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Obecní úřad informuje

ZÁJEZD PO STOPÁCH
ZÁBAVNÉ HISTORIE

ZNEČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ
A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

Městys Žehušice pořádá v sobotu 9. května
2020 další zajímavý autobusový zájezd doprovázený lektorem Akademie třetího věku
Ing. Petrem Šikou. Těšit se můžete na návštěvu renesančního zámku Kratochvíle,
zámku Blatná a filmových Hoštic. Více informací naleznete na stránkách obce v průběhu měsíce dubna. Další zájezd je naplánovaný na podzim 26. září 2020.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
V Žehušicích a v Bojmanech proběhne svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
ve dnech 21. 4. 2020 (úterý) a 22. 9. 2020
(úterý).
Pokud chcete odvézt tento druh odpadu,
umístěte ho alespoň den předem nebo
ve svozový den v ranních hodinách 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 sběrný dvůr.
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.
Do nebezpečného odpadu nepatří
pneumatiky, od roku 2020 přišel v platnost nový zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, stanovil povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru.
Předem děkujeme za spolupráci.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU A BIOODPADU
Od 20. 3. 2020 bude svážen na střídačku
komunální odpad a bioodpad.
První svoz bioodpadu proběhne v pátek
20. 3. 2020, pak bude každý pátek v sudém týdnu.
Svozovým dnem zůstává pátek.
Pokud ještě někdo z Vás nemá nádobu
na bioodpad a měl by zájem, je nutné si ji
vyzvednout na OÚ Žehušice nejpozději
do konce března 2020.

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ
V BOJMANECH
V úterý 28. 4. 2020 bude probíhat vybírání
poplatků za TKO 2020 a za psa v Bojmanech a to v době od 11:30 do 12:30 hodin.

NABÍDKA DŘEVA
– SAMOTĚŽBA
Městys Žehušice nabízí prodej dřeva samotěžbou za cenu 150,- Kč/1m3 včetně DPH.
Své nabídky zasílejte na email: obec@zehusice.cz.

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 na dodržování této povinnosti dané zákonem.
Povinnost dbát o stav svého pozemku vyplývá i z principů, na kterých je založeno
vlastnické právo.

Majitelé psů chodí své mazlíčky venčit
především na obecní prostranství a podstatná část z nich po svém psovi neuklízí
jejich exkrementy. Tento problém je v naší
obci dlouhodobý, jelikož není v silách a finančních možnostech obce, aby docházelo
k pravidelnému úklidu. Odstranění tohoto
problému se zdá být jednoduché, nicméně
snaha udržet čistotu a pořádek není stále
u některých pejskařů samozřejmostí. Není
moc příjemné po svém pejskovi uklidit, ale
věřte, že ještě nepříjemnější je do ,,toho“
šlápnout.
Nám tedy zbývá jen doufat, že si neukáznění majitelé psů konečně uvědomí tuto
nepříjemnou situaci a polepší se.

OBECNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
• Došlo k výměně starých nástěnek
za nové, vzniklo nové posezení u pomníku.
• V mateřské škole došlo v celém objektu k výměně starých žárovek za nové,
úsporné.
• V základní škole dojde v průběhu jarních prázdnin k výměně osvětlení dvou
učeben, dvou kabinetů a sborovny. Další
výměna světel bude následovat.
• Byla podaná dotace z programu 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci
Tematického zadání Obecní knihovny.
• Byla podaná dotace z programu 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Vybavení jednotek SDH obcí
osobními ochrannými prostředky.
• V Bojmanech během jara dojde k opravě
místní komunikace.
• V Bojmanech bylo svépomocí uklizeno
před objektem č.p. 46.

CO DO KANALIZACE
NEPATŘÍ!!!
Určitě jsme se všichni alespoň jednou
setkali s ucpaným odpadem. Ať už je to

