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Vážení
spoluobčané,
je to neuvěřitelné,
jak ten čas letí, léto
nám pomalu končí,
čápi odletěli a zač
ne pro mnohé z nás tak málo oblíbený pod
zim s ranními mlhami, plískanicemi a še
davou oblohou. Doufám, že jste si čas do
volených a prázdnin užili, navštívili nová
místa, poznali nové lidi nebo potkali staré
přátele a načerpali tak energii do dalších
všedních dnů. Září je měsícem návratu dě
tí do školních lavic, tak bych jim chtěla po
přát mnoho úspěchů, jedniček a nových vě
domostí. Vzpomínám, jak jsem si jako ma
lá přála, aby prázdniny nikdy neskončily,
ale na druhou stranu jsem se už s blížícím

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 10. 7. 2012
• Zastupitelstvo schvaluje výběr nejvhodnějšího zadavatele na základě výsledku
posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem: „Intenzifikace ČOV Žehušice – rozšíření na 1100 EO“ ze
dne 10. 7. 2012 a  souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem TopolWater, s.r.o., Čáslav za cenu 8 379 946 Kč
včetně DPH.
• Zastupitelstvo schvaluje provedení auditu hospodaření ZŠ J.V.Sticha – Punta a MŠ
Žehušice společností FIZA, a. s., Brno.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 4/20152/H mezi Městysem Žehu
šice a firmou VO a KA na zhotovení akce „Žehušice – autobusová zastávka“.
• Zastupitelstvo rozhodlo ponechat provedení veřejného osvětlení v lokalitě Za Humny
dle schválené projektové dokumentace a původní nabídky. Zastupitelstvo souhlasí
s nabídkou na zhotovení další etapy veřejného osvětlení za cenu 165 840 Kč včetně
DPH firmou Elektrooáza Maděra a Šípek, spol. s r.o., Kluk.
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních interneto
vých stránkách)
(-mf-)

UPOZORNĚNÍ

začátkem školního roku těšila na své kama
rády ze školy, na své kroužky a záliby. Dnes
je trochu jiná doba, kroužky a záliby vystří
dal počítač, což je velká škoda a měli by
chom se s tím pokusit něco udělat. Věřím,
že nás čeká ještě pár hezkých dnů babího
léta, tak vyrazte někam na výlet, třeba je
nom na kole nebo pěšky po okolí a uvidíte,
že není třeba jezdit nikam daleko, abychom
prožili něco hezkého. Kouzlo podzimu je
v jeho barevnosti a pestrosti, tak ji vneste
trochu do svých domovů a životů, uvidíte,
že se Vám pak do těch mlhavých rán bude
vstávat mnohem lépe. Myslete v tom každo
denním shonu, kdy jste pohlceni prací
a starostmi, také trochu sami na sebe, naj
děte si čas na své koníčky, na to, co Vás ba
ví, na odpočinek i na zábavu. Když budete
šťastní a spokojení Vy, bude šťastné i Vaše
okolí.
S přáním krásného podzimu
Zuzana Havlíková Heřmánková

V lokalitě Za Humny bylo vytvořeno nové sběrné místo pro tříděný odpad. Jsou zde
umístěny kontejnery na plast, papír a tetrapak. Novými kontejnery byla doplněna i některá stávající sběrná místa. Děkuji Vám všem, kteří odpad třídíte, pomáháte tak šetřit
nejen životní prostředí, ale i peníze nás všech. Zároveň apeluji na všechny, pokud jsou
již kontejnery přeplněny, prosím, nenechávejte odpad vedle kontejnerů, svozová firma
ho, pokud není zabalen ve speciálně označených pytlích, neodveze. V těchto případech
dovezte odpad na sběrný dvůr u OÚ, kde je větší kapacita kontejnerů nebo si můžete
dané pytle zakoupit na OÚ. Zabráníte tak zbytečnému znečišťování sběrných míst a jejich okolí.

POZOR! ZMĚNA SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!!
Z důvodu změny svozových tras firmy AVE dochází ke změně svozového dne komunálního odpadu v našich obcích. Novým svozovým dnem komunálního odpadu bude
pátek – sudý týden. Datum prvního pátečního svozu je 5. 10. 2012. Datum posledního pondělního svozu je v pondělí 17. 9. 2012. Při přechodu na nový svozový plán budou posádky brát při prvním svozu i pytle bez loga AVE. Výše uvedené platí pro
Žehušice i Bojmany.

