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Slovo starostky

Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané,
jaro je v plném
proudu, příroda nám nadělila i trochu té
vláhy, a tak se
všechno krásně
zelená a kvete.
Blíží se konec
školního roku
a s ním i spousta tradičních akcí, na které bych Vás velmi ráda pozvala. Letos
nás čekají opět trochu větší „Žehušické
slavnosti“, ve kterých se snoubí hned několik krásných akcí dohromady. Tradiční již XXXVII. Slavnost lesního rohu,
oslavy 100. výročí založení TJ Sokol
Žehušice z.s. a Setkání rodáků a přátel Žehušic. Kromě koncertů a krásné
hudby se můžete těšit také na slavnostní
promítání dokumentu „100 let v Sokolu
stále pospolu“, který se natáčel téměř
rok a jehož premiéra proběhne v pátek
21. června 2019 na Nové scéně Dusíkova
divadla v Čáslavi. Uvnitř Čtvrtletníku
naleznete nejen podrobný program, ale
také pozvánky na tyto slavnosti, které
můžete poslat svým přátelům a známým a pozvat je do Žehušic, aby si užili začátek léta spolu s námi a odvezli si
odtud spoustu nezapomenutelných zážitků. V případě, že budete potřebovat
pozvánek víc, můžete si je vyzvednout
na OÚ. V současné době probíhají intenzivní přípravy na tuto velkou akci,
kterou naše obce nezažívají každý rok.
Věřte, že největší odměnou za vynaložené úsilí bude pro nás Vaše hojná účast
a spokojenost.
Během června nás čeká ale i spousta
dalších akcí spojených s koncem školního roku jako je rozloučení s předškoláky v MŠ, řetězové provázení na Kačině žáky 8. třídy naší základní školy,
slavnostní rozloučení s devátou třídou
a spousta dalších, které najdete uvnitř
tohoto čísla. Stačí si jen vybrat a vyrazit
užít si příjemné chvíle.
A pak už přijde vysněný čas prázdnin
a dovolených. Přeji Vám krásné léto
plné sluníčka, prima zážitků a odpočinku, dětem krásné prázdniny a Vám všem
šťastné návraty z cest zpátky domů.
Těším se na setkání s Vámi na našich
slavnostech nebo na některé z dalších
akcí

Městys Žehušice Vás srdečně zve 18. – 23. června 2019 na Žehušické slavnosti, spojené s oslavami 100. výročí založení tj sokol žehušice z.s.
a xxxvii. Slavností lesního rohu, v rámci kterých se uskuteční setkání rodáků a přátel
Žehušic.

Zuzana Havlíková Heřmánková

PROGRAM ŽEHUŠICKÝCH SLAVNOSTÍ
Úterý 18. 6. 2019		
ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice
16.00 h		
Zábavná historie Sokola
Čtvrtek 20. 6. 2019
Starkoč
19.00 h		
Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starkoči
Pátek 21. 6. 2019		
Nová scéna Dusíkova divadla v Čáslavi
17.00 h		
Slavnostní promítání dokumentu „Sto let v Sokolu stále pospolu“
		
Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže dětí z MŠ a ZŠ Žehušice
		
„Sportem ku zdraví“
		
Kvintkvartet (Konzervatoř Brno) soubor lesních rohů
		
Sobota 22. 6. 2019		
Žehušice
8.45 h		
Oficiální zahájení oslav před kostelem sv. Marka v Žehušicích, fanfáry
9.00 h		
Svatohubertská mše
		
Slavnostní vysvěcení stuhy TJ Sokol Žehušice
10.00 h		
Slavnostní troubení v oboře, prohlídka obory s výkladem
11.15 h		
Řazení průvodu v aleji před zámkem
11.30 h		
Slavnostní průvod obcí k ZŠ J. V. Sticha – Punta v Žehušicích
		
Slovo předsedkyně TJ Sokol Žehušice z.s., slovo starostky městyse
		
Žehušice, zdravice čestných hostů
		
Vystoupení žáků ZŠ J. V. Sticha – Punta v Žehušicích
13.00 h		
Program v ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice
		
Koncert XXXVII. Slavnosti lesního rohu
		
Vystoupení
dětského
sboru
„Notík“
pod
vedením
		Mgr. Lenky Macháčkové
		
Udílení pamětních medailí
14.00 h 		
Koncert Věnovanky – atrium ZŠ J. V. Sticha – Punta v Žehušicích
15.00 h 		
Předvedení sletových skladeb „Děti, to je věc!“ a „Ženobraní“
		
– atrium ZŠ J. V. Sticha – Punta v Žehušicích
16.00 h		
Závěrečný koncert Slavnosti lesního rohu v kostele sv. Marka
		v Žehušicích
20.00 h		
Taneční zábava – atrium ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice
		
– k tanci a poslechu hraje hudební skupina „Echo 91“
Neděle 23. 6. 2019		

Žehušice

14.30 h		
Dětský den se Sokolem – areál hřiště ZŠ J. V. Sticha – Punta
		v Žehušicích
		
Vystoupení kouzelníka „Čárykluka“
Výstavy konané v rámci oslav
Výstavní místnost v budově staré školy – Hlavní 107, Žehušice
TJ Sokol Žehušice – historie a současnost
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Žehušice „Sportem ku zdraví“
ZŠ J. V. Sticha – Punta Žehušice
Výstava obrazů amatérského malíře Oldřicha Trilče

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „100 let v Sokolu stále pospolu“
TJ Sokol Žehušice z.s. Vás srdečně zve na výstavu konanou v rámci oslav 100. výročí založení TJ Sokol Žehušice, která bude k vidění
ve výstavní síni budovy staré školy (Hlavní 107, Žehušice). Seznámíte se nejen s historií i současností našeho spolku, ale budete si moci
prohlédnout také výstavu výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Žehušice „Sportem ku zdraví“. K vidění budou i kroniky spolku a fotoknihy
z tradičních sokolských akcí doplněné videoprojekcí. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vzpomínková výstava obrazů
Zveme Vás na výstavu obrazů amatérského malíře Oldřicha Trilče (* 3. 7. 1934, †16. 1. 2013), rodáka ze Záluží u Mostu. Otec místní
obyvatelky Danuše Málkové na Kutnohorsku často pobýval a nechal se mnohdy inspirovat místní přírodou. Expozice bude umístěna
v Základní škole v Žehušicích u příležitosti letošních oslav Lesního rohu.
Oldřich Trilč byl především krajinář. Používal vícero technik. Mezi jeho obrazy najdeme jak olejová plátna, tak perokresbu, křídu nebo
tempery. Danuše Málková děkuje starostce obce a ředitelce místní školy za možnost uspořádání výstavy a tím i možnost podělit se jejím
prostřednictvím se širokou veřejností. Vystavené obrazy jsou pouze zlomkem soukromé rodinné sbírky.
Výstava se uskuteční v sobotu 22. června 2019 v ZŠ J. V. Sticha - Punta Žehušice a navštívit ji můžete v průběhu celého dne.

ŽÁDOST
Prosíme všechny spoluobčany, aby v den Setkání rodáků a přátel Žehušic, tedy 22. června 2019, parkovali automobily na svých pozemcích a umožnili tam parkování, pokud to bude jen trochu možné, i svým příbuzným, přátelům a známým. Všechny hlavní i vedlejší
komunikace v obci musí zůstat volné nejen pro potřeby parkování lidí, kteří zde v Žehušicích nikoho nemají, ale zejména pro bezproblémový průchod slavnostního průvodu obcí.

INFORMACE PRO OBČANY
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky za komunální odpad a za psa, aby tak neprodleně učinili!!!
Dále upozorňujeme občany, že faktury za vodné a stočné není možné platit dohromady. Každá vystavená faktura má svůj variabilní
symbol (POZOR evidenční číslo faktury není variabilním symbolem), specifický symbol a konstantní symbol. Pokud tak neučiníte, není
správně platba přiřazena a program nám to vyhodnotí jako neuhrazené. Děkujeme za pochopení.
Úřad městyse Žehušice Vám nabízí možnost zasílat faktury za vodné a stočné e -mailem. Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste
na OÚ buď telefonicky nebo e-mailem na adresu obec@zehusice.cz. Vaši emailovou adresu, na kterou Vám bude fakturace vodného
a stočného zasílána.

ZÁKAZ KOUŘENÍ A ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ V BLÍZKOSTI ZŠ
S blížícími prázdninami vyhlašujeme s okamžitou platností zákaz kouření v areálu ZŠ a jejím blízkém okolí, a taktéž zákaz kouření
a rozdělávání ohňů v lese za školou. Jakékoliv porušování tohoto zákazu bude řešeno s Policií ČR.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE POZEMKŮ
Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona o rostlinolékařské péči (Zákon č. 326/2004 Sb.)
povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat svůj pozemek pravidelným sekáním trávy (min. 2x do roka) tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, případně nedošlo k poškozování životního prostředí,
ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Za nedodržení zákonné povinnosti lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 30 000,- Kč, právnické osobě až 500 000,- Kč.
Městys Žehušice upozorňuje v této souvislosti všechny majitele pozemků o dodržování této povinnosti dané zákonem. Povinnost dbát
o stav svého pozemku vyplývá i z principů, na kterých je založeno vlastnické právo.

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ PITNOU VODOU
V důsledku dlouhodobého sucha a kritické situace stavu vody na celém území České republiky městys Žehušice tímto až do odvolání
vydává ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ A ZALÉVÁNÍ ZAHRAD OBECNÍ PITNOU VODOU. V současné době existují dotace
na využití dešťové vody na soukromých pozemcích, kterých můžete využít a jednoduše tak získávat vodu potřebnou pro zalévání zahrad
apod. I přesto, že v současné době jsou problémy s obecní vodou vyřešeny a vodovodní soustava funguje tak, jak má, žádáme občany, aby
vodou neplýtvali a chovali se ohleduplně.

OKNA BOJMAN DOKOŘÁN
Jsme přesvědčeni, že jsou občané Bojman přístupni a otevřeni (proto jsme zvolili tento název - OKNA BOJMAN DOKOŘÁN) všem novým (přínosným) a smysluplným iniciativám, které naši obec pozvednou. Rádi bychom vytvořili pro naše obyvatele místo, kde se všem
bude pěkně žít. Velkým přínosem pro naši obec jsou samotní občané Bojman. Velmi si vážíme jejich vstřícnosti, ochoty a hlavně chuti
pro jakoukoli činnost, která se týká zlepšení obce. Již vícekrát se podíleli na zvelebování obce svépomocí – např. úprava hřiště na nohejbal, osazení dětského hřiště jednotlivými prvky, částečná úprava zeleně. Tímto se šetří finance ze společného rozpočtu městyse Žehušic.
Ke zlepšení komunikace mezi občany a zastupitelstvem obce, ale i mezi občany navzájem, je pořádáno (přibližně jednou za dva měsíce)
zasedání osadního výboru. Zde může každý přispět svými návrhy, připomínkami a nápady.
A co nás trápí? Víme, že se Bojmany již dlouhou dobu potýkají s velice špatnou kvalitou místní komunikace, zvláště v části obce zvané
Na zámku. Dle vyjádření zastupitelstva bude komunikace pouze vyspravena (zasypání děr). Celoplošná oprava proběhne až po výstavbě
vodovodu. Voda se totiž stává největším problémem nejen naší obce. Otázka výstavby vodovodu byla přislíbena samotným zastupitelstvem, což velmi kvitujeme. Termín dokončení vodovodu byl stanoven na rok 2021.
Na závěr děkujeme za vyčištění a opravu obecních studen v Bojmanech, což se událo na jaře letošního roku. Budeme se těšit na další
iniciativy ze strany zastupitelstva městyse Žehušice, ale i od jednotlivých občanů.
Mgr. D.H.

Hasiči

Naši dobrovolní hasiči
V březnu jsme pořádali již 3. okrskový hasičský ples a myslím si, že se opět velmi vydařil. Sešlo se nás přibližně dvě stě. Kapela hrála, až
na malé výtky, výborně a všichni jsme si užili skvělou zábavu doplněnou tanečními vystoupeními sborů našeho okrsku a žáků ZŠ Žehušice pod vedením Lucie Kopecké. Chtěl bych touto cestou poděkovat sponzorům, kteří nám věnovali krásné ceny do tomboly. Pro příští
rok máme přichystanou kapelu ECHO91 ze Starého Kolína, takže se opět těšíme na bohatou účast.
Další akcí bylo pálení čarodějnic, kde se ve spolupráci se Sokolem pořádaly drobné soutěže pro děti. I když byl vydán celorepublikový
zákaz pálení ohňů, tak naštěstí pěkně předem zapršelo, takže dlouhotrvající sucho nám akci nezkazilo. Opět se sešla spousta lidí a všichni
si určitě užili skvělý večer.
V květnu proběhl sběr starého železa a elektrospotřebičů, výtěžek bude opět věnován na činnost mladých hasičů a vybavení jednotky.
Začala také soutěžní sezona v hasičském sportu. První příležitost
ukázat své dovednosti v této disciplíně byl Memoriál Mariána Múčky
ve Vrdech, kde naše ženy vybojovaly 2. místo. V ten samý den dopoledne se naše děti a muži zúčastnili „Běhu na rozhlednu Vysoká“. Konkurence byla veliká, přesto se žehušičtí hasiči neztratili a rozhodně ukázali, že se nebojí i větších výzev. Muži pak na Vysoké zůstávali, jelikož pro
ně bylo Okresním sdružením hasičů Kutná Hora připraveno námětové
cvičení Záchrana na Vysoké. Šlo především o školení profesionálními
zdravotníky – po teoretické části se simulovalo zranění dolních končetin osob v terénu a při dopravních nehodách včetně vyprošťování
a zabezpečení místa nehody.
V Žehušicích se 11. května pořádalo první kolo hasičské soutěže našeho okrsku, do kterého spadají kromě nás také Záboří nad Labem, Svatý
Mikuláš, Rohozec a Bernardov. Ve dvou posledně jmenovaných obcích
se hasičský sport v současné době neprovozuje, proto jsme byli velmi rádi, že na soutěž dorazili i hosté z Vrdů, Dolních Bučic a Zbyslavi.
Slavili jsme velké úspěchy v kategoriích mužů, žen i dětí! Mladší žáci vybojovali zlatou a bronzovou medaili, ženy bronz a muži poprvé
stanuli na nejvyšším místě „bedny“! Velmi děkujeme našim fanouškům za velikánkou podporu.
V květnu jsme dvakrát za sebou pátrali po muži z Chotusic, který se naštěstí pokaždé našel živý a zdravý. Potěšil nás zájem několika
občanů, kteří se po vyhlášení poplachu v naší obci dostavili k hasičské zbrojnici s nabídkou pomoci.
Rád bych také poděkoval Miloslavu Růžičkovi, který skvěle vyřešil problém s umístěním žebříku nebo případně odchyceného/zachráněného zvířete na nástavbu vozidla výrobou držáku.
Na závěr musím zmínit, že nás potěšilo získání dotace ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS na nákup profesionálních radiostanic, které nám pomohou při komunikaci s ostatními složkami IZS na místě zásahu.
(pj-)

Mladí hasiči Žehušice
Soutěžní sezóna je v plném proudu a my se můžeme pochlubit nejen spoustou nových zkušeností, ale také řadou úspěchů. V závodě
požárnické všestrannosti v Lomečku (31. 3.) se obě naše pětice blýskly znalostmi na všech stanovištích. Trestné body si přinesly pouze ze
střelby vzduchovkou a překonávání překážky na vodorovném laně. V celkovém pořadí tak obsadily 6. a 8. místo ze 14 hlídek.
Jarní běh na rozhlednu Vysoká (13. 4.) nám tentokrát proběhl za velmi chladného počasí. Našich 7 borců se nedalo odradit a z celkových
25 mladších žáků ve velké konkurenci zaujal 9. místo Štěpán Kovařík. Ostatní naši běžci se pak řadili těsně za ním.
Kutnohorské šedesátky (28. 4.) jsou závodem na 60 m s překážkami. Nejlepší z našich byla Kateřina Ďurinová, která zaujala nádherné
10. místo z 27 mladších žákyň. Vzhledem k velmi improvizovanému
tréninku na tuto disciplínu se ani výkony ostatních mladých „žehušáků“ ve výsledkové listině neztratí. Na jednotlivých rozbězích se výrazně podepsala nejistota při překonávání kladiny. Do příštího roku snad
získáme vlastní a budeme moci natrénovat i tuto část.
Dětská část I. kola okrskové soutěže Žehušice (11. 5.) se opět díky
ochotě vedení základní školy konala na jejím hřišti. Bezvadné zázemí nám tak umožnilo hostit 13 družstev mladých hasičů. Do kategorie mladší žáci jsme postavili 3 domácí družstva. Z celkových 7 týmů
v této skupině se našemu družstvu „C“ útok příliš nepovedl a skončilo
na 7. místě, družstvo „B“ na 3. místě a družstvo „A“ si zajistilo místo 1.
Mezi ně se na 2. místo dostalo družstvo SDH Svatý Mikuláš „A“. Kategorie přípravka i starší žáci vyhrála družstva z SDH Záboří nad Labem.
Díky podpoře městyse Žehušice a pomoci TJ Sokol Žehušice se nám
podařilo uspořádat v řadě již třetí soutěž na domácí půdě.
Domácí soutěž máme za sebou a teď už se plně soustředíme na okresní ligu Soptík. Čekají nás tři kola do začátku prázdnin (Záboří nad
Labem, Církvice, Kácov) a dvě po nich (Močovice, Žleby).
(-mm-)

TJ SOKOL ŽEHUŠICE z. s.

ROZHOVOR S PANEM MIROSLAVEM BEDNÁŘEM,
BÝVALÝM PŘEDSEDOU TJ SOKOL ŽEHUŠICE

Povyprávějte nám o žehušickém Sokole….
Já i otec jsme pro Sokol dýchali! On byl
předsedou, já taky… Žili jsme především
hokejem, měli jsme tu výborný tým. Původně se trénovalo na rybníku v zámeckém parku, ale pak se vybudoval stadion.
Celá naše rodina Bednářova se na stavbě
podílela – děda, babička, otec i matka. Pamatuji si, jak se v zámeckém dvoře vyráběli
ručně mantinely. Voda se napouštěla z náhonu, a když nebyla, tak se dovážela. Samozřejmě záleželo na tom, jaká byla zima,
protože led byl přírodní. Jenže dřív byly
pořádné mrazy – s klukama jsme bruslili
po řece a jezdili až do obory dívat se na hokej (bydleli jsme totiž dole V Chaloupkách
- tam, kde dnes bydlí rodina Němečkova).
Když se hrál zápas a byla přestávka mezi
třetinou, tak chlapi, kteří měli ruce volné,
šli čistit led. Ženské vozily horký čaj, aby

měli všichni něco teplého na pití. Na sáních se vozila teplá voda v barelu, aby byl
hladký led. Byly to hezké doby – chodilo
se na společné brigády, pomáhali jsme si,
společně se fandilo….. Na turnaje jsme
jezdili nejvíc do Poličky, do Vlašimi…..
Jelikož jsme byli pod ČSTV a platili jsme
příspěvky, byl vždycky zajištěný autobus.
Paní Hrubešová byla pokladníkem.
Svépomocí jsme si pak v Žehušicích budovali kabiny. Nikdy se však bohužel nedodělaly, protože přišla revoluce a majitelé
se přihlásili o své pozemky. No, dřív jsme
tolik nepřemýšleli, na jakém pozemku to
vlastně je, tolik se to nehrotilo. Kontaktoval nás majitel pan Růžička, stavba se
přerušila a nakonec zlikvidovala a všechno se oplotilo. Začalo se trénovat v Kutné
Hoře, v Kolíně, podle toho, kdy byl led volný – hlavně v nočních hodinách. V sezóně
1997/1998 jsme postoupili do vyšší soutěže, jenže to už bylo finančně příliš náročné,
takže vlastně tím, že jsme byli úspěšní, hokej v Žehušicích skončil. Někteří kluci pak
šli hrát za jiné týmy, ale už to nebyl ten náš.
Ale žehušický Sokol nebyl přeci jen hokej….
No to ne, ale pamatuju si na něj nejvíc,
protože jsem byl sám aktivní hráč. Pořádali se taky fotbalové zápasy, nohejbalové
turnaje, dětské dny a taky každoroční Maškarní ples. Byl v březnu, kolem Miroslava,
a pokaždé narváno, prostě nejlepší ples.
Tombola byla tradiční - první cena prase-

čí hlava, pak domácí dorty, salámy, okurky….. Obcházely se firmy, třeba tabačka (to
se ještě smělo dávat cigarety), ČKD (krásné
poličky …). Na tu dobu to byly moc pěkné
ceny. U stolu se všechny „potravinové“ výhry pak snědly a vypily. Můj taťka s mamkou vždy začínali s tancem a taky byli první na stole. Když se jim náhodou nechtělo,
tak všichni křičeli: „Na stůl!“ Masky měly
vstup zadarmo – někdy člověk ani nevěděl, s kým tancuje (až po půlnoci, když se
všichni odmaskovali). Ale to uklízení potom – samé fábory, konfety. Stávalo se, že
se příprava i úklid v hospodě U Jelena pěkně protáhly ……
Samozřejmě nemůžu vynechat nácviky
na spartakiádu v zámeckém parku s panem
učitelem Málkem a paní učitelkou Málkovou. Osobně jsem se Prahy neúčastnil, ale
moje dcera ano.
Ze starých fotografií a filmů víme, že se
tu pořádaly Máje a masopust. Co byla
práce Sokolů?
Ne, ne, to pořádala obec – Sokol se účastnil
a tyto akce vždy podporoval, ale hlavními
organizátory byl pan Václavek, pan Bareš
a další. To byly také hezké trachtace, s živou žehušickou kapelou.
Co byste popřál žehušickému Sokolu
ke stým narozeninám?
No co? Všechno nejlepší! Hlavně hodně
mladých členů a úspěchů v další činnosti.
(-lj-)

Předsedkyně TJ Sokol Žehušice z. s. Linda Johanidesová o sokolství
Jak jsem se vůbec jako „náplava“ z Malína dostala k žehušickému Sokolu? Díky svému vztahu se „starousedlíkem“ jsem někdy v roce 1998
přišla mezi partu stejně mladých lidí, kteří neseděli o víkendech doma,
ale jezdili podporovat kamarády – hokejisty na kutnohorský zimní stadion. To byl právě ten poslední rok žehušického hokejového týmu, který
absurdně díky svému postupu, skončil s činností. Hokej se v Žehušicích
hrál neuvěřitelných 50 let, nejdříve na rybníku v zámeckém parku, později na vybudovaném zimním stadionu.
Také jsme chodili fandit našim hráčům při žehušickém Posvícenském
nohejbalu, který tu má tradici několik desetiletí. I když sama nejsem
žádný aktivní sportovec, ráda fandím, družím se a vypomůžu s organizací. A to je asi ono – to organizování…. Zkrátka mě to baví a v Žehušicích
se naskytla báječná příležitost, jak tuhle svoji zálibu (která asi souvisí
i s mojí profesí učitelky) realizovat.
Začalo to dětským dnem v roce 2007, pokračovalo to snahou o vybudování dětského hřiště. A právě při té snaze se dala dohromady skvělá
parta stejně nadšených žen, které si řekly, že pod hlavičkou nějakého spolku se bude jednat lépe a hlavně oficiálně. A proč zakládat něco
nového, když je tu Sokol? S podporou tehdejšího předsedy pana Miroslava Bednáře jsme se pustily do dalších akcí a aktivit. Udělaly jsme
si malý herní plácek u hřbitova, naše děti se měly společně kde zabavit a my mohly plánovat.
Sokol nebyl nikdy jen o sportu, ale také o výchově kultivované osobnosti, čemuž samozřejmě napomáhá pořádání kulturních akcí.
A právě akce spojené s tradicemi, vyráběním a zábavou především pro děti byly něco pro nás. Tak se kromě dětského dne začal pořádat
karneval, setkání u vánočního tvoření, vynášela se Zima, stavěla se májka, uspořádala se první Magická noc, rozsvítil se vánoční strome-

ček….. Některé akce však stály více úsilí, než přinášely zážitků a podpory veřejnosti, a tak se od nich upustilo. I to s sebou nese vývoj. Je
to stejné, jako když se podíváte do archivu a zjistíte, kolik spolků mezi světovými válkami působilo na území Žehušic. Do dnešního dne
zůstaly pouze dva: Sbor dobrovolných hasičů (založen 1881) a Sokol (založen 1919) – zkrátka s odchodem nadšených lidí (organizátorů)
a jejich podporovatelů (fanoušků) nemá žádný spolek šanci na přežití.
Jako malá jsem nikdy nechodila cvičit do Sokola, ani jsem nebyla členkou žádného sportovního oddílu. Ale milovala jsem vyprávění
mojí babičky o cvičení na spartakiádách, které byly takovým „převlečeným“ všesokolským sletem. Právě to vyprávění babičky a dědy
o letech minulých, jejich vzpomínky, myšlenky bez moralizování a kritizování „té dnešní mládeže“ nás doma vedlo k určité životní pokoře, vzájemné úctě a podpoře, pravdě a spravedlnosti s trochou bojovnosti, ale vždy slušnou formou. Učili nás, že máme být hrdí na to,
odkud jsme a kde žijeme, že se máme chovat tak, abychom se za sebe nemuseli nikdy stydět. Jsou to vlastně sokolské myšlenky, které mají
opodstatnění stejně tak dnes, jako měly před více jak dvěma sty lety, kdy byl Sokol v roce 1862 založen.
Osudovým setkáním pro mě bylo seznámení s paní Růženou Málkovou, která před třemi lety oslavila své sté narozeniny. Ona a její
manžel (oba kantoři) byli hlavními vedoucími sokolského cvičení v Žehušicích. V 60. letech se se žehušickými cvičenci zúčastnili dvou
spartakiád na pražském Strahově. S nadšením paní Růženka vypráví o svém sokolském životě, nekritizuje, nelamentuje na život…. Je
hrdá a její rodina s ní.
Ona byla naší inspirací pro nácvik dvou sletových skladeb na XVI. všesokolský slet v Praze v roce 2018. Myslím, že právě žehušická účast
na sletu, který se konal při příležitosti stého výročí založení naší republiky, ukázala, že u nás Sokol opravdu žije. Dokázali to jak malí
a velcí cvičenci, tak podporovatelé ze strany veřejnosti a sponzorů.
V současné době chybí v obci sportovní základna. Ale vypadá to, že se blýská na lepší časy! Zastupitelstvo obce je totiž nakloněno vybudování venkovního multifunkčního hřiště. To by byl opravdu ten největší dárek, jaký by si žehušický Sokol ke svému letošnímu stému
výročí mohl přát! Tak si budeme držet palce.
Mateřská škola
Čas utíká jako voda a než se nadějeme, uzavřeme společně další školní
rok. Ještě jsme se vyfotografovali a také jsme společně vyrazili na výlet
do Licibořic, kde jsme navštívili Babiččin dvoreček a dědečkovu obůrku. Na konci měsíce května jsme oslavili nejen svůj svátek, ale svátek
všech dětí na celém světě. Užili jsme si den plný her, zábavy a soutěží.
I my malí výtvarníci jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, kterou vyhlásil
Sokol Žehušice v rámci oslav 100. výročí jeho založení. V červnu nás
také čeká jedno velké loučení a to s budoucími školáky. Letošním tématem jsou „Malí kuchaři“. Program bude jako každý rok plný překvapení,
šerpování budoucích školáků, ale také vyhodnocení projektu „Křížem
krážem po Čechách“, který během školního roku probíhal ve třídě „Sluníček“.
Přejeme všem hezké prázdniny plné sluníčka, pohody a těšíme se na Vás
v novém školním roce.

Kolektiv MŠ

ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice

Když hvězdy tančí
Tak zní část názvu známého televizního pořadu. Ale o tom, že za tanečními hvězdami nemusí být jen herci, sportovci a další populární
osobnosti naší země, jsme se přesvědčili 4. května na Mistrovství české republiky plesových choreografií v Chrudimi i my žáci naší školy.
Po úspěchu s naším plesovým předtančením „Perfect“ jsme se rozhodli
zúčastnit MČR ve formacích polky. Pod vedením taneční mistrové Dany
Pavelkové z TK Chvaletice jsme nacvičili „Žehušickou polku“, tradiční
český tanec plný energie a pohybu. Přípravě jsme věnovali spoustu svého volného času, v týdnech i o víkendech, spoustu energie. Slova „my
už nemůžeme“ přestala na parketu platit, heslem se stalo „ruce, lajny,
hlavu vzhůru“. Vystoupení v Chrudimi se pak už stalo jen sladkou tečkou na závěr. V sobotu nás přivítal nádherný sál, příjemní pořadatelé
a úžasná atmosféra. S blížícím se večerem stoupal adrenalin a napětí.
Od začátku jsme věděli, že máme jen jeden jediný pokus. Ve tři čtvrtě na deset večer přišla naše chvíle, necelé tři minuty našeho tance
se změnily v pouhý okamžik a my si to prostě užívali! A povedlo se! Domů jsme si přivezli úžasné třetí místo na Mistrovství české polky
v kategorii mládeže a dospělých. A za rok? Za rok si snad zopakujeme náš úspěch nebo si přidáme třeba i plesovou choreografii. Tak nám
držte palce a prázdninami zkuste protančit tak jako my.
Bc. Lucie Kopecká

Páťáci reprezentují
Žáci a žákyně 5. ročníku reprezentovali školu v letošním školním roce v mnoha soutěžích a ještě navíc se někteří umístili na předních místech v kolech okresních nebo i krajských.
Soutěží opravdu nebylo málo. Naši žáci se zapojili do matematických a sportovních soutěží, dopravní
soutěže, v poskytování první pomoci - Helpík atd.
Velká gratulace patří Vojtěchu Johanidesovi, který reprezentoval školu v recitační soutěži. Svým přednesem Vojta oslovil porotu nejen v okresním kole v Kutné Hoře. Z 1. místa postoupil do krajského
kola v Kolíně. I zde byl velmi úspěšný a bude nás ještě v letošním školním roce reprezentovat v celostátním kole. Držíme palce!
Gratulace určitě patří také Karle Vančurové, která po velmi úspěšném vykonání přijímacího řízení
byla z 2. místa přijata ke studiu na osmiletém gymnáziu v Čáslavi. Přejeme hodně úspěchů do dalšího
studia.
Třídní učitelka Mgr. Iva Kokešová

„ V ohni s Escuolo kvintetem“
15. dubna se žáci II. a III. třídy vydali do pražského Rudolfina na koncert „ V ohni s Escuolo kvintetem“. Česká filharmonie pořádá různé
edukační koncerty a workshopy pro mladé publikum a snaží se tím přitáhnout děti k hudbě a ukázat jim její krásu.
I my jsme slavnostně oblečeni i naladěni usedli v nádherné Dvořákově síni a těšili se, co nás čeká.
Pět hudebníků hrajících na klavír, housle, kytaru, kontrabas a bandoneon, což je zvláštní knoflíková harmonika, nás pomalu dostalo do varu pomocí bujarého argentinského tanga, objevili jsme trochu hudební exotiky, zkusili jsme je doprovázet pomocí rytmizace
na opěradla, zjistili jsme, co je třeba k tomu, aby se hudebníci zklidnili a všechen oheň jsme společně uhasili.
Většina z nás byla na takovém koncertě úplně poprvé, přesto jsme však byli nadšeni a věříme, že se návštěva Rudolfina stane tradicí.
Po koncertě jsme se prošli po nábřeží Vltavy a pokochali se pohledem na Pražský hrad. Zažili jsme velmi pěkný den.

Den Země
Každý rok se v projektu Den Země snažíme nejen o to, abychom měli kolem sebe hezky a čisto, ale abychom měli svoji Zemi bez odpadků. Učíme se, jak odpad třídit, jak s odpadem nakládat. Někteří z nás navštívili skládku v Čáslavi. Někteří zase vysázeli před školou v lese
850 sazenic nových stromů, jiní je chodili v suchu zalévat. Zapojili jsme se do projektu „Ukliďme Kutnohorsko“ jako součást celonárodní
kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Proto nás velmi mrzí, že jsou mezi námi jedinci, kteří si neváží naší snahy a kolem sebe neustále
dělají nepořádek…

Škola v přírodě
V druhém květnovém týdnu se vydali druháčci na svou první školu v přírodě do penzionu Hamštejn v nádherném Českém ráji. A aby
jim tam samotným nebylo smutno, dali se dohromady se studentkami prvního ročníku Střední pedagogické školy v Čáslavi. Ty díky
tomu získaly možnost první praxe v práci s dětmi.
Celý týden se tak nesl ve znamení společných aktivit – hrály se hry, zpívalo se, tvořilo, výletovalo, učilo, bojovkovalo, jedlo, četlo…,
zkrátka trávil se společný čas. Studentky byly pro druháčky velkou motivací, chystaly si pro ně hry, písně, vyrábění i aktivity pro společné
večery.
Dalším zážitkem školy v přírodě byla návštěva rodičů a příbuzných, kteří za nimi na Hamštejn přijeli. Po krátkém vystoupení, které si
pro ně připravili žáci a studentky, se všichni vydali na společný výlet na rozhlednu Kozákov. Pak se ještě společně zpívalo či hrál fotbal.
Celkově se škola v přírodě velmi povedla. Spolupráce se studentkami prvního ročníku měla smysl a splnila účel. Skvělá byla i spolupráce
a souhra všech pedagogů základní i pedagogické školy.
Mgr. M. Procházka, Mgr. L. Macháčková

Jezdili jsme na dopravním hřišti
Žáci 4. třídy zakončili dopravní výchovu jízdou na kole na novém dopravním
hřišti v Čáslavi. Ještě předtím absolvovali teoretickou výuku během školního
roku s lektorem dopravní výchovy přímo ve škole. Žáci 4. a 5. třídy si procvičovali pravidla silničního provozu pro cyklisty. Zopakovali si vybavení jízdního
kola, rozdělení dopravních značek a jejich význam. Nakonec řešili křižovatky
na interaktivní tabuli. Za správnou odpověď dostali od lektora, příslušníka Policie ČR, drobnou odměnu – reflexní pásku nebo odrazku. Letos poprvé si děti
mohly vyzkoušet své teoretické znalosti na dopravním hřišti. Jezdily podle dopravních značek, zastavovaly na přechodu a křižovatkách, předvedly správné
odbočování. Dohlížel na ně a upozorňoval na chyby příslušník městské policie.
S ním také žáci napsali dopravní testy. Jen ti, co správně odpověděli na otázky
a dodržovali dopravní předpisy při jízdě na kole, dostali průkaz mladého cyklisty. Taková dopravní výchova se žákům velmi líbila a doporučují návštěvu hřiště
v Čáslavi všem ostatním dětem.

Mgr. Iveta Poskočilová

Sportování ve škole na jaře nezahálelo
Největší událostí byl tradiční Žehušický pohár, který se uskutečnil 26. 4. 2019. Poprvé v historii soutěže si putovní pohár neodnesli žáci
naší školy nebo z Potěh, ale žáci ze ZŠ Nové Dvory. Výsledky našich měly střídavou úroveň.

Přípravka mladší r. nar. 2010 a mladší - družstvo obsadilo 4. místo
2. místo získala na 50 m Sára Vykydalová
3. místo získali: Nela Mihucová 50 m, Patrik Kleiner hod plným míčem a Amálie Pernicová skok z místa
Přípravka starší r. nar. 2008-2009 - družstvo obsadilo 5. místo
1. místo získala Lucie Doubková 300 m
2. místo obsadil Jiří Doubek 300 m
3. místa vybojoval Samuel Brodský ve skoku dalekém
Mladší žáci r. nar. 2006-2007 - družstvo vyhrálo
1. místa získali: Adam Pernica 60 m a 500 m, Richard Středa 60m a skok daleký, štafeta 4x200 m Havlík Jakub, Středa, Pernica, Špitálník
2. místa: Nela Pikuliaková 60 m, Jakub Havlík 500 m, Jan Špitálník hod kriketovým míčkem, štafeta 4x200 m ve složení Nagyová, Pikuliaková, Adámková a Dušková
3. místa: Dominika Adámková skok daleký
Starší žáci r. nar. 2003-2005 - družstvo obsadilo 2. místo
1. místo vybojovali: Vojtěch Lacman skok vysoký, Barbora Fojtíková 60m, Adriana Podnecká skok vysoký, štafeta dívek 4x200 m Fojtíková, Dolejší, Skaláková, Pulicarová
2. místa: Beáta Dolejší skok vysoký, štafeta kluků 4x200 m Rezler, Lacman, Kopecký, Tomíška
3. místo Barbora Fojtíková 500 m
Dne 3. 4. 2019 se uskutečnilo okresní kolo Odznaku všestrannosti a zde si družstvo našich žáků vedlo velmi dobře, když obsadilo
2. místo a postoupilo do krajského finále, které se uskuteční 31. 5. 2019 v Čáslavi.
Družstvo tvořili tito žáci: Jakub Radovan Havlík, Tomáš Kubín, Michal Tomíška, Adam Pernica, Tereza Pernerová, Elena Janáková, Klára
Loužilová a Natálie Svbodová
Mezi jednotlivci se do krajského kola probojovali Vojtěch Lacman a Barbora Fojtíková
Křížovka

Tajenka: Pranostika - „Červen studený - sedlák …………………………………………………………....………………“
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1. Kopeček hlíny vytlačené krtkem
2. Ozdobná obruba obrazu
3. Smysl k vnímání vůní
4. Naměřená velikost
5. Židovský duchovní
6. Chemická značka Au
7. Barva oblohy
8. Číslice
9. Končetina, sloužící k pohybu
10. Prudký horský potok

Doporučujeme z naší kuchyně

Hovězí po florentinsku
Suroviny:
1 kg hovězího masa (kližka)
1 cibule
2 mrkve
1 řapíkatý celer nebo 1/2 bulvového celeru
sklenice protlaku nebo loupaných rajčat
2 dcl červeného vína
2-3 stroužky česneku
olivový olej

Postup:

Špalíček masa osolíme a opepříme. Na oleji
orestujeme cibulku, přidáme nastrouhanou
mrkev a celer. Až zelenina změkne, přidáme
špalíček masa a ze všech stran ho orestujeme. Vše podlijeme vínem, přidáme rajčata,
bazalku a česnek. Maso chvilinku podusíme a pak pečeme v troubě pod pokličkou.
Po upečení omáčku propasírujeme. Podáváme s knedlíkem nebo s bramborovou kaší.
(-mm-)

Jako sprdvnidevdtiici, jsme se ujali nejmladSich Ziik0 naSf 5koly. Ukdzalijsme jim,
Ze ve ikole se
pouze informace ohlednE budouciho povoldni, ale tak6 se v$ichni
naudi mnoho zkuSenostido

osobniho iivota' PrvniSkolniden jsme se poprv6 setkali s na5imi prvfiddky a
sezndmili se s nimi. pote
jsme je odvedly do tifd, kde je s viel'im (smdvem piivitaly jejich
novri tiidni uditel6. prvni mdsic jsme
je vodily do tiid, aby si zvykly na nov6 prostredi. Abychom jim
zptijemnili prvniikolni rok, piichystali
jsme pro nE mnoho r0znfch aktivit a soutdii.
cnntaFnrl trtrlat
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kde jsme viddti mnoho zvfidtek, a tak6
v oboie. DalSi akce s prvriiiky nds dekd na konci
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N55 prvniSkolnf den probfhal takhle. V5ichnijsme
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li ndm i po zbytek ikolniho roku. Uiilijsme si
tifdni uditelka se nds ujala pani uditelka Mgr.

o
f

jsme se postupnd zadalipozndvat a dim diilvice
na druhri stupefr. Tdchto p6t let jsme si

velmi

\.

v5emizmEnami n6m pomohla na5e novd pani udi
roky po jejim boku jsme vcelku diivali i pies pdr ptek
sezndmilis ndmeck,im jazykem a chemii. Nutno pod
z nds nejradEji vyhnuli :D. Tyto roky ptiprav a ndmah
vede. Pot6 nastal nd5 poslednirok. Ten mr5l rozhodn
Se

mdhaly pani uditelky Mgr. llona Zidkovdt a Mgr.
kiSch nevyhoieli. Nyni nds dekd jen pdr
dev6t let ndm dalo hodn6 zkuSenostido Zivota
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Pikomat je matematickd korespondendnisoutdi, kteri
Pikomatu. V Sesti s6riich Ziici ie5i logick6 flohy spojenr
zapojili Ziici 9. tfidy, a to Karolina Suchd, Jan Mikuld5 Nerad a Barbora
Skaldkovii, Jako i1cize tiidy
pani uditelky Jany Kinclov6 ndm byla tato soutEz nabidnuta
a my ji s chuti piijali. Kazdd s6rie m6la
celkem 7 floh, kterd jsme si rozdElili a pot6 je ieSili samostatnd. N6kter6
rilohy byty ponEkud nad
nase vddomosti, av$ak spolednfmi silamijsme se dobrali ke sprdvn6mu
v,isledku. Nejlepsi
z nds sice nebyli, ale myslime, Ze to byla velmi drahocennd
zkuSenost do daljich ikolnich let.
bude uveden jeden z piiklad0 pro ty, kteii by si chtEli vyzkouiet
obtiinost danrich

sout6iicf
NiZe
piikladg:

tiisetmetrov6 silnici na stiedov6 ddie je rovnomdr
stoji jeden a kaZd'ich daliich 1Om stojidatsi (dastnik.
niihodn'ich divdk0, kteiisistoupli na ndhodn6 mista n
Na

Odastnici (v5ech 36) lezou po stiedov6 ddie po dtyiech rychlostir.m
za minutu. Ve chvili, kdy se

ridastnici setkaji, se oba otodia vydaji se opadnrim smdrem.
0dastnici se otddeji dost rychle,
dobu otddenizanedbejme. Pokud dojde rldastnik ai na konec
silnice, tak z

nisleze.

Jak dlouho nejd6le m0ze

kaid'i zadinal?

dva I
takie J\\

trvat, nez v5ichni lezci budou mimo silnici, kdyz nevime ktenim
sm6rem
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TJ Sokol Žehušice z. s. pořádá

V neděli 23. června 2019 od 14.30 hodin
na školním hřišti ZŠ Žehušice
(v případě nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ Žehušice).

Program:
• zábavné hry a soutěže za odměny
• vystoupení kouzelníka ČÁRY KLUKA
(hodina kouzlení pro děti i dospělé, plný pytel
zábavy, drobné dárky pro pomocníky )

• občerstvení zajištěno

Akce se koná v rámci oslav 100. výročí založení Sokola v Žehušicích.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Řetězovéé prováázení v hospodářskkém záázemí

na zám
mkuu Kaačinna
Dattum:
11. 6. - 14. 66. 2019

VIIII. třídaa ZŠ J. V
V. Sticha - Punta Žehušicee Vás srddečně zvee na
prrohlídku zámeckéého podzámčí a ukázku jeednotlivýých řemessel.
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