špatně odtékající dřez v kuchyni, či sprchový kout v koupelně nebo ucpané WC.
Nejenže jsou to nepříjemné záležitosti, ale
vzniklé problémy nám mohou způsobit
i další, zejména by to mohla pocítit naše
peněženka.
Všichni jistě víme, že olej je ve vodě nerozpustný, na hladině vytvoří film, který je pak
velmi obtížné odstranit.
Pokud použitý olej nebo tuk vlijeme rovnou do dřezu, mastnota se usazuje na stěnách, na které se pak lepí zbytky potravin
a nečistot. Vnitřní profil potrubí se tím
pádem zmenší a odtok i kanalizace se tak
může ucpat. Tuk vytvoří zátku, následuje
čištění kanalizace a odstranění ucpaného
a znečištěného potrubí, což v mnoha případech velmi zvyšuje provozní náklady.
Dalším, možná daleko nepříjemnějším
problémem jsou zbytky jídla, které se zachycují v kanalizaci. Ty se totiž samovolně
rozkládají a vzniká přitom velmi nepříjemný hnilobný zápach. Mnozí si prostě myslí,
že vhazovat potraviny do záchodové mísy,
nebo prostě jen nějak vylít do dřezu, je zcela normální způsob, jak se zbavit nechtěného jídla. Opak je však pravdou a v tomto
případě je čištění kanalizace nezbytností.
Nevyčištěná kanalizace je totiž nejen skvělým podhoubím pro různé bakterie, ale
i lákadlem pro hlodavce, kteří jsou zdrojem
přenosných nemocí.
Do kanalizace rovněž nepatří různé léky
a chemické prostředky, jako například ředidla, barvy aj. Nejenže jsou nebezpečné,
ale nesvědčí to ani životnímu prostředí.
Všechny tyto látky se usazují a čistírna odpadních vod je pak přetížena.
Asi největším problémem ucpané kanalizace stále zůstává vhazování použitých
dětských plen a jiných hygienických potřeb
do WC mísy.
Úřad městyse Žehušice apeluje opětovně
na občany, aby nevylévali nebo nevyhazovali do kanalizace to, co tam nepatří. Jsou
to zejména hygienické pomůcky (různé
vlhčené ubrousky, vložky, papírové podložky, vatové tyčinky, tampony), dále pak tuky,
oleje aj. Tyto látky patří do nádob na komunální odpad, v případě olejů do nádob
k tomu určených!!!
Provozní závady a poruchy v průtoku stokové sítě způsobené bezohledností některých občanů ohrožují správné fungování
kanalizace, čerpadel na přečerpávacích
zařízeních a provoz čističky odpadních
vod. Na faktuře za stočné sami vidíte, jakou částkou obec provoz kanalizace dotuje. Pokud se tento podíl bude neustále
zvyšovat, nezbyde zastupitelstvu obce nic
jiného než zvýšit cenu stočného, na což
doplatíme my všichni.

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 2019.
V roce 2019 došlo v obci Žehušice k nápadu trestné činnosti v celkovém počtu 4
trestných činů. Z toho k 3 trestných činů
majetkové povahy (krádež, poškození cizí
věci), které nebyly objasněny-neznámý pachatel. Dále k 1 trestnému činu (zanedbání
povinné výživy), který byl objasněn.
V roce 2019 došlo v obci ke spáchání celkem 18 přestupků. Jednalo se o 2 přestupky proti občanskému soužití, které byly
po provedeném šetření oznámeny příslušnému správnímu orgánu k projednání.
Dále o 2 přestupky proti majetku, které byly
odloženy-neznámý pachatel. Z výše uvedených přestupků bylo 14 na úseku dopravy,
které byly na místě vyřešeny uložením blokové pokuty.

Spádová obec Bojmany
V této obci v roce 2019 nedošlo ke spáchání trestného činu, 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 pohybujícími se v blízkosti jejich domova, aby neotvírali neznámým lidem, nepouštěli je do domu, dávali si pozor na své
osobní věci (zejména kabelky a peněženky)
v obchodech a nákupních centrech, kde se
pohybuje velké množství lidí.
Vedení obce se tímto připojuje a apeluje
na lidi, aby nebyli lhostejní, co se v blízkosti jejich obydlí děje a jakékoliv podezření
nekalého jednání ihned hlásili buď na OÚ
nebo přímo na Policii ČR. Velký problém
nastává s mládeží, která v čím dál větší míře
poškozuje obecní majetek. 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.

SLAVNOSTI LESNÍHO
ROHU
Zveme Vás na XXXVIII. ročník Slavností lesního rohu, který proběhne v termínu
18. - 20. 6. 2020. Tento tradiční festival
na počest žehušického rodáka J. V. Sticha-Punta bude zahájen 18. 6. od 18:00 v kostele ve Starkoči, poté bude pokračovat 19.
6. 2020 od 18:00 v kostele v Bílém Podolí
a vrcholit bude v sobotu 20. 6. v Žehušicích.

