Významného životního jubilea dovršili nebo dovrší:
Měsíc:Září…........Pavčová Helena
......…..Mádlo Vladimír
............Kollmann Josef
………Štumr Zdeněk
Měsíc:Říjen..........Pospíšilová Marie
.........Šmídová Věra
.........Plecháček Miloslav
.........Souček Zdenek
.........Domoráková Marie
.........Šandová Milada
Měsíc:Listopad....Vodičková Vlasta
...Piják Oldřich
...Souček Oldřich
...Knížek Pavel
Měsíc:Prosinec….Poláková Danuše
...Zvěřinová Zdenka
...Brendlová Bohuslava
...Skokan Petr

Všem jmenovaným blahopřejeme.

Zabezpečení volně pobíhajících psů
v obci
„není žádná levná věc“.
V době od vydání posledního čísla
našeho zpravodaje byly občany nahlášeny
3 případy volně pobíhajících cizích psů.
Tyto odchyty a umístění těchto 3
zatoulaných psů do útulku přišly naší obec
na částku 36.167Kč.

Vydává : Obecní úřad Staré
Ždánice
Uzávěrka tohoto vydání dne:
11.9.2011
Registrováno u Min.kultury ČR E
1066
Další informace o naší obci můžete
získat na internetu
www.starezdanice.cz
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické
energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %.
Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných
elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než
průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání
s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je starší
než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli
poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili
spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli
rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je
označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do
konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo
prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé
elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a
obce, ve kterých žije přes 92 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech
měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
ELEKTROWIN a.s.

NOVĚ na OÚ!!!

Svítivé zdroje jako zářivky, úsporné žárovky, výbojky, úsporné zářivky apod.,
je možno ukládat na obecní úřad do nově zřízeného sběrného kontejneru ELEKTROLAMP od fa.
Elektrovin a.s..

Sběrné místo v obci.
Každou první sobotu v měsíci od 9:00hod. do 10:00hod. (s platností od 2.července) je otevřeno sběrné místo
v areálu ČOV Staré Ždánice. Lze odevzdávat: kompletní nefunkční elektrospotřebiče tzn. Lednice, mrazáky,
pračky, mikrovlnné trouby, TV, rádia, PC, tiskárny, audio a video elektroniku apod.

Vlajky na budově OÚ.
Po důkladném zvážení jsme na sídlo OÚ trvale umístnili symbol státnosti Českou vlajku, vlajku naší obce a
v neposlední řadě vlajku Evropské unie.
Otázka vlajek byla
diskutována i na
našem webu.
Jen se dívejte kolem
sebe v jiných obcích a
městech.
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Velikonoční Jarmark v sále Obecní hospody.
Jak jsme předeslali v minulém vydání dnes se poohlédneme za prvním Velikonočním Jarmarkem v naší
obci.
S nápadem přišly členky naší dobrovolné organizace zvané SPOZ, to znamená Sbor pro občanské
záležitosti. Začít organizovat takovou akci chtělo hodně odvahy a kreativity, protože to je akce neobvyklá a
dovolím si tvrdit, že v naší obci tato akce byla opravdu poprvé. Nicméně ženy se pustily do realizace a
výsledek jste vy, kteří jste dne 16. 4. ve 14 hodin přišli mohli na vlastní oči vidět. Co bylo vlastně k vidění?
Prodával se zde včelí med a produkty z medu, Rakytníkové produkty což pro neznalé je přírodní produkt
s blahodárnými účinky na lidský organizmus. Dále byly k prodeji drobné háčkované věci, jako zvonečky,
dětské čepičky, vajíčkové postavičky. Navštívili nás i prodejci a výrobci bižuterie, výrobci dekoračních
ozdob nám předvedli, jak se vyrábí dekorace formou drátkování atd.. K Velikonocům patří též zdobený
perník s tématikou svátků jara, který zde byl také k vidění i ke koupi. Ti nejmenší měli možnost vyzkoušet
si zručnost v malování perníčků a pak si na svém díle pochutnat. Návštěvou nás poctil i pan Seman ze
Stéblové, který nám předvedl výrobu ručně pletených košíků z vrbových proutků. Košíky bylo možno také
zakoupit a vězte, že bylo vybírat opravdu z čeho. Košíků byla nepřeberná škála pro různé použití.
K neodmyslitelnému symbolu Velikonoc patří vrbová pomlázka, jejich výrobu nám zde předvedli tři
Ždáničáci. K vidění byla i výstavka ručně vyšívaných, nebo háčkovaných ubrusů, kde jsme se opět
přesvědčili o šikovnosti českých rukou. To je asi o tom, co jste mohli vidět na prvním Velikonočním
jarmarku vše. Opomněl jsem ještě pochválit vkusnou Velikonoční dekoraci. Tuto akci za jedno odpoledne
navštívilo celkem 180 lidí, ať místních nebo přespolních. Návštěvnosti rozhodně napomohlo krásné jarní
počasí a příval cyklistů.
Co říci závěrem. Díky za další zajímavou akci v naší obci a uvidíme, zda-li někdy v budoucnosti bude mít
tato akce pokračování.
MA
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Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
Poslední den v dubnu
v předvečer pálení čarodějnic
se v obci uskutečnil již tradiční
a podle nashromážděného
odpadu i populární svoz
velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Odpadu
se oproti jiným letům odváží
méně, ale i tak jsme měli po
určenou třicetiminutovou dobu
co dělat. Děkujeme všem, kteří
nám přišli pomoci odpad
naložit. No a všem
spoluobčanům se patří
poděkovat za to, že odpad
odkládají na pravidelných
svozech a ne do volné přírody,
jak je kolikrát vidět okolo
vozovek a v lesích.

