Významného životního jubilea dovršili nebo dovrší:

Je leden, první měsíc nového roku a s ním přichází nové,
první číslo našeho Zpravodaje.
Na úvod se sluší Vám popřát do nového roku 2011 hodně
zdraví, štěstí, lásky, pohody a osobních i pracovních
úspěchů.
A doufám, že se Vám stane náš Zpravodaj příjemným
společníkem a průvodcem děním v naší obci.

Měsíc:Leden…....Poláková Miluše
…..Štumrová Zdenka
…..Martincová Marie
…..Sehnoutková Hana
…..Malá Miroslava
Měsíc:Únor……..Muller Josef
......Formánková Anna
......Kopecká Marie
......Páclíková Anna
.......Jirka Josef
Měsíc:Březen......Štumr Josef
.......Jeřábek Josef
.......Pavlasová Květa
.......Štěrba Dobroslav
.......Hlubučková Marie
.......Januš Josef
.......Prokůpková Jarmila

Vítáme Vás u nového vydání našeho Ždánického
zpravodaje. Opět v jiném kabátě a doufáme, že budete
spokojeni s obsahem. Nebráníme se připomínkám a nebo
příspěvkům, které by se daly zařadit na naše stránky.
Zejména historická témata, týkající se naší obce, byla a
jsou nejčtenější. Foto materiály je možno zasílat také.
Příspěvky, které budou komerčního rázu nebo v nich
bude cítit sebemenší urážlivý nebo dokonce vulgární ráz
nebudou zařazeny.
Pro zasílání příspěvků Vám je k dispozici
e-mail: zpravodajzdanice@seznam.cz
Děkujeme

Všem jmenovaným blahopřejeme.

Plesová sezona
2011
Myslivecký ples
29.1.2011
Hasičský ples
18.2.2011
Obecní ples
5.3.2011

Další informace o naší obci můžete
získat na internetu
www.starezdanice.cz
e-mail obeczdanice@iol.cz

Poplatky v roce 2011
Splašková kanalizace 800 Kč
Popelnice - 500 Kč
Poplatek ze psa - 5O Kč
Poplatek za každého
dalšího psa - 150 Kč

Vydává : Obecní úřad Staré Ždánice
Uzávěrka tohoto vydání dne:
18.1.2011 č.1/2011
Registrováno u Min.kultury ČR E 1066
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Další připravovaná akce 2011 : Dětský karneval
13.2.2011, kde nám opět zahraje DJ Miloš Láša.

Komunální volby do zastupitelstva obce ve dnech 15.10.-16.10.2010
Volební strana č.1 - Nezávislí pro obec -................................ 1. Ing. Korunka Martin……....počet hlasů...102
...........................2. Šanda Milan………….........počet hlasů.....83
Náhradník.................................................................................1. Ing. Šeps Dušan...................počet hlasů.....62
Náhradník.................................................................................2. Dalecký Jiří..........................počet hlasů.....65
Volební strana č.2 - Sdružení nezávislých kandidátů -………1. Ansorge Milan......................počet hlasů...163
…….. ..2. Hyhlík Jaroslav....................počet hlasů....131
…….....3. Ing. Kněžourová Michala.....počet hlasů…115
Náhradník.................................................................................1. Zdichynec Tomáš.................počet hlasů....104
Náhradník.................................................................................2. Kollman Lukáš.....................počet hlasů......92
Volební strana č.3 - Pro obec společně -..................................1. Zetek Jan Bc.........................počet hlasů......93
……...........................2. Burda Miloš.........................počet hlasů......87
Náhradník.................................................................................1. Pokorná Iveta.......................počet hlasů......86
Náhradník.................................................................................2. Zvěřinová Marie...................počet hlasů......46
Volební strana č.4 - Hasiči -....................................................1. Vydra Antonín......................počet hlasů...124
….................................................2. Holub Josef...........................počet hlasů...104
Náhradník.................................................................................1. Čihák Josef...........................počet hlasů.....95
Náhradník.................................................................................2. Kohoutková Věra.................počet hlasů.....93
Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a hranice počtu hlasů pro změnu přidělení
mandátu:
Volební strana č.1- Nezávislí pro obec.........................Počet hlasů pro stranu...529, hranice 72,6
Volební strana č.2- Sdružení nezávislých kandidátů....Počet hlasů pro stranu...898, hranice 108,9
Volební strana č.3- Pro obec společně..........................Počet hlasů pro stranu...564, hranice 68,2
Volební strana č.4- Hasiči.............................................Počet hlasů pro stranu...696, hranice 84,7
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky......319
Celkový počet odevzdaných úředních obálek..........................319

