim nás ještě čeká okrskové cvičení v dálkové dopravě vody za snížených světelných podmínek. Závěrem bych chtěl popřát všem žákům
a učitelům ZŠ v Žehušicích úspěšný školní rok 2014–2015.
Velitel SDH Roman Varga

HISTORICKÉ OKÉNKO
Při červnových oslavách lesního rohu nám bylo umožněno se podívat do žehušické obory. Asfaltovou cestou podél Koniferových
školek jsme si mohli prohlédnout, jak pokračují práce v rámci opravy zámku a také jak se pomalu mění zámecký park. Po slavnostním
troubení lesních rohů u vstupní brány do obory jsme vyslechli krátký proslov a poté jsme se mohli vydat podívat na bílé jeleny v oboře.
O jejich historii se však zmíníme až v prosincovém čísle, ale v rámci nadcházejícího podzimu, který krásně barví přírodu, se vydáme
po stopách samotné žehušické obory a jejích přírodních úkazů.
Mezi Žehušicemi a Bojmany rozložena jest obora ve výměře 300 ha, její obejití trvá téměř dvě hodiny. Severozápadní částí protéká
řeka Doubrava ( jméno dostala od doubrav ) a náhon spojený oboru zavlažujícími struhami. Původně byla obora obyčejnou doubravou
uprostřed s velikým rybníkem Kravincem slynoucí bohatostí ryb. Z rybníka vyčníval dnes dosud patrný ostrůvek Helena, kde dříve
stávala nějaká budova.
Zajímavo je, že o oboře činí se zmínka již na počátku 16. století, jeť již na mapě Mikuláše Klaudiána r. 1518 zakreslena.
Roku 1742 v bitvě u Chotusic opíralo se vojsko německé, jmenovitě jízda, o zeď obory jest jisto, že průběhem bitvy část padlých našla
smrt na březích rybníka, anebo i v Kravinci se utopila. Když po vysušení močálů kopali spojovací strouhy, našly se kosti lidské i části
válečných zbraní.
V době, kdy držitelem panství byl Adam starší z Valdštejna, byla v části obory za řekou Doubravou a pod mlýnským náhonem velká
ovocná zahrada štěpy vysázena. Dosud tato místa na Velké a Malé štěpnici se nazývají. Za hraběte Josefa Františka z Thunu, který velký
počet koní choval, byla část obory od Psinku až k řece ohrazena a hrazená prostora sloužila za výběh pro klisny a hříbata.
Asi na počátku 19. století byl rybník vypuštěn, proměněn v rozsáhlá luka a doubrava upravena tak, jak ji dnes spatřujeme. Naplaveninové
močály vysušeny, choré a méněcenné stromy vykáceny a ponechány jen mohutné duby a jilmy.
Prázdná místa vysázena vesměs vzácnými stromy jehličnatými a listnatými, upraveny cesty, vystavěny dvě kůlny pro uschování sena
a pro zimní krmení zvěře, na náhoně zřízeno koupadlo a o něco dále střelnice. Když zrušena byla nevelká obora Na Vedralce, kde mívali
držitelé panství do let 1820-24 vysokou zvěř, byla převedena zbylá zvěř do žehušické obory.
V letech padesátých a šedesátých 19. století pořádány byly hrabětem Osvaldem Thunem na lučinách vysušeného rybníka Kravince
v oboře hlučné koňské dostihy, jichž se mnoho šlechty a lidu nejen z okolí, ale i z velké dáli zúčastnilo.
Do roku 1867 nebyla obora nijak upravena. Byly tu skupiny dubů, vazů, bříz, topolů a kolem hráze k řece i kolem mlýnského náhonu
souvislý les olšový vedoucí oborou. Cesta vedoucí po hrázi a bažinatými porosty byla hluboce rozježděna a v mokřinách roštím a poleny
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uzavřena. Jiných cest v oboře nebylo. Teprv v tomto roce na rozkaz hraběte Josefa Osvalda
z Thunu a Hohensteinu tehdejší lesní Josef Mareš oboru upravovati počal.
Opatrování obory bylo svěřeno lesnímu a dvěma hajným, kteří ošetřují stromy, pěstují
luční hospodářství a starají se o vysokou zvěř, která v létě na lukách se popásá, anebo
ve stinných hájích si hoví. O zvelebení obory a rozkvět zvěře přičinil se lesní p. Mareš,
který vždy s chloubou a radostí každého návštěvníka oborou provázel. K oboře je přilehlá
bažantnice s neproniknutelnými keři obecnými vzácnými. Chová se v ní mnoho bažantů,
dříve i pestrých, stříbrných a zlatých. Po lukách potulují se divocí krocani a před 15 roky
oživovalo oboru tolik divokých králíků, že ročně až 2000 kusů se odstřelovalo.
Na velké prostoře obory střídají se stinné háje dubové s krásnými červenobílými buky,
pestrolisté jasany, různorodé javory, porůznu bělají se jasné břízy s malo- i velkolistými
lipami. Nad jmenovanými stromy vévodí a smutně do okolí pohlížejí borovice vejmutovky,
černé a bílé topoly a při vodách kloní se olše i vrby.
Na mohutné hrázi bývalého rybníka vypínají se již zmíněné duby, jejichž rozsochaté větve
a vyčnívající kořeny tvoří podivuhodné podoby zvířecí. Tu plazí se předpotopní ještěr,
onde chystá se medvěd ke skoku, dále opět z doupěte vyčnívá hlava zvířecí.
Ze starých staletých dubů zachován je jeden, pravý olbřím, měřící v obvodu 12,60 m,
v koruně zařízena sedátka asi pro 30 osob. Na stromech upraveny posedy pro střelce
a besídky. V roce 1928 bylo napočteno v oboře 362 věkopamátných dubů, bohužel jejich
počet však rok od roku ubývá.
Obora má také svůj hřbitov, háj to samých cypřišů a thují, tvořících přímočaré aleje a vkusné skupiny. Pravý obdiv působí kvetoucí
stromy jirovcové, bílé maďaly (kaštany) a liliovníky, jejichž květ tulipánům se podobá. Lysé platany, červené i žluté pavie, dřezovce
a japonské sakury s růžovými květy a plody zajímavou společnost stromů doplňují.
Pozoruhodno je, že v oboře a v přilehlém parku napočítáno přes 140 druhů obyčejných i vzácných jehličnatých stromů.
Obora, jsouc jak již praveno, zelenou oasou v rovině, bývá bydlištěm ptactva od maličkého střízlíčka do statečného sokola, i tažné
ptactvo zde nalézá své středisko i místo k odpočinku. Četné ptactvo zpěvné, hrubozobé kavky s bratry havrany, sovy, užiteční datlové,
kovolesklí barvití ledňáčkové oživují po celé léto žehušickou oboru. Na přeletu pozorováni jsou orli, volavky, sluky a divoké kachny.
V r. 1876 byl střelen „na výrovce“ orel říční, skalní i volavka.
V oboře, mající 300 ha výměry, chovají se hlavně bílí jeleni, černí daňci a srnčí zvěř, ale o tom si povíme blíže až příště.
(-mf-)
(Zdroj: Josef Havlíček, Vlastivědný sborník Čáslavsko-Podoubraví r. 1929, Dějiny Městyse Žehušic, František Novák)

Zajímavé profese mezi námi
Je září a za dveřmi komunální volby do obecních a městských zastupitelstev. Proto jsem si dovolila oslovit naši paní starostku Ing. Zuzanu
Havlíkovou Heřmánkovou, co vlastně taková profese obnáší.