Pálení čarodějnic.
30. 4. se již tradičně pálí čarodějnice. Nad celou akcí měli
dohled naši chlapi ze SDH. Jak je zvykem, bylo zde co pít
v podobě alko i nealko nápojů k zakousnutí byly již tradičně
špekáčky. Bohužel celá akce byla poznamenána nepřízní
počasí. Den před samotným pálením nám vše řádně namoklo
a v samotný večer pálení čarodějnic nás přepadla bouřka
s přívalovým lijákem a povětřím. Ve mžiku u ohně nebylo
ani živáčka i když účast byla hojná.
Jediní, kdo zde museli zůstat byli naši strážci ohně, kteří
bděli nad tím, aby se oheň vlivem větru nerozšířil.
Díky za obětavost všem hasičům. A my všichni příznivci
této tradice musíme doufat, že příští rok bude počasí
moudřejší.

5.5. „Květnové povstání českého lidu“ a
8.5. Státnímu svátek „Den vítězství nad
fašismem“.
Zástupci obce položili 7.5. 2011 květiny se stuhou
trikolory a názvem obce na hrob padlých Sovětských
vojáku na našem ždánickém hřbitově a na pomník
padlých Českých legionářů v obecním parku.
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Staročeské Máje
28.5. se uskutečnily Staročeské Máje v tradičním kabátě. To znamená, že páry byly složeny ze svobodných
mládenců a svobodných děvčat oblečených do starých lidových krojů. Dlouho očekávaná akce letošního
jara předčila očekávání nás všech. Návštěvnost byla velká už od prvního domu a lidé vydrželi v průvodu až
do samého vyvrcholení pod májkou, kde se jako tradičně tančila Česká beseda.
Májka měřila úctyhodných 26metrů. S touto délkou měli mládenci problém už při jejím kácení a při
dopravě z lesa na místo stavění. Nicméně, vše se zdařilo. Jen počasí nás v den stavění májky trochu
potrápilo. Neustávající déšť a olověné mraky nás všechny pěkně děsil. Ale vše dobře dopadlo, v den „D“
bylo polojasno a po celý den počasí vydrželo se sluníčkem nad hlavami.
Večer po skončení odpoledního průvodu se konala Májová zábava, na které nám zahrála skupina Lyra
Jardy Perného, který jako kapelník provázel hudbou svého orchestru celé Máje. Mohu konstatovat jen to, že
tolik mladých jsem ještě na „ždánické“ zábavě nezažil. Začátek zábavy byl sice trochu nesmělý, ale
s přibývající hodinou zábava nabrala na grádech. V brzkých ranních hodinách byl „májový“ maraton
ukončen. Všichni přítomní se odebrali do svých domovů, tak aby nabrali sil po tak vyčerpávajícím dni.
Odstupem času se dozvídáme, že mladých do příštího roku možná přibude. Necháme všemu čas a
počátkem příštího roku uvidíme, kolik se sejde nadšenců pro tak nádhernou tradici.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Odvedli opravdu velký kus práce na poli veřejné
reprezentace obce a co hlavně, potvrdili, že i našim mladým není lhostejná tradice a že jim jde o zachování
těchto krásných starých zvyků pro další generace. Ještě jednou díky.
Další poděkování patří všem sponzorům, více v následujícím samostatném odstavci.
MA
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Rekonstrukce v Obecní hospodě.
V polovině měsíce května jsme byli svědky čtrnáctidenního uzavření naší obecní hospody. Důvodem byly
závady zjištěné hygienou, která nám dala lhůtu na odstranění letitých dluhů vůči hygienickým normám.
Rekonstrukce nebyla až tak rozsáhlá, ale provedené zásahy by se neslučovaly s běžným provozem hospody.
Co se vlastně změnilo?
V první řadě byla provedena zásadní rekonstrukce pánských WC a to nová kanalizace a obklady,
vybudování toalety pro personál, uklízecí místnost, šatna pro personál, napojení hospody na městskou vodu,
vybudování výlevky v kuchyni, vyklizení sklepních prostor, vybudování nového sklepního úložiště pro
pivní sudy dle hygienických norem, no a samozřejmě vymalování celého objektu hostince včetně části
sklepních prostor. Byly provedeny i sanační práce v mokrých místech na zdech, jak uvnitř, tak i vně budovy
hlavně ve vstupu do pohostinství.
Provozovatelům hospody patří velký dík za chuť dát vše do prvotřídního stavu tak, aby mohli své služby
dále nabízet v takové kvalitě, jak jsme si všichni již zvykli. Byla zde vidět i dnes ne moc obvyklá věc a to,
že se na pracích podíleli i brigádníci z řad obyvatel obce. Těmto patří také velké díky.

Ekologická aktivita našich
dětí.

Před započetím prací byly sklepní
prostory plné letitého
nashromážděného odpadu.

Malování celé hospody.

Po ukončení prací, veškerý letitý
nepořádek byl zlikvidován.

Byly nutné stavební
zásahy.
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Byly horké jarní dny. Dcera a její
kamarádky se scházely každý den
v našem parku. Při otázce, „co
v tom parku každý den děláte“, mi
bylo sděleno, že si prostě hrají.
Nedalo mi to a vypravil jsem se na
tajnou kontrolu. Byl jsem mile
překvapen, děvčata svou hrou
vyčistila celé koryto struhy zvané
„Čertůvka“, která protéká parkem.
Myslím si, že se jim alespoň touto
cestou patří poděkovat. Hřeje mne u
srdce to, že ani našim nejmladším
není nepořádek na některých
místech naší obce lhostejný. Díky!