Lesní rohy se nejprve rozezní od 9:00 v kostele Sv. Marka při svatohubertské mši, poté
po hymně a krátkém proslovu u pomníku
padlých bude umožněn přístup do obory,
kde zazní fanfáry. Od 13:00 bude následovat hlavní koncert v ZŠ a celý festival
bude zakončen několika skladbami v 15:30
v kostele Sv. Marka. Po skončení bude připraveno drobné pohoštění nejen pro účinkující.

AKCE ,, UKLIĎME ČESKO“
Tento rok se obecní úřad rozhodl připojit
k celonárodní akci „UKLIĎME ČESKO“.
Jedná se čistě o dobrovolnou činnost, jejímž
hlavním cílem je nejen uklidit okolní prostředí, ale i vychovávat a vést k zodpovědnosti další generace. Setkání dobrovolníků
je naplánováno na sobotu 4. 4. 2020 v 9:00
u lávky (rozhraní ulic K Lávce / V Chaloupkách). Instrukce, pytle na odpad a rukavice
obdrží zájemci na místě. Jarní úklid budeme věnovat břehu řeky Doubravy k soutoku s Brslenkou, poté proti proudu Brslenky
k mostu se silnicí 33815 (Žehušice – Rohozec). Návrat bude lesem k ZŠ. Po skončení
bude připraveno drobné občerstvení, opékání buřtů. Na podzim se zapojíme také,
lokalita bude upřesněna v červnovém čísle.
Pokud Vám není lhostejné okolní prostředí
naší obce, jste srdečně zváni.

INFORMACE O JEDNÁNÍ
SE STÁTNÍM FONDEM
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obecní úřad informuje, že došlo k jednání
se Státním životním fondem ČR v souvislosti s pokračováním čerpání dotace ve výši
1.219.020,- Kč na akci ,,Žehušice – posílení zdroje pitné vody“. Jedná se o napojení
třetího vrtu, pomocných vrtů a přivaděče
VHS s lhůtou dokončení realizace 31. 12.
2020. Bylo zjištěno, že odvolaná Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková bez platného usnesení zastupitelstva odeslala email,
ve kterém žádá o odstoupení od dotace.
Dotace je tedy zrušena a nelze ji čerpat. Dle
rady Státního fondu životního prostředí
ČR máme podat novou žádost, to však sebou nese další velké finanční náklady.
Zastupitelstvo muselo uzavřít od 1. 1. 2020
smlouvy na provozování vodovodu a ČOV,
přivaděč VHS nebyl v té době ještě zkolaudován. Nejvýhodnější byla firma TopolWater, která je však pouze naším garantem.
Kolaudace přivaděče VHS proběhla 21. 2.
2020, avšak bylo zjištěno, že stávající napojení je nevyhovující a v současné době
tedy nerealizovatelné. Zastupitelstvo bude
muset řešit, jakým způsobem vše napravit,
jak vše dodělat, aby byl v budoucnu zajištěn
zdroj pitné vody.