učitelskou profesi, ten mě také přivedl poprvé na Slavnost lesního
rohu, už si nepamatuji, kolik mi bylo let, ale byl to pro mě už tehdy
veliký zážitek. Hudba mě provází celým životem, hraji na kytaru,
trochu na flétnu, mám ráda tanec, na ZUŠ jsem studovala balet, který
jsem v dospělosti také 7 let na ZUŠ učila, dlouhá léta jsem se věnovala
také moderní gymnastice. Sport je můj život, ráda jezdím na kole,
v zimě lyžuji, bruslím, a když mám někdy alespoň chvilku času sama
pro sebe, i když to je opravdu málokdy, ráda si přečtu hezkou knížku
nebo vyrazím do přírody, do lesa, na houby. Jinak všechen svůj volný
čas věnuji svým dětem, jezdíme spolu na výlety křížem krážem po
naší zemi, abychom se vždycky nakonec rádi vrátili do Žehušic. Tady
jsme doma, tady jsou naše kořeny, a abych pravdu řekla, život ve
městě už mě vůbec neláká. Děti a práce s nimi mě neuvěřitelně nabíjí
energií, proto už léta vedu nejrůznější kroužky cvičení a tancování
právě pro děti nebo pro rodiče s dětmi. Můj životopis končí prozatím
funkcí starostky, která mi byla nabídnuta před čtyřmi lety právě
v době, kdy jsem končila mateřskou dovolenou. Tenkrát jsem váhala,
zda do toho mám jít. Dnes už bych neváhala, a kdyby se mě někdo
zeptal, zda bych do toho šla znovu, řekla bych ano.
2. Když jste usedla na starostenské křeslo, cítila jste obavy, že tuto
funkci třeba nezvládnete, nebo jste si byla jistá svým úspěchem
při vedení obce?
Samozřejmě jsem měla jisté obavy jako každý, kdo nastupuje do nové
práce a neví, co ho vlastně čeká. Ale jsem člověk, který se nebojí
učit se nové věci, mám ráda výzvy, překážky nikdy neobcházím, ale
překonávám, pokud cesta nevede k cíli, nevzdám to, ale hledám jinou
cestu. Ale především jsem ráda, když je za mnou vidět kus práce a to
funkce starostky umožňuje. „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“, říká jedno
přísloví a druhé praví „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem“. Dělám svou práci tak, jak nejlépe umím, poctivě a vím, že

1. Ve funkci starostky jste právě čtyři roky a jistě Vás místní
obyvatelé znají, ale přesto bych Vás požádala, zda byste se nám
představila trochu blíže, takový stručný osobní životopis.
Narodila jsem se na Boží hod roku 1977 v Čáslavi a odmalička
jsem vyrůstala v Pardubicích. Po dokončení Gymnázia jsem váhala,
zda jít studovat do Plzně práva nebo ekonomku do Prahy. Nakonec
zvítězila Praha a Vysoká škola ekonomická, obor Mezinárodní
obchod a Cestovní ruch. Studium to nebylo jednoduché, ale dnes
jsem ráda, že jsem právě tuto školu absolvovala a v roce 2002
ji úspěšně dokončila. Jako absolvent není úplně jednoduché bez
praxe sehnat, zvlášť v dnešní době, takové zaměstnání, které by vás
hned od počátku bavilo a naplňovalo, ale na druhou stranu jsem si
nevybírala a všechny nabídky brala jako zkušenost, která člověka
posune zas o kousek dál. A pak jsem dostala chuť se vdát a založit
rodinu. Mám dva krásné syny, jednomu je 10, druhému 7 let. Na život
v Praze jsem si však nikdy nezvykla a stále hledala cestu, jak se vrátit
zpátky do rodného kraje. Oba rodiče pocházejí tady od nás, maminka
z Horky, tatínek z Bojman. Celé mé dětství jsme trávily léto spolu se
sestrou u babičky a dědy v Bojmanech. Tady jsem měla své nejlepší
kamarády, tady jsem prožila své první lásky, vždycky to byly báječné
prázdniny plné dobrodružství, koupání v řece, chytání ryb pod lávkou
u obory, stavění vorů, skákání do slámy, babiččiny voňavé buchty,
dědečkův chleba se sádlem, když chodil na pole okopávat řepu. Hned
bych to vrátila zpátky, tu bezstarostnost, kterou znají jen děti. A pak
se naskytla příležitost přestěhovat se do Žehušic do domečku po
tatínkově tetě. Tatínek v Žehušicích ve škole na zámku začínal svou
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budu moci s čistým svědomím předat funkci svému nástupci. Úspěch
je relativní pojem, co jeden považuje za úspěch, druhého nenadchne,
ale myslím si, že snad není troufalost, když řeknu, že jsem si jako
první žena ve funkci starostky našeho městyse nevedla špatně.
3. Starostkou se člověk nerodí, ani nejsou žádné „starostenské“
školy. Co nebo kdo Vám nejvíce pomohl se v této profesi zorientovat?
Starostkou se opravdu člověk nerodí, ale myslím si, že k takovéto
profesi musí člověk dozrát. Je pravda, že tato funkce vyžaduje
široký záběr znalostí a zkušeností ze všech možných oborů,
ekonomická škola je pro tuto profesi velice dobrý základ, na kterém
můžete stavět. Oblast veřejné správy je velice obsáhlá a neustále
se mění, stále více povinností a požadavků je přesouváno na malé
obce. Starosta se tak musí nepřetržitě vzdělávat, školit se, předávat
si zkušenosti na konferencích a setkáních zástupců samospráv. Jste
pod nepřetržitým dohledem státu, hospodaříte se státními penězi,
a ač stát sám moc dobrým hospodářem není, po nás po obcích
chce, abychom byly těmi nejlepšími hospodáři, vykazovaly zisky,
nezadlužovaly se a dokázaly vyhovět všem pravidlům a nařízením
vyšší moci. Proto je někdy velice těžké stanovit při sestavování
rozpočtu priority na další rok. Obec disponuje pouze omezenými
finančními zdroji, které mnohé investiční akce několikanásobně
převyšují. Pak nezbývá obci nic jiného, než si vzít úvěr a zadlužit
se na několik let. Ale pro malé obce je to jediná možnost, jak
vybudovat alespoň základní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci,
čističku odpadních vod, komunikace, veřejné osvětlení apod.). Nic
tu nemáme navěky, vše se musí postupně obnovovat, opravovat,
inovovat a to také stojí nemalé finanční prostředky. Velká města mají
svůj aparát lidí, každý se stará o danou oblast a je za ni zodpovědný.
Na malých obcích, jako je ta naše, se o vše musí postarat starosta
sám a je také za vše zodpovědný, dnes podle nového občanského
zákoníku ručí za špatné rozhodnutí celým svým majetkem. Proto
je tato práce také velice časově náročná, jste tu pro lidi 24 hodin
denně, 365 dní v roce. Každý, kdo se o tuto funkci uchází, musí
počítat s tím, že pracuje vlastně neustále.
4. O chodu obce rozhodujete společně s dalšími osmi členy zastupitelstva. Jak byste hodnotila Vaši spolupráci?
V prvních dvou letech mi nejvíce pomohl pan místostarosta Ladislav
Johanides, který byl na pozici starosty 4 roky přede mnou. Je to moje
pravá ruka dodnes, jsem za to velice ráda a chtěla bych mu touto
cestou moc poděkovat za vše, co pro mě udělal. A druhým člověkem,
který mě provedl všemi úskalími v začátcích, poradil a pomohl je
paní starostka z Chotusic Bc. Ludmila Lehetová. Někteří starostové
to ve svých začátcích nemají vůbec jednoduché, jejich předchůdci
jim zanechají prázdný stůl, prázdný počítač a oni musí začínat
úplně znovu, což nepovažuji za správné. Chod obce musí neustále
pokračovat, ať už na místě starosty sedí kdokoliv, a je spousta věcí,
které na sebe navazují, pokračují, opakují se a v těchto případech je
nutné vědět, co a jak řešili předchozí starostové, mít přehled o tom,
jak se obec vyvíjí, co je nastaveno dobře, co můžeme zlepšit a čeho
se máme vyvarovat. Zastupitelstvo by mělo fungovat jako tým,
který je schopen nalézat společná řešení, kompromisy, otevřeně
diskutovat. Jsem ráda, že u nás není politické vedení obce a i do
těchto voleb jde každý sám za sebe jako nezávislý kandidát. Znám
spoustu případů, kdy obce naprosto stagnují, neboť v zastupitelstvu
má podobné rozložení sil koalice i opozice, neustále se přetahují,
co chce prosadit jedna strana, absolutně odmítá ta druhá, nejde jim
o společné zájmy posunout obec dopředu, ale o prosazení zájmů
vlastních bez ohledu na občany, kteří na to ve finále doplácí nejvíc.
Myslím si, že odcházející zastupitelstvo pracovalo dobře, že jsme
se i přes rozdílné názory na některé věci dokázali vždy rozumně
domluvit a najít optimální varianty řešení. Někdy to nebylo
jednoduché, ale to k takovéto práci patří. Každý ze zastupitelů má
právo na svůj názor, ale především má hájit zájmy občanů, kteří
si ho zvolili. Rozhodujícím aspektem v tomto směru bylo podle
mého názoru i vyrovnané rozložení mužů (4) a žen (5) v řadách
zastupitelstva. Mužské a ženské vnímání světa je přeci jenom
trochu jiné. Když se tyto pohledy vzájemně prolínají a doplňují, je