Dětský den – „Cesta pohádkovou vesnicí“.
První červnovou sobotu se uskutečnil dětský den v režii našich členek SPOZ.
Celá akce byla pojata jako velká cesta pohádkovou vesnicí. Pro tuto atrakci bylo zapotřebí hodně kreativity
pro organizátory. Bylo zapotřebí zhotovit - namalovat poutače k jednotlivým atrakcím, vymyslet úkoly,
které naši nejmenší na jednotlivých stanovištích plnili, jednotlivé atrakce připravit (rekvizity, pomocný
materiál), no a hlavně sehnat ochotné lidi, kteří by byli ochotni převléknout se do pohádkových kostýmů.
Celá příprava byla v režii Ireny Ansorgové, která na sebe navázala spolupráci celého SPOZ, personálu ZŠ,
MŠ a členů našeho SDH. Těmto všem se patří poděkovat za přípravu akce pro naše nejmenší.
Počasí nám přálo, sluníčko bylo až neúprosné. Jeho paprsky nás chvílemi až nesnesitelně spalovaly. Pro
tento případ bylo pro naše nejmenší dostatek nápojů i různých pochutin. Kouzelná vesnice otevřela své
brány v 11hodin, kdy se objevili první nedočkavci. Celá trasa byla označena fábory a jen ve zkratce vedla
kolem Obecního domu stezkou kolem hřbitovní zdi na palouk vedle fary, pak po okraji pole za farou
k čistírně odpadních vod, kolem bytovky do parku, křížem krážem parkem kolem požární nádrže, kde před
mostkem byl cíl. V cíli bylo každé dítě odměněno drobným dárkem v podobě balíčku.. Po celé trase bylo
sedmnáct stanovišť, kde pohádkové bytosti kladly dětem překážky ve formě úkolů a po splnění úkolu byl
uveden záznam do registrační kartičky, kterou každé dítě dostalo na startu. Kouzelnou vesnicí nám prošlo
neuvěřitelných 63dětí. Celá akce skončila kolem půl třetí a myslím si, že ke vší spokojenosti všech, kteří se
přišli podívat a zúčastnit se celého odpočinkového odpoledne.
Budeme doufat, že se nám povede podobnou akci zrealizovat i v příštím roce.
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Rekonstrukce ZŠ v obci.
Na konci letních prázdnin byla ukončena rozsáhlá a tolik
potřebná rekonstrukce naší obecní dominanty ZŠ.
Stavební práce se prováděly od března až do konce srpna.
Poslední srpnový den proběhla kolaudace celé stavby.
Stavební práce byly opravdu nákladné. Podřezání
budovy – chemické, zateplení budovy, výměna oken,
zateplení půdních prostor, výměna zadní střechy na
přístavku, kompletní rekonstrukce sociálek, vymalování
celého interiéru budovy.
Můžeme konstatovat, že stavební firma RITUS odvedla
perfektní a 100% práci. Tímto všem zainteresovaným
děkujeme.
V obci nám přibyl po MŠ další zrekonstruovaný
stavební skvost ve formě ZŠ.
Nyní nám nezbývá nic jiného, než naším školákům
popřát hodně úspěchů v novém školním roce a ať se jim
v naší zrekonstruované škole líbí.
OÚ
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Zvláštní poděkování.
Poděkování patří paní Aleně Kollmanové,
