ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Vážení spolu
občané,
čas prázdnin a
dovolených je ne
návratně pryč,
děti se nám vráti
ly do školních la
vic a léto nám po
malu končí. To letošní léto bylo opravdu
vydařené, sluníčko svítilo celé dny, tak vě
řím, že jste si teplé, někdy až tropické dny,
užili a načerpali spoustu nové energie.
Dlouhotrvající tepla však s sebou přinesla
i své stinné stránky. Období sucha bez deš
tě mělo za následek výrazný pokles hladin
povrchových i podzemních vod po celé
České republice. Ani naše obec nebyla bo
hužel výjimkou a problémy s nedostatkem
vody se projevily několikrát během prázd
nin. Opětovně se ukázalo, že příroda je
mocná a člověk je proti ní jen malý pán.
Postupná změna klimatu a globální oteplo
vání povedou k tomu, že se takováto obdo
bí sucha budou v budoucnu opakovat.
Každý člověk by si měl v této souvislosti
uvědomit, že přírodní zdroje nejsou nevy
čerpatelné a to platí pro veškerá přírodní
bohatství, voda není výjimkou. Je jen na
nás, jak dlouho budeme moci přírodní
zdroje využívat. Pokud budeme společnos
tí, která plýtvá a ničeho si neváží, nebude
to dlouho trvat a celý svět se dostane do
velkých problémů. Musíme mít na paměti,
že záleží na každém z nás, na našem přístu
pu k přírodě, ke společnosti, k vesmíru ja
ko celku. A my bychom měli být dobrým
příkladem pro naše děti. Zastupitelstvo
městyse Žehušice se problematikou vodní
ho hospodářství intenzivně zabývá a zva
žuje různé varianty řešení situace našich
vodních zdrojů, tak abychom předešli opa
kování problémů s nedostatkem vody.
V průběhu léta bohužel vzala za své i mno
há vegetace, některé škody jsou nevyčísli
telné a nezvratné. S podzimem bych nám
tedy všem chtěla popřát více deště, který
by zalil naše zahrádky, pole a lesy, aby se
příroda trochu vzpamatovala. A ve dnech,
kdy bude hezky, nezapomeňte vyrazit na
houby, do lesa, jen tak na procházku a užij
te si té neopakovatelné barevnosti, kterou
nám podzimní příroda nabízí.
S přáním krásného podzimu
Zuzana Havlíková Heřmánková
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V úterý 20. října 2015 proběhne v Žehušicích a v Bojmanech SVOZ VELKOOBJEMO
VÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Pokud chcete takovýto odpad odvézt, umístěte
ho v tento den viditelně před dům. V případě, že budete chtít odvézt nějaký elektroodpad,
umístěte ho před dům již v neděli 18. října 2015. Předem děkujeme za spolupráci.

POZVÁNKA NA FOLKOVÝ
KONCERT V ŽEHUŠICÍCH
Srdečně Vás zveme na hudební odpoledne
s folkovou kapelou Čáry Máry. Tato věko
vě mladá a velmi nadaná kapela je vítězem
západočeského kola Porty a pražského
Notování. Kapela získala také několikeré
divácké ocenění na Portě v Plzni a nedávno
vydala debutové CD Pevným krokem. Právě
z něj Vám zahrají originální a příjemné pís
ničky a zpříjemní Vám tak nedělní odpoledne.
Koncert se uskuteční v neděli 27. září 2015
od 15.00 hodin ve venkovním areálu Atria
ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice. V případě
nepřízně počasí se koncert uskuteční v aule
ZŠ J. V. Sticha- Punta Žehušice. Vstupenky
budou slosovány a výherce si odnese hezký
dárek. Předprodej vstupenek probíhá na OÚ
Žehušice, cena vstupenky je 70 Kč.

POZVÁNKA
NA SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 23. října 2015 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 děti navštěvující kroužky při ZŠ
J. V. Sticha-Punta Žehušice. Občerstvení
zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků našeho městyse proběhne
v letošním roce v neděli 4. října 2015 ve
14.30 hodin v budově staré školy. Všichni
jste srdečně zváni.

ZÁJEZD DO DIVADLA KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
Městys Žehušice pro Vás připravil i v letošním roce malý předvánoční dárek, kterým je
autobusový zájezd do Divadla kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích u Prahy na představení
„Magická esa“, který se uskuteční v sobotu 21. listopadu 2015. Jedná se o strhující show
s řadou originálních překvapení a nejúspěšnějších světových iluzí určené pro celou rodinu,
tedy pro malé i velké diváky. Běžná cena vstupenky je 349 Kč, městys Žehušice Vám nabízí
vstupenku za cenu 150 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 26. října
2015 zaplatit vstupenky.

OHLÉDNUTÍ ZA XXXIII. SLAVNOSTÍ LESNÍHO ROHU
V sobotu 20. června 2015 se v Žehušicích uskutečnila XXXIII. Slavnost lesního rohu. Program
zahájila Svatohuberstká mše v kostele sv. Marka v Žehušicích. Po jejím skončení proběhl pietní
akt u pomníku padlých, kde jsme společně uctili památku obětem I. a II. světové války a vzpo
mněli 70. výročí od konce II. sv. války. Ve spolupráci se společností Enlino, a.s. byl i tentokrát
umožněn veřejnosti vstup do obory a do zámeckého parku. Slavnost dále pokračovala odpoled
ním koncertem v ZŠ J. V. Sticha-Punta, kde vystoupil také Dětský sbor Notík Základní školy
Jana Václava Sticha-Punta Žehušice pod vedení Mgr. Lenky Macháčkové. V závěru koncertu
vystoupil Josef Vejvoda, kterému jsme poblahopřáli k jeho významnému životnímu jubileu,
který všem návštěvníkům koncertu dokázal, že věnovat se hudbě lze opravdu v každém věku.
I přes nepřízeň počasí se letošní ročník vydařil. Ráda bych na tomto místě ještě jednou podě
kovala organizátorům, sponzorům, účinkujícím a Vám všem, kteří se na přípravě slavnosti
v letošním roce podíleli. Již nyní se všichni těšíme na další ročník, který bude výjimečný –
náš nejslavnější rodák Jan Václav Stich (Giovanni Punto) by oslavil 270 let – k významnému
výročí jeho narození plánujeme velké oslavy, které budou probíhat v průběhu celého příštího
roku. Máme se tedy na co těšit.
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INFORMACE PRO OBČANY – PŘEHLED SPLATNOSTÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za odpady

