Čtvrtletník

pro Žehušice a Bojmany

Ročník:
9
Číslo:
36
Prosinec 2019
zdarma

Obecní úřad informuje

AKCE PLÁNOVANÉ V ROCE 2020
•
•
•
•
•

Výstavba víceúčelového hřiště z dotací Středočeského kraje
Příprava projektové dokumentace na opravu chodníků
a místních komunikací
Oprava nájezdu u jídelny ZŠ J.V. Sticha-Punta v Žehušicích
Revitalizace hřiště v Bojmanech
Postupná úprava komunikace v lokalitě na Kopečku.

Pravidelně sledujeme vyhlášení výzev z různých dotačních programů a oblastí podpory. Snažíme se tak využít každé možnosti k získání dotací na naše akce a projekty, bez kterých některé investiční
akce není možné realizovat.

POČET OBYVATEL
Žehušice a Bojmany mají k 1. 12. 2019 celkem 807 obyvatel. V Žehušicích žije 736 obyvatel a v Bojmanech 68 obyvatel. V letošním
roce se narodilo 8 dětí a 5 občanů zemřelo.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Jelikož dochází opakovaně k porušení místní vyhlášky 1/2015 ZÁKAZ POCHŮZKOVÉHO A PODOMNÍHO PRODEJE, upozorňujeme především starší občany našeho městyse, aby byli obezřetní, komu otevřou své dveře.

VÍTÁNÍ OBČÁNKU
V neděli 20. října proběhlo v budově staré školy již tradiční vítání
nových občánků do života naší obce. Jsou jimi: Hašek Vojtěch, Jílková Juliana, Horká Natálie, Kočárník Roman, Kupková Malvína.
Děti ze ZŠ J.V. Sticha-Punta v Žehušicích si pod vedením paní učitelky Mgr. Poskočilové pro všechny připravily krásné pásmo písniček. Po jejich vystoupení se uskutečnil slavnostní zápis nových
občánků do pamětní knihy městyse Žehušice. Nechybělo předání
dárečků a společné fotografování nad kolébkou.

Provoz úřadu městyse Žehušice
mezi vánočními svátky
Úřad bude uzavřen od 23.12.2019 do 1.1.2020.
Kontakty na obecní úřad jsou:
Telefonní číslo:
311 249 010
Mobilní číslo - starosta : 725 423 531
E-mail:
obec@zehusice.cz

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Děkujeme dětem a paní učitelkám z MŠ Žehušice, dětskému sboru
Notík pod vedením Mgr. Lenky Macháčkové za krásné přivítání
adventu. Stromeček v Bojmanech se rozsvítil 30. listopadu a poté v
Žehušicích 1. prosince. Tak ať nám všem přinese vánoční čas pohodu, klid a spoustu hezkých chvilek strávených se svými nejbližšími.

Informace pro občany
Poplatky v roce 2019
Upozorňujeme občany, kteří neuhradili veškeré poplatky za rok
2019, aby tak neprodleně učinili!
Poplatky na rok 2020 bude možné platit až od 20. 1. 2020! Prosím
respektujte toto upozornění, neboť v první polovině ledna musí
dojít k uzavření účetních programů za rok 2019 a jejich překlopení
do roku 2020. Děkujeme za pochopení.
Platby za vodné a stočné:
Každá vystavená faktura má svůj variabilní symbol, specifický
symbol, konstantní symbol - toto  je nutné dodržet, jinak se platby
nepárují a tváří se jako neuhrazené.  Není možné, aby platby faktur
za vodné a stočné byly hrazeny dohromady.
Toto se týká i plateb za komunální odpad a poplatek za psa. Přehled vyúčtování místních poplatků Vám bude doručen do schránek během ledna. Děkujeme za pochopení.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH
A V NOVÉM ROCE 2020 MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ
VÁM PŘEJE

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE ŽEHUŠICE
A ÚŘAD MĚSTYSE ŽEHUŠICE.

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 emailovou adresu, na kterou Vám bude fakturace vodného
a stočného zasílána.

Poplatky na rok 2020
Poplatek za odpad:
650,- Kč / trvale žijící osoba a rok,
325,- Kč po platných slevách
650,- Kč / rekreační objekt na rok
Splatný do 30.4.2020 !!!!

Poplatek za psa:
50,- Kč / za psa a rok
(za každého dalšího 100,- Kč)
Splatný do 30.4.2020 !!!!

Poplatek za stočné:
45,- Kč za m3
Poplatek za vodné:
35,- Kč za m3

Veškeré poplatky lze platit hotově na úřadě městyse Žehušice v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 11:00 hod., od 13:00 do 17:00 hod.
nebo bankovním převodem na účet č. 443542319/0800 vedený u ČS, a.s.

PŘiPOMÍNKA LISTOPADOVÝCH UDÁLOSTÍ
Dne 17. 11. se sešli občané u lípy před ZŠ J. V. Sticha - Punta,
aby si společně připomněli listopadové události z let 1939
a 1989. Společně se sborem Notík si lidé zazpívali národní
hymnu, píseň J. Hutky Náměšť, americkou lidovou píseň
Jednou budem dál a nepsanou hymnu Sametové revoluce
- Motlitbu pro Martu. Kdo přišel včas, dostal trikoloru se
srdíčkem, bohužel jsme nepočítali s takovou účastí a na
všechny se nedostalo. Před školou vzniklo srdce ze svíček,
lidé položili květiny k fotce Václava Havla a mohli se podívat na instalovanou výstavku. Akci podpořil pan starosta
i další zastupitelé a na přípravě se podílela Ing. Gabriela
Rychnovská za žehušické Sokoly a Mgr. Yvetta Zemanová
za ZŠ. Děkujeme všem, kteří přišli.