to jedině dobře, a když se střetnou, je nejdůležitější najít společnou
cestu, jak dál. Ale tak je to přeci i v běžném životě.
5. Bilancujte, zkuste nám vyjmenovat vše, co se za dobu Vašeho
„úřadování“ v obci povedlo a co naopak skončilo neúspěchem.
Čtyři roky je velice krátká doba na to, ukázat, zda jste člověk na
správném místě a zda jste schopen něco pro obec udělat, protože
první dva roky se rozkoukáváte, seznamujete se se vším a se všemi
(mám na mysli se všemi možnými úředníky na nejrůznějších místech,
ostatními starosty apod.) a to vše za nepřetržitého chodu obce. A další
dva roky utečou jako voda a jsou tu zase volby. Myslím si, že dobrý
starosta by měl prokázat, že je schopen vést obec z dlouhodobého
hlediska, měl by mít představu, co chce udělat ne za rok nebo za
dva, ale třeba také za deset let. Strategické plánování je v této funkci
nesmírně důležité. Obec je živý organismus, který se musí neustále
vyvíjet, zrát a dospívat, a ne zakrnět a zkostnatět. Stejně tak starosta
se musí neustále vzdělávat, učit se novým věcem, být tu pro lidi, den
co den, ať je pátek nebo svátek, dnes, zítra, za rok, za deset let. Mnoho
věcí se podařilo a ty, co skončily neúspěchem, jsou pro mě výzvou
do dalšího volebního období, pokud bych pokračovala ve funkci
starostky.
6. Na co jste Vy osobně nejvíc pyšná a co Vás naopak nejvíc mrzí?
To je velice těžká otázka. Být pyšný zní trochu nadneseně, ale přesto
jsem pyšná na to, že jsem zůstala sama sebou, že jsem všechny
překážky a nelehké úkoly, které tato funkce přináší a které mi přinesl
život, překonala a zvládla se ctí, že mohu odejít se vztyčenou hlavou,
s čistým svědomím a s pocitem dobře odvedené práce. Člověk by měl
k životu přistupovat s pokorou a s vědomím, že tu nikdo nejsme navěky
a každý z nás je nahraditelný. Každá životní zkouška, ať už skončí
úspěchem nebo neúspěchem, nás posouvá zas o kousek dál. S každou
překonanou překážkou se člověk stává silnějším a moudřejším.
Pyšná jsem na své dva syny, kteří jsou mojí každodenní radostí
i starostí, ze kterých se snažím vychovat slušné a poctivé lidi
a kteří v sobě už navždy ponesou můj otisk. Děti jsou naše stopa do
budoucnosti, a když nám život děti přinese, je to největší štěstí, jaké
člověk může mít.
Mrzí mě spousta věcí, ale nejvíce asi lidská lhostejnost, bezohlednost
vůči druhým, zloba, závist a zášť některých lidí, která dokáže mnohdy
napáchat velké škody. Bohužel dnešní uspěchaná doba nám moc
nepřeje žít v poklidu a klade na nás neskutečné nároky. Přála bych
nám všem více lásky, tolerance, sounáležitosti a času pro své blízké.
7. V současné době se rozjíždí v obci velká investice: zateplování
budovy ZŠ J. V. Sticha-Punta. Popište nám, prosím, blíže tuto
akci.
Ano, v současné době rozjíždíme velkou akci „Zateplení ZŠ
J. V. Sticha-Punta Žehušice“. Možná se mnozí z Vás ptají proč,
vždyť budova základní školy ještě není zase tak stará. Bohužel
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dobré jméno celé obce. Proti pomluvě je člověk bezbranný a velice
zranitelný. Ale jednou jste veřejný činitel a i toto s sebou každá
takováto funkce přináší. Člověk se musí obrnit a věřit sám v sebe,
jinak tuto funkci vykonávat nemůže.
9. V případě, že v říjnových volbách znovu uspějete a budete ve
funkci starostky pokračovat, jaké budou Vaše další plány pro
rozvoj Žehušic a Bojman?
Plánů je mnoho. Samozřejmě to, co se mi nepodařilo uskutečnit v tomto
volebním období, bych se snažila uskutečnit v tom nadcházejícím.
Ale jak už jsem mnohokrát napsala, vše závisí na přísunu finančních
prostředků ze státní pokladny. Vždy, když plánujeme rozpočet na
další rok, je to taková sázka do loterie, protože my musíme plánovat
dopředu, ale vlastně vůbec nevíme, kolik finančních prostředků ve
skutečnosti dostaneme, pouze to předpokládáme. Není to tak, že
1. ledna nám přijde od státu určitý balík peněz a my s ním celý rok
hospodaříme, ale tak jako se plní státní pokladna postupně celý rok,
tak i obec dostává postupně určité finanční prostředky v průběhu roku
v závislosti na tom, jak se státu daří vybírat daně, na ekonomické
situaci v zemi a ve světě a mnoha dalších faktorech. Takže konečná
bilance přichází vždy v závěru roku, zda jsme obdrželi potřebné
finance a mohli tak uskutečnit vše, co jsme si naplánovali.
Vyjmenovat vše, co se nám v posledních 4 letech podařilo, by bylo
velice obsáhlé, zkusím vyjmenovat alespoň to nejdůležitější.