ZŠ J. V. Sticha-Punta a MŠ Žehušice
Jak jistě všichni víte, v letních měsících proběhla změna ve vedení naší ZŠ a MŠ.
Mgr. Yvetta Zemanová skončila ve funkci ředitelky k 31. 7. 2012. Dovolte mi, abych
ji jménem městyse Žehušice tímto poděkovala za práci ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ
Žehušice. Od 1. 8. 2012 je pověřen vedením této organizace Mgr. Jan Kramář.
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INFORMACE PRO OBČANY – POPLATKY 2012
Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatků za stočné.

Dále vyzýváme všechny občany, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky za komunální odpad a za psa, aby tak neprodleně učinili.

Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné):
1 000 Kč/trvale žijící osobu a rok
1 000 Kč/rekreační objekt a rok (nebo provozovna se zaměstnanci)
Splatný do 30. 9. 2012!

Poplatek za komunální odpad:
500 Kč/trvale žijící osobu a rok, 250 Kč po platných úlevách
500 Kč/rekreační objekt na rok
Poplatek za psa:
50 Kč/za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2012!

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme všechny poplatníky, kteří nezaplatili místní poplatky včas nebo ve správné výši, že budou uvedeni na hromadném předpisném seznamu neplatičů, který bude veřejně k nahlédnutí na OÚ v Žehušicích.

Sbírka použitého ošacení

HASIČSKÁ BRIGÁDA

V týdnu od 29. 10. 2012 do 4. 11. 2012 bude opět probíhat sbírka použitého ošacení, kterou pořádá Diakonie Broumov, občanské sdružení. Oblečení noste v průběhu tohoto týdne zabalené
do igelitových pytlů či krabic na OÚ Žehušice. Vámi darované
věci poslouží sociálně slabým občanům. Předem Vám děkuji za
spolupráci.

V červenci se uskutečnila první hasičská brigáda – vyklízení, úklid
a počátek oprav v hasičárně. Poděkování patří všem, kteří si našli čas
a mohli se zúčastnit. Práce na hasičské zbrojnici v Žehušicích se
však nezastavily. Ještě do zimy by mělo být osazeno nové okno
a vrata, kterými by mělo v nejbližších dnech vjet hasičské vozidlo,
které bude po mnoha letech opět sloužit našim obcím. Hasičský vůz
byl zakoupen od JSDH v Nových Dvorech.

NAŠI DOBROVOLNÍ HASIČI
Jak jistě všichni víte, máme opět v naší obci dobrovolné hasiče. Jsme
teprve na startu dlouhé překážkové dráhy. Začátky jsou vždy těžké,
hlavně z toho důvodu, že hasiči v naší obci měli dlouhou přestávku ve
své činnosti. V měsíci březnu absolvovalo naše velení spolu se stroj
níky vstupní školení dobrovolných hasičů, které se koná pravidelně
každých pět let na stanici profesionálních hasičů v Kutné Hoře. Byli
jsme seznámeni jak s legislativou Integrovaného záchranného systému,
teorií zásahů při požárech, dopravních nehodách, při povodních a také
jak postupovat při záchraně tonoucích na řekách, jezerech a podobně.
Součástí školení byla také praktická ukázka technického vybavení profesionálů z Kutné Hory. Můžeme jim jen tiše závidět. Naše hasičárna je
v dosti žalostném stavu, o technice nemluvě. Zůstala nám jen porouchaná požární stříkačka PS-12, její oprava bude stát přibližně 30 000 Kč.
Také budeme muset zakoupit základní vybavení pro PS-12 jako jsou
hadice, savce a další praktické vybavení. Sdružení dobrovolných hasičů v Nových Dvorech nám nabízí ke koupi starší cisternovou požární
stříkačku, která se nám ale bohužel nevejde do stávající garáže v hasičárně. Náklady na opravu hasičárny by byly nemalé, ale vše je ve
stádiu jednání. Budeme muset postupně opravit interiér v garáži a přilehlé místnosti. V budoucnu plánujeme přístavbu sociálního zázemí,
abychom měli prostor k provádění pravidelných školení všech členů sdružení v rozsahu 40 hodin ročně. Dne 27. 7. 2012 jsme měli první
malou brigádu v naší hasičárně, kde jsme začali se sanací staré a vlhké omítky v prostoru garáže. V této činnosti budeme pokračovat i nadále. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili naší brigády a také panu Němečkovi staršímu, který nám pomohl
s vyčištěním a částečnou opravou přívěsu, ve kterém se přepravuje požární stříkačka. Na úplný závěr bych Vás chtěl pozvat na
Svatováclavskou zábavu, kterou pořádáme ve spolupráci s TJ Sokol Žehušice.
Velitel sboru dobrovolných hasičů Roman Varga