Hasiči

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Tak jako každoročně se i letos v lednu konala výroční valná hromada. Jako všude v našem okrsku byla valná hromada volební, takže
se volily všechny orgány sboru. Asi největší novinkou je, že Michala Mátlová se stala členkou výkonného výboru Okresního sdružení hasičů v Kutné Hoře. Chtěl bych jí popřát v této funkci hodně
úspěchů a někdy bude potřebovat i pevné nervy.
V únoru jsme nechali v odborném servisu opravit naše zásahové
vozidlo. Zejména došlo k výměně provozní kapaliny a filtrů, promazání a dále se mechanici zaměřili na brzdový systém a ostatní
části podvozku. Taktéž nám zhotovili další drobné úpravy na naše
přání a tou hlavní je vyvedení výfuku nad nástavbu vozidla, možnost mít vozidlo stále napojené na vzduchový kompresor, což
umožní třeba rychlejší výjezd k zásahu. Při této příležitosti, kdy
jsme celé vozidlo museli vystěhovat, jsme provedli inventarizaci vybavení. V současnosti jsme namontovali nové výstražné osvětlení
pro lepší viditelnost při jízdě k zásahu. Taktéž bychom chtěli poděkovat Městysu Žehušice, za nákup další výstroje a výzbroje pro naši
jednotku a to: nový zásahový oblek, požární útok, kvalitní zásahové rukavice pro všechny členy jednotky, další přenosnou radiostanici
a další vybavení.
Taktéž jsme podali žádost o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na vybavení dalších členů jednotky zásahovými obleky a nově také třívrstvými. Tak uvidíme, jestli se na nás usměje štěstí.
V únoru se velitel družstva sešel s ostatními hasiči z našeho okresu na pravidelném cyklickém školení pro velitele jednotek a družstev
konané na stanici v Kutné Hoře.
Dále bych vás rád pozval na IV. Okrskový hasičský ples, který se koná v sobotu 21. 3. 2020 v tělocvičně ZŠ Žehušice. Skvělá tombola je
samozřejmostí, k tanci a poslechu hraje hudební skupina ECHO.
Další již pravidelnou akcí, kde vás a vaše děti rádi uvidíme, je pálení čarodějnic na obvyklém místě a obvyklém datu ( 30. dubna – V Topolech ). Právě v topolech u cesty, kde chodí lidé na procházky, skáceli hasiči suchý a nebezpečně se naklánějící strom.
Na jaře samozřejmě budeme sbírat železo a elektrospotřebiče a dne 18. 4. 2020 se nám rozjede soutěžní sezona Memoriálem Mariana
Múčky ve Vrdech, soutěžemi Soptík a dalšími akcemi. Určitě se do Vrdů také podíváme i na noční soutěž. V sobotu 13. 6. 2020 nás čeká
pořádání Okrskové soutěže v požárním útoku v Žehušicích. Soutěž bude letos pouze jednokolová. Přijďte se na nás podívat a podpořit
naše soutěžící.
Krásné jaro přejí hasiči
(-pj-)

MLADÍ HASIČI ŽEHUŠICE
Letošní zima si nějak stále nemohla vybrat jaká, že vlastně bude. Mladí hasiči si ale ve svém nabytém programu takovou nerozhodnost
dovolit nemohou. Jakmile se dny zkrátily tak, že po páté hodině jsme neviděli ani sami sebe natož nářadí, rádi jsme využili laskavou nabídku úřadu městyse stejně jako loni. Tréninky se opět odehrávaly
v zasedací místnosti. A výsledkem je, že tentokrát se již můžeme
svými výtvory připojit do akce Požární ochrana očima dětí i my.
Poslední setkání před Vánoci jsme využili ke zdobení dřevěných
ozdobiček a dokonce přišel i Ježíšek. Pod stromečkem se nám objevily dárečky s nákrčníky pro všechny děti a většinu vedoucích.
Ani dospělí nám během krátkých dnů nezaháleli. Díky šikovnosti členů jednotky jsme ušetřili spoustu peněz a kladina se 150 cm
bariérou už stojí. Takže na jaře „vletíme“ do okresních akcí s plnou
silou. Naší troškou do okresního mlýna bylo uspořádání minibraňáku na Skalce 29. 2. 2020 ve spolupráci s TJ Sokol Žehušice,
z.s. I přes velice nevydařené počasí (sníh, déšť, vítr, zima) všech 78
závodníků předvedlo špičkové výkony. Po trati se šesti stanovišti se
proběhlo celkem 6 hlídek starších žáků, 7 hlídek mladších žáků a 4

hlídky přípravky. V této kategorii běžela i jedna „nehasičská“ hlídka (BRÁCHOVÉ). Ti se nepřízně počasí také nezalekli a hrdě se mohli
rovnat svým o něco zkušenějším kolegům. Děti se domů rozcházely spokojené se svojí odměnou v ruce a rozhodčí s vidinou horkého
čaje a suchého oblečení. Příští rok se těšíme znovu!
Naším cílem dlouhodobě není ani tak vítězství, jako spíš zábava, snaha překonat sebe sama a naučit se nové zajímavé věci. Výhry jsou jen
kořením, které nám tu snahu správně dochucuje.
Přijďte se na nás podívat v sobotu 13. června na školní hřiště, kde se bude konat Okrsková soutěž v požárním útoku, u nás již počtvrté.
(-mm-)
TJ SOKOL ŽEHUŠICE z. s.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Hudba, tanec, soutěže a všeobecné veselí – tak se dá popsat první dětská akce letošního roku. V sobotu 8. února se děti i rodiče vyřádili
ve školní tělocvičně a odnesli si, kromě zážitků ze společně strávených chvilek, také sladkosti a malé odměny. Masky dětí byly opět skvělé,
takže vyhlašovat tu nejlepší jsme se vůbec neodvážili.
A trochu nostalgie na závěr. Jak ten čas neskutečně letí …Holčička, která v masce řádila na našich karnevalech před pár lety, přivedla letos
na karneval svoji dcerku, coby berušku… Bylo to kouzelné, dojemné a zároveň povzbuzující.
(-lj-)