• splatný: od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015
• výše poplatku: 500 Kč za osobu, která je hlášena k trvalému pobytu v obci Žehušice a Bojmany nebo cizinci, kteří mají na území
městyse Žehušice přechodný pobyt na základě dlouhodobého víza dle § 30 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na úze
mí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt na základě povolení k pobytu dle ustanovení § 65 a násl. té
hož zákona.
• výše poplatku: 500 Kč za osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území městyse
Žehušice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Poplatek ze psa
•
•

splatný: od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015
výše poplatku: za prvního 50 Kč, za každého dalšího 100 Kč

Voda – stav vodoměru

Žádáme občany, aby vždy před skončením čtvrtletí tj. od 25. do 30. 6. 2015, od 25. do 30. 9. 2015, od 16. do 31. 12. 2015 nahlásili na OÚ
stav vodoměru, a to buď osobně, nebo telefonicky. Stav vodoměru lze rovněž hlásit elektronickou poštou na adresu obec@zehusice.cz,
v tomto případě nezapomeňte uvést Vaše jméno a číslo popisné.
Upozorňujeme občany, že v posledním čtvrtletí tohoto roku bude probíhat kontrola stavu vodoměrů a pravidelná výměna části vodoměrů.

Informace o platbách

Veškeré poplatky lze platit také bankovním převodem na účet č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s.
Variabilní symbol u poplatků za odpady a psy: uvést číslo popisné (popřípadě do textu napsat „poplatek za psa nebo za odpady“)
Platba vodného a stočného
na účet č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s., variabilní symbol: uvést číslo faktury (v pravém horním rohu)

MĚSTYS ŽEHUŠICE MÁ JIŽ ROK NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Během prázdnin v loňském roce byly spuštěny nové webové stránky naší obce. Pevně věříme, že se pro Vás staly každodenním po
mocníkem při hledání nejrůznějších informací. Najdete zde také možnost nechávat si zasílat zprávy, informace, novinky a aktuali
ty e-mailem. Stačí vyplnit na našich webových stránkách vlevo dole Vaši e-mailovou adresu, odešlete ji a Vaše adresa bude auto
maticky zařazena do systému. Pokud máte nějaké nápady nebo připomínky, co Vám na stránkách chybí, neváhejte nás kontaktovat
na adrese obec@zehusice.cz.

JUNGLE TRIP ANEB ŽEHUŠICKÁ NECKIÁDA 2015
V sobotu 25. července 2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník Jungle Tripu. Na startu u kamenného mostu se v tomto roce objevilo 26 origi
nálních plavidel + 3 rafty. Krásné a slunečné počasí přivedlo velké množství diváků. Diváci svými hlasy rozhodovali o výherci za nej
originálnější plavidlo. Nechyběli ani soutěže o nejkrásnější knír, největší utopenec a nejoriginálnější kostým. Ve vodáckém klubu bylo při
praveno občerstvení a hudba. Dále se pokračovalo do tábořiště v Habrkovicích. Jako každý rok přilákala tato akce velké množství diváků
a soutěžících. Už se těšíme, jaká plavidla ovládnou Doubravu příští rok.
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ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
LUŠTĚTE S NÁMI

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
V neděli 5. července 2015 se uskutečnilo hasičské cvičení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Žehušice. Předmětem cvičení byla zkouška
naší výzbroje a její akceschopnosti v případě nasazení při vyhlášení poplachu. Byl hašen fiktivní požár porostu s dovozem vody na odlehlej
ší místa požáru. Křížení hadic s komunikací bylo vyřešeno přejezdovými můstky. Rádi bychom v této souvislosti upozornili řidiče, že tako
váto cvičení budeme i v budoucnu opakovat a pravděpodobně ve větším rozsahu ve spolupráci s jednotkami z okolních obcí.
Musíme konstatovat, že naše technika i přes své značné stáří funguje bez problémů, malé závady, které se v průběhu akce objevily, jsme obrat
ně vyřešili. Bude však nutné se do budoucna zaměřit na vybavení naší jednotky kvalitní výzbrojí a určit si priority, co je pro nás důležité.
Dne 27. července 2015 schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací dle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a naše žádost byla schválena. Jednotka sboru dob
rovolných hasičů Žehušice získala dotaci ve výši 120 000 Kč na pořízení výstroje.
Ve středu 22. července 2015 byla naše jednotka SDH Žehušice povolána k požáru kombajnu. Na akci dorazila jednotka profesionálních hasičů
z Čáslavi a SDH Žehušice, Chvaletice a Vrdy. Celá akce se naštěstí nakonec ukázala jako planý poplach. Akce alespoň posloužila jako dobrý
trénink a ukázala připravenost jednotky.
Petr Johanides