N O V Á A U TO B U S O V Á
ZASTÁVKA U KŘÍŽKU

O H L É D N U T Í Z A X X X . S L AV N O S T Í L E S N Í H O R O H U
V sobotu 23. června 2012 se v Žehušicích uskutečnila jubilejní XXX. Slavnost lesního rohu. Byl to den plný nevšedních zážitků, pokud
jste si našli chvilku a navštívili oboru nebo některý z koncertů, jistě mi dáte za pravdu. Velkou osobností, která letošní ročník navštívila
a předvedla nám své umění hry na lesní roh, byl pan Radek Baborák, donedávna sólohornista orchestru Berlínských filharmoniků, který
v minulosti svou uměleckou dráhu právě v Žehušicích na Slavnosti lesního rohu začínal. Další významnou osobností, která poctila
Žehušice svojí návštěvou, byla paní Eva Gerová, známá prvorepubliková herečka, která zde slavnostně pokřtila knihu J. Branbergera
„Jan Václav Stich – Občan Punto“. Tuto výjimečnou knihu máte možnost si zakoupit na OÚ nebo v Městských knihách v Žehušicích.
Zážitkem bylo i slavnostní odhalení modelu lavičky s Janem Václavem Stichem, kde jsme přivítali autora modelu, známého kutnohorského
umělce Andreje Németha. Moc bych si přála, aby se nám podařilo pro příští rok shromáždit dostatečné množství finančních prostředků,
abychom v rámci XXXI. Slavnosti lesního rohu mohli slavnostně odhalit již lavičku s Janem Václavem Stichem v životní velikosti. Ať už
jste si z bohatého programu vybrali cokoliv, věřím, že máte na co vzpomínat.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Národní zahájení EHD 2012 – KUTNÁ HORA
Ve dnech 8.–16. září 2012 proběhly Dny evropského dědictví – EHD. Národní zahájení Dnů evropského dědictví se konalo letos v Kutné
Hoře. Národní téma pro rok 2012 bylo „Mladí památkám“. Městys Žehušice vyhlásil na jaře místní kolo této soutěže, která proběhla ve třech
kategoriích. Všechny výtvarné práce byly moc hezké a nebylo vůbec lehké vybrat ty nejlepší. Nakonec odborná porota rozhodla takto:
• vítězem ve věkové kategorii 6–10 let se stal Jiří Votava – Kostel sv.Marka,
• vítězem ve věkové kategorii 11–14 let se stal Michal Holec – Empírový zámek Žehušice,
• vítězkami ve věkové kategorii 15–18 let se stal kolektiv autorek Kateřina Karelová, Nela Krupičková, Veronika Turnovská, Veronika Votavová.
Vítězné práce byly odeslány do celostátního kola soutěže do Kutné Hory. Vyhlášení vítězů
proběhlo 8. září 2012 v rámci Národního zahájení EHD v Kutné Hoře. Výstava nejúspěšnějších dětských prací probíhá v Sankturinovském domě v Kutné Hoře.

NOC S ANDERSENEM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 23. 11. 2012 od 16 hodin se bude konat v místní knihovně pod vedením Jany Suchánkové NOC S ANDERSENEM. Opět se můžete těšit
na vánoční tvoření, příjemné posezení a vyprávění s přáteli doplněné
spoustou hezkých příběhů nejen z knih. Těšíme se na Vaši účast!
Pozn.: Kdo bude mít zájem v rámci této akce o přespání v knihovně,
bude nutné si s sebou přinést spacák a do 9. 11. 2012 se nahlásit
u naší knihovnice Jany a uhradit drobný poplatek 50 Kč na snídani.
Děkujeme.
(-js-/-mf-)

Vítání občánků našeho městyse proběhne v letošním roce
v neděli 7. října 2012 ve 13.30 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse Žehušice. Všichni jste srdečně zváni.
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Během prázdnin proběhla
v Žehušicích výstavba nové
autobusové zastávky U Křížku.
Vše proběhlo podle plánu tak,
abychom vyčerpali získané fi
nanční prostředky z dotace Stře
dočeského kraje z Fondu rozvoje
obcí a měst. Tímto byla uzavřena
první etapa výstavby. Z důvodu
maximální bezpečnosti je nutné dokončit ještě druhou etapu, ve
které bude dokončen chodník od zastávky k základní škole, chodník
bude poté osazen novými osvětlovacími body a na zastávku bude
umístěn přístřešek. Vzhledem k finanční náročnosti druhé etapy
bude zastávka dokončena a uve
dena do provozu až během
příštího roku.
O zahájení provozu nové auto
busové zastávky, stejně tak
o autobusových spojích, které
zde budou zastavovat, budete
včas informováni.

