Významného životního jubilea dovršili
nebo dovrší:

Významného životního jubilea dovršili :

Omluva

Měsíc:Duben…......Zubr Jiří
…..Faltýnek Josef
…..Lachman Václav
Měsíc:Květen.........Endrychová Marie
.....Brendlová Lidmila
.....Nosková Emilie
.....Prokůpek Vladimír
.....Vojtěch Vratislav
Měsíc:Červen.........Štumrová Marie
.....Brendlová Marta
.....Brendl Ladislav
.....Prušková Emilie
.....Baštová Vlasta
.....Jirková Marta
Měsíc:Červenec.....Zajíc Vladimír
.. ...Pokorný Vlastimil
…..Khunová Růžena
Měsíc:Srpen...........Malá Anna
..........Půlpánová Ludmila
..........Zajícová Marta
..........Domorák Jaroslav
……..Zvěřinová Marie

Na této stráně vždy blahopřejeme našim jubilantům.
Bohužel v minulém vydání byl výčet našich jubilantů
neúplný. V seznamu chyběla tato dvě jména:

Celina Tamášová
Radana Pleskotová
Tímto se jmenovaným omlouváme a dodatečně
přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody v osobním i
profesním životě.
Za realizační tým Milan Ansorge

Všem jmenovaným
blahopřejeme.

Další informace o naší obci můžete získat na
internetu www.starezdanice.cz

Vydává : Obecní úřad Staré Ždánice
Uzávěrka tohoto vydání dne: 10.4.2011
Registrováno u Min.kultury ČR E 1066
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Druhá volba
starosty v naší obci.
Dne 26.1. 2011 se na první
veřejné schůzi v letošním
roce konala volba prvního a
druhého muže naší obce.
Neuvolněným starostou se
stal Jaroslav Hyhlík, který
vedl obec po odstoupení
pana Zetka na počátku
funkčního období nového
zastupitelstva.
Na post místostarosty byli
dva kandidáti Josef Holub a
Milan Ansorge. Volbu
vyhrál drtivou převahou 6:3
prvně zmiňovaný zastupitel
Josef Holub.
Nezbývá mi nic jiného než
konstatovat jedinou věc:
konečné máme zvoleného
starostu. S přáním pevných
nervů a hodně štěstí
v realizaci všech plánů se
loučí redakce.

Rekonstrukce naší ZŠ.
V současné době je zažádáno na Ministerstvu životního prostředí o
dotace.
Nic méně jste si mohli všimnout, že je kolem školy rušno. Ano,
pracovníci stavební firmy začali již provádět některé práce, které na
oko nebudou moc vidět a tudíž se Vám bude zdát, že se nic zásadního
neděje. Omyl. Provádí se obnažení zdiva podezdívky až cca 50cm do
hloubky tak, aby nedocházelo k natahování vody do zdí budovy. Po této
práci se přikročí k tlakovému hloubkovému nástřiku zdiva
hydroizolační chemií. Tato technologie je adekvátní náhradou
klasického podřezávání zdiva.
Další práci kterou firma provádí je vyklízení půdních prostor, kde je
škváro betonová stěrka na prkenném záklopu . Proč se provádí tato
práce? Přesný název rekonstrukce je „Energetická rekonstrukce“. Když
energetická, tak se musí zateplit i strop vrchního poschodí tak, aby
nedocházelo k unikům tepelné energie. V opačném případě by došlo
k nesplnění podmínek dotace a tím i k vyplívajícím sankcím, které by
byly na obec vztaženy.
Jinak každé pondělí se budou provádět kontrolní dny na stavbě se
zainteresovanými suběkty.
Na tomto místě bych Vás všechny chtěl vyzvat, aby jste nevstupovali
na staveniště, vyjma vytyčených koridorů. Dodržujte bezpečnost práce a
chraňte své zdraví. Pracovníci na této stavbě jsou oprávněni v rámci
dodržování BP kohokoliv z tohoto prostoru vykázat a vstup přísně
zakázat. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme, případně zájmu
sjednáme schůzku se zástupci zainteresovaných firem. Díky za
pochopení .

Upozornění pro občany !
V nejbližší době bude prováděna průběžná kontrola stavu a používání tlakové
kanalizace u jednotlivých domů. Kontrola bude prováděna dle naměřených
motohodin v určitém časovém úseku.
Proč bude tato kontrola prováděna? Neustále znečištěné příkopy kolem obce, kam
ústí splašková kanalizace ze silnic. Jelikož máme tlakovou kanalizaci v obci můžou
nám úřady v této věci zainteresované dát pokutu, jejíž částka by nám škaredě
pošramotila už tak skromný rozpočet. Neberte toto opatření jako zbytečnou
„buzeraci“, ale chráníme sami sebe. Nám to radost také nedělá. Tento problém
způsobují jen a jen naši nezodpovědní spoluobčané. Pokud máme tlakovou
kanalizaci, tak jsme povinni tuto kanalizaci používat. V opačném případě majitel
nemovitosti musí prokazatelně doložit nakládání s odpadními vodami.

Výstavba chodníků.
Bude provedeno výběrové řízení na zhotovení studie.
Obecní úřad navštíví projektanti, kterým se dá zadání a na základě jejich návrhu a cenové kalkulaci bude
vybrán vítěz tohoto výběrového řízení. Tento vítěz nám zhotoví komplexní studii na výstavbu chodníků.
Tato studie poslouží jako návrh pro projektovou dokumentaci
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Asekol – zpětný odběr,oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu.
Provozovatel zajišťuje společné plnění povinností pro všechna elektrozařízení ve smyslu §37g písm.a)
zákona, která spadají do skupiny :
3.-Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
4.-Spotřebitelská zařízení.
7.-Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8.-Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků.
9.-Přístroje pro monitorování a kontrolu.
Vše dle přílohy č.7 zákona (dále jen „elektrozařízení“), a to bez ohledu na datum, kdy byla uvedena na trh.
Toto společné plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a s dalšími oprávněnými osobami v rámci jím
provozovaného kolektivního systému, kterého se dále účastní nositelé povinností vyplývajících z části čtvrté
hlavy II. Dílu 8. zákona, jakožto smluvní partneři provozovatele („Kolektivní systém ASEKOL“).
ASEKOL

Jak bude fungovat sběr jednotlivých elektro komodit?
Veškeré zařízení které se doveze do místa sběru musí být kompletní. To znamená tak, jako kdyby jste je
koupily. Rozdíl bude jenom v tom, že zařízení je nefunkční . Pokud nashromážděné komodity budou
splňovat tyto parametry, tak bude provedena likvidace firmou ASECOL bez úplatně a firmou
ELEKTROVIN za úplatu plus odměna za zveřejnění reklamy ve zpravodaji (tiskovinách).
Jednotlivé komodity se budou dělit dle druhu, tak jak firmy požadují a na místě určeném (ČOV Ždánice) je
bude přebírat a odebírat proškolený pracovník. Přebírat se budou fyzicky, tak aby nedocházelo
k nedopatřením a poté k problémům s likvidací.
Po naplnění kontejnerů se povolají firmy a veškerý materiál odvezou.
Sběr se bude provádět vždy 1. sobotu v měsíci od 9.00 – 11.00 hodin.

A co velkooběmový nebezpečný odpad?
Vše co spadá do této komodity bude odvezeno najatou firmou, tak jak tomu bylo a i 1x do roka je. Rozdíl
bude pouze v tom, že svoz bude častěji (třeba čtvrtletně) dle potřeby. Komoditu budete tedy muset
nashromáždit doma a potom při našem svozu je doručit na místo odběru.
Do teď to fungovalo tak, že se třeba do Čeperky odvezla kupříkladu jedna taška za kterou se platí tak, jako
když tam dovezete plný vlek odpadu. Ty částky jsou nemalé a v posledním roce prudce vzrostly. Svoz
objednán do obce nás všechny vyjde levněji. No a potom když si k tomu přičtete odběr elektro odpadu, tak
se nám to z části vrátí. Proč zbytečně platit, když nám rád někdo peníze ještě vrátí. Není to samozřejmě
zadarmo, musí se separovat, třídit a to je práce.

Upozornění pro občany!
-

V nejbližší době bude zrušen svoz odpadu do Sběrného dvora v Čeperce.
Pro „bílou“ techniku bude instalován kontejner Elektrovin na pozemku ČOV Ždánice.
Pro „černou“ techniku bude instalován kontejner Asekol, také na pozemku ČOV Ždánice.
Pro velkooběmový odpad bude zřízen dle potřeby svoz najatou firmou. Bude to fungovat
tak, jako před časem, kdy Čeperka nefungovala. Bude také zřízen kontejner.
Občané budou o termínu včas informováni.
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První ples v letošní plesové sezoně se konal 29.1..
Myslivecký ples byl vždy velmi žádanou a vyhledávanou kulturní akcí v naší obci. Letošní sezona byla
účastí poněkud skromnější, ale to nemění nic na tom, že se jako obvykle vyvedl. Na tanečním parketu bylo i
tak plno a obsluha „šatlavy“ nestačila rozlévat lahodné nápoje. Bohatá tombola a hudba pana Mádla opět
udělali tento ples atraktivním. Hlavní cenu kance vyhrál René Pleskot, kterému dodatečně touto cestou
gratulujeme.
Myslivcům díky za perfektně zvládnutou akci a o příští plesové sezoně opět nashledanou.

Výherce hlavní ceny na Mysliveckém plese a
jeho trofej.

Kapela pana Mádla nebo jak chcete Svižná těla v akci.

Dětský karneval
V pořadí již osmý karneval pro děti se konal dne 13. února 2011 v sále Obecní hospody.
Karneval, který pořádá a připravuje základní škola pod záštitou obecního úřadu, se opět opravdu povedl. Na
150 účastníků v maskách i bez nich si mohlo celé odpoledne užívat, tancovat a soutěžit pod vedením DJ
Miloše Láši.
Pro návštěvníky malé i velké byl připraven krásně vyzdobený sál, občerstvení a velmi bohatá tombola.
Odměny do tomboly věnovalo 25 příznivců a přátel školy a určitě každý si odnášel spoustu krásných
zážitků a pěkných výher.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za pomoc při přípravě a následnému úklidu sálu
bývalým i současným žákům naší školy a některým rodičům.
Těšíme se na další společné setkání při červnové oslavě mezinárodního dne dětí ve Starých Ždánicích.
Za základní školu Staré Ždánice Jana Spejchlíková

Taneční parket na Dětském karnevalu.

DJ Miloš Láša v akci.
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Staročeské Máje ve Ždánicích.
Co letošním Májím předcházelo? V minulém roce se uskutečnily Staročeské máje naruby. Tančili jsme je
my starší generace, abychom mladé popíchli a vyprovokali je k životu.
Rok utekl jako voda a nastal čas příprav na další ročník Májí a už v mladém podání. Vždyť Máje jsou
výsadou mladých a svobodných. Bohužel jsme čekali marně, v mladých se chuť uspořádat Máje
neprobudila.
Počátkem roku jsme tedy obešli všechny mladé, kteří jsou svobodní a splňují věk proto, aby se mohli
účastnit této ždánické tradice. Taky jsme za to byli některými lidmi pranýřováni. Za to, že když mladí
nechtějí, tak je máme nechat být a budeme tancovat my stáří jako v loňském roce. Nic naplat, podali jsme
mladým pomocnou ruku, bez toho by to asi nikdy nešlo. Mladých je v naší obci hodně, ovšem těch kteří
chtějí tančit je poskromnu. Tak jak zlí jazykové předpověděli. Ale i tak se nám povedlo dát dohromady čtyři
kolonky. Bohužel jak jsem již předeslal, ždánické mládeže se sešlo málo a tak mladí museli shánět po
sousedních obcích. Překvapilo nás, s jakým nadšením se hlásili mladí z Rohoznice, Osic, Podůlšan, kteří
mají k naší obci vazby. Je škoda, že naše domácí mládež nemá o tuto tradici zájem. No a těm, kteří se
angažují patří velké díky za to, že se nám společně tato tradice povede oprášit. Od poloviny ledna se tedy
víkend co víkend schází parta mladých v sále Obecní hospody k nacvičování Besedy. Nad secvičováním
dohlížejí dvě „trenérky“ Michala Kněžourová a Irena Ansorgová, kterým se patří touto cestou poděkovat.
No a co více? Snad jen si přát to, aby to vše klaplo. Na výsledek půlročního snažení našich
mladých, oprášit jednu z našich nejhezčích tradic, se přijďte podívat 28.5.2011, kdy se uskuteční Staročeské
máje ve Starých Ždánicích.
MA

Důležité upozornění pro
řidiče.
Částečná uzavírka
silnice I/37 Hradubická.
Uzavírka bude probíhat od 11.4. 2011
do ukončení přestavby MÚK Stéblová.
Pro nás z toho vyplívá omezení ve
smyslu. Do Pardubic můžeme jet stále
přes Stéblovou po Hradubické I/37, ale
zpět musíme např. přes Hrádek.
Odbočovací pruh na Stéblovou ve
směru z Pardubic na HK bude uzavřen!

Nácvik Staročeské besedy.

Velikonoční Jarmark
v sále Obecní hospody.
Ženy ze SPOZ Staré Ždánice
uspořádaly dne 16.4. od 14.00
hod. velikonoční Jarmark.
To, jak vše dopadlo a co vše
zde bylo k vidění se dočtete
v příštím vydání, které by mělo
vyjít v měsíci září.
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Dětské hřiště
očima našich dětí
ze ZŠ.

Další informace k realizaci tolik diskutovaného dětského hřiště.
Obecní úřad zažádal o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj, kde by mohla být šance na získaní
dotace ve výši 400 000 Kč. My z vlastních zdrojů přispějeme k této dotaci 170 000 Kč.
Na přípravě zemních prací se budeme muset podílet sami, své pomocí.
Nyní záleží na úřednících, jak tuto žádost posoudí a jak k nám budou vstřícní.
Pokud vše vyjde, tak bude jen na nás, jak se vypořádáme s přípravou zemních prací. Tím bych chtěl
Vás všechny poprosit, nebuďte lhostejní a přijďte přiložit ruku k dílu. O všem Vás budeme včas
informovat.
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Poslední ples v letošní plesové sezoně.
Jako již tradičně byl i letos posledním plesem sezony Obecní ples. K tanci a poslechu nám hrála, pro nás
neznámá roková kapela Rock J Larm. Hudebníci byli pro nás všechny velkým překvapením. Nikdo z nás je
jako kapelu neznal a právě proto nás mile překvapili. Musím konstatovat, že i opravdoví znalci hudby nám
řekli: „Byla to sice riskantní volba, ale tento risk se vyplatil na 100%“. Možná Vás bude zajímat, proč jsme
se vlastně rozhodli angažovat neznámé hudební těleso. Je to jednoduché. V době, kdy jsme začínali
plánovat ples tak už byly všechny kapely beznadějně obsazené. Musím podotknout, že jsme s přípravami
začínaly v dostatečném předstihu, ještě v měsíci prosinci. To je asi shrnutí o hudební produkci vše.
Před samotným plesem bylo předtančení ve formě sportovního rokenrolu. K plesů patří i bohatá tombola.
Ta nebyla výjimkou ani na našem plese. Cen bylo 156 a sponzoři se letos opravdu ukázaly v tom nejlepším
světle. Ceny byly opravdu cenné a o tom svědčil i bleskový prodej losů do tomboly. Po více jak třech
tisícovkách losů se jen zaprášilo. Na tomto místě se asi patří poděkovat všem sponzorům za cenné
příspěvky do tomboly se slovy díky, budeme se těšit na další ročník a další spolupráci. Je jen škoda, že naši
sponzoři se účastní této akce jen sporadicky. Přijďte mezi nás, zábava zde rozhodně nevázne.
Pro ty, kteří se nezúčastnili, tak jen pro informaci bylo přítomno 95 osob platících plus sponzoři, kteří měli
vstup zdarma. Celkem kolem 110 lidí. Pro všechny tyto bylo připraveno jedno velké překvapení a to znovu
zprovoznění sklípku, nebo jak chcete šatlavy ve sklepních prostorách pod podiem. Pamětníci jistě pamatují
a tak po zhruba patnácti letech se opět popíjelo u nového baru v poněkud chladnějších prostorách než jsme
byli zvyklí doposud.
To by bylo asi co se týká Obecního plesu, který se konal 5.3. 2011 opravdu vše. V plesové sezoně 2012 se
na Vás opět budou těšit zastupitelé Obecního úřadu.
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Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a méně a
každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl ohrožen na zdraví
a abychom si neznečistili prostředí, ve kterém žijeme.

To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli léta
zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má svůj určený postup, aby bylo
možné využít opravdu maximum.

Ve výkupnách surovin nastávají převratné změny – některé předměty nelze vykupovat vůbec, pro
jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostně.

Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to buď místa
určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či u posledních
prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn – tedy má souhlas krajského úřadu
k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle zákona sankcionováno až
do výše 20 000 Kč.

Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a životní
prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení přísně podle
zákona.

Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na jeho
odvoz ke zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační
odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za
výrobce zajišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na
manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již
nemusejí promítat do poplatků za odpady.

Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice. Co to vlastně znamená? Značí,
že elektrozařízení nepatří do popelnice, do směsného komunálního odpadu. Elektrozařízení je
třeba třídit stejně jako plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální
místa – buď ve sběrných dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo v rámci mobilních svozů
–, případně speciální sběry např. v rámci akce kolektivního systému ELEKTROWIN – Putující
kontejner.
ELEKTROWIN
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Dějiny školní budovy - 1.
Napsal: Jar. Duchoň
Opis originálu ze školní kroniky
Místo na němž je obec Staré Ždánice bylo osídleno již odedávna. Potvrzují to nálezy četných kamenných
nástrojů, které se našly na dně bývalého rybníka Oplatil.
Ve vsi sídlili vladykové ze Ždánic, jejichž tvrz stála pravděpodobně v místech, kde se říká „na sklepích“.
Našly se tam hluboko zaražené piloty, kosti, hliněné střípky i dobře vypálené cihly. Prvním historicky
známým vladykou je Vaněk ze Ždánic. Je o něm záznam z roku 1339, kdy prodává tohoto roku Ždánice
Klášteru opatovickému za 65 kop grošů. V dalších letech je znám Havel ze Ždánic, měšťan
královehradecký, Nicek ze Ždánic, který je patronem fary ve Starém Buku a Jan ze Ždánic, který je
podepsán na protestní listině českých šlechticů proti upálení Husovu. V majetku opatovického kláštera
zůstaly Ždánice do vypálení kláštera husity 1421. V následujících letech jsou pak připisovány různým
majitelům. Roku 1436 je dostal Diviš Bořek z Miletína, nejprve stoupenec pak odpůrce husitského učení.
Z roku 1465 je záznam o Mikšovi ze Ždánic pohnaném před soud pro neplacení dluhů. Záznamy ze
XVI.století hovoří o Vániších ze Ždánic z nichž Jiří Vániš byl hejtmanem pardubickým.
Roku 1509 patří Ždánice Vílémovi z Pernštejna a po něm jeho synům Janovi a Vilémovi. Tím se obec
dostala k panství pardubickému. V době plného rozkvětu pernštýnské vlády se změnil vzhled krajiny v okolí
obce. V letech 1495 – 1502 byl v těsné blízkosti obce vybudován rybník Oplatil. Nedaleko byl další rybník
Čeperka. Roku 1560 Jaroslav z Pernštejna pozbyl pro dluhy celé panství, které připadlo české královské
komoře.
V druhé polovici XVI. Století náleží ves k rychtě ždánické. Bylo zde napočteno 25 lidí usedlých. Ves
platila 34 kop, 39 grošů, 5 denárů úroku jirského a také tolik havelského. K tom ještě tři slepice. Roboty
měly Ždánice šest dní o žních. Následky třicetileté války postihly i Ždánice. Do konce války bylo ve vsi
vypáleno nebo opuštěno 10 gruntů z 25.
Záznamy z XIX. a XX. století ukazují růst obce. Roku 1843 bylo zde 71 domů s 558 obyvateli, 1900 je zde
109 domů s 846 obyvateli, 1910 stojí 117 domů, které obývalo 796 obyvatel. Následek první světové války
se objevil v poklesu obyvatelstva. V roce 1921 na 740 obyvatel.
Počátky ždánické školy byly velmi skromné.
Z počátku neměla škola vlastní budovu. Vyučovalo se na různých místech po obci, nejvíce však
v hospodářském stavení které náleželo osické faře. Když později Ždánice získaly duchovní správu, byla
v této budově zřízena fara. Triviální filiální škola byla zřízena a potvrzena roku 1776.
Teprve roku 1792 však byla postavena samostatná školní budova , na místě dnešní školy. Byla celá
dřevěná s jedinou učebnou a skromným bytem pro učitele. Do roku 1817 zchátrala natolik, že musela být
celá řádně opravena. Jediná učebna postupem doby při rostoucím počtu žáků nemůže stačit a proto bylo
zavedeno od roku 1842 polodenní vyučování. Na opravy dřevěné budovy nechce nikdo přispívat a roku
1864 musela být škola uzavřena, protože hrozilo nebezpečí sesunutí školy. Na různých místech v obci byly
najaty dvě třídy a při tomto provizorním stavu bylo setrváno po dva roky. První třída byla v obecním
stavení zároveň kovárnou a můžeme soudit, že hluk, který tu celý den, byl nebyl příjemný. Druhá třída byla
ve stavení č.77 patřícího Janu Pánchártkovi.
Ke stavbě nynější školní budovy bylo použito pozemku po rozpadlé dřevěné škole. Škola byla stavěná
nákladem Ždánic a přiškolených obcí tj. Podůlšan, Plchu a Krásnice. Stavbu provedl stavitel František
Svoboda z Bohdanče. Celá stavba i s vedlejšími vydáními stála 8956 zl. 36 kr.. Stavitel byl podle smlouvy
odevzdat dílo po všech stránkách hotové, ale neučinil tak. Bylo mnoho věcí nedodělaných, zvláště
schodiště na půdu a další nedostatky se objevily během času.
Měla tedy obec Staré Ždánice novou dvoutřídní školu, ale počet dětí stoupá tak rychle, že je brzy nebylo
možno umístit ve dvou učebnách. V roce 1878 bylo započato s úpravou místnosti v prvním patře školní
budovy a touto úpravou byla získána učebna pro třetí třídu. Začalo se v ní vyučovat 1. ledna 1879.Současně
s úpravou třídy byly dokončeny i chybějící rozestavěné části. Byly také provedeny první opravy. Síň
v přízemí byla překlenuta a na půdě položeny dlaždice.
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Dějiny školní budovy – 2.
Již v 1884 se projevuje nový nedostatek místa ve školní budově a protože úpravami nebylo možno získat
další třídu byla čtvrtá třída umístěna do stavení J. Petříčka. Ve čtvrté třídě se začalo učit 1. ledna 1884. Toho
roku však školní budova nevypadá asi pěkně, protože místní školní rada se usnesla, „aby škola byla obílena
a tu a tam omítnuta“. Tak se i stalo a budova byla zároveň opatřena nápisem „Obecná škola“.
Abychom si dovedli představit, kolik žáků měla ždánická škola uvádím jako příklad rok 1889 kdy bylo
zapsáno 337 dětí, z nichž školu navštěvovalo 322. Jak patrno, situace s místem ve stávajících učebnách byla
čím dál tím horší a žáci stále přibývali. Roku 1889 bylo uvažováno o přístavbě jedné třídy. Plány a rozpočty
byly vypracovány, ale pro finanční tíseň nebyl projekt uskutečněn. O učebně první třídy v domě pana
Petříčka píše školní kronika jako o velice nevhodné. Zároveň s tím si pisatel stěžuje i na stav školního
zařízení. „ Při škole není dřevníku a slušných záchodů a ty, které jsou, škodí zdi i zdraví“. Bylo nezbytně
nutné tuto situaci rozřešit. Školní budova potřebovala být rozšířena alespoň o dvě učebny a kabinet. Po
neobyčejně dlouhých jednáních bylo konečně přistoupeno k přístavbě. Byla zadána panu Hrochovi a
Doležalovi z Opatovic. Stavební plán a rozpočet vypracoval stavitel Antonín Žilka z Kuklen. Provedení
přístavby, opravy staré školní budovy, dodání školního nářadí a jiných potřeb bylo rozpočteno na 6300
zlatých. S vlastní přístavbou bylo započato 28. dubna 1892. Protože přístavba se nemohla umístit na školní
pozemek, byly zakoupeny menší kousky sousední zahrady. Započetí stavby se neobešlo bez malé slavnosti.
Dílovedoucí J.Klapka zedník z Opatovic položil první kameny do vyhloubených základů, (kameny byly
dovezeny z Kunětické hory) a řídící učitel Tomáš Filip symbolickým poklepem na základní kámen stavbu
zahájil. Práce s přístavbou se protáhly na pět měsíců, byly skončeny koncem září. Při tom byly štíty staré
budovy upraveny na střechu valbovou a dubové schodiště nahrazeno kamenným. Byly také postaveny nové
záchody, po kterých se tak dlouho volalo, dále sklep, chlívek dřevník, plot kolem zahrady a tělocvičny
(rozuměj část zahrady před školou, kde se v případě pěkného počasí provozovala tělesná výchova). Těmito
úpravami se stala Ždánická škola pětitřídní a navštěvovalo jí roku 1892 338 dětí. Úředně byla budova
předána k používání 6. září 1892. Brzy se však projevily některé nedostatky přístavby. V zimním období,
kdy není tolik světla se zjistilo, že ve II. a IV. třídě čtyři okna nepostačují k dobrému osvětlení. Proto
musela být v zadních stěnách těchto tříd proražena dvě další okna.
Po sedmi letech bylo třeba opravit střechu a doplnit ji taškami a prejzy. Také otlučené stěny bylo nutno
omítnout. Škola nestojí těsné u silnice vedoucí do Plchu, ale je posunuta asi dvacet metrů zpět. K hlavnímu
vchodu vede krátký chodníček, který byl roku 1901 vydlážděn cihlami. Další větší úpravy ke zvelebení
školní budovy byly provedeny roku 1903. Ve dvou třídách byly dány nové podlahy, upravena školní
zahrada a vysázeny v ní ovocné zahrady. Na prostor před školní budovou byla navezena dobrá půda a
upravena zde pěkná květinová zahrada.Ta byla patrně některým obyvatelům obce trnem v oku, neboť jí
stále někdo poškozoval, aniž se podařilo pachatele zjistit. Nejvíce řádil neznámý škůdce roku 1905, kdy
dokonce noviny („Neodvislé listy“) přinesly o tom zprávu. Z oprav a úprav ve školní budově v následujících
letech stojí za zmínku tyto.
Roku 1914 dala místní školní rada zhotovit sedmnáct oken, kterými byla nahrazena okna zchátralá. Téhož
roku byla také škola vymalována zevnitř.
Protože někteří žáci navštěvují měšťanskou školu poklesl jejich počet a škola se stává čtyřtřídní. Uvolněné
třídy se využilo na zřízení bytu pro učitele. Stavební úprava třídy byla provedena na jaře roku 1922. Bydlící
učitel pak tu platil 25 Kč měsíčně. Při této příležitosti bude zajímavé povšimnout si toho, že i sborovna byla
obývána. (Učitelka B.Hlinecká platila za její používání 12 Kč měsíčně.) Oboje nájemné bylo připisováno na
fond „Učitelský dům“, o kterém bude pojednáno na jiném místě. Roku 1923 byla do školní budovy
zavedena elektřina. Podlahy a okna, jak se zdá ve Ždánicích mnoho nevydržely. Již v letech
1924 – 1926 byla místní školní rada nucena znovu vyměnit všechna okna, protože byla shnilá. Byl opraven i
plot před školou.
4. července 1929 byly Staré Ždánice postiženy přírodní katastrofou – smrští. Tato smršť způsobila nemalé
škody. V obci úplně smetla střechy z třinácti domů a v místním lihovare byl stržen komín. Okolní lesy byly
z 50% zpřeráženy nebo vyvráceny. I školní budova byla nemálo poškozena. Střecha, před dvěma lety
přeložená, byla porvána, hřebenáče smeteny, sražen komín. Dvě okna v prvním poschodí rozbita, jedno
z nich vyrváno i s rámem. Dále bylo serváno osm metrů okapového žlabu. Náhlý vydatný déšť pronikl
poškozenou střechou a rozbitými okny do budovy, kde záplava vody promočila stropy a hrnula se po
schodišti do přízemí. Sem se již tlačila voda ze dvora a zaplavila místnosti v přízemí. Škoda takto
způsobená, byla takto odhadnuta na částku 5000 Kč.
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Dějiny školní budovy – 3.
Od plánovaných oprav o prázdninách muselo být proto upuštěno a prostředky použity na nápravu škod.
V příštím roce byla v přízemí vykopána stará dlažba a nahrazena dlažbou cementovou. Také byla
prohloubena školní studna. V následujících letech byly prováděny jen drobnější udržovací opravy.
Až ve školním roce 1938 – 1939 byla omalována fasáda, vymalovány třídy a v uvolněném učitelském bytě
zřízena školní kuchyně, ve které se vyvařovalo po dobu okupace pro žáky. V období okupace nebyly
prováděny ani nejnutnější udržovací opravy, pro nedostatek materiálu i pracovních sil. Také po osvobození
nedostatek pracovních sil trvá, takže se celé opravy redukovaly na vymalování školy v roce 1946.
K podstatným opravám a modernizaci zařízení školní budovy došlo teprve od roku 1951. Uvolněný byt
v přízemí po řediteli školy byl adaptován pro mateřskou školu a zřízena v něm školní kuchyně, jídelna,
odpočívárna a šatna s umývárnou. Nový ředitel se nastěhoval do místnosti v prvním patře. Během listopadu
a prosince 1951 byla provedena instalace vodovodu. O prázdninách 1952 byla provedena instalace
elektrického osvětlení v celé školní budově a všude zavěšena nová osvětlovací tělesa. Stěny kolem
vodovodu ve třídách a kuchyni obloženy bílými kachlíky. Na chodbě v prvním patře položena nová dlažba,
opravena střecha, komín a ve třídách stupínky.
16. června 1953 schválil KNV Pardubice provedení generální opravy školní budovy. Oprava byla
provedena ještě o prázdninách 1953 a to: stará cihlová římsa na průčelní straně nahrazena novou, opravena
střecha, obílena fasáda, v učebnách v prvním patře rozebrána podlaha a nahrazena podlahou parketovou.
V dalším roce byly položeny parkety i v přízemí. V letech 1955 – 1956 byl l rozšířen školní inventář o
mnoho kusů nábytku a dalšího zařízení. Roku 1957 byla brigádnicky upravena v přízemí ze dvou pokojů
nová třída. Školní budova se těmito úpravami neobyčejně
Zlepšila, záchody však zůstávají její slabinou. V rámci generálních oprav starých záchodů bylo rozhodnuto,
že bude provedena přístavba jednopatrových splachovacích záchodů. Stavební podnik města Pardubic, který
měl přístavbu provádět, její zahájení stále oddaloval, až v říjnu 1958 oznámil, že stavbu nemůže pro
nedostatek pracovních sil provést a vyzval školu, aby si pozvala brigádníky. Pan ředitel J. Martinec projevil
neobyčejnou iniciativu a sháněl pracovní síly. Organizoval celou výstavbu, vedl administrativní práce,
zajišťoval dovoz materiálu, který často musel i vypůjčovat z JZD. Stavba začala 4. října 1958 a k 31.12
téhož roku byly mimo vodovodní instalace a omítnutí dokončena. Pro nedostatek potřebného materiálu se
další práce stále protahovaly. Konečně v listopadu 1959 byly záchody dokončeny a předány k používání. O
prázdninách 1959 byly dány parkety do poslední školní učebny. Při posledních úpravách byl zaveden
vodovod do všech učeben.Po otevření nových záchodů se začalo s přestavbou starých záchodů na školní
dílnu.
Zde obsáhlé a podrobné vyprávění pana Jaroslava Duchoně o historii naší Základní školy končí. Vrátili
jsme se tak trochu v čase, abychom měli lepší představivost a pochopili původ jedné z naší obecní
dominanty.

„KONEC“ zpracoval:MA
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jako již tradičně v průběhu měsíců březen - duben probíhá v naší mateřské škole
zápis dětí pro školní rok 2011/2012. Přihláška a ostatní dokumenty jsou přístupné na
ww.starezdanice.cz/škola.
Pravidelné divadelní představení, která děti mohou shlédnout v mateřské škole, jsme v
únoru obohatili o dvě činoherní představení. Jedním byla pohádka „Princezna ze mlejna“
v nastudování ochotnického souboru obce Slepotice, kde se v hlavní roli objevil rodák ze
sousední obce Plch, Slávek Půlpán ml.. Druhým představením v provedení Východočeského
divadla Pardubice byla pohádka „Budulínek mandelinka“. Úroveň jednotlivých představení
byla nesrovnatelná. Nejenom výprava, ale i herecké výkony ochotníků ze Slepotic výrazně
převyšovali představení VČD.
Ukázky z pohádky „Princezna ze mlejna“ najdete na www.slepotice.cz/fotogalerie
Jaro, které právě zaťukalo na dveře našich příbytků a slunečními paprsky vytahuje
nejen první jarní květy, ale také nás do přírody, do našich zahrádek, jsme v mateřské škole
přivítali symbolickým otevřením jarní brány. Klíč k jejímu odemknutí děti získaly od vodníka
z Čertůvky, kterému pomohly sesbírat pentličky, co mu rozházeli zlí zimní mužíčci. Za to si
od nich převzal „babu zimu“, a poslal ji do severního oceánu, aby nás tady již netrápila. Však
těch všelijakých nemocí letos v zimě bylo až, až.
A právě k posílení dětského organismu po zimě, slouží návštěvy solné jeskyně „Koré“
v Lázních Bohdaneč. Rodiče mají o tyto ozdravné pobyty dětí velký zájem, a proto jsme
v letošním roce prodloužili termíny návštěv až do konce května.
Lékem na všelijaké dětské neduhy je ale především pobyt na čerstvém vzduchu a
dostatek přirozeného pohybu. Dětem k tomuto účelu slouží především zahrada mateřské
školy, kde v současné době dochází k rekonstrukci zakrytí pískoviště proti slunečnímu záření.
Z důvodů zastínění budou také v nejbližší době do oken v ložnici II.oddělení instalovány
žaluzie a v obou odděleních potom dodělány další sítě do oken.
V kuchyni školní jídelny v současné době dochází k odstranění závad zjištěných Krajskou
hygienickou stanicí.
Měsíc duben v mateřské škole prožijeme především přípravami na velikonoce a jarní
slavnost, která se bude konat 20.dubna2011 od 16.00hod., všechny občany tímto srdečně
zveme.
Běla Zetková
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Zdravotnický kroužek naší ZŠ v akci.

Mimoškolní činnost žáků ZŠ Staré Ždánice.
Při základní škole pracuje 6 zájmových kroužků – hra na flétnu, rybářský, 2 x počítačový, 2 x zdravotnický
– do kterých je zapojeno 24 dětí z celkového počtu 27 žáků a 6 bývalých žáků, kteří tak dále pokračují
v práci a rozvíjejí své dovednosti, které již získali. Děti mají poměrně bohatou škálu zájmů a pracují ve 2 až
3 kroužcích. Velký přínos pro dechové cvičení, radost z hudby je kroužek hry na flétnu. Mladší děti se učí
správnému dýchání a hudebním základům a ti starší již umí hrát různé písničky a vystupují i na akcích
školy. Protože kolem Starých Ždánic je dostatek vodních ploch plných ryb, děti se v rybářském kroužku učí
poznávat ryby, správně se připravit na lov ryb, ale také porozumět přírodě, chránit životní prostředí a
dodržovat zákony (zatím ty rybářské). Práce na PC je přípravou pro další studium, což obnáší naučit se
vyhledávat potřebné informace ve všech dostupných médiích, protože zapamatovat si můžeme jen něco, ale
najít informace a fakta můžeme v současné i budoucí době poměrně snadno. Ve zdravotnickém kroužku se
děti učí základům poskytování první pomoci, praktickým dovednostem a znalostem, ve kterých ti starší už
předčí některé dospělé, učí se vyhodnotit kritickou situaci. Tyto znalosti jsou velmi důležité, protože co je
cennější než umět někomu zachránit život. Všechny kroužky jsou plně kapacitně vytížené a bez vstupních
poplatků (mimo částky na nutné výdaje na materiál u zdravotnického kroužku a poplatků za členství a
povolenku v rybářském kroužku), protože kroužky vedou pedagogičtí pracovníci školy ve svém volném
čase, dobrovolně a bez nároků na finanční odměnu. Nebráníme se ani spolupráci na rozšíření nabídky
kroužků, a pokud má někdo z občanů Starých Ždánic dostatek volného času, trpělivosti a nápad na další
zájmovou činnost a je mravně bezúhonný, rádi ho přivítáme v řadách vedoucích kroužků.
Za základní školu Jana Spejchlíková
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Sbor dobrovolných hasičů ve Starých Ždánicích.
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi , abych Vás jménem svým i jménem sboru dobrovolných hasičů co nejsrdečněji
pozdravil .
Úvodem bych Vás chtěl seznámit s činností naší složky za uplynulé období ledna až března 2011.
Události:
V prvních měsících letošního roku , jsme na požádání operačního střediska HZS Pardubice
vyjížděli k zásahu dohromady dvakrát.
-

-

v prvním případě se jednalo o požár suché trávy a rákosí v blízkosti pískovny Holcim. Požár byl
zlikvidován během dvaceti minut.Celý zásah byl veden z přilehlé silnice.
V březnu jsme z naší technikou proplachovali dešťovou kanalizaci u naší školy

- Dne 30. března v 15.11 hodin byl dobrovolným hasičem z Lázní Bohdanče zpozorován a následně
nahlášen na operační a informační středisko hasičů požár v areálu firmy Transform v Lázních Bohdanči.
Na místo ihned vyjelo 12 hasičských jednotek (2 profesionální, 8 dobrovolných jednotek a 2 jednotky
hasičů podniku Semtín a Paramo). V areálu firmy na zpracování plastového odpadu hořel z dosud
nezjištěných příčin uskladněný materiál (výrobky). Firma sídlí přímo na sídlišti a tak byli okamžitě
informováni obyvatelé sídliště Na Lužci a obyvatelé sousední obce Rybitví, aby neotvírali okna a zbytečně
nevycházeli ven.
K likvidaci požáru hasiči používali pěnu. Na místo dorazily i speciální hasičské pěnové automobily
z podniku Paramo a profesionálních hasičů z Chrudimi. Škoda byla předběžně spolumajitelem firmy
odhadnuta na 8 milionů korun.
Kulturní akce:
V únoru jsme již tradičně uspořádali hasičský ples.Děkujeme všem kteří nás poctily svojí
návštěvou.
Koncem února jsme uspořádali masopustní průvod naší obcí.Srdečně děkujeme všem , kteří jakoukoliv
měrou přispěli k průběhu této akce.Věříme že v budoucnu bude mít masopust stále více příznivců.
Plán:
Z plánovaných akcí přetrvávají tradiční záležitosti jako je pálení čarodějnic .
Na konci července a začátkem srpna bychom měli dvakrát dozorovat hudební festival v prostoru bývalé
pískovny Hrádek.
Na období dalších měsíců má naše JSDH jediný a hlavní úkol:
Udržovat výjezdovou techniku v perfektním stavu , abychom byli schopni pomoci všude tam kde to bude
potřeba.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům popřát krásné velikonoční svátky a mnoho pěkných chvil
v jarních měsících.

Starosta SDH Staré Ždánice
Antonín Vydra
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Hasičský ples

Zásah 30.3. v Lázních Bohdaneč

Masopustní průvod

Obraz, který věnoval ždánickému Sokolu pan Jindra Havlík 16. 6 . 1938.
MA

16

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
Vážení čtenáři a příznivci ždánické kopané, připravili jsme pro vás rozpisy mistrovských utkání jarní
dohrávky sezony 2010/2011, které se týkají našich mužstev mužů a starších žáků.

III. třída - Přeloučsko muži – jaro 2011
14. kolo 26.3.(sobota) v 15,00
Rybitví - Ždánice
15. kolo 3.4. v 16,30
Lipoltice - Ždánice
16. kolo 10.4. v 16,30
Ždánice - Kolesa
17. kolo 17.4. v 17,00
Křičeň -Ždánice
18. kolo 24.4. v 17,00
Ždánice – Přelouč „B“
19. kolo 1.5. v 17,00
Semín „A“ - Ždánice
20. kolo 8.5. v 17,00
Ždánice – Čivice

21. kolo 14.5.(sobota) v 17,00
Máteřov „A“ - Ždánice
22. kolo 22.5. v 17,00
Zdechovice - Ždánice
23. kolo 29.5. v 17,00
Choltice „B“ - Ždánice
24. kolo 5.6. v 17,00
Ždánice – Rohovládová bělá
25. kolo 12.6. v 17,00
Lány na Důlku - Ždánice
26. kolo 19.6. v 17,00
Ždánice – Srch „B“

Okresní přebor starší žáci jaro r. 2011
10. kolo 10.4. v 10,00
Choltice - Ždánice
11. kolo 17.4. v 10,00
Bukovka - Ždánice
12. kolo 24.4. v 14,30
Ždánice - Opatovice
13. kolo 30.4. (sobota)v 10,15
Roveň - Ždánice
14. kolo 8.5. v 14,30
Ždánice – Hradiště

15. kolo 14.5. (sobota) v 10,30
Moravany - Ždánice
16. kolo 22.5. v 14,30
Ždánice - Rosice
17. kolo 29.5. v 11,00
Řečany - Ždánice
18.kolo 5.6. v 14,30
Ždánice - Dašice

Zveme všechny naše fanoušky, aby přišli podpořit naše hráče v bojích o mistrovské body v domácím
prostředí a prožili příjemné odpoledne v našem sportovním areálu.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice Josef Brendl
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Příprava STADION-CUPU na rok 2 011
Ve čtvrtek 14.4. byla svolána do Starých Ždánic schůzka všech organizátorů jednotlivých
obcí pořádajících závod mopedů, dnes již velice oblíbený seriál. Motoristická sezona se otvírá,
takže pořadatelé těchto závodů se museli sejít, aby si upřesnili kalendář závodů na rok 2011 a
dohodly dodatky k pravidlům závodů.
Zahajovací závod v Živanicích se letos konat nebude. První závod letošního šestidílného
seriálu bude odstartován 25. června ve 12:00 v Sopřeči. Před tímto závodem bude předán pohár
Jindřichu Ulčákovi za celkové loňské první místo.
Další program:
2.7. - Staré Ždánice
23.7. - ovál Zlaté přilby Pardubice
13.8. - Břehy u Přelouče
20.8. - Staré Hradiště
3. 9. - Vysokém Chvojno, kde bude zakončení letošního seriálu.
V pravidlech bylo dohodnuto, že vítěz Malého finále má právo startovat ve Velkém finále z
posledního místa na startu, a body které získá se budou započítávat.
V letošní sezoně bude s číslem 1 - jezdit Jindřich Ulčák, 2 - bude mít Michal Sokol,
3 - Aleš Nešetřil, 4 - Martin Pechánek, 5 - Michal Pachánek, 6 - Denis Šmíd, 7 - Aleš Houska,
8 - Zdeněk Sokol, 9 - Jiří Myška a s číslem 10 - Jan Čihák.
Čísla jednotlivých jezdců znamenají celkové umístění v loňské sezoně.
Organizátoři přejí jezdcům a jejich mechanikům hodně úspěchů při přípravě strojů na
sezonu 2011.
Vodička Josef
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