HISTORICKÉ OKÉNKO
V červnu proběhly již tradičně slavnosti lesního rohu. Při této příležitosti jsme mohli cestou do obory obdivovat krásně zrekonstruo
vaný zámek, který ještě nedávno byl ve velice špatném stavu. Za opravu a svou současnou podobu vděčí zámek společnosti Panství
Žehušice, a.s. V rámci historického okénka se budeme v zářijovém čtvrtletníku věnovat této skvostné budově.
Starý renesanční zámek přestal Thun Hohensteinům záhy vyhovo
vat, a proto si nechali roku 1679 Francescem Caratim postavit zá
mek nový v barokním slohu. I tento zámek se stal časem nevyhovu
jící dobovému vkusu a roku 1826 dal hrabě Josef Matyáš Thun zá
mek panským stavitelem Janem Jelínkem empírově přestavět do
dnešní podoby. Tehdy přibylo i hospodářské předzámčí, kde se na
lézal byt zámeckého správce, vrátného a pokoje pro služebnictvo,
dále jízdárna, úřednický dvůr a další budovy.
Zámecká stavba má půdorys ve tvaru písmene H. Střední část zám
ku je dvoupatrová a na ni kolmo navazují boční křídla. Do zámku
vedou dva vchody, hlavní z předzámčí a druhý z parku. Nad oběma
portály jsou umístěny v kameni tesané znaky (erby) rodů Thunů
z Hohensteinu. Prostor v přízemí mezi oběma vchody tvoří veliký
sál, kdysi zdobený po stěnách loveckými trofejemi a vybavený truh
licemi a skříněmi, které byly dokladem staré řezbářské práce. K sá
lu přiléhala knihovna o 8 000 svazcích, 17 pokojů a kuchyně se spížemi. Z dolejšího sálu vedly široké dubové schody do sálu hořejší
ho, který tvořil rodinnou galerii (bohatě vykládaný nábytek a gobelíny). K hornímu sálu přiléhalo 19 komnat, ve kterých bylo možné
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zřít opět umělecky vykládaný nábytek, starožitné hodiny, starobylá kamna, předměty zdobené diamanty, předměty ze slonoviny, stří
bra a zlata. Pozornost poutaly ohromné čínské vázy, starožitný míšeňský, vídeňský a japonský porcelán a soubory belgického skla.
Na stěnách visely rodinné obrazy a obrazy zámků, které patřily panství rodu Thun z Hohensteinu. Některé obrazy dokonce maloval
Antonín Mánes.
Do roku 1812 sloužily místnosti v přízemí vpravo od hlavního vchodu jako kanceláře vrchnostenských úředníků a archiv.
Vnitřní prostranství mezi zámkem a předzámčím bylo vroubeno v polokruhu pyramidními topoly, mezi nimiž byly sochy sv. Floriána
a sv. Donáta. Stromová okrasa byla zrušena a sochy dány obcím, sv. Florián do Žehušic a sv. Donát do Chotusic.
Ve válečných dobách 18. století, zvláště za napoleonských válek, byl zámek proměněn v lazaret pro raněné francouzské vojáky a by
lo v něm zřízeno velitelství nad jinými lazarety a vojenská lékárna.
Thunové prodali svůj velkostatek, resp. to, co z něho zbylo po pozemkové reformě, v roce 1925 bankéři Václavu Stomemu, který zde
založil rozsáhlé koniferové školky známé i za hranicemi republiky. Po roce 1948 byl veškerý majetek Stomeům zabrán. Od roku 1952
byla v zámku, v němž byla od roku 1950 měšťanská (střední) škola, zřízena zahradnická škola s internátem. V sedmdesátých letech
proběhly v zámku stavební úpravy, zvláště zavedení ústředního vytápění, po kterých byla do zámku přemístěna celá základní škola.
Po roce 1989 byl veškerý majetek vrácen potomkům rodiny Stomeů. Do roku 1995 zde byla základní škola, počátkem roku 1996 byl
zámek předán restituentům. Bohužel zámek zůstal veřejnosti uzavřen a postupně chátral. V roce 2011 získalo žehušické panství no
vého majitele, který v současné době provádí rozsáhlou rekonstrukci celého zámeckého areálu, předzámčí a revitalizací prochází i zá
mecký park. Nově zrekonstruovanou zámeckou jízdárnu a konírnu jsme si mohli již prohlédnout. Třeba se nám v budoucnu naskytne
možnost navštívit i prostory opraveného zámku a obdivovat jeho interiér.
(-mf-)
Zdroj: Dějiny městyse Žehušic, František Novák, Cesty městy 2015

PROVĚŘENÉ TIPY NA VÝLETY
Ohlédneme se za létem a sjedeme si na kánoi řeku Ploučnici. Projdeme se národním přírodním parkem Peklo. Navštívíme ptačí domky
v Úštěku, po stopách zrušené železnice se podíváme, kde se natáčeli železniční scény filmu Páni kluci a Rebelové. Prohlédneme si železnič
ní muzeum a skanzen v Zubrnicích a na závěr dva tipy z našeho okolí.
1. Ploučnice
Ploučnice v úseku Mimoň–Česká Lípa je řeka tekoucí převážně býva
lým vojenským prostorem. Koryto řeky je neregulované, silně mean
drující, plné padlých stromů. Připadáte si jak ve filmu „Cesta do pravě
ku,“ nebo někde v pralese. Více se dozvíte, pokud si do počítače zadá
te heslo: „Ploučnice, řeka totálních romantiků.“ Článek na stránkách
„Hory doly“ je výstižný.
Letos jsme Ploučnici sjížděli 19.–21. června, patrně poslední týden, kdy
pršelo. Voda zdola, voda shora, ideální počasí! Již tradičně začínáme
v Novinách pod Ralskem. Lodě si necháváme přivézt nad Průrvu.
Osádky se dopraví vlakem do Velkého Grunova, pak asi 3 km pěšky
k Průrvě. Nasedáme do lodí, koryto řeky je zde úzké a vzápětí vjíždíme
do hlubokého skalního kaňonu, který končí asi 40 m dlouhým tunelem
vytesaným do skály. Naprostá rarita na českých řekách! Všech pět na
šich lodí zvládlo tunel bez koupání. Následuje 7 km dlouhá, pohodová
jízda do Mimoně. V Mimoni se koryto rozšíří a nastává problém s ne
dostatkem vody. Naštěstí hned za Mimoní se řeka opět zúží a začne
svižně téct ostrými zatáčkami. Koryto je místy tak úzké a zarostlé křovím, že nemáte ani místo kam strčit pádlo a tak se odrážíte od břehu a od
čehokoli to jde. Přicházejí první popadané stromy, některé se dají podjet, když se šikovně „složíte“ do lodi a přeručkujete, některé se musí pře
tahovat. Háčci spílají kormidelníkům v naivní představě, že se křoví dá vyhnout – nedá! Uváděná rychlost na Ploučnici je 2 km/h, je to prav
divý údaj a to se musíte snažit! První den končíme v tábořišti Boreček po 15 km plavby.
Druhý den nás čeká 20 km dlouhý úsek bývalým vojenským prostorem. Žádné občerstvení, žádná civilizace, stále stejný charakter „pralesní“
řeky. Kdo jste zmlsaní Sázavou, Jizerou, Moravou, anebo snad Vltavou, zapomeňte na to! Ploučnice je něco naprosto jiného! Prodíráme se
křovím ve svižném proudu a přichází další bonus – slepá ramena.
Zpočátku to vypadá jako ta správná řeka, pak se vám proud někam vy
tratí a vy uvíznete na mělčině ve slepém rameni. To se nám naštěstí ne
stalo, ale víme o osádkách, kterým nezbylo než táhnout loď 20 m ko
přivami, než narazily na pravé koryto, aby mohly plout dál. Večer při
stáváme v Heřmaničkách, inzerovaný kemp nefunguje a tak nocujeme
na louce. Poslední den už hravě zvládáme 8 km plavby do České Lípy,
řeka se postupně „civilizuje“ přichází i pár lehce sjízdných kamenných
stupňů. V České Lípě vracíme lodě půjčovně. Je to krásná řeka s krás
ným okolím, rozhodně ji doporučuji všem, kteří mají vodu a romantiku
rádi.
2. Peklo
Druhý výlet začneme jen kousek od České Lípy. Vlakem dojedeme do
Zahrádek, z nádraží se vydáme po modré značce do údolí Robečského
potoka. Zde už nás čeká červená značka, která nás provede národní pří
4

rodní památkou Peklo. Je zde zákaz vjezdu cyklistů. Dostupné je Peklo
jen pěšky. Robečský potok sevřený labyrintem pískovcových skal s jes
kyněmi, stržemi je až magickou krajinou a tak má právem své jméno
„Peklo.“ Červená značka nás provede celým údolím až do České Lípy.
3. Ptačí domky Úštěk
Úštěk je malebné městečko mezi Českou Lípou a Litoměřicemi. Ptačí
domky jsou domy postavené italskými dělníky, kteří zde stavěli želez
nici z Úštěka do Velkého Března. Dělníci neměli mnoho peněz, tak pro
své bydlení zakoupili úzký pruh země mezi strží a silnicí. Sklepy vyte
sali v pískovcové skále, pak postavili přízemí. Nedostatek místa vyřešili
dřevěnou nadstavbou zavěšenou nad propastí. Představte si, že máte
ložnici zavěšenou na dřevěných vzpěrách na skále… Domy stojí do
dnes. Stávající majitelé je opravují a udržují, takže si je můžete prohléd
nout i Vy. Kromě ptačích domků je v Úštěku muzeum čertů, šatlava,
historické podzemí, vodní svět, atd. Nezapomeňte zajet do Zubrnic.
Trať, kterou stavěli Italové, je již zrušena. V jedné její části je provozována historická železnice a v Zubrnicích je železniční muzeum. Mimo
jiné se zde dozvíte, že na této trati se natáčeli scény pro filmy „Páni kluci“ a „Rebelové.“ V Zubrnicích je i skanzen, historická škola, statek
a funkční mlýn.
4. Z našeho okolí: Doubravské údolí a Vrchlické vodopády
Doubravské údolí je nádherné skalnaté údolí, jímž protéká řeka Doubrava. Od železniční zastávky Bílek půjdete po červené značce. Uvidíte
zde skalní věže, vodopád i kamenné moře. Na rozcestníku Pod Sokolohrady se můžete buď vydat zpátky po zelené, nebo pokračovat dál až
do Chotěboře a vlakem se pak vrátit zpět k autu.
Vrchlické vodopády se nachází kousek pod hrází Velkého rybníku u Malešova. Auto můžete nechat na nádraží v Kutné Hoře a lokálkou směr
Zruč nad Sázavou dojedete do Malešova. V Malešově od nádraží se dáte po modré značce až k Velkému rybníku. Odtud budete pokračovat
po červené kolem Velkého rybníka a kousek pod hrází se nachází Vrchlické vodopády. Červená značka Vás potom dovede skalnatým údolím
Vrchlice až do Kutné Hory.
Oba okolní výlety Vás zavedou do krásných skalnatých údolí s vodopády a přitom jen kousek od našeho bydliště v polabské rovině.
Honza Karela

Zajímavé profese mezi námi
Končí léto, čas cestování a výletů, proto jsme oslovili Honzu Karelu.
Je profesí strojvedoucí a zároveň duší turista a vodák.

naházela montérky, pokud se někdo zeptal, zda si je může zkusit,
dostal automaticky o číslo větší a byl vyhozen ze skladu. Já jsem se
zeptal, zda je to všechno, odpověděla: „Ne, pokud uděláte zkoušky,
dostanete černé brýle!“ A byl jsem také vyhozen.
Dneska už se tomu Lenka směje a tvrdí, že si to všichni vymýšlíme.
2. Existují například nějaká omezení, díky nimž člověk nemůže
řídit vlak?
Omezení jsou především zdravotní, musíte mít výborný zrak,
přiměřený sluch, musíte umět zachovat klid, když je hodně zle. Na
to vše Vás otestují, a přesto znám pár lidí, kteří se mnou nastupovali
a odešli právě díky obavám.
3. Může se zdát, že strojvedoucí rozjede lokomotivu a dál se moc
starat nemusí, když koleje vedou jen jedním směrem. Zkuste
nám popsat pravidla řízení lokomotivy.
Pravidla řízení lokomotivy? Ale jděte, předpis SŽDC D1 a D2, což
jsou základní dopravní pravidla, má cca 460 stran A4 strojopisu,
k tomu je slušná řádka dalších předpisů a spousta nařízení a výnosů,
nad tím vším bdí drážní zákon. Pravidla řízení spočívají v tom, že
to znáte a dodržujete. Pokud ne, na dva až šest měsíců Vás čekají
pomocné práce a pak přezkoušení.
Ale já Vám to zjednoduším, pokud řídíte motorový vůz, je to obdobné
jako u auta. Jen plyn přidáváte rukou a brzdíte taky rukou, pokud
řídíte vůz s hydraulickým přenosem, nepřidáváte plyn, ale zadáváte
požadovaný poměrný tah. Obyčejně je ovládání umístěno na jedné
páce, a tak dopředu to jede, dozadu brzdí. U elektrických lokomotiv
je to podobné, jen místo tahu ovládáte množství proudu, které teče
do elektromotorů. Zbývají jen dieselelektrické lokomotivy a tam
zadáváte požadavek na množství proudu, které Vaše lokomotiva musí
vyrobit, abyste jeli požadovanou rychlostí. Ale to je nudná technika,
mnohem zábavnější je třeba tlačítko „nouze pro cestující“ umístěné
na WC vedle tlačítka pro odemknutí WC. Takže si v klidu jedete,
a když se Vám posedmé v kabině ozve pronikavý tón poplachu z WC,
rezignujete, zastavíte v polích a jdete vysvobodit nešťastníka, který

1. Jak se člověk stane strojvedoucím?
To je snadné, stačí vylézt na lokomotivu a je z vás strojvedoucí, ne? Asi
to bylo o trochu těžší, ale zas ne o tolik. Vyučil jsem se v železničním
učilišti a hned po maturitě jsem chtěl dělat strojvedoucího. Bohužel
můj obor byl železniční provoz. Tehdejší náčelník kolínského depa
mi řekl, že mě sice vezme, ale čeká mě nejméně 5 let v dílnách,
2 roky jako pomocník a pak možná… Nechtělo se mi čekat, a tak
jsem odešel do cukrovaru, udělal jsem si zkoušky na bagry, nakladače
a dostal stařičkou Tatru 148. Vyzkoušel jsem si všechno, co vrčelo,
a to i včetně buldozeru. Jezdili jsme po nápravy v blátě, byla to
dobrá škola. Časem mě z toho kodrcání rozbolela záda, a tak jsem
se usadil v pohodlné sedačce autobusu. Tři měsíce jsem vydržel na
lince a dalších deset let na zájezdech. Ve volných dnech jsem učil
v autoškole (jen těžkou dopravu: náklaďáky, autobusy, přívěsy …
nechtělo se mi ohýbat mých 190 cm do osobáku).
Zhruba po dvaceti letech jsem se vrátil na dráhu, tentokrát už mě
vzali hned. Samozřejmě jsem musel projít psychotesty, vyšetřením
mozku, sluchu, očí… Zjistili, že jsem dostatečně praštěný, abych
mohl lokomotivu řídit.
Pak následovaly dva měsíce zácviku v dílnách při opravách, 14 dní
u vozmistrů při technických kontrolách a asi půl roku ježdění pod
dozorem. Série zkoušek státních, dopravních, ověřovacích, a pak
stačí už vylézt na lokomotivu a jedete.
Přeskočil jsem jeden důležitý bod, a to byly „psychotesty“ u naší
skladnice Lenky. Když jste přišla jako nováček vyfasovat montérky
do skladu, slečna Lenka Vás podrobila drsnému výslechu. Obvykle to
začínalo otázkou, zda jsme jí „těma našima špinavýma (lokomotivy
špiní hodně a neumyjete to, ani když se snažíte) tlapama šáhli na
kliku od dveří“! Pak to pokračovalo, jestli jako víme, kam jsme vlezli
a jestli fakt chceme dělat fíru… Následně nám do nastavených rukou
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si plete tlačítka z toalety. Obdobné je tlačítko „výstup invalidy“, to
mají v oblibě děti školou povinné. A krom toho všeho odpovídáte za
to, že jedete na čas. Dneska už Vás může výpravčí vypravit i 5 minut
před odjezdem plácačkou (pokud vůbec nějaký výpravčí je) a za
čas odpovídá výhradně strojvedoucí. Výpravčí jsou již jiná firma
a hromadně se ruší, zavádí se dálkové ovládání, v dohledné době
mají být například zrušeni výpravčí mezi Kolínem a Olomoucí a celá
doprava se bude řídit na dálku.
4. Popište nám svůj „turnus“ (jaké jezdíte trasy, dodržujete
nařízené přestávky, máte nějakého kolegu v kabině při delších
trasách….)?
Já jsem „lokálkový typ“, čtyři roky jsem jezdil Českým rájem Hradec
Králové–Jičín–Turnov, a teď jezdím na trase Chlumec nad Cidlinou–
Křinec–Nymburk. Strojvedoucí jezdí sami. Pro případ, že se nám
něco stane, je tam systém, který kontroluje, zda jsme živí, a pokud
svou „živost“ přestaneme pravidelně potvrzovat, vlak sám zastaví.
U ČD dlouhé trasy neexistují, to pamatuji z autobusu. My jezdíme
tam a zpátky, tam a zpátky … mám pokračovat? Někdy ani nevím,
jestli jedu zrovna tam, nebo už zpátky.
5. Je velký rozdíl být strojvedoucím v Čechách a v Evropě
(v řízení našich a evropských rychlovlaků)?
České dráhy nemají žádné rychlovlaky. Naše tratě to neumožňují.
Pendolino v našich podmínkách není rychlovlak, těch 160 km/h, které
na našich tratích místy může jet, umí bez problémů i náš pantograf,
který jezdí mezi Jaroměří a Pardubicemi.
Pokud Vás zajímá systém řízení takových jednotek, tak si musíte
uvědomit, že v té rychlosti žádný člověk není schopen sledovat
návěstidla na trati a už vůbec ne zastavit na vzdálenost, na kterou
je vidí. Tyto jednotky se pohybují v takové jakoby bublině, která
hlídá volnost vlakové cesty a strojvedoucí se řídí jen pokyny tohoto
elektronického systému. Když to přeženeme, tak vlastně nepotřebuje
přední okno, protože pokud něco uvidí, nemá šanci reagovat.
6. Bojíte se někdy?
Zpočátku jsem měl trochu starosti, nešlo ani tak přímo o strach, spíše
o zvyk z autobusu jet tak, abych byl schopen bezpečně zastavit na
vzdálenost, na kterou vidím. To s vlakem nejde, jedete rychlostí,
kterou máte povolenou, kolej před Vámi musí být volná a Vy tomu
musíte věřit. Pouze za silného větru a hodně špatných podmínek
dostáváme rozkaz, že musíme jet rychlostí, abychom byli schopni
zastavit na vzdálenost, na kterou vidíme.
Další problém jsem měl na přejezdech. Denně mám v průměru 5 aut,
která ani neuberou a proletí mi těsně před vlakem přes přejezd.

Někteří to dělají i úmyslně, soutěž kdo bude na přejezdu dřív. Na
stopkách nezastaví skoro nikdo. Zpočátku jsem měl snahu pokaždé
brzdit. Takže když jsem viděl auto, jak se žene k přejezdu, dupl jsem
na brzdu, jenže vlak v tom místě má pedál houkačky, takže místo
rychlobrzdy jsem naštěstí jen houkal. I tak jsem nabíral zpoždění.
Stalo se mi, že jsem řídil motorovou jednotku a kousek přede mnou
zastavil smykem přímo na přejezdu bílý Superb. Strhl jsem brzdu
a čekal ránu. Řidič naštěstí nezaváhal, Superbu zahrabala kola
a zmizel z přejezdu jen pár centimetrů před vlakem. Povolil jsem
brzdu a pokračoval v jízdě. Najednou se rozletěly dveře z prostoru od
cestujících a v nich stála bílá průvodčí. Myslel jsem, že se něco stalo
lidem, jak jsem prudce brzdil, jenže průvodčí mi říká: „Já už tě viděla
s rozpáraným břichem, jak ti tam zpátky rovnám vnitřnosti, a co když
ti to pomíchám?“ Tak jí s úsměvem povídám, že až doteďka mi bylo
dobře! Když jsem pak doopravdy sešrotoval auto na přejezdu, ani to
moc velká rána nebyla.
7. Uvedla jsem, že jste turista a vodák. Můžete nám tyto své
koníčky přiblížit? Máte i jiné?
Turista, vodák, já bych z toho vědu nedělal. Ano, sjíždíme řeky, jezdíme
na klasických kánoích, ročně ujedu tak kolem 80 km po vodě. Zkusili
jsme i divokou vodu na raftech, jenže v Čechách to teče, jen když taje
sníh, anebo když hodně prší. Dát dohromady 12 strojvedoucích, aby
měli volno, zrovna když sníh taje, je problém. I tak našemu strojmistrovi
děláme vrásky na čele. Ale vodákem bych se nenazýval. Obdobné je to
s turistikou, jsme s manželkou spíše „procházkáři“, než turisti. Pokud
ale máme volno, rádi se někam podíváme.
Děkuji za rozhovor.
(-lj-)

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Prázdniny utekly jako voda! Spousta slunečných dnů přinesla všem zážitky z rodinných výletů, koupání a prázdninového hraní. Přesto se
všichni určitě těší, až se zase setkají v mateřské škole, kde je čeká spousta nových kamarádů, se kterými si užijí v následujícím školním roce
mnoho krásného a poučného při různorodých hrách, účastech na nabízených aktivitách a společných akcích s rodiči.
Od začátku nového školního roku přivítá děti nová paní ředitelka Veronika Nagyová a ve třídě ,,Sluníček“ i nová paní učitelka Nikola Vašková. Ve
třídě ,,Hvězdiček“ žádné změny nenastaly a na děti se opět těší paní učitelky Hana Najbrtová a Ilona Přibáňová. Obě třídy jsou kapacitně naplněny.
Přijďte se mezi nás podívat a přesvědčit se o tom, že naším přáním je vytvářet takové prostředí, aby se dětem ve školce líbilo a byly šťastné
a spokojené. Den otevřených dveří v mateřské škole Žehušice proběhne v neděli 29. listopadu 2015 od 13.00 do 15.00 hodin. Budete mít
možnost navštívit nově zrekonstruované prostory a také zahradu, která v loňském roce prošla kompletní revitalizací. Všichni jste srdečně zvá
ni. Drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi 1. adventní neděli.
Kolektiv MŠ
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ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
ŠKOLA ZAČÍNÁ…
Když se 1. září otevřely dveře školy, jako první jimi nesměle prošli naši malí prvňáčci v doprovodu svých kamarádů
z 9. třídy. Po slavnostním zahájení se do školních lavic poprvé posadilo 19 dětí. Marie Bůžková, Matěj Červený, Lukáš
Forst, Václav Gazdík, Marie Haláková, Martin Hraňo, Vít Janák, Josefína Kalousková, Anna Marie Kopecká, Barbora
Košťálová, Štěpán Kovařík, Adéla Lišková, Nikola Lněníčková, Martin Nešpor, Barbora Skačanová, Aneta Skaláková, Sofie Svobodová, Rozálie
Taišlová, Jakub Vančura. Ještě chvíli určitě
potrvá, než se navzájem dobře poznají, ne
boť budou dojíždět z celkem devíti obcí.
Stín obav a napětí ve tváři po chvíli vystří
dal úsměv. Snad jim vydrží po celý rok,
protože 1. třída je pro všechny opravdu
náročná, přesto však patří v životě člově
ka k těm nejhezčím.
Děkujeme žákům z 9. třídy za jejich dárky
a jsme rádi, že nás budou na této cestě pro
vázet. Tento již tradiční projekt spoluprá
ce patří k nejoblíbenějším a nejvydařeněj
ším. Domníváme se, že na přátelství ma
lých a velkých se nezapomene a je na ce
lý život.
Mgr. Lenka Hradecká

ŠKOLNÍ ROK ZAHAJUJEME S NOVÝM ODDĚLENÍM ŠKOLNÍ DRUŽINY…
Tak jako každý rok nabízí místní základní škola svým žákům řadu mimoškolních volnoča
sových aktivit. Nejedná se pouze o stále širší nabídku zájmových kroužků, ale zejména
o školní družinu a školní klub. V letošním roce se vzhledem k počtu dětí na prvním stup
ni otevírá nové oddělení družiny. Školní družina tak poskytne zázemí dětem z 1. až 3. tří
dy. Díky takto navýšené kapacitě školní klub bude přístupný nejen pro žáky ze 4. a 5. tří
dy, ale možnost jej využívat mají i žáci z druhého stupně. Dvě oddělení školní družiny ma
jí kapacitu 50 žáků. Školní klub pak 25
žáků.
A jako minulý rok, kdy jsme se vydali
spolu s dětmi na výpravu po světě, nás
čeká nový projekt. Tentokrát se bude
me ovšem toulat po vlastech českých.
Spolu s malými i většími cestovateli
navštívíme řadu českých hradů a zámků, budeme se věnovat jejich pověstem, ale i životu
v jejich komnatách či v podzámčí. Do naší cesty zahrneme i staré zvyky a tradice, rozhléd
neme se po kuchyních našich předků, čeká nás i řada výtvarných aktivit či písniček.
„Cesta za tajemstvím českých králů a rytířů“ tak rozhodně nenechá nikoho spát, čekají na
nás mnohé překážky a úskalí, výzvy i záludnosti. A jak naše cesta bude probíhat? To ne
víme nyní ani my, nechte se tedy překvapit s námi.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Do školních lavic 1. září 2015 zasedlo celkem 160 žáků. Letos jsme přivítali 19 prvňáčků a 7 nových žáků.
Škola začala, ale na co se žáci budou těšit … určitě na prázdniny a svátky:
úterý 1. 9. 2015 – zahájení školního roku
pondělí 28. 9. 2015 – státní svátek
středa 28. 10. 2015 – státní svátek
čtvrtek a pátek 29. a 30. 10. 2015 – podzimní prázdniny
pondělí 16. 11. 2015 – ředitelské volno
úterý 17. 11. 2015 – státní svátek
středa 23. 12. 2015 až neděle 3. 1. 2016 – vánoční prázdniny
(nástup do školy v pondělí 4. 1. 2016)
Rodičovské schůzky:
• čtvrtek 22. 10. 2015
• čtvrtek 7. 1. 2016 (konzultace)
• čtvrtek 12. 5. 2016

čtvrtek 28. 1. 2016 – vysvědčení za 1. pololetí
pátek 29. 1. 2016 – pololetní prázdniny
pondělí 8. 2. až neděle 14. 2. 2016 – jarní prázdniny
čtvrtek a pátek 24. a 25. 3. 2016 – velikonoční prázdniny
pondělí 28. 3. 2016 – Velikonoční pondělí
čtvrtek 30. 6. 2016 – vysvědčení, konec školního roku
pátek 1. 7. až středa 31. 8. 2016 – hlavní prázdniny
čtvrtek 1. 9. 2016 – začátek školního roku 2016/2017

Plavecký výcvik:
• 1. a 4. třída: 4. 9.–2. 10. 2015
• 2. a 3. třída: 4. 9.–13. 11. 2015
• 5. třída: 9. 10.–13. 11. 2015

Zápis do 1. třídy: pátek 22. 1. 2016
Lyžařský výcvik: 9. 1.–15. 1. 2016
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Sběr starého papíru:
• 12.–22. 10. 2015
• 12.–22. 4. 2016

V průběhu roku se žáci i rodiče mohou těšit na projektové dny a akce:
Mikulášský běh, Výjezd do Anglie, Advent ve škole spojený s oslavou
20 let naší školy, Den třídního učitele,Velikonoční výstavu, Den Země,
Žehušický pohár, řetězové provázení na Kačině, Slavnost lesního rohu,
školní olympiádu… exkurze, besedy, divadla, umělecké, sportovní a vě
domostní soutěže, olympiády, projekty financované z jiných zdrojů.
Je toho vedle výuky opravdu hodně. Popřejme si však společně do no
vého roku hodně úspěchů a úsměv na tváři, tak jako každý školní rok…

RECYKLOHRANÍ
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí,
a to rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žá
ků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. O jednoznačně po
zitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vy
účtování, který naše škola dostala. Ten nám přesně vyčísluje o kolik elek
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů. Informace vy
cházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 14 televizí, 27 moni
torů a 404 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 15,45 MWh elektřiny, 818,68 litrů ropy, 68,98 m3 vody a 0,60 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,29 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 14,18 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro
středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří nám
pomohli při sběru nepotřebných elektrických spotřebičů, zásadně přispěli k ochraně životního prostředí a zaslouží si obrovský dík.
Žáci a zaměstnanci naší školy se po celý školní rok snaží nejen recyklovat, ale i udržovat pěkné životní prostředí kolem školy. Snažili jsme
se, aby les u školy byl bez odpadků, nedopalků cigaret, plastových lahví a psích exkrementů. Během prázdnin se kousek lesa, kam si chodí
me hrát, změnil ve smetiště. Ptáme se, proč? Zkusme začít každý sám u sebe a nezanechávat po sobě takovéto stopy, abychom po čase nemu
seli zpívat jenom písničku … a co děti, mají si kde hrát?

OSLAVY A VÝZNAMNÁ VÝROČÍ NA NAŠÍ ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Historie naší země je bohatá na události, proto si v každém školním roce připomínáme různá významná výročí.
2. září uplynulo již 70 let od ukončení 2. světové války ve světě. Jak probíhal konec války na Čáslavsku, viděli naši žáci na výstavě v Městském
muzeu v Čáslavi. Na podzim zavzpomínáme s dětmi v rámci opakování na Mistra Jana Husa, na 600 let od jeho upálení v roce 1415. V blí
žícím se roce 2016 oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách českých zemí. Připomeneme si 700 let od narození „Otce
vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., jehož považuje český národ za nejvýznamnější osobnost své historie.
V tomto školním roce, v prosinci, bude slavit i naše škola, a to kulaté výročí – 20 let od svého založení. Žáci a všichni zaměstnanci školy se
budou na událost připravovat už od září. Rádi přivítáme všechny hosty v nově opravené budově s moderním vybavením ve všech učebnách.
Pozváni budou zakladatelé školy, bývalí vyučující, žáci a jejich rodiče.
Připomeňte si s námi školní léta a nejvýznamnější události minulých let nahlédnutím do školy, návštěvou tradičního vánočního jarmarku, škol
ní besídky nebo zakoupením kalendáře a dalších upomínkových předmětů.
Celoroční cyklus akcí konaných u příležitosti 20. výročí založení školy ukončí Slavnost lesního rohu v červnu 2016, kdy si připomeneme 270 let od narození nejslavnějšího žehušického rodáka a žáka žehušické školy Jana Václava Sticha, známého ve světě pod jménem
Giovanni Punto (*28. 9. 1746). Podrobnější zprávy o jednotlivých akcích budou k dispozici na webových stránkách školy.

PŘIPOMENUTÍ 700 LET OD NAROZENÍ CÍSAŘE A KRÁLE KARLA IV.
Karel IV. je oceňován především pro svou moudrost, vzdělanost a diplomatickou obratnost. Za jeho vlády dosáhly české země nebývalého
hospodářského i kulturního rozkvětu. Dlouho opomíjená Praha se stala, založením Nového města pražského, skutečnou metropolí Svaté říše
římské. A ani jeho další zakladatelské činy neztratily nic ze své důležitosti a dodnes se jimi můžeme těšit. Ať už je to při obdivování monu
mentální krásy chrámu sv. Víta, během procházek po Karlově mostě či při rozjímání v chodbách Karlštejna.
Karlova vláda nevratně zasáhla i do dalších oblastí společnosti. Vzdělání bylo podpořeno založením proslulé Karlovy univerzity, která byla
první univerzitou na sever od Alp. Význačným činem v oblasti církevní pak bylo založení pražského arcibiskupství, které ukončilo podříze
nost arcibiskupství německému. V neposlední řadě je potřeba zmínit výjimečné postavení v rámci Svaté říše římské, které Země koruny čes
ké získaly vydáním Zlaté buly Karla IV., a které zastávaly až do zániku říše v roce 1806.
Oslavy zahrnující celou Evropu, při nichž Česká republika nemůže chybět, budou začínat již v listopadu 2015 na výročí panovníkova úmrtí,
aby následně směřovaly ke svému vyvrcholení v květnu 2016. Mají zahrnovat zhruba 150 akcí, na kterých by se měla podílet řada institu
cí – Akademie věd ČR, Arcibiskupství pražské, Hlavní město Praha, Galerie hl. m. Prahy, Kancelář prezidenta republiky, Ministerstva kultury,
školství, zahraničních věcí nebo pro místní rozvoj, Národní památkový ústav, Umělecko-průmyslové muzeum, Universita Karlova. Uvádíme
jen některé příklady akcí: Výstava Karel IV. Pravda a mýtus/1316–1378 (květen, Valdštejnská jízdárna), Výstava korunovačních klenotů (kvě
ten, Pražský hrad), Rekonstrukce korunovace Karla IV. (květen, průvod ulicemi Prahy), Výstava Karel IV. a Praha. Kromě toho by mělo být
vydáno několik publikací, proběhne řada přednášek a dalších doprovodných programů i mimo hlavní město (například na Karlštejně). Měl by
vzniknout i celovečerní film z doby Karla IV.
Čerpáno z: http://www.psp.cz/, http://www.carolusquartus.eu, http://pamatky.praha.eu
Mgr. Poskočilová, Mgr. Žídková
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TJ SOKOL ŽEHUŠICE
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
A POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Tradiční turnaj nohejbalu proběhl v sobotu 5. září. Oproti minulému
roku se sešlo jednou tolik soutěžících, kteří vytvořili osm trojčlen
ných týmů. Hrálo se dokonce ve dvou skupinách a následně podle
umístění ti nejlepší hráli o medaile. Na 1. místě se umístil tým ve slo
žení: Jelínek, Línek, Škota, na 2. místě byl tým: Nálezinek, Špitálník
ml., Línek ml. a 3. místo obsadil tým: Kudláček, Odehnal, Ikrényi.
Všem hráčům patří velká gratulace za jejich sportovní výkony a také
poděkování, že podpořili tuto každoroční tradiční akci. Počasí bylo
příznivé, a proto přišly fandit nejen dospělí ale i děti, které mohly pl
ně využívat skákací hrady. Sladké i slané občerstvení, ceny a medai
le byly nachystané, takže jsme mohli strávit na hřišti V Topolech hez
ké sobotní odpoledne.
Večer od osmi hodin si pro nás hasiči připravili posvícenskou zábavu,
která se konala ve venkovních prostorách základní školy přímo pod širým
nebem. K tanci a poslechu hrála skupina Technics Turkovice a opravdu
se všichni velice dobře bavili. O posluchače i tanečníky nebyla nouze
a samozřejmě i občerstvení bylo v plné míře zajištěno. Děkujeme všem
členům TJ Sokol Žehušice a hasičům, kteří se podíleli na veškerých pří
pravách a mimo jiné i vedení ZŠ J. V. Sticha-Punta a organizaci MAS
Lípa pro venkov, a.s. Už nyní se těšíme na příští rok a zveme Vás jak na
sportovní odpoledne, tak na večerní kulturu.
(-mf-)

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
Zveme všechny ženy a dívky bez rozdílu věku a fyzické kondice na pravidelné cvičení do tělocvičny ZŠ Žehušice, které se koná každý čtvrtek od 18 hodin. Jedná se o posilovací a protahovací cvičení, které zvládnou všichni. S sebou: vhodný oděv a obuv na cvičení, ručník, pití,
dobrou náladu a 20 Kč za hodinu (příspěvek za pronájem tělocvičny). Začínáme ve čtvrtek 1. října. Těšíme se na vás.
(-lj-)

CVIČÍME A ZPÍVÁME SI PRO RADOST

FOTBÁLEK PRO KLUKY I HOLKY

Cvičení bude probíhat každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice pod vedením
Ing. Zuzany Havlíkové Heřmánkové. Kroužek je určený pro děti
od 3 do 6 let. Začínáme ve čtvrtek 17. září 2015.

Fotbálek je určený pro kluky a holky ve věku od 7 do 12 let.
Scházet se budeme každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin
v tělocvičně ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích. Začínáme
v pondělí 5. října 2015.
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Doporučujeme z naší kuchyně
ČOKOLÁDOVÁ BUCHTA
Těsto: 5 vajec (celé), 1 hrnek cukru, 1 hrnek oleje, 1 hrnek polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 3 lžičky kakaa
Krém: 2 smetany na šlehání, 200 g čokolády na vaření
Vše smícháme a těsto nalijeme na vymazaný plech a dáme péct. Do hrníčku si připravíme
kávu. Upečený korpus hned jemně polijeme (pomocí malé lžičky) teplou kávou. Potom
korpus potřeme marmeládou a zalijeme krémem. Krém připravíme tak, že uvaříme smetany
na šlehání s čokoládou na vaření. Krém je řídký, ale v lednici ztuhne. Při podávání
dozdobíme dle chuti a fantazie. Postačí šlehačka a jahody.
(-mm-)

BORŮVKOVÝ KOLÁČ S JOGURTEM
Těsto: 300 g bílého jogurtu, 1 vejce, 300 g polohrubé mouky, 300 g cukru, 1 balíček kyp
řicího prášku, 200 g borůvek, tuk na vymazání a hrubá mouka na vysypání formy
Mandlová drobenka: 30 g másla, 2 balíčky vanilkového cukru, 30 g mandlí, 20 g polo
hrubé mouky
Z jogurtu, mouky, cukru, vajíčka a kypřicího prášku vyšleháme těsto. Vymažeme a vy
sypeme koláčovou formu. Těsto nalijeme do formy a posypeme borůvkami. Máslo roze
hřejeme, smícháme s moukou, cukrem a mandlemi. Pozor, drobenka se trochu lepí. Posy
peme jí koláč a pečeme 20 min při 180 stupních.
(-lp-)
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