V Ý S TAVA V Ý T VA R N Ý C H
A KERAMICKÝCH PRACÍ
V průběhu října 2012 se bude konat v prostorách bývalé Staré školy
výstava výtvarných a keramických prací dětí z MŠ, ZŠ praktická
a speciální Kolín. Rádi bychom Vás pozvali a zároveň krátce představili tuto školku a školu, která nás oslovila a požádala o možnost prezentace v naší obci.

Mateřská škola speciální se věnuje dětem smyslově, tělesně a mentálně postiženým, dětem s vadami řeči, zdravotně oslabeným dětem, s diag
nózou autismu a se sníženou psychosociální adaptací.
ZŠ praktická pomáhá žákům a rodičům již téměř 70 let. Pečuje o výchovu a vzdělávání mentálně postižených dětí a mládeže, o děti s kombinovaný
mi vadami a také o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Hlavní výhodou je, že zde výuka probíhá v menších skupinách žáků, což při
náší výhodu individuálního přístupu učitelů ke každému z žáků. Škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu. Samozřejmostí je vel
ké množství speciálních pomůcek sloužících k naplnění specifických vzdělávacích potřeb, didaktická a výpočetní technika i dobře vybavené odborné
učebny jako např. kuchyň, dílna, počítačová učebna.
ZŠ speciální je určena pro přicházející žáky, kterým jejich mentální znevýhodnění neumožňuje docházet na základní školu běžného typu, ani na ZŠ
praktickou. Hlavním cílem je vést tyto žáky k co nejvyšší samostatnosti, rozvíjet jejich schopnosti a připravovat je na cestu životem. Ve vyučování do
chází k pilotnímu ověřování nového školního vzdělávacího programu pro děti se střední a těžkou mentální retardací. Pro žáky jsou vytvářeny indivi
duální vzdělávací plány, které vycházejí z jejich specifických potřeb. ZŠ speciální také vzdělává děti s autismem. Jejich individuální vzdělávací plány
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jsou zaměřeny na strukturovanou výuku s vizuální podporou a rozvoj komu
nikace. Velkou podporou je pro žáky i pedagogy přítomnost a pomoc asis
tentů pedagoga. ZŠ speciální je zakončena 9. třídou, ale je možné pokračo
vat tzv. nadstavbou další 4 roky na Střední škole speciální.
Speciálně pedagogické centrum (SPC) představuje poradenské zařízení
MŠ, ZŠ praktické a speciální. Centrum nabízí včasnou psychologickou
a speciálně pedagogickou péči, pomoc při integraci dítěte do mateřských
a základních škol běžného typu, poradenství při výběru kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek a sociálně právní poradenství. Další detailní
informace naleznete na www.zskolin.cz.
(-gl-/-mf-)

HISTORICKÉ OKÉNKO
V rámci historického okénka jsme se tentokrát nechali inspirovat nadcházejícím podzimem
a Magickou nocí, která se bude opět konat v měsíci listopadu. Následující dva krátké články
se týkají žehušických záhad a nádech mystiky jim rozhodně nechybí, posuďte sami.
Žehušice a mumlavý muž v černém
Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě přes řeku Doubravu k sobě váže velice zajímavou pověst, která se zakládá na tvrzení několika svědků. Prý je zde možné i v dnešní době spatřit přízrak postavy muže v černém dlouhém plášti, sahajícím až na zem, který má na hlavě velký
černý klobouk s pérem. Muž se zjevuje vždy po úplňku a stojí před sochou Jana Nepomuckého
a cosi nesrozumitelně mumlá. Když jej někdo vyruší,
tak náhle zmizí ve tmě. Jednou se jej pokusilo několik chasníků chytit, ale marně. Dva z nich poté vážně
onemocněli. Následně kdosi v roce 1889 soše urazil
hlavu.
Žehušické temné přízraky
Na křižovatce směrem na Chotusice stojí kaplička svatého Jiří. V tomto místě docházelo mnohokrát ke zjevování temných přízraků, které děsily pocestné svou divokou noční jízdou a skřeky. Proto tu byla postavena kaplička, aby chránila pocestné. V Žehušicích je i zámek rodu
Hohensteinů. Ten nechal postavit v roce 1679 Frances Caratim. Jde však o velice podivné místo, kde straší. Má jít o přízrak mladé ženy nesoucí v náručí dítě. Ta se zde zjevuje hned několikrát ročně. V zámku se ukazují i světélka, která lákají lidi do sklepení, kde má být ukryt údajně poklad.
Zdroj: Časopis Záhady života, říjnové vydání měsíčníku z roku 2011

(-mf-)

Zajímavé profese mezi námi
Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že první neděli v září slavíme
v Žehušicích posvícení (jako vzpomínku na posvěcení našeho kostela
sv. Marka), položili jsme pár otázek panu faráři Janu Kmoníčkovi,
který v tomto kostele již několik let slouží nedělní bohoslužby.