Sbor Notík 20let
Letošním vánočním koncertem v kostele sv. Marka bude slavit 20. výročí sbor Notík. Stopy vánočního zpívání ale sahají do 90. let minulého století, na což zavzpomínala paní Mgr. Marie Slavotínková, roz. Havránková: „Sejít se a zazpívat si, prožít Vánoce jinak. To byla
myšlenka, která stála v základech našeho snažení o uspořádání Vánočního koncertu v žehušickém kostele. Sestře Renátě bylo 17 a mně
18 let a rozhodly jsme se obejít děti v Žehušicích a přizvat je ke zpívání, které by vyvrcholilo štědrovečerním koncertem. V roce 1993 na
podzim jsme se začaly s dětmi scházet a nacvičovat. Vzniklo 35 minutové pásmo koled, které jsme na Štědrý den ve 14 hodin v kostele
sv. Marka uvedly. Vánoce pro mě i pro sestru dostaly nový rozměr - nádherná vánoční hudba, sounáležitost sborečku i odhodlání přemáhat zimu a konečně radost, která nás naplňovala a, doufám, se šířila i dál. Scházelo se nás 20-25 dětí ze Žehušic a nejbližšího okolí. Moc
ráda vzpomínám na celé přípravy koncertu, které začínaly
v září. Texty na první koncert v roce 1993 jsem musela
pilně přepsat přes kopírák, protože kopírka nebyla dostupná. Kreslily jsme si samy i pozvánky. V roce 1997 poprvé
na koncertu hrálo i hornové trio, které připomnělo odkaz
žehušického rodáka. V roce 1998 nás pozval P. Vít Horák
ke koncertování v kostele v Horkách u Čáslavi. Krásných
vzpomínek mi stále zůstává mnoho. Přeji hodně zdaru
a radosti všem, kteří budou koncerty připravovat i těm,
kteří si je přijdou poslechnout.“
Na tuto tradici bylo jednoduché navázat, chodila jsem
zpívat každý rok k Marušce a Renče, tedy k M a R, které
nikdy nevystupovaly jako „učitelky“, ale spíš jako kamarádky, které mají jasný cíl, tuhle tradici se snažím dvacet
let dodržovat i já, protože to bylo to, co mě na tom bavilo
nejvíce, atmosféra soudržnosti. Stávají se pak fajn situace,
že jdu po chodbě školy a spoza rohu se ozývá „ahoj, Leni!“  
V roce 1999 se Maruška odstěhovala a na postu dirigentky
ji vystřídala Renata, místo u varhan jsem zaujala já, což
byla velká škola a zkušenost do dalších let. Začátky Notíku, který své jméno také několik let hledal, jsou spojeny se Základní školou J.V. Sticha - Punta Žehušice, která
nám umožnila chodit nacvičovat do třídy s klavírem, také
se k nám přidaly i děti z okolních vesnic. Postupem času
nás také začal podporovat Městys Žehušice. Na koncertu
v roce 2000 se podílela paní učitelka Soňa Kubová, která

doprovázela některé písně a také zahrálo hornové trio. V dalších letech už varhanům kraloval Ondra Podhradský, který z jedenáctiletého
kluka s krátkými rukávy u bundy a znalostí pár akordů
vyrostl v perfektního profesionálního hudebníka. Pouze
dva roky vynechal, stejně ale seděl v první řadě, pak tedy
usoudil, že vzdálenost Žehušice –Liberec není to, co by
mu mělo bránit s námi hrát. Během dvaceti let se ve sboru
vystřídali různí zpěváčci, od předškolních dětí po vysokoškoláky, někteří si zazpívali jednou, někteří zůstali několik let. Dlouholetou stálicí byla Petra Fantyšová, mými
velkými oporami pak Petra Slavíková, sestry Renča a Denča Blažkovy, Anička Stárková a Niki Růžanská, za což jim
velmi děkuji. Také se k nám připojovali skvělí hudebníci
s kytarou, lesním rohem, flétnou, ukulele, klarinetem…
na což letos doufám navážeme. Za dvacet let se vytvořily
velké zástupy těch, kterým je třeba poděkovat, od rodičů, kteří vozí zpěváčky i z velkých dálek, trpělivě čekají
na dlouhých zkouškách, rodičům, kteří vymýšlejí dárečky
pro ostatní, vyrábějí převleky za anděly, těm, kteří přispěli
svým talentem a umem a vytvořili pro nás každým rokem
originální pozvánky. Tedy hlavně dvěma. Mým dobrým
duším, Báře Zavadilové (Vařečkové) a Alence Haškové
(Mátlové). Vyrostly jsme spolu s každým koncertem, s každým rokem. Jsem vděčná, že vánoční koncerty vytvořily
přátelství, která mají přesah z hudebních životů do osobních, že se nám přes velké nervy a stále větší trému stále
daří zaplňovat kostel, že nás stále baví snažit se předat naše
hudební nadšení, úsměvy a radost i Vám.
Proto Vás co nejsrdečněji zvu i letos na tradiční Vánoční koncert v kostele sv. Marka v Žehušicích, který se letos bude konat již od
14.00 hodin.
Marie Slavotínková, Lenka Macháčková
Hasiči