Mateřská škola
Letošní zima nám mnoho sněhu nenadělila, ale i přesto jsme si užili zimní sporty .
S troškou fantazie jde všechno. Začátek nového roku jsme začali
kulturně. Zavítalo k nám Divadlo Koloběžka s veselou hudební pohádkou ,,Popletená zimní pohádka.“
Únor byl ve znamení Karnevalu, barev a veselí. Ve školce se sešly
masky všech možných pohádkových bytostí, od princezen, kostlivců, rytířů, kovbojů až po Harryho Pottera a mnoho dalších. Všichni jsme společně zažili spoustu zábavy, soutěží a nesměla chybět
sladká odměna nakonec.
Jaro začalo letos ťukat na dveře o něco dříve, ale i přesto jsme se
s paní zimou rozloučili. V obou třídách jsme vyrobili Morany
a v březnu jsme je společně pustili po řece Doubravě. Děti si přinesly z domova malé Morany, které vyrobily společně s rodiči.
Předškoláčci se začali intenzivně připravovat k zápisu do zdejší ZŠ
Žehušice, který se koná 3. dubna 2020. Čeká je úplně nová etapa
života. Připravovali jsme se formou her, aby vzdělávání bylo hlavně
o prožitku dětí.
I letos nás čeká DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční
první dubnovou sobotu 4. 4. 2020 od 9:00 do 12:00 hod. Přijďte
si prohlédnout naši MŠ, kde je dennodenně slyšet dětský smích.
Můžete shlédnout zajímavé práce dětí a prolistovat kroniku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Stalo se již tradicí, že se na začátku roku vydají malí koledníci na pochůzku, aby popřáli zdraví a štěstí všem občanům Žehušic a Bojman
v novém roce. Při té příležitosti požádají také o peněžní dar, který je vždy prostřednictvím Charity Kutná Hora využit na pomoc potřebným a slabým. I letos se ukázalo, že slovo charita není našim občanům cizí a vybralo se v obou obcích krásných 26 451,- Kč. Všem patří
veliké poděkování.
(-lj-)

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MŠ se uskuteční 12. 5. 2020 od 8:00
do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:30 hod. Všechny potřebné informace a dokumenty ke stažení mohou rodiče najít na našich webových stránkách www.mszehusice.cz.
Kolektiv MŠ
Knihovna
Díky dobrovolným hasičům (Dušan Línek, Jiří Liška, Josef Stoklasa, Věra Stoklasová, Pavel Mátl, Michaela Mátlová) a panu starostovi
Josefu Hrubešovi je knihovna přestěhovaná a hezky uspořádaná. Máme nová zákoutí, kde je možno hezky relaxovat, odpočívat, číst
knihy anebo si jen povídat. Přitom je možnost dát si kávu a čaj.
(-gl-)

Místo, kde si vyberete knihu

Kout pro děti

Relaxační kout na čtení knihy, povídání,
pití kávy a čaje.

HASIČI A DRÁČEK HASÍK NAVŠTÍVILI NAŠI ŠKOLU

Místo pro knihovnice

Místo pro využití počítačů, na laminování
a na vytvoření kroužkové vazby

Naše archivní knížky, které jsou velice
cenné

OBLÍBENÉ KNIHY
Vítejte v pokušení (Jennifer Crusie)
Román vypráví o ospalém americkém městečku, do kterého přijíždějí dvě mladé filmařky, aby natočily erotické video. Dvě sestry, filmařky a jejich přítelkyně, opomíjená filmová hvězdička, chtějí na sebe opět upozornit romantickým videofilmem, který chtějí natočit
na opuštěné farmě. Ve spořádaném městečku, ve kterém jde mnoho let život stejným tempem, způsobí značný rozruch, vzbudí pozornost mnoha místních mladých mužů a pohoršení mezi konzervativními měšťany. Tím více, že se z videofilmu stává stále více porno
a navíc se stane za jejich přítomnosti podivná vražda.