firma, která tehdy školu stavěla, neodvedla dobrou práci a následky
se začaly projevovat postupem času, až to došlo do situace, že na
některých místech je již budova téměř v havarijním stavu. Tento
dlouhodobý problém se řešil v minulých letech pouze provizorními
opatřeními, a proto se obec jako majitel budovy školy rozhodla
v letošním roce zažádat o dotaci. Napoprvé jsme nebyli úspěšní,
protože získat dotaci na takto „mladou“ budovu je velice obtížné.
Museli jsme přepracovat znovu celý projekt, tak abychom byli
schopni vyhovět podmínkám dotace a splnit požadované normy.
V červnu 2014 přišla ze Státního fondu Životního prostředí dobrá
zpráva, že náš projekt byl v rámci Operačního programu Životního
prostředí zařazen do zásobníku projektů, tudíž nebyl vyřazen. Státní
fond Životního prostředí nám nabídl možnost, že může náš projekt
ze zásobníku přesunout do úspěšných žádostí a zajistit nám přísun
dotačních finančních prostředků, ale za splnění podmínky, že ještě
letos se celá akce uskuteční a profinancuje. Byli jsme si moc dobře
vědomi, že takováto šance se již nikdy nemusí opakovat, proto jsme
začali usilovně pracovat na zahájení výběrového řízení a zpracování
projektu pro zadávací dokumentaci, což bylo velice časově náročné,
zabralo nám to téměř celé prázdniny. To je také důvod, proč začínáme
s realizací až v září a nemohli jsme akci realizovat o prázdninách,
kdy je škola prázdná a vše by bylo samozřejmě mnohem jednodušší.
Zákon o veřejných zakázkách je velice přísný a my musíme dodržet
všechny zákonem stanovené lhůty pro výběrové a odvolací řízení. Nic
nemůžeme uspěchat. Akce zahrnuje zateplení celého pláště budovy,
kompletní výměnu oken a venkovních dveří, zateplení střechy.
V rámci této akce jsme se rozhodli vyřešit i dlouhodobé problémy
s odvodněním střech a vyústěním dešťové kanalizace. Tyto stavební
práce nejsou součástí dotace, obec je zaplatí z vlastních zdrojů.
Celkové náklady akce jsou předběžně spočítány na 9 301 162 Kč,
uznatelné náklady činí 7 540 794 Kč, požadovaná dotace by měla
činit 6 786 713 Kč, předpokládaná spoluúčast obce je 2 514 449 Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo řešit financování projektu ze strany obce
formou úvěru. Celá akce bude probíhat za provozu školy, prosím tedy
rodiče, žáky a pedagogy o shovívavost a trpělivost, ale pevně věřím,
že pokud nám bude přát počasí, měli bychom vše zvládnout do konce
listopadu. Od začátku spolupracujeme s vedením školy, která má již
zpracovaný svůj plán výuky po dobu stavby, tak aby se tato situace
žáků a rodičů samozřejmě dotkla co možná nejméně. Důležité bude
dodržovat přísná bezpečnostní opatření, proto touto cestou apeluji
na rodiče, aby zakázali dětem zdržovat se v okolí školy mimo dobu
vyučování. Je to rozsáhlý komplex, který bude obehnán lešením,
dbejte tedy zvýšené opatrnosti a dohlédněte na své děti, abychom
předešli nepříjemným událostem. Předem Vám děkuji za spolupráci.
8. Změnila Vám nějak tato profese život – osobně Vám něco
přinesla nebo naopak vzala?
Tato profese mi mnohé dala i vzala. Dala mi velikou životní zkušenost
spoléhat se za všech okolností pouze sám na sebe. Dala mi možnost
seznámit se s mnoha zajímavými lidmi, navštívit různé kouty naší
země a poznat život tamních lidí. Dala mi možnost seberealizace,
protože právě tato profese mi umožnila tvořit, měnit, budovat – a to je
mi blízké. Dala mi vnitřní sílu nebát se prohrát. Naučila mě nezabývat
se malichernostmi a soustředit se jen na důležité věci. Naučila mě
nezapomínat sám na sebe a vážit si těch, kteří při vás stojí v dobrém
i zlém. Naučila mě sebekázni, sebekontrole a sebezapření, vnesla
mi do života řád. Jsou chvíle, kdy musí jít vaše vlastní přesvědčení
stranou a sdílet postoj většiny. V této funkci se člověk musí naučit
velice dobře organizovat čas, zvláště když máte dvě malé děti. Tato
funkce není jen práce na úřadě a v obci, ale i mimo ni, ať už jsou to
nejrůznější schůze, setkání, jednání, naše obec je členem několika
organizací, sdružení a spolků a tady všude starosta obec zastupuje.
A co mi tato profese vzala? Vzala mi volný čas, kterého je opravdu
velmi málo. Vzala mi soukromí, starosta je osobou veřejnou a musíte
se smířit s tím, že o vás může kdokoliv napsat veřejně cokoliv a pokud
je to anonymní, nic s tím nezmůžete. Najdou se lidé, kteří vám chtějí
ublížit, poškodit vás a pošpinit Vaše jméno za každou cenu, jen proto,
že nemáte jejich sympatie. Bohužel si neuvědomují, že tak poškozují

ROK 2011
• 1. 1. 2011 se městys Žehušice stal členem Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska,
• v březnu tohoto roku byla dokončena další etapa zpevňování komunikací Za Humny – náklady pro tento rok činily 1 073 666 Kč,
• 6. 6. 2011 se městys Žehušice stal členem Mikroregionu Čáslavsko,
• 11. 6. 2011 proběhlo dlouho očekávané Setkání rodáků
a přátel Žehušic v rámci oslav 300 let školství v Žehušicích
spolu s XXIX. Slavností lesního rohu. 10. 6. 2014 proběhla
doprovodná akce oslav v Bojmanech – beseda místních občanů
s panem Mgr. Viktorem Heřmánkem, který se již dlouhá léta
zabývá historií Bojman,
• v rámci příprav na tyto velkolepé přípravy byla provedena úprava
vnitřních prostor budovy staré školy. Proběhla výměna podlahové
krytiny ve dvou velkých místnostech prvního patra, opravena byla
elektřina, opraveno a zprovozněno bylo sociální zařízení, proběhla
kompletní výmalba všech prostor v této budově vyjma pošty,
• oprava zpevněné plochy před budovou staré školy,
• oprava elektřiny ve sklepních prostorách pod kostelem sv. Marka,
které byly v rámci slavností zpřístupněny veřejnosti,
• rozšíření kapacity MŠ Žehušice ze 40 na 50 dětí s účinností od
1. 9. 2011,
• v červenci a srpnu 2011 proběhla dlouho plánovaná plynofikace
ZŠ v Žehušicích, jejímž cílem mělo být snížení nákladů na provoz
a vytápění v ZŠ, celkové náklady této akce včetně tepelného auditu
(50 000 Kč) a projektu (37 000 Kč) činily 871 230 Kč bez DPH,
• během prázdnin tohoto roku prošla rozsáhlou rekonstrukcí
MŠ Žehušice – výměna oken a všech vnějších dveří, výmalba
celého komplexu, položení nových podlahových krytin v obou
pavilonech, vybavení obou tříd a šaten zcela novým nábytkem.
Novým nábytkem a novými spotřebiči byly vybaveny obě
výdejny stravy, nezbytností bylo zakoupení zcela nových matrací
a lůžkovin pro všech 50 dětí. Celkové náklady této náročné, ale
naprosto nezbytné rekonstrukce činily 1 789 094 Kč.
• ve dnech 17.–18. 9. 2011 proběhly v Žehušicích Dny evropského
dědictví s výstavou obrazů pana Ladislava Cibura,
• v září byl umístěn na sběrný dvůr v Žehušicích E-domek, který
slouží ke sběru vysloužilých elektrozařízení – občané mají možnost
nosit sem vysloužilé elektrospotřebiče během celého roku,
• byla zhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení na
výstavbu tlakové splaškové kanalizace a ČOV v Bojmanech,
• došlo k rozšíření veřejného rozhlasu,
• oprava střechy hasičské zbrojnice v Žehušicích,
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•
•
•

•

dokončení projekt. dokumentace na akci „Komunikace Za Humny“
30. 11. 2011 byla zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů
v Žehušicích,
přivítali jsme 9 nových občánků.