Naši dobrovolní hasiči
Všechny Vás opět zdravím v tomto předvánočním čase a rád bych Vám přiblížil podzimní činnost našeho sboru.
V neděli 19. října se naši čtyři členové JPO zúčastnili cvičení „Kutnohorský hasič“, kde profesionálové proškolili dobrovolné hasiče v
záchraně tonoucího z vodní hladiny včetně poskytnutí první pomoci, v likvidaci požáru jednopodlažní budovy a seznámili je s postupem
vyhledávání pohřešované osoby v lesním terénu a s prací se žebříkem a slaňováním.
Jako každoročně se naši členové aktivně zapojili do soutěže „Běh na rozhlednu Vysoká“, tentokrát nás reprezentovali tři účastníci: Pavel
Mátl (22. místo), Miloslav Růžička (16. místo), Šimon Staněk (9. místo).
Okrskové námětové cvičení proběhlo v neděli 10. listopadu v Kobylnicích. Celkem se zúčastnily 4 jednotky (Žehušice, Záboří nad Labem,
Svatý Mikuláš, Rohozec). Úkolem byl nácvik velkokapacitního čerpání vody pomocí nasazení většího množství čerpadel. Naše jednotka
čerpala vodu pomocí vozidla CAS a přenosné stříkačky PS 12. Naše stará technika nás naštěstí nezklamala, fungovala bez problémů.
Závěrem bych chtěl občany pozvat na Výroční valnou hromadu SDH Žehušice, která se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Žehušice
v sobotu 11. ledna 2020. A druhá pozvánka se týká Okrskového hasičského plesu, který pořádáme ve spolupráci s ostatními okrskovými sbory v sobotu 21. března 2020 v tělocvičně ZŠ Žehušice. Tentokrát nám k tanci a poslechu zahraje kapela ECHO 91.
Jako velitel JPO bych si dovolil upozornit na zvýšené riziko vzniku požárů v období vánočních svátků (zejména hořící svíčky bez dozoru,
lampiony štěstí a zábavná pyrotechnika).
Příjemné prožití vánočních svátků přejí hasiči Žehušice.
(-pj-)

MLADÍ HASIČI ŽEHUŠICE
Po letních prázdninách odpočatí a plni elánu vlétli naši malí hasiči do IV. kola
Soptíka v Močovicích 8. září. Družstvo A tam předvedlo neskutečný výkon a obsadilo 2. místo. „Béčko“ skončilo na 11. místě. O týden později 14. září na posledním kole ve Žlebech „áčko“ udrželo náskok a 5. místem si zajistilo celkově
4. pozici v letošní sezóně. Před nimi byly pouze všechny tři týmy Uhlířských
Janovic. Družstvo B potvrdilo 13. místem i stejnou příčku celkového pořadí.
Svými výkony na posledních dvou kolech okresní ligy donutili naši závodníci
hned dva vedoucí k nedobrovolné koupeli v ledové vodě. Příští rok přehodnotíme limity. Veliký úspěch jsme oslavili na okrskovém grilování v Rohozci.
Taneční parket, hudba, spousta limči… Malí sportovci večer vyčerpaně odpadli.
Podzimní kolo celostátní hry Plamen proběhlo 12. října na stadionu Olympia
v Kutné Hoře. Od této soutěže už nedělíme naše družstva na A a B, ale na žáky

mladší a starší. Původně jsme plánovali, že nastoupíme pouze do disciplíny štafeta 4x60 m. Nakonec jsme však své síly poměřili s ostatními i ve štafetě požárních dvojic a 400 m CTIF. Protože na tyto disciplíny nemáme vlastní vybavení,
přesunuli jsme se na některé tréninky do Žlebů. Velký dík patří tamnímu vedoucímu P. Kunáškovi, ale také rodičům našich dětí, kteří ochotně vozili své
ratolesti rovnou na cvičiště. Při samotné soutěži naši prokázali technickou zdatnost na všech úsecích. Obě družstva prošla soutěží bez trestných minut. Pro
příště musíme zapracovat na rychlosti. Mladší zaujali poslední 8. místo a starší
dosáhli na 9. pozici z jedenácti. Ještě na tribuně si děti pochutnaly na výborném
ovocném dortu ve tvaru hadice v kotouči. Děkujeme Zdeně Ďurinové!
Hned v neděli 13. října jsme za letošní výkony poděkovali i dětem pronájmem
drah na bowlingu v Kutné Hoře. Příjemné odpoledne rychle uteklo a domů si
účastníci odnesli svačinové boxy. Tím jsme vyčerpali dotaci od MŠMT na volnočasové aktivity.
Podzimní běh na rozhlednu Vysoká 2. listopadu byl bohužel pro žákovské kategorie zrušen kvůli nepřízni počasí. Do této části se přihlásilo celkem 80 malých běžců, z toho našich mělo být čtrnáct. Nezbývá než se těšit na jaro.
Dne 8. a 9. listopadu prošlo našich šest vedoucích mládeže dvoudenním školením. Složením závěrečného odborného testu se k původní
pětici připojil Karel Vilím.
Z výtěžku sběru železa jsme v letošním roce přikoupili další čtyři dresy a hlavně vozík na PS12. Tato pomůcka nám velice chyběla a výrazně ulehčí přesun stroje mezi jednotlivými pokusy na soutěžích. Děkujeme!!!
(-mm-)