Švindl (Jennifer Crusie)
Tylda Goodnightová by na svou minulost nejraději zapomněla. Davy Dempsey zručně „šije boudy“, rád by přestal, ovšem nemůže si
pomoci. Jedné osudové noci však snaha změnit svůj život přijde úplně vniveč, neboť neodolají pokušení a dají se na cestu nezákonnou
i nemravnou…Seznamte se s vysoce váženou rodinou Goodnightových, jež po celé generace spravuje a řídí úctyhodný podnik – uměleckou galerii. Hlavou rodu je Gwen. Uklidňuje se záplavou křížovek všeho druhu a dvojitou vodkou. Její starší dcera Eva jaksi neví čí
je, používá totiž dvě totožnosti. A vnučka Nadine je připravena jít v rodinných šlépějích, ovšem chtělo by to najít pevné místo na zemi
a nepustit se na scestí. Rodinu drží pohromadě
Martinka krátné příběhy pro hezké sny

Žáky II. a VI. třídy navštívil v únoru celkem dvakrát dráček Hasík.
Dráčka jako vždy doprovázela dvojice vyškolených hasičů instruktorů ze stanice HZS Kutná Hora - poručík Mgr. Vendula Kramářová a nadpor. Bc. Petr Klatovský.
Tento preventivně výchovný program zaměřený na výchovu dětí
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva působí na základní škole v Žehušicích již několik let.
Hasiči zábavnou formou seznamují děti s tím, kdo jsou hasiči, co je
jejich práce a jak poznají hasiče. Co je to bezplatná telefonní linka
tísňového volání, v čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel i jak správně nahlásit požár. Děti řešily také připravené
situace, jako například co dělat, když hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při popáleninách. Domluvili jsme se
na návštěvě hasičské stanice v Kutné Hoře, kam se už moc těšíme!
Povídání s dětmi na toto téma je zejména v dnešní době velmi aktuální. Věnovali jsme se mu proto i nadále v dalších předmětech. Posíláme např. obrázky do výtvarné soutěže „Hasiči očima dětí“ a také jsme se pokusili napsat samostatně pár řádků o tom, jaký dojem v nás
tato návštěva dráčka Hasíka zanechala. Tady jsou některé ukázky z dětských prací.
Byl u nás Hasík
Hasičů si musíme vážit, někdy obětují svůj život, aby zachránili někoho jiného. Zachraňují třeba při potopách nebo když hoří. Hasiči mají
číslo 150. Také pomáhají, když se stane bouračka. (Jiří Bůžek., II. A)
Hasík je hasič. Naučil nás, jak si máme sami pomoci. Hasiči hasí oheň. Z ohně zlého se neudělá oheň dobrý. Já nechci být hasičem, i když
jím chci být, ale já chci být zpěvačkou. Když je povodeň, pomohou nám hasiči. Pomáhají zvířatům. Zachránili veverku z budky. (Lenka
Forštová, II. A)
Hasiči zachraňují lidi. Byl jsem překvapen, že zachraňují i zvířata. Mám hasiče rád. Když je záplava, tak používají pytle. Můžou zachraňovat
i veverku. Musejí se převléknout za dvě minuty. (Tomáš Bubeník, II. A)
Mgr. Lenka Hradecká

