ČT VRTLETNÍK
pro

Žehušice

Slovo starostky
Vážení
spoluobčané,
„čas letí jako bláznivý, já nechytím
ho, ani vy“. To byla má první myšlenka, když jsem začínala psát řádky do
našeho březnového Čtvrtletníku. Připadá
mi to jako včera, co jsme se sešli u rozsvícení vánočního stromečku a přáli si krásné
vánoční svátky a už je tu březen. Nevím,
jak vy, ale já se po té dlouhé zimě vždycky
těším na jaro. A když mi na zahrádce vykvete první sněženka, vím, že zima je pryč.
Těším se na sluníčko, na zahradu, na dlouhé dny, kdy ráno mě probudí kos a s večerem nad naším domem zakrouží čáp. Těším
se na zelenou trávu a rozkvetlé třešně, na
barevnost světa, kterou s sebou jaro přináší a která vždycky dokonale přebije šeď
a nevlídnost zimních dnů. Březen je měsíc
knihy, tak si nějakou pěknou dejte na noční stolek a každý den před spaním pár stránek přečtěte, uvidíte, že se Vám bude líp
usínat a snadněji zaženete chmury a starosti každodenního života. A protože se blíží Velikonoce, tak mi dovolte, popřát Vám
krásné svátky jara plné malovaných vajíček a čepýřivých pomlázek, přeji Vám hodně sluníčka, pohody a nové energie, zajeďte s dětmi třeba na pouť do Kutné Hory
a zkuste se s nimi svézt na nějaké bláznivé
atrakci, vraťte se na chvilku do dětských let
a zavzpomínejte, jaké to je „mít hlavu
v oblacích“. A až se vrátíte zpátky na zem,
do reality všedních dnů, buďte optimisté
a zkuste se usmívat na svět kolem sebe,
protože úsměv nás nic nestojí, ale má nevyčíslitelnou hodnotu pro všechny, které jím
obdarujete.
S přáním krásného jara
Zuzana Havlíková Heřmánková

a

Bojmany
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vážení spoluobčané, vzhledem k velkému zájmu o svoz biodpadu z Vaší strany začneme
bioodpad svážet každých 14 dní od 1. 4. 2012 s tím, že Zastupitelstvo ještě schválí, zda bude
komunální odpad svážen každý týden nebo na střídačku s bioodpadem (z praxe okolních obcí
se potvrdila dobrá zkušenost právě se svážením komunálního odpadu a bioodpadu na
střídačku). Nádoba na bioodpad bude poskytnuta zdarma všem, kdo o ní požádá. Prosím,
rozmyslete si tedy, zda budete potřebovat nádobu na bioodpad, pokud by se komunální odpad
svážel jednou za 14 dní. Požadavky na bioonádoby je třeba nahlásit do konce března na OÚ.
Smyslem tohoto systému je naučit obyvatele odpad třídit a snížit tím nemalé náklady na jeho
svoz, které by se v konečné fázi mohly promítnout i ve snížení poplatků za komunální odpad.
V rámci těchto opatření budou posílena sběrná hnízda o nádoby na tříděný odpad. V době od
1. 12. do 31. 3. bude komunální odpad svážen každý týden jako tomu je doposud.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 15. 2. 2012
Informace
• Výběrové řízení na pozici účetní OÚ Žehušice bylo ukončeno. Od 1. 4. 2012 nastoupí paní I. Hospodková z Hraběšína.
• Zástupce firmy ZERS předložil návrh obchodní smlouvy k pilotnímu projektu svozu biologicky rozložitelného odpadu z obce Žehušice. Nabízí svoz biologicky rozložitelných odpadů v ceně 1 135 Kč ( bez DPH) za jednu tunu. Svoz probíhá v měsících
květen až říjen. Zastupitelstvo pověřilo paní starostku, aby se ještě informovala ve firmě AVE CZ v Čáslavi a až poté bude případně smlouva schválena.
• Nabídka společnosti Freitag Projekt Development na dlouhodobé pronajmutí střech
vhodných k umístění fotovoltaických panelů. Jednalo by se o střechy budovy ZŠ.
Zastupitelé pověřili starostku k získání dalších informací. Bude nutné prověřit stav
a možnosti střechy.
• Zastupitelstvo pověřilo starostku jednáním se zástupci horušické iniciativy ohledně
vybudování cyklostezky vedoucí od Záboří přes Sv. Kateřinu, Kačinu, Kobylnice,
Sulovice, Horušice, Žehušice, Zbyslav. Obec připraví značení zajímavých budov.
• Dne 8. 2. 2012 provedly pracovnice KÚ SK odboru finanční kontroly přezkoumání
hospodaření městyse Žehušice za rok 2011. Při přezkoumání hospodaření obce
Žehušice nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• Paní starostka informovala členy zastupitelstva o jednání s nájemci zdravotního
střediska ohledně zvýšení nájmu. Zastupitelstvo navrhlo navýšení nájmu na 3 000 Kč
měsíčně, proti původnímu nájmu 3 000 Kč ročně.
Organizační záležitosti
• Vzhledem k probíhající pozemkové úpravě, zastupitelstvo nedoporučuje prodávat
žádné obecní pozemky (mimo určených k zástavbě RD).
ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE ŽEHUŠICE SCHVALUJE
• KALKULACE ceny pitné vody: 23 Kč/m3. Cena je určena dle skutečných výdajů roku
2011 a plánovaných nákladů v roce 2012 (výměna vodoměrů, posílení zdroje pitné vody)
• KALKULCE ceny odvedené vody kanalizací: 1 000 Kč na osobu a rok a 1 000 Kč
na objekt určený k rekreaci nebo objekt určený jako provozovna se zaměstnanci a rok.
Cena je určena dle skutečných nákladů roku 2011. Dotována částkou 4 506 Kč.
• Pro lepší dopravní bezpečnost v příštím roce uvažovat o zakoupení zpomalovacích
semaforů.
• Zlepšení stavu starých obecních nemovitostí – budovy zdravotního střediska, staré
školy, OÚ.
• Stále trvá problém s dovozem jídla do MŠ.
• Provádět pravidelnou kontrolu vodoměrů.
• V zájmu bezpečnosti posunout plot u MŠ na úroveň parčíku naproti OÚ.
• Zabezpečit dojezd dětí při sáňkování na kopci u kostela.
• V jarních měsících obnovit vodorovné dopravní značení na silnici.
(-lj-)
(celý zápis zasedání zastupitelstva naleznete na úřední desce a na obecních
internetových stránkách)
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UPOZORNĚNÍ

INFORMACE PRO OBČANY
POPLATKY 2012
Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatků za komunální odpad.
Poplatek za komunální odpad:
500 Kč za trvale žijící osobu a rok
250 Kč po platných úlevách
500 Kč za rekreační objekt na rok
Splatný do 30. 4. 2012!
Poplatek za psa:
50 Kč za psa a rok (za každého dalšího 100 Kč)
Splatný do 30. 4. 2012!
Poplatek za připojení na kanalizaci (stočné):
1000 Kč za trvale žijící osobu a rok
1000 Kč za rekreační objekt a rok (nebo provozovna se zaměstnanci)
Splatný do 30. 9. 2012
Poplatek – vodné:
23 Kč za m3
Splatný v průběhu roku dle stavu na vodoměru – k 31. 12. 2012
nutné dorovnat!!!

Vážení občané,
Úřad městyse Žehušice vás tímto upozorňuje, že stále ve větší míře
dochází k výskytu látek, které způsobují provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě ohrožující provoz čističky odpadních vod
a čerpadel na přečerpávacích zařízeních. Jsou to zejména hygienické
pomůcky (různé vlhčené ubrousky, vložky, papírové podložky, vatové tyčinky, tampony), tuky, oleje aj. Tyto látky patří do nádob na komunální odpad! Použitý olej máte možnost donést do nádoby umístěné na sběrném místě na dvoře OÚ.
Pokud máte jakékoliv dotazy, co do kanalizace patří a co ne, obraťte
se na obecní úřad nebo na provozovatele TopolWater s.r.o. nebo na
obsluhu ČOV. Uvědomte si, že veškeré zařízení kanalizace je drahé
a každá oprava prodražuje její provoz. S tím souvisí navýšení ceny
stočného.
Děkujeme za pochopení.

KALKULACE CENY ODVEDENÉ VODY
KANALIZACÍ NA ROK 2012

KALKULACE CENY PITNÉ VODY NA ROK 2012
1. Celkové náklady za rok 2011
TopolWater, Čáslav
Kapka, KH
El. energie zdroj – ZŠ

dle faktur
(fa 116/11)
(fa 12/11)
(v příspěvku)

145 455,–
100 000,–
10 403,–
35 052,–

1. Celkové náklady za rok 2011
dle faktur
TopolWater, Čáslav
5
''
116
''
34
''
42
''
119
''
193
''
206
KOVO, Zaříčany
131
VHS VM
126
''
188
Pokladna mater.
205
''
oprava
153
VS Chrudim kaly
40
''
46
''
159
''
179
Základ pro výpočet ceny celkem:
Obec dotuje částkou

452 189,–
135 984,–
35 984,–
14 096,–
5 849,–
1 135,–
120 780,–
86 320,–
2 520,–
2 348,–
5 409,–
720,–
176,–
11 964,–
7 472,–
10 726,–
10 709,–
452 189,–
– 4 506,–
447 683,–
Počet naměřených m3 odvedené vody za rok 2011: 18 355 m3
Cena za 1 m3 odvedené vody: 24,39 Kč
Zisk: 0 Kč
Schváleno: Usnesení zastupitelstva městyse Žehušice dne
15. 2. 2012, č. I/2012, bod 2). Městys Žehušice není plátce DPH.

2. Částka na nepředvídatelné výdaje a rozšíření
130 085,–
Výměna vodoměrů, rozšíření vodního zdroje
Základ pro výpočet ceny celkem:
275 540,–
Počet naměřených m3 vody za rok 2011: 11 980 m3
Cena za 1 m3 pitné vody: 23 Kč
Zisk: 0 Kč
Schváleno: Usnesení zastupitelstva městyse Žehušice dne
15. 2. 2012, č. I/2012, bod 1). Městys Žehušice není plátce DPH.

Práce ﬁrmy VOaKA Kutná Hora na další části spodní stavby komunikace
v lokalitě Za Humny

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Dne 2. dubna 2012 proběhne v Žehušicích a v Bojmanech SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Pokud
chcete odvézt takovýto odpad, umístěte ho v tento den viditelně před dům.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ ŽEHUŠICE
Zápis do MŠ v Žehušicích bude probíhat ve dnech 15.–18. května 2012 v budově MŠ. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vydáno 25. května 2012
v ředitelně Základní školy Žehušice, které si rodiče osobně vyzvednou. Rozhodnutí bude vydáno na podkladě přihlášek odevzdaných během vyhlášeného zápisu a to v souladu s platnými zákony a vyhláškami, vyměřenou kapacitou zařízení a splněním pořadí pro přijetí. Přednostně budou
posuzovány žádosti podané v době zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány individuálně. Více informací o kritériích pro přijetí dítěte do MŠ naleznete na www.zszehusice.cz v sekci mateřská škola.
2

POLICIE ČR INFORMUJE
V obci Bojmany nedošlo v roce 2011 k žádnému trestnému činu.
Byl zde šetřen přestupek proti majetku (krádež litinových kanálových roštů), který se nepodařilo pol. orgánu objasnit, případ byl odložen. Dále došlo v obci k přestupku proti občanskému soužití (návrhový přestupek), který byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání a byl objasněn.

Policie ČR nám zaslala zprávu o stavu veřejného pořádku (nápadu
trestné činnosti) v území obvodu Policie ČR Obvodní oddělení
Čáslav za rok 2011. V roce 2011 došlo v obci Žehušice k nápadu
trestné činnosti v celkovém počtu 14 trestných činů, z těchto bylo
13 trestných činů majetkové povahy (krádež, podvod, poškozování cizí věci) a 1 trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,
který byl objasněn (ukončen dle ust. § 159a/2 tr. řádu). Celkem
z uvedených trestných činů byly objasněny 4 trestné činy majetkové povahy. Z celkového počtu 13 trestných činů majetkové povahy byly 3 tr. činy (krádeže vloupáním do OMV),
5 tr. činů (krádeže vloupáním do objektů), 2 tr. činy (krádeže tují),
2 tr. činy (krádež věcí bez vloupání), 1 tr. čin (poškozování cizí věci). V roce 2011 došlo v obci ke spáchání celkem 9 přestupků,
z toho 2 přestupky v dopravě. Dále došlo k 7 přestupkům proti majetku, kdy z toho byl 1 přestupek objasněn (postoupen správnímu
orgánu k projednání).

Policie ČR 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 ČR.
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.

OŘEZ A KÁCENÍ DŘEVIN

XXX. SLAVNOST LESNÍHO ROHU

OÚ Žehušice informuje své občany o nezbytném ozdravném ořezu,
v některých případech i kácení dřevin na pozemcích městyse Žehušice,
které bylo konzultováno a poté navrženo odbornou firmou. V této souvislosti došlo i k vykácení některých dřevin v areálu MŠ, kde budou probíhat úpravy oplocení (změna oplocení byla navržena Českou školní inspekcí, která zde provedla kontrolu ve dnech 6. – 8. února 2012, z důvodu větší bezpečnosti dětí navštěvujících MŠ Žehušice). Nové oplocení
s vchodem do MŠ bude posunuto směrem k budově MŠ tak, aby před
budovou OÚ vznikl jakýsi parčík. Do konce března by mělo dojít ve
spolupráci s Římskokatolickou farností v Chotusicích ještě ke kácení
4 kusů lip, které se nachází v těsné blízkosti kostela sv. Marka a svým
velmi špatným zdravotním stavem ohrožují nejen kostel, ale i sousední
objekty (v současné době ještě čekáme na vyjádření Odboru památkové
péče, který k tomu vydává souhlas). Po jejich vykácení proběhne nová
výsadba odborníkem navržených dřevin.

V letošním roce nás čeká jubilejní XXX. Slavnost lesního rohu, která se uskuteční 23. června 2012 a na kterou Vás již
nyní srdečně zvu. Významnosti XXX. ročníku bude odpovídat i program celého dne, pod jehož pokličku nahlédneme
v příštím čísle našeho Čtvrtletníku. Ale již nyní Vás mohu
ujistit, že se bude jednat o mimořádné zážitky, mezi pozvanými umělci nebude chybět např. p. Radek Baborák, donedávna sólohornista orchestru Berlínských filharmoniků, který
v minulosti svou uměleckou dráhu právě v Žehušicích na
Slavnosti lesního rohu začínal. V příštím čísle Čtvrtletníku
také naleznete více informací o činnosti HORNFORA – české hornové společnosti Jana Václava Sticha-Punto, celorepublikově působícího občanského sdružení, jehož sídlem
jsou právě Žehušice.

ZPRÁVY Z NAŠÍ KNIHOVNY
Místní knihovna v Žehušicích uspořádala dne 6. března 2012 přednášku paní Danuše Málkové na téma „Masáže a naše zdraví“. Přednáška
to byla velmi poutavá a zajímavá, doplněná i názornými ukázkami
jednotlivých masáží. Příjemnou atmosféru společně stráveného odpoledne doplnilo mažoretkové vystoupení Báry Ňurcové a recitace
Olinky Suchánkové, které jsme odměnily velikým potleskem. Výborné
občerstvení pro nás připravila paní knihovnice Jana Suchánková, o voňavý bylinkový čajíček se postarala zase paní Danuška Málková. Bylo
to moc hezké povídání a už nyní se všichni těšíme na další setkání nad
nějakým zajímavým tématem u nás v knihovně.

3

PŘIPRAVUJE SE VYDÁNÍ KNIHY „JAN VÁCLAV STICH – OBČAN PUNTO“
KŘEST PROBĚHNE NA XXX. ROČNÍKU SLAVNOSTI LESNÍHO ROHU
Málokterá obec má to štěstí, že se v ní narodí významná a světově proslulá osobnost. Žehušice takovou osobnost mají a je jí slavný hráč
na lesní roh, Jan Václav Stich, ve světě známý jako Giovanni Punto. Shodou náhod, a možná i řízením osudu, se po skoro více jak půlstoletí našel rukopis Dr. J. Bramberga († 1952). Celý život sbíral střípky ze života a tvorby našeho rodáka J. V. Sticha. Výsledky svého
bádání postupně sepisoval do podoby životopisného románu, který však desítky let, a to i po jeho smrti, čekal na své knižní vydání. Byl
to malý zázrak, že rukopis dokázal přežít i povodeň a dostal se do rukou vnuka pana PhDr. J. Bramberga, pana Václava Kratochvíla, který o rukopisu informoval členy Hornfora na únorové schůzi v Žehušicích a nabídl rukopis k vydání v rámci XXX. ročníku Slavnosti lesního rohu. A protože v naší obci působí nakladatelství a vydavatelství Městské knihy s.r.o., bylo panu Kratochvílovi doporučeno, aby
o možnosti vydání jednal přímo s majitelem tohoto nakladatelství. Ten nejenže souhlasil, ale zároveň i nabídl, že nakladatelství sponzorsky uhradí 1/3 nákladu výroby této knihy. A také díky jeho návrhu Vám, žehušickým a bojmanským spoluobčanům, můžeme touto formou nabídnout tuto zajímavou knihu za sníženou cenu 165 Kč, za splnění podmínky, že svou objednávku zašlete nejpozději do 30. dubna buď na e-mailovou adresu: info@mestskeknihy.cz a nebo můžete knihu za tuto cenu přímo objednat na Obecním úřadě Žehušice.
Po přečtení rukopisu lze směle říci, že pan doktor Bramberg byl nejen výborným historikem a muzikologem, ale i zdatným spisovatelem.
Text knihy vychází ze skutečných historických událostí a přesto je velmi čtivý a přináší mnoho zajímavých úhlů pohledu na život
J. V. Sticha a jeho setkání a přátelství s A. Mozartem. Kniha bude mít kolem 320 stran a text oživí několik perokreseb míst, která s životem J. V. Sticha souvisí. V síti knihkupectví se bude prodávat až za 350 Kč.
Podařilo se nám pro Vás získat malou čtenářskou ochutnávku začátku této knihy…
Dub velikán
Svatováclavský den si zachoval své kouzlo též ve středu 28. září
1746 v Žehušicích, v čáslavském kraji. Vůně českých koláčů v selských staveních zvyšovala náladu, selky se hbitě točily kolem kamen a připravovaly k obědu pochoutku – svatováclavskou husu.
Cizinci by se zdálo, že v Čechách žijí lidé jako v ráji, těšíce se
záviděníhodnému blahobytu. Ale nebylo tomu tak, jen svátek národního patrona poskytl příležitost, aby si přilepšili. Ve skutečnosti
nevedlo se českým sedlákům dobře, neměli svobody, byli poddanými velmocného šlechtice, byli jím využíváni a jeho pochopy týráni. Úředníci a služebníci zámeckého pána, kteří jim poroučeli, nelišili se mnoho od poddaných v poměru k svému veliteli. Shýbali
svá záda před ním a nejednou šlechtická hůl je udeřila, když neprovedli vše k spokojenosti.

dávno dvanáct let. Stále se usmíval a lidé si o něm vyprávěli, že má
dobré srdce. Celá hraběcí rodina byla černě oděna, nosila smutek
nad smrtí předposledního hraběcího synka, Romedia, před krátkou
dobou zemřelého.
Když hraběnka Kristina spatřila kočího Sticha, s nímž nejraději
jezdila pro jeho spolehlivost a pozornost, kynula mu rukou, aby
přistoupil. Stich přiskočil, políbil hraběnce ruku a zašeptal: „Je to
syn, paní hraběnko, časně ráno se nám narodil“. Hrabě sáhl do
kapsy, vytáhl peníz a podal jej Stichovi se slovy „Něco do vínku
a na křtiny“. Milostivě kyna klanějícímu se kočímu, ubíral se dále
ke kostelu.
Stichovi padla těžká ruka na rameno a když vzhlédl, usmívala se
mu vstříc široká tvář hraběcího štolby Jugla, dobráka, Němce
z Klášterce, který již dlouhá léta sloužil v Žehušicích. Naučil se česky, ale na výslovnosti bylo znát, že přišel z pohraničních kopců do
roviny. Stich se zasmál a plácli si. „No tak na kmotrovství“, zahučel Jugl a Stich znovu podal mu ruku. A šli spolu k matce se na synáčka podívat.

Svatováclavský den vyrovnal všechny rozdíly i tam, kde bylo nejvíce chudiny, ve starém žehušickém zámku. V jeho studených, kamenných zdech bydlila čeleď hraběte Jana Josefa Antonína Thuna,
jenž vládl na žehušickém panství, Starý zámek, bývalé sídlo žehušických rytířů, velmi sešel a z jeho komnat upraveny byty pro drobné služebnictvo. Hrabata Thunové si postavili nový, krásný zámek
v oboře, obklopený sadem a lesem.

Při křtinách v chotusickém kostele držel Jugl na rukou hocha, jejž
pokřtil farář Jiří Bláha na Jana Václava. Svědky byli žehušický šafář Pietschmann a slečna Eleonora, teta správce panství Františka
Briccia. Když se kočárem, který řídil otec křtěncův, vrátili do
Žehušic, poseděli všichni v pokojíku Stichova bytu ve starém zámku u hrnečků čokolády, kterou připravila matka Kateřina. Posluhovala, pěkně vystrojená, sedmiletá dcerka Františka, hezounká
holčička jemné tváře. Byla jako by matce z oka vypadla. Její bratříček, šestnáct měsíců starý Jozífek, se batolil kolem kolébky.
Stichovo obydlí se nacházelo přímo nad vstupní branou do starého
zámku. Jeho studenou nevlídnost mírnila pečlivá matka vydatným
topením v kuchyni. U kamen se vedlo nejlépe malému, zimomřivému Jeníkovi…

Okolí starého zámku nevábilo. Patřil jaksi již ke dvoru, poblíže
něho se nacházely stáje dobytka a koní, stodoly a jiná hospodářská
stavení. Též úředníci panství, správce a ostatní oficíři, zapadali do
tohoto světa hnoje, povozů a různého nářadí. Jejich dům, málo
vzhledný sousedil s kovárnou, v níž se po celý den vesele bušilo do
kovadliny. Kolem ní se vyjíždělo z dvora do vesnice.
V tomto velkém čtver hranu důstojně se vyjímala jízdárna, kolem
níž vedla pěkným stromořadím cesta k novému zámku. Tudy se každé neděle ubírali zámečtí páni v průvodu svého služebnictva
do dřevěného kostelíka sv. Marka stojícího na návrší ve vesnici.
Dřevěná zvonice před kostelem vyzváněla i dnes, na svátek
sv. Václava a svolávala věřící k bohoslužbě. Zámecký průvod se již
blížil a vycházel branou ze dvora do vesnice. U brány stál hraběcí
kočí Václav Stich, statný čtyřicátník, větší postavy a úhledné tváře.
Čekal na panstvo.

Přešly dvě zimy a Jeník Stichů se vyzul již z dětských bačkorek a začal rejdit po dvoře s bratříčkem Jozífkem pod dozorem moudré
Františky. Ale nebyl k uhlídání. Sotva se Františka ohlédla jinam,
již zmizel jako rtuť a jukal na ni z opačné strany.

V čele průvodu kráčel hrabě Thun a vedl v podpaždí svou choť
Kristinu, krásnou ženu mladistvého vzezření. Sotva kdo by věřil, že
tato útlá bytost porodila již dvanáct dětí. Z nich několik šlo s rodiči do
kostela, držela je za ruku stará vychovatelka, komická Francouzka,
zvaná na zámku Lulu. Nejstarší z dětí, František Josef Jan, dovršil ne-

Netrvalo dlouho když se začal vykrádat z kuchyně hned zrána a vylézat po schodech na hradní vížku, která se vypínala právě nad bytem Stichových…
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HISTORICKÉ OKÉNKO
V minulém roce jsme se ve Čtvrtletníku věnovali historii Žehušic, a tak by bylo příhodné v novém roce 2012 napsat i pár řádků o historii naší sousední obce Bojmany. Přestože se jedná o obec malého rozložení i zde najdeme zajímavosti, o kterých bychom Vás rádi
informovali.
První základní informace o existenci této obce sahají až do mladší doby kamenné (3500–2500 let př. Kristem), neboť se zde při archeologických nálezech objevil zlomek sekeromlatu zdobený v rázu šňůrové keramiky. V písemných zprávách se objevují Bojmany poprvé v roce 1257, kdy se podle Bojman jmenovali vladykové Sulislav a Bohuslav z Bojman. (Název obce Bojmany je pravděpodobně
odvozen z názvu české země Bohemia.) Od r. 1310–1322 vlastnil Bojmany Vesel. Po něm byli zdejší vlastníci většinou kutnohorští
měšťané – zbohatlí horníci, a to až do r. 1421, kdy horník Fryduš zapsal vesnici jako dluh Janu Chotouňovi z Nestajova, majiteli žehušického panství. S tímto panstvím byly spojeny osudy Bojman až do roku 1848. Protože až do počátku 15. století byly Bojmany samostatným statkem, vybudovali si zde jeho původní majitelé tvrz a roku 1364 zde nechali vybudovat farní kostel. Poté, co se staly
Bojmany součástí panství Žehušice, přestala sloužit bojmanská tvrz svému původnímu účelu a pustla. Kostel se stal filiálním, začal
chátrat, a tak v r. 1819 byl zrušen a v r. 1823 jako zcela zpustlý byl zbourán. Jeho zvony a náhrobníky z okolo ležícího hřbitova byly
přeneseny do žehušického kostela Sv. Marka a na někdejší zrušený hřbitov v Žehušicích.
Bojmany se začaly postupně vylidňovat po roce 1880 a úbytek obyvatel se výrazně zrychlil po druhé světové válce. Dnešní zhruba
stovka obyvatel je třetinou počtu obyvatel druhé poloviny 19. století. Např. v roce 1706 zbudovala žehušická vrchnost 8 chalup pro
nádeníky. Do roku 1815 přibylo v Bojmanech dalších 8 domů a počet obyvatel se zvýšil na 233. Počet domů se zpravidla neměnil, počet obyvatel vzrostl v r. 1850 na 254 a v r. 1851 na 261. Ani po stavební stránce nebyl vývoj Bojman příliš výrazný. Více se začalo
stavět v Bojmanech až v meziválečném období. Počet obyvatel v Bojmanech bohužel stále klesal. V roce 1930 zde žilo 243 obyvatel.
Po roce 1948 však začal počet domů v obci klesat a v posledních desetiletích je značná část bojmanských usedlostí využívána spíše
k rekreačním účelům. V současné době je v Bojmanech trvale přihlášených 75 osob.
Bojmany patřily k obcím se spíše menšími usedlostmi a řada rolníků v meziválečném období získala příděl bývalé panské půdy z pozemkové reformy. Snad proto byl odpor ke vzniku tehdejšího JZD tak silný. Družstvo zde vzniklo až v r. 1957. O tři roky později se
stalo součástí žehušického JZD, ale vztah k zemědělství stále přetrvává. Až do roku 1960 byly Bojmany samostatnou obcí. Poté byly
začleněny pod Žehušice, jejichž součástí jsou až dodnes.
V obci žili mimo jiné evangelíci, kteří se zasloužili na základě císařského patentu o zřízení školy. Jednalo se o kamennou stavbu
z 2. pol. 19. století, kde první vyučování proběhlo r. 1868. Budova tehdejší školy se nachází u křižovatky Památníku padlých. Před
školou kdysi býval až do poválečných let rybník, dnes z něj již nic nezbylo, jen nezastavěná plocha.
Nejzachovalejším stavebním objektem Bojman je hájovna. Jedná se stavbu z 2. pol. 19.století, která byla v minulých letech renovována a neztratila ani svůj historický půvab. Dříve byly hájovny v žehušickém panství využívány po dobu lesních honiteb. Do dnešní doby je hájovna obývána a udržována hajným – panem Stárkem.
Další významnou stavbou je usedlost „Na zámku“. Tamní označení napovídá, že objekt stojí na někdejších troskách bojmanské tvrze na vršíčku nad meandrem řeky Doubravy.
Ve vsi ještě nalezneme zvoničku, která ve své době patřila k modernějším, přestože pochází z meziválečného období. Byla totiž zhotovena z ocelových profilů a je doplněna křížem s Kristem.
Ve vsi také kdysi stávaly dva historické stožáry, které pamatovaly
rok 1929 a byly dokladem zavedení elektřiny. Vzhledem k poloze
Bojman, bohužel byla obec často v minulosti postihována povodněmi. V okolí obce se nacházely protipovodňové hráze tzv. valachy.
Situace se však zlepšila až v roce 1910, kdy byla vybudována
Pařížovská přehrada a bojmanský hasičský sbor již neměl tolik práce s likvidováním škod po záplavách. Náplavy Doubravy dosahovaly často výše 4 až 5 metrů a je pravděpodobně, že pod sebou pohřbily pozůstatky pravěkého osídlení Podoubraví. V Bojmanech se také
nachází jediný akvadukt v širokém dalekém okolí. Voda v náhonu
mimoúrovňově křižující Vlačický potok směřovala do dnes vypuštěného rybníka Kravince tvořícího jádro žehušické obory a potom
dále na žehušický mlýn. Náhonem nebo snad starým korytem
Doubravky byla napájena kdysi soustava rybníků táhnoucí se od
Bojman až do Sulovic. Rybniční soustava žehušického panství byla
největší na okrese Kutná Hora. Takže až pojedete nebo půjdete kolem žehušické obory směrem do Bojman, můžete se právě zastavit
u zdejšího jezu, dále pokračovat do vsi a zároveň si prohlédnout výše zmíněné stavby a trošku se vrátit do historie a zavzpomínat.
Pokud byste pokračovali skrz obec směrem na Vlačice, tak dorazíte
k náhonu, který přesně začíná u jezu zvaného Mamut, kde se také
nachází vodní elektrárna.
Zdroj informací: Dějiny městyse Žehušice: František Novák, Paměť krajiny Novodvorsko-Žehušicko: Pavel Novák
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Zajímavé profese mezi námi
Tentokrát jsme oslovili pana Petra Stárka (správce žehušické
obory), který s rodinou žije v bojmanské hájovně.
1. Jak dlouho jste správcem obory a jak jste se k tomuto povolání
dostal?
Hned v úvodu si Vás dovolím opravit, nejsem správcem obory, ale
pracuji zde od roku 1993 jako oborník, správcem obory a celého
majetku, který spravuje firma Enlino Consulting, a.s., je pan
Ing. Ladislav Kořínek.
A jak jsem se k tomuto povolání dostal? Od dětství jsem měl velký
zájem o přírodu a myslivost, kterou mě učil můj otec, který je již řadu let aktivním myslivcem. Vystudoval jsem Střední lesnickou školu
v Trutnově a poté jsem působil jako hajný u Lesního závodu Ronov
nad Doubravou. V období restitucí jsem dostal nabídku pracovat
v soukromé společnosti Václav Stome, lesy s.r.o. jako hajný. Po necelém roce u této společnosti mi byla nabídnuta práce oborníka
v Žehušické oboře.
2. Co je náplní Vaší práce?
Náplní mé práce je především všestranná péče o zvěř, včetně lesnické
a zemědělské výroby v oboře.
3. Kolik je v současné době v oboře bílých jelenů a ostatní zvěře?
V současné době se jarní kmenové stavy jelení zvěře pohybují okolo
130 kusů a dančí zvěře okolo 100 kusů.
4. Jak je to s přestárlými a nemocnými kusy?
Přestárlé kusy se snažíme ulovit a u nemocných kusů se po dohodě
s veterinárním lékařem rozhodneme buď pro léčbu, nebo sanitární
odlov.
5. Funguje v oboře lovecká sezóna na ostatní zvěř?
Termínem lovecká sezóna se rozumí doba lovu té které zvěře. S bílými jeleny se normálně myslivecky nehospodaří. S dančí zvěří ano.
Z drobné zvěře lovíme pouze kachny divoké, jelikož bažantí a zaječí
zvěře je i přes veškerou naši péči málo.
6. Máte v oboře třeba nějaké vzácně se vyskytující druhy zvířat
(samozřejmě když vynechám bílé jeleny)?
Obora poskytuje příznivé podmínky mnoha druhům živočichů.
Například je zde možno zahlédnout ledňáčka, holuba doupňáka, dudka a další.

7. Čím se v zimě zvěř přikrmuje a kolik krmiva zhruba v oboře
spotřebujete?
Zvěř v oboře přikrmujeme jadrným krmivem – oves, kukuřice
a hrách, dužnatým krmivem - řepa, kedlubny, mrkev, jablka, objemovým krmivem – seno a senáž a v neposlední řadě kaštany, žaludy
a vitamino-minerální směsí. Množství spotřebovaného krmiva závisí
na tuhosti zimy a délky sněhové pokrývky.
8. Na podzim se vykupovaly žaludy a kaštany. Mají děti zájem
o přivýdělek tímto způsobem?
Bohužel poslední dobou jsme od místních dětí mnoho žaludů a kaštanů nevykoupili, většinu máme od dětí ze vzdálenějších škol.
9. Dříve se do obory jezdilo pro dřevo. Funguje prodej dřeva veřejnosti i dnes?
Prodej palivového dřeva funguje i dnes, jak formou samovýroby, tak
prodejem surových kmenů určených na palivo.
10. Mohl byste nám popsat nějaké výrazy v myslivecké „hantýrce“?
Myslivecká mluva je vyjádřením kladného vztahu k přírodě a zvěři.
Výrazy a pojmy myslivecké mluvy jsou pro každého dobrého myslivce závazné. Jako příklad můžeme uvést: uši – slecha, oči – světla/
bakadla (zaječí zvěř), krev – barva, nos spárkaté zvěře – větrník
a mnoho a mnoho dalších.
11. Je nějaký rozdíl mezi termínem hajný, myslivec a nimrod?
Hajný je povolání, jehož náplní je starost o les. Myslivec se stará
o zvěř a nimrod je synonymum lovce podle mytologického zakladatele Babylonu. Ne každý hajný je také myslivcem.
12. Několik lidí si všimlo, že je na polích nějak málo zajíců. Je
jich u nás opravdu málo?
Je to tak, jak jsem se již zmínil v otázce týkající se lovu v oboře, je
zajíců i bažantí zvěře stále méně a to nejen v oboře, ale tato skutečnost trápí většinu myslivců.
13. A co divočáci? Máte přehled, kolik jich tu asi žije? A čím
vlastně nejvíce škodí?
V oboře se nezabýváme chovem divokých prasat. Ve volnosti se stavy divokých prasat neustále zvyšují. Vzhledem k velké migraci této
zvěře se jejich stavy jen těžko odhadují. Nejvíce škodí v zemědělství
ničením kultur, převážně kukuřice.
14. Obora v loňském roce změnila majitele. Máte informace
o tom, jak bude obora fungovat dále?
Dle mých informací se budeme v oboře i nadále zabývat chovem
unikátní bílé jelení zvěře. Jak si již mnozí jistě všimli, obora i její
okolí dostává nový vzhled, což je myslím pro Žehušice velkým přínosem.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám i „naší“ oboře, ať se skvěle daří.
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JEZDECKÁ STÁJ BARBORA STARÁ VÍDEŇ

Vás srdečně zve na

V. ROČNÍK
JEZDECKÝCH ZÁVODŮ
V PAR
PA RK
KU
UROVÉ
ROVÉ M S K Á
ÁK
KÁ
ÁN
NÍ
o pohár Městyse Žehušic a pohár ADRIA

dne 19. 5. 2012 v areálu jízdárny za ZŠ
Zahájení v 9.30 hodin
Zajištěno bohaté občerstvení
Doporučujeme z naší kuchyně
JABLEČNÉ MUFFINY NEBO
JABLEČNÉ ŘEZY S POLEVOU

KUŘECÍ PRSA S TATARKOU

2 vejce, 200 g cukru, 80 g oleje, 300 g polohrubé mouky, 300 g
nastrouhaných jablek, 1prášek do pečiva, 1 lžička skořice, nasekané ořechy a rozinky
Poleva: 1 čokoláda na vaření a 1–2 zakysané smetany
Vejce s cukrem a olejem vyšleháme, přidáme nastrouhaná
jablíčka a mouku smíchanou se skořicí a práškem do pečiva.
Přisypeme ořechy a rozinky.
1. varianta – Těsto nalijeme na tukem vymazaný a moukou vysypaný plech. Po upečení na řez rozetřeme polevu. Poleva: rozpustíme čokoládu a do ní zamícháme celý kelímek zakysané
smetany.
2. varianta – Formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky
a naplníme směsí (můžeme až po okraj košíčku). Pečeme asi
20 minut, až muffiny vyběhnou a zezlátnou.

3 ks kuřecích prsou
2 velké cibule
3 lžíce tatarky
3 lžíce feferonkové tatarky
sůl, pepř, grilovací koření
10 dkg strouhaného sýra
Kuřecí prsa rozřízneme, nasolíme, okořeníme a vložíme do zapékací misky na cibuli, kterou jsme nakrájeli na kolečka.
V misce smícháme oba druhy tatarky a kuřecí prsa potřeme.
Dáme do předehřáté trouby a pečeme asi dvacet pět minut.
Pozor, nepodléváme. Na závěr posypeme strouhaným sýrem
a necháme ještě chvíli zapékat. Dobrou chuť.
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ZŠ J. V. STICHA-PUNTA A MŠ V ŽEHUŠICÍCH
ŠKOLNÍ PLES
Tak je za námi již 12. školní ples naší základní školy. A jaký byl? Příjemný, protančený, bohatý, veselý a „klíčový“. Klíčový? Promiňte, byl plný klíčů a klíčků, které vytvořily naše děti jako letošní výzdobu. A stála za to!
Na plese opět vystoupil Taneční klub Chvaletice. Tentokrát se představil s úplně novou valčíkovou formací, která zde měla premiéru.
A ukázky tanců patřily žákům a žačkám z naší školy. Díky tomu jsme viděli jak ty nejmladší, Kristýnku Kubelkovou a Matyáše
Kopeckého z druhé třídy, tak Dana Krátkého a Aničku Krátkou s jejich partnery.
Cílem našeho plesu je každoročně přispět ke kulturnímu i společenskému životu v obci a současně získat doplňkový příjem na podporu
aktivit žáků základní školy. A výtěžek? Výtěžek plesu bude použit v souladu s pravidly hospodaření Rodičovského sdružení pro potřeby
našich dětí na jejich odměny, nějaké vybavení do školy, či proplacení dopravy na soutěže nebo na lyžařský kurz, školu v přírodě…
Poděkování patří Vám všem. Všem rodičům a přátelům, kteří náš ples, byť jen třeba koupí lístku či svou návštěvou podpořili. I všem,
kteří se podíleli na jeho přípravě, průběhu a také na jeho úklidu. Takže ještě jednou velké „děkujeme“ a za rok zase na shledanou!
(realizační tým rodičů RS)

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY V ČÍSLECH
Zápis do 1. třídy se konal 20. 1. 2012. K zápisu přišlo 16 dětí, z toho
byly 3 odklady z roku 2011. Žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2012/2013 bude pravděpodobně 5 rodičů.
Pro informovanost cituji Školský zákon, § 37 odst. (1):
„ Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do
31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze
odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý
rok věku.“
Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim v 1. třídě líbilo.
(-yz-)

SPORT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ

LY Ž A Ř S K Ý K U R Z 2 0 1 2
Jako každý rok jsme absolvovali lyžařský kurz. Letos jsme poprvé byli na Černé Hoře v Krkonoších. Lyžovat jsme se naučili
všichni, jak na sjezdovkách, tak i na běžkách. Počasí nás netrápilo a my jsme si užili „ladovské zimy“ i bez lyží.
(lyžníci ze ZŠ)

Naši žáci ve druhém čtvrtletí určitě nezaháleli. Naše škola byla pořadatelem oblastních kol ve florbale ve všech kategoriích. A vůbec
si nevedla špatně.
Žákyně 6. a 7. třídy obsadily 3. místo a nejlepší naší hráčkou byla
Hana Poskočilová ze 6. třídy. Žáci 6. a 7. třídy byli také na 3. místě. Nejlépe střílel Matěj Špitálník. Stejné umístění dosáhli žáci
8. a 9. třídy. Nejlepším střelcem byl Jakub Rolenec.
Děvčata z 8. a 9. třídy potvrdila, že patří k nejlepším v okrese
a jasně oblastní kolo vyhrála a postoupila do okresního kola. Tady
se úspěšně poprala o vítězství se ZŠ Kutná Hora TGM a bohužel
boj o 1. místo prohrála. Přesto se zúčastní krajského kola, neboť
pořadatel za náš okres může postavit družstva dvě. Nejlepší hráčkou byla Renata Blažková.
Před Vánocemi sehráli naši kluci turnaj ve futsale a z pěti týmů
byli na 3. místě. Nejlepším naším hráčem byl Michal Hynek.
Děvčata vyhrála turnaj ve florbale, kde nejlepší hráčkou byla vyhlášena Kristýna Boháčová.
Celé první pololetí naši žáci plnili podmínky pro získání odznaku
všestrannosti olympijských vítězů. Nejcennější zlaté odznaky získal Michal Holec, Matěj Špitálník a Milan Maštalíř. 10 dětí získalo odznak stříbrný a 27 žáků odznak bronzový. Určitě se budou
snažit sbírku odznaků ve 2. pololetí rozšířit.
V březnu čeká naše kluky oblastní kolo v basketbale a ve fotbale.
Určitě budeme všem držet palce, aby se jim podařilo postoupit do
dalších kol.
(Jana Červenková, uč. TV)
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V R O C E 2 0 1 2 T O V M AT E Ř S K É Š K O L E Ž I J E …
Nový rok zahájila naše MŠ hrou a zimními akcemi pro děti společně s rodiči.
• Začali jsme všichni dohromady poznáváním péče o zvířátka a ptáčky. Společně jsme připravovali krmítka pro ptáčky, do kterých děti sypaly zrní, semínka, přinášely rohlíky
a mrkvičky. Ozdobili jsme zimní stromečky pro zvířátka lojovými koulemi a vyrobenými
krmítky z květináčů.
• Naši předškoláci společně kráčeli 20. ledna do základní školy k zápisu do první třídy.
• Na konci měsíce, 31. ledna, děti zhlédly loutkové představení ve třídě „Sluníček“. Před
malým školním divadlem se při pohádce „Budka v poli“ rozzářila spolu se zvířátky všechna dětská očka.
• V dalším zimním měsíci – únoru, se šly děti podívat na místní poštu, jak funguje posílání dopisů a co se stane s poslaným balíčkem. Vedoucí pošty paní Šulcová se krásně ujala svého úkolu a seznámila děti s provozem pošty. Děti byly zváženy jako balíčky, samy
si zkusily orazítkovat dopis a za odměnu za poslaný dopis si každý domů odnesl nafouknutý barevný balónek.
• Ve čtvrtek 16. února jsme všichni společně s rodiči a paní ředitelkou Zemanovou ze základní školy tancovali na karnevalovém reji. Děti a rodiče si v karnevalových maskách
užili veselé odpoledne s přehlídkou masek a občerstvením.
• Dne 22. února jsme jeli autobusem do čáslavského kina na dětské představení „V čertích službách“. V odpoledních hodinách se vybrané děti ze třídy „Sluníček“ zúčastnily pěvecké přehlídky Yamaha mini show 2012 v budově Zemědělské školy v Čáslavi.
• Dne 9. března se děti zúčastnily hudebně vzdělávacího pořadu s písničkami pánů
Svěráka a Uhlíře.
A CO NÁS ČEKÁ DÁL…
• V březnu navštívíme Městskou knihovnu v Čáslavi s vyprávěním o knihách. Také se zde
děti dozvědí, jak s knihami správně zacházet.
• Dne 29. března nás čeká společně s rodiči tvořivá dílna „O velikonoční vajíčko“.
• Dne 12. dubna se půjdeme podívat na benzinovou čerpací stanici v Žehušicích a budeme
poznávat její provoz.
• Dne 13. dubna pro nás naši kamarádi v základní škole připraví sportovní den a my si zasoutěžíme o Žehušický pohárek. Čeká nás také přednáška policie a výtvarná soutěž
„Hasiči, hasičské vozy a jejich pomoc“.
• Dne 19. dubna pojedeme do Čáslavi poznávat a pozorovat dopravní situace na křižovatkách se semafory, významné budovy (poliklinika, nádraží, muzeum apod.)
• Také se půjdeme podívat do Koniferových školek v Žehušicích, podíváme se, jak se probouzí jaro, jak rozkvétají kytičky. Čarodějnice pak oslavíme „Čarodějnickou pohádkou“
společně s dětmi ze základní školy.
NAŠE DĚTI V ZIMĚ NESPÍ, PŘIJĎTE SI ZAHRÁT S NÁMI!
(Růžena Pospíšilová, uč. MŠ, Zuzana Šeborová, as. pedagoga)

Haló „PANE KARNEVALE“, :)
přijďte za rok zas, už teď se na Vás těšíme. V naší školní družině „SLUNÍČKO“
proběhlo 16. 2. odpoledne „KARNEVALOVÉ VESELÍ“. Děti i s paní vychovatelkou převlečeni do různých masek :D
tancovaly, dováděly, soutěžily, s balónky
se honily.
Snad i bříško potěšily „KARNEVALOVÝM POHOŠTĚNÍM“. K vidění byli
Sněhurka, Rytíř, Čarodějka, Harry Potter,
piráti, princezny, prostě KARNEVAL,
jak má být .
(Dana Krátká, vych. ŠD)
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CO S „NAŠÍM LESEM“?
Co s naším lesem? Ptáte se? On vlastně není náš, pouze sousedí s naší školou. Ale ani trochu nám není lhostejné, jak les u naší školy nyní vypadá. Všude je spousta odpadků, nedopalků cigaret, různých sáčků, lahví od alkoholu a podobně. A co s tím?
To řešíme i my na našem školním parlamentě. Návrhů se opravdu sešlo ze tříd hodně: od společného úklidu, přes umístění odpadkových košů, až po zákaz vstupu. Některé návrhy jsou více uskutečnitelné a jiné zase méně. Ale spolu s paní ředitelkou a s paní starostkou jsme dospěli k dohodě. My uklidíme les v rámci našeho projektového dne, ačkoli to nejenže není naší povinností, ale navíc jenom my ten nepořádek sami neděláme, a obec nám s tím pomůže. Dodá například pytle a kontejner na odpad a k lesu umístí odpadkový koš. Ve škole také vyrobíme
informační tabule s tím, co se v lese smí či nesmí, a po lese je rozmístíme. A vás všechny žádáme, abyste se jimi řídili.
A jen tak mimochodem. Paní ředitelka dostala dopis. Co dopis? To by nebylo nic zvláštního. On to byl dopis anonymní a týkal se právě nepořádku v lese. Je smutné, že se někdo nejenže nedokázal pod svůj názor podepsat, (na takový dopis se špatně odpovídá), ale ani se nedokázal přijít osobně zeptat. Dozvěděl by se, že tuhle situaci již dlouhodobě řešíme.
A teď nás právě napadlo, že na internetových stránkách naší školy v aktualitách můžeme uveřejnit datum našeho projektového dne. A vy všichni můžete přijít s námi uklízet. Co vy na to? Že jste tam ten nepořádek nedělali? Ale to my také ne, rozhodně ne všechen a všichni. Ten les
není totiž jenom náš, ale je i váš. A jak teďka les vypadá? Udělejte si vycházku a běžte se podívat. Jak bude ale vypadat za čtvrt roku?!
Dokážeme ho udržet v pořádku, uklizený a bez odpadků? To totiž nezáleží jen na nás dětech, záleží to také na vás všech kolem.
(žáci z Školního parlamentu ZŠ)

TJ SOKOL ŽEHUŠICE
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM

PLÁN AKCÍ TJ SOKOL ŽEHUŠICE
PRO ROK 2012

Děkujeme všem ochotným a štědrým občanům, kteří přispěli do
„Sokolské sbírky pořádané na Tři krále“. Velmi si vážíme Vaší vstřícnosti, se kterou jsme se již počtvrté u Vás setkali.
Vybralo se skvělých 18 551 Kč, které jsou určeny na na opravu průčelí sklepa pod kostelem sv. Marka v Žehušicích. Na opravě se samozřejmě budou opět brigádnicky podílet naši šikovní mužští členové.
Chceme poděkovat také malým zpěváčkům, kteří se za krále převlékli a neúnavně krásnou písní všem popřáli šťastný nový rok.

Sokolská sbírka na Tři krále – neděle 8. 1.
Kouzelný karneval – sobota 21. 1.
Výroční členská schůze – úterý 24. 1.
Aquapark Kolín pro členy – neděle 19. 2. od 10 hod.
Josefovská zábava – sobota 17. 3.
Stavění máje – pondělí 30. 4.
Květen – brigáda na opravu průčelí sklepa
Den dětí – sobota 26. 5.
Červen – brigáda na opravu průčelí sklepa
Nohejbalový turnaj – sobota 1. 9.
Září – paintball pro členy (?)
Říjen – Aquapark Kolín nebo veřejné bruslení KH pro členy
Magická noc – sobota 3. 11.
Vánoční tvoření – sobota 1. 12.
Rozsvícení vánočního stromečku – neděle 2. 12.
Silvestrovský nohejbal – pondělí 31. 12.

KOUZELNÝ KARNEVAL S KLAUNEM FERDOU
V sobotu 21. ledna se roztančila školní tělocvična plná dětí v krásných maskách pod taktovkou klauna Ferdy a jeho kamaráda bernardýna Bohouše. Dle hezké účasti a rozesmátých tváří nejmenších lze
usuzovat, že se děti dobře pobavily a dospěláci si alespoň udělali pohodové odpoledne. Takže příští rok se opět těšíme – a kdo bude programem provázet, to si zatím necháme jako překvapení!
A abychom nezapomněli, chceme poděkovat sponzorům, kterými
byli: OÚ Žehušice, ZŠ J. V. Sticha-Punta Žehušice a POTRAVINY
NĚMEČEK.

JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA
Jelikož byl po letech opraven taneční sál v restauraci U Jelena, rozhodli jsme se jej společně se všemi fandy tance a dobré zábavy vyzkoušet. A jak to dopadlo? Skoro se nebojím říct, že výborně. Kapela
TECHNICS to rozjela opravdu naživo (i s trumpetou a akordeonem)
a obsluha ve výčepu se do toho také pěkně obula. Takže každý si mohl přijít na své.
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli do tomboly, a tím i k dobré zábavě:
OÚ Žehušice, firma HRAŇO, VS.com s.r.o., Městské knihy s.r.o.,
Potraviny Němeček, Potraviny Kotriszová, Konifery s.r.o., Obchůdek
U Moniky, Komerční banka (p. Sobotka), Dospiva ELEKTRO s.r.o.,
KADEŘNICTVÍ Renata Nová, KADEŘNICTVÍ Šárka Hynková,
PEDIKÚRA p. Zneužilová, firma ADRIA, FOTOATELIÉR Markéta
Musilová, Masérské, rekondiční a regenerační služby Danuše Málková,
ZOS Kačina a.s., PNEUBAZAR Mečíř, ZAHRADNICTVÍ Mečířovi,
firma FASTRA, BAZAR p. Šíbrava, Drogerie Martina – p. Švédíková,
p. Macek (Kaňk), V. Šálený (Horušice), J. Komárek, J. Votava,
L. Rolenec, A. Stoklasová ml. a další naši členové.
Takže opět za rok!
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INZERCE

PIŠTE NÁM

REGENERAÈNÍ CENTRUM

Milí spoluobčané,
i když dojíždím do Žehušic pouze v neděli sloužit bohoslužby v kostele
sv. Marka, zajímám se o život a dění v obci se zájmem. Vnímám kulturní a společenský život v Žehušicích, ať jsou to pravidelné akce jako
Slavnosti lesního rohu, vánoční koncerty, ale i další krásné události, jako Setkání rodáků a oslavy 300 let školství v červnu loňského roku, obnovení cesty ke kostelu či kříže u křižovatky ke škole. Nechci samozřejmě jen vyjmenovat všechny akce, ale vyjádřit radost nad tím, že
v Žehušicích se oproti době dřívější, která mnohému nepřála, stále víc
obnovuje celá šíře a spojitost života občanského, kulturního i duchovního, jak tomu bylo po celá staletí. Za to patří veliké díky jak vedení
obce, tak úplně každému, kdo jakkoliv tento život tvoří či podporuje.
S nastupujícím jarem se opět blíží Velikonoce – v křesťanském chápání svátky duchovně nejplnější. Připomínají nám jednak utrpení
Ježíše Krista, které nesl pro záchranu lidstva, ale především Jeho
Vzkříšení, kde láskyplným překonáním zla, bolesti a smrti otvírá člověku nový život. Každý z nás se setkává s něčím nehezkým a nedokonalým, ať už v našem bezprostředním okolí, v národě i v celém
světě. A tak bych chtěl přát nám všem, aby nás velikonoční svátky povzbudily k překonání všeho nedobrého a nedokonalého v nás i mimo
nás a vedly nás k stále lepšímu a radostnějšímu životu v celé té jeho
rozmanitosti, aby nás svátky posilnily ve snaze s láskou a nadšením
budovat vše dobré, co slouží nám, obci i celé společnosti.
Jan Kmoníček, farář

NA KOVÁRNÌ

ŽEHUŠICE

O D 2 . 4 . 2 012

Poskytuje
RÁZOVOU VLNU
• k øešení bolestí
loktù, kolen a pat
• k odstraòování
celulitidy
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
MASÁŽE

ZAVÁDÌCÍ SLEVY AŽ 55 %

Bližší informace a objednávky telefonicky 7 3 6 6 2 0 2 3 6
nebo e-mailem: r e g e n e r a c n i c e n t r u m @ m e s t s k e k n i h y . c z

INZERCE

PRODÁM pozemek v Žehušicích s rozestavěnou stavbou (1 000 m2), veškeré sítě (elektřina, kanalizace, voda, plyn), projektová dokumentace, stavební povolení. Cena dohodou, tel. 602 174 032.

Kosmecké služby
Renáta Semrádová
Provozovna: Na Kopečku 119,
Žehušice (napro ordinaci
MUDr. Vančurové)
• Kompletní kosmecké služby
• Pedikúra a manikúra
• Modeláž nehtů
Objednávat se můžete
telefonicky na čísle 737 717 096
na středu a čtvrtek.
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FOTOATELIÉR
Markéta Musilová
Srdečně Vás zvu do fotoateliéru v budově OÚ
v Žehušicích, kontakt: tel 777 142 118
Nabízím nafocení:
• rodinné foto: děti a rodiče
• těhotné, mládež, páry
• reklamní a módní fotografie,
prezentační foto pro modelky,
reportáž, oslavy a akce

SLEVOVÝ KUPON
v hodnotě 50 Kč
na jakýkoli typ
fotografií.
Pozor, na každé focení
lze uplatnit pouze
1 kupon.

www.marketaphotos.webnode.cz
VS.com, s.r.o. Žehušice
Vám nabízí:

• prodej a servis výpočetní techniky
• prodej spotřebního materiálu a příslušenství k výpočetní
technice
• prodej digitálních fotoaparátů, kamer, mobilních telefonů
• internetové připojení v Žehušicích
• vlastní telefonní služby přes internet (bez stálých paušálů,
platíte jen hovorné!)
• montáž a servis satelitní televize Skylink, včetně prodeje
programů
• možnost odevzdat zdarma elektroodpad k ekologické
likvidaci

Nabízím výpomoc autojeřábem IFA (7 tun)
při zvedání těžkých břemen – stavební

Při předložení tohoto inzertního kupónu, získáte
jednorázovou slevu ve výši 5 % z nákupu zboží a služeb,
včetně služeb Skylink.

buňky, palety, vazby atd. V obci Žehušice bez
příjezdových km, cena 450 Kč/hod.

Kontakt:
VS.com, s.r.o., Hlavní 27, Žehušice
tel: 327 399 106, mob: 777 713 282
e-mail: vscom@vscom.cz, http://shop.vscom.cz

Preferuji práci v pá+so+ne nebo dle dohody.
Informace na tel: 724 070 715 nebo e-mailu:
mirek.mirekv@seznam.cz

Slevy nelze sčítat, platné do 30. 6. 2012
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