Moji rodiče měli určitě spíše představu, že má profese půjde v jejich stopách, což byla medicína. V úmyslu stát se knězem mne nijak nepodporovali, ale ani mi nebránili. Nemám jednoznačnou
událost, která by byla motivem k tomuto povolání, spíše mne
v průběhu dětství a dospívání ovlivnil příklad kněží, kteří se
nám – dětem a mladým – věnovali i přes problémy, které jim za
to tehdejší režim přinášel, a postupně jsem došel k přesvědčení, že
tato životní cesta je i pro mne.

1. Byl jste rodinou odmala směřován stát se farářem, nebo to
bylo pouze Vaše rozhodnutí na základě zralé úvahy či nějaké pro
Vás významné události?
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2. Jak vypadá příprava na toto povolání (či spíše poslání)?
První předpoklad je samozřejmě studium, které je pětileté. Mezi základní oblasti patří filozofie, teologické obory, historie, biblistika –
podrobnější studium Starého a Nového Zákona, jazyky – latina,
řečtina, hebrejština a nějaký současný jazyk, a pak také obory, které
jsou potřebné k praktickému životu kněze při setkávání s lidmi –
tj. např. psychologie, pedagogika, homiletika (kázání slova), a poměrně rozsáhlou částí studia je církevní právo. Je ještě řada doplňkových předmětů, musel bych více zavzpomínat. Druhý potřebný předpoklad je pobyt v kněžském semináři, který se časově překrývá s dobou studia a má být pro kandidáta kněžství dobou duchovní přípravy,
poznávání duchovních směrů v minulosti i v současnosti, dobou duchovního dozrávání. Bohoslovec tedy nebydlí na běžné koleji, ale
kromě účasti na přednáškách na fakultě má ještě každý den nějaký
duchovní program – modlitby, mše svatá, liturgické obřady, čtení
z Bible atd. Pokud tedy bohoslovec úspěšně absolvuje studium a splní pobyt v semináři, diecézní biskup ho může vysvětit na kněze.
3. Mohl byste nám přiblížit Vaši profesi ze zcela „neduchovního
pohledu“ (kdo je Vaším zaměstnavatelem, jaká je Vaše pracovní
náplň a pracovní doba, kolik farností „obhospodařujete“, atd.)?
Mým zaměstnavatelem je Královéhradecké biskupství – každý kněz
musí být zařazen do nějaké diecéze. Farnosti ve správě mám čtyři –
Týnec nad Labem, kde bydlím, dále Chotusice, Konárovice a Záboří
nad Labem. Obnáší to celkem jedenáct kostelů a několik kaplí, kde
se alespoň občas slouží bohoslužby. (Pod farnost Chotusice spadá
kostel v Chotusicích, Žehušicích a Rohozci). Tyto farnosti jsou na
území asi třiceti obcí. Z uvedeného vyplývá, že je stále co řešit – ať
již opravy či údržbu kostelů, řešení nějakých majetkových záležitostí
(farnosti dnes vlastní jen malé zbytky pozemků, které nebyly v padesátých letech zabrány státem, ale každou chvíli je potřeba někde něco zařizovat). Hodně času také stojí důsledky „práce“ zlodějů – měl
jsem dvacet vloupání do kostelů, třikrát vykradenou faru – a jelikož
se jedná o majetek právnické osoby, který mám dobře spravovat, musím farnosti zastupovat při jednání s policií, pak případně u soudů
atd. Hlavní pracovní náplň však je samozřejmě pro lidi – bohoslužby, svatby, křtiny, pohřby, návštěvy nemocných či starších lidí, kteří
se již do kostela nedostanou, výuka náboženství pro děti, setkávání
se s lidmi, kteří se zajímají o duchovní život. Je to veliká rozmanitost
a nelze ani vše vyjmenovat, a samozřejmě ani mluvit o konkrétní pracovní době. Pracovat osm hodin denně by rozhodně nestačilo, ani nelze tuto činnost vymezit určitými hodinami dne či týdne. Snažím se
každému vyjít vstříc dle možností a přizpůsobit se, což je ovšem někdy nelehké.
4. Jak dlouho již působíte v Žehušicích? A máte vůbec čas ve
svém nabitém programu na osobní vztahy se žehušickými farníky?
Letos v listopadu to bude dvacet let, kdy jsem zde začal působit.
Času na osobní vztahy s farníky je opravdu málo a mrzí mne to. Rád
bych měl víc času na popovídání s lidmi všude, kam dojíždím, ale
realita je většinou neúprosná a i když mne to nijak netěší, často jsem
nucen pospíchat za dalšími povinnostmi.
5. Co pro Vás Vaše profese znamená?
Určitě naplnění smyslu mého života. I když – jak vyplývá z výše
uvedeného – musím dělat mnohé, co mne ani nebaví a často tomu ani
moc nerozumím, ta vlastní část kněžského působení mi přináší radost, když mohu být nějak užitečný druhým lidem.
6. Máte ještě nějaké profesní sny a nesplněné cíle?
Tak sen je určitě takový, aby nebyly všechny ty technické a majet
kové problémy a mohl bych se více věnovat lidem a jen tomu duchovnímu – ale to je samozřejmě fikce. Mým cílem vždy bude co
nejlépe poskytovat duchovní službu každému, s kým se potkám – ale
nějaký konkrétněji označitelný cíl nemám, vím, že život často přináší
nové a nepředvídatelné věci a snažím se je pochopit a přijmout.
7. Mohl byste nám, prosím, blíže vysvětlit pojmy: farář, kněz,
duchovní?
Kněz a duchovní jsou vlastně synonyma – ten, kdo absolvoval studia
a přípravu, je vysvěcen biskupem na kněze a z jeho pověření vyko-