RECITACE

Znáte Martinku? Je to moc šikovná holčička, která zažívá všelijaká dobrodružství. Tato knížka obsahuje šest krátkých Martinčiných
příběhů, jež jsou ideální jako četba před spaním. Jsou to příběhy napínavé a poučné zároveň. Martinka v nich objevuje zvířata v přírodě,
poznává pravidla chování ve velkoměstě, ale i slušnosti a zdvořilosti. Ve většině příběhů se potkáte i s Martinčiným bráškou Honzíčkem
nebo některým z dalších členů jejich veliké rodiny. Samozřejmě nesmí chybět Martinčin pejsek Alík! Pohádkový svět Martinčiných
dobrodružství je dětem šitý na míru – nic v něm není nemožné. Kniha je plná působivých ilustrací. Zaposlouchejte se nebo se začtěte…
Martinčina knížka vám přinese hezké sny.
ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
Štědrý den pomalu klepal na dveře, mnozí z nás 21. 12. ladí poslední přípravy, poslední nákupy, úklidy. Ne však sbor Notík. Čekalo
nás dvacáté výročí vánočních koncertů a chtěli jsme ho tudíž nějak
výjimečně oslavit. Našeho klavíristu, Ondru Podhradského, napadl
úplně ten nejbláznivější nápad – pojďme nahrát CD. A tak, proč
vlastně ne? Díky Ondrovým kontaktům a díky sponzorům jsme
mohli opravdu vyjet do profesionálního nahrávacího studia AB records ve Škrdlovicích, a to téměř v šibeničním termínu, tedy 3 dny
před koncertem.
Vyrazili jsme opravdu časně ráno vybaveni svačinkami, nasmaženými řízky, vánočkami, různými společenskými hrami, nezbytnými hudebními nástroji a hlavně se zvláštním chvěním z neznámého. Ondra pro nás připravil hudební podklady pro jednu píseň,
počítali jsme tedy s tím, že nahrajeme pouze tu jednu a budeme rádi. Nakonec se jich podařilo nahrát šest.
Ve studiu jsme se velmi brzy zabydleli, všude, kam jste se podívali, bylo vidět omalovánky, hrací karty, děti, flétny, mikinky, děti, svačinky,
děti, ukulele, děti, housličky…Čas, kdy jsme museli opakovat několik taktů stále dokola, míjel čas, kdy muselo být naprosté ticho, protože
se donatáčely různé nástroje. Přišla i chvíle, kdy bylo nutné neposedné Notíčky dostat nějak ven. Naštěstí s námi byly i posily v podobě
dospělých, nedaleko studia nádherné dětské hřiště, nebylo tedy co řešit a děti skotačily i tam. Páni zvukaři si pak chválili, jak čerstvé hlásky se vrátily. Od devíti ráno do čtyř hodin odpoledne, plno zážitků, objevení nového, překonání vlastních limitů, pohodlnosti, opravdová
radost z práce a hmatatelný výsledek v rukách. To byla naše notíková předvánoční sobota. Na Štědrý den jsme při koncertě naše cédéčko
pokřtili písní, děti pak dostaly CD jako dáreček. Děkuji ještě jednou všem, kteří se na vzniku podíleli i těm, kteří nám věřili a drželi palce.
Možná to byl takový pomyslný impuls k další práci. Ondra naši verzi písně Johna Lennona, která strhla všechny přítomné ve studiu svou
nádhernou atmosférou ke společnému zpěvu, umístil na YouTube, takže pokud chcete zavzpomínat na vánoční atmosféru, můžete si nás
pustit i vy.
Mgr. Lenka Macháčková

Recitační přehlídka dětských recitátorů, oblastní kolo Kutná Hora,
DĚTSKÁ SCÉNA 2020
Dne 27. února se naši žáci zúčastnili Okresního kola v recitaci v Kutné Hoře. Sedmičlenná výprava velice úspěšně reprezentovala naši školu, všichni své vystoupení pojali velice zodpovědně
a dali do něj opravdu vše. I přes velkou trému a obrovskou konkurenci v této soutěži, která v posledních letech má čím dál větší úroveň, jsme domů přivezli tři ocenění. Amálie Pernicová ze
třetí třídy postoupila do krajského kola, Anna Marie Kopecká a Vojtěch Johanides získali čestná
uznání. Všem moc gratulujeme.

ÚSPĚCH ŽÁKYNĚ 5. TŘÍDY
Každý rok se žáci naší školy účastní matematické olympiády. Ve školním kole počítají šest příkladů. Nejlepší
řešitelé postupují do okresního kola. Žákyně 5. třídy Marie Bůžková se pečlivě připravila a vyřešila tři úkoly
v okresním kole velmi dobře. V konkurenci 28 dětí se umístila na krásném druhém místě. Maruška si zaslouží
velkou pochvalu. Gratulujeme a přejeme ji stejný úspěch i při přijímacích zkouškách na gymnázium.

