ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Vážení spolu
občané,
rok se schází
s rokem, je tu
opět čas Vánoc,
čas těšení se na
Ježíška, čas kou
zel, čas zastavení se na chvilku v tom kaž
dodenním shonu, čas bilancování nad
uplynulým rokem a očekávání toho, co
nám přinese rok nadcházející. Stojíme na
prahu nového roku, ve kterém nás opět
čeká celá řada životních rozhodnutí,
zkoušek, vítězství a proher, úspěchů ale
bohužel i zklamání. Důležité je se ne
vzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat
najít sílu čelit i méně příjemným věcem
v našem životě. A nezapomeňte, že nej
krásnější v životě nejsou věci, ale chvíle,
okamžiky, vteřiny…
Dovolte mi, vážení a milí spoluobčané,
abych Vám popřála nejen jménem svým,
ale jménem celého obecního zastupitel
stva krásné svátky vánoční naplněné ra
dostí, pohodou a opravdovým štěstím po
boku těch, které máte rádi. Dětem přeji
bohatého Ježíška, ať najdou pod stromeč
kem ten nejkrásnější dárek a tím je Vaše
otevřená náruč a pohlazení.
V novém roce 2017 Vám pak přeji pevné
zdraví, hodně lásky, vzájemného porozu
mění, trpělivosti a síly překonávat pře
kážky, které vám život postaví do cesty.
Ať se Vám v tom novém roce splní vše,
po čem toužíte a nezapomeňte říct všem,
na kterých Vám zaleží, jak moc je máte
rádi. Pár milých slov, úsměv a pohlazení
je dárek, který nestojí nic, ale má nevy
číslitelnou hodnotu pro toho, koho jím
obdarujete.
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2017
Vám ze srdce přeje
Zuzana Havlíková Heřmánková
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Bojmany
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Blíží se konec roku a s ním opět čas bilancování, co se nám v letošním roce podařilo uskutečnit,
co se nám nepodařilo, zda byl rok 2016 úspěšným pro naše obce a co nám přineslo vrásky
na čele. Spousta věcí se opět podařilo, ale stejně tak jsme řešili i spoustu problémů, které
s sebou život obce přináší. Vždy je to o prioritách, které jsou někdy jasně dané, někdy je
velmi těžké rozhodnout, která z priorit je důležitější. Vše je to o krátkodobém, střednědobém
a dlouhodobém plánování, o hledání kompromisů, různých variant řešení, o hledání zdrojů
a rezerv v našem rozpočtu a někdy to opravdu není snadné. Vím, že každý z Vás má své
představy a požadavky, co by se udělat mělo a nemělo, pro každého z Vás je důležité něco
jiného. Proto jsem ráda za Vaše připomínky a názory, protože ač jsem v terénu každý den,
nemohu zaznamenat vše, co Vás trápí. Mnoho z těchto připomínek se dostává i na pořad
jednání zastupitelstva. Musím říct, že i přes někdy rozdílné názory zastupitelů na některé
věci, akce a problémy, které naše obec každodenně řeší, se nakonec vždy dohodneme na
přijatelném řešení pro všechny strany a to je důležité. Protože rozvoj obce a spokojení občané
by měli být hlavním cílem nás všech.
Příští rok pro nás nebude jednoduchý, neboť nás čeká velké množství investičních akcí, které
budou velmi náročné nejen z hlediska finančního, ale také provozního a citelně zasáhnou do
každodenního života v našich obcích a přinesou s sebou i určité dočasné problémy a nepohodlí.
Pevně věřím, že to společnými silami zvládneme a že si na konci příštího roku budeme moci
říct, že jsme naše obce posunuly zase o kus dál a odvedli jsme kus pořádné práce proto, aby
se nám tu všem dobře žilo.
Během uplynulého roku nás potkalo opět mnoho hezkých věcí, ať už to byly nejrůznější akce
pořádané našimi spolky, příspěvkovými organizacemi nebo samotnou obcí, které nám neustále
dokazují, že naše obce žijí. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kteří jakoukoliv
formou a mírou přispívají k rozvoji našich obcí, obohacení našeho kulturního, společenského
a duchovního života, všem těm, kteří věnují práci pro naše obce svůj volný čas a energii, velmi
si toho vážím. Protože v dnešní uspěchané době, kdy se čas měří penězi, je to vždy práce
dobrovolná, bez nároků na honorář, pouze v dobré víře a s jistou mírou uspokojení, že ty naše
obce budou zase o něco krásnější a že se nám tu bude hezky žít. Děkuji Vám všem, kterým
není budoucnost našich obcí lhostejná.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A V NOVÉM ROCE 2017
MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJE ZASTUPITELSTVO
MĚSTYSE ŽEHUŠICE A ÚŘAD MĚSTYSE ŽEHUŠICE.
PROVOZ ÚŘADU MĚSTYSE
ŽEHUŠICE MEZI
VÁNOČNÍMI SVÁTKY
23. 12. – 30. 12. 2016 – úřad uzavřen

POČET OBYVATEL
Žehušice a Bojmany mají k 1. 12. 2016
775 obyvatel. V Žehušicích žije 710 obyvatel
a v Bojmanech 65 obyvatel. V letošním roce
se narodilo 9 dětí a 7 občanů zemřelo.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Vážení a milí, srdečně Vás zveme na koncert dětského sboru Notík, který v letošním roce za
znamenal přírůstek v podobě nových malých zpěváčků. Přijďte si na Štědrý den poslechnout,
ale i zazpívat tradiční koledy, příjemně se vytrhnout ze shonu a opravdu slavnostně se nala
dit na tu správnou notu. Již 17. koncert proběhne tradičně v kostele sv. Marka v Žehušicích
od 15.00 hodin na Štědrý den.

BOJMANY SLAVÍ 760 LET
V roce 2017 slaví naše Bojmany významné výročí – 760 let od první písemné zmínky.
Historii a životu Bojman bude věnováno příští číslo našeho Čtvrtletníku. Oslavy tohoto vý
znamného výročí proběhnou v červnu, kromě výstav budou probíhat i další doprovodné ak
ce. Plánována je opět beseda s panem Viktorem Heřmánkem, který se již dlouhá léta historií
Bojman zabývá. V současné době připravujeme program a shromažďujeme materiály. Tímto
bychom chtěli požádat Vás všechny, kteří byste mohli zapůjčit fotografie, pohlednice, dopi
sy, kroniky, nejrůznější dochované předměty spojené s historií Bojman k výstavním účelům,
abyste neváhali kontaktovat OÚ Žehušice nejpozději do 31. března 2017. Předem Vám dě
kujeme za případnou spolupráci.
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NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE „ V OBRAZE“
Chcete být každý den v obraze? Vědět, co se v našich obcích děje nového? Nyní máte možnost stáhnout si přes naše webové stránky mobilní
aplikaci „V obraze“ pro chytré telefony, která Vám umožní, vědět o všem, co se v obci aktuálně děje. Zkuste to a uvidíte

INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY
V ROCE 2017

INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY
V ROCE 2017

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za rok
2016, aby tak neprodleně učinili!
POPLATKY ZA ROK 2016 BUDE MOŽNÉ PLATIT AŽ OD
16. 1. 2017!!!
Prosím respektujte toto upozornění, neboť v první polovině ledna musí dojít k uzavření účetních programů za rok 2016 a jejich
překlopení do roku 2017. Děkujeme za pochopení.

Od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 bude svážen každý týden komunální odpad.
Od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 bude svážen na střídačku komunální od
pad a bioodpad.
Svozovým dnem zůstává pátek.
Bioodpad bude svážen i v průběhu příštího roku, což je již pro obec
povinnost ze zákona. Pokud ještě někdo nemá nádobu na bioodpad
a měl by o ni zájem, bude možné si ji vyzvednout na jaře příštího ro
ku na OÚ v Žehušicích.

Poplatek za komunální odpad:
650 Kč za trvale žijící osobu a rok, 325 Kč po platných úlevách
650 Kč za rekreační objekt na rok
Splatný do 30. 4. 2017 !!!

VODNÉ A STOČNÉ
Zastupitelstvo městyse Žehušice rozhodlo ponechat výši vodného
a stočného v roce 2017 ve stejné výši, i když sami vidíte na svých
fakturách, že obec tuto oblast z velké části opět dotuje.
Zásadní věc, která se však od 1. 1. 2017 změní, je Smlouva o dodáv
ce vody a odvádění odpadních vod. Městys Žehušice vypracoval na
doporučení Ministerstva zemědělství smlouvy nové, které vstoupí
v platnost 1. 1. 2017 po podpisu obou smluvních stran. Nová smlou
va je schválena Ministerstvem zemědělství a splňuje veškeré zákon
né náležitosti. Novou smlouvu taktéž schválilo Zastupitelstvo městy
se Žehušice na svém zasedání dne 28. 11. 2016.
Chtěli bychom Vás v této souvislosti požádat o součinnost. Nové
smlouvy se objeví ve Vašich schránkách do 8. 12. 2016 (jedná se již
jen o jednu smlouvu ve dvou vyhotoveních). Smlouvu si, prosím,
prostudujte. Vyplněné a Vámi podepsané obě vyhotovení doneste
nebo odešlete na obecní úřad nejpozději do 21. 12. 2016. V případě, že s obcí novou smlouvu neuzavřete do konce roku 2016, bu
dou Vám staré smlouvy vypovězeny. Dovolujeme si Vás upozornit,
že odběr vody a vypouštění odpadních vod do kanalizace bez platné
smlouvy pak bude považováno za neoprávněné odběry a neoprávně
ná vypouštění, která jsou sankcionována podle Zákona o vodovo
dech a kanalizacích. Veďte toto, prosím, v patrnosti a ve vlastním zá
jmu tak učiňte, co nejdříve.
V průběhu ledna proběhne pravidelná kontrola stavu vodoměrů
zaměstnancem obce. Předem Vám děkujeme za spolupráci.

Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2017 !!!
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.
Variabilní číslo:
u poplatků za odpady a psy: uvést číslo popisné (do textu pro příjem
ce napsat „poplatek za psa nebo za odpady“)
Platba vodného a stočného:
na účet číslo: 443542319/0800, vedený u ČS, a.s.
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 telefo
nicky nebo e-mailem na adresu obec@zehusice.cz. Vaši e-mailovou ad
resu, na kterou Vám bude fakturace vodného a stočného zasílána.

ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. 1. 2017
Zastupitelstvo městyse Žehušice na svém zasedání dne 28.11. 2016 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Městyse Žehušice č. 1/2016, kterou
se zvyšuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obec velkou část nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních, separovaných,
velkoobjemových a nebezpečných odpadů hradí ze svého rozpočtu.
Zde je přehled nákladů za odpady v roce 2015, abyste si sami udělali představu, kolik obec ročně v této oblasti vynaloží finančních prostředků.
Náklady na sběr komunálního odpadu:
427 422 Kč
Náklady na sběr separovaného odpadu:
566 914 Kč
(sem patří tříděný sběr papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů, bioodpadu a hřbitovního odpadu)
Náklady na sběr nebezpečných odpadů:
15 154 Kč
Náklady na sběr objemných odpadů:
28 326 Kč
Náklady na úklid veřejných prostranství:
55 000 Kč
Celkové náklady tedy činí:		
1 092 816 Kč
Za vytřídění odpad dostane obec zpátky ze systému EKO-KOM: 133 602 Kč
Celkové náklady – příjmy za vytřídění odpad = skutečné náklady
1 092 816 – 133 602 = 959 214 Kč
Skutečné náklady : (počet obyvatel + rekreačních objektů) = náklady na jednoho obyvatele
959 214 : (748 + 46) = 1 208 Kč na jednoho obyvatele
Příjmy z poplatku za komunální odpad za rok 2015 činily: 351 541 Kč
2

Z výše uvedeného vyplývá, že téměř 2/3 dotuje obec, což je z ekonomického hlediska dlouhodobě neúnosné. Z tohoto důvodu přistoupilo za
stupitelstvo ke zvýšení poplatku za komunální odpad, abychom mohli zachovat služby týkající se odpadů na stávající úrovni.
Zároveň bychom Vás chtěli i nadále motivovat k třídění odpadů. Čím více odpadů vytřídíme, tím více finančních prostředků se nám vrací zpět
do našeho společného obecního rozpočtu.
Výše poplatku za komunální odpad
výše poplatku 650 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 republi
ky, ve znění pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt na základě povolení k pobytu dle ustanovení § 65 a násl. téhož zákona.
Osvobození a úlevy
Nárok na úlevu ve výši 100 % mají:
• fyzické osoby při celoročním nepřetržitém pobytu mimo svůj trvalý pobyt (domovy důchodců, věznice, ústavy sociální péče, sanatoria, ne
mocnice, ústavy pro dlouhodobě ležící, dětské domovy, kláštery, výchovné ústavy pro mladistvé) po předložení potvrzení o tomto pobytu.
Úleva se nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území městyse Žehušice žijící v jiné obci České republiky,
• fyzické osoby, které se zdržují celoročně v jiné obci na území České republiky a zaplatily v této obci poplatek podle zákona č. 185/2001
Sb., a doloží tuto skutečnost,
• fyzické osoby, které se prokážou zaplacením poplatku na ubytovně, ve které se celoročně zdržují,
• fyzické osoby, které mají úředně stanovenou adresu trvalého pobytu v místě ohlašovny a nezdržují se v obci,
• fyzické osoby, které žijí dlouhodobě v cizině a prokážou tuto skutečnost,
• děti do 1 roku věku, narozené v účetním období daného roku.
Nárok na úlevu ve výši 50 % mají:
• studující ubytovaní během školního roku na internátě, kolejích a jiných ubytovacích zařízeních (po předložení platného dokladu o ubyto
vání),
• občané starší 70 let dovršených v daném roce,
• 2. a další dítě do 15 let (dovršených v daném roce) v jedné rodině.
výše poplatku: 650 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 osob.

UPOZORNĚNÍ

ANKETA PRO OBČANY – Rekonstrukce návsi a prostoru
za budovou staré školy v Žehušicích

Úřad městyse Žehušice upozorňuje občany, že v poslední době opě
tovně dochází na ČOV k výskytu látek, které se obvykle v kanalizač
ním řádu nevyskytují a způsobují provozní závady nebo poruchy
v průtoku stokové sítě a mohou ohrožovat provoz čističky odpadních
vod a čerpadel na přečerpávacích zařízeních. Musím konstatovat, že
bezohledností některých občanů obec neustále vydává skutečně ne
malé finanční prostředky na opravy čerpadel a přečerpávacích šachet
a řeší ve stále větší míře problémy na ČOV, která bude fungovat pou
ze v případě, že do ní bude přitékat pouze to, co do ní přitékat má.
Znovu Vás tedy žádáme, abyste do kanalizace nevylévali nic, co do
ní nepatří, čerpadla ani šachty nejsou schopny takovéto věci po
jmout. Blíží se období Vánoc. Budeme hodně vařit a smažit, proto
znovu apelujeme na občany, aby nevylévali do odpadů použitý olej,
ale odnesli ho do barelů umístěných na sběrném dvoře, který jsou
tam pro tyto účely určeny. Předem Vám děkujeme.

V souvislosti s uvažovanou budoucí rekonstrukcí návsi (prostor
pod kostelem Sv. Marka) a prostoru za budovou staré školy, kam
by se měl příští rok přestěhovat obecní úřad) jsme pro naše občany
vytvořili krátký dotazník, jehož výstup bude podkladem ke studii. Jde
o dotazník ke zjištění především toho, co Vám na daném místě vadí
a co byste naopak uvítali.
Tímto Vás žádáme o anonymní vyplnění několika anketních otázek.
Anketa je přílohou prosincového čísla Čtvrtletníku. Zaškrtnout
můžete více možností. Dotazník můžete vyplnit také elektronicky na
adrese https://goo.gl/forms/eRJMf9undY14pYIr2.
Velmi nám záleží na Vašich názorech, nápadech a připomínkách
a záleží jen na Vás, jakým směrem se budou naše obce nadále ubírat.
Věnujte proto, prosím, anketě pozornost. Předem děkujeme za
spolupráci a za vyplnění anketního lístku, který vhoďte do schránky
OÚ nejpozději do 21. prosince 2016.

VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE USKUTEČNĚNÉ V ROCE 2016

• na jaře proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice v Žehušicích
• v květnu proběhla oprava střechy a výměna oken na budově staré školy – Městys Žehušice získal na výměnu oken dotaci od Krajského úřa
du Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 483 930 Kč
• v červnu proběhly velké oslavy 135. výročí SDH Žehušice, spojené s XXXIV. Slavností lesního rohu, která byla spojená s oslavami 270. vý
ročí narození Jana Václava Sticha-Punta, 20. výročím ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice a setkáním rodáků a přátel Žehušic – v rámci oslav by
la na průčelí budovy ZŠ umístěna mozaika, která je dílem výtvarníka pana Františka Tesaře, dnes již čestného občana Městyse Žehušice.
• v listopadu proběhla oprava požárního vozidla
Třetí vrt
V letošním roce došlo k vyvrtání třetího vrtu, který měl být jakýmsi řešením nedostatku vody, se kterým se naše obec potýká zejména v let
ním období. Bohužel se nenaplnily předpoklady a naděje, které jsme do třetího vrtu vkládali a které by naše problémy s nedostatkem vody vy
řešily, neboť vydatnost vrtu není velká. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce v současné době zvažuje tři možné varianty řešení:
a) napojení třetího vrtu na stávající vodárnu a úpravnu vody – investice cca 1 000 000 Kč
b) vybudování vodojemu – jakési zásobárny vody
c) napojení vodovodu na vodovodní soustavu Vrchlice–Maleč ve spolupráci se sousední obcí Rohozec – horizont cca 3 roky v závislosti na
dotacích a možnostech financování.
V současné době je zpracovávána odbornou firmou studie, která by měla navrhnout nejvhodnější řešení. Chtěla bych Vás na tomto místě upo
zornit, že i v případě varianty a) tedy napojení třetího vrtu na stávající vodárnu a úpravnu vody naší obci nezaručí, že vody bude dostatek
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a reálně hrozí riziko, že i přes tyto veškeré snahy, bude obec v obdobích sucha bez vody. Všichni víme, že s tímto problémem se potýká ne
jen Česká republika, ale celý svět a v závislosti na globálním oteplování, prodlužování období tepla a sucha a nedostatku srážek dochází k vy
sychání podzemních zdrojů vody. Je to velká hrozba pro celé lidstvo do budoucna. Dlouhodobým cílem naší obce je napojení na velkou vodo
vodní soustavu Vrchlice- Maleč, kde by mělo být riziko relativně nižší. Každopádně to, jestli vodu mít budeme nebo nebudeme, závisí především
na nás, na našem chování. V této souvislosti na Vás opakovaně apeluji, že není přípustné napouštět upravenou pitnou vodou bazény, zalévat za
hrady, mýt auta apod., pro tyto případy si pořiďte na zahrady zásobníky např. na dešťovou vodu nebo vlastní studny. Je zřejmé, že s problémy se
obec každoročně potýká v období, kdy se začnou napouštět bazény. Bezohlednost některých lidí je až zarážející, protože v době, kdy oni si na
pouští bazény, je polovina obce bez vody, musí být uzavřena mateřská a základní škola, zdravotní středisko, obecní úřad i pošta, neboť tato zaří
zení nemohou bez vody fungovat. Nemluvím o dopadech na podnikatele, kterých se tato situace také velmi nepříjemně dotýká. Zamysleme se
každý sám nad sebou, nad svým počínáním vůči sobě a druhým, protože pokud se nezačneme chovat hospodárně a odpovědně, nespasí nás ani
deset vrtů. Všechny tyto náklady ubírají nemalé finanční prostředky z rozpočtu obce, které nás tak omezují v dalším rozvoji.

AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2017
Dle možností obecního rozpočtu:
• finančně nejnáročnější akcí, na kterou si obec vzala úvěr ve výši 20 000 000 Kč je dokončení komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny.
V této souvislosti si Vás dovoluji dopředu upozornit na komplikace spojené s touto rozsáhlou stavbou. Jednotlivé větve budou vždy po do
bu výstavby uzavřeny, tudíž nebudou možné vjezdy na pozemky, úplně vyloučené bude parkování na ulicích z důvodu pohybu nákladní
techniky. Akce by měla začít na jaře a dokončena by měla být do konce roku 2017. Vše bude záviset zejména na počasí. O uzavírce jed
notlivých částí lokality budete včas informováni.
• napojení třetího vrtu na stávající vodárnu a úpravnu vody,
• oprava budovy staré školy, kam by se měl na jaře příštího roku přestěhovat obecní úřad – oprava elektroinstalace, vybudování plynového
topení, úprava vnitřních prostor
• XXXV. Slavnost lesního rohu
• oslavy 760 let od první písemné zmínky obce Bojmany – v této souvislosti proběhne výměna oplocení kolem kapličky a kolem pomníku
v Bojmanech a v závislosti na finančních možnostech oprava obecní budovy
• dokončení opravy hasičské zbrojnice
Městys Žehušice byl úspěšný v získávání dotací a obdržel dotace na následující akce:
• ČOV Bojmany – dotace z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 3 000 000 Kč
• zateplení zdravotního střediska v Žehušicích – dotace ze Státního Fondu životního prostředí
• digitální povodňový plán a vybudování nového bezdrátového rozhlasu v Žehušicích a v Bojmanech – dotace ze Státního Fondu životního
prostředí
Dále v závislostech na získání dotací bychom chtěli uskutečnit tyto akce:
• vybudování kanalizace v Bojmanech
• rekonstrukce návsi a prostoru za starou poštou v Žehušicích
Pravidelně sledujeme vyhlášení výzev z různých dotačních programů a oblastí podpory a snažíme se tak využít každé možnosti k získání do
tací na naše akce a projekty, bez kterých některé investiční akce není vůbec možné uskutečnit.
Akcí pro příští rok plánujeme opravdu hodně, proto Vás už nyní žádám o trpělivost a shovívavost při řešení problémů, které se v souvislosti
s každou větší stavbou vyskytnou.

SETKÁNÍ SENIORŮ
V pátek 25. listopadu 2016 se uskutečnilo na hale ZŠ J.V.Sticha – Punta v Žehušicích setká
ní našich seniorů. Sálem vládla po celý podvečer příjemná nálada. K té přispělo milé vystou
pení dětí ze ZŠ Žehušice, které zde zatančily a pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové také
krásně zazpívaly a přispěly tak k navození adventní atmosféry. K tanci a poslechu hrála hu
dební skupina pana Vávry. Zlatým hřebem celého setkání byla návštěva paní Růženky
Málkové, která přijela do Žehušic na setkání v doprovodu své rodiny. Zastupitelstvo městyse
Žehušice udělilo u příležitosti významného životního jubilea paní Růženě Málkové Čestné
občanství Městyse Žehušice za rozvoj kulturního dění v obci, které ji zde bylo čestně zástup
ci obce předáno. Mnozí z řad našich seniorů byli žáky právě paní Málkové v době, kdy ona
v Žehušicích učila, o to krásnější a bezprostřední bylo toto setkání po mnoha dlouhých letech.
Akce se velmi vydařila a věřím, že si ji všichni v srdcích poneseme jako krásnou vzpomínku.
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ODHALENÍ LAVIČKY JANA VÁCLAVA STICHA
Odbila 13. hodina a pošmourné nedělní odpoledne dne 2. října 2016 se nesmazatelně zapsalo
do dějin Městyse Žehušice. Tomu, kdo neváhal a přijal pozvání, se naskytl úžasný pohled. Bylo
to, jako by se v Žehušicích vrátil čas o několik století, ke kostelu mířil od Čáslavi kočár taže
ný párem koní a přivezl našeho rodáka Jana Václava Sticha. Přivezl ho právě včas, neboť bý
valý ředitel ZŠ pan Mgr. Alois Sojka, který dokázal před více jak 30 lety našeho rodáka nejen
znovuobjevit, ale na jeho počest i založit tradici hudebních festivalů „Slavností lesního rohu“,
se právě chystal odhalit pískovcovou lavičku se sochou Jana Václava Sticha, od jehož naroze
ní uplynulo dne 29. 8. 2016 již 270 let. V tomto slavnostním okamžiku se prostorem kolem
kostela sv. Marka rozléhaly tóny lesních rohů souboru Corni Boemi. A tak na okamžik bylo
možné u nás v Žehušicích prožít setkání s virtuózním hráčem na lesní roh – Janem Václavem
Stichem, živým i vytesaným do kamene. Mnozí z Vás asi pamatují, jak se před čtyřmi lety
v rámci Slavností lesního rohu slavnostně odhaloval model lavičky J. V. Sticha. Bohužel se
ukázalo, že vlastní realizace lavičky vyžaduje poměrně vysoký finanční obnos a tak to v jednu
chvíli již i vypadalo, že k žádné realizaci lavičky ani nedojde a zůstane v Žehušicích pouze mo
del lavičky jako vzpomínka marné snahy.
S tímto skoro již faktem se však nesmířil Josef Ruml, ten, který přišel před léty s nápadem za
řadit Žehušice mezi místa, která si váží svých slavných rodáků a šíří jejich odkaz i prostřednic
tvím laviček s jejich sochami. A tak se „duchovní otec“ stal i prvním a výrazným finančním
sponzorem realizace tohoto projektu. Trvalo to dlouhé čtyři roky, ale výsledek stojí za to. Model
lavičky vytvořil kutnohorský sochař s maďarskými kořeny Andrej Németh Endre a její podobu
do pískovce vytesal sochař Martin Roháček z Lipnice nad Sázavou. A protože se slušelo a pat
řilo v tak slavnostní okamžik hosty něčím pohostit, byla po duchovním zážitku připravena pro
přítomné ochutnávka burčáku z hroznů veltlínského červeného a skvělých koláčků, které s lás
kou upekly členky žehušického Sokola. A než se asi 70 účastníků odhalení lavičky odebralo do
svých domovů, nenechal si nikdo ujít příležitost být mezi prvními, kdo si může pořídit a domů
odnést snímek s naším nejslavnějším rodákem – hornistou Janem Václavem Stichem, ve světě
známým jako Giovanni Punto. A co popřát lavičce závěrem? Určitě to, aby se vedle Sticha po
sadilo co nejvíce návštěvníků našeho Městyse a odvezlo si tak snímek, který budou ukazovat
svým příbuzným a známým a tak se i nevědomky stanou propagátory našeho rodáka, potažmo
našich Žehušic. Dále pak fakt, aby lavička nebyla v zájmu vandalů a snad i to, aby byla na dlou
há staletí připomínkou, že si vážíme toho, že Žehušice byly, jsou a vždy budou rodištěm tak
skvělé hudební osobnosti jakou bezesporu Jan Václav Stich byl.
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AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Novinkou v nabídce kulturně-vzdělávacích aktivit je cyklus před
nášek s názvem Zábavná historie – Akademie třetího věku, která
probíhá již od října v prostorách ZŠ J. V. Sticha-Punta v Žehušicích
pod vedením Ing. Petra Šiky.
Přednáškový cyklus není určen jen seniorům. Zajímavé informa
ce a inspiraci zde naleznou všichni, kdo se chtějí dozvědět zajíma
vé detaily z historie různých oborů lidské činnosti. Účast je bez
platná. Akademie se setkala s velmi kladnou odezvou, a proto se
chystáme na jaře pokračovat v cestě za poznáním. O zahájení jar
ního semestru budete včas informováni. Těšíme se na Vaši účast.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala vedení základní
školy a všem žákům, kteří se na přípravě a organizaci podíleli
a přispěli tak k úspěšnému průběhu celé akademie.

ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ KOLÍN
LUŠTĚTE S NÁMI

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Rád bych Vám přiblížil, co se u dobrovolných hasičů za uplynulé období událo.
Naše jednotka se zúčastnila 23. října 2016 okrskového cvičení, jehož námětem by
la zdravověda, nácvik vyhledávání pohřešované osoby, sebezáchrana hasiče, tzn.
slaňování pomocí lana nebo požární hadice. Celé cvičení se konalo ve velmi slo
žitém terénu v lesích nad obcí Bernardov a bylo pořádáno ve spolupráci s policií
ČR. Fotografie z akce je možné vidět na http://sdhzaborinl.rajce.idnes.
cz/2016.10.23._Okrskove_nametove_cviceni_v_Bernardove/.
Dále nám byla naší obcí umožněna oprava hasičského vozidla. Byly vyměněny
kohouty na účelové nástavbě a provedena oprava čerpadla. Ty původní nám způ
sobovaly občasné problémy se sáním vody z přírodních zdrojů. Vše nám bylo ve
firmě Komet Pečky po opravě vysvětleno a sdělen i kompletní rozsah opravy.
Zároveň nám dali malé školení, jak opravené vozidlo správně používat.
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Pravděpodobně v té souvislosti, jsme byli požádáni o zařazení našeho vozidla do IZS Středočeského kraje. Obecní zastupitelstvo žádost schvá
lilo, a tak můžeme být vysláni k zásahům v rámci našeho kraje. Chtěl bych poděkovat sponzorům, kteří nám přispěli na naši novou káď, se
kterou trénujeme na soutěž v požárním útoku. Dosud jsme si ji půjčovali od hasičů z Chotusic, což bylo velmi nepraktické, přesto jim děku
jeme. Našimi přispěvateli byli Jiří Mečíř, Miroslav Semerád a zahradnictví Hraňo. Díky. Doufejme, že nám bude přinášet jen samé úspěchy.
Náš hasičský okrsek má v plánu uspořádat Hasičský ples, který se bude konat 18. března 2017 v tělocvičně naší základní školy. Na akci bu
de zajištěna autobusová doprava z obcí našeho okrsku. Tímto Vás srdečně na ples zveme.
Hasiči Vám přejí klidné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do roku 2017.
(-pj-)

HISTORICKÉ OKÉNKO
Téměř všichni dennodenně projíždíme po hlavní silnici v naší obci Žehušice a určitě
jste si mnozí povšimli stavebních úprav, které probíhají ve „dvoře“ – pro upřesnění
tam, kde sídlila společnost Adria. Markantní je zejména oprava střech celého komple
xu budov. Takže se nasnadě nabízí poohlédnout se do historie panského dvora. Jak
dříve vypadal a co tu všechno bylo?
Žehušický dvůr zajisté již stával v 15. století za pánů Žehušických z Nestajova, poně
vadž staré zápisy i Urbář z r. 1643 mluví o dvoře staře zřízeném. Panský písař
Bernard Baubel o dvoře tehdy napsal:
„Ten jest všechen jak ratejna, podle ní komora, potom chlévy, maštale, kůlna, stodoly dvě
a to všecko v půldruhým pořadí. Pořád pod jednou střechou spojené z kamene vystaveno.
Dvůr prostranný a volný jest a k tomu všechen zdí kamennou ohražený, takže z toho
dvora nikudy vyjíti nemůže.
Nad tou ratejnou jest světnička malá jedna. Do ní po schodech ze síně ratejny se chodí. Ve světničce purkrabí svůj byt má.
V tom dvoře jsou dvě studnice, jedna před ratejnou a druhá před maštalemi, z nichž voda vokovy se táhne pro dobytek. Každá studni
ce má přístřeší okrouhlé na sloupech postavené a šindelem kryté.
Špýchar v tom dvoře jest hlavní. Z kamene vystavený o třech sýpkách neb podlahách. Dlouhý je 36 loket u šířky vnitř bez zdi 20 loket.
Do špýcharu ze všech dvorů se po žních obilí sváželo.
Pod špýcharem, při zemi u schodů jsou tři komory, jedna vedle druhé. Jedné užívá sládek, druhé bednář a v třetí Fischmeister nádo
bí k rybníkům uložené má.
Při tom dvoře není luk ani ohrad mimo okraje při rybnících a chobotech rybníku Toušku a Borku.
„U vrat kamenných“, z kterých se do dvora a ven jede a jde, jest u samých vrat u zdi „vrátnice“ z kamene stavěná, v které vrátný svůj
byt má.“ Jest to byt nynějšího kováře (r. 1643). Ve vrátnici konali službu policejní dva mušketýři, kteří vykonávali zde tresty justiciá
rem neposlušným robotníkům přisouzené.
„Při té vrátnici jest kovárna z kamení postavená, v kteréžto kovárně všelijaká do všech dvorů Jeho hraběcí Milosti i do mlýna žehu
šického u kováře dělají.“
V tom dvoře jsou dvě maštale pro koně, každá zvláště stojící, jedna z jedné strany vody, druhá z druhé strany vody, která mimo ty maš
tale skrze dvůr na mlýn žehušický jde. Ty maštale jsou z kamene a může se v nich 50 koní postaviti.
Takzvaný „teletník“ byl na místě bývalých koňských maštalí vystaven před r. 1778.
V roce 1803 dne 21. dubna vypukl z neopatrnosti čeledína ve dvoře oheň, který celou budovu až po stodoly strávil.
V roce 1820 dal hrabě Josef Matyáš Thun stavitelem Janem Jelínkem vystavět nové velké stodoly.
V roce 1821 dne 10. května po 10. hodině dopolední vypukl oheň v „teletníku“ a tak se rychle rozšířil, že v krátké době zničil střechu
nad tímto objektem i nad bytem panského písaře vedle kovárny. K tomuto ohni dostavilo se 13 stříkaček. Shořelo seno a jedno tele.
Roku 1836 dne 13. března o půl deváté večer vypukl oheň ve stodole Josefa Věrnocha v č.p.35 a zničil sousední domky a přenesl se na
panský dvůr, který z polovin, totiž od štítu až k ponocárně, zničil.
V tomto oddělení byla též jedna třída zdejší školy, která požárem za své vzala.
V roce 1868 dal tehdejší majitel panství Josef Osvald, hrabě z Thunu a Hohensteinu, všechny dvory na panství do pachtu. Zdejší dvůr
pronajala firma Schöller a spol. A ustanovila správcem dvora J.Schweizera, který bydlil v úřednickém domě č.23 vedle kovárny. Když
dvůr této firmě málo vynášel, dala jej firma do podnájmu Antonínu Nežádalovi, který po 18 roků na dvoře hospodaříl a dobře se mu
vedlo. V roce 1894 nebyl s ním pacht obnoven a dvůr převzala zase do nájmu firma Schöller a spol.
Na konci čtyřicátých let 20. století byla ze žehušického dvora vytvořena farma čáslavského Státního statku. V roce 1957 Státní statek pře
dal svůj majetek v Žehušicích nově vzniklému Jednotnému zemědělskému družstvu. Společné hospodaření začalo v roce 1958. JZD Žehušice
upravilo společné stáje v budově dvora. V roce 1960 došlo ke sloučení JZD Žehušice a JZD okolních obcí – Chotusice, Bojmany a Horka
s osadami Borek a Svobodná Ves. Společné hospodaření započalo v roce 1961 a o rok později byly připojeny Horušice. V roce 1965 byla
ve dvoře pro zchátralost zbořena „velká hospoda“ a když branou do dvora nemohl projet první kombajn, byla zbořena i tato brána.
V roce 1974 došlo k dalšímu slučování JZD, takže JZD Žehušice se sídlem ve Vrdech spojovalo patnáct původních JZD. Se stávajícím JZD
Žehušice bylo spojeno JZD Zaříčany a farmami Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice a JZD Vrdy s farmami Horní a Dolní Bučice a Zbyslav.
Vzniklo tak JZD, které mělo 5 313 ha zemědělské půdy, 4 364 ha orné půdy, 709,66 ha sadů a zahrad, 34,63 ha pastvin, 203,72 ha luk
a 1,27 ha vinic. Před listopadem 1989 se každoročně konaly výroční schůze, kde se sledovalo plnění plánu rostlinné a živočišné výroby. JZD
mimo jiné pro své členy organizovalo různé zájezdy. Na začátku devadesátých let JZD zaniká a v areálu dvora začíná podnikat společnost
Adria, založená v roce 1993, která nabízí široký sortiment zboží a služeb, se zaměřením především na prodej olejů, motorové nafty, topných
olejů, asfaltových výrobků, plastických maziv a autokosmetiky. V areálu se mimo jiné nachází čerpací stanice. Společnost má již nové prosto
ry na začátku obce Žehušice směrem od Chotusic, neboť dvůr spadá do vlastnictví společnosti Panství Žehušice.
(-mf-)
Zdroj: Paměť krajiny Novodvorsko-Žehušicko, PhDr. Pavel Novák, CSc, archiv Městké muzem Čáslav a Muzeum stříbra Hrádek Kutná Hora
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Zajímavé profese mezi námi
Na závěr letošního roku jsem si připravila rozhovor s paní Luděnou Šulcovou, bývalou vedoucí žehušické pošty.
1. Omlouvám se za zvědavost, ale nedá mi to, abych se nezeptala, proč Vám rodiče dali tak netradiční křestní jméno?
Vůbec nevím, jak to maminku napadlo, ona byla Emílie a moje sestra se jmenuje Lenka. Zjistila jsem, že žen se jménem Luděna by mělo být
v naší republice jen 7 (nejstarší z nich je ročník narození 1938).
2. A nyní k Vašemu dlouholetému působení u České pošty….
Bydleli jsme s rodinou v Litomyšli, kde jsem vystudovala střední školu SVVŠ, dnes by se dalo říci gymnázium. Po maturitě jsem nastoupila
na poštu jako administrátorka. V Litomyšli jsem pracovala tři roky, pak odešel otec do důchodu. Protože jsme bydleli v podnikovém bytě, hle
dali rodiče jiné bydlení. Přes inzerát našli a koupili domek v Žehušicích. Sestra se totiž
v Žehušicích učila zahradnicí a mamince se tady při návštěvách třídních schůzek moc
líbilo. Nastěhovali jsme se 31. 5. 1973 a 1. 6. 1973 jsem již nastoupila do zaměstnání,
opět jako administrátorka. Zastupovala jsem vedoucí pošt v okrese Kutná Hora (za mě
už Čáslav nebyla samostatným okresem). Když odešla paní Milková do důchodu, tak
jsem nastoupila přímo na poštu v Žehušicích.
3. Jak vypadal poštovní úřad dříve a dnes?
Stačilo nám razítko, počítačka, váha a lepidlo. Razítka jsou v podstatě víc než padesát
let stejná, jen tam přibylo směrovací číslo. Lepidlo (především na balíky) naštěstí už
dneska neuvidíte. To jsme dostali v prášku lepidlo, rozdělali ho vodou, nanesli na balík
a lepili papírové nálepky. Samolepky byly až později, mnohem později. Pak už pošta
fungovala jen díky lidem. Dřív se chodilo do práce i v sobotu kvůli doručování novin
– to byla většinou práce brigádníků, my jsme noviny jen připravili. Když jsem nastou
pila v Žehušicích, tak jsme byly na poště čtyři zaměstnankyně – dvě na přepážce a dvě
doručovatelky. Jedna měla na starosti Žehušice a Rohozec, druhá doručovatelka měla
Borek, Svobodnou Ves a Bojmany. Později se druhá trasa začala doručovat poštovními
auty, pak přešel pod kutnohorskou poštu ještě Rohozec. V roce 2006 už jsme byly na
poště jen dvě. V roce 2014 už fungovala jen přepážka. Pošty se začalo rozesílat méně,
takže se vyplatilo přejít na rozvoz poštovním autem.
Pamatuji si, že dřív se denně dopisy a pohledy v Litomyšli počítaly na prádelní koše, ani
se to nedalo spočítat na kusy. Především vánoční pohledy, to byly žně. A vše se třídilo
ručně. Pohled stál 30 haléřů, dopis 60 haléřů a noviny stály 50 haléřů. S příchodem mo
bilních telefonů a počítačů pohledů a dopisů ubylo. Dnes už by to nebyl ani jeden prá
delní koš.
V současné době se pošta snaží vydělat na dalších produktech: nabízí bankovní účetnictví, úvěry Poštovní spořitelny, sjednává pojištění pro
Českou pojišťovnu, nabízí stavební spoření, prodej cenin a doplňkový prodej.
4. Jak jste zvládla modernizaci poštovního úřadu?
Na školení jsme chodili stále, každou chvíli. Takže když byl v roce 1999 zaveden počítač do Žehušic, samozřejmě jsem musela opět na ško
lení. Umíte si představit, jaký jsem měla strach jen do počítače uhodit, když jsem ho do té doby neviděla. Ale všechno se člověk musí naučit,
ani mě nenapadlo, že bych to nezvládla a šla dělat něco jiného. Sama dodnes počítač doma nemám, nechybí mi. Na poště jsem si ho užila dost.
5. Naštval Vás někdy nějaký člověk za přepážkou?
Řekla bych, že ne. Nikdy jsem se s nikým nehádala. Nemůžete se s lidmi dostat do konfliktu, protože Vy jste tam pro lidi, ne oni pro Vás.
Takhle by to mělo být všude.
6. Cítila jste se někdy ohrožená?
Ano, cítila, vždyť jsme byli také přepadeni. Nevím přesně, v kterém to bylo roce (buď 1995, nebo 1996), na poště ještě nebyla bezpečnostní
přepážka, ta se udělala až následně. Byly jsme tam dvě, seděly jsme zády k sobě. Už jsem dělala uzávěrku, vše se počítalo ručně. Najednou
přišel chlap, strčil ke mně pistoli, že chce peníze. Já jsem mu ale místo peněz strčila pod tu pistoli počítačku, aby s ní na mě nemířil. On byl
z toho asi tak vykolejený a vystresovaný, že zopakoval svůj požadavek ještě jednou, ale protože jsem mu nic nedala, tak utekl. Kolegyně si
ani nevšimla, že jsme byly přepadeny. Já zapnula poplašňák a řekla kolegyni, ať se jde podívat, kam utekl. Zloděj sedl na kolo a ujel, nikdy
ho nenašli. Od té doby jsem se už bála, na kohokoli cizího jsem už koukala s nedůvěrou. Opravdu jsem se zmátořila díky svému pejskovi
Maxovi, kterého mi pořídila dcera, abych si jej brala s sebou na poštu. Skutečně mi moc pomohl.
7. Jak to vůbec v současné době se žehušickou poštou vypadá?
Příští rok je v ohrožení, postupně se pošty ruší. Letos byla zrušena pošta v Horušicích, kde nyní obecní úřad nabízí službu Pošta Partner (prv
ní na Čáslavsku). Uvidíme, co čeká nás. Partner bude nabízet v podstatě úplně to samé.
8. Stýská se Vám po poště?
Zatím ještě ne, i když jsem u České pošty pracovala celkem čtyřicet šest let. Teď mám čas pro sebe – dělám na zahrádce, věnuji se pejskovi,
což tolik dřív nešlo. Na poště jsem byla v podstatě celý den – když se totiž pošta zavře, musí se uzavřít den na počítači. Nemůžete to dát na
jednu hromadu, ale pěkně všechno vytřídit. Nestýská se mi, protože stejně chodím vypomáhat, když je potřeba.
Děkuji za rozhovor a přeji hezký konec letošního roku a pohodové roky další.
(-lj-)

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI NÁMI
Skončilo podzimní období, kdy nám příroda nabídla spoustu nepřehlédnutelných krás a nespočetné množství přírodního materiálu. Malebný
podzim si děti užívaly každodenně při různých aktivitách, zvláště pak při návštěvě žehušické obory a také při společném tvoření s rodiči.
Radostně jsme vkročili do adventního času, který navodil vánoční atmosféru. U rozsvícení stromečku v obci naše děti vystoupily s vánočním
zpěvem a recitací.
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Malí čertíci a andílci prožili čertovský bál se spoustou zábavy a her. Nezapomněl na ně ani Mikuláš s nadílkou dobrot.
Nejkouzelnějším dnem, který čeká na děti ale i nás dospělé je Štědrý den. Přejeme všem krásné Vánoce plné klidu, pohody, splněných dět
ských tajných přání a hodně zdraví do nového roku.
Kolektiv MŠ Žehušice

ZŠ J. V. STICHA-PUNTA ŽEHUŠICe
Třeťáci na exkurzi na OÚ Žehušice
Jedním z témat hodin prvouky ve 3. třídě jsou malé a velké obce a jejich řízení. Proto se třeťáci vydali na exkurzi na
Obecní úřad v Žehušicích, aby si výuku obohatili o praktické zážitky. Na úřadě je mile přivítala paní starostka Zuzana
Havlíková Heřmánková. V úvodu jim popsala fungování úřadu včetně složení a fungování zastupitelstva. Naopak se
i paní starostka přesvědčila, co všechno třeťáci vědí o Žehušicích a blízkém okolí. A protože v těch dnech právě probíhaly volby do senátu,
mohli si je žáci sami vyzkoušet přímo ve volební místnosti. Každý dostal svůj volební lístek (seznam žáků III. třídy) a za plentou zakroužkoval
jednoho žáka, kterého by navrhoval na zástupce třídy. Pak ještě vložil hlasovací lístek do obálky a před zraky ostatních do hlasovací urny.
Po sečtení hlasů se ohlásily výsledky a v kanceláři paní starostky tak mohl čestně na její židli zasednout nově zvolený zástupce třídy Matěj
Pokorný. V závěru exkurze se žáci přesunuli na sběrný dvůr, kde jim paní starostka popsala fungování sběru tříděného odpadu v naší obci.
Každý žák odcházel s novými poznatky, zážitky a dokonce i dárečky. Tímto paní starostce velice děkujeme.
Pan učitel a žáci III. třídy

PÍSMENKOVÉ POHÁDKY
Naše třída se rozhodla pojmout češtinu hravě. Inspirovali jsme se pohádkou z knížky Fimfárum od Jana Wericha, která je napsaná celá pou
ze z jednoslabičných slov. My jsme však vymýšleli pohádky, které se skládají pouze ze slov začínajících na jedno písmeno. Všechny pohád
ky se povedly, ale o ty nejlepší se s vámi teď podělíme.
Za VI. třídu K. Lazarovská
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Myší máma
Myší máma má malé myšky. Myšek má mnoho. Moc mámu milují. Myšky mají malé mašle. Myška miluje myšáka. Myšky milují malá morčata.
Morčata mají mámu Máničku. Malé myšky mají mámu Míšu. Míša moc miluje malování. Myška má malý mixér. Míša motá modrou mašli. Míša
má motiv mlátit myšáka. Myšák má moderní macechu. Myšák má milující manželku. Myšky mají mrtvici. Manželé mají mrtvici. Monec!
V. Vondráková, A. Sobotková, V. Franc
Ples princezen
Pan První poskakoval pro pana Pátého, protože potřebuje papír, propisku pro paní Peplíkovou. Paní Peplíková postupně přeskakovala ploty,
pospíchala pro perníkovou pochoutku, protože pořádala ples princezen. Pan Pátý pomohl přijít připravit ples. Přišel předat papír, propisku.
Popřál příjemný ples. Princezny přicházely. Ples pokračuje příští pátek.
A. Rajmová, Ž. Pulicarová
Prasečí pohádka
Prasátko Pepa papalo papriku. Paprika pálila, protože papriku papalo pomalu. Protože paprika pálila, Pepa pil podél potoka. Poté po
chrochňal, pošel.
A. Sobotková, K. Lazarovská, T. Pernerová

VÝLETY ZA KULTUROU
Kabaret nahatý Shakespeare
Dne 1. 10. se naše třída vydala navštívit divadlo Kolín s názvem Kabaret nahatý
Shakespeare. Námětem divadelního představení byly tragédie, které napsal William
Shakespeare. Herci nám ukázali jeho čtyři nejznámější díla: Romeo a Julie, Mackbat,
Othello a Desdemóna,
Hamlet. Hrálo pět herců.
Mezi jednotlivými ukázkami
zpívali písně, každá byla v ji
ném
hudebním
žánru.
Kulturní zážitek se nám všem
moc líbil.
Divadlo Reduta v Praze
Dne 26. 9. jsme navštívili di
vadlo Reduta v Praze. Naše představení se jmenovalo Frank Novotný. Bylo to v ang
lickém jazyce, kde se řešila záhada ztraceného syna. Hlavní postava detektiv (Frank
Novotný), který hledal syna mladé ženy Dannyho. Na konci se ukázalo, že Danny ute
kl za svou láskou. Divadlo bylo velice zajímavé, pěkné a naučné. Všem se nám moc
líbilo. Těšíme se na další.

SPORTUJEME VE ŠKOLE
V prvním čtvrtletí se žáci naší školy zúčastnili několika sportovních akcí.
Na okresní olympiádě žactva oslavil Nikolas Brodský 1. a 3. místo za vrh koulí a hod diskem. Těsně pod stupni vítězů zůstal Jiří Votava v dál
ce, když obsadil 4. místo. 5. místa vybojovali Brodský ve výšce, štafeta 4 × 60 m Brodský, Lhotan, Černý a Votava, 7. místa Josef Havlík ve
výšce, štafeta 4 × 60 m Pulicarová, Kosíková, Skaláková, Tomíšková E. a 8. místo vybojoval David Lhotan v dálce.
Listopad patřil florbalu. Žáci i žákyně se zúčastnili turnaje O pohár ředitele SPŠ v Čáslavi. Děvčata byla úspěšnější a přivezla pohár za 3. mís
to, kluci obsadili 5. místo.
Starší žákyně ve složení Havlíčková, Tomíšková T., Hodboďová, Černá, Musílková, Kosíková, Skaláková a Fojtíková vyhrály oblastní kolo
ve florbale a postoupily do okresního finále.
Starší žáci byli v oblastním kole pátí ve složení: Stárek, Brodský, Černý, Vančura O., Votava, Verunáč, Tvrdík, Loužil, Perner, Vais, Hradecký.
Mladším žákům patřilo 5. místo. Kluci hráli ve složení Franc V., Franc J., sourozenci Havlíkovi, Kubín, Nerad, Rezler.
Mladším žákyním těsně unikl postup o jeden gól. Děvčata nastoupila v této sestavě: Pulicarová, Skaláková, Fojtíková, Dolejší, Pernerová,
Loužilová, Suchá K.
Celá škola se zapojila do soutěže Česko sportuje, kterou pro žáky 1. stupně uspořádali žáci ze Sportovních her. 2. stupeň plnil podmínky
v rámci TV.
V rámci TV žáci 2. stupně plní i podmínky Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. V současné době 18 žáků získalo odznak.
Tradiční plavecký výcvik 1. stupně tohoto školního roku byl v listopadu ukončen. V poslední hodině proběhly plavecké závody.
J. Červenková, TV
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DRAKIÁDA
Listopadové počasí nám připravilo skvělou příležitost jak využít poslední slunné dny k pobytu v přírodě. K oblíbeným akcím v ŠD je pouš
tění draků a na to se děti důsledně připravovaly už několik dní. Vlastnoručně si vyrobily své papírové dráčky, které hýřily barvami a třásně
mi a krásně se vyjímaly na výstavce. K pouštění draků jsme přeci jen využily draky, které si děti přinesly z domova. Na školním hřišti se se
šly děti ze školního klubu i školní družiny „Sluníčko“ a oddělení „Tygříků“. Byla vyhlášena soutěž o nejlépe a nejdéle létajícího draka.
Závodníci k tomu přistupovali opravdu zodpovědně. Někteří z nich se potýkali s technickými problémy v podobě zacuchaného vlasce, protr
žené látky nebo uvízlého draka na plotě či na stromě, ale všichni se snažili dostat svého dráčka i přes všechny neduhy na oblohu. Závodníci
ocenili i pomoc rodičů, kteří se postupně zapojovali do pouštění draků a možná se na chvíli vrátili i do svých dětských let. Nakonec zvítězil
drak Honzíka z první třídy, který se na obloze udržel nejdéle, a měli jsme dost práce dostat vítězného draka zpět na pevnou zem.
Pro závodníky bylo připraveno i malé občerstvení v podobě pečených brambor, které všem náramně chutnalo. Děti se staraly o táborák, aby
nám nevyhasl. Za odměnu odcházely z drakiády spokojené s ušmudlanými pusami od upečených brambor a s příslibem, že si to za rok zno
vu zopakujeme.

ŠKOLNÍ KLUB NEJEN V NOVÉM ROCE
Tak jsme nedávno v klubu s dětmi zjistili, že nám ty první tři měsíce v roce nějak rychle uply
nuly a nejen ty. Seděli jsme zrovna u čaje, venku pršelo a my se nějak zapletli do vzpomíná
ní. Vybavily se nám výlety, některé i velmi „náročné“, až nás bolely nohy. Připomněli jsme si
výtvarné lekce v Galerii Středočeského kraje, kam chodíme už jak domů, protože je nám tam
dobře, jen vyčerpání musíme vždy kompenzovat cukrárnou. Zkusili jsme si vybavit všechny
akce s rodiči, a to ať ty cestovní, tak ty výtvarné, kdy nám pod rukama vznikali křehcí andě
lé, linorytové grafiky či plátěné tašky. A nelze zapomenout ani na přespávání ve škole, do
brodružství v lese a půlnočního čtení Malého prince. Ne, není toho málo, co je za námi. A le
tošní rok v klubu se snad opět příliš lišit nebude.
Od počátku roku nás provází naše dny Obr Dobr v podobě kouzelné knížky spisovatele Dahla.
Prožíváme s ním řadu dobrodružství a legrace. Společně jsme přenášeli Sofii, tedy Kubu
Havlíka jako nejmenšího a nejlehčího člena klubu, do obří jeskyně. Ono zkuste přenášet něko
ho ze sedmáků. Bránili jsme Sofii před útokem dalších obrů. Chytali, vařili a pekli jsme sny,
o čemž jste se mohli přesvědčit i na adventním jarmarku v podobě pravých máslových sušenek
a originální vánoční marmelády, jejíž receptura je rozhodně tajná a zná ji jen Obr Dobr a my.
O všem si vedeme pečlivé záznamy. K samotné knížce tvoříme komiks, který doplňujeme vý
tvarnými dílky různých technik a zároveň i fotkami. Takže vzniká vlastně i deník.
Už máme za sebou i první výlet do GASKU, kdy jsme tvořili tři obrovské společné obrazy na
téma fantazie a sny, které nám budou zdobit klub až do konce školního roku. Vždyť s kamará
dy jde vždy vše líp. A líp jde i to vzpomínání a my rádi vzpomínáme. A protože je adventní čas,
a my nechceme nikam spěchat, tak se určitě do Vánoc ještě několikrát zastavíme, třeba nad ko
miksem, při čtení knížky, u čaje a u cukroví… Že to zní moc krásně a pohodově? Tak si dnes
doma s námi uvařte čaj a zkuste také vzpomínat. Krásný advent přeje všem školní klub.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MYSLÍ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH I NA DRUHÉ…
Projekt „Oflajn“ - jak být fajn
V letošním roce se naše škola zapojila do projektu „Oflajn“, jehož smyslem je o Vánocích potěšit ty, kteří byť po naplněném životě, zůstáva
jí sami. Tým projektu spolu s domovy důchodců vytipoval přes 400 starých lidí, kteří tráví své svátky sami. Zároveň oslovil řadu základních
škol, aby se zapojily do této akce prostřednictvím pohlednic, které jejich žáci vybarví. Pohlednice navrhli mladí grafici a tak hýří množstvím
vtipných i milých vánočních témat, které přinášejí úsměv na tváři.
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Naši žáci během projektových dnů trávených se svými třídními učiteli
tyto pohlednice vybarvují. V úterý se již vybarvené vrací týmu projek
tu, který je nadepíše a zkompletuje. Všem starým lidem zapojeným do
projektu, pak přijde postupně jedenáct pohlednic s vánočním přáním
vybarvených dětskou rukou. Samotné přání vznikne složením všech je
denácti došlých pohlednic. Do projektu se zapojily také naše školní
družiny, školní klub, výtvarné kroužky. V tuto chvíli máme již připra
veno asi tři sta vybarvených pohlednic. Že být oflajn je v dnešní době
nuda? To rozhodně není, v tomto případě je být oflajn fajn, protože kdy
jindy než o Vánocích je důležité potěšit ty, kteří jsou sami.
Lucie Kopecká, ŠK
Krabice od bot aneb Děti darují dětem
Žák 4. třídy Vašík Rind přinesl do školy výzvu určenou dětem a do
spělým s názvem „Krabice od bot“. Děti si přečetly podmínky zapo
jení do projektu a byly pro. Chtěly informovat všechny žáky školy,
proto nakopírovanou výzvu roznesly do každé třídy. Potom se děly
hezké věci. Kluci a děvčata pod dohledem třídních učitelů balili do krabic od bot různé dárky pro děti z nemajetných rodin. Nazdobené kra
bice odvezla maminka Vašíka, paní Rindová, do sběrného místa v Čáslavi.
Děkujeme všem žákům a rodičům, kteří poslali dárky a udělali tím radost jiným dětem.
Žáci 4. třídy a Iveta Poskočilová, tř. uč.

ADVENT VE ŠKOLE
Rok s rokem se opět sešel a ať chceme nebo ne, Vánoce se nezadržitelně blíží. Při této příležitosti se určitě
v mnoha školách konají různé vánoční besídky. Ani naše škola není výjimkou. Ve čtvrtek 1. prosince jsme
se sešli s rodiči, babičkami, dědečky, tetami a strýci a ostatními přáteli školy na adventním setkání, spoje
ném s tradičním jarmarkem.
Období, na které se těší nejvíce děti, jsme si zpestřili pásmem vánočních koled a písniček a také soutěží
v pečení vánočního cukroví. Spousta cukroví a pamlsků všeho druhu byly krásnou sladkou tečkou a zlatým
hřebem celého fajn podvečera.
Žáci v rámci svých předmětů a Dnů třídního učitele vyrobili spoustu krásných výrobků, které šly v našem
jarmarku opravdu „na dračku“.
Nálada byla skvělá, atmosféra pak v pravdě vánoční.
YZ

Děti a zaměstnanci ZŠ Jana Václava Sticha-Punta v Žehušicích Vám přejí krásné
prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku hodně štěstí a zdraví
„Škola s úsměvem“
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TJ SOKOL ŽEHUŠICE z.s.
MAGICKÁ NOC
Moc nás těší, jak se tato akce stala oblíbenou. Děti i někteří dospělí věnovali čas, aby jejich strašidelné líčení a kostým byly co nejoriginál
nější a perfektní. Průvod lidí, strašidel a bubáků se vydal Žehušicemi za ukrytými přízraky, které se objevily až po společném vyřčení zaklí
nadla. Celkem se jich po cestě od místního hřbitova až na dětské hřiště podařilo vyvolat pět a každý z nich měl pro všechny děti připravené
odměny. Závěr byl ovšem opět ze všeho nejlepší – magické občerstvení, opékání špekáčků, cukrová vata a ohňostroj, který byl společně s od
měnami pro děti zakoupen z finančního daru firmy Parcel Logistics s. r. o. Tímto mnohokrát děkujeme.
(-lj-)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Adventní čas jsme společně přivítali v sobotu 26. listopadu u našeho vánočního stromečku.
Krásné vystoupení těch nejmenších z mateřské školy vzalo za srdíčko všechny maminky
i babičky (tatínkové a dědové se statečně drželi). Děti a paní učitelky z oddělení Hvězdiček
i Sluníček si zkrátka daly záležet. Nechyběl ani dětský soubor Notík pod vedením Mgr. Lenky
Macháčkové, který svým pěveckým vystoupením pozval všechny přítomné na tradiční
Vánoční koncert do kostela sv. Marka na Štědrý den. Děti nakonec společně s paní starostkou
odpočítaly čas do rozsvícení vánočního stromečku a vykouzlily vánoční atmosféru zapálením
prskavek. A protože bylo krásně, mnozí domů nepospíchali, ochutnali sladké pečivo, popili
vánoční čaj a svařené vínko, pokochali se prodejní vánoční výstavou paní Marcely Charvátové
v zasedací místnosti a ukázali, že vánoční svátky se dají prožívat v klidu a pohodě.
(-lj-)

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
TJ Sokol Žehušice z.s. chce touto cestou poděkovat Středočeskému kraji, který podpořil cvičení
předškoláků dotací z „Programu na podporu sportovních aktivit 2016“ ve výši 14 000 Kč.
Za tyto prostředky společně s finanční spoluúčastí TJ Sokol Žehušice z. s. ve výši 6 000 Kč
bylo nakoupeno tělocvičné náčiní a nářadí. Tyto pomůcky pomáhají dětem rozvíjet pohybové
schopnosti i dovednosti a zároveň činí pravidelné cvičení lákavějším a zajímavějším.
(-lj-)
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tak jako každý rok, i letos se v našich obcích Žehušicích a Bojmanech uskuteční Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Kutná Hora ve
spolupráci s TJ Sokol Žehušice z.s. Malí koledníci společně se svým doprovodem Vám všem přijdou popřát do nového roku a požádat Vás
o jakýkoli finanční dar v neděli 8. ledna 2017 v dopoledních hodinách.
Předem velmi děkujeme za projevenou laskavost a vstřícnost, se kterou se již léta setkáváme.
(-lj-)

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE TJ SOKOL ŽEHUŠICE z.s.
Oznamujeme tímto všem členům i příznivcům našeho spolku, že se v úterý 9. ledna 2017 v čase od 18.00 hodin uskuteční v zasedací míst
nosti Obecního úřadu Žehušice výroční členská schůze.
Na programu: vybírání členských příspěvků (100 Kč dospělý člen od 18 let; 50 Kč dítě od 6 let), hospodaření spolku v roce 2016, zhodnoce
ní činnosti v roce 2016 a stanovení hlavních směrů činnosti spolku pro rok 2017.
Všichni jste srdečně zváni.
(-lj-)

PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2016
Jménem TJ Sokol Žehušice z.s. bych chtěla poděkovat všem, kteří svou účastí podpořili naše akce v roce 2016. Když jsou dětské tváře roze
smáté, dospělí jsou spokojení a přidají i pochvalu, tím víc nás to baví.
Proto děkuji Sokolkám a Sokolům, kteří se ve svém volném čase věnují organizaci Tříkrálové sbírky, karnevalu, taneční zábavy, dětského dne,
Posvícenského nohejbalu, Magické noci, rozsvícení stromečku, pochůzky Mikuláše, Silvestrovského nohejbalu, pravidelného cvičení, společ
ných výletů a všemu s tím spojenému. Bez jejich pomoci, času a nadšení by se žádná z těchto akcí neuskutečnila.
Také děkuji všem sponzorům, kteří nás ať již finančně, či materiálně v letošním roce podpořili. Jsou to: 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, KOVOLIS HEDVIKOV a.s., UNIKOM Kutná Hora, H&F Comp – Jan Němeček, Parcel Logistics s. r. o.
A protože se nám v letošním roce podařilo získat i finanční prostředky prostřednictvím žádostí o dotace, děkujeme MAS Lípa pro venkov z.s.
a Středočeskému kraji.
Věřím, že i v příštím roce se nám podaří připravit a zažít spoustu hezkých chvilek při společných akcích.
Ještě jednou děkuji všem a přeji šťastné vykročení do nového roku 2017.
Mgr. Linda Johanidesová

Doporučujeme z naší kuchyně
RAGÚ ZE ZVĚŘINY
1 kg zvěřiny (plec, krk, žebra), 50 g másla, 80 g slaniny, 1 velká cibule,
2 menší mrkve, 1 petržel, 1/2 celeru, 4–6 kostek cukru, 2 hřebíčky, 1 bob
kový list, 6 kuliček pepře, 6 kuliček nového koření, sůl, 0,33 l červeného
vína, 0,2 l hovězího vývaru, citronová šťáva, 20 g hladké mouky a 30 g
másla na zahuštění
Maso odblaníme, omyjeme a nakrájíme na kousky. V tlakovém hrnci ro
zehřejeme máslo, slaninu, přidáme cibuli a zeleninu nakrájenou na kostky
nebo plátky. Přidáme cukr a osmahneme. Vložíme maso, osolíme a osmah
neme. Přidáme koření, červené víno a dusíme. Pak přilijeme vývar, hrnec
uzavřeme a dusíme 25–45 minut.
Měkkou zvěřinu shrneme ke straně a zahustíme kuličkou z másla a mou
ky. Osmahneme a dochutíme citronovou šťávou. Necháme přejít varem.
Podáváme s knedlíkem nebo pečivem.
(-lp-)

DORTOVÁ LÍZÁTKA
Zbytky z korpusu nebo klasika olejovka
3 vejce, 100 g cukru, 200 g polohrubé mouky, 100 ml oleje, 100 ml vody,
1/2 prášku do pečiva, poleva, máslo, nutela, zdobení, špejličky
Upečeme korpus, který rozdrobíme do mísy. Našleháme máslo s nutelou
a přidáme k rozdrobenému korpusu a vypracujeme těsto. Z těsta tvoříme
kuličky, asi tak 25 g. Poté je dáme ztuhnout do lednice, nejlépe do dru
hého dne. Připravíme si čokoládovou polevu a každou špejličku namočí
me v polevě a zapíchneme do kuličky, necháme ztuhnout. Potom namáčí
me každé lízátko do polevy a zdobíme dle vlastní fantazie.
(-lp-)
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Tým redakce čtvrtletníku
všem děkuje za spolupráci
a přeje krásné a pohodové prožití
vánočních svátků, hodně štěstí
a zdraví v novém roce 2017
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