nává kněžskou službu. Nemusí mít však na starosti farnost, ale být
třeba knězem nemocničním, studentským, v armádě, ve věznici atd.
Farář je kněz, který má v péči farnost či více farností a stará se kromě duchovní služby i o všechny ty technické záležitosti, o kterých
jsem hovořil. Takže farář je určitá funkce kněze.
8. Vaše profese je v dnešní době výjimečná a vlastně vždy byla.
Jste autoritou jistě i pro nevěřící, ale přeci jen – setkal jste se někdy s opačným postojem?
Ve svém kněžském působení si nevzpomínám na vysloveně nepříjemný či nepřátelský postoj, který by se mi vryl do paměti. Trochu
nepřátelství kvůli kněžskému povolání jsem zažil za bývalého re
žimu jako voják základní služby, a i to jen ojediněle, od velitelů, kteří, myslím, hlavně nezvládali svůj vlastní život a potřebovali si vybít
agresi. (Jako studenti teologie jsme si tehdy museli odbýt dvouletou
službu v armádě mezi druhým a třetím ročníkem studia na fakultě,
takže celková doba přípravy na kněžství trvala sedm let.)
9. V myslích většiny lidí je katolický farář člověkem jakoby z jiného světa – čistý, bez hříchů… Ale určitě se i ve Vašem životě
najde místo pro nějaké obyčejné koníčky či „maličkaté neřesti“,
nebo ne?
Vždy se snažím vysvětlovat, že být knězem neznamená nemít chyby.
Asi by kněz měl být schopen více bojovat s lidskou slabostí a nedostatky, ale mělo by se odlišovat poslání a poselství kněze od jeho lidských
chyb. Platí to ve všech povoláních, že i člověk mravně ne moc dobrý
může být perfektní ve své profesi. A má-li tedy kněz třeba i nepříjemné chyby a slabosti, neznamená to, že je špatné poselství víry, které
hlásá. Menší koníčky určitě mám – jde spíš o formu odpočinku – v létě si párkrát zaplavat, občas vyjít do hezké přírody, v zimě trochu na
lyže, na podzim jdu rád na houby, protože kromě příjemné procházky
bývá i užitek ve formě nějaké houbové dobroty. Za tu „maličkatou neřest“ by možná někdo pokládal posezení s přáteli u dobrého vína nebo
v hospůdce u piva – ale já to nevnímám jako neřest, protože i toto patří k životu a kromě dobrého nápoje mne vždy potěší setkání s milými
lidmi. A ne nadarmo lidé došli k přísloví „ve víně je pravda“ – nejeden
člověk při takovém posezení otevírá srdce víc než kdy jindy a i zde je
při různých debatách příležitost k zajímavému rozhovoru. A vzpomeneme-li na pozemský život Kristův – jeho první zázrak bylo proměnění
vody ve víno, když na svatbě došlo.
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10. Jaký je Váš osobní názor na současný vztah českého národa
k víře v Boha?
Nesdílím názor, že víry v Boha ubývá. Určitě leckde chodí méně lidí do kostela, ale to má mnoho různých důvodů – mění se životní styl
lidí, leckdo se nedostane na bohoslužby, protože kněží je málo a nestíháme mít bohoslužby na všech potřebných místech. Ale hlavně také mnoho lidí si hledá svou vlastní duchovní cestu a nestačí jim nabídka klasických tradičních církví. Často mluvím s člověkem, který
se nejdříve sám nazve „nevěřícím“, ale pak se ukáže, že má svou touhu po duchovních hodnotách, že má cíle vyšší než jen hmotné a problém je pouze v tom, že se nedovede ztotožnit s praxí nějaké konkrétní církve. Ale toto není jenom v naší zemi nebo v naší době, bylo to
již v době Ježíše Krista, který na toto téma mnohokrát mluví a připomíná, co je před Bohem důležité: čisté srdce, dobrý úmysl, láska
k bližnímu, snaha o spravedlnost – to je víc než cokoli jiného. A zde
je prostor především pro představitele církví a samozřejmě všechny

křesťany, abychom toto krásné Kristovo poselství předávali lidem,
s kterými se setkáváme, tím nejlepším a nejpravdivějším způsobem
a nelamentovali nad „nevěřícím“ národem. Často hovořím s lidmi,
kteří do kostela vůbec nechodí, ale žijí tak hluboce duchovním
a mravním životem, že se skláním ve veliké úctě.
11. Máte nějaký svůj oblíbený citát či motto, o které byste se
s námi chtěl podělit?
Na své oznámení o ukončení studia jsem si kdysi vybral jako motto citát Tomáše Aquinského: „Bože, pomáhej mi, abych se nikdy
nechtěl zalíbit nikomu jinému, než Tobě – a abych se nebál nikomu znelíbit, jen Tobě.“ Tento citát vyjadřuje mé přesvědčení, že
člověk má na prvním místě usilovat o spravedlivý život podle
Božích požadavků a nehledat lidskou slávu a uznání – a tím bych
se chtěl vždy řídit.
Velmi Vám děkuji za krásný rozhovor a přeji Vám co nejvíce milých pracovních povinností.
(-lj-)

ZŠ J. V. STICHA-PUNTA A MŠ V ŽEHUŠICÍCH
Z a h á j e n í n o v é h o š k o l n í h o ro k u 2 0 1 2 / 2 0 1 3
V pondělí 3. 9. 2012 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2012/2013. Přivítali jsme 11 nových prvňáčků, na které se těšila jejich třídní učitelka Mgr. Iva Kokešová. Jako v minulém školním roce nás čeká řada projektových dnů,
akcí, zábavy, ale i povinností. O všem budete informování na internetových stránkách školy www.zszehusice.cz.

Mgr. J. Kramář

V srpnu proběhla výměna plotu u MŠ v Žehušicích, kterou provedla firma Ploty.Pletiva.Sítě – Ing. Jan Hnilička, Kutná Hora. Před OÚ
v Žehušicích by tak měl vzniknout jakýsi parčík, jehož úprava do konečné podoby bude probíhat v následujících měsících. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem členům a členkám TJ Sokol Žehušice i všem ostatním,
kteří se na konci prázdnin podíleli na úpravě prostranství před MŠ.

TJ SOKOL ŽEHUŠICE
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
TJ Sokol Žehušice uspořádala 1. září 2012 na hřišti V Topolech nohejbalový turnaj. Nejprve v ranních hodinách od 8.00–8.30 hod pod vedením J. Fojtíka proběhl zápis účastníků a vytvoření jednotlivých družstev s vlastním názvem. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 soutěžních trojic, které byly tento rok tvořeny výlučně žehušickými hráči. Po těchto
administrativních záležitostech mohl turnaj zhruba v 9 hodin začít
a mezi s sebou se tak mohli utkat Sparťani, Důchodci, Senioři, Bejci,
Divočáci, Lenoši, Mlaďoši, Heaváci, WarFace. Naštěstí nám v sobotu
přálo počasí a tak se turnaj mohl bez problému konat, i když při pátečním deštivém dni to tak ještě vůbec nevypadalo. Týmy hrály s plným
nasazením až do odpoledních hodin a tak pro ně na posilněnou bylo samozřejmě připravené i občerstvení. 1. místo nakonec obsadili Heaváci
(J. Fojtík, T. Nálezinek, M. Verunáč), 2. místo obsadili Mlaďoši
(J. Pospíšil, Nálezinek ml., K. Hybš) a 3. místo Důchodci (M. Špitálník,
M. Kovařík, Škota). Turnaj se skutečně vydařil a hlavně se obešel bez
zranění a tak si vítězové mohli s radostí užívat „putovního poháru“, který zůstal doma a zároveň se mohli také těšit z medailí a dalších drobných cen, které obdrželi při vyhlašování výsledků. Přehlednou fotogalerii
k tomuto turnaji včetně skákacích hradů, které byly připraveny pro nejmenší účastníky, naleznete na webových stránkách naší obce
www.zehusice.cz . Na závěr bychom rádi ještě poděkovali všem, kteří se organizačně zapojili do této sportovní akce a také panu M. Karelovi,
který nám poskytl prostory a postaral se o náš pitný režim.
(-jf-/-mf- )

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013
Zahájení školního roku
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny

3. 9. 2012
28. 9. 2012
25. a 26. 10. 2012
22. 12. 2012–2. 1. 2013

Vysvědčení za 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Státní svátky
Vysvědčení, konec školního roku
Hlavní letní prázdniny
Začátek školního roku 2013/2014

31. 1. 2013
1. 2. 2013
4. 3.–10. 3. 2013
28. a 1.4. 2013
1. a 8. 5. 2013
28. 6. 2013
29. 6.–1. 9. 2013
2. 9. 2013

Rodičovské schůzky:
čtvrtek 15. 11. 2012
čtvrtek 10. 1. 2013
čtvrtek 2. 5. 2013
Plavecký výcvik:
1. a 4. třída:
19. 10.–23. 11. 2012
2. a 3. třída:
19. 10. 2012–4. 1. 2013
5. třída + MŠ:
30. 11. 2012–4. 1. 2013
Zápis do 1. třídy: pátek 25. 1. 2013
Lyžařský výcvikový kurz: 12.– 9. 1. 2013

Během roku také proběhne např. Mikulášský běh, Advent ve
škole, Velikonoční výstava, Den Země, Žehušický pohár a mnohé
další akce.

Sběr starého papíru: 12.–23. 11. 2012; 12.–19. 4. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA „DUHOVÁ KULIČKA“ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Mateřská škola přivítala nové děti a pro všechny rodiče již uspořádala informační třídní schůzky. Zde se rodiče seznámili nejen s běžným denním provozem MŠ, ale také s plánovanými akcemi pro letošní školní rok. Děti i jejich rodiče opět čeká rok plný zajímavých aktivit, společných dílen, divadelních představení a přednášek. Ze široké nabídky plánovaných aktivit uvádíme například: dílny pro rodiče s dětmi
(Bramboriáda, Vánoční cinkání, Pomlázková veselice, Srdíčkové zpívání), Den Země (brigáda s rodiči na úpravu MŠ a jejího okolí), exkurze Čáslav, školní výlet do ZOO Habrkovice, Mikulášská a Vánoční besídka s nadílkou, atd.
Jak je vidět, v mateřské škole to bude opět po prázdninách žít naplno. Tak ať se dětem ve školce líbí a paní učitelkám dobře pracuje.
(-lj-)
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JAKÉ AKCE NÁS DO KONCE
ROKU JEŠTĚ ČEKAJÍ?

CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
Ženy a dívky opět začínají cvičit! První hodina začne

Září
paintball pro členy TJ Sokol Žehušice

4. října 2012 od 18.00 hodin. Jedná se o lehké

Říjen/listopad
3. 11. „Magická noc“
Prosinec
1. 12. „Vánoční tvoření“
2. 12. „Rozsvícení vánočního stromečku“
31. 12. „Silvestrovský nohejbal“

posilování a protahování – vhodné pro všechny
věkové kategorie. S sebou: oděv a obuv na cvičení,
pití. Těšíme se na vás!

(-lj-)
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Doporučujeme z naší kuchyně
Kynuté těsto pro více použití – kynuté koláčky
500 g hladké mouky, 75 g
cukru, 100 g másla, 1 žlou
tek, 250 ml mléka, 20 g
droždí, 5 g sůl
Z vlažného mléka, droždí
a cukru připravíme kvásek.
Do mísy dáme mouku, vlažný rozehřátý tuk, sůl, žloutek a kvásek. Vypracujeme vláčné těsto, které necháme na
teplém místě hodinu kynout. Po hodině máme těsto připravené. Můžeme použít k přípravě koláčů, řepánků, závinů, dukátových buchtiček apod.
(-lp-)
INZERCE

AUTODOPRAVA – Avia sklopka, tel.: 722 52 20 67, dovezu písek, štěrk, dříví atd.

Kosmetické služby
Renáta Semrádová
Provozovna: Na Kopečku 119,
Žehušice (naproti ordinaci
MUDr. Vančurové)
• Kompletní kosmetické služby
• Pedikúra a manikúra
• Modeláž nehtů
Objednávat se můžete
telefonicky na čísle 737 717 096
na středu a čtvrtek.
ČTVRTLETNÍK pro Žehušice a Bojmany. Vychází čtvrtletně, obsahové zaměření – obecní zpravodaj.
Vydává: Úřad městyse Žehušice, Hlavní 53, 285 75 Žehušice, IČ: 00236683, tel.: 327 399 114. Redakční rada: Mgr. Linda Johanidesová,
Marcela Forštová, DiS., Ludmila Pernicová, Ing. Margita Matulová. Evidenční číslo: MK ČR E 20038. E-mail: ctvrtletnik@seznam.cz.
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