která se postarala o koordinaci vyklízecích a
uklízecích prací po celou dobu rekonstrukce.
Patří se také poděkovat panu Josefu
Kollmanovi, který své ženě ve většině
případech vypomáhal.
Bez těchto jmenovaných by jen stěží mohly děti
prvního září zasednout do školních lavic.

Vřelé díky za obětavou práci.

Smolné knihy pardubické
Hříšní lidé panství pardubického – Hříšná láska Ondřeje a Kateřiny
Byl to krok do nejistoty a tak jeho manželka nesouhlasila. V létě 1646 se Svatoň sblížil s vdovou
Kateřinou Husákovou. Později o tom vypověděl:
„Když jsem poprvé přišel do jejího statku, přemlouval jsem ji, aby mi byla po vůli. Dobrovolně mi
vyhověla. Od té doby jsem k ní chodil kdy se mi zachtělo a obcoval jsem s ní. Až si toho všimli sousedi a
domlouvali mi, abych toho zanechal, byl jsem napomínán od rychtáře a konšelů a dokonce i od své
manželky. Ale já jsem toho nechtěl zanechat…Nakonec jsem se dozvěděl, že je ode mne obtěžkána.“
Kateřina byla manželkou Jana Husáka dvanáct let a měla s ním šest dětí. Čtyři chlapci brzy zemřeli,
jedenáctileté děvče vychovávala ve Václavi jeho babička, devítiletou dceru si ponechala Kateřina. Když
ovdověla, nabízel jí manželství Jíra Vodička. Ale Kateřina se v té době vdávat nechtěla. Pak se objevil
Ondřej Svatoň. Zajiskřilo to mezi nimi, byla mu po vůli, přesto, že věděla, že je ženatý a že případný sňatek
s ním nebude snadný. Těhotenství se nedalo dlouho tajit. Kateřina se to zpočátku snažila svést na vojáky,
ale nikdo tomu nevěřil. Později před pardubickými úředníky vypověděla:
„Když nám bylo jasné, že nás chtějí popohnat před hejtmana v Pardubicích, tak jsme v pondělí, v noci po
svatém Martinu, odešli na cizí grunty. Ondřej vzal s sebou 15 loktů plátna a jednu krávu…Já jsem vzala
čtyři kusy hovězího dobytka. Jednu moji krávu jsme prodali, abychom měli na živobytí a býka si vzal ode
mne žlebský komandant. A jednu krávu, jalovici s námi přivedli na zámek.“
Milenci se usadili v Hostovicích na Čáslavsku jako manželé a Kateřina tady porodila dceru. Na sňatek
zatím nepomýšleli, čekali na smrt Svatoňovy manželky.
Když je vypátrali úředníci pardubického panství, byly v červnu 1647 převezeni do Pardubic, uvězněni a
vyslýcháni. I když svých činů litovali, v případě Ondřeje Svatoně ho chtěl městský soud co nejpřísněji
potrestat. Pro výstrahu jiným. A Kateřina, přestože měla malé dítě, měla být vymrskána z města a
vypovězena z panství. Pardubickému hejtmanovi se zdál trest příliš přísný a tak požádal Českou komoru o
postoupení procesu apelačnímu soudu. Ten 16. července 1647 rozhodl, aby byly oba ještě tři týdny ve
vězení a během té doby stáli každou neděli před kostelem s rozsvícenou svící.
Autor: Karel Kýr
Přepis: Ansorge Milan
Zdroj: www.kyrpribéhy.estranky.cz