Jménem kolektivu mladých hasičů přeji klidné vánoční svátky, plné pohody.
Ať jediné plameny, které potkáte, jsou ty v rodinném krbu!
TJ SOKOL ŽEHUŠICE z. s.

PODĚKOVÁNÍ
V pátek 18. října poděkovali žehušičtí sokolové a hasiči odvolané starostce Ing. Zuzaně Havlíkové Heřmánkové za dlouholetou aktivní
spolupráci a podporu a popřáli jí do další životní etapy mnoho štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
(-lj-)

MAGICKÁ NOC
Průvod obcí se vydal v sobotu večer 2. listopadu za strašidelným dobrodružstvím. Šest dobrých bubáků na cestě od hřbitova k základní
škole bylo připraveno odměnit odvahu účastníků kouzelným korálkem a magickým znamením. Děti tak získaly talisman proti „zlým
mocnostem“ a na konci cesty ještě dárek za statečnost.
Jako již tradičně se děti, rodiče i prarodiče mohli občerstvit u připraveného stánku a opéci si buřtík, který byl tentokrát pro všechny
zdarma (děkujeme tímto SPMP Kolín za chutný sponzorský dar).
Celá akce byla podpořena MAS Lípa pro venkov z. s. a také finančním darem firmy ADRIA. Děkujeme.
(-lj-)

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
Přijďte se protáhnout a zlepšit si kondičku! Každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin v tělocvičně ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice. S sebou:
vhodný oděv a obuv na cvičení, ručník, pití, dobrou náladu a 20,- na pronájem tělocvičny. Těšíme se na Vás!
(-lj-)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ŽEHUŠICÍCH A BOJMANECH
Ve spolupráci s Oblastní charitou Kutná Hora se v neděli 5. ledna 2020 v dopoledních hodinách uskuteční Tříkrálová sbírka, která je určena na pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům. Věříme, že i letos nezůstanou Vaše dveře před malými koledníky zavřené a opět finančně přispějete na dobrou věc.
(-lj-)

POZVÁNKA na VALNOU HROMADU
TJ Sokol Žehušice z. s.
Valná hromada se uskuteční ve středu 8. ledna 2020
od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Žehušice.
Program:
1. Zahájení a přivítání
2. Volba pracovního předsednictva, návrhové, mandátní a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Schválení programu jednání valné hromady
4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok
2020
5. Zpráva o činnosti za rok 2019 a návrh činnosti na rok 2020
6. Volba členů výkonného výboru a předsedy TJ Sokol Žehušice z. s.
7. Volba členů a předsedy kontrolní komise
8. Návrh usnesení valné hromady
9. Vybírání členských příspěvků
10. Diskuse
ÚČAST VŠECH ČLENŮ NUTNÁ!
Rádi přivítáme i nové zájemce o členství v našem spolku!
INFORMACE: Prosíme přinést s sebou členský průkaz. Členský příspěvek včetně pojištění činí pro dospělé 100,- Kč, děti 6 – 18 let 50,- Kč, děti do 6ti let zdarma. Noví zájemci o členství obdrží členský průkaz na místě.

POZVÁNKA
na VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
Sbor dobrovolných hasičů Žehušice
Sobota 11. ledna 2020 od 18.00 hod zasedací místnost
Obecního úřadu Žehušice (Hlavní 107)
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele jednání a ověřovatele zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Volba volební komise
5. Zpráva o činnosti sboru za upynulé funkční období
6. Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2019.
7. Zpráva o stavu techniky SDII a JPO v roce 2019
8. Zpráva o hospodaření sboru
9. Zpráva revizora sboru
10. Návrh činnosti sboru na další rok s výhledem na celé
funkční období
11. Představení kandidátů na funkci starosty, jeho náměstka,
členů výboru a revizora sboru
12. Zpráva volební komise - volba funkcionářů sboru
13. Zpráva návrhové komise
14. Vystoupení hostů, diskuse
15. Závěr, občerstvení