•
•

ROK 2012
• obec začala svážet od jara do podzimu bioodpad, lidé mají
možnost získat sběrnou nádobu zdarma a zapojit se tak do svozu
bioodpadu, sběrná místa byla posílena o nádoby na tříděný odpad,
• 23. června 2012 se uskutečnila jubilejní XXX. Slavnost
lesního rohu, na jejíž přípravě a spolufinancovaní se podílel
také městys Žehušice, při této příležitosti byla vydána kniha
„Jan Václav Stich – Občan Punto“,
• vzhledem k tomu, že dotace tvoří nemalý příjem do rozpočtu obce,
rozhodl se městys Žehušice o několik z nich požádat. Výsledky
byly následující:

•
•
•
•
•
•
•

Krajský úřad Středočeského kraje
Fond životního prostředí a zemědělství
Název projektu: Intenzifikace ČOV Žehušice – rozšíření na 1100 EO –
I. etapa
Celkové náklady na akci: 3 996 000 Kč (2 700 000 Kč požadovaná
investiční dotace, 1 296 000 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám byla přidělena v plné výši.

•
•
•

ROK 2013
• 25. 4. 2013 se uskutečnila ustavující valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů v Žehušicích,
• 22. 6. 2013 proběhla XXXI. Slavnost lesního rohu za účasti
polských hudebníků,
• Městys Žehušice se stal členem MAS Lípa pro venkov,
• žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště
Za Humny byla opět neúspěšná,
• dětské hřiště Za Humny se však nakonec úspěšně podařilo otevřít
28. 6. 2013 a to díky firmě Enlino Consulting, a.s., která nám
dětské hřiště v hodnotě půl miliónů korun zafinancovala a dala
darem,
• finančně nejnáročnější investiční akcí tohoto roku byla II. etapa
Intenzifikace ČOV Žehušice – rozšíření na 1100 EO – celkové
náklady (stavební a technologická část) 4 386 061 Kč,
• nová autobusová zastávka U Křížku, která byla zprovozněna od
1. 9. 2013,
• 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,
• oprava kapličky sv. Mikuláše v Žehušicích,
• nová vrata u sklepa pod kostelem sv. Marka,
• výsadba tújí na dětském hřišti Za Humny,
• nové lavičky na dětském hřišti Za Humny,
• výsadba lip na hřišti v Bojmanech, kam jsme umístili i nové herní
prvky pro děti,
• ve spolupráci se ZŠ a místní knihovnou jsme uspořádali II. ročník
„Žehušického čtenáře“,
• v září jsme přivítali 7 nových občánků,
• v listopadu proběhlo setkání seniorů,
• za pomoci občanského sdružení Toulavé tlapky se nám podařilo
vyřešit dlouhodobý problém v Bojmanech – jedné chovatelce zde
bylo odebráno 60 psů, o které se postaralo právě sdružení Toulavé
tlapky,
• v prosinci jsme uspořádali autobusový zájezd do Prahy do Divadla
Hybernia na muzikál „Kapka medu pro Verunku“.

Krajský úřad Středočeského kraje
Fond rozvoje obcí a měst – „Program obnovy venkova“
Název projektu: Autobusová zastávka Žehušice
Celkové náklady na akci: 492 374 Kč (460 000 Kč požadovaná
investiční dotace, 32 374 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám byla přidělena v plné výši.
Krajský úřad Středočeského kraje
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Název projektu: Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Žehušicích
Celkové náklady na akci: 100 000 Kč (95 000 Kč je požadovaná
investiční dotace, 5 000 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
Ministerstvo zemědělství
Státní zemědělský intervenční fond
Název projektu: Bojmany – ČOV a tlaková splašková kanalizace
Celkové náklady na akci: 14 608 265 Kč (13 147 438 Kč je
požadovaná investiční dotace, 1 460 827 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Název projektu: Dětské hřiště Za Humny v Žehušicích
Celkové náklady na akci: 570 000 Kč (400 000 Kč je požadovaná
investiční dotace, 170 000 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
ZŠ Žehušice, která je samostatnou právnickou osobou, podávala
žádost
Krajský úřad Středočeského kraje
Fond sportu, volného času a primární prevence
Název projektu: Nové víceúčelové hřiště u ZŠ Žehušice
Celkové náklady na akci: 1 000 000 Kč (950 000 Kč požadovaná
investiční dotace, 50 000 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
•

o prázdninách proběhla výstavba nové autobusové zastávky
U Křížku v Žehušicích, na jejíž výstavbu dostala obec dotaci ve
výši 460 000 Kč, celkové náklady činily 489 998 Kč, jednalo se
o výstavbu celého zálivu,
obec pořídila nový územní plán – celkové náklady 190 000 Kč,
dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného
osvětlení a místního rozhlasu – celkové náklady 229 120 Kč,
pořízení hasičského vozidla – 51 000 Kč,
nová zateplená vrata do hasičské zbrojnice – 18 000 Kč,
nový plot a vrata s automatickým otevíráním v MŠ Žehušice –
88 390 Kč,
pořízení automobilu na dovoz stravy do MŠ – 72 630 Kč,
oprava klimatizace v ZŠ Žehušice – 117 548 Kč,
zpevnění dalších úseků komunikací v lokalitě Za Humny –
1 700 000 Kč,
další etapa výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny –
165 840 Kč,
ve spolupráci se ZŠ a místní knihovnou jsme uspořádali I. ročník
„Žehušického čtenáře“,
v říjnu jsme přivítali 8 nových občánků,
v říjnu proběhlo setkání našich seniorů.

v druhé polovině tohoto roku proběhla nezbytně nutná finančně
nejnáročnější investiční akce tohoto roku I. etapa Intenzifikace
ČOV Žehušice, na kterou obec získala dotaci ve výši
2 700 000 Kč, celkové náklady činily 3 993 884 Kč,

ROK 2014
• Městys Žehušice opět zkusil požádat o dotace s následujícími
výsledky:
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•
•

Státní fond Životního prostředí (SFŽP) v rámci Operačního
programu Životního prostředí:
• Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ V Žehušicích
• Žádost o dotaci na rekonstrukci budovy staré školy čp. 107 v Žehušicích
Dotace nám byly přiděleny v plné výši.
Bohužel nám bylo pozastaveno stavební řízení pro vydání stavebního
povolení na základě vyjádření Národního památkového ústavu, který
požadoval přepracování stavební dokumentace z důvodu polohy obou
objektů v krajinné památkové zóně Žehušicko a de facto nám zakázal
oba objekty zateplit tak, abychom mohli vyhovět podmínkám dotace.
Dne 30. 4. 2014 byla podána opravená žádost o dotaci na zateplení
budovy ZŠ Žehušice na SFŽP.