Volba starosty
Dne 15.11.2010 se v zasedací místnosti OÚ konala veřejná volba starosty, místostarosty a předsedů komisí.
Uvolněným starostou byl zvolen............. Bc. Zetek Jan
Místostarostou byl zvolen........................Hyhlík Jaroslav
Předsedou Kontrolní komise byl zvolen...Ansorge Milan
Předsedou Finanční komise byl zvolen....Ing. Korunka Martin
Předsedou Školské komise byl zvolen.....Burda Miloš

1. porada nově zvoleného zastupitelstva se konala 22.11.2010
Na této poradě nově zvolený starosta Bc. Zetek Jan podal demisi na post starosty i na člena zastupitelstva z
osobních důvodů k 31.11.2010. Na místo zastupitele nastoupil první náhradník paní Pokorná Iveta. Obec do
nové volby starosty vedl zvolený místostarosta pan Hyhlík Jaroslav.

Stresor - roková vřava ve Ždánicích
Dvacátého listopadu se rozduněla celá budova obecního domu pod palbou přívalu decibelů oblíbené rokové
kapely Stresor.
Rokových příznivců bylo tolik, že sál praskal ve švech. Návštěvníci této akce byli z širokého okolí, za což
vděčíme jak kapele a jejích žádanosti a co hlavně, že taxi fungovalo na tuto akci gratis.
Dle zúčastněných se jednalo o jednu z nejlepších akcí u nás. Co víc si přát. Jen snad to, aby organizátoři u
takových akcí zůstali a aby se návštěvníci těchto akcí do naší obce rádi vraceli.
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1. Rozsvěcení obecního vánočního stromu.
Dne 28.11.2010 jsme se poprvé sešli na počátku Adventního času u Obecního vánočního stromu tak, abychom společně
zažehli nové osvětlení.
Tuto akci jsme uspořádali na Vaše přání i když byly i takové hlasy, proč nešetříme a podobně, což nechci prezentovat.
Nicméně musím konstatovat, že tato akce se setkala s velkým ohlasem. Prostor před obchodem byl celý zaplněn. Děti z
naší ZŠ zazpívaly pásmo Vánočních písní. Rozléval se horký punč a každý z návštěvníků byl obdarován zdobeným
perníčkem. Atmosféra předvánočního času byla cítit na každém kroku a i my všichni, co jsme byli přítomni, jsme měli
k sobě tak nějak blíž a i sousedské hovory byly laskavé a vlídné. Vše bylo přesně tak, jak se na Adventní čas sluší a
patří.
Do dalších let plánujeme pokračovat v této akci a postupně s Vaší pomocí dosáhnout nejkrásnějšího stromu a výzdoby
v širokém okolí.
Tímto bych Vás všechny, kterým se tato akce líbila a chtějí tuto novou tradici udržet, chtěl požádat o pomoc při
vytváření nového ročníku této akce. Stačí sebemenší podnět, nápad a hlavně chuť něco udělat pro druhé a nekoukat
jenom na zisky atd. Díky všem zúčastněným.
MA

Děti ze ZŠ zazpívaly pásmo Vánočních písní.
Posezení s harmonikou
Večer po Mikulášské diskotéce se v naší Obecní hospodě
uskutečnila netradiční akce, při které bylo velmi příjemné být.
Hospoda byla zaplněná do posledního místečka. Proč? Protože
náš ždánický rodák Vlasta Zvěřina vytáhl z kufru harmoniku
se kterou zahrál nepřeberné množství písniček jak
lidových, tak i modernějších. Ke zpěvu se přidali snad všichni
zábava rozhodně nevázla.
Vlastovi se patří za tuto neplánovanou akci poděkovat. Celý
večer vydržet hrát a držet zábavu je v dnešní době skoro
nadlidský výkon. Díky

Vlasta Zvěřina v akci.
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1. Rozsvěcení Obecního vánočního stromu.