Mateřská škola
Podzim nám přinesl spousty slunečných dnů. Děti mohly poznávat rozmanitost přírody plnými doušky. Od září do prosince jsme měli
velmi nabitý program a fotografie z akcí můžete shlédnout na našich webových stránkách. V září k nám přijelo Mobilní planetárium se
zábavným vzdělávacím programem, ve kterém se děti dozvěděly formou pohádky o Měsíci a znamení zvěrokruhu. Poté k nám přilétli
dravci a sovy ze záchranné stanice Vavřinec. Jako každoročně jsme navštívili místní oboru, kde nám pan oborník Stárek řekl spoustu zajímavých věcí. Děti donesly prasátkům a jelenům dobroty. Koncem listopadu jsme navštívili zámek Žleby, kde nás čekala vánočně laděná
procházka zámkem. Děti si také užily kino v Čáslavi s pohádkou ,,Čertí brko.” Velmi se vydařily podzimní a vánoční tvořivé dílny s rodiči
a dětmi ve třídě SLUNÍČEK a HVĚZDIČEK. Atmosféra byla rodinná a obě třídy byly poté vyzdobeny krásnými výrobky.
První adventní neděli děti se svým vystoupením navodily vánoční atmosféru u rozsvícení vánočního stromečku v obci. Poté nás čekalo
mikulášské dopoledne s nadílkou a zdobení stromečků na
obou třídách. Následně nastalo
čekání na Ježíška, jestli dětem
pod stromečky něco nadělí.
Vánoční dopoledne jsme si
zpestřily vánočními tradicemi
a zpěvem koled. Co myslíte, jak
to dopadlo?  Přišel za námi Ježíšek?
Všem přejeme krásné prožití
svátků vánočních a v novém
roce spousty rodinné pohody
a šťastných zářících dětských
očí.
Kolektiv MŠ

Knihovna

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice

Přednáška

Dětský čin roku 2019

Abychom se trochu zastavili ve vánočním shonu, tak jsem pro Vás připravila v  knihovně 4. 12. 2019 od 16. hod cestovatelskou přednášku
o Estonsku, tu bude přednášet Bc. Jiří Kalát, DiS. Dále bude probíhat malá přednáška o výživovém poradenství s rostlinnými produkty
a Aloe Vera, kterou bude přednášet Mgr. Eva Nezavdalová. Vše se bude konat  v místnosti naproti knihovně v budově Obecního úřadu.

Informace o provozní době během Vánoc
Knihovna bude uzavřena od 12. 12. 2019 do 14. 1. 2020. V tuto dobu dostane knihovna nový nábytek a bude přestavěna s pomocí
Ing. arch. Michaelou Šulcovou. Tak se, milí čtenáři, můžete těšit na nové prostředí.

Služby v knihovně
Chtěla bych poukázat na nové služby knihovny, těmi jsou tisk, laminování a kroužková vazba. Pokud budete potřebovat, přijďte během
otevírací doby ve středu od 16 hod do 18 hod, nebo je možná domluva s Bc. Gabrielou Línkovou na telefonním čísle: 723 010 959.
Černobílý tisk
Kroužková vazba
Tisk - bílý papír - formát A4
2,- Kč
Průměr hřbetu 6 - 8 mm
10,- Kč
Tisk - barevný papír - formát A4 3,- Kč
Průměr hřbetu 10 - 14 mm
13,- Kč
Laminace
Průměr hřbetu 16 - 19 mm
16,- Kč
Laminace jedné strany formátu A4 15,- Kč
Průměr hřbetu 22 - 25 mm
19,- Kč
Laminace jedné strany formátu A5 10,- Kč
Karton A4
3,- Kč
Fólie A4
4,- Kč

Nejvíce půjčené knihy:
Žízeň - Jo Nesbo
Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel a poklidně vyučovat na policejní akademii. Jenže v Oslu dojde k vraždám několika žen, které si daly schůzku přes Tinder. Vyšetřovacímu týmu
v čele s Katrin Brattovou zůstává rozum stát nad tím, že obětem
vždy zmizelo určité množství krve. A tak je Harry povolán zpět
do služby. Dopátrat se pravdy není ani pro něj jednoduché. Navíc
je postaven před zásadní dilema: dát přednost rodině, nebo vyšetřování.
Modrooký chlapec – Danielle Steel
Ginny Carterová byla vycházející hvězdou televizního zpravodajství. S manželem, populárním moderátorem, a tříletým synkem
vedla spokojený život v Beverly Hills. Až do chvíle, kdy ji osud dva
dny před Vánocemi připraví o všechno. Ginny touží složit střepy
svého života opět dohromady a snaží se najít smysl v humanitární
práci v nejchudších částech světa. Na výročí osudné nehody, když
sama zápasí s myšlenkou na smrt, se setká s opuštěným chlapcem.
Z jeho modrých očí vyzařuje síla ducha a neodolatelná směs nevinnosti a moudrosti. Ginny mu instinktivně chce nabídnout pomoc.
Rozvine se mezi nimi zvláštní pouto a oba dva touží po tom, aby si
vzájemně poskytli rodinu, kterou každý z nich ztratil. Chlapec ale
nedokáže lidem důvěřovat, od Ginny utíká a navíc před ní skrývá
tajemství. Zradil ji, a ona se o tom jednoho dne dozví…