•
•
•

Za finanční podpory městyse Žehušice fungují v obci velice dobře
dva spolky – TJ Sokol Žehušice a Sbor dobrovolných hasičů. Výčet
všech akcí, které tyto organizace každoročně pořádají a přispívají
tak ke společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu v naší obci,
naleznete na webových stránkách www.zehusice.cz. Chtěla bych
jim na tomto místě velmi poděkovat a popřát jim mnoho úspěchů
a energie do dalších let.
Mnohé v našich obcích je ještě třeba vybudovat, opravit, vylepšit
a zkrášlit a každým rokem přibývají na seznam nové věci. To, co se
nám v minulých letech uskutečnit nepodařilo a o co by měla obec
usilovat v letech nadcházejících:
• tlaková splašková kanalizace a ČOV v Bojmanech
• dokončení komunikací v lokalitě Za Humny
• oprava obecních budov
• oprava hasičské zbrojnice
• oprava místních komunikací a chodníků v Žehušicích a v Bojmanech
• rozšíření místního rozhlasu v lokalitě Za Humny
• dokončení výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny
a rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení
• vybudování chodníku od zastávky U Křížku k ZŠ v Žehušicích
• dokončení pozemkových úprav a v návaznosti na nich vybudování
cyklostezek a cest v krajině.
Vyjmenovala jsem to, co nás trápí už teď, ale na co se zatím bohužel
nedostává finančních prostředků. Pevně věřím, že mnohé z těchto
věcí se podaří uskutečnit v nadcházejících čtyřech letech.

Krajský úřad Středočeského kraje
Fond kultury a obnovy památek
Název projektu: Vybavení místní knihovny v Žehušicích
Celkové náklady na akci: 47 452 Kč (35 000 Kč požadovaná investiční
dotace, 12 452 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
Krajský úřad Středočeského kraje
Fond rozvoje obcí a měst – „Program obnovy venkova“
Název projektu: Rekonstrukce chodníků v Žehušicích
Celkové náklady na akci: 702 449 Kč (490 000 Kč požadovaná
investiční dotace, 212 449 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
Krajský úřad Středočeského kraje
Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Název projektu: Vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Žehušicích
Celkové náklady na akci: 226 293 Kč (150 000 Kč je požadovaná
investiční dotace, 76 293 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám nebyla přidělena.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora obnovy a rozvoje venkova
Název projektu: Děti, pojďte ven! (II. etapa výstavby dětského hřiště
Za Humny)
Celkové náklady na akci: 586 000 Kč (290 000 Kč je požadovaná
investiční dotace, 296 000 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám byla přidělena v plné výši.

10. Pokud byste znovu na místo starostky po komunálních
volbách neusedla, jakým profesním směrem byste se ubírala?
Ještě přesně nevím, jakým dalším směrem by se ubíraly mé kroky,
pokud bych na místo starostky neusedla, ale jsem člověk, který
se nebojí žádné práce. Možná by to byla práce v oboru, který
jsem vystudovala, možná práce s dětmi, která je mi velice blízká.
Každopádně Žehušicím a Bojmanům zůstanu i nadále věrná, určitě
se budu i nadále aktivně podílet na společenském a kulturním životě
v obci, ať jako členka TJ Sokol Žehušice nebo Sboru dobrovolných
hasičů. A samozřejmě pokud zůstanu alespoň v řadách zastupitelstva,
budu se snažit o to, aby se naše obce i nadále rozvíjely a aby se nám
tu všem dobře žilo.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem občanům za spolupráci
v uplynulých letech, za jejich trpělivost v řešení některých problémů, za
jejich připomínky, názory, ale i za kritiku, která nás vede k zamyšlení.
To vše nám pomáhá při rozhodování, jakou cestou se mají naše obce
dále ubírat. Stejně tak bych ráda vyzdvihla a ocenila neskutečnou
a obětavou práci všech dobrovolníků z řad sokolů, hasičů, ale
i všech ostatních, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na pořádání
a organizaci celé řady kulturních, sportovních a volnočasových akcí.
Mnohé z nich se staly v našich obcích již tradicí a dokazují nám, že
naše obce stále žijí. Jsem ráda, že jsou mezi námi lidé, kterým záleží
na místě, kde žijí, a jsou připraveni věnovat svůj volný čas své obci,
nám všem. Ne všude to takto funguje, o to víc bychom si toho měli
vážit a nebrat to jako samozřejmost. Děkuji Vám všem, komu není
budoucnost našich obcí lhostejná, za Váš čas a energii věnovanou
našim obcím, za dobře vykonanou práci.

Státní fond Životního prostředí ČR Operační program Životního
prostředí
Název projektu: Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu
při MŠ Žehušice
Celkové náklady na akci: 1 395 003 Kč (1 255 502 Kč požadovaná
investiční dotace, 139 501 Kč by činily vlastní zdroje)
Dotace nám byla přidělena v plné výši.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úprava zahrady a dětského hřiště v MŠ Žehušice proběhla v září,
v září tohoto roku proběhla i další etapa výstavby veřejného
osvětlení v lokalitě Za Humny,
v současné době nás čeká nejnáročnější investiční akce tohoto
roku „Zateplení ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice“,
v říjnu plánujeme setkání seniorů a vítání občánků,
v listopadu se uskuteční autobusový zájezd do Divadla Hybernia
na představení „Sněhová královna“.

na začátku letošního roku proběhla další etapa zpevňování komunikací v lokalitě Za Humny,
v únoru se konala v Žehušicích výroční valná hromada hasičských
sborů okrsku č. 1 Kutná Hora,
od jara probíhá přístavba hasičské zbrojnice,
v květnu jsme přivítali 7 nových občánků,
v květnu obec uspořádala autobusový zájezd do Prahy do Divadla
Radka Brzobohatého na představení „Tančírna“,
v červnu proběhla již tradiční XXXII. Slavnost lesního rohu,
ve spolupráci se ZŠ a místní knihovnou jsme uspořádali III. ročník
„Žehušického čtenáře“,
v srpnu jsme spustili nové internetové stránky obce,
nová autobusová zastávka u Bojman, kterou obci věnovala
společnost Enlino, a.s.,
výstavba II. etapy dětského hřiště Za Humny proběhla v srpnu
tohoto roku,

Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů v osobním i profesním
životě.
(-lj-)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
A je to tady! Co? No, přece jdeme do školičky, do mateřské školy, do třídy „Hvězdiček“ a do třídy „Sluníček“. Někteří vstupují poprvé, natěšení,
šťastní, rádi, že uvidí své kamarády. Někteří plní obav a slziček v očích s váhajícími prvními krůčky, ale všichni v očekávání nových kamarádů,
hraček a zážitků. Všechny děti vítáme, vítáme i jejich rodiče, protože bez jejich pomoci by to nešlo. V novém školním roce mají rodiče dětí
„Hvězdiček“ možnost své děti omlouvat a komunikovat s učitelkami přímo pomocí mobilního čísla patřícího jen jejich třídě. Všechny podrobnosti
jsou k dispozici na stránkách http://ms-zehusice.webnode.cz. Starší děti zahájí nový školní rok sportovně, kdy jim začíná předplavecký výcvik
v Kutné Hoře. Pro děti máme připraveny lektory na výuku angličtiny a hudební výchovy – zpívání. Čeká nás velká přeměna a to naší školní
zahrady, kdy se dočkáme nejen nové zeleně, ale i spousty herních prvků společně s posezením, zastíněním a dalších možností. Mateřská škola je
zapojena do procesu Recyklohraní, spolupracuje s dalšími organizacemi jako agenturou „Pod horami“, Kulturním střediskem Čáslav, Knihovnou
Čáslav a dalšími institucemi a v první řadě se ZŠ Žehušice při přípravě dětí pro vstup do školy. Připravili jsme spoustu akcí, kdy si můžou vybrat
děti i rodiče, co je pro jejich dítě vhodné. Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo, aby se nám, pedagogům i rodičům, dobře spolupracovalo, protože
zdravé, šťastné a vzdělané dítě je náš společný cíl.
uč. Hana Dušková, uč. Veronika Nagyová

ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICE
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Do školních lavic v naší škole 1. září 2014 zasedlo celkem 156 žáků. Na 1. stupni 38 holčiček a 44 chlapců,
na 2. stupni 29 dívek a 45 chlapců. Letos jsme přivítali do první třídy 27 prvňáčků.
A na co se žáci těší nejvíce? Určitě na prázdniny a svátky:
pondělí a středa 27. a 29. 10. 2014
podzimní prázdniny
úterý 28. 10. 2014
státní svátek
pondělí 17. 11. 2014
státní svátek
sobota 20. 12. 2014 až neděle 4. 1. 2015
vánoční prázdniny
(nástup do školy v pondělí 5. 1. 2015)
čtvrtek 29. 1. 2015
vysvědčení za 1. pololetí
pátek 30. 1. 2015
pololetní prázdniny
pondělí 2. 2. až neděle 8. 2. 2015
jarní prázdniny
čtvrtek a pátek 2. a 3. 4. 2015
velikonoční prázdniny
pondělí 6. 4. 2015
Velikonoční pondělí
pátek 1. 5. 2015
Svátek práce
pátek 8. 5. 2015
státní svátek
úterý 30. 6. 2015
vysvědčení, konec školního roku
středa 1. 7. až pondělí 31. 8. 2015
hlavní prázdniny
začátek školního roku 2015/2016
úterý 1. 9. 2015

Další důležité termíny:
Třídní schůzky:
čtvrtek 16. 10. 2014
čtvrtek 8. 1. 2015 (konzultace)
čtvrtek 14. 5. 2015
Plavecký výcvik:
1. a. 5. třída: 10. 10.–7. 11. 2014
2. a 3. třída: 5. 9.–7. 11. 2014
4. třída: 5. 9.–3. 10. 2014
Sběr starého papíru:
24. 10.–4. 11. 2011
10. 4.–20. 4. 2012
Vánoční koncert:
24. 12. 2014
Lyžařský výcvik pro VII. třídu:
10. 1.–16. 1. 2015
Zápis do I. třídy
pátek 23. 1. 2015

Během roku také proběhnou plánované projektové dny:
Mikulášský běh
5. 12. 2014
Advent ve škole (vánoční jarmark a besídka) 11.12. 2014
Den třídního učitele
19. 12. 2014
Velikonoční výstava
24. 3.–31. 4. 2015
Den Země
22. 4. 2015
Žehušický pohár
24. 4. 2015
Pěvecká soutěž
22. 6. 2015
Řetězové provázení, zámek Kačina
1.–5. 6. 2015
Školní olympiáda
26. 6. 2015
Den třídního učitele
29. 6. 2015
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Dále jsou plánované exkurze, besedy, škola v přírodě, divadla, kina, sportovní a vědomostní soutěže. Jsme zapojeni do mnoho projektů
financovaných z jiných zdrojů. Je toho opravdu hodně, ale hlavně si musíme plnit své školní povinnosti. Připravujeme se také na rozsáhlou
rekonstrukci naší školy, která by měla být ukončena 31. 12. 2014.
Tak hodně úspěchů do školního nového roku, vždyť jsme přeci „Škola s úsměvem“, tak ať nám ten úsměv vydrží co nejdéle.
Y. Zemanová

ROK ČESKÉ HUDBY
Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která
od svého založení v roce 1924 každých deset let připomíná
významná výročí osobností české hudby (B. Smetana,
L. Janáček, B. Martinů). Na naší škole jsme tuto událost
podpořili například účinkováním dětského sboru Notík pod
vedením Mgr. Lenky Macháčkové na letošních Slavnostech
lesního rohu. Děti doprovázel Hornkvartet Ostrava. Toto
vystoupení sklidilo velký ohlas u diváků. Neméně úspěšná
byla pěvecká přehlídka „Punto by měl radost“, které se
zúčastnili všichni žáci naší školy, od první po devátou třídu,
a zasloužili si tak sladkou odměnu.

DEVÁŤÁCI POMÁHAJÍ SVÝM NOVÝM KAMARÁDŮM
I v letošním školním roce jsme dostáli tradice spolupráce žáků IX. třídy s našimi nově příchozími prvňáčky.
Projekt začal už v červnu, kdy žáci ještě VIII. třídy se svou třídní učitelkou Janou Kinclovou vše promysleli
a pustili se do práce. Dopisem jsme požádali místní podnikatele o drobný sponzorský dar, za což jim velice děkujeme (jmenovitě: Zahradnictví
Hraňo, Pizzerie Pod Kostelem, Obchůdek u Moniky, MUDr. Kamila Vančurová, paní Pavlína Pokorná, Zahradnictví Mečířovi a firma Adria).
Příprava na začátek školního roku proběhla i o prázdninách. Dobrovolníci připravili sladké překvapení pro jejich svěřence (Anna Stárková,
Erika Šibravová, Nikola Kubelková, Hana Poskočilová, Daniel Pitoňák, Michal Holec, Filip Těšitel, Daniel Krátký a David Fojtík).
Prvním školním dnem se projekt rozjel naplno. Všichni se navzájem přivítali a představili. Nejstarší žáci se snažili ulehčit těm nejmladším
vstup do školních povinností.
Další společné akce budou následovat během celého školního roku. Mezi ty nejbližší se plánuje společný výlet do Habrkovic.
Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Miroslav Procházka a Mgr. Jana Kinclová (třídní učitelé)

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Do nového školního roku vstupují školní družina i školní klub s projektem „Cesta kolem světa za
80 dnů“. Jedná se o projekt zaměřený na multikulturní vzdělávání, který seznámí žáky s jednotlivými
světovými kontinenty, jejich obyvateli, zvyky i kulturou nebo např. s přírodou. Projekt je postavený
na četných hrách, využívá vlastních prožitků a zkušeností. Žáci si během něj osvojí nejen nové
poznatky, jednotlivé aktivity budou zaměřeny také na rozvoj manuální zručnosti či pohybových
dovedností.
Každý kontinent přináší různé výtvarné činnosti, písničky, hry dětí z jednotlivých kontinentů, aktivity
zaměřené na přírodní prostředí a další témata jako jsou kuchyně, oděvy či doprava.
Projekt bude probíhat od září do prosince letošního roku. S pokračováním naší cesty se budete moci
průběžně seznamovat na internetových stránkách školní družiny a školního klubu, dále také v hale
školy, kde budou vystaveny panely mapující naši cestu a vše, co nás na ní potkalo.

PŘIPOMENUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY NA NAŠÍ ŠKOLE
V letošním roce uplyne 100 let od rozpoutání 1. světové války, prvního celosvětového válečného
konfliktu. Na počest této významné historické události našeho státu probíhá celá řada akcí se
společným cílem přiblížit žákům problematiku 1. světové války z nejrůznějších pohledů, zvýšit celkové povědomí o historických událostech
tohoto válečného konfliktu, zejména v souvislosti s obnovením československé novodobé státnosti, a přispět tak nejen k rozšíření historické
paměti, ale i k získání nových poznatků a odhalení dalších souvislostí
té doby. Vrcholem událostí budou aktivity spojené se stým výročím
vzniku samostatné Československé republiky v říjnu 2018.
Naše škola připravuje ve spolupráci s MŠMT a dalšími institucemi
akce (např. exkurze, besedy, filmová představení), které by měly
směřovat především k posílení citových vazeb žáků k naší zemi,
k žádoucímu prohloubení vlasteneckého cítění.
Info k obrázku: Pomník padlým vojínům v první světové válce byl pořízen
z darů obecního zastupitelstva, darů místních občanů, darů rodáků
žehušických mimo obec žijících a jiných příznivců. Pomník byl zhotoven
z mrákotínské žuly nákladem 16 500 Kč sochařsko-kamenickou firmou
Karla Borovičky z Čáslavi. Je to malá čtyřboká pyramida (vysoká 3,7 m),
která spočívá na dvou mohutných, stupňovitě položených hranolech. Na
bocích jsou vtesána jména 18 padlých vojínů ze zdejší obce.
(Žehušice – Historický průvodce, foto archiv Městské knihy s.r.o.)
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TJ SOKOL ŽEHUŠICE
VÝLET DO MIRAKULA
V neděli 22. června jsme se vypravili do zábavního parku MIRAKULUM
v Milovicích. Radost malých návštěvníků už při vstupu do parku neznala
mezí – děti nevěděly, co první vyzkoušet (většina se vrhla na obří trampolínu
ještě dříve, než po krátké ranní přepršce uschla, takže náhradní ponožky
v batůžkách maminek se hodily okamžitě). Kdo v MIRAKULU byl, tak určitě
bude souhlasit s tvrzením, že „být dítětem, tak už jinam za zábavou nechci“.
I když jsme tu strávili téměř celý den, nepovedlo se nám užít si úplně všechny
atrakce, které se tu dětem
(ale i dospělým) nabízejí.
Tudíž se nabízí otázka,
zda si výlet ještě jednou
nezopakujeme?! Skvělé bylo, že autobusovou dopravu
hradila TJ Sokol Žehušice
a návštěvníci (členové
a příznivci naší organizace) si zaplatili pouze vstupné, které bylo předem domluvené na 100 Kč
za osobu (oproti běžným 150 Kč za osobu o víkendu).
(-lj-)

BRIGÁDA NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
Protože jednou z podmínek udělení dotace ve výši 290 tisíc korun z Fondu podpory obnovy a rozvoje venkova (Ministerstva pro místní rozvoj)
na rozšíření žehušického dětského hřiště bylo, že „se na konečných úpravách budou podílet také občané obce“, nelenili jsme, a malí, velcí,
členové i nečlenové ve čtvrtek 28. srpna přiložili ruku k dílu. Dětem, maminkám i tatínkům to šlo s lopatami, hráběmi a konvemi opravdu
dobře, takže si vysloužili pochvalu od pracovníků firmy. A děti si pak za tu velkou práci vychutnaly alespoň malé lízátko. Takže děkujeme
všem, kteří se na brigádě podíleli, a těšíme se na další spolupráci .
(-lj-)

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
Tradiční turnaj tentokrát připadl na sobotu
6. září, den před posvícenskou nedělí
(pro naše nové spoluobčany malá vsuvka
– v Žehušicích slavíme posvícení vždy
první neděli v září).
Lepší počasí jsme si nemohli přát,
sluníčko svítilo od rána a vydrželo až do
závěrečného posezení. Vše bylo na akci
pečlivě nachystáno – koláče, preclíky,
domácí buchty, výborný hovězí guláš od
paní Jany Suchánkové, ceny a medaile pro
vítěze. Jediné, čeho bylo nedostatek, byly
soutěžní týmy.
Začátek turnaje byl opravdu velmi
rozpačitý a trochu smutný, když se zapsaly
pouhé čtyři týmy. Ale nakonec to mělo
i své výhody – všichni měli všeho dost
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(občerstvení i cen). Nakonec se seběhlo více diváků než hráčů a společně si užili pohodovou
sobotu.
A kdo zvítězil? Vlastně všichni, protože to nevzdali a přišli podpořit tradiční akci, která se
v naší obci koná již desítky let. Ale zlatou medaili si odnesla opravdu jen jedna trojice, a to
ve složení: Jirka Fojtík, Mirek Špitálník a Tomáš Nalezinek ml. Gratulujeme!
(-lj-)

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
A je to opět zde – prázdniny skončily a tělocvična se nabízí všem dívkám a ženám k pravidelnému cvičení každý čtvrtek od 2. října v čase od 18.00 do 19.00 hodin. Cvičení
je určeno všem věkovým kategoriím bez ohledu na fyzickou kondici – společně se protáhneme, zahřejeme a mírně posílíme různé svalové skupiny. S sebou si vezměte vhodný
oděv a obuv na cvičení, ručník, pití. Příspěvek na pronájem tělocvičny je pro každého
20 Kč na hodinu.
(-lj-)

MAGICKÁ NOC
Zveme všechny děti i dospělé na akci plnou tajemna a dobré nálady zvanou MAGICKÁ
NOC. Uvítáme všechny kouzelné a strašidelné bytosti s lampionem na plácku u hřbitova
v sobotu 1. listopadu 2014 v 16.30 hodin. V cíli našeho večerního putování za sladkou
i strašidelnou odměnou na všechny čeká opět magické občerstvení, oheň, na kterém si budou všichni moci opéct uzeninu (přinesenou z domova) a také možnost zakoupit si opět
lampion štěstí.
Akce se uskuteční za finanční podpory z Fondu kultury a sportu MAS Lípa pro venkov z.s.
(-lj-)
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Doporučujeme z naší kuchyně
JIŽANSKÉ SMAŽENÉ KUŘE
Suroviny:
1 kuře
2 lžíce mleté sladké papriky
kajenský pepř podle chuti
sušený česnek
sušený tymián
sůl
250 ml kefíru
olej na smažení

na obalení:
hladká mouka
mletá sladká paprika
kajenský pepř

Postup:
Kuře vykostíme a nakrájíme na malé kousky. V míse promícháme mletou papriku, pepř, česnek, tymián a sůl. V této směsi obalíme
kousky masa a necháme proležet alespoň hodinu, potom maso zalijeme kefírem a opět necháme chvíli odležet.
Hladkou mouku smícháme s mletou paprikou a kajenským pepřem. V této směsi obalíme marinované kousky kuřete a smažíme
dozlatova. Podáváme se zeleninovým salátem, pečeným bramborem…
(-mm-)

TĚSTOVINOVÝ SALÁT S PEČENÝM ČESNEKEM
Suroviny:
1 palička česneku
1 polévková lžíce olivového oleje
500 g těstovin
250 g ricotty
150 g nastrouhaného parmazánu
300 g malých rajčátek
200 g špenátových listů (rukola, ledový salát)
sůl, pepř
Postup:
Uřízneme horní část paličky česneku. Česnek vložíme do misky, pokapeme olejem, zakryjeme alobalem a pečeme asi na 220 stupňů
5–10 minut, dokud česnek nezměkne. Vychladlý česnek oloupeme a najemno nakrájíme. Uvaříme těstoviny a ponecháme si šálek horké
vody z uvařených těstovin. Připravíme si krémovou zálivku: Do ricotty přidáme sůl, pepř a přilijeme šálek horké vody z těstovin. Do
mísy dáme uvařené těstoviny, špenát, nakrájená rajčátka a přidáme krémovou zálivku a dobře promícháme. Servírujeme na talíř ještě
teplé a posypeme parmazánem.
(-mm-)
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Zajistím profesionální hlídání dětí v rodině všech věkových kategorií v obci Žehušice a okolí.
Informace: tel.: 607 858 560
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