KUTNÁ HORA – GASK VÝSTAVA JIŘÍHO TRNKY
Dne 11. 2. jsme jeli na výstavu Jiřího Trnky do Kutné Hory, do Gasku. Prováděly nás dvě milé lektorky, které nás nejdříve krátce seznámily s Jiřím Trnkou. Už víme, že to byl spisovatel, malíř, ilustrátor, sochař, animátor. Potom nás lektorky odvedly na výstavu.
První místnost připomínala Trnkův ateliér, kde ho napadala všechna díla. V další místnosti stál stůl, na kterém byly jeho loutky. Hned
za tím jsme viděli, jak se s loutkami hraje loutkové divadlo. Když
jsme šli dál, prohlíželi jsme si Trnkovy sochy. Svou první sochu
vyrobil v 11 letech. Na dalším místě jsme se dozvěděli zajímavosti
ze života Jiřího Trnky. Například, že měl sestru nebo, že se jmenoval po svém otci. V knihovně byly vystavené jeho ilustrace a knihy.
My jsme tam měli také dílnu. Lektorky nám vždy přečetly kousíček
z Trnkovy knihy a my jsme museli vymyslet pokračování. Dostali
jsme desky s papírem a měli jsme nakreslit svého hrdinu a místo, kde se příběh stal. Potom jsme si naše dílko vystřihli a nalepili
na barevný papír. Ještě jsme měli čas na ukázky z pohádek pana Trnky. Celý náš program jsme zakončili na interaktivní výstavě. Tam jsme
se dobře bavili. Moc se nám to líbilo. Děkujeme za výstavu a dílnu.
za 5. třídu napsala Anna Marie Kopecká

SPORTUJEME VE ŠKOLE
Po novém roce se žáci III. - IX. třídy pustili do plnění podmínek pro zisk Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Ti nejlepší budou
19. 3. reprezentovat školu na okresním kole v Čáslavi. Žáci soutěží v těchto disciplínách: 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem,
driblink basketbalovým míčem, kliky, lehy-sedy, shyby, přeskok švihadla, trojskok, hod medicinbalem. Při okresním kole plní podmínky
pouze 5 disciplín a to: švihadlo, trojskok, hod medicinbalem, driblink basketbalovým míčem a kliky.
Po jarních prázdninách proběhne okresní kolo v basketbale žáků a žákyň 8. a 9. třídy. V rámci přípravy odehráli starší žáci přátelské utkání se ZŠ Potěhy a po hodině hrací doby se kluci rozešli smírně 27:27. Naše sestava pro okresní kolo: Vojtěch Franc, Jakub Franc, Tomáš
Kubín, Filip Heřman, Michal Lhotan, Michal Tomíška, David Nalezinek, Damián Pokorný. Děvčata nastoupí v sestavě: Žaneta Pulicarová, Tereza Pernerová, Natálie Svobodová, Václava Vondráková, Veronika Matějková, Anna Pávková, Klára Loužilová, Natálie Paďouková.
Křížovka
2.

4.

8.
7.

3.

1.

9.
10.

6.

5.

1.

Hřiště pro tenis

2.

Zpěvný pták chovaný v klecích

3.

Porážet stromy

4.

Pouštní rostlina s dužnatým stonkem

5.

Geometrický tvar

6.

Elektrický vysoušeč vlasů

7.

Ruční vozík

8.

Místnost na lodi

9.

Neopracovaný kus dřeva - např. do ruky
na hraní

10. Zamřížovaný prostor pro chov zvěře
(-gl-)

Tajenka: Březnové slunce má ..............................................................................................................................................................................
Doporučujeme z naší kuchyně

STŘÍHANÉ BUCHTY (cca 20 buchet)
Ingredience:

Náplň:

500 g hladké mouky,
200 ml mléka,
1 vejce,
120 g másla,
30 g droždí,
100 g cukru, špetku soli,
1 vejce na potření

hrst rozinek, 1 lžíci rumu, 250 g
tvarohu, 3 lžíce moučkového cukru,
½ lžičky nastrouhané citronové
kůry, špetku drcené vanilky, 1 vejce,
moučkový cukr na posypání,
1 skleničku povidel

Postup:
Do vlažného mléka dejte droždí, trochu mouky, cukru a nechte vzejít kvásek.
Mezitím nasypte do mísy mouku spolu se solí a cukrem, přidejte nakrájené
máslo a vejce. Přidejte vzešlý kvásek a vypracujte hladké těsto. Vytvarujte
z něho bochník, poprašte moukou a přikryjte utěrkou. Těsto nechte kynout
na teplém místě asi 40 minut nebo do chvíle, než zdvojnásobí svůj objem.
Nakynuté těsto pak rozdělte na dvě poloviny, z každé vytvořte zhruba 10 kousků, vytvarujte buchty a polovinu naplňte povidly a druhou
tvarohem smíchaným s cukrem, rumem, vanilkou, citronovou kůrou a vejcem.
Buchty poskládejte do pekáčku, měly by být plošší než ty klasické.
Na povrchu je nůžkami natřikrát nastřihněte, potřete rozšlehaným vejcem a pečte je 25 až 30 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Po vychladnutí je pocukrujte.
(-mm-)
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