Kvůli tobě i zhubnu – Ellen Bergová
Pětačtyřicetiletá Niki je kulatá a spokojená.
Náhle se jí však zhroutí svět. Mladičká podvyživená zmije jí chce
odloudit manžela. Niki je konfrontovaná s osudovou otázkou
všech žen: Jsem příliš tlustá?
Po létech baculaté idylky se rozhodne bojovat. Naordinuje si odtučňovací pobyt, kde najde útěchu nejen u obézních družek v neštěstí, ale i u Lea, muže velikosti XXL. A je tu také Mario, vysoce
erotický masér shiatsu.
Je snad hubnutí nový druh sexu? A co vlastně je a není sex? Niki
svádí nelítostný boj o pravou lásku.
Táta za všechny prachy – David Williams
Ve svém desátém románu David Walliams opět bez sentimentu
ukazuje, že život není jen černobílý, a se samozřejmostí sobě vlastní brilantně spojuje tragédii s humorem. Frankův otec Denis se
živil jako automobilový závodník. Byl absolutně nejlepší – král závodní dráhy. Měl tisíce obdivovatelů. Když zvedal vítězné poháry
nad hlavu, davy šílely a život byl skvělý. Avšak po ošklivé havárii se
z opěvovaného hrdiny stál nikdo – nula. Frank s tátou zůstali sami,
bez pomoci a bez peněz, zato ve špinavých rukou nebezpečného a
bezcitného šéfa podsvětí pana Velikána a jeho přisluhovačů. Když
se táta Denis dostane do vězení, jen Frank věří v jeho nevinu a
pokusí se ho zachránit…
(-gl-)
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Již se pomalu stává tradicí, že se žáci naší školy každoročně účastní celorepublikového projektu Dětský čin roku. Dětským hrdinou se
může stát každý žák. Pomáhat se dá různými způsoby a nezáleží na tom, zda pomohou kamarádovi nebo kamarádce, babičce nebo dědečkovi, nebo neznámým lidem. Stačí jen chtít a nebýt ke svému okolí lhostejný.
Jak je vidět z příspěvků, které sepsaly děti, máme kolem sebe dětské hrdiny. Každý příběh je jedinečný, ale mají jedno společné – pomůžou potřebným a nás ostatní potěší a zahřejí u srdce.
Posuďte sami a přečtěte si příběh Michaely Suché, který byl odbornou porotou vybrán do semifinále. O úplném vítězi rozhodnou samy
děti svým hlasováním. Držte nám palce.
Další příběhy si můžete přečíst na www.detskycinroku.cz.
Mgr. Ilona Žídková

Moje maminka je dlouhodobě nemocná. Má roztroušenou sklerózu, což je nevyléčitelná nemoc omezující
pohyb. Jedná se o onemocnění nervové soustavy. Potřebuje pomoci s chůzí, například dělání „živé berle“
atd. Snažím se mamince pomáhat s chůzí a oporou.
I když je moje maminka nemocná, pracuje v nemocnici a pomáhá lidem velmi úspěšně. Dokázala zvednout člověka z vozíku. Myslím to tak, že už nebyl na vozík vázán.
Každý máme člověka, který potřebuje pomoci, i když se o pomoc třeba nehlásí. Pomáhat je správné!
Michaela Suchá, 7. třída

Exkurze ve výrobně vánočních ozdobiček
Ráno jsme jeli do Horního Bradla. Tam jsme se nejdříve podívali, jak se vánoční ozdobičky vyrábějí. V této firmě se ozdoby dělají ze skla. Vezme se skleněná trubička, ta se nahřeje, vyfoukne
se požadovaný tvar, např. kulička. Do kuličky se stříkne roztavené stříbro a potom se namáčí
v teplé vodní lázni. Po zaschnutí se namaluje a posype třpytkami, a to všechno ručně. Vánoční
ozdoby se zabalí do krabiček a vozí do celé Evropy, dokonce i do USA. Když jsme prošli celou
výrobnou, mohli jsme si každý sám jednu kouli nazdobit. Nakonec jsme vybírali a zároveň
nakupovali z velkého množství vystavených ozdobiček. Dopoledne uteklo jako voda a do školy
jsme se vrátili už jenom na oběd. Exkurze se nám velmi líbila.
Martin Nešpor, žák 5. třídy

Halloween trochu jinak
Konfucius jednou řekl: „Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si
pamatuji. Co si vyzkouším, tomu
rozumím.“ Myslíte si, že lze tuto
starou pravdu aplikovat i na Halloween a na rodiče? Věřte mi
nebo ne, ale jde to. O tom jsme se
přesně 31. října přesvědčili u nás
v klubu. V ten tajemný a strašidelný večer se v něm sešla velká
spousta dětí a rodičů. A věřte mi,
že takovou party klub ještě nezažil, doslova praskal ve švech! Ale
to nám nebránilo v tom, abychom
rozehráli velký souboj rodiče vs.
děti. Zkoušeli jsme v kvízu, jaké
máme znalosti o tomto svátku. Čich potrápilo čarodějné koření a jíst „žížaly“ je také velké umění. A co teprve, když potkáte mumii či
něco opravdu divného v nádobě, do které musíte sáhnout, avšak nevidíte do ní! Věřte mi, že souboj to byl nelítostný! S vervou hráli všichni bez ohledu na příbuzenské vztahy. A ačkoliv zvítězili o malý kousek rodiče, všichni jsme si odpoledne užili a zakončili ho spořádáním
spousty dobrot, které nám přinesli úžasní rodiče. Takže jsme slyšeli – kupu zajímavostí, fandění a smíchu; viděli – spoustu úsměvů, vyděšených výrazů; a vyzkoušeli své schopnosti i smysly a spousty úžasných dobrot! Moc vám všem přejeme trochu strašidelných podzimních
večerů třeba u dobré knížky.
Lucie Kopecká, ŠK

Hvězdárna a planetárium
v Hradci Králové

Sport ve škole
od začátku školního roku

Téměř každý rok jezdí naši žáci na vzdělávací programy do
planetárií. Letos jsme si vybrali návštěvu Hvězdárny a planetária
v Hradci Králové. Po vstupu do digitálního planetária jsme si
sedli do pohodlných sedadel, téměř lehátek a sledovali jsme noční
oblohu, poslouchali jsme zajímavé povídání o Slunci, o planetách
sluneční soustavy, o souhvězdích. Po ukončení tohoto programu
jsme navštívili kopuli hvězdárny s dalekohledem. Mrzelo nás, že

Žáci naší školy na začátku školního roku sportovně nezaháleli. Již
tradičně se zúčastnili okresní olympiády žactva v Kutné Hoře
a přivezli čtyři medaile a další pěkná umístění mezi nejlepšími
žáky okresu Kutná Hora.
Mezi nejlepších deset se dostali:
1. místo: Lucie Doubková 60m 9,59, Adam Pernica 800m 2:35,6
2. místo: Lucie Doubková 150m 24,41, Adam Pernica 300m 46,56
4. místo: Richard Středa dálka 450
5. místo: Matěj Pokorný, Michal Nocar, Adam Pernica,
Richard Středa 4x60m 35,16
7. místo: Richard Středa 60m 8,81
8. místo: Adam Pernica 60m překážek 11,96
9. místo: Jan Špitálník kriket 42,69 a koule 7,36
Žáci 6. a 7. třídy se úspěšně zúčastnili okresního kola v přespolním
běhu a těsně obsadili krásné 4.místo. Kluci běželi ve složení: Adam
Pernica, Michal Nocar, Tomáš Tlustý, Jakub Richard Havlík, Filip Krtička, Jan Špitálník a Jakub Víšek.

jsme se kvůli nepříznivému počasí nemohli podívat na Slunce
a sluneční skvrny. Cestou k dalekohledu jsme sledovali pokus
s Foucaultovým kyvadlem. Přesvědčili jsme se o tom, že se naše
Země otáčí kolem své osy. Na závěr jsme si mohli zakoupit drobné
astronomické pomůcky a publikace. Tato výuka mimo školní
lavice se všem líbila.
Mgr. Iveta Poskočilová

Rudolfinum
V Praze v Rudolfinu to bylo moc pěkné, protože tam orchestr hrál
hezkou hudbu a taky to bylo hodně legrační. Také se mi to moc
líbilo, protože tam Anička Kopecká a Martin Hraňo z naší třídy
zatančili čaču. Pavel Liška (náš známý herec) a pan dirigent tam
byli asi nejsrandovnější. Na závěr koncertu jsme všichni zazpívali
píseň Ktož sú boží bojovníci.
Marie Bůžková, žákyně 5. třídy

Středa 23. října 2019 byla závodním dnem pro žáky a žákyně druhého stupně. Na školní hřiště již podruhé zavítal seriál Czech
Target Sprint Open. Stejně jako loni i v tomto ročníku soutěže se
v Žehušicích rozhodovalo o tom, kdo postoupí do jarního finále
a bude moci bojovat o vítězství spolu s dalšími desítkami finalistů
z různých škol.
Také z Žehušic postupuje hned 12 medailistů ze školního kola.
Ze sedmé třídy to jsou Vanessa Marie Joštová, která postoupila
z prvního místa časem 6:50,650 s, Nela Pikuliaková (8:21,623 s)
a také Veronika Stehnová (8:48,303 s). Z chlapců se do finále podívají Robin Budka (6:28,980 s), druhý Lukáš Hromas (7:58,766
s) a z osmé třídy si finálovou účast zajistily Kateřina Dušková
(6:41,934 s), Gabriela Víšková (6:45,677 s) a Tereza Pávková
(7:00,376 s). Chlapce pak budou ve finále reprezentovat vítěz Jan
Stránský, který zaběhl nejlepší čas dne 5:10,131 s, stříbrný medailista David Nalezinek (6:55,381 s) a bronzový medailista Michal
Tomíška (6:59,920 s).
Nejrychlejšími šesťáky, na které čeká ostrý kvalifikační závod
v příštím školním roce, byli Barbora Šálená (6:52,209 s) a Michal
Nocar (5:37,817 s), mezi deváťáky zvítězili Natálie Svobodová
(6:35,716 s) a Filip Heřman (5:49,570 s).
Nyní naše žáky čekají okresní kola ve florbale, kde budou školu
reprezentovat žáci 6. a 7. ročníku a žáci a žákyně 8. a 9. ročníku.
Budeme držet palce.
Jana Červenková, učitelka TV

Základní škola Jana Václava Sticha-Punta
Žehušice

VÁNOČNÍ ADVENT
Srdečně Vás zveme
na naši vánoční besídku a tradiční jarmark
4. 12. 2019 v budově školy
Program:
15:45 - Rozsvícení vánočního stromečku před školou
a zpívání žáků ze ŠD a ŠK
16:00 - Otevření vánočního jarmarku na hale školy
17:00 - Zahájení vánoční besídky v tělocvičně školy
Těšíme se na Vaši návštěvu
a společně prožité chvíle adventního času

Veselé dýňování
Typickým znamením přicházejícího podzimu je krásně zbarvená příroda. Podzim se přihlásil v celé své barevné parádě. Tohle roční období přináší hodně krásného i zábavného.
Děti ze školní družiny se připravily na veselé dýňové
tvoření. Mnozí si z domova přinesly dýně různých
tvarů, barev i rozměrů. Dýňová tvořilka mohla začít.
Pod rukama dětí vznikaly originální náčrtky veselých
i strašidelných dýňových obličejů.
Děti si hlavně nechaly záležet na dlabání dýní. To je bavilo ze všeho nejvíce. S rukama zabořenýma do oranžové hmoty se snažily vytvářet různé tvary a obrazce.
Moc je bavila tvárnost lepkavého materiálu a děti nepohrdly ani takovou činností jako je lovení dýňových
semínek.
Dýňová tvořilka se letos opravdu zdařila. I když dýňové hlavy dlouho nevydržely, zůstal nám skvělý zážitek
z této veselé akce.
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Alena Vilišová, ŠD

Ze života 3. třídy
„My jsme žáci třetí bé…“ aneb Mach a Šebestová jako pomocníci a průvodci u třeťáků, kteří od začátku školního roku pilně pracují a učí se.
Už zvládli celou násobilku, v češtině vyjmenovaná slova po B a vědí toho spoustu o živé i neživé přírodě. Navíc také od září spolu jako třída
zažili spoustu akcí – navštívili výstavu skla v Kamenném domě v Kutné Hoře, odkud si přivezli ozdobené skleničky. Při pracovním vyučování uklidili blízké okolí školy a hned na to si v kuchyňce připravili v rámci studené kuchyně chlebíčky. Dozvěděli se zajímavosti o trilobitech
a dinosaurech v mobilním Triloparku. V projektovém dni se seznámili s tím, co je to Halloween a jak se slaví, a tak se ve třídě objevili čarodějové, smrtky, upíři a jiná strašidla. Z hrůzostrašných kostýmů se pak ale rychle převlékli do společenského, aby v pražském Rudolfinu zhlédli představení „Tučňáci
v Rudolfinu“ s moderátorem Pavlem Liškou a nasáli něco z hudební kultury a světa
orchestru. V listopadu
pak navštívili čáslavskou knihovnu, kde
se dozvěděli, jakým
způsobem
funguje
půjčování knih, a měli
možnost stát se jejími
pravidelnými návštěvníky. Nově také třeťáci
poznali kolínské divadlo (vždy se jezdilo do Čáslavi), kde zhlédli pěknou pohádku. V prosinci je v plánu návštěva Kutné Hory, kde si
na Hrádku vyrobí vánoční ozdoby a také si dají společnou předvánoční pizzu. Však už také ve třídě bude vše dýchat adventní a vánoční
atmosférou a všichni se budou těšit na společnou třídní vánoční besídku (Den třídního učitele), při kterém si navzájem rozdají dárky a
budou si přát krásné prožití Vánoc a vše nejlepší do nového roku.
Mgr. Miroslav Procházka, třídní učitel

Je třeba mít čas …
Za sebe, za žáky, za celý učitelský sbor a všechny pracovníky školy
přeji dostatek času na všechna milá slova a laskavé činy, spoustu zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti v nastávajícím novém roce 2020.
Základní škola děkuje všem, kteří ji podporovali a přispěli tak k úspěchům,
které naši žáci během roku dokázali.
Yvetta Zemanová

(-gl-)
Doporučujeme z naší kuchyně

MRKVOVÉ ŘEZY
Korpus:

5 vajec velikosti L
200 g cukr krupice
1 vanilkový cukr
1 citron
500 g jemně nastrouhané mrkve
150 g mletých vlašských ořechů
150 g strouhaného kokosu
300 ml slunečnicového oleje
200 g polohrubé mouky
20 g jedlé sody
½ lžičky soli

Krém:
450 ml mléka
1 vanilkový pudink – prášek
1 tvaroh – vanička
1 ricotta
1 pomazánkové máslo

Postup:

Celá vejce ušleháme s oběma cukry, vmícháme
citronovou šťávu a postupně přidáváme všechny
další ingredience. Dobře promícháme a vylijeme
na vymazaný a moukou posypaný plech. Pečeme
při 165-170  °C.
Uvaříme hustý vanilkový pudink. Do studeného
vanilkového pudinku vmícháme tvaroh, ricottu,
pomazánkové máslo a cukr podle chuti. Všechny
ingredience dohladka vyšleháme. Hotový
krém namažeme na korpus. Zdobíme nasucho
opraženými oříšky nebo jen posypeme kakaem.
(-mm-)

TJ Sokol Žehušice z. s. pořádá

V sobotu 8. února 2020 od 15.00 hodin v tělocvičně
ZŠ J. V. Sticha – Punta v Žehušicích.
Nebudou chybět soutěže, tanec, odměny!
Vstupné: děti ZDARMA, dospělí 30,Občerstvení zajištěno!
Přezůvky pro děti – vhodné .

Zdroj obrázky: https://www.i-creative.cz/2012/02/12/detsky-karneval/

Velké poděkování
za celoroční spolupráci a příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2020
přeje tým redakce Čtvrtletníku
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