V minulém čísle
zpravodaje jsme vytiskli
jeden ze dvou
dochovaných obrazu
našeho fotbalového
hřiště. Dnes otiskujeme
druhý obraz, tentokrát
od neznámého malíře
(olejomalba).
MA
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Co nás čeká a nemine v roce 2072
aneb náplň práce sedmdesátiletého zaměstnance
Populace stárne a není, kdo by vytvářel zdroje na důchodce. Budeme nuceni pracovat do roztrhání těla až
do pozdního stáří. Pojďme se imaginárně přenést do roku 2072 a projděme si snímek pracovního dne
jednoho nejmenovaného sedmdesátiletého zaměstnance.
Jsou dvě hodiny v noci. Budí mě ta proklatá prostata. Snad zase nezakopnu o práh jako včera. Ve 4:10 už
nemůžu zabrat a tak vstávám, holt biorytmus sedmdesátiletého je fakt už někde jinde. Naštěstí jsem si
v 6:15 vzpomněl, že musím do práce, beru berle a belhám se na vlak. Má zpoždění, protože stařičkého
strojvedoucího na invalidním vozíku nemohou ani tři chlapi vyndat z lokomotivy. Jdu na autobus. Mladá
šedesátiletá řidička žádá cestující, aby jí řekli, kde má zastavit, má ztrátu paměti. V 7:15 jsem v kolbence.
Sice pozdě, ale přece.
Ani jsem si nestačil uvařit kávičku a v 7:30 si beru platební kartu a odjíždím k lékaři. Je statisticky
dokázáno, že na jednoho seniora nad šedesát pět let věku připadá v průměru pět chronických onemocnění.
Není to pravda. Jen dnes jdu na kontrolu s Alzheimerem a Bechtěrevem, bércovými vředy, bronchytídou,
epilepsií, kolabující ledvinou, hypofunkcí štítné žlázy, šedým zákalem, a jelikož mám sklerózu, tak jsem po
cestě k lékaři na zbytek neduhů zapomněl.
V 11:00 hodin jsem jako na koni v práci. Právě v čas. Začíná firemní seminář personálního úseku
„Strategické cíle snížení průměrného věku zaměstnanců pod 60 let“. Ještě že mne kolega na konci semináře
vzbudil, mohu se chystat na oběd. Dnes mi oběd trvá rozhodně déle než stanovená půlhodina, ale bohužel
jsem někde včera ztratil zuby.
Jen taktak stíhám zvuk sirén vyhlašující polední klid. Dvouhodinový spánek byl schválen
zaměstnavatelem na nátlak odborové organizace už v roce 2060.
Ve 14 hodin uklízím skládací lehátko a jdu konečně makat. Bohužel se mi klepou ruce takovým
způsobem, že se nejsem schopen trefit na správnou ikonu na svém již zastaralém dotykovém QBE počítači,
a tak raději sahám po elektronických novinách, kde na titulní straně píšou, že vláda schválila posunutí
odchodu do důchodu na 80 let.
V 15hodin, naprosto vyčerpán, čipuju na vrátnici svůj odchod a jdu se svým dědou na jedno čepované.
Dlouho se tady ale nezdržuji, ještě musím do kvadromarketu, už mi docházejí pleny.
K večeři si máčím včerejší chleba do bílé kávy, bohužel zuby stále nemohu najít a po očku sleduji na
svém 8D holografickém megatabletu hlavní pořad stanice TV SENIOR, akční thriller „Zrušení domova
důchodců v Tmelicích“.
Jelikož ve 21 hodin končí všechny stanice vysílání, jdu spát. Bohužel o dvě hodiny později mě budí zase
ta prostata. Po cestě na WC jsem na něco šlápl. Vida, našly se moje zuby…
Zdroj: L.P.