Sbor pro občanské záležitosti
Dne 20.12.2010 se na OÚ uskutečnila
schůzka s ženami ze sboru pro občanské
záležitosti.
Toto setkání bylo pojato jako hodnocení
starého roku a zároveň zahájení činnosti
sboru pro příští rok 2011. Došlo k určení
činnosti a o jaké akce se bude tento sbor
starat.
Ve sboru budou pracovat tyto ženy:
Kohoutová Hana, Košťálová Marta,
Kolmanová Alena, Petříčkova Jaruška,
Holická Alena, Lejhancová Jarmila,
Ansorgová Irena, Hyhlíkova Bohumila,
Kněžourová Líbuše.
Přejeme jim do jejich dobrovolné práce
hodně nápadů a úspěchů v jejich realizaci.

MIKULÁŠ, ČERT, ANDĚLÍČEK
Jak je již letitou tradicí, opět po roce dne 4.12. se vydala družina postav Čerta, Mikuláše a Andělíčka na Diskotékovou
nadílku do sálu v Obecní hospodě. Děti měly možnost zatančit si se všemi postavami. Pokud chtěly dostat balíček
sladkostí, tak musely předvést své recitační nebo pěvecké umění. Sál byl opět zaplněn do posledního místečka, což
nejvíce potěšilo DJ Miloše Lášu, který opět nezklamal a řádně nám všem rozproudil krev v žilách.
Druhý den 5.12. se jako tradičně Mikuláš, čert a andělíček vydali na návštěvu k dětem domů.

Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Venku mrzlo až praštilo, vánoční atmosféra se dala krájet a „pár“ sportovních nadšenců se sešlo v sále Obecní hospody,
aby se zúčastnili Vánočního turnaje v ping pongu - nebo jak chcete ve stolním tenise. Ano, po čtyřech letech se konečně
opět uspořádal tento tradiční "mač" mezi amatérskými příznivci tohoto sportu. Sešlo se 21 hráčů, kteří byli rozděleni do
třech skupin po sedmi hráčích, ve kterých potom odehráli základní sérii zápasu každý s každým. Z každé skupiny byli
čtyři postupující dle nasbíraných bodů. To znamená, že ve finálovém klání se utkalo dvanáct borců a opět si zahrál
každý s každým. Celý turnaj byl poměrně dlouhý a leckdy i fyzicky náročný. Však si vezměte, že zápis do tohoto klání
probíhal od 8,30hod. do 9,00hod. a od této doby až do cca 17 hod. se hrálo nepřetržitě. Všichni borci si zaslouží obdiv
za jejich vitalitu a houževnatost. Jistě Vás budou zajímat i jména dvanácti borců, kteří bojovali ve finálové části. Tady
tedy jsou včetně celkového umístnění.
1. Vaniček Martin.........Podůlšany.........poznámka - bez ztráty kytičky
2. Horáček Ladislav......Podůlšany
3. Zítek Karel................Podůlšany
4. Brendl Josef..............Ždánice.............poznámka - 1.místo za Ždáničáky
5. Zdichynec Václav.....Ždánice
6. Vodička Jiří St..........Ždánice
7. Petříček Jiří...............Ždánice
8. Valenta Milan...........Plch
9. Valenta Tomáš..........Plch
1O.Malý Jiří..................Ždánice
11. Šmíd Vladimír.........Ždánice
12. Zdichynec Tomáš...Ždánice
Všem umístněným gratulujeme.
Musíme také poděkovat všem sponzorům, kteří zajistili ceny do tohoto sportovního klání. Sešlo se tolik cen, že každý z
jedenadvaceti hráčů byl oceněn hodnotnou cenou. Díky, Díky, Díky.
Jmenovitě se jedná o tyto sponzory: Miros dopravní stavby a.s., Kooperativa, Eurovia, Obecní hospoda St.Ždánice,
Mobil Partner, p. Ansorge Milan, Step Style podlahové krytiny, Exver Foods.
Na závěr mi nezbývá nic jiného, než si přát, aby tato akce měla pokračování a hráčů aby přibývalo.
MA
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Boj byl tvrdý a nekompromisní.

Ždánický duel Jiří Vodička a Josef Brendl.

Stupně vítězů ovládli borci z Podůlšan.

Takřka celá finálová sestava.

Kostel sv. Václava byl centrem vánočního dění.
Štědrý večer byl jako již tradičně ve znamení Půlnoční mše svaté v našem kostele sv. Václava. Novinkou bylo pásmo
vánočních písní v podání našeho ždánického sboru, které se konalo před začátkem samotné mše.
Hned po vánočních svátcích 27.12. 2010 od 18 hodin se v našem svatostánku konal Vánoční koncert se skupinou
Rebelcantissimo.

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice o činnosti a sportovních výsledcích našich
fotbalových mužstev mužů a starších žáků.
Vážení čtenáři rádi bychom vás seznámili se sportovními výsledky našich fotbalových mužstev a činností TJ Sokol
Staré Ždánice.
Po ukončení mistrovských soutěží jsme uspořádali brigádu, kde jsme se věnovali úklidu kabin, klubovny, shrabání a
odvozu listí, opravě vstupních vrat, atd..
Při této příležitosti chci požádat především naše mladší návštěvníky sportovního areálu, aby svým chováním neničili
majetek naší TJ a nevytvářeli opětovný nepořádek. Zjistili jsme, že došlo např. k osekávání rohů u nově postavených
kabin, rozbití krytu světla, poškození (od kamínku) okna u kabiny hostů, atd.. Pokud by i nadále docházelo
k poškozování majetku, tak budeme nuceni náš sportovní areál uzavřít veřejnosti a vstup by byl možný pouze při
sportovních a kulturních akcích pořádaných naší TJ.
Dále nám díky panu Hyhlíkovi dovezli větší množství křemičitého písku k úpravě hrací plochy, který musíme rozvést
jakmile nám to umožní počasí.

5

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice o činnosti a sportovních výsledcích našich fotbalových
mužstev mužů a starších žáků. Pokračování ze strany 5.
S příchodem tuhých mrazů ještě Tomáš Zdichynec a Milan Doležal vypustili vodu z čerpadla vodárny, zásobníku u
plynového kotle, elektrického ohřívače v bufetu a veškerých rozvodů (WC, atd.), aby nedošlo k případným škodám na
majetku.
Co se týká sportovních výsledků našich fotbalových mužstev mužů a starších žáků, tak uvádíme konečné tabulky po
podzimu mistrovských soutěží ročníku 2010 a 2011.

Rk.
1.
2.
3.
4.

Tabulka
Tým
Lipoltice
Lány
Bělá
Přelouč "B"

III.třída - Přeloučsko - muži
Záp + 0 - Skóre
Body
13
9 2 2 44: 17
29
13
9 1 3 30: 14
28
13
8 3 2 22: 10
27
13
8 1 4 33: 12
25

(Prav)
( 8)
( 10)
( 9)
( 4)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Čívice
Srch "B"
Kolesa
Mateřov "A"
Křičeň
Rybitví
Semín "A"

13
13
13
13
13
13
13

7
7
6
5
6
4
3

26: 28
35: 21
33: 25
33: 27
27: 28
22: 19
18: 20

23
22
22
19
18
15
12

( 2)
( 4)
( 1)
( 1)
( -3)
( -3)
( -9)

12.
13.
14.

Ždánice
Choltice "B"
Zdechovice

13
13
13

4 0 9 11: 30
1 1 11 13: 39
1 1 11 6: 63

12
4
4

( -9)
(-14)
(-14)

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TABULKA
Tým
Rosice
Moravany
Řečany
Dašice
Hradiště
Bukovka
Roveň

Okresní přebor starších žáků
Záp + 0 - Skóre
Body
9
8 1 0 40: 5
25
9
7 1 1 36: 10
23
9
5 2 2 22: 13
17
9
5 1 3 35: 12
16
9
5 0 4 19: 17
15
9
4 1 4 14: 20
13
9
3 0 6 13: 20
9

(Prav)
( 13)
( 10)
( 5)
( 4)
( 0)
( -2)
( -6)

8.
9.
10.

Ždánice
Opatovice
Choltice

9
9
9

( -9)
(-10)
(-11)

2
1
4
4
0
3
3

4
5
3
4
7
6
7

1 3 5 3: 21
1 2 6 3: 33
0 1 8 3: 37
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5
2

Začátek mistrovských utkání jaro 2011.
Starší žáci: 10.4. 2011
Muži:
27.3. 2011
Gratulujeme nově zvoleným zastupitelům naší obce a věříme, že spolupráce obecního úřadu a zástupců naší TJ bude ku
prospěchu a podpoře rozvoje sportu v naší obci.
Děkujeme hráčům, trenérům, vedoucím družstev za dosažené sportovní výsledky a všem kteří se podílejí na
zajišťování sportovních a kulturních akcí pořádaných naší TJ Sokol Staré Ždánice.
Dále si vážíme podpory našich fanoušků a příznivců, kteří v hojném počtu navštěvují naše mistrovská fotbalová
utkání.
Do nového roku přejeme obyvatelům naší obce hodně úspěchů v osobním i pracovním životě a všem především pevné
zdraví.

Předseda TJ Sokol Staré Ždánice Josef Brendl

Sbor dobrovolných hasičů ve Starých Ždánicích.
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi , abych Vás jménem svým i jménem sboru dobrovolných hasičů co nejsrdečněji pozdravil v novém
roce 2011.
Vzhledem k začínající sezoně jsme zatím naštěstí nemuseli řešit žádnou událost jako je požár nebo např.úklid
spadlých stromů apod..
Úvodem bych Vás chtěl seznámit s plánovanou činností naší složky .
- Dne 18.února Vás všechny srdečně zveme na tradiční hasičský ples který se koná v obecní hospodě ve Starých
Ždánicích .
- Na konci dubna Vás opět pozveme na pálení čarodějnic.
- V srpnu se chystáme reprezentovat náš sbor dobrovolných hasičů na mezinárodní akci PIROCAR v Soběslavi.
Samozřejmostí sobě vlastní je připravenost naší jednotky PO pomoci všude tam kde by mohlo být třeba.
Závěrem tohoto krátkého příspěvku mi dovolte, abych Vám všem jménem svým i jménem SDH Staré Ždánice ještě
jednou popřál do tohoto roku mnoho zdraví štěstí spokojenosti a úspěchů v osobním i profesním životě.
Velitel SDH Antonín Vydra
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Za tajemstvím Ždánické tvrze
Pramen čerpání: Školní kronika

Autor: Zdeněk Bičík deník ZAŘ r.1968.

Historický kroužek při Východočeském muzeu v Pardubicích skládající se z několika mladých nadšenců
pro místní vlastivědu, provedl roku 1968 větší průzkum tvrziště ve Starých Ždánicích.
O Ždánicích máme první zprávu v historických pramenech k roku 1339, kdy Vaněk ze Ždánic prodal
Ždánice Opatovickému klášteru za 65 kop grošů. Jan ze Ždánic je například podepsán na stížném listu
české šlechty do Kostnice proti upálení Mistra Jana Husa. Roku 1436 se Ždánice dostaly zástavou od císaře
Zikmunda Diviši Bořkovi z Miletínka, který je připojil k Pardubickému panství, v jehož svazku zůstaly až do
poloviny osmnáctého století. Farní kostel sv. Václava se poprvé připomíná r.1395.
Tolik tedy stručně z historie obce. Nyní ke tvrzi. Z historických pramenů o ní nevíme prakticky skoro nic.
Tvrziště se nachází asi 1000 metrů jihovýchodně od kostela v louce na nepatrném terénním vyvýšení.
Již v roce 1966 zde zkoumal František Šebek a archeolog Luděk Skružný. Vykopali sondu napříč tvrzištěm
dva metry širokou a 90 cm hlubokou. Nalezené střepy (několik málo s vlnkovitou výzdobou a byly zřejmě
vystaveny požáru) lze datovat do 14.-15. století. Pouze několik kusů lze zařadit do 16. století. Šebek a
Skružný vyslovili domněnku, že tvrz byla devastována pravděpodobně při výstavbě rybníka počátkem
devatenáctého století, kdy z velké části vzaly za své i kulturní vrstvy v jejím nejbližším okolí.
V roce 1968 zkoumal historický kroužek toto tvrziště ve větší míře. Mimořádně obětavou podporu získal u
ředitele ždánické školy pana Martince. Byly provedeny další sondy přes areál tvrziště. Mladí historikové
získali 538 kusů materiálu. Byl mezi nimi středověký džbánek se zelenou glazurou, značné množství
středověkých střepů dokonce dva pazourky z doby kamenné. Koncem léta 1968 byl průzkum tvrze uzavřen.
Podle nalezeného materiálu jde o tvrz ze 14.-16.stol. Její malá rozloha nasvědčuje, že to byla stavba, kterou
mohl obývat majitel s rodinou a minimálním počtem služebnictva. Ždánická tvrz byla zřejmě rytířským sídlem
nejnižšího řádu, jehož majitel zřejmě neoplýval bohatstvím. Snad byla tvrz opuštěna za husitské revoluce,
případně v 15. stol., a k jejímu zániku došlo začátkem 16. století při pernštýnské výstavbě rybniční sítě.
Jsou to vesměs domněnky a teorie, nepodložené dostatečným průzkumným materiálem. A tak je tu i
nadále otazník nad založením, existencí i zánikem tvrze. Lze o ní jen diskutovat, ale fakta chybí do dnes.
Přepis MA
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Stadion – Cup - Staré Ždánice
Vážení spoluobčané.
Dne 19. listopadu 2010 v Obecní hospodě proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků za
Sezonu 2010 ve STADION – CUPU, dnes již populární závod malých motocyklů.
Celkovým vítězem 6-ti dílného seriálu se stal Jindřich ULČÁK z Frýdku Místku, druhé místo obsadil Michal
SOKOL ze Starého Hradiště a třetí příčku si vyjezdil Aleš NEŠETŘIL ze Starých Čivic.
Naši jezdci mile překvapili.
Denis ŠMÍD skončil celkově šestý, Jirka MYŠKA dojel devátý a Jan ČIHÁK vybojoval desáté místo.
Prvním deseti jezdcům celkového pořadí vedení STADION – CUPU předalo pěkné poháry.
Další pořadí jezdců STARÝCH ŽDÁNIC: 17 – Radek OTAVA, 19 – Míra JEŘÁBEK, 27 – Vladimír ŠMÍD, 33 –
Roman JANDERA, 38 – Pavel MACHAČ.

Kalendář závodů na rok 2011.
11. června……..Živanice
25. června……..Sopřeč
2. července…...Staré Ždánice….již 6. ročník
23. července…...ZLATÁ PŘILBA
13. srpna……….Břehy u Přelouče
20. srpna……….Staré Hradiště
10. září…………Vysoké Chvojno
Všem závodníkům bych chtěl poděkovat za reprezentaci naší obce. Velký dík patří pořadatelům, sponzorům,
příznivcům a divákům, kteří skvěle fandili a tím obrovsky podpořili tento závod.
Všem do nadcházejícího roku hodně zdraví, spokojenosti a elánu do přípravy závodů v r. 2011 přeje

Josef Vodička

Předání poháru Jindřichu Ulčákovi za
1.místo ve Starých Ždánicích .

Tříkrálová sbírka – děti z mateřské
školky v obci Plch.
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ZPRÁVA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní adventní období, se svými přívaly sněhu, mohlo někomu způsobovat velké problémy. My v mateřské
škole jsme jej ale přivítali s radostí. Sáňkovali jsme, bobovali a stavěli sněhuláky.
Pobyt na čerstvém vzduchu všem prospíval a tak nás neskolila žádná nemoc a my jsme po adventní spirále
mohli ve školce na koledě přivítat Barborky a poté se vydat za Mikulášem a andělem do kostela sv. Mikuláše
v Podůlšanech.
V mateřské škole jsme spolu se staršími kamarády ze školy zhlédli loutkové divadlo o narození Ježíška, doplněné o
společné zpívání známých vánočních písní a koled.
Další nevšední kulturní zážitek dětem přinesla návštěva pardubické ČEZ Arény, kde Pardubický krasobruslařský klub
pořádal populární dětskou lední show nazvanou „Svět pohádek a písniček“.
Celé adventní období jsme završili příjemným předvánočním posezením s rodiči, pro které si děti připravily vánoční
hru. Maminky pro tuto příležitost do mateřské školy přinesly upečené cukroví, ale bylo ho tolik, že ani v následujícím
dni ho děti nemohly sníst. Bylo nám líto jejich chutné cukroví „pošeredit“ a tak jsme jej dovezli do azylového domu pro
matky s dětmi v Pardubicích. Zde jim cukroví přišlo vhod při přípravě štědrovečerního stolu. Věříme, že maminky naše
jednání pochopí.
Nové hračky nadělil Ježíšek dětem i v mateřské škole. Po návratu z vánočních prázdnin se tak děti v obou
odděleních mohly radovat z nové polykarpové stavebnice, několika společenských her, stavebnic, vyšívacích tabulek,
sady pro zkoumání živé i neživé přírody a také z několika nových autíček na pískoviště.
Svátek Tří králů a Tříkrálová sbírka nás inspirovala k zapojení se do výtvarné a literární soutěže vyhlášené v
rámci podpory Evropského roku dobrovolné činnosti 2011. Jako prostorové leporelo jsme kombinovanou technikou
kresby a malby zpracovali téma: Tři králové - původ dění a význam svátku. Byli jsme oceněni zvláštní cenou a
certifikátem Šťastné hvězdy, kterou zástupci dětí mateřské školy přebrali na slavnostním vyhlášení a vernisáži
v Pardubicích.
V současné době v mateřské škole vrcholí přípravy na „velký výlet“. Pojedeme do Prahy, kde ve výstavní síni
Mánes navštívíme interaktivní expozici Play. Jedná se o nové pokračování celosvětově úspěšného projektu „Orbis
pictus“, který s týmem 41 domácích a zahraničních spolupracovníků výstavně zkoncipoval Petr Nikl. Celá výstava je
postavena na fantazii a tvořivosti návštěvníků. Exponátů, které jsou zde vystaveny se smí dotýkat, vstupovat do nich,
hrát si s nimi a dotvářet je.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem všech pracovníků mateřské školy popřála do právě započatého roku
2011 mnoho zdraví, lásky a příjemných chvil strávených v kruhu rodiny a dobrých přátel.
Běla Zetková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Šestého ledna jsme oslavili svátek Tří králů. K této příležitosti se již po jedenácté konala celonárodní
Tříkrálová sbírka, která je pořádána Charitou České republiky. Výtěžek celé sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí
zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je potom určena na humanitární pomoc do
zahraničí.
I letos se dobrovolníci a členové farního spolku a Maltézské pomoci o.p.s. do této sbírky zapojili. Vytvořili tři
skupiny dětských koledníků, kteří v páteční podvečer koledovali ve Starých Ždánicích, v sobotu dopoledne sbírka
pokračovala v obci Plch a odpoledne potom v obci Podůlšany. Koledníci procházeli obcemi a všechny lidi dobré vůle
potěšili svou Tříkrálovou koledou, za kterou byli odměněni příspěvkem do zapečetěné kasičky, často pak i malým
pamlskem pro unavené a promočené koledníky.
Tento projev lásky, se kterou jsou koledníci přijímáni, je dobrá zkušenost toho, že jejich oběť má smysl. Jsou
takto vychováváni k solidaritě a nenásilně seznamováni s blíženeckou láskou evangelia.
Byly ovšem i případy, kdy koledníci narazili na odmítnutí nebo nezájem či dokonce na zlobnou reakci. I to je však škola
života. Děti naučí, nehněvat se na tyto lidi, odpustit jim a zároveň také porovnávat dobré a špatné chování lidí.
Všem, kdo měli zájem, na oplátku za jejich štědrost na dveře napsali K+M+B, což si někteří mylně vykládají jako
symboly počátečních písmen jmen králů: Kašpar, Melichar a Baltazar. Jedná se však o požehnání „Kristus mansionem
benedicat – Kristus ať požehná příbytek”.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem 17-ti dětem, kteří se letošní Tříkrálové sbírky zúčastnily. Jednalo
se o děti z mateřské školy, základní školy Staré Ždánice a Osice, které žijí v obcích, kde koleda probíhala.
Rovněž děkuji všem vedoucím skupinek, a budiž jim odměnou, že všechny zúčastněné děti by se sbírky chtěly zúčastnit
i příští rok.
Běla Zetková

10

Silvestr 2011 v Obecní hospodě
Provozovatelé Obecní hospody se rozhodli, že vsadí na divokou kartu a uspořádají Silvestrovskou oslavu.
Že to byla dobrá „sázka,“ se ukázalo již několik dní před samotným Silvestrem – bylo vyprodána a na 90
lidí se rozhodlo, že konec roku 2010 a příchod roku s dvěma jedničkami oslaví společně právě v Obecní
hospodě. Nejednalo se pouze o Ždáničáky, ale také o obyvatele sousedních vesnic. O hudbu se postaral DJ
David Flégr, který přítomné bavil jak starými šlágry tak i největšími současnými diskotékovými hity. Dle
vkusu a přání všech zúčastněných.
A jak už u silvestrovských oslav bývá obvyklé, bylo velmi veselo, alkohol tekl proudem a někteří se
vydrželi bavit až do ranního kuropění.
Doufejme, že se z této akce stane tradice a konec právě začínající roku opět oslavíme společně.
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