ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Vážení spolu
občané,
jaro je v plném
proudu, čas prázd
nin a dovolených
se již nezadržitel
ně blíží a s nimi
i naše Žehušické slavnosti, v rámci kte
rých oslavíme významná výročí a bude se
v nich snoubit hned několik zajímavých
akcí dohromady.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání na tyto
dny, které se zapíší do života našich obcí
nesmazatelným písmem. Městys Žehušice
pro Vás připravil bohatý kulturní dopro
vodný program, ve kterém by si měli při
jít na své všechny generace. Ráda bych na
tomto místě poděkovala všem dobrovol
níkům, kteří se přípravě této organizačně
velmi náročné akce podílejí, věnují tomu
svůj volný čas a věří stejně jako já, že vše
dotáhneme do úspěšného konce a vaše
hojná účast pro nás bude tou největší od
měnou. Přála bych si, aby nám vyšlo po
časí, aby vše, co jsme si naplánovali, do
padlo tak, jak má, abyste si dny oživlých
krásných vzpomínek užili podle svých
představ a až se za pár let ohlédnete
zpátky, abyste na tyto slavnosti s radostí
vzpomínali.
V závěru června nás čeká ještě rozloučení
s předškoláky v MŠ a 30. června se naše
ZŠ slavnostně rozloučí s devátou třídou,
aby po prázdninách mohla přivítat nové
prvňáčky. 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 kde
koliv, ať jsou pro Vás nezapomenutelné
a plné sluníčka.
S přáním krásného jara
Zuzana Havlíková Heřmánková

a

Bojmany

Ročník: 6
Číslo: 22
Červen 2016
ZDARMA

MĚSTYS ŽEHUŠICE VÁS SRDEČNĚ ZVE 23.–25. ČERVNA 2016 NA
•
•
•
•

SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL ŽEHUŠIC
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŽEHUŠICE
OSLAVY 20. VÝROČÍ ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICE
XXXIV. SLAVNOST LESNÍHO ROHU

PROGRAM ŽEHUŠICKÝCH SLAVNOSTÍ
Úterý 21. 6. 2016
15.00 h	Panoptikum zábavné historie – pořad pro seniory, ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Čtvrtek 23. 6. 2016
17.00 h	Slavnostní koncert k 270. výročí narození J. V. Sticha-Punta, Nová scéna
Dusíkova divadla v Čáslavi
Pátek 24. 6. 2016
15.30 h	„Tak nám mele mlejn“ – koncert pro děti v podání hudebního souboru
Divadélka Kůzle, atrium ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
17.00–19.00 h Výstava kamenů Jaroslava Heřmánka v Bojmanech čp. 22
19.00 h
Koncert v kostele sv. Václava v Bílém Podolí
Sobota 25. 6. 2016
Slavnostní zahájení
8.45 h
Oficiální zahájení oslav před kostelem sv. Marka v Žehušicích, fanfáry
9.00 h	Svatohubertská mše, slavnostní vysvěcení vlajky SDH Žehušice
9.30 h
Zahájení 1. ročníku Žehušického sochaření
9.45 h
Položení věnců a uctění památky padlým u pomníku
10.00 h	Slavnostní průvod k hasičské zbrojnici v Žehušicích, slovo velitele JSDH
Žehušice, slovo starosty SDH Žehušice, zdravice čestných hostů, prohlídka
hasičské zbrojnice a hasičské techniky
10.30–12.30 h Den otevřených dveří v MŠ Žehušice
11.00 h
Slavnostní troubení v oboře, prohlídka obory s výkladem
13.00 h	Program v ZŠ J. V. Sticha-Punta – slovo starostky, zdravice čestných hostů,
slovo ředitelky ZŠ Mgr. Yvetty Zemanové, Mgr. Aloise Sojky, slavnostní
odhalení mozaiky na průčelí základní školy, vyhlášení výtvarné soutěže
„Hasiči očima dětí“, Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ J. V. Sticha-Punta
v Žehušicích
13.30 h
Koncert XXXIV. Slavnosti lesního rohu
15.00 h
Prohlídka školek HRAŇO s výkladem
15.00 h	Cirkus se zvířátky, vystoupení pro děti s možností focení se zvířátky,
venkovní areál ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích
16.00 h	Závěrečný koncert Slavnosti lesního rohu v Zámecké jízdárně v Žehušicích,
vystoupení dětského sboru „Notík“ pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové
20.00 h	Taneční zábava, Atrium ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice – k tanci a poslechu
hraje hudební skupina „Starý klády“
Výstavy konané v rámci oslav (budova staré školy, MŠ a ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice)
• 20. výročí ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
• Jan Václav Stich-Punto – 270. výročí narození
• Slavní rodáci
• Historie a současnost zahradnictví
• TJ Sokol Žehušice – historie a současnost
• Sbor dobrovolných hasičů Žehušice – historie a současnost
• Žehušice a Bojmany dříve a dnes
• Život, společenské a kulturní dění v obcích dříve a dnes
• Strategická vize rozvoje území Novodvorska a Žehušicka
• Výstava obrazů Josefa Brázdy
• Výstava obrazů Zuzany Rumlové
Těšit se můžete také na jízdu vyhlídkovým vláčkem, kočárem s koňským spřežením, jarmark
s ukázkou tradičních řemesel, ochutnávku vín ve sklepích pod kostelem sv. Marka a spoustu
dalších radostí.
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ŽÁDOST
Prosíme všechny spoluobčany, aby v den Setkání rodáků a přátel Žehušic, tedy 25. června 2016, parkovali automobily na svých pozemcích
a umožnili tam parkování, pokud to bude jen trochu možné, i svým příbuzným, přátelům a známým. Všechny hlavní i vedlejší komunikace
v obci musí zůstat volné nejen pro potřeby parkování lidí, kteří zde v Žehušicích nikoho nemají, ale zejména pro bezproblémový průjezd vyhlídkového vláčku, který bude celý den Žehušicemi jezdit a zdarma Vás všechny vozit, stejně jako koňské spřežení s kočárem.

INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY
V ROCE 2016
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. 2016 !!!
Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2016 !!!
Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné):
45 Kč za m3
Poplatek – vodné:
35 Kč za m3
Informace o platbách:
Veškeré poplatky lze platit také bankovním převodem na účet
č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s.
U poplatků za odpady a psy jako variabilní symbol uvést číslo
popisné (do textu pro příjemce napsat „poplatek za psa nebo
za odpady“)
Platba vodného a stočného:
Na účet číslo: 443542319/0800, vedený u ČS, a.s., jako
variabilní symbol uvést číslo faktury (v pravém horním rohu)
Úřad městyse Žehušice Vám nabízí možnost zasílat fakturaci
e-mailem. Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste, prosím, na
OÚ buď telefonicky nebo e-mailem na adresu obec@zehusice.cz.
Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude fakturace vodného
a stočného zasílána.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!!!
Děkujeme, že třídíte odpad. Obce tak získávají zpětně za vytříděný odpad
finanční prostředky, které pomáhají našim obcím zase v jiných oblastech.
Nebezpečné odpady
Komunální odpady obsahují kolem 1 % nebezpečných složek, což
představuje v rámci ČR nezanedbatelných 30 až 40 tisíc tun ročně.
Přehled předmětů, prostředků a různých výrobků, které se po ukončení
svojí životnosti mohou stát nebezpečným odpadem:
Čisticí prostředky
pro toalety a tekuté odpady
pro sanitární keramiku
na leštění nábytku
prací a bělicí prostředky
chemikálie pro provoz a údržbu bazénů
Automobilové prostředky motorové oleje
autobaterie
čističe karburátorů
brzdové a převodové kapaliny
nemrznoucí směsi
Zahradnické potřeby
herbicidy
insekticidy
fungicidy
mořidla
Domácí pesticidy
prostředky pro deratizaci
protimolové tablety a spreje
repelenty a spreje proti obtížnému hmyzu
Domácí dílny
lepidla a tmely
barvy a laky
ředidla a rozpouštědla
fotochemikálie
odstraňovače barev a laků
Každý z výše uvedených výrobků má určité specifické vlastnosti, které mohou:
• ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků nakládajících s odpady
• znehodnotit složení komunálního odpadu z hlediska dalšího možného využití
•	ohrozit kvalitu podzemních vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného
nakládání s odpadem
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE HROBŮ

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.

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. V poslední době došlo k odcizení několika hrobových čísel, které bude muset obec nechat znova vyrobit. Pokud
u svého hrobu číslo nenaleznete, prosíme o nahlášení této skutečnosti neprodleně na OÚ Žehušice. Děkujeme za pochopení
a za spolupráci.

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. V současné době je rozvoz pošty již zajišťován externími pracovnicemi České pošty a někdy je velice těžké vypátrat adresáta. Prosím, učiňte tak ve vlastním zájmu. Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi na tomto místě poděkovat paní Luďce Šulcové za její
dlouholetou práci na poště v Žehušicích, za její vstřícnost a obětavost, za její cenné rady, za vše dobré, co pro naše Žehušice a Bojmany
udělala. Dne 31. května 2016 odchází do zaslouženého důchodu.
Ráda bych jí za nás všechny popřála pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti ze života, aby na léta strávená na poště v Žehušicích vzpomínala s úsměvem na tváři.
Na místo paní Šulcové nastoupila od 1. června 2016 paní Věra Šálená.
ZÁKAZ KOUŘENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V BLÍZKOSTI ZŠ

S blížícími se prázdninami vyhlašujeme s okamžitou platností zákaz
kouření v areálu ZŠ a jejím blízkém okolí, a taktéž zákaz kouření a rozdělávání ohňů v lese za školou. Jakékoliv porušování tohoto zákazu bude řešeno s Policií ČR.

UPOZORNĚNÍ – ČOV
Úřad městyse Žehušice apeluje opětovně na občany, aby nevylévali nebo nevyhazovali do kanalizace to, co tam nepatří. Jsou to zejména hygienické
pomůcky (různé vlhčené ubrousky, vložky, papírové podložky, vatové tyčinky, tampony, tuky, oleje aj.). Tyto látky patří do nádob na komunální odpad!!! Použitý olej máte možnost donést do nádoby umístěné na sběrném místě na dvoře OÚ. Upozorňujeme občany, že v poslední době stále ve
větší míře dochází na ČOV k výskytu látek, které se obvykle v kanalizačním řádu nevyskytují a způsobují provozní závady nebo poruchy v průtoku
stokové sítě a mohou ohrožovat provoz čističky odpadních vod a čerpadel na přečerpávacích zařízeních. Náklady na opravu nebo pořízení nových
čerpadel jsou vysoké a odčerpávají tak zbytečně z rozpočtu obce finanční prostředky, které bychom mohli investovat do jiných oblastí.

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ PITNOU VODOU
Městys Žehušice tímto až do odvolání vydává ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD OBECNÍ PITNOU VODOU.
Bezohlednost některých lidí nezná mezí a kvůli jejich počínání tak obec byla s prvními letními teplotami opět bez vody a do velkých problémů se tak dostali všichni, kteří jsou odkázáni pouze na obecní zdroj vody.
Obec je v této situaci bohužel absolutně bezmocná, nejsme napojeni na žádnou velkou vodovodní soustavu se zásobárnou vody, ale máme
pouze omezené vlastní zdroje. Každý z nás si musí uvědomit, že voda, kterou čerpáme z vrtů, musí být upravována na vodu pitnou tak, aby
mohla být přivedena do našich domácností a my se jí mohli napít. Kapacita vodních zdrojů je omezená a úpravna vody má určitou kapacitu.
Rozhodně nedodáváme pitnou vodu do domácností, aby se s ní napouštěly bazény a zalévaly zahrady, toto považuji za neskutečné plýtvání,
které je pak již o morálce každého člověka, který na úkor vlastního pohodlí, připravuje souseda o možnost umýt děti nebo jim podat sklenici
vody. Zamysleme se sami nad sebou, protože v tuto chvíli nás nezachrání ani třetí vrt, ani čtvrtý, ani pátý, protože každý z Vás, kdo má na zahradě vlastní studnu ví, že pokud z ní začne napouštět deset bazénů najednou, že mu voda ve studni také brzy dojde. Vláda České republiky
připravuje v této souvislosti celonárodní opatření, které má zamezit zbytečnému plýtvání vodou a povolit pouze omezenou spotřebu vody, neboť s blížícím se létem a obdobím sucha, kdy je pak na mnoha místech vody nedostatek, je nutné tuto situaci řešit.
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VODA A JEJÍ ROZVODY
Žádáme všechny majitele nemovitostí, aby uvedli své rozvody vody do souladu se Zákonem č. 274/2001 S. o vodovodech a kanalizacích.
§ 11 odst. 2 o technických požadavcích na výstavbu vodovodů a kanalizací se zaměřením především na kvalitu vody.
Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody např. domovní studny. Toto zpřísnění je zaměřeno především na odběratele, kteří vnitřní vodovod dodávající pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu propojili s vlastním zdrojem, který svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního odběratele, ale může ohrozit kvalitu dodávané pitné vody v celém vodovodu.
Pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nerespektuje toto ustanovení a propojí jiný zdroj vody s vnitřním vodovodem, který je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu, může jí příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Upozorňujeme majitele nemovitostí, že budou probíhat kontroly plnění znění tohoto zákona.

POLICIE ČR INFORMUJE
Policie ČR nám zaslala zprávu o stavu veřejného pořádku (nápadu trestné činnosti) v území obvodu Policie ČR Obvodní oddělení Čáslav za
rok 2015.
V roce 2015 došlo v obci Žehušice k nápadu trestné činnosti v celkovém počtu 5 trestných činů. Z celkového počtu byly 3 trestné činy majetkové povahy, z kterých byl 1 trestný čin objasněn. Další 2 trestné činy (Zanedbání povinné výživy) byly objasněny dle §179c odst.1 tr. řádu
postoupeny na OSZ Kutná Hora závěrečnou zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení.
V roce 2015 došlo v obci ke spáchání celkem 15 přestupků. Jednalo se o 1 přestupek proti majetku (neobjasněno), 3 přestupky proti občanskému soužití, z kterých byly 2 přestupky objasněny a postoupeny příslušnému správnímu orgánu k projednání a jeden přestupek neobjasněn.
Dále z celkového počtu 15 přestupků bylo 11 přestupků v dopravě, které byly na místě vyřešeny blokovou pokutou.
V roce 2015 došlo v obci Bojmany k nápadu trestné činnosti v celkovém počtu 3 trestných činů, kdy se jednalo o vloupání do rodinných domů (chalup), kdy všechny tyto trestné činy byly objasněny.
Policie ČR tímto apeluje na lidi, aby byli všímaví ke svému okolí a nebáli se jakékoliv podezřelé chování nebo pohyb osob v místě jejich bydliště ihned hlásit policii. Policie ČR dále varuje zejména seniory, aby se nebavili s neznámými a podezřelými lidmi pohybujícími se v blízkosti jejich domova, aby neotvírali neznámým lidem, nepouštěli je do domu, dávali si pozor na své osobní věci (zejména kabelky a peněženky)
v obchodech a nákupních centrech, kde se pohybuje velké množství lidí.
Vedení obce se tímto připojuje a apeluje na lidi, aby nebyli lhostejní, co se v blízkosti jejich obydlí děje a jakékoliv podezření nekalého jednání ihned hlásili buď na OÚ nebo přímo na Policii ČR. Velký problém nastává s mládeží, která v čím dál větší míře poškozuje obecní majetek, jehož oprava poté stojí obec nemalé peníze. Nejedná se pouze o mládež místní, ale i z okolních obcí. Tímto apelujeme na všechny rodiče, aby se zajímali o to, co jejich nezletilé děti ve svém volném čase dělají, s kým se stýkají apod. Právě proto, že se jedná zejména o děti nezletilé, mnohdy pod 15letou věkovou hranicí, padá tímto veškerá zodpovědnost za jejich chování na rodiče.

PODĚKOVÁNÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dovolte, abych tímto poděkovala panu Miloši Němečkovi, Josefu
Stoklasovi a Jiřímu Liškovi za jejich velikou a příkladnou pomoc
v zájmu nás všech. Díky jejich snaze, šikovnosti a odhodlání je možné opět používat lávku přes řeku Doubravu V Chaloupkách. Lávka na
svoji rekonstrukci ještě stále čeká, ale po nejnutnějších zpevněních již
není v havarijním stavu. Přesto dbejte na lávce a jejím okolí zvýšené
opatrnosti, vstup je na vlastní nebezpečí a děti na lávku raději vůbec
nepouštějte nebo pouze za přítomnosti dospělé osoby.

V neděli 17. dubna 2016 proběhlo v budově staré školy již tradiční vítání nových občánků do života naší obce. Jsou jimi:
Eliška Hubáčková, Adam Fišter, Jan Haták, Eliáš Jansa a Jonáš
Prchal.
Děti z III. třídy ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Soni Kubové 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.

PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní starostko,
dovolte mi, podělit se s Vámi o následující dojem. Začnu ale předsta
vením. Jsem Ing. Vít Ryšánek, Pražák, narozený na Hané před 74 lety.
Jedním z mých koníčků jsou návštěvy soutoků. Navštívil jsem taková
místa např. na Islandu, ve Finsku, v Portugalsku, v Řecku, ale samo
zřejmě především v České republice. (Napsal jsem na toto téma knihu,
vystupoval jsem v televizi, má stopa je i na internetu, atd.) V neděli 8.
5. 2016 jsem (s manželkou) jako 332. soutok navštívil soutok Doubravy
a Brslenky pár set metrů pod Žehušicemi a proto Vám píši.
Na špici soutoku – a to zdaleka není běžné – je totiž tabulka s textem blíže popisujícím právě místo soutoku resp. Brslenku (výše Čáslavku).
Nemohu se s Vámi, vážená paní starostko, nepodělit o radost z tohoto čtení a konstatuji, že v Žehušicích, nebo v okolí žije (snad ještě pořád
a bude ještě dlouho) někdo, komu na tomto kraji záleží, kdo neváhal a takový text na tabulku napsal, tuto vyrobil a pak na soutoku umístil
a nečekal na odměnu. Čtenářů možná nebylo a nebude mnoho, ale my, manželé Ryšánkovi jsme jimi byli a byli jsme jimi rádi. Vím, že se sa
mozřejmě jedná o malou, ba přímo nepatrnou drobnost, která neřeší žádný např. komunální problém. Má však lidský (a protože se týká na
ší vlasti, tedy vlastně vlastenecký) rozměr. Nahlas vyslovuji nadšení, že máme i (a nejen) takto se projevující spoluobčany.
Nechci Vás, paní starostko jakkoliv úkolovat, ale pokud by byl autor (autoři) k dohledání, třeba přes Čtvrtletník, rád bych jim poděkoval pří
mo. V textu je myslím zkratka MBO, či kombinace těchto tří písmen, coby signum autora. (Text jsem si vyfotografoval, ale obrázky ještě ne
mám, takže v této věci nejsem přesný.) No a to je vše.
Se srdečným pozdravem
			
			
			

Ing. Vít Ryšánek
Na Břevnovské pláni 47
Praha 6 169 00
tel.: 220 511 302 nebo 603 336 075
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IX. ročník JEZDECKÝCH HOBBY ZÁVODŮ
V sobotu 14. května 2016 se v Žehušicích uskutečnil již devátý 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 jubilejním
desátém ročníku.

IDEOVÉ STUDIE OBNOVY ZELENĚ V ŽEHUŠICÍCH MAJÍ SVÉ VÍTĚZE
Městys Žehušice na podzim loňského roku oslovil Střední zahradnickou a technickou školu v Litomyšli za účelem zpracování ideových studií
obnovy zeleně v naší obci studenty této školy. Studentské projekty se zabývaly třemi oblastmi. Návrhy byly zpracované formou ideových
studií, kde každý žák vytvořil jeden návrh. Zastupitelstvo městyse Žehušice ve spolupráci se ZŠ J. V. Sticha-Punta vybralo nejlepší návrhy
z každé oblasti a ocenilo je finanční odměnou ve výši 2 000 Kč.
Návrh zeleně v centru obce zpracovávali:
Petra Horáková, Jana Dlasková, Veronika Junková, Veronika Filková a Pavel Samek
Zvítězil návrh Pavla Samka.
Návrh zahrady základní školy v Žehušicích zpracovávaly dvojice:
Václava Těšitelová a Tibor Uhlíř, Matěj Doležal a Karolína Liebichová, Tomáš Dvořak a Pavel Lomič
Zvítězil návrh Tomáše Dvořáka a Pavla Lomiče.
Návrh rekreačního lesoparku Žehušice zpracovávaly:
Marie Matoušová a Žaneta Strejčková, Anna Hanušová a Michaela Lásková
Zvítězil návrh Anny Hanušové a Michaely Láskové.
Ráda bych na tomto místě poděkovala jménem městyse Žehušice i jménem ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice všem studentům, kteří
se na ideových studiích obnovy zeleně v naší obci podíleli, protože všechny práce byly velmi pěkné a vybrat tu nejlepší byl nelehký
úkol. Zároveň bych chtěla poděkovat Střední zahradnické a technické škole v Litomyšli v čele s odporným učitelem Ing. Bc. Alešem
Papáčkem za výbornou spolupráci, ve které, jak pevně doufáme, budeme i nadále pokračovat.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLAVÍ 135 LET
Při slavnostech před pěti lety jsme vzpomínali, jaké jsme tu kdysi měli hasiče a jak bychom si přáli, abychom je tu znovu měli. Uplynulo pár
let a já musím s radostí v srdci říct, že Sbor dobrovolných hasičů v Žehušicích opět funguje díky nezměrnému úsilí a nadšení svých členů,
kteří postupnými kroky pomalu budují vše, co jsme tu kdysi měli a na co jsme patřičně hrdí. SDH Žehušice slaví v letošním roce 135. výročí
od svého založení. Městys Žehušice nechal při této příležitosti zhotovit slavnostní symboly – slavnostní vyšívanou vlajku a stuhu, které
budou vysvěceny v kostele sv. Marka v sobotu 25. června 2016. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem, kteří se na obnově SDH
Žehušice podíleli, všem minulým i současným členům za jejich příkladnou práci a zapálení pro dobrou věc a přeji našemu sboru do dalších let
co nejméně požárů a co nejvíce členů, zejména těch mladších, kteří ponesou naše poselství příštím generacím.

VZPOMÍNKY NA HASIČE 50.–60. LÉTA 20. STOLETÍ
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VZPOMÍNKY NA HASIČE 50.–60. LÉTA 20. STOLETÍ

VZPOMÍNKY NA HASIČE 60.–70. LÉTA 20. STOLETÍ

VZPOMÍNKY NA HASIČE 70.–80. LÉTA 20. STOLETÍ, oslava 100. výročí založení SDH Žehušice
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LUŠTĚTE S NÁMI

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Oslavy 135 let od založení našeho sboru jsou již za dveřmi
a všichni se těšíme na program, který se týká hasičů, kde se
bude světit náš nový slavnostní prapor, a budou probíhat další
doprovodné akce, které nám vyplní slavnostní den. Přál bych
si, aby náš sbor vydržel další spoustu let a jak v současné době
vzpomínáme na úspěchy předchozích generací, tak aby se bylo
kam vracet v myšlenkách i v letech budoucích. Ale chtěl bych
také napsat o tom, které akce máme úspěšně za sebou.
V sobotu 16. 4. 2016 se tři členové místního SDH Žehušice
zúčastnili projektu ,,Ukliďme zemi, ukliďme Česko, ukliďme
Žehušice“. Během dopoledních hodin se ve spolupráci s ši
rokou veřejností podařilo vyčistit skalku a lesík od nepořádku
v okolí zdejší ZŠ.
V neděli 17. 4. 2016 naši dobrovolní hasiči svozili na sběrný
dvůr velké množství elektroodpadu, jak ze Žehušic, tak
z Bojman. Zároveň proběhl také sběr starého železa a šrotu. Zisk
z následného prodeje bude použit na dovybavení místní jednotky
SDH a nákup dalších věcí, které využijeme na našich společenských akcích. Pozitivem bylo, že mezi nás vstoupil první „mladý člen“ a pevně
věříme, že ho v brzké době budou další následovat.
Pálení čarodějnic se stalo hezkou akcí, kterou připravujeme společně s TJ Sokol Žehušice z.s., kam si my dospělí přijdeme popovídat, a děti
mají připravené soutěže, za které získávají drobné odměny. Počasí se velmi vydařilo, takže jsme mohli být všichni spokojení. Tam jsme mohli
vyzkoušet také náš nový stan, který bude sloužit hasičům a Sokolům při pořádání našich společenských akcí. Ten byl pořízen právě z výnosu
sběru železa, tak budeme doufat, že nám bude dlouho sloužit.
Začali jsme také trénovat požární útok na soutěže, které pořádají jednotky v našem okrsku. Určitě to pomůže ke zkvalitnění vztahů
a seznámení členů jednotek v našem okrsku. Už se těšíme. První tréninky probíhaly zatím jako seznamovací, aby si každý vyzkoušel
různá místa v soutěžním týmu a seznámil se téměř s každou pozicí, co má při útoku na starosti. V současnosti již máme všichni své
pevné místo a budeme pilovat techniku útoku s cílem dosažení co nejlepšího času. Někdy rozhodují desetiny vteřiny a ztratit je, by nás
taky mohlo mrzet. Tak nám držte palce, ať nám 16. července v Záboří nad Labem při prvním kole přeje štěstí a zároveň se na nás můžete
přijet podívat a povzbudit nás.
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Kolem 10. května se začala provádět rekonstrukce fasády hasičárny. Reali
zační firma byla postavena před nelehký úkol, co se týká použité technologie
opravy a také jak staré budově dát nové a moderní prvky. Myslím, že se to
povedlo na jedničku a krásně to završilo umístění nového znaku sboru na
čelní stranu budovy. Tímto bych chtěl požádat řidiče, aby omezili parkování
před vraty pro výjezd vozidla jen na nejnutnější případy. Na střechu budovy
se dostane, až budou volné finanční prostředky v rozpočtu obce, nebo se na
nás usměje štěstí a získáme dotaci, o kterou máme zažádáno. Stav střechy
není naštěstí takový, aby vyžadoval okamžitou opravu.
Rád bych vás všechny čtenáře poprosil, abyste v letních suchých měsících
dbali zvýšené pozornosti při manipulaci s ohněm jak doma na svých
zahradách a dvorcích, tak hlavně ve volné přírodě. A přeji vám za celý tým
hasičů krásné prožití prázdnin a příjemnou dovolenou.
(-pj-)

HISTORICKÉ OKÉNKO
Žehušické oslavy se budou konat tento rok především v duchu 270. výročí narození J.V. Sticha-Punta. Při té příležitosti budeme
moci shlédnout doprovodné výstavy, na kterých si bude možné připomenout život a dílo našeho nejslavnějšího žehušického rodáka
spolu s dalšími známými osobnostmi Žehušic – Josef Kaunický, MUDr. Jarmil Věšín, Jindřich Strnad, Josef Khyn a František Novák.
Historické informace o všech zmíněných osobnostech již byly také uvedeny v červnovém čtvrtletníku r. 2011, kdy probíhaly oslavy
setkání rodáků a přátel Žehušic.
Pokud bychom v rámci historického okénka měli uvést další slavná jména spojená s Žehušicemi, našli bychom v písemných pramenech
zprávy o T. G. Masarykovi a také Dr. Eduardu Benešovi.
„Dne 23. září 1922 oděly se Žehušice v slavnostní roucho. Byl hlášen příjezd pana prezidenta republiky T.G. Masaryka s jeho průvodem,
který na své cestě do Pardubic u nás se zastavil. U slavnostní brány u zámecké aleje stály ohromné davy lidu z celého okolí, žádostivy
pozdraviti upřímně tvůrce naší samostatnosti, „strýčka Masaryka“. Po uvítací řeči starosty V. Kratochvíla, uvítání žákyně Anny
Traxlerové a podání kytice jménem školních dívek, představeny byly panu prezidentovi čelné osobnosti a týž po krátkém poděkování
a přání zdaru obci pokračoval v další jízdě.“
„Roku 1926 dne 2. května zavítal do obce naší ministr zahraničních věcí pan Dr.Eduard Beneš se svou chotí. Byl oficiálně uvítán
obecním zastupitelstvem a školní mládeží.“
(-mf-)
Zdroj: Archiv Městského muzea Čáslav, Dějiny městyse Žehušic, František Novák

ROZHOVOR – vzpomínky na hasiče v Žehušicích
Protože letošní červnové Slavnosti lesního rohu jsou spojeny s oslavami 135. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů v Žehušicích, nechali jsme zavzpomínat jedny z posledních aktivních hasiček minulého století, paní Evu Boháčovou a Emílii Bednářovou (sestry rozené Kubínové).
1. Kdy a jak vůbec jste se k místním hasičům přidaly?
Obě jsme od dětství byly členkami žákovského hasičského družstva
v Zaříčanech. Když jsme se po svatbě do Žehušic přistěhovaly, lanařili nás naši chlapi k místním hasičům, protože i oni byli od dětství
aktivními hasiči. A tak jsme se nechaly přemluvit a přidaly se. V podstatě všechny v ženském družstvu jsme měly malé děti a nebylo lehké se scházet, ale když už nás chlapi naverbovali a my řekly ano, tak
jsme „šly do boje“.
2. Jaké byly tehdy hasičské tréninky?
Velitelem v 70. a 80. letech byl pan Pavel Dostál – cvičili jsme pořadová cvičení a útok. Trénovali jsme na hřišti V Topolech a všichni
jsme se vždy moc těšili, protože u toho byla legrace. Zpočátku jsme
se my ženské trochu ostýchaly, to víš, nebyly jsme úplně holky jako
proutek... Ale šlo nám to a každý úspěch (a že jich bylo!) jsme řádně
společně oslavili. Zhruba dvakrát do roka jsme jezdili na soutěže
a v podstatě vždy jsme dovezli medaile a poháry, z kterých jsme pak
popíjeli víno.
Je škoda, že někdo (možná v dobré víře) schoval námi vyhrané poháry, které bychom zase po letech rády viděly. Teď se bohužel nemáme
čím pochlubit, co ukázat.
3. Pamatujete si na nějaký Váš zásah při požáru?
Když v roce 1971 hořel v Žehušicích kostel, tak to byl v podstatě jediný velký požár, u kterého naši hasiči zasahovali s technikou (my ženy samozřejmě ne). Jinak činnost našich hasičů především spočívala
v pomoci při přírodních katastrofách (velké vodě, odstraňování větví
a spadlých stromů, atd.).

4. Přispívali hasiči také ke kulturnímu dění v obci?
Samozřejmě, například Hasičský ples, ten byl vyhlášený! Každoročně
se tančilo na sále v hospodě U Jelena, lidí vždy přišla spousta. Také
se v obci pořádaly Máje a Maškary. Nebyly to akce jen hasičů, ale také místních Sokolů a členek Svazu žen. Což byla v podstatě stále stejná parta zapálených lidí, jak je to v naší obci i dnes – kdo je hasič,
většinou je i Sokol a naopak.
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Byly to krásné akce, na které se dodnes vzpomíná – sešla se vždy
celá vesnice, bylo veselo a lidé se bavili. Jenže to víš, tenkrát nebyly počítače, v televizi nic nedávali, tak se lidé rádi sešli a trávili spolu čas. Dnes je problém zaplnit sál při zábavě, většina sedí doma, nebo si zvolí jiný program – je zkrátka na výběr.
5. Na počátku 90. let se v Žehušicích SDH v podstatě rozpadl,
proč?
Po jednom významném úspěchu v soutěži mužů i žen došlo k většímu „alkoholovému opojení“ a bohužel jsme si mezi sebou řekli to,
co jsme neměli říkat. A to byl konec. Samozřejmě toho většina poz-

ději litovala, ale už se to nedalo vzít zpět. Bohužel. Dodnes vzpomínáme na hezká hasičská léta a jsme rády, že jsme byly součástí
veškerého dění.
6. Co říkáte na současnou obnovu hasičské jednotky
v Žehušicích?
Je to skvělá věc, že se našlo pár nadšenců, kteří se do toho dali.
Chtěly bychom jim popřát, aby vydrželi a hlavně, aby si vychovali
další generaci – vedli své děti k žehušické hasičské tradici.
Děkuji moc za rozhovor.

(-lj-)

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Tento školní rok se na stránkách žehušického Čtvrtletníku setkáváme naposledy. Než se
rozloučíme, podíváme se společně, co jsme v mateřské školce zažili.
14. dubna navštívily obě třídy Den bezpečnosti v Čáslavi. Děti si vyzkoušely masáž srdce, viděly vozy hasičské, policejní i záchranné. Podívaly se na policejní zásah a kdo chtěl,
mohl si podržet zbraň nebo vyzkoušet
neprůstřelnou vestu. Na rozloučenou
jsme viděli průlet helikoptéry a hasiče,
jak z ní slaňuje.
Paní Krejbichová, fotografka z Čáslavi, udělala všem předškolákům fotografii na tablo. To je vystaveno ve výkladní skříni firmy „Hraňo“.
Na bylinkové zahrádce se sešli děti
i rodiče 5. května odpoledne. Společnou silou všichni zasadili bylinky a jahody. Děti je společně každý den zalévají a starají se o ně. Každý den mohou
zkoumat stádia růstu rostlin.
10. května proběhl zápis do mateřské
školy. Dětem se v naší MŠ velmi líbilo a na památku si odnesly i drobné dárečky. Pro rodiče našich budoucích kamarádů připravíme dne 27.6. 2016 informační schůzku.
Na výlet do ZOO Jihlava jsme se vydali 18. května. Počasí nám přálo, skoro všechna zvířata byla venku. Na dosah ruky jsme měli malé opičky i surikaty.
Ke konci školního roku se opět stylově rozloučíme s předškoláky, tentokrát na téma Vodníci. Doufáme, že se dětem bude rozloučení líbit stejně jako v minulém roce.
Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se v příštím školním roce na shledanou.
Kolektiv MŠ Žehušice

ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Pro děti ze školní družiny „Sluníčko“ a „Tygříci“ ze ZŠ J. V. Sticha Punta v Žehušicích začalo báječné období plné her
a soutěží, při kterých mohou využít přívětivého počasí nadcházejícího jarního období. Je to neklamné znamení, že většinu času budou děti využívat venku v přírodě.
Mezi první akce, které proběhly počátkem května, bylo „Čarodějnické rejdění“. Je to již v pořadí čtvrtý ročník soutěžení, ve kterém si čarodějové a čarodějky měřili své síly v různých netradičních disciplínách.
Mezi nejoblíbenější patří pojídání pečených, smažených nebo sušených žížal bez
použití rukou. Maminky, nebojte se, místo žížal nám posloužily želé špagetky, které dětem náramně chutnaly a s úkolem se hravě
vypořádaly.
V dalších disciplínách se
objevovaly čarodějnické
dopravní prostředky –
košťata i ručně vyráběné
metly z březového proutí. Na vyznačené trati
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musely děti zvládnout nejen jízdu na koštěti, ale i různé kličkování. Všichni se navzájem povzbuzovali, vládla soutěživá atmosféra, vždyť se tu
bojovalo o to, kdo je nejlepší.
V další soutěži si děti vyzkoušely hod koštětem. Pro někoho byla tato soutěž novinkou a tak není divu, že výsledky kolísaly, mohly být určitě lepší, ale na tom ještě v průběhu roku zapracujeme a už teď se těšíme na další ročník „Čarodějnického rejdění.“
Alena Vilišová, Mgr. Fíla, ŠD

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Jsme skoro na konci školního roku, strávníci nám odjíždějí na školu v přírodě a na výlety, ale paní kuchařky zůstávají na svém pracovišti a připravují stravu pro ostatní strávníky.
Letos již třetím rokem ve spolupráci se školním parlamentem umožňujeme žákům, aby si pro svoji třídu vybrali oběd na přání. Největším favoritem je česneková polévka, kuřecí prsa, americké brambory nebo jahodové taštičky.
Úkolem školní jídelny je předkládat svým strávníkům vyváženou stravu, zavádět nové pokrmy dle nutričního doporučení. Žáci i děti z MŠ se
s nimi seznamují a my jim chceme dát čas, aby si zvykali na zdravou výživu.
Tři pracovnice ŠJ od září do června uvařily pro žáky a zaměstnance 24,8 tisíc obědů a pro mateřskou školu 8,1 tisíc obědů. Nově od 2. května 2016 zajišťujeme stravování pro dětskou skupinu vojenské posádky Čáslav. Pro mateřskou školu i pro dětskou skupinu připravujeme pro
transport kromě obědů také přesnídávky a svačiny.
Koncem června nás čekají Slavnosti lesního rohu, menu bude připraveno pro účinkující i pro veřejnost. V červenci a srpnu vaříme nejprve pro
malé strávníky, pak přijede taneční škola z Hlinska, letos již po sedmnácté, pro které zajišťujeme celodenní stravu.
Práce je hodně, ale když jsou spokojení strávníci, máme radost všichni. Žákům přejeme krásné prázdniny a pro nás žádná extrémní vedra při
práci.
Hana Chudomelová, ŠJ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat „našim kuchařinkám“ za celoroční práci a mnohdy i velké pracovní nasazení. Nestalo se, aby strávní
ci nedostali svoje jídlo v daný čas … i když se stavělo, nešel elektrický proud nebo netekla voda. Ať nám všem stále chutná s úsměvem na tvá
ři. Strávníci „Školy s úsměvem.“

SPOLUPRÁCE S HELPÍKEM
17. března 2016 proběhla na naší škole výuka první pomoci profesionálním záchranářem. Akce se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Závěrečný test určil 2 dvojice žáků 5. třídy, které nás 3. 5. 2016 reprezentovaly v krajském kole zdravotně-výchovné soutěže
Helpíkův pohár /www.helpik.cz/ v Praze. Děvčata, která se soutěže zúčastnila, získala spoustu cenných zkušeností, třeba i jak zachránit někomu život.
Mgr. H. Bětíková

DRUHÁCI V ŽEHUŠICKÉ KNIHOVNĚ
V rámci rozvíjení čtenářských dovedností navštěvovali žáci 2. třídy naší školy během druhého
pololetí žehušickou knihovnu. Při první návštěvě je paní knihovnice Jana Suchánková seznámila s chodem knihovny – jakým způsobem se knihy půjčují, vracejí, jak se
o knihy starat. Také je seznámila s uspořádáním knihovny. Během několika návštěv si tak druháčkové mohli knihy
v klidu vybrat, půjčit si domů a podle
pravidel je v pořádku a včas vrátit. Příští
školní rok budeme v rámci hodin čtení
knihovnu určitě zase navštěvovat.
Vždyť kniha – nejlepší přítel člověka.
Mgr. Miroslav Procházka, třídní učitel

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME LES…
V rámci Dne Země a celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ se na výzvu základní školy připojili i rodiče žáků, občani
městyse a hasiči ze Žehušic. Za úkol jsme si dali společně uklidit
nepořádek a černé skládky v lese, který sousedí se školou. Akce se
zdařila, les byl čistý. Ti nejmladší si odnesli diplomy a všichni hezký pocit z dobře vykonané práce. Přáli bychom si, aby kolem naší
školy bylo čisto a uklizeno. Ne vždy se nám to daří…
Mgr. Yvetta Zemanová

Soutěž pro žáky základních škol se
stavebnicí „Houfek-BOX“
Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se na SPŠ v Čáslavi konaly závěrečné prezentace žáků základních škol,
kteří obhajovali před odbornou porotou své produkty vytvořené ze stavebnice „HoufekBOX“. Soutěže se zúčastnilo celkem devět týmů ze šesti základních škol.
Porota, složená ze zástupců firmy Houfek, a.s. Golčův Jeníkov a pedagogů školy, hodnotila
velkolepá technická díla, u kterých žáci předvedli svou kreativitu a nápady, složitost výrobku, jeho pohyblivost, funkčnost i způsob zapojení elektrosoučástek. Porota si bedlivě prohlédla všechny produkty a zvídavě se ptala na doplňující informace. Současně také hodnotila způsob a provedení prezentace.
Druhá část soutěže byla zaměřena na rychlost a týmovou práci. Žáci skládali 3D puzzle ve
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tvaru hlavy Homera Simpsona. Celé puzzle se skládalo z 80 dílků plechových plátků a žáci je
museli co nejrychleji vyhledat a poskládat do požadovaného tvaru.
V silné konkurenci náš tým obsadil 3. místo a odnesl si 3D puzzle Homera Simpsona, diplom
a drobné dárkové předměty a jako vítězný tým ještě sladkou, dortovou odměnu.
Mgr. Jelínek

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Dne 5. 4. (čtvrtek) 2016 se v naší škole konala dopravní soutěž IV. až VIII. třídy. První tři hodiny jsme se učili. Čtvrtou vyučovací hodinu jsme šli na školní parkoviště, kde byly připraveny různé překážky. Nejdříve nám starší spolužáci ukázali postup dráhy a potom jsme se připravili na jízdu zručnosti. Jako první se měla projet dřevěná lávka, potom podjet provaz, potom jsme měli projet osmičku a houpačku, po houpačce jsme projeli kuželkovým slalomem. Docela obtížná překážka byla taková, že když
jsme na kole měli převést kelímek s vodou ze stolu na druhý stůl. Předposlední překážka byla předním kolem přeskočit prkno. Na závěr nás
čekalo bezpečně zabrzdit a neshodit navýšené prkno.
Po skončení jsme ve třídě vyplňovali dopravní testy. Vypracované testy nám určily pořadí
testu. Ti nejlepší nás reprezentovali v okresním kole dopravní soutěže.
Dopravní soutěž se nám všem moc líbila!!!!
Beata Dolejší, Eliška Petanová, žákyně VI. třídy
Jelikož většina žáků čtvrtého ročníku dosahuje 10 let, a mohou tedy bez doprovodu dospělé osoby vyjíždět na kole na silnici, dbáme o to více na bezpečnost v silničním provozu.
Dne 15. 12. 2015 se uskutečnila 1. část a 15. 4. 2016 2. část výchovně-vzdělávacího interaktivního programu Besip pořádaného Městskou policií Čáslav. 3. část praktická se měla
konat v květnu, ale protože nebylo dokončeno dopravní hřiště v Čáslavi, budou se na ni
moci těšit až ročníky následující, poněvadž projekt by měl pokračovat i v příštích letech.
Mgr. Iva Kokešová, třídní učitelka IV. třídy

DEN BEZPEČNOSTI
První dvě hodiny jsme byli ve škole, kde jsme soutěžili a hráli různé kvízy. Potom jsme
odjeli autobusem do Čáslavi na Den bezpečnosti. I když bylo ošklivé počasí, moc se nám
to líbilo!!! Viděli jsme kombajny, traktory a hlavně záchranný integrovaný
systém, jak zasahovali při demonstraci
a slaňování z vrtulníku. Zaujali nás policejní psi při zásahu na zločince.
Nejvíce se nám líbilo auto při havárii.
Auto se otáčelo a my jsme byli chvílemi vzhůru nohama. Na Dni bezpečnosti byly i testy za ceny.
Charlota Kotrčová, Eliška Petanová,
VI. třída

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Dne 19. 5. jsme vyrazili na výlet do ZOO. Když jsme přijeli, čekala na nás paní průvodkyně, která nám vyprávěla o historii ZOO a lidoopech. Po přednášce, která byla velice zajímavá, jsme se dostali za lidoopy.
Nejdříve za gorilami, poté za šimpanzi a nakonec za orangutany. Jejich pozorování doplnily výklady paní průvodkyně. Potom jsme se vrátili zpět
na prohlídku safari. První zvířátka,
která jsme viděli, byli surikaty. Taky
jsme viděli spoustu dalších zvířat.
Nejlepší zážitek bylo lví safari. Dále
jsme měli tři čtvrtě hodiny rozchod.
Pak jsme vyrazili na klasickou prohlídku. Bylo tu hodně zajímavých zvířat. Celý výlet byl
velmi hezký.
Karolína Suchá, Adriana Podnecká, Eliška Petanová, VI. třída

NAŠE MŇAMINY A DOBRŮTKY
Náš domácí úkol ze slohu byl připravit
si recept našeho oblíbeného jídla.
Některým chutnají sladká jídla a některým slaná jídla. Když jsme přinesli
naše mňamky, věnovali jsme část hodiny vymýšlením názvu kuchařky. Po
dlouhých debatách jsme nakonec vybrali název Mňaminy a dobrůtky.
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Děvčata namalovala úvodní stranu kuchařky, která se jim moc povedla, a srovnala kuchařku do definitivní podoby. Poté paní učitelka nechala kuchařku svázat dohromady. Všechny nás to moc bavilo, a proto se nám naše kuchařka povedla.
Charlota Kotrčová, Barbora Skaláková, Beata Dolejší, Kristýna Kubelková, Adriana Podnecká, Eliška Petanová, VI.třída

SPORT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Žáci základní školy se zúčastnili několika soutěží a nevedli si vůbec špatně.
Mladší žáci postoupili z kvalifikace do okresního kola v basketbale a zde vylepšili
umístění z loňského roku o jedno místo a obsadili výborné druhé místo. Kluci nastoupili v sestavě: Línek, Černý, Pitoňák, Loužil, Perner, Tvrdík, Hradecký.
Starší žáci obsadili v kvalifikaci 3. místo a do okresního kola se nedostali. Za družstvo hráli: Matula, Brodský, Vančura, Svoboda, Tuček, Brychta.
1. dubna se naši žáci zúčastnili Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
v šestiboji. Nejlepšího výsledku dosáhl Josef Richard Havlík, který vyhrál kategorii žáků r. nar. 04, 2. místo obsadila v kategorii žákyň r. nar. 02 Veronika Černá a 3.
místo v kategorii žáků r. nar. 02 Vojtěch Stárek. Tito žáci postoupili i do krajského
finále, které se konalo 17. května. Nejlépe si vedl Vojtěch Stárek, který v konkurenci 34 žáků obsadil 7. místo.
29. dubna se uskutečnil již 14. ročník tradičního Žehušického poháru, který opět proběhl pod záštitou
starostky městyse Žehušice. Našim žákům se podařilo v konkurenci deseti škol obhájit loňské vítězství
a putovní pohár opět zůstal doma.
Vítězství ve svých disciplínách dosáhli: Adam Pernica, Jan Špitálník, Barbora Skaláková, Beáta Dolejší,
Vojtěch Stárek, Natálie Hrubešová a Martin Svoboda.
2. místa obsadili: Richard Středa, Nela Pikuliaková, Michal Tomíška, Václava Vondráková, Martin
Svoboda, Veronika Černá, Martin Černý, Eliška Rajmová, Nikolas Brodský.
3. místa vybojovali: Adam Pernica, Klára Pernerová, Tomáš Kubín, Josef Havlík, Eva Tomíšková, Pavel
Tuček.
12. května se naši žáci zúčastnili 2. ročníku Čáslavského aquatlonu. Svou kategorii vyhrál David
Matula, 3. místo obsadila Eliška Rajmová.
18. května se naši mladší žáci a žákyně zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v atletice. Kluci
v konkurenci deseti škol obsadili lichotivé 4. místo, děvčata byla osmá. Školu reprezentovali: Havlík,
Loužil, Černý, Stárek, Vais, Lhotan, Dolejší, Skaláková, Fojtíková, Bochníčková, Kosíková, Tomíšková,
Černá, Hodboďová.
Do konce školního roku nás ještě čeká turnaj ve florbale pro žáky, kteří navštěvují florbalový kroužek ve
škole, přátelský zápas v basketbale se ZŠ Potěhy, fotbalový turnaj o pohár ředitele ZŠ Nové Dvory, Jump
Cup – školní soutěž ve skoku vysokém a vyvrcholením sportovního snažení bude školní olympiáda.

DEVÁŤÁCI SI VYZKOUŠELI PRÁCI UČITELŮ
Žáci z deváté třídy si vyzkoušeli v rámci projektových dnů s názvem „Učíme sami sebe“ zkušenost vyučovat své mladší spolužáky v běžných
vyučovacích hodinách. Do projektu se zapojili všichni žáci z deváté třídy, kteří se vtělili do rolí učitelů v různých předmětech.
Vyučovali:
Český jazyk – Eliška Rajmová a Marie Šnáblová
Anglický jazyk – Daniel Lutr a Martin Svoboda
Německý jazyk – David Matula a Milan Brychta
Matematika – Eliška Hošková
Dějepis – Daniel Podnecký
Občanská výchova – Aneta Stehnová a David Hynek
Fyzika – Šimon Staněk a Ondřej Vařečka
Chemie – Karolína Krejčová a Daniel Podnecký

Přírodopis – Karolína Krejčová a Jaroslav Pirkl
Zeměpis – Natálie Hrubešová a Bára Jurášová
Pracovní výchova – Aneta Stehnová a David Hynek
Tělesná výchova – Pavel Tuček a Milan Brychta
Zeměpisný seminář – Natálie Hrubešová a Bára Jurášová
Sportovní hry – Pavel Tuček a Milan Brychta
Provoz domácnosti – Eliška Hošková
Počítačová praktika – Natálie Hrubešová a Bára Jurášová
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Před samotnou výukou si všichni dočasní vyučující museli své hodiny pečlivě připravit.
Mnohdy nešlo jen o nastudování látky, ale také přípravu před prezentací, obrázkových materiálů či literárních testů. Samotný den se neskládal jen ze samotné výuky, ale také dozorů
na chodbách či v jídelně, zhodnocení písemných prací.
Vyučovací hodiny začínaly vždy zopakováním předešlé látky a výkladem nového tématu. Hodiny probíhaly většinou v klidu, dařilo
se nám splnit, co jsme si určili jako cíl. Žáci
se aktivně zapojovali do aktivit. Naše první
působení u tabule často doprovázela tréma,
nejistota, zda všechno zvládneme, ale i nadšení. Každopádně to pro nás byla jedinečná
a neocenitelná zkušenost, která nám nejen přiblížila roli pedagoga a učitele, ale také nám
umožnila zkusit si vystupovat před našimi
mladšími spolužáky. Všichni jsme z těchto
projektových dnů byli nadšení a potěšení.
Karolína Krejčová, žákyně 9. třídy

Opět končí další školní rok. Autoři letošního tabla „deváťáků“ se loučí se základní školou. Všichni úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a po
prázdninách je čekají jiné školy.
Tak přejeme hodně štěstí a úspěchů ... a všem hezké prázdniny!

TJ Sokol Žehušice z.s.
JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Josefovská zábava letos vyšla přesně na sobotu 19. března, kdy všichni Josefové slaví svůj
svátek, a vydařila se. Příznivci dobré zábavy se sešli v hojném počtu a zaplnili taneční sál
i bar v restauraci U Jelena. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina s pracovním názvem „ŠOUHANS BAND“ z Uhlířských Janovic. A protože byli muzikanti opravdu výborní, přítomní hasiči si tuto hudební skupinu rovnou zamluvili na „Posvícenskou hasičskou zábavu“, která se uskuteční v sobotu 3. září.
Večer byl zpestřen vystoupením žehušických sokolek, které nacvičily country tanec, a také „Hrou o štěstí“, ve které snad úplně
každý uspěl. Tímto moc děkujeme
sponzorům, kteří naši akci podpořili
a podíleli se tak nemalou měrou
na úspěchu celé zábavy.
OÚ Žehušice, firma ADRIA, firma HRAŇO, Zahradnictví Mečířovi, Městské knihy s.r.o.,
KONIFERY s.r.o., Regenerační centrum Na Kovárně Žehušice, Vlastimil Šálený Horušice,
OBCHŮDEK U Moniky, Kadeřnictví Milíková, Kadeřnictví R. Nová, Lékárna U Divadla
Čáslav, ZOS Kačina, ELEKTRO Dospiva, firma FASTRA, Masérské, rekondiční a regenerační služby Danuše Málková, Masna a uzenářství Kolín, SPMP Kolín, KOSMETIKA
S. Dvořáková a další příznivci a členové TJ Sokol Žehušice z.s.
Děkujeme moc!
(-lj-)

STAVĚNÍ MÁJE
Jak se stalo v naší obci již tradicí, byla vztyčena v sobotu 30. dubna
u vjezdu do naší obce máj. Pravdou je, že do poslední chvíle nebylo jisté, zda opravdu tento symbol jara bude letos Žehušice zdobit. Vyžaduje
to čas, obětavost a hlavně chuť. Jenže času máme, jak s oblibou všichni říkáme, stále málo, a motivace po čase i ty největší nadšence bohužel
opouští. No, nakonec vše dobře dopadlo – máj byla vztyčena, letos
opravdu velmi dramaticky. Protože došlo k úpravě povrchu volného
prostranství před hasičárnou, byla do země umístěna trubka, do níž měla být máj usazena. V jiných obcích v tomto případě většinou využívají
techniku (jeřáb, či jiný podobný stroj), ale naši muži zvládli usadit májku ručně. Patří jim všem za to velký obdiv.
Bohužel příprava usazení nebyla úplně v pořádku, máj se po pár dnech
naklonila, proto byla odstraněna. Uvidíme, zda tuto tradici udržíme
i v příštích letech. Bylo by to skvělé, proto věříme, že parta lidí, která
se do toho před lety pustila, se jen tak nevzdá.
(-lj-)
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DĚTSKÝ DEN – Ať žijí rytíři!
Poslední květnové odpoledne jsme se společně sešli s dětmi a rodiči na školním hřišti, abychom si mohli užít dětský den. Přijela k nám na pozvání historická skupina Beřkovští ze
Šebířova a celé odpoledne se neslo v rytířském duchu. Děti se mohly obdivovat historickým zbraním a zkusit si je dokonce i v jedné soutěži poznávat a pojmenovat. „Malí rytíři
a malé rytířky“ si mohly vyzkoušet, jak se kdysi v dávných dobách drtilo obilí na mouku
a když ještě neexistovaly žádné tužky a pastelky, jak se psalo husím brkem.
Počasí nás trochu potrápilo. Nejdříve krásně svítilo sluníčko, ale postupně se obloha zatáhla a udělalo se velké dusno. Soutěžení
se tak stalo trochu náročnějším a například při střílení z luku a kuše se někteří při míření na terč „zapotili“, ale
všichni to nakonec zvládli výborně, i ti
nejmenší. V další disciplíně se pro změnu jednalo o střílení z praku na cíl nebo se mohly
děti projít na dřevěných chůdách či poměřit svoje síly v souboji jeden proti jednomu. Svoji
vytrvalost si děti prověřily, když cválaly na dřevěném koníkovi po běžeckém oválu.
Bystrost si otestovaly při skládání puzzle hradu a umění jak rychle najít správnou cestu
ven bludištěm, naštěstí jenom na papíře. Sotva děti splnily všechny úkoly,
počasí se zkazilo a začalo poprchávat.
Beřkovští ze Šebířova stačili ještě provést ukázku funkčnosti svých zbraní a povědět pár
historických zajímavostí. Nechyběl ani pořádný výstřel, při kterém si děti zacpávaly uši.
Po krátké scénce a prezentaci si mohli ještě dětští návštěvníci na památku vyrazit minci.
A pak už konečně došlo na rozdávání odměn za všechnu tu píli a vynaložené úsilí při absolvování jedenácti „rytířských“ disciplín. Déšť nás naštěstí zastihl až na samém závěru
pozdního odpoledne, ale bylo se kde schovat a také občerstvit. Rádi bychom tedy poděkovali za poskytnuté prostory žehušické základní škole a dále pak sponzorům: KOVOLIS
HEDVIKOV a.s., UNIKOM Kutná Hora, OÚ Žehušice, SPMP Kolín, H&F Comp – Jan
Němeček a v neposlední řadě MAS Lípa pro venkov z.s.v
(-mf-)

ZÁJEZD DO ZÁBAVNÍHO PARKU MIRAKULUM
TJ Sokol Žehušice z.s. pořádá společný zájezd pro všechny zájemce z řad občanů do zábavního parku Mirakulum, v neděli 3. července 2016.
Odjezd v 8.00 hodin od hasičské zbrojnice, návrat v odpoledních hodinách zpět do Žehušic. Zájemci se mohou hlásit na OÚ Žehušice, kde
zaplatí cenu vstupného 130 Kč za osobu (stejná cena pro dospělého i dítě nad 90 cm výšky). Zaplacené vstupné se nevrací, v případě neúčasti je nutné si za sebe najít náhradu. Autobusovou dopravu hradí náš spolek. Počet míst je omezen, proto přijďte včas! Těšíme se na společné
zážitky.
(-lj-)

Doporučujeme z naší kuchyně
PEKINGSKÉ PLACIČKY
1 kg masa (kuřecí, vepřové)
1 balíček Solamylu – 200 g
1 dcl oleje
4 ks cibule
česnek dle chuti
4 lžíce kečupu
1 velká sklenice leča
1 lžíce vegety
sůl, mletý kmín, pepř, červená mletá sladká paprika nebo kari
Postup
Maso nakrájíme na tenké nudličky a cibuli
na tenké proužky, potom už jen přidáme
další ingredience. Vše smícháme a necháme odležet jeden den v lednici. Poté smažíme placičky. Pokud by byla směs moc
řídká, tak ještě poprášíme Solamylem.
Placičky podáváme se zeleninou nebo do
housky jako „hamburger“.

(-mm-)
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Oslavy významných výročí slévárny odstartovaly 20. května 2016
/Třemošnice 23. 5. 2016/ – KOVOLIS HEDVIKOV a.s. (jeden
z hlavních sponzorů dětského dne v Žehušicích) oslavil 200 let od
zahájení výroby v Hedvičině údolí a zároveň 20 let od založení akciové společnosti. Kovolis Hedvikov je rodinnou firmou s dnes více než tisícovkou zaměstnanců a specializuje se na tlakové slévání
hliníkových slitin. Disponuje vlastními specialisty v oblasti vývoje
a designu a svým zákazníkům dodává kompletní řešení – do vývoje dílů, konstrukci a výrobu nástrojů po hotový odlitek, následné
obrobení i povrchovou úpravu. Ve výrobních halách schovaných
mezi kopci v Hedvičině údolí produkuje součástky, které vozí nákladní vozy i autobusy po celém světě.
Součástí letošních oslav byly i květnové dny otevřených dveří.
V pátek 20. května společnost navštívili významné osobnosti
z regionu. Během setkání byla pokřtěna i fotografická kniha
o Kovolisu Hedvikov s názvem „Údolí české zručnosti“, jejímž
kmotrem se stal senátor a bývalý hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínek. Překvapením pro všechny byl obrovský Vlevo ředitel firmy KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Ing. Miloslav Pavlas a naproti
dort ve tvaru nejnovější výrobní haly, ze kterého mohli všichni vpravo křtí knihu senátor Mgr. Radko Martínek
přítomní ochutnat.
V sobotu 21. května, proběhl den otevřených dveří pro veřejnost. Výrobní provozy v Hedvikově i v nedalekém Ronově nad Doubravou si prohlédlo bez mála dva tisíce návštěvníků z řad široké veřejnosti.
Kovolis Hedvikov je rozvíjející se firma, která ovšem bojuje s nedostatkem zaměstnanců. „V současné době nás nejvíce trápí nedostatek kva
litních a technicky vzdělaných zaměstnanců. Máme připravený projekt pro stavbu nové haly, ovšem chybí nám zhruba 200 pracovníků.
Automobilový průmysl, pro který dodáváme komponenty, se dynamicky rozvíjí a Kovolis Hedvikov chce být u toho. Trápí nás také nekvalitní
komunikace na Chrudimsku či dopravní obslužnost autobusové dopravy“, řekl v úvodu panelové diskuze na téma „Stabilizace a rozvoj technických profesí v regionu“ generální ředitel a předseda představenstva společnosti Miloslav Pavlas.
Pardubický kraj na této diskusi reprezentoval hejtman Martin Netolický. Ten se v rámci svého vystoupení zaměřil především na oblast technického školství, zaměstnanosti, ale také dopravní obslužnosti. „Jsem přesvědčený, že nepovedená optimalizace dopravy z let 2011–12 byla
již na mnoha místech vyřešena včetně zlepšení vazeb směrem na
Chrudim. Jsem však odpůrcem přetrhávání přirozených vazeb
v dopravě na regiony Čáslavska a Kolínska, které jsou pro tuto
oblast přirozené bez ohledu na hranice kraje,“ dodal hejtman
Netolický. „Nedostatek technických profesí je problémem celého
regionu, avšak je to běh na dlouhou trať, jelikož změny se nepro
jeví za rok, za dva, ale po několika letech. Aktuální problémy lze
řešit především pracovní silou ze zahraničí, o což se již delší do
bu snažíme prostřednictvím našich partnerů na Zakarpatí. Celý
systém získávání pracovních víz je však přinejmenším nepřehled
ný a neprůhledný,“ řekl hejtman Netolický.
Ředitelka SOŠ a SOU technického Třemošnice Jana Sýkorová ve
svém příspěvku na téma „Příprava řemeslníků pro region“ hovořila o obavách mladých lidí z řemesla. „Nám se letos podařilo ote
vřít nový obor Obsluha robotických zařízení a máme v tuto chvíli
jednoho žáka. Ovšem je smutnou perličkou, že je jediný v celé České
republice. Na druhou stranu je nutné říci, že dnes velmi dobře spo
lupracujeme s Kovolisem na přípravě našich studentů před vstupem
do zaměstnání“, konstatovala ředitelka Jana Sýkorová.
V panelové diskusi vystoupili také starosta Třemošnice Miroslav
Bubeník, krajský metodik zaměstnanosti Úřadu práce ČR Miroslav
Panák a ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubice Eva
Malinová.
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