REALITA BUDOUCNOSTI

DŮCHOD ?

to slovo neznám…

Pokud se dnes zeptáte desetiletého kluka , co nebo kdo to je důchodce, asi vám ještě jakž takž správně
odpoví. Tohle slovo je ale na seznamu ohrožených druhů a je na vymření. Za pár let už asi nikdo nebude
tušit, o co jde.
Poslanecká sněmovna schválila reformu důchodu, podle které se bude nadále prodlužovat věk odchodu do
penze. Jaký je aktuálně váš rok odchodu do důchodu, se můžete podívat do naší tabulky. Například z ní
vyplývá, že naše desetileté děti půjdou do důchodu v 71 letech. A ani to nemusí být konečná…
Podle údajů Českého statistického úřadu se ale chlapec , kterému je dnes zhruba 10 let, dožije průměrně
72 let. Dívky, narozené v roce 2002, mají naději dožít se věku 79 let. Porovnáme-li aktuální plánovaný
nejvyšší důchodový věk s průměrnou délkou dožité, vyjde nám, že chlapec se penze zřejmě ani nedožije,
v tom lepším případě si jí příliš neužije.
Naštěstí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je jiného názoru. Podle něho se bude zvyšovat průměrná
délka života a budoucí důchodci si tak budou moci užívat kolem dvaceti let, tedy podobně jako dnešní
senioři. To by ovšem znamenalo, že v roce 2072, kdy by náš imaginární (v dnešní době desetiletý kluk) měl
nastupovat do důchodu, bude průměrný statistický věk mužů kolem 92 let. Ženy pak budou v pohodě
atakovat průměrnou stovku. No, uvidíme, tedy vlastně možná ti mladší…
Zdroj: L.P.
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Tabulka předpokládaného odchodu do důchodu.
Rok
nar.

Muži

Ženy / 0
dětí

Ženy / 1
dítě

Ženy / 2
děti

Rok
nar.

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

62r+4m
62r+6
62r+8
62r+10
6r3
63r+2
63r+4
63r+6
63r+8
63r+10
64r
64r+2
64r+4
64r+6
64r+8
64r+10
65r
65r+2
65r+4
65r+6
65r+8
65r+10
66r
66r+2
66r+4
66r+6
66r+8
66r+10
67r

60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
63r+10m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r+2m
61r+8m
62r+2m
62r+8m
63r+2m
63r+8m
64r+2m
64r+8m
65r+2m
65r+4m
65r+6m
65r+8m
65r+10m
66r
66r+2m
66r+4m
66r+6m
66r+8m
66r+10m
67r

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Vítání občánků.
V měsíci červnu se v zasedací místnosti OÚ
uskutečnilo již tradiční vítání občánků.
Svátečním slovem naše občánky a všechny
přítomné přivítal starosta obce Jaroslav Hyhlík
a za SPOZ Irena Ansorgová.
Každý nový občánek byl obdarován drobným
dárkem a zapsán do pamětní knihy, kterou
svým podpisem stvrdili rodiče a přítomní
příbuzní zapsaných dětí.
Na zpříjemnění atmosféry všem
přítomným zazpívaly a
zarecitovaly děti z naší ZŠ.
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Muži

