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Slovo starostky
máme tu červen,
poslední jarní
měsíc, a také po
slední měsíc le
tošního školního
roku a to zname
ná, že čas prázdnin a dovolených se již
nezadržitelně blíží. Myslím, že stejně jako
děti, se těšíme i my dospělí. Ale ještě
předtím, než se rozjedeme do všech světo
vých stran, nás čeká u nás doma několik
hezkých akcí, které si rozhodně nenechte
ujít.
V sobotu 20. června 2015 ožijí Žehušice
již XXXIII. Slavností lesního rohu, jejíž
bohatý program naleznete uvnitř tohoto
vydání. V rámci Slavnosti lesního rohu si
připomeneme 70. výročí od ukončení
II. sv. války a to položením věnců u po
mníku padlých v Žehušicích, kde zazní
státní hymna a ve spolupráci s letištěm
Čáslav proběhne slavnostní průlet stíha
cích letounů. Touto formou se k uctění pa
mátky připojuje i letectvo České republi
ky. Dopolední program bude pokračovat
prohlídkou obory a poprvé po revitalizaci
budete mít jedinečnou možnost navštívit
a prohlédnout si také zámecký park.
Odpolední koncert v ZŠ J. V. Sticha-Punta
a poté v Zámecké jízdárně bude zaručeně
opět nezapomenutelným zážitkem. Ve
čtvrtek 25. 6. 2015 nás čeká již 4. ročník
„Žehušického čtenáře“ v místní knihov
ně, kdy budou prvňáčci zdejší základní
školy uvítáni do velkého světa čtenářů
a knih a ukáží nám, jak krásně se naučili
číst. V závěru června nás čeká ještě roz
loučení s předškoláky v MŠ a 30. června
se naše ZŠ rozloučí s devátou třídou, aby
po prázdninách mohla přivítat nové prv
ňáčky. Je to nekonečný koloběh života,
ale na každém konci je hezké to, že něco
nového začíná.
A protože léto už je opravdu nadosah, tak
mi dovolte, abych Vám popřála, abyste si
čas dovolených a prázdnin užili v klidu
a v pohodě, načerpali spoustu nové ener
gie a ať už strávíte vysněné dny volna
kdekoliv, ať jsou pro Vás nezapomenu
telné a plné sluníčka.
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ZÁPIS ZE ZASTUPITELSTVA ZE DNE 5. 5. 2015
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření Městyse Žehušice a závěrečný účet
Městyse Žehušice za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Městyse Žehušice za rok 2014.
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro poskytování dotací na základě individuálních žádostí.
Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Projednání informací o připravované mapě městyse Žehušice.
Projednání informací o ZŠ Žehušice ohledně školního klubu, neboť stávající kapacita
školní družiny a klubu je nedostatečná.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení vlastní ČOV v Bojmanech.

(celý zápis ze zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních internetových
stránkách)
(-mf-)

UPOZORNĚNÍ
VŠECHNY KONTEJNERY U HŘBITOVA JSOU URČENY POUZE
NA HŘBITOVNÍ ODPAD!
Dále upozorňujeme majitele hrobů, aby si za hroby nedávali skleněné vázy a sklenice, které
při údržbě hřbitova znesnadňují obsekávání hrobů.
Prosíme majitele hrobů, aby si zkontrolovali, zda mají u hrobu hrobové číslo. Stále bohužel
dochází k odcizení některých hrobových čísel, které bude muset obec nechat znovu vyrobit.
Pokud u svého hrobu číslo nenaleznete, prosíme o nahlášení této skutečnosti neprodleně na
OÚ Žehušice. Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ
Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona
o rostlinolékařské péči (Zákon č. 326/2004 Sb.) povinnost zjišťovat a omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat svůj pozemek
pravidelným sekáním trávy (min. 2× do roka) tak, aby nevznikla škoda jiným osobám,
případně nedošlo k poškozování životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Za nedodržení zákonné povinnosti lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000 Kč,
právnické osobě až 500 000 Kč.
Městys Žehušice upozorňuje v této souvislosti všechny majitele pozemků o dodržování
této povinnosti dané zákonem. Povinnost dbát o stav svého pozemku vyplývá i z principů, na kterých je založeno vlastnické právo.

ZPRÁVY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Ve spolupráci se ZŠ J. V. Sticha-Punta a MŠ
Žehušice a OÚ Žehušice proběhne ve čtvrtek 25. června 2015 od 17.00 hodin v místní
knihovně již čtvrtý ročník „Žehušického čtenáře“, kdy budou prvňáčci žehušické školy
přijati do velkého společenství čtenářů a přátel knih. Slavnostní odpoledne doplní vystoupení žáků ZŠ Žehušice. Všichni jste srdečně zváni.
Jana Suchánková, knihovnice

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
A ČÍSLA POPISNÁ
Žádáme občany, aby měli na svých nemovitostech viditelně umístěno číslo popisné
a dopisní schránku. Pokud nemovitost trvale
neobýváte, stačí alespoň schránka provizorní. Jak jsme Vás již jednou informovali, rozvoz pošty je zajišťován externími pracovnicemi České pošty a někdy je velice těžké vypátrat adresáta. Prosíme, učiňte tak ve vlastním zájmu. Děkujeme za pochopení.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!!!
Děkujeme, že třídíte odpad. Obec tak získává zpětně za vytříděný odpad finanční prostředky,
které pomáhají našim obcím zase v jiných oblastech.
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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 území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt na základě povolení k pobytu dle ustanovení § 65 a násl. téhož 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)

XXXIII. SLAVNOST
LESNÍHO ROHU
Jak již jistě všichni víte, v letošním roce nás čeká
XXXIII. Slavnost lesního rohu, která se uskuteční
v sobotu 20. června 2015 a na kterou Vás již nyní
srdečně zveme.
PROGRAM XXXIII. SLAVNOSTI
LESNÍHO ROHU
Pátek 19. 6. 2015 – Bílé Podolí
19.00 kostel sv. Václava
Sobota 20. 6. 2015 – Žehušice
9.00 Svatohubertská mše – kostel sv. Marka
10.00 uctění památky obětem I. a II. světové války a vzpomenutí 70. výročí od konce II. světové
války – pietní akt u pomníku padlých v Žehušicích –
položení věnců, státní hymna, slavnostní průlet
10.30 návštěva obory a zámeckého parku
12.30 „Trubačské přivítání“ – ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
13.00 hlavní koncert – ZŠ J. V. Sticha-Punta
Žehušice
15.30 závěrečný koncert – venkovní areál před
zámeckou jízdárnou (v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v ZŠ J. V. Sticha-Punta
Žehušice).
V průběhu celého dne budete moci navštívit doprovodné výstavy v budově ZŠ Žehušice.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 17. května 2015 proběhlo v budově staré školy již tradiční vítání nových občánků do života naší obce. Jsou jimi: Sofie
Kleinerová, Noemi Nováková, Oskar Bureš, Marek Foršt, Jakub
Horák a Jaroslav Kupka.
Děti z V. třídy ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Lenky Hradecké pro všechny připravily
krásné pásmo básniček a písniček. Po jejich vystoupení se uskutečnil slavnostní zápis nových občánků do pamětní knihy
městyse Žehušice. Nechybělo předání dárečků a společné fotografování nad kolébkou.

ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA
V sobotu 23. května 2015 se uskutečnil autobusový zájezd do Divadla Hybernia v Praze na původní český muzikál ANTOINETTA –
KRÁLOVNA FRANCIE. Akce to byla velmi vydařená a veliký zážitek pro všechny zúčastněné. Již nyní se těšíme na podzimní zájezd za
kulturou. Více informací naleznete v příštím čísle našeho Čtvrtletníku.

VIII. ročník JEZDECKÝCH HOBBY ZÁVODŮ
V sobotu 16. května 2015 se v Žehušicích uskutečnil již osmý ročník jezdeckých závodů. Akci jako obvykle organizačně zajišťoval pan
Milan Hrubeš. I díky krásnému slunečnému počasí se akce vydařila, účastníků jednotlivých závodů i návštěvníků bylo dost. Soutěžilo se
v několika kategoriích, pro výherce byly díky sponzorům připraveny hodnotné ceny. Akce to byla velmi vydařená, stala se již žehušickou
tradicí a těšíme se na setkání se všemi příznivci tohoto krásného sportu v příštím roce při devátém ročníku.
Hobby soutěž stupně 70 cm na limitovaný čas
1. místo – Kateřina Talacková – Marcipán – JK Souňovský dvůr,o.s.
2. místo – Miroslava Brodská – Corida – JS Hubert Přítoky
3. místo – Barbora Marešová – Sára – JK Souňovský dvůr,o.s.
Stupňovaná obtížnost do 90 cm se žolíkem
1. místo – Dana Barochová – Hanibal – JK Frýdnava
2. místo – Miroslava Veberová – Land Maria – JS Hubert Přítoky
3. místo – Iveta Neudorflová – Gap – Stáj Václav Kolín
Stupňovaná obtížnost do 100 cm se žolíkem
1. místo – Pavel Chvojka – Velvet-M – JK Chvojka Stolany
2. místo – Lucie Picková – Casey – Malá jezdecká společnost
3. místo – Hana Vrbová – Corelli I – JK Ivahu Vrdy
Soutěž ve skoku stupně „ZL“ (110 cm)
1. místo – Michaela Mejzrová – Safír – Stáj 3K Přední Lhota
2. místo – Michaela Mejzrová – Lanny – Stáj 3K Přední Lhota
3. místo – Kristýna Skálová – Cartier – JK Souňovský dvůr o.s.
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BEZPLATNÁ POMOC OBČANŮM
Největší spotřebitelská organizace v České republice dTest, o.p.s. nabízí občanům bezplatně:
• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9–17 hodin, běžný telefonní tarif),
• průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě tiskových zpráv,
• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové adrese www.vasestiznosti.cz,
• populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (triky obchodníků, koupě ojetého vozu a další),
• samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ na schránky určené k volné distribuci.
Každý má možnost konzultovat zde jakýkoliv spotřebitelský problém s poradenskou linkou. Více informací naleznete na www.dtest.cz,
tel.č.: 241 404 922, e-mail: dtest@dtest.cz.

ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
LUŠTĚTE S NÁMI

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Předně bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na akci „Čarodějnice“
z řad hasičů a TJ Sokol Žehušice. Počasí nám přálo, takže si užili malí i velcí.
Na akci jsme dorazili s částečně opraveným hasičským vozidlem, nový nátěr
dostal celý podvozek a zadní nástavba. V opravě budeme pokračovat rekonstrukcí kabiny a účelového zařízení vozu, samozřejmě dle finančních možností a volného času dobrovolníků.
Podali
jsme
v jarních měsících žádost o do
taci na výstroj
a výzbroj jednotky požární ochrany. Doufáme, že se na nás letos štěstí usměje a naše žádost
bude uspokojena.
Zúčastnili jsme se jako technická četa s dodávkou vody Okresní ligy v požárním útoku mladých hasičů SOPTÍK v Církvici a chystáme se také do Svatého
Mikuláše (13. 6. 2015), kde proběhne 4. kolo této soutěže a kam jste všichni,
dospělí i děti, jménem SDH Sv. Mikuláš srdečně zváni.
Chtěli bychom poděkovat za podporu všem občanům, kteří přispěli větším či
menším množstvím starého železa, za krásných 1 600 kg. Finanční prostředky
budou využity na činnost jednotky a pro naše nejmenší spoluobčany.
Petr Johanides
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HISTORICKÉ OKÉNKO
Předposlední červnový víkend můžeme v rámci Slavnosti lesního rohu obdivovat již krásně zrekonstruovaný zámek, předzámčí
a samozřejmě i jízdárnu. Na jejím dvoře stojí opodál také další významná budova Starého zámku, která si zaslouží naši pozornost,
přestože na svoji opravu ještě čeká. Necháme se překvapit, jak vše dopadne… Teď se ale vrátíme o pár století zpět a připomeneme si
její historii.
Starý zámek sestával původně ze čtyř křídel, mezi nimiž byl nepříliš
veliký dvůr. Nemohl se zde ani otočit komorní vůz (veliký krytý
kočár uvnitř s poduškami) se čtyřspřežím. Zámek byl vystaven celý
z kamene pod jedno poschodí a kryt byl šindelem. Na straně proti
dvoru stála věž asi 35 metrů vysoká s plechovou vížkou a s bicími
hodinami.
Hlavním a jediným vchodem do zámku byla brána. Točité schody
ve věžovitém přístavku vedle brány vedly k obydlí kastelána. Před
branou, jakož i kolem celého zámku byl široký a hluboký příkop,
který se v čas potřeby naplňoval vodou z ramene řeky Doubravy.
Kolem příkopu zvenčí byl nasypán vysoký val.
Přes příkop k bráně vedl zdvihací most, který se silnými řetězy přes
kladky vedoucí zvedal a bránu pevně uzavíral. Vedle brány byly
nízké, úzké dveře, fortna zvané, jimiž vrátný, když bránu mostem
uzavřel, služebnictvo zámecké pouštěl. Úzké, podlouhlé otvory po stranách brány byly střílny, jimiž čeleď zámecká v čase obležení
střílela. Ve dvoře stála dřevěná kašna, do níž voda po troubách dřevěných z ramene řeky Doubravy tekla.
V přízemí zámku vpravo byly tři pokoje. Uprostřed bylo 13 pokojů, tři předpokoje
a velká jídelna. Sklepů bylo v zámku devět a jeden na pivo. Také tu byla velká kuchyně,
vedle ní komůrka na popel, spižírna, pekárna se dvěma moučnicemi (sběrné místo na
mouku) asi na 14 hl mouky.
V bývalé jídelně zůstaly zbytky černých kreseb (sgrafity), které představují biblické děje
a osoby na nich jsou v krojích, jaké se nosily v 16. století. Velká škoda, že při přeměně
této části zámku v cukrovar roku 1850 byly do zdi prolámány dveře a zasazeny trámy
pro podlahy, čímž většina těchto starých vzácných obrazů byla zničena.
Z nádvoří do zámeckých komnat byl pěkně zachovalý nízký v kameni tesaný portál, od
něhož točitými schody na široké, dlouhé chodby se vcházelo. V zadním a levém křídle
zámku, které byly již sbořeny, byly byty pro služebnictvo a konírny.
Zámek sloužil jako obydlí vrchnosti až do roku 1679, kdy dal hrabě Michael Osvald
Thun Hohenstein postavit zámek nový. Dobu slávy dnes připomíná jen gotická brána,
střechy, renesanční portálek a ostění oken. Dodnes lze vidět na jejich fasádách
nepatrné pozůstatky sgrafit.
Na Starém zámku se narodil nejslavnější žehušický rodák Jan Václav Stich. Nad
hlavní bránu zámku byla umístěna 21. června 1931 pamětní deska, kterou nechal na
své náklady zhotovit zdejší rodák Josef Khyn, ruský legionář a ředitel Legiobanky
v Praze. Deska je dílem sochaře Karla Borovičky z Čáslavi a nese nápis: „Zde narodil
se 28. září 1746 slavný český virtuos na lesní roh a skladatel Jan Václav Stich, zvaný
v cizině Giovanni Punto.“
(-mf-)
Zdroj: výpis z Urbáře panství žehušického, Dějiny městyse Žehušic, František Novák

PROVĚŘENÉ TIPY NA VÝLETY
Blíží se léto, a tak si tentokrát uděláme několikadenní výlet do okolí
Litovle. Zkusíme si, jaké to je sjíždět řeku Moravu Litovelským
Pomoravím, navštívíme Mladečské a Javoříčské jeskyně, podíváme se
na hrad Bouzov, navštívíme jediné muzeum kočárů v republice a zavítáme do velmi netradičního muzea a to muzea Olomouckých tvarůžků.
1. den
Mladečské jeskyně a Mladeč
Ubytujeme se v obci Mladeč. Příjemný penzion pouhých 60 metrů od
vstupu do Mladečských jeskyní nabízí klidné a levné ubytování.
Neodoláme a v krásné zahradě ochutnáme něco z nabídky zdejší skvělé kuchyně. V rohu zahrady je i malá soukromá jeskyně s „divokým“
medvědem. Ti z Vás, kteří mají rádi klid, jistě také ocení možnost dát
si snídani, oběd či večeři pod stromy v rozkvetlé zahradě.
Teď již však kráčíme do pár metrů vzdálených jeskyní. Mladečské jeskyně nejsou příliš bohaté na výzdobu, ovšem jsou nalezištěm kosterních pozůstatků osídlení jeskyní. Nejstarší lidské kosti novodobých lidí z Mladečských jeskyní jsou z doby před 31 tisíci lety.
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Je dobré vzít si s sebou kolo. Malebné městečko Litovel je vzdálené pouhých 6 km a tuto vzdálenost lze urazit buď po břehu řeky
Moravy nebo po nové asfaltové cyklostezce (bohužel zatím není v mapách). Každý večer je to příjemná projížďka, i když nepatříte
mezi „polykače“ kilometrů.
2. den
Řeka Morava, Hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně
Na kraji Litovle je půjčovna lodí, máme objednanou kánoi a odvoz
i s lodí do Mohelnice. Usedáme do lodi a vydáváme se na pohodovou
plavbu po řece Moravě. Na zhruba 14 kilometrů dlouhé trase nás čeká
několik nesjízdných jezů, které se dají bez problémů přenést. Plujeme
oblastí CHKO Litovelské Pomoraví, řeka je zde klidná a tak bez větších
problémů na oběd doplouváme do Litovle.
Po obědě vyrážíme na hrad Bouzov. Začalo nám hodně pršet, takže bohužel jedeme autem. Vy si můžete v půjčovně lodí půjčit koloběžku a nechat
se na hrad Bouzov zavézt a po prohlídce je to 15 km z kopce dolů! Hrad
Bouzov je na pohled klasický pohádkový hrad, který Vás chytí za srdce.
Nabízí šest krásných prohlídkových okruhů a skutečně je na co se dívat.
Cestou z Bouzova zastavujeme v Javoříčku, déšť ustal a tak se vydáváme do kopce ke vstupu do Javoříčských jeskyní. Javoříčské jeskyně
jsou na rozdíl od Mladečských velmi bohaté na krápníkovou výzdobu.
Celková délka známých chodeb přesahuje 4 000 m a prohlídková trasa
je dlouhá 800 m a rozhodně stojí za shlédnutí.
3. den
Muzeum kočárů a muzeum Olomouckých tvarůžků
Poslední den se vydáváme do Čech pod Kosířem. Zde pan Václav Obr díky svému nespornému charisma a vytrvalosti vybudoval jediné muzeum kočárů v naší republice. Nejedná se jen o muzeum, ale skupina nadšenců kočáry umí renovovat i vyrábět a hlavně s nimi umí i jezdit.
Toho hojně využívají filmaři a je zde možnost si historický kočár půjčit i s obsluhou. Muzeum každoročně pořádá slavnosti „Josefkol.“ Na internetu naleznete pod tímto odkazem několik videí z různých ročníků akce. Jedná se o živou přehlídku historických řemesel a Vy na vlastní
oči uvidíte, jak se staví kočár. Muzeum si získalo takovou prestiž, že mu své kočáry svěřila i olomoucká arcidiecéze. Kočáry olomoucké arcidiecéze jsou velmi dobře zrestaurované a spolu s největším pohřebním kočárem tvoří chloubu muzea. Podrobnosti získáte na stránkách muzea. Tato sbírka rozhodně stojí za shlédnutí. Kočáry jsou nádherná ukázka precizní práce řemeslníků našich předků. Musím říct, že obdivuji
odhodlání, um a vytrvalost skupiny lidí kolem majitele muzea. Dílo, které dokázali vybudovat od roku 2009, si obdiv zaslouží.
Cestou z muzea kočárů můžete navštívit hasičské muzeum (hned naproti) nebo muzeum veteránů v obci Slatinice. Pro nejen botanicky založené jedince je určitě hezkým zastavením Arboretum v obci Bílá Lhota, které je v současnosti národní přírodní památkou. To už se však blížíme do Loštic – kolébky olomouckých tvarůžků.
Zastavujeme v Lošticích na náměstí, vcházíme do restaurace a hned ucítíme známou vůni. Po otevření jídelního lístku, je vše jasné, tvarůžky
na všechny možné způsoby. Vybíráme si jednu z tvarůžkových specialit. Chutná výtečně! Po obědě stačí přejít silnici a vstoupíme do muzea
„smrduté“ pochoutky. Projdeme expozicemi a východ je přímo do prodejny. Tomu nelze odolat!
Výlet je o pocitu. Někdo miluje klid, jiný potřebuje společnost a adrenalin….. Tentokrát to bylo spíše o klidu. Na své si zde přijdou turisti,
vodáci, cyklisti i ti, kteří milují klidné restaurační zahrádky a sledují pak svět přes sklenku vína.
Jan Karela

Zajímavé profese mezi námi
Rozhovor s p. Milošem Němečkem, vyučeným brašnářem-sedlářem,
byl úplně jiný. Tento kovaný starousedlík, který se přímo v Žehušicích
narodil, má totiž velký dar vypravování. Svou profesi a život vůbec
líčí tak barvitě, zajímavě a s citem, že posluchač ani nedýchá. Nechala
jsem proto jeho vypravování plynout, a přesto se mi do naší rubriky
nevešel ani zlomek všech těch zážitků a životních zkušeností.

Učil jsem se jako sedlář-brašnář v letech 1956–57 v Čáslavi pro
podnik, který byl v té době částečně státní, ale ještě částečně
soukromý. Vedl ho pan Kunášek. Teorie probíhala několik měsíců
v roce v tehdejším Gottwaldově Malenovicích a praxi jsme vykonávali
přímo v čáslavském podniku, který sídlil hned vedle gymnázia.
Rád na to vzpomínám, protože dílna byla trochu v podzemí a okna
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byla v úrovni hřiště gymnázia – sledovali jsme s ostatními kluky
přehlídku holek, které špacírovaly po hřišti se svačinou v ruce, moc
hezký pohled. Jako učedník jsem musel chodit chlapům pro svačinu
a o víkendu jsem dával brousit nože a nůžky k panu Laňarovi, aby
bylo vše připravené. Dneska už to tak není, a to je škoda, protože my
jsme se tím učili úctě ke starším, což by dnešní mladí taky potřebovali.
Po roce 1955 se začala ve velkém zakládat JZD. Přešlo se na
traktory, takže se najednou přestaly dělat věci na koně, a proto jsme
se zaměřili více na čalounické práce. Hodně jsme dělali pro podnik
ČSAO – potahovali jsme sedačky a stropy do nákladních aut, ale taky
jsme vyráběli nové tašky (ty sešité z trojúhelníčků byly tehdy velmi
oblíbené) a opravovali tašky staré, šili jsme peněženky (běžně se
koupit nedaly) a taky jsme pro čáslavské soukromníky vyráběli rolety
do obchodů. V Čáslavi pravidelně zimoval Cirkus Humberto a my
měli práci na celou zimu (opravovali jsme a barvili koňské postroje,
šili jsme tygrům obojky…).
Nastoupil jsem 20. 4. 1964 a strávil jsem tam bez přerušení 43 let. Měl
jsem tu svoji dílnu – byl jsem přeškolen na letadla (kontroly, revize),
pak jsem se dostal do party dvou výborných lidí, od kterých jsem
se hodně naučil (truhlářské práce, sváření, … – zkrátka práce všeho
druhu). Pak přišla generace „třiadvacítek“ (letouny třetí generace),
tak to už jsem dělat nechtěl – dělal jsem si své řemeslo, truhlařinu,
zámečničinu.

Do vojny jsem pracoval v Čáslavi, „vojančil“ jsem dva roky v Bechyni
u letectva. Nás u jednoho útvaru sloužilo 13 kluků z Kutnohorska,
Slováků tam sice bylo víc, ale nás nepřeválcovali, měli jsme převahu.
Velice rád na vojnu vzpomínám – krásný kraj, randění… Každému
bych doporučil, aby šel na dva roky na vojnu – první rok bažant
(který musí makat), ale druhý rok „máza“ (to už jsme si užívali).
Dnešním klukům chybí základní vojenská služba. Jinak, v Bechyni je
nádherně, občas si zavzpomínám a říkám si, že jsem tam měl zůstat.
Po vojně jsem chtěl „jezdit“ (jedno čím), ale měl jsem podepsanou
smlouvu s podnikem, takže mě nechtěli pustit. Šel jsem tedy v rámci
jednoho podniku do Kutné Hory dělat pouze čalounickou práci, to
bylo v letech 1962–63. Aby mě z podniku pustili, tak jsem šel na rok
do organizovaného náboru ve stavebnictví (Průmstav Kolín). Stavěli
jsme první věžák v Kutné Hoře, který je dnes již zbouraný. Když se
blížil konec smlouvy, tak jsem stále toužil „jezdit“. Ale dostal jsem
nabídku jít na letiště do Chotusic. Šel jsem se tam podívat a … vzalo
mě to! Zajímavé prostředí, zajímavá práce – takže ježdění nebude.

A pak jsem odešel do důchodu. Dnes, když je to nutné a je to v mých
silách, tak občas něco ještě od řemesla udělám, ale jinak se práci
vyhýbám  (ale moc se mi to nedaří).
Teď už chci víc klidu, i když mám rád akce, při kterých je trochu
vzrůšo, ale v mém věku už musím trochu s rozumem.
(Chtěla bych moc poděkovat za příjemně strávené odpoledne a popřát
panu Němečkovi mnoho zdraví a sil.)
(-lj-)

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Nová zahrada MŠ – prostor pro volnou a tvůrčí hru dětí
Po zdařené rekonstrukci zahrady, která je vytvořena v přírodním stylu, jsme se dočkali
i jarního příznivého počasí, které nám umožnilo již zahradu plně využívat.
Prostor zahrady se zcela změnil a nabízí dětem možnost volné hry a vlastního vzdělávacího procesu.
Děti mohou experimentovat, hrát si a nechat se vést zvědavostí. Příkladem je vrbová konstrukce
a indiánské teepee z vrbového proutí, které si děti velice oblíbily. Toto proutí je nutné vydatně
zalévat a pro ně je tato zodpovědnost atraktivní hrou, ke které je nemusí nikdo dlouho přemlouvat.
Zahrada nám nabídla prostor k uskutečnění dalších aktivit a to např. k vyrábění Morany
v novém altánku, k vysazování bylinek, uskutečnění akce s agenturou Pod horami – „Jaro na zahradě“ a projektového dne „Den Země“,
fotografování, k překvapení pro maminky a oslavě Dne dětí. Těšíme se, že tyto prostory využijeme i k závěrečnému rozloučení s předškoláky
v duchu „Pirátské plavby“.
Přestavba zahrady přinesla dětem i učitelkám nové podněty a spokojenost. Této radosti si můžeme užívat díky nemalým zásluhám naší paní
starostky Ing. Zuzany Heřmánkové Havlíkové, která se svojí neutichající pílí a obětavostí zasloužila nejen o rekonstrukci této zahrady, za což
bychom jí chtěli srdečně poděkovat.
Vidět radost v dětských očích v tomto novém prostředí, je největší odměnou pro nás všechny.
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Zápis do mateřské školy v Žehušicích
Ve dnech 5. a 6. května proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2015/2016. Bylo podáno 21 žádostí o přijetí dítěte.
V závislosti na kapacitě MŠ mohlo být přijato 10 nových dětí a to
podle kritérií vydaných mateřskou školou. Velice nás těší zájem
rodičů o vzdělávání v naší Mateřské škole a budeme se snažit i do
příštích let nabízet spoustu zajímavých aktivit i kvalitního vzdělávání
dětí. Přejeme všem krásné prožití prázdnin a bohaté společné zážitky.
Kolektiv MŠ Žehušice

ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
Učíme se poskytovat první pomoc už od 1. třídy…
Každý z nás se v životě může dostat do situace, kdy i minimální
znalost základů poskytování 1. pomoci může zachránit lidský život. Proto se tématu záchrany člověka věnujeme na naší škole už od 1. třídy, a to
i nad rámec učebních osnov
– navštěvují nás pracovníci
záchranných složek (Helpík,
Záchranná služba Kutná
Hora, Hasík, Besip, Ajax…).
Také navštěvujeme Den
bezpečnosti a účastníme se
různých soutěží.
Za náš poslední velký úspěch považujeme 2. místo v krajském kole Helpíkova
poháru v Praze. Zabodovaly v něm žákyně 5. třídy Karolína Suchá a Barbora
Skaláková, které postupují do celostátního kola v Koutech. Držíme jim palce!
Mgr. Lenka Hradecká a Mgr. Miroslav Procházka
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EUROREBUS
Dne 29. dubna 2015 se žáci VII., VIII., a IX. zúčastnili krajského kola soutěže školních tříd 20. ročníku soutěže EUROREBUS. VII. třídu reprezentovali Hodboď Filip, Hodboďová Adéla, Línek Richard. VIII. třídu – Krejčová Karolína, Lutr Daniel, Vařečka Ondřej. IX. třídu –
Pitoňák Daniel, Holec Michal, Poskočilová Hana.
Daniel Pitoňák postupuje do celostátního finále 20. ročníku, které se koná 15. června v Top Hotelu Praha. Gratulujeme!

DEN ZEMĚ – STŘEDA 22. 4. 2015

ZÁMEK KAČINA
V termínu od 2. 6. do 5. 6.
2015 žáci VIII. třídy Základní
školy J. V. Sticha-Punta v rámci
projektového vyučování reali
zovali řetězové provádění na
zámku Kačina. Na tento projekt
se pečlivě připravovali v před
mětu Putování prostorem a ča
sem. Letošní školní rok žáci
VIII. třídy absolvovali jubilejní
již desáté řetězové provádění na
zámku Kačina, které se jim velice
zdařilo.

V rámci projektového dne
„DEN ZEMĚ“ jsme se my,
žáci osmé třídy, zapojili do
projektu Ukliďme Česko. Nej
prve jsme uklízeli v okolí ško
ly. Následoval úklid rajónu
Rohozec – Žehušický písník
v okolí komunikace. Dopro
vázela nás policie ČR a nákladní
automobil poskytli silničáři. Odpadky jsme sbírali do igelitových pytlů,
které jsme vysypávali na korbu nákladního automobilu.
Během této akce jsme pořídili několik snímků, se kterými jsme se
zapojili do fotosoutěže.
Žáci VIII. třídy

SPORT VE ŠKOLE
Žehušický pohár
Již po třinácté naše škola uspořádala pro vesnické a malé školy
v regionu tradiční atletický mítink – Žehušický pohár. 24. 4. 2015
bojovalo na našem stadionku 10 škol. Po urputném boji putovní
„Žehušický pohár“ starostky městyse Žehušice získala naše škola
o pouhý půlbod před ZŠ Potěhy.
První místa obsadili tito žáci: 50 m – Míša Prejzková, 4× 200 m –
Kuba Havlík, Honza Špitálník,
Nela Pikuliaková, Míša Prejz
ková, kriket Tomáš Kubín, 60 m – Vojta Stárek, 4× 200 m – Veronika Černá, Adéla Hodboďová, Šárka
Bochníčková, Eva Tomíšková, 4× 200 m – Vojta Stárek, David Lhotan, Míša Perner, Martin Černý, 60 m –
Natálka Hrubešová, 800 m – David Sobotka, vrh koulí – Matěj Špitálník, skok vysoký – Martin Svoboda,
4× 200 m – David Matula, Michal Holec, Martin Svoboda, David Sobotka.
Poděkování patří nejen pořadatelům, ale i městysu Žehušice v čele s paní starostkou Ing. Havlíkovou
Heřmánkovou za velkou podporu při této velké sportovní akci.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Okresní kolo proběhlo v Čáslavi 4. 5. 2015. Družstvo ve složení Svoboda, Brodský, Tuček, Stárek, Jurášová
a Hodboďová obsadilo 3. místo. V jednotlivcích se podařilo do krajského kola postoupit Martinu Svobodovi,
Natálce Hrubešové a Vojtovi Stárkovi. Těsně unikl postup Báře Jurášové, která v jednotlivcích ve svém
ročníku obsadila 3. místo. O pár bodíků se postup nepodařil Nikolasu Brodskému a Adéle Hodboďové.
Dále startovali Pavel Tuček, který byl ve svém ročníku sedmý a Ondřej Vančura obsadil 10. místo. Hana
Poskočilová obsadila celkově 5. místo ve svém ročníku. Krajského kola se zúčastnil Martin Svoboda, který
byl 14. a Natálka Hrubešová vybojovala 6. místo.
9

Pohár rozhlasu
Dne 12. a 14. 5. 2015 se uskutečnilo okresní kolo v Kutné Hoře
v Poháru rozhlasu.
Starší kluci ve složení Sobotka, Fojtík, Holec, Dolejší, Těšitel, Špi
tálník, Krátký, Matula obsadili krásné 4. místo.
Mladší kluci ve složení Svoboda, Tuček, Brodský, Černý, Vančura,
Perner, Hradecký, Stárek, Lhotan, Vais vybojovali rovněž pěkné
umístění a byli pátí.
Dále nás do konce školního roku čekají tyto soutěže: ve skoku vysokém
ve Vrdech, Jump Cup – školní soutěž ve skoku vysokém, fotbalový
turnaj v Nových Dvorech a vyvrcholení na závěr školní olympiáda.

ŠKOLNÍ KLUB A JEHO VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY
Žáci školního klubu se pravidelně zúčastňují různých výtvarných soutěží. V letošním
roce máme za sebou dvě velká díla. Jednak jsme se zapojili do celorepublikové kampaně „Srdce pro…“ pořádané
časopisem Age. I když jsme
se neumístili na prvních třech
místech, bylo pro nás potěšující osobní poděkování od pořadatelů v podobě drobných
dárků a srdíček s holografickým motivem. Větších úspěchů pravidelně dosahujeme
v regionálních soutěžích. Již
na začátku školního roku jsme získali první místo a další umístění v soutěži „Čokoládová
Kutná Hora“. V uplynulém měsíci v soutěži vyhlašované městem Třemošnice „Barevný
svět“. Na vernisáži jsme převzali čestné uznání za „Svět v srdci“ a ocenění přišlo i v další
kategorii, kde se zadařilo Žanetě Pulicarové a Václavě Vondrákové. Vždy se snažíme, aby
naše obrázky byly něčím zajímavé. Zpracováním, technikou, či aby nesly v sobě nějaký nečekaný nápad. A my jen doufáme, že další úspěch zase na nás někde za rohem čeká.

AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Do oken ŠD konečně začalo nakukovat sluníčko a všechny přesvědčovalo o tom, že se tu jaro
natrvalo usadí. Pro naše malé milovníky motorismu je to skvělá možnost využít hezkého počasí
k automobilovým projížďkám a závodům. Jak to všechno ale u nás začalo?
Na začátku všeho bylo několik velkých kartonových krabic. Záměr paní učitelky byl však
jasný. Z neforemných a barevně nevýrazných papírových kvádrů měly děti za úkol vytvořit
krásná barevná autíčka.
V ten den se to v ŠD Sluníčko hemžilo malými lakýrníky a automechaniky. K práci používaly
štětce, barvy, nůžky a lepidla. O nápady nebyla nouze a tak se zkoušelo, improvizovalo
a nakonec pod jejich rukama vznikala unikátní díla, která si malí automechanici prakticky
vyzkoušeli na provizorním dopravním hřišti za školou.
Tak jako všichni automobiloví závodníci mají svůj tým i naši malí automechanici pracovali v týmech a byli na své autíčko náležitě hrdí.
Zatěžkávající zkoušku všechna autíčka absolvovala na výtečnou.
I když první může být jen jeden, radost a úsměv na tváři měli všichni účastníci sportovního odpoledne a všichni jsme si to náramně užili.
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POSLEDNÍ ŘÁDKY 9. TŘÍDY

11

Jako každý rok „deváťáci“ malují své tablo. Letos se loučí se základní
školou jako velká rodina Simpsonů. Autoři tabla dokázali, že i malovat
umí… Tak všem hodně štěstí na středních školách.
Do konce školního roku sice zbývá jen pár týdnů, ale před sebou máme
ještě hodně práce.
Ta nejdůležitější je zakončit rok s co nejlepšími výsledky, dokončit
rozpracované projekty, prožít hezké chvíle na připravovaných akcích…
a pak už jen dlouho očekávaný červenec a srpen.
Všem hezké prázdniny!

YZ

TJ SOKOL ŽEHUŠICE
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
V sobotu 21. 3. 2015 se příznivci dobré zábavy a tance sešli na sále
restaurace U Jelena. Hudební skupina Animace, tombola a doprovodné soutěže pro přítomné potěšily většinu přítomných, takže dobrá nálada a bujaré veselí trvalo až do časných ranních hodin. Děkujeme
návštěvníkům za podporu žehušické „kultury“ a všem sponzorům
za dary do tomboly.
(-lj-)

BRUSLENÍ PRO VŠECHNY
V neděli 29. března vyrazili příznivci zimních radovánek na zimní
stadion v Kutné Hoře. Ten den byl právě uzavíráním bruslařské
sezony (která začne opět v září) a sokolové pro všechny zájemce ze
strany členů i nečlenů organizace pronajali ledovou plochu na půl
druhé hodiny. Bylo to opravdu fajn – led se hemžil především malými
bruslaři, ale nechyběli ani nadšenci z řad starších ročníků. Jelikož
jsme v posledních letech opravdu nezažili tu správnou Ladovskou
zimu se závějemi sněhu po kolena a zamrzlými rybníky i řekou, bylo
to pro některé děti poprvé, co ve svém životě bruslení vyzkoušely. Tak
snad se v příštích letech toho přírodního ledu dočkáme, nebo opět tuto
akci v brzké době zopakujeme!
(-lj-)

BOWLING
Protože se náš spolek snaží maximálně podporovat především sportovní
zájmy našich členů, měli všichni možnost zahrát si bowling v sobotu
11. 4. v Pizzerii a bowlingu Kutná Hora. Bylo neuvěřitelné, jak se i malí
sokolové s vervou pustili do hry, ačkoli žádné lehčí koule oproti dospělým
nedostali, a dvě hodiny soutěžili a měli radost z každé poražené kuželky.
Většina dospělých si ráda dala malou pauzu během hry, ale děti se svojí
nevyčerpatelnou energií nepovolily, dokud jim po dvou hodinách nezhaslo
světlo na pronajaté dráze. Odměnou pro většinu přítomných byl pak chutný
oběd přímo v restauraci a slunečný den, který na všechny sportovce čekal
venku. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne.
(-lj-)
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STAVĚNÍ MÁJE
Letošní stavění máje opět ukázalo, jak si naši mladí „sokolové“ umí poradit v každé situaci. Při zvedání stromu do výše se totiž ozdobený vršek
ulomil a pěkně akci zdramatizoval. Nicméně díky nadšení a energii mladých a zkušenostem a nářadí starších vše dobře dopadlo a májka v celé
své výši stanula na tradičním místě, aby nejen vítala jaro, ale také všechny přijíždějící a opouštějící naši obec směrem na Rohozec.
Všichni, kteří se přišli podívat, měli také možnost nahlédnout do prostor hasičské zbrojnice, která díky dobrovolníkům z řad hasičů prochází
postupnou rekonstrukcí.
(-lj-)

DĚTSKÝ DEN
Už poslední květnovou sobotu proběhl s drobným předstihem na hřišti za školou dětský
den. Počasí nám přálo, tak děti mohly bezstarostně po celém areálu plnit úkoly v rámci
různých disciplín a pilně sbírat stříbrné groše. Následně si je mohly směnit ve stánku
„tržnice“ za různé dobroty, hračky, samolepky, pastelky nebo dokonce dětské šampaňské
apod. Motivace byla veliká a radost ze získané odměny, kterou si mohly děti samy vybrat,
ještě větší. Urputné soutěžení trvalo skoro dvě hodiny a tak se všichni dospělí návštěvníci
i malí soutěžící mohli mezitím posilnit
v našem stanu s občerstvením.
Za hezky strávené odpoledne bychom
rádi poděkovali dobrovolníkům, kteří
pomáhali se soutěžemi a s celkovou
přípravou dětského dne. Velké po
děkování také patří sponzorům, díky
kterým si děti mohly pořídit krásné a zajímavé ceny – ZŠ J.V. Sticha-Punto, OÚ Žehušice,
firma Hraňo, Městské knihy s.r.o. Žehušice – Josef Ruml, Pneubazar – Jiří Mečíř, firma
Adria – Josef Moravec, SPMP Kolín, Papírnictví Wiky Kolín, Kovolis Hedvikov, UNIKOM
Kutná Hora – J. Hromas a H & C COMP Kutná Hora – Jan Němeček.
(-mf-)
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Doporučujeme z naší kuchyně
MASO NAOSTRO
Suroviny:
500 g masa (vepřové kýty nebo kuřecích prsíček)
Marináda:
3 polévkové lžíce worcestrové omáčky
3 žloutky
½ lžičky vanilkového cukru
1 ½ lžičky soli
3 polévkové lžíce oleje
3 feferonky
2 lžičky solamylu
Postup:
Maso nakrájíme na plátky nebo na nudličky, necháme naložené v marinádě alespoň 2 hodiny, nejlépe přes noc. Naložené maso
orestujeme na oleji. Podáváme s rýží, bramborem nebo pečivem.
(-mm-)
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