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Slovo starostky

Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané,
stejně
jako
mnozí z Vás
již netrpělivě vyhlížím
jaro a těším se
na probouzející se přírodu, zpívající ptáky, rozkvetlé
stromy, zelené louky a sluníčko, které
nám dává životní energii. Letošní rok
nás čeká nejen mnoho práce, ale také
spousta příjemných a milých událostí. Tou nejvýznamnější z nich jsou
oslavy 100. výročí založení TJ Sokol
Žehušice, jejichž vyvrcholení proběhne na konci června. Kromě tradiční
Slavnosti lesního roku bude probíhat
i Setkání rodáků a přátel Žehušic,
proto nezapomeňte již dnes pozvat
své příbuzné, přátelé a známé, kteří
byli nebo jsou jakkoliv spojeni s životem v Žehušicích a v Bojmanech,
na tuto výjimečnou a mimořádnou
akci, která se nebude jen tak opakovat. Věřte mi, že nás čekají nezapomenutelné chvíle a zážitky.
S blížícími svátky jara mi dovolte popřát Vám mnoho zdraví a radosti, ať
malovaná vajíčka a barevné pomlázky vnesou do Vašich domovů hojnost,
lásku, štěstí a rodinnou pohodu a zůstanou tam po celý rok. Ať pro Vaši
letošní práci a osobní život načerpáte
s jarem novou sílu a svěžest. Ať v duchu liturgických i lidových tradic jsou
pro Vás Velikonoce svátky požehnání,
veselí a naděje.
S přáním krásného jara

CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE

Zuzana Havlíková Heřmánková

Kromě mnoha příjemných tradičních kulturních a společenských akcí nás čeká
i v letošním roce spousta práce. Nejdůležitější a také finančně nejnáročnější
akcí tohoto roku je napojení Žehušic na vodovodní přivaděč Vrchlice – Maleč
ve spolupráci s obcí Rohozec. Z Ministerstva zemědělství nám byla přidělena
na tuto akci dotace ve výši 2 341 000 Kč. Napojení by mělo být hotové do prázdnin tohoto roku. V současné době se obec podílí na přípravě projektu vodovodu
pro Bojmany, který spolu ještě s dalšími obcemi zpracovává Vodohospodářská
společnost Vrchlice – Maleč. Další finančně náročnou akcí bude oprava lávky
přes Doubravu, která bude probíhat na jaře a na kterou obec požádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj. Čeká nás také oprava nájezdu u jídelny ZŠ
J.V.Sticha – Punta v Žehušicích. Zastupitelé také usilovně pracují na vybavení
obce dostatečnou komunální technikou pro údržbu veřejné zeleně. V letošním
roce bude zpracována projektová dokumentace na opravu chodníků a místních
komunikací, s jejichž opravou bychom chtěli postupně započít v průběhu příštího roku v závislosti na dotačních titulech. Bojmany čeká úprava dětského hřiště
a jeho vybavení novými herními prvky. Na základě výsledků zpracované návrhové studie veřejného prostoru bychom chtěli také postupně začít upravovat veřejná prostranství v Žehušicích, kde by měla proběhnout na některých místech
revitalizace stávající zeleně, na jiných zase výsadba nové a vybavení těchto míst
novým mobiliářem.
Pravidelně sledujeme vyhlášení výzev z různých dotačních programů a oblastí
podpory a snažíme se tak využít každé možnosti k získání dotací na naše akce
a projekty, bez kterých některé investiční akce není vůbec možné realizovat. Práce je hodně a nápadů ještě víc, někdy se dílo daří lépe, jindy hůř, ale jsem přesvědčena, že dokud bude energie a chuť nás všech dělat naše obce hezčími, tak
naše práce nikdy neskončí. A to je dobře, protože vždycky je co zlepšovat.

ZÁJEZD PO STOPÁCH ZÁBAVNÉ HISTORIE
Městys Žehušice pořádá v sobotu 18. 5. 2019 další zajímavý autobusový zájezd
doprovázený lektorem Akademie třetího věku Ing. Petrem Šikou. Tentokrát jsme
připravili program jak pro ženy, tak pro muže. Těšit se můžete na návštěvu zámku Sychrov a Mnichovo Hradiště, na prohlídku pivovaru Svijany s ochutnávkou
piva a dle počasí, času a chuti návštěva Muzea Škoda auto v Mladé Boleslavi. Více
informací naleznete na stránkách obce v průběhu dubna.

ŽEHUŠICKÝ SOKOL SLAVÍ 100 LET
V rámci letošních oslav, které se budou konat ve dnech 20. 6. – 23. 6. 2019, nás
čeká i oslava jednoho významného výročí. TJ Sokol Žehušice slaví v letošním
roce 100 let od svého vzniku a to už je pořádný důvod k oslavě. V této souvislosti bychom chtěli požádat všechny současné i bývalé sokoly, aby nám pomohli
s přípravou výstavy o Sokolu v Žehušicích. Pokud máte doma nějaké materiály,
fotografie, uniformy, poháry ze soutěží apod. týkající se žehušického sokola, byli
bychom velmi rádi, zda byste je mohli zapůjčit na výše zmiňovanou výstavu, která bude probíhat v prostorách budovy staré školy od 20. 6. do 28. 6. 2018. Předem
děkujeme za spolupráci.

ŽEHUŠICKÉ SLAVNOSTI 20. - 23. 6. 2019

STATISTICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED SPLATNOSTI MÍSTNÍCH POPLATKŮ

V letošním roce nás čekají opět velké oslavy, kdy se bude snoubit několik významných akcí dohromady - XXXVII. Slavnost lesního rohu, oslavy 100. výročí vzniku
TJ Sokol Žehušice a Setkání rodáků a přátel Žehušic. Podrobný program letošních
slavností naleznete v příštím čísle našeho Čtvrtletníku. Jen malá ochutnávka toho,
na co se můžete těšit – tradiční koncerty v kostelích ve Starkoči, v Bílém Podolí
a v Žehušicích, Svatohubertská mše, kde bude vysvěcena slavnostní sokolská stuha,
návštěva obory, průvod obcí, program a soutěže pro děti, bohatý program a vystoupení v ZŠ J.V.Sticha – Punta v Žehušicích, výstava v budově staré školy, vystoupení
pěveckého sboru Notík, večerní zábava a mnoho dalšího. Nezapomeňte pozvat již
dnes své příbuzné, přátele a známé, kteří jsou s životem Žehušic a Bojman jakkoliv
spjati, na tyto výjimečné slavnosti, které budou jistě nezapomenutelným zážitkem
pro nás všechny. Již nyní se těšíme na Vaši hojnou účast a na setkání s Vámi.

Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2019
činil 799 osob, v Žehušicích žije 729
a v Bojmanech 70 obyvatel. V roce
2018 se narodilo 7 dětí a zemřelo
5 občanů.

Poplatek za odpady:
• splatný: do 30. 4. 2019
• výše poplatku 650,- Kč/osobu, která je hlášena k trvalému pobytu v obci Žehušice a Bojmany nebo cizinci, kteří mají
na území městyse Žehušice přechodný pobyt na základě dlouhodobého víza dle § 30 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále trvalý pobyt na základě povolení k pobytu
dle ustanovení § 65 a násl. téhož zákona.

PODĚKOVÁNÍ PANU JAROSLAVU HEŘMÁNKOVI
Dovolte, abych na tomto místě poděkovala panu Jaroslavu Heřmánkovi, který zhotovil a věnoval pro Bojmany pamětní desku k památné lípě, která byla vysazena
u příležitosti 760. výročí první písemné zmínky Bojman. Velmi si tohoto krásného
daru vážíme.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE
Po úspěšném zimním semestru zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového
nejen z historie, ale zároveň se pobavit, na naše jarní setkání, která se konají v níže
uvedených termínech v ZŠ J.V.Sticha - Punta v Žehušicích vždy od 16.00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi.
úterý
úterý
čtvrtek
úterý
úterý
sobota
úterý

19. 2. 2019 - Zábavná historie divadla
- začátek v 16:00 hod.
12. 3. 2019 - Zábavná historie archeologie
- začátek v 16:00 hod.
21. 3. 2019 - Zábavná psychologie „O penězích“
- začátek v 16:00 hod.
09. 4. 2019 - Zábavná historie velikonočních svátků - začátek v 16:00 hod.
14. 5. 2019 - Zábavná psychologie „O komunikaci“ - začátek v 16:00 hod.
18. 5. 2019 - Zájezd
18. 6. 2019 - Zábavná historie Sokola
- začátek v 16:00 hod.

VÝZVA PRO MAJITELE
NEMOVITOSTÍ
V BOJMANECH
Upozorňujeme majitele nemovitostí
v Bojmanech, že nejzazší termín pro
připojení Vaší nemovitosti na kanalizaci v Bojmanech je 31. 5. 2019.
Ve vlastním zájmu tak učiňte co
nejdříve a oznamte tuto skutečnost
na OÚ v Žehušicích. Děkujeme
za spolupráci.

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.

PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZHAZOVÁNÍ JEDŮ
Upozorňujeme občany, že je přísně zakázáno rozhazovat jakýkoliv jed (na krysy
apod.) na obecních pozemcích. Tyto jedy jsou životu nebezpečné!!! Pokud s takovýmito jedy nakládáte, tak pouze na svých pozemcích a na vlastní nebezpečí. V poslední době se množí otravy psů na území naší obce, dbejte, prosím, tedy zvýšené
opatrnosti. Pokud budete mít jakékoliv podezření, obraťte se ihned na Policii ČR.

Nárok na úlevu ve výši 50 % mají:
• studující ubytovaní během školního roku na internátě, kolejích a jiných ubytovacích zařízeních (po předložení platného
dokladu o ubytování),
• 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/osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území
městyse Žehušice, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
Poplatek ze psa:
• splatný: do 30. 4. 2019
• výše poplatku: za prvního 50,- Kč, za každého dalšího 100,- Kč

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ V BOJMANECH
Ve čtvrtek 11. 4. 2019 bude probíhat vybírání poplatků za TKO a za psa v Bojmanech a to v době od 12.30 do 13.30 hodin.
Voda - stav vodoměru:
• Žádáme občany, aby vždy před skončením čtvrtletí tj. 31. 3. 2019, 30. 6. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019 nahlásili na OÚ
stav vodoměru, a to buď osobně, nebo telefonicky. Stav vodoměru lze rovněž hlásit elektronickou poštou na adresu obec@
zehusice.cz. V tomto případě nezapomeňte uvést jméno a číslo domu.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V úterý 7. května 2019 proběhne v Žehušicích a v Bojmanech svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pokud chcete odvézt takovýto odpad, umístěte ho
v tento den viditelně před dům. Na sběrném dvoře je umístěn E-domek, kam máte
možnost nosit veškeré vysloužilé elektrospotřebiče během celého roku. V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat, abyste vysloužilá elektrozařízení nedávali před
dům v den svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, ale dovezli je do E-domku na dvůr OÚ. Za všechna tato zařízení obec musí při hromadném svozu zaplatit nemalé peníze. Pokud ale tyto věci dovezete do E-domku, obec naopak za tento tříděný sběr elektroodpadu získává finanční prostředky. Pokud není ve Vašich
možnostech na sběrný dvůr tyto elektrospotřebiče dopravit, neváhejte kontaktovat
obecní úřad, který se o převoz elektrozařízení na sběrný dvůr postará. Předem děkujeme za spolupráci.

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, nemocnice, 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.

ŽÁDOST
Žádáme naše občany a návštěvníky
žehušického hřbitova, aby nenechávali volně pobíhat své psy v prostorách mezi hroby a na zadní louce
a dodržovali hřbitovní řád. Děkujeme.

INFORMACE PRO
OBČANY V BOJMANECH
Informujeme občany Bojman, že obě
studny na veřejných prostranstvích
v Bojmanech byly vyčištěny a uvedeny do provozu. Rozbory vody zatím
nebyly provedeny, tudíž voda není
pitná, ale máte zde možnost čerpat
vodu užitkovou.

ODEČET STAVU VODOMĚRŮ
Upozorňujeme občany, že v týdnu od 25. do 30. 3. 2019 bude probíhat kontrola a odečet stavu vodoměrů ve všech domácnostech zaměstnanci obce. Dále upozorňujeme občany, že během roku bude probíhat v některých domácnostech pravidelná
výměna vodoměrů.
Informace o platbách:
Veškeré poplatky lze platit také bankovním převodem na účet č. 443542319/0800, vedený u ČS, a.s.
Platby za vodné a stočné:
Každá vystavená faktura má svůj variabilní symbol a specifický symbol, je nutné toto dodržet, jinak se platby nepárují a tváří
se jako neuhrazené. Není možné, aby platby faktur za vodné a stočné byly uhrazeny dohromady. Tato změna se týká i plateb
za komunální odpad a psy.
Úřad městyse Žehušice Vám nabízí možnost zasílat faktury za vodné a stočné 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. .

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ DIAKONIE BROUMOV

CO NÁS TRÁPÍ

Diakonie Broumov si Vám dovoluje co nejsrdečněji poděkovat za spolupráci a vyjádřit vřelý dík za pomoc Vám všem, kteří
darujete věci a napomáháte tak dobré věci. Zapojením do sbírky ošacení, bot a dalších věcí jste pomohli nejen životnímu
prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc potřebují a jsou za ni nesmírně vděčni. V posledních dvou letech vzrostl
počet komerčních firem zabývajících se prodejem použitého textilu. Důsledkem této situace je stále větší nedostatek sbírek
použitého ošacení pro potřebné lidi.
Sběr oděvů a textilních materiálů probíhá nejen formou vyhlášené sbírky, ale nepotřebné věci můžete odkládat do kontejneru, který je umístěn na sběrném dvoře u OÚ, během celého roku. Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý
a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může
znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná
nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete, prosím, na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Kontejner na sběr textilu je bílé barvy s označením TEXTIL. Kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru
patří a co nikoliv.

Dlouhodobým problémem, který řešíme opravdu denně, je udržování pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích naší
obce. Věřte, že je to nekonečný boj s lidskou bezohledností, který mnohdy končí až přivoláním Policie ČR. Apelujeme tímto
na všechny rodiče, aby se více zajímali o to, jak tráví volný čas jejich děti, zejména ty dospívající, mnohdy i ty už dospělé. To,
co se děje na autobusových zastávkách v Žehušicích, pod kostelem sv. Marka, před mateřskou a základní školou, na dětském
hřišti Za Humny a na dalších místech je již naprosto neúnosné. Chápeme, že se děti chtějí někde scházet a kde jinde, než
na veřejných prostranstvích. Vždyť k tomu jsou veřejná prostranství určena – jako místo setkávání lidí. Je však třeba zdůraznit, že existuje vyhláška, jak se na takových místech chovat, že se zde udržuje pořádek, uklízí po sobě odpadky a dodržují se
zásady slušného chování. Víte, že se zde schází často nezletilé děti, které tu kouří a popíjejí alkohol? Obec na základě doporučení Policie ČR byla nucena ze zastávek a dalších veřejných prostranství odstranit lavičky, což ale stěžuje situaci zejména
starších lidí čekajících na autobus nebo si chtějí třeba jen odpočinout. V současné době je toto opatření jediným řešením jak
zabránit rušení veřejného pořádku a poškozování obecního majetku. Obec v současné době připravuje projekt, který by měl
umožnit mladým vytvořit si své zázemí, kde by se mohli scházet, ale zároveň nerušit svými mnohdy velmi hlučnými aktivitami ostatní občany. Veřejná prostranství slouží nám všem a to jak vypadají, je naše vizitka. Proto musí začít každý sám u sebe.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU
Od 1. 4. 2019 – 30. 11. 2019 bude svážen na střídačku komunální odpad a bioodpad.
Od 1. 12. 2019 – 31. 3. 2020 bude svážen každý týden komunální odpad.
První svoz bioodpadu proběhne v pátek 5. 4. 2019.
Poslední svoz bioodpadu proběhne v pátek 29. 11. 2019.
Svozovým dnem zůstává pátek.
Pokud ještě někdo z Vás nemá nádobu na bioodpad a měl by o ni zájem, je nutné si ji vyzvednout na OÚ Žehušice nejpozději do konce března 2019.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Objemnější bioodpad směřujte na vyhrazené místo dole u řeky vedle ČOV Žehušice, větve a veškerý dřevní odpad potom
na hromadu určenou ke spálení za hřištěm V topolech.
Upozorňujeme občany, že na toto místo určené ke spálení patří pouze dřevní biologický odpad, vše ostatní máte možnost
odevzdat v rámci velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Rozhodně tam tedy nepatří pneumatiky, nábytek, sedací soupravy, barely, matrace apod.
Použitý olej
Použitý olej ze smažení a fritování máte možnost nosit do sběrných nádob, které jsou umístěny na sběrném dvoře u bývalého
OÚ, dále na sběrném místě v ul. Školní a Za Humny a v Bojmanech. Použitý olej do kanalizace nepatří!
Kontejnery na kov a sklo
U ČOV v Žehušicích jsou umístěny dva velké kontejnery - jeden je určen na sklo a druhý na kov. Nic jiného tam, prosím,
nevhazujte, znesnadňujete tím vyvážení těchto kontejnerů.

PROBLÉMY SBĚRNÝCH MÍST
V poslední době se množí stížnosti na nepořádek na sběrných místech v Žehušicích. Opakovaně upozorňujeme občany,
aby do kontejnerů na tříděný odpad vhazovali pouze to, co do nich skutečně patří, a udržovali pořádek v okolí kontejnerů. Pokud máte objemnější odpad, můžete si na obci vyzvednout igelitové pytle firmy AVE na komunální odpad nebo
plasty, které pak můžete položit vedle popelnic nebo kontejnerů a svozová firma je bez problémů odveze. V případě, že
do kontejnerů na tříděný odpad naházíte věci, které do nich nepatří (např. peřiny do kontejneru na plasty), svozová firma
odmítá takovéto kontejnery vyvézt a obec poté řeší problémy s přetékajícími nevyvezenými kontejnery, které musí zaměstnanci obce zpětně vytřídit ručně, aby je svozová firma vůbec vyvezla. Někteří občané nám tak svou bezohledností přidělávají
nejen spoustu práce, ale zároveň zvyšují obci náklady na údržbu těchto svozových míst. A jak všichni dobře víte, veřejné
prostranství je vizitkou nás všech, ne pouze úřadu. Stejně tak není možné, aby na skládku bioodpadu V topolech byl vožen
nebezpečný odpad, papírové krabice, osobní korespondence apod., podle které je navíc velmi snadno dohledatelný viník.
V případě, že se tato situace bude opakovat, budeme nuceni viníky pokutovat za znečišťování veřejných prostranství.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ
Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona o rostlinolékařské péči (Zákon č.
326/2004 Sb.) povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat svůj pozemek pravidelným sekáním trávy (min. 2x 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.

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 2018.
V roce 2018 došlo v obci Žehušice k nápadu trestné činnosti v celkovém počtu 4 trestných činů. Z toho k 1 trestnému činu
majetkové povahy (krádež nafty), který nebyl objasněn – neznámý pachatel. Dále ke 2 trestným činům (Ohrožení pod vlivem
návykové látky), které byly objasněny a k 1 trestnému činu (Maření úředního rozhodnutí a vykázání), který byl objasněn.
V roce 2018 došlo v obci ke spáchání celkem 45 přestupků. Jednalo se o 1 přestupek proti majetku, které byl odložen (neznámý pachatel). Dále 1 přestupek proti občanskému soužití, který byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Ostatní přestupky (43) byly na úseku dopravy, z toho 2 byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání a 41
přestupků bylo vyřízeno na místě udělením blokové pokuty.
Spádová obec Bojmany
V této obci v roce 2018 nedošlo ke spáchání trestného činu. V obci v roce 2018 došlo k 1 přestupku v dopravě, který byl
na místě vyřízen uložením blokové pokuty.
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 pohybující 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 15tiletou věkovou hranicí, padá tímto veškerá
zodpovědnost za jejich chování na rodiče.
Knihovna

Knihy
Knihy nás provázejí už od útlého dětství. Velkým jsou nenahraditelnými pomocníky při výchově
malých a ti v nich nalézají velký pramen fantazie. Když malí povyrostou, stávají se jejich společnicemi na dlouhé večery, sdílí s nimi slzy i smích, strach i něhu. Ale je to tak i v dnešní
moderní době, která je přeplněna technikou?
Člověk je od přírody myslící tvor, ale taky velice pohodlný. S vynálezem elektřiny už
chyběl jen krůček k objevení rozhlasu. Rádia se tak stala první technickou vymožeností v domácnostech mnoha lidí. Mohli jste si poslechnout jak hudbu, přenosy sportovních utkání či čerstvé zprávy, tak i předčítání z knih soudobých
ale i historických autorů. Dalo by se říct, že to byla první mediální podoba
tištěné knihy.
A po rozhlasu přišel na svět televizor, zvuk byl propojen s obrazem, začaly se
točit první filmy a mnoho knih posloužilo jako předlohy televizním scénářům. Mě
osobně některá zpracování knižních příběhů připadají filmově zdařilejší, ale některá spíše
Největší hit naší knihovny:
ubírají knihám na kvalitě. Na nich je kouzelné především to, že umožňují naprostý
Kateřina Petrusová – „ Pekáč buchet“
průchod toku fantazie, což filmy neumožňují. Často mne film zklame především

tím, že moje představy byly naprosto odlišné. Jenže krásné? Zpracování „fantazy“ příběhů s množstvím efektů vzbuzuje
v malých, ale i větších naprosté euforie, a proto je ani nezajímá původní, knižní varianta. Raději si počkají, až se dílo objeví
na plátnech kin.
Technika ale šla dopředu ještě mnohem víc, vytvořily se první počítače a tiskárny, které patřily a patří, k běžnému vybavení domácností. Šikovní programátoři stvořili úžasný program pro nevidomé, který umí celou knihu, pokud je převedena
do elektronické podoby, přečíst nahlas. I tělesně postiženým práce s výpočetní technikou velice usnadňuje život. Vždyť díky
ní mohou někteří z nich pracovat jako plnohodnotní občané. To je ta kladná stránka moderních médií. Ovšem každé plus
má i své mínus. Malé děti umí s počítači pracovat mnohdy lépe než dospělí, dokáží u nich prosedět dlouhé hodiny, hrát hry
nebo „serfovat“ po internetu. A kniha? Ta jim připadá cizí. Když pak chce učitel po dvanáctiletém žákovi přečíst úryvek, dítě
se zadrhává, čte pomalu a ne zrovna plynule.
Jak už jsem se zmínila v předchozím odstavci, k asi nejvyhledávanějšímu médiu současnosti patří internet – síť, která propojuje snad všechny konce světa. Má zajisté své nesporné přednosti, jako možnost rychlé komunikace, například přes e-mail
nebo internetové volání. Jenže tato rychlost může být zároveň negativem. Lidé dokážou podlehnout „kouzlu“ internetových
stránek velice snadno a obzvlášť děti. Ty pak dávají přednost hraní her on-line nebo „chatování“ (internetové komunikaci)
před četbou.
Ale i přes to všechno je tu kniha stále s námi. Přečkala různá období a věřím tomu, že přežije minimálně i do dalších desetiletí. Pro mne osobně je každá přečtená stránka tím nejúžasnějším, co jsem kdy poznala. Někdy mě mrzí, že nemůžu zažít
ty báječné večery při svíčkách, kdy ještě knihy nebyly mezi námi, a lidé si vyprávěli úžasné příběhy. Ale od čeho dnes knihy
máme? Abychom se mohli aspoň v myšlenkách přenést do jedné z dřevěných chaloupek a vyslechnout si kouzelné vyprávění
o tajemném příběhu o víle a měsíčním paprsku. Nikdy bychom neměli knihy zakládat hluboko do knihoven, neměli bychom
dovolit, aby se na ně prášilo.
Protože: „Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni duchem všech národů a dob“
(Tomáš Garrigue Masaryk)

„Škola naruby“ v Obecní knihovně Žehušice 2019
Jak to probíhá?
Čtení v rodině probíhá po celý rok. Do speciálních žákovských knížek - Deníčků pro děti a rodiče - děti zapisují, kdo četl
a jak dlouho. Děti čtení známkují, mohou napsat pochvalu a namalovat si obrázek k dané knížce. Čtyřikrát do roka pořádá
knihovna pro držitele žákovských knížek i jejich rodiče třídní schůzky. Na těchto setkáních si děti prohlídnou nové knížky,
dostanou tipy co si přečíst, zasoutěží si, pochlubí se krásnými obrázky inspirovanými přečtenými knížkami a taky sdělují
dojmy z četby. Nejlepší čtenářské deníčky jsou vždy na konci roku odměněny.
Nové žákovské knížky - Deníčky pro děti a rodiče si můžete vyzvednout během února v knihovně v Žehušicích, kde získáte
další informace. Zapojte se do oblíbené celoroční soutěže, kdy děti čtou společně s rodiči.
SRDEČNĚ ZVEME RODIČE S DĚTMI NA „TŘÍDNÍ SCHŮZKY“ v knihovně v Žehušicích, kde se děti a rodiče pochlubí svou žákovskou knížkou.
Jarní: středa 13. března 2019 v 17 hodin - Hádanky pro malé i velké
Letní: středa 12. června 2019 v 17 hodin - Poslouchej a maluj
Podzimní: středa 16. října 2019 v 19 hodin během „Týdne knihoven“ - Novinková burza
Zimní a poslední: středa 20. listopadu 2019 v 17 hodin - Vyhodnocení deníčků a předání odměn
Hasiči

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Tak jako každoročně se 11. ledna 2019 konala výroční
valná hromada našeho sboru. První změna proběhla
na pozici starosty sboru, kde pana Miloše Němečka
vystřídala Michala Mátlová. Chtěl bych jí touto cestou
v jejím funkčním období popřát hodně úspěchů. Další bylo střídání na pozici velitele družstva, pana Miroslava Boháče vystřídal Pavel Mátl. Také jemu přeji
hodně úspěchů. Panu Němečkovi a panu Boháčovi
chci poděkovat za práci, kterou pro sbor do této chvíle udělali, a popřát jim pevné zdraví. Oba však zůstávají jako zástupci našeho sboru u Okresního sdružení
hasičů v Kutné Hoře, za což jsem upřímně rád. Dále

(-gl-)

bylo oceněno Čestným uznáním sboru několik našich členů
za vynikající činnost, konkrétně Josef Stoklasa, Pavel Mátl,
Miloslav Růžička, Dušan Línek a Roman Varga. Celý zápis
z valné hromady, a nejen to, můžete najít na stránkách obce
v sekci SDH Žehušice. Dále se velitel jednotky a oba velitelé družstev zúčastnili 15. února pravidelného školení, které
probíhá na stanici HZS Kutná Hora. Závěrečné přezkoušení
všichni zvládli.
Opět nás čeká III. Okrskový hasičský ples, na který Vás
v sobotu 16. 3. 2019 zveme. Kapela k naší velké spokojenosti zůstává stejná. Připravíme bohatou tombolu a o zábavu se
postaráme všichni společně - proběhne několik kulturních
a tanečních vystoupení. Myslím, že se letos máme opět na co
těšit.
Na jaře proběhne sběr starého železa a elektrospotřebičů. Z výtěžku jsme loni financovali, s přispěním dotace z Ministerstva
školství, zejména nákup vybavení a oblečení pro naše mladé hasiče. Díky. Rádi Vás také uvidíme na tradiční akci pálení
čarodějnic, kde opět připravíme pár soutěží a občerstvení pro malé i velké návštěvníky. A opět se nám rozjíždí soutěžní sezona, jako první se nám nabízí Memoriál Mariána Múčky ve Vrdech, a to už 13. dubna. Dále nás čeká pořádání okrskové
soutěže v požárním útoku v Žehušicích 11. května a druhé kolo v Záboří nad Labem 13. července. To, ale není vše a určitě
se ještě někde objevíme.
Krásné jaro a začátek léta přejí hasiči.
(-pj-)

Mladí hasiči Žehušice
Zimní měsíce jsou pro mladé hasiče časem fyzického odpočinku. Na zahálku však není čas. Díky vstřícnosti úřadu městyse jsme ke schůzkám využívali místní zasedací místnost.
Během prosince malovali obrázky s hasičskou tematikou.
Řada z nich poslouží jako výzdoba III. okrskového plesu.
Před Vánoci popustili uzdu své fantazii při výrobě „solných
lampiček“. Od ledna už zase intenzivně zdokonalujeme své
znalosti.
První úspěchy přišly hned v únoru. Ze zkoušek odborností
na HZS v Kutné Hoře jsme si přivezli sedm odznáčků. Spolu
se dvěma z loňského roku tak ve sboru máme čtyři preventisty juniory, dva preventisty, dva strojníky juniory a jednoho
strojníka. Další strojník se v době uzávěrky tohoto čtvrtletníku na zkoušky ještě chystá.
V únoru proběhl zkrácený závod požárnické všestrannosti
(ZPV) u nás Na Skále, v březnu proběhne okresní ZPV v Lomečku, v dubnu okresní závod na 60 m s překážkami na stadionu Olympia v Kutné Hoře a běh na rozhlednu Vysoká.
V květnu budeme pořádat I. kolo okrskové soutěže u nás
v Žehušicích a rozjede se okresní liga mládeže Soptík.
Průběžné informace o naší činnosti a fotky z akcí můžete sledovat ve fotogalerii na www.zehusice.cz. Pokud máte zájem
připojit se k nám, neváhejte nás kontaktovat (michalamatlova@seznam.cz).
Letošní sezonu zahajujeme v nových dresech. Veliké poděkování za ně patří Vám, občanům Žehušic a Bojman. Původní
obyčejná batikovaná trička už nevyhovovala ani kvalitou ani
velikostí. Z peněz získaných sběrem železa jsme zakoupili trika nová. Přijďte se na nás podívat 11. května, od 9 hodin se
předvedeme na domácí půdě. Konkurence bude opět veliká,
ale „černožlutou střelu“ určitě nepřehlédnete.
(-mm-)

Mateřská škola
S loňským rokem jsme se rozloučili a s očekáváním nových zážitků vkročili do roku nového. I když nám letošní
zima moc sněhových radovánek nepřinesla, o to víc jsme
se radovali z jiných zábavných zážitků.
Jako každý rok pořádala naše MŠ karnevalové dopoledne plné soutěží a her zakončené cirkusovým představením klauna Ediho.
Březen jsme zahájili představením „Strach má velké oči“,
se kterým za námi přijel divadelní spolek „Pernštejni“.
Všichni se těšíme na sluníčko a na jaro, proto půjdeme
v rámci zachování tradic paní Zimu vyprovodit. Na společné procházce s písničkami a básničkami se rozloučíme s Morenou, kterou pustíme po řece Doubravě. Jelikož
je březen, měsíc knihy, navštíví děti místní knihovnu,
kde se seznámí s jejím provozem a půjčováním knih.
Ve školce pak budeme v práci s knihou pokračovat. Děti
navzájem ukáží své oblíbené knihy a jejich hlavní hrdiny, budeme si psát svou vlastní pohádku a dále budeme
podporovat čtenářskou gramotnost u dětí.
V sobotu 30. března 2019 se od 9 hodin otevřou dveře naší MŠ. Návštěvníci se mohou seznámit s prostory
školky a prohlédnout si nejen výrobky a práce dětí, ale
i kroniku naší školky.
Měsíc duben bude ve znamení zápisu do 1. třídy, kde
naši předškoláčci ukáží všechny své vědomosti a dovednosti. Poté se již budeme všichni těšit na „Velikonoční
tvořivou dílnu“, kde děti s rodiči vyrábí spoustu zajímavých jarních dekorací. Společně oslavíme „Den Země“,
kdy si připomeneme, jak se máme k přírodě a svému okolí chovat a měsíc zakončíme školkovým focením.
Na začátku měsíce května proběhne zápis do naší mateřské školy. Veškeré informace, stejně jako potřebné dokumenty
k vytištění, naleznete na webových stránkách školky www.mszehusice.cz.
Kolektiv MŠ
ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice

Když se nacházejí andělé
Milí čtenáři, máme pro Vás dnes úkol. Až se jednou vydáte do nějaké galerie třeba té kutnohorské nebo nějaké
pražské, zkuste se porozhlédnout a dobře, ale opravdu
hodně dobře, se dívejte kolem. Nač nebo po čem? Po andělech, andělech ukrytých v obrazech, instalacích, v sochách. A s jistotou víme, že nějakého najdete! A proč
to víme? Protože i my jsme jej hledali. Hledali jsme ho
jednu krásnou sobotu v GASKu. Hledali jsme a pátrali, pečlivě se dívali a občas i rozhlíželi, až jsme ho našli.
Vysokého, barevného, kovového a nezvyklého anděla
s poutavým příběhem plným tajemství. A tak jsme se
do něj ponořili. Příběh, který nás tak upoutal, byl trochu
smutný a trochu šťastný, ale moc se nám líbil. A andělé
najednou získali pro nás nový rozměr. Přemýšleli jsme,
jací vlastně jsou, jaké mají vlastnosti, zda i my máme nějakého svého anděla. A aby toho nebylo málo, nakonec jsme si i jich několik společně udělali. Krásných, osobitých a hlavně
našich! Ale rádi se s vámi o ně podělíme. A co Vy? Také máte někde svého anděla? Možná jej jen nevidíte, možná o něm jen
nevíte. Tak hledejte a pátrejte jako my.
Děti ze školního klubu

Zprávičky z II. Třídy - mazlíčci
Jedním z témat prvouky ve 2. třídě je péče o domácí mazlíčky, což je
dětem velice blízké, protože většina z nich nějaké zvířátko doma má.
A tak kromě teorie, jak a proč se starat o svého mazlíčka, měly děti
možnost své domácí zvířátko přinést ukázat. Na jednu vyučovací
hodinu se tak třída druháků proměnila ve zvěřinec. Vidět a pohladit
si tak mohli např. králíka, pejsky, andulky nebo morčátka. Děkuji
tímto i za spolupráci rodičům při realizaci našeho mini projektu.
A jen tak pro zajímavost – už jste někdy chytali andulku, která ulétla
z klece, ve třídě? Já ano. Naštěstí úspěšně. ;-)
Mgr. M. Procházka, třídní učitel

Po stopách Jiřího Kolbaby
Po stopách Jiřího Kolbaby – tak se jmenuje projekt, který zábavnou
formou seznamuje děti s kontinenty naší planety. Prostřednictvím
her, soutěží, kvízů a zábavných akcí si děti prohlubují své znalosti
v oblasti zeměpisné, historické, kulturní i sociální.
Prostřednictvím cestovatelského příběhu tří kamarádů děti putují po Evropě. Jejich první cesta vedla do Prahy, kde musely vyřešit
záhadné zmizení korunovačních klenot. Pustily se do pátrání a při
té příležitosti si svou korunovační trofej v podobě Svatováclavské
koruny vyrobily.
Pro naše cestovatele tu byl připraven další těžký úkol. Hlavně pro
kluky by se zdálo, že je to dost těžký oříšek. Snad každý Čech umí
zatancovat českou polku a tak jsme si to vyzkoušeli i my. Nejdřív
to vypadalo jako pořádná divočina, ale potom se z toho vyklubala
krásně zatančená polka. Všichni se s tím vypořádali na výbornou.
Školní družina

Přijímací zkoušky nanečisto 6. 2. 2019
Ve středu 6. 2. 2019 se na naší škole konal projektový den Přijímací zkoušky nanečisto. Cílem bylo, aby si žáci 9. ročníku
vyzkoušeli princip přijímacích zkoušek (pravidla a podmínky psaní testů). Pro účely testování byly použity testové úlohy
z českého jazyka a z matematiky společnosti Cermat z roku 2012 a 2015.
Pro testování z českého jazyka byly použity „ostré“ testy z přijímacího řízení z dubna 2015. V testu z českého jazyka bylo
možné dosáhnout maximálního počtu 50 bodů. Celkem bylo 30 úloh, otevřených 6 a uzavřených 24. Hodnocení testu probíhalo podle bodové škály určené pro daný typ testu. Celkem se účastnilo přijímacích zkoušek 18 žáků z 9. ročníku, z toho
4 žáci nekonají přijímací zkoušky.
Výsledky byly zpracovány jednak pro jednotlivce, tedy bodové a procentuální hodnocení, jednak pro jednotlivé otázky. Dále
byly otázky seskupeny podle toho, jakou část jazyka prověřovaly.
V matematické části byly tři typy příkladů:
I. Úlohy uzavřené – nejprve je nutné spočítat krátkou slovní úlohu z praxe (největší důraz je kladen na procenta, převody
jednotek a dosazení do vzorce).
II. Úlohy široce otevřené – vyžadují celý postup řešení úlohy (zápis jednotlivých kroků). Vyžadují nutné znalosti teorie
(aritmetických i geometrických pojmů). Důležitá je i přesnost při rýsování.
III. Úlohy úzce otevřené – zde je potřeba poznamenat pouze výsledek, každý žák si může zvolit svoji cestu výpočtu. Jsou to
úlohy pouze numerické.
Po skončení testů a vyhodnocením vyučujícími Čj a Ma byly žákům sděleny správné odpovědi a bodové hodnocení, byly
rozebrány jednotlivé otázky i skupiny otázek, v hodinách českého jazyka se pracovalo s otázkami a správnými odpověďmi.
Dále proběhly individuální konzultace, při nichž bylo vysvětleno správné řešení. Výsledky testu byly nabídnuty třídnímu
učiteli k dalšímu pohovoru se žáky a zapsány do žákovských knížek.
Celkově hodnotíme projektový den jako velice přínosný pro žáky proto, že si vyzkoušeli, jak probíhají skutečné testy. Nejen že se žáci seznámili s typy úloh, ale museli si rozložit čas, který byl určen pro vypracování testu, museli se plně na test
soustředit apod. Dále zjistili, zda došlo k jejich zlepšení po soustavné několikaměsíční přípravě, která probíhá každý týden
od října 2018.
A ještě hodnocení žákyň: Přijímačky nanečisto
Dne 6. 2. jsme si jako každý ročník deváté třídy zkusili přijímačky nanečisto. Díky tomu si každý z nás mohl ověřit, jaké znalosti
z matematiky a z českého jazyka vůbec máme a poté zapracovat na nedostatcích. Některým z nás tento projekt pomohl zjistit,
jestli jsme schopni jít dále studovat na střední školu. Vlastně nám napomohl v přípravách na přijímací zkoušky, které nás čekají
už 12. dubna. Za tento krátký čas na sobě budeme pracovat a pilovat naše znalosti k dokonalosti.
Za IX. třídu Tereza B. a Barbora S.

Rodilý mluvčí anglického jazyka na ZŠ J. V. Sticha-Punta

DĚTSKÝ KARNEVAL

Naše škola spolupracuje s MAP Čáslavsko na projektu „Shared flying teacher“. Cílem projektu je rozvoj
komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce
s pomocí rodilého mluvčího. V rámci tohoto projektu nás navštěvuje rodilý mluvčí vždy jeden den v týdnu. Do naší školy přijíždí každou středu od února
až do konce školního roku, s možností spolupráce
i v následujících letech. Výuka se soustřeďuje zejména na žáky druhého stupně. Tzv. „létajícím učitelem“
se stal William Conrad Eychaner pocházející ze státu
Missouri ve Spojených státech Amerických.
Hned od první návštěvy se „Coty“(jak se sám představuje) zapojil do výuky. Stal se součástí komise
ve školním kole Konverzační soutěže v anglickém
jazyce. Následující hodiny se nesly v duchu vzájemného seznamování a pokusů zapamatovat si všechna
jména žáků. Lekce jsou zaměřeny především na konverzaci a aktivity s ní spojené. Všichni žáci se na „Cotyho“ každou středu velice těší a aktivně s ním spolupracují.
Mgr. Tomáš Fíla

Především ti nejmenší jsou pravidelnými účastníky
karnevalu, který si sokolky připravují vždy na začátku roku. Tentokrát to byla celá šmoulí rodina,
která děti provázela soutěžemi, tanečními kreacemi a společnými hrami na parketu v tělocvičně základní školy. Odměny byly připraveny pro všechny
děti, takže nikdo neodešel s prázdnou. Velké poděkování patří našemu letitému sponzorovi, kterým
je firma ADRIA, a také samozřejmě OÚ Žehušice.
(-lj-)
Křížovka
Tajenka: Pranostika - „Březen ……………………………………………………………………………....………………“
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1. Domácí zvíře
2. Dopravní prostředek
3. Kovová ochrana koňského kopyta
4. Roční období

TJ SOKOL ŽEHUŠICE z. s.

5. Potravina k vaření, pečení, smažení

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ŽEHUŠICÍCH A BOJMANECH

6. Oblíbený mražený výrobek

To, že jsou naši občané ochotni pomoci potřebným, se opět potvrdilo při tradiční Tříkrálové sbírce. Ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora se
vydaly v neděli 6. ledna čtyři skupinky koledníků
v Žehušicích a jedna skupinka v Bojmanech na obchůzku obcemi, aby získaly finanční prostředky
na charitativní účely. Malí zpěváčci vykoledovali
díky štědrosti a vstřícnosti lidí se srdcem na pravém
místě úžasných 29 598,- Kč! Z celkem 47 měst, městysů a obcí pod Charitou Kutná Hora byl tento výtěžek 4. nejvyšší! Klobouk dolů a velké díky.

7. Mluví jako …..
8. Prostředek, který jezdí po kolejích
9. Shluk jehličnatých a listnatých stromů
10. Kamarád
11. Druh listnatého stromu
12. Zvíře - přítel člověka
13. Shluk vodních kapiček na obloze
Doporučujeme z naší kuchyně

Jemný makový koláč s lískovými oříšky
(-lj-)

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŽEHUŠICE z. s.
Na den přesně 14. ledna 2019 oslavil žehušický Sokol své 100. narozeniny! Dort a přípitek s přáním dalších aktivních desítek a stovek let dostal v sobotu 19. ledna při příležitosti konání valné hromady. Došlo nejen na vzpomínání při starých fotografiích, poděkování všem
členům předchozím i současným, ale také na plány
spolku do budoucna.
Sokolu v Žehušicích bije srdce díky aktivním členkám a členům naštěstí silně a zdravě, tak věřím, že
jako oni pokračují v tradici předků, budou i jejich
děti „sokolovat“ a nenechají tento kus žehušické historie zapadnout v prachu.
Velká oslava tohoto významného jubilea se uskuteční o víkendu 22. a 23. června 2019 společně se
Slavnostmi lesního rohu. Všichni jste srdečně zváni.
(-lj-)

Suroviny:
150 g másla
50 g moučkového cukru
1 balíček vanilkového cukru
špetka soli
6 vajec
200 g máku
100 g lískových oříšků
20 g bílé strouhanky
100 g krupicového cukru
tuk na vymazání a hrubá mouka na vysypání
formy
moučkový cukr na posypání
Postup:
Změklé máslo smícháme s moučkovým a vanilkovým cukrem, solí a žloutky, přisypeme mletý mák, mleté oříšky a strouhanku a zlehka promícháme. Bílky vyšleháme s krupicovým cukrem na pevný sníh, který zapravíme do těsta. Naplníme
do koláčové formy o průměru 18 až 22 cm.
Koláč pečeme v troubě předehřáté na 160° C asi 40 minut. Po upečení ho necháme ve formě krátce vychladnout a pak vyklopíme na kovovou mřížku. Před podáváním koláč pocukrujeme.
(-mm-)
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V Žehušicích a Bojmanech v minulosti probíhal projekt
Obec Občanům, díky němuž spousta z Vás ušetřila nemalé
finanční prostředky. Celkově se do projektu zapojilo
57 občanů, kteří dohromady ušetřili více než 170 000 Kč.
Projekt Obec Občanům měl úspěch po celé České
republice. Proto se firma rozhodla, že projekt významně
podpoří, a tak vznikla firma Občanům s.r.o. (projekt Šetříme
občanům).
Šetříme občanům zajišťuje úsporu domácnostem
v oblasti dodávek energií, spotřeby vody či dalších
odvětvích. Možnosti nabízených služeb se neustále
zvětšují, proto se zapojte již nyní, abyste služeb mohli
využívat co nejdříve.
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Přijďte na městský úřad v Žehušicích dne 27.3.2019
od 15 do 17 hodin, kde Vám bude k dispozci náš
konzultant Petr Spudil.
Jestliže nestihnete využít osobního setkání, ozvěte
se panu Spudilovi na tel. 725 244 644 nebo mu napište
na petr.spudil@setrimeobcanum.cz.
Více o projetku naleznete na www.setrimeobcanum.cz
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