Ženy / 0
dětí

Ženy / 1
dítě

Ženy / 2
děti

67r+2m
67r+2m
67r+4m
67r+4m
67r+6m
67r+6m
67r+8m
67r+8m
67r+10m
67r+10m
68r
68r
68r+2m
68r+2m
68r+4m
68r+4m
68r+6m
68r+6m
68r+8m
68r+8m
68r+10m
68r+10m
69r
69r
69r+2m
69r+2m
69r+4m
69r+4m
69r+6m
69r+6m
69r+8m
69r+8m
69r+10m
69r+10m
70r
70r
70r+2m
70r+2m
70r+4m
70r+4m
70r+6m
70r+6m
70r+8m
70r+8m
70r+10m
70r+10m
Legenda:
č = rok
m = měsíc

67r+2m
67r+4m
67r+6m
67r+8m
67r+10m
68r
68r+2m
68r+4m
68r+6m
68r+8m
68r+10m
69r
69r+2m
69r+4m
69r+6m
69r+8m
69r+10m
70r
70r+2m
70r+4m
70r+6m
70r+8m
70r+10m

67r+2m
67r+4m
67r+6m
67r+8m
67r+10m
68r
68r+2m
68r+4m
68r+6m
68r+8m
68r+10m
69r
69r+2m
69r+4m
69r+6m
69r+8m
69r+10m
70r
70r+2m
70r+4m
70r+6m
70r+8m
70r+10m

Poděkování všem občanům, kteří pečlivě třídí domovní odpad. Za rok 2010 jsme dostali osvědčení o úspoře
emisí.
Díky Vám všem OÚ.

STAROČESKÉ MÁJE 2011
PODĚKOVÁNÍ

Pomník je
opět
kompletní.

Děkujeme všem sponzorům za
sponzorské dary, které nám nemalou
měrou pomohly oživit a uskutečnit starou
tradici v naší obci
STAROČESKÉ MÁJE.

O letních
prázdninách byl
pomník v centru
obce na
křižovatce „u
zrcadel“ osazen
zrekonstruovaným
kovovým křížkem
s plastikou.
Doufejme, že nám
tato historická
památka zůstane
celá. Prosíme
chovejme se ke
svému
historickému
dědictví s úctou a
chraňme si je.

Jmenovitě to jsou :
Kiekert Cs
SDH Staré Ždánice
Pojišťovna Kooperativa
p. Rejl – stromky Staré Ždánice
Step Style podlahové krytiny
Parfumerie 66
p. Dalecký Jiří – Vrata a brány
p. Jiří Šmíd – JVP MONT s.r.o.
Rodina Hyhlíkova
p. Vodička Josef – Stadion Cup Staré
Ždánice
Obecní úřad Staré Ždánice
Díky za organizátory Ansorge Milan,
Irena Ansorgová a Michala Kněžourová.

OÚ
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Ulice nebo části obce Staré Ždánice
Jako zajímavost v dnešním vydání otiskujeme mapu obce s názvy ulic – částí obce. Některé názvy se
běžně používají a pro nové obyvatele obce může tato mapka být pomocníkem v orientaci nebo při
komunikaci se starousedlíky, kteří tyto názvy používají. Materiál byl vypracován na základě podkladu pana
Luboše Petříčka, kterému tímto děkuji.
MA
U pastoušky nebo U hřiště

Horní (Na hoře)

K lipce
K váze

V koutě

Krásnická

Malhouz

Na kopečku

Cesta K přelízku

Ke mlýnu
Hlavní

Na farském (K letišti)

Kostelní

Ke třem prdům

K Mářince
Na psinku
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Podůlšanská (k JZD)

Ve Skuči

Ždánický dvůr

V případě skreslení při
tisku najdete
Zpravodaj
v elektronické podobě
ne webu obce.

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 dubna až srpna 2011.

Události:
Během výše uvedeného období jsme nebyli přivoláni OS HZS Pardubice ani k jedné události nebo zásahu.
Sami jsme pak zasahovali pouze jedenkrát přímo v naší obci:
Dne 31.8.2011 v 18.30 hod.obdrželi naši členové JPO 3 informaci že ve Farské stodole hoří pneumatika.
Prvotní informace vzešla od p.Štěpánka, který v blízkosti bydlí a již se snažil požár zlikvidovat , aby se nerozšířil
po celém objektu. My jsme poté přijali informaci od místostarosty OÚ p. Holuba. Po příjezdu naší jednotky na
místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná zřejmě o záměrně založený požár, neboť na místě samém
bylo dost dalšího hořlavého materiálu. Hořící pneumatika se nacházela uvnitř objektu a vnitřní prostor byl silně
zakouřen. Lokalizaci a samotné dohašení jsme prováděli zvenčí, neboť naše jednotka nedisponuje dýchací
technikou a v první fázi zásahu nebyl vstup do objektu možný.
Zásah byl ukončen v 19.20 hod..Škoda na objektu nevznikla žádná.
Tímto děkuji všem zasahujícím členům.

Kulturní akce:
- V červnu byli naši členové nápomocni při zajištění dětského dne.
- V červenci jsme pomohli se zajištěním turnaje v nohejbale.
- 26.8. až 28.8.2011 se někteří naši členové osobně účastnili celostátní přehlídky dobrovolné požární techniky se
zahraniční účastí „ PYROCAR 2011 v Přibyslavi. Na této akci se sjelo na 350 kusů hasičské techniky.
- 3.září jsme taktéž byli nápomocni při zajištění turnaje v nohejbalu.

Plán:
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. Dále pak se chystáme na úklid v okolí hasičské zbrojnice.
Vedení SDH zvažuje oslovení několika možných sponzorů za účelem pořízení zásahového vybavení naší JPO3.
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Prevence:
Brzy přijde topná sezóna!
S příchodem topné sezóny je nutné věnovat pozornost všem domácím zařízením , které jakýmkoli způsobem
obstarávají teplo.Jestli to jsou kamna a kotle na tuhá paliva, plynové spotřebiče a nebo elektrická topidla , měla
by jim být věnována maximální pozornost z hlediska technického stavu,jakož i kouřovodům a komínům.Stejně
tak uložené palivo v blízkosti kamen může vytvořit nemalý problém.
Větší množství vlhkého uhlí nebo briket složených v malém nevětraném prostoru skrývá nebezpečí
samovznícení. Podobně pak plynové nebo elektrické spotřebiče bez řádné revize mohou obstarat velké starosti.
Věnujte prosím těmto zdánlivě jednoduchým věcem pozornost.
S pozdravem za celý hasičský sbor
Starosta SDH Staré Ždánice
Antonín Vydra

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice o činnosti a
sportovních výsledcích našich fotbalových mužstev
mužů a starších žáků.
Vážení čtenáři, jak již víte z minulých příspěvků, tak naší dlouhodobou snahou je zlepšovat podmínky pro naše
sportovce a návštěvníky. Děláme maximum pro zkvalitnění trávníku hrací plochy (sekání, chemické hnojení,
závlahy, atd.), úpravu okolí, údržbu budov a udržování pořádku v našem areálu. V poslední době jsme např.
provedli výměnu prken na všech sedačkách okolo hřiště, odvoz posekané trávy a celkový úklid ve všech
prostorách. Tato naše činnost nás pochopitelně stojí nemalé finanční prostředky a vyžaduje mnoho volného času
našich členů, kteří se účastní brigád. Bohužel opět dochází k tomu, že naše snaha se míjí účinkem, protože
dochází k poškozování našeho majetku (pomalovaná zeď u udírny, poškození fasády kabin, atd.) a vytváření
nepořádku pod přístřeškem. Proto oznamujeme, že naše prostory nejsou během dne a především ve
večerních hodinách místem pro schůzky různých „partiček“ především našich mladých spoluobčanů.
Dále platí přísný zákaz zapínání venkovního osvětlení na hřišti, pokud se nejedná o oficiální tréninky
našich fotbalových mužstev mužů a žáků.

Sportovní činnost
Ve dnech 6.8 a 7.8. 2011 jsme pořádali tradiční již 45. ročník memoriálu Oldřicha Kašpara za účasti
fotbalových mužstev Syrovátky, Dolan, Rohoznice a Starých Ždánic. Konečné pořadí bylo následující:
1. Syrovátka, 2. Ždánice, 3. Rohoznice, 4. Dolany.
V uvedeném termínu probíhaly také zápasy starých gard s konečným umístěním:
1. Dohalice, 2. Ždánice, 3. Dobřenice, 4. Rajnochovice.
V rámci memoriálu O. Kašpara proběhla v sobotu 6.8. na hřišti pro účastníky a ostatní návštěvníky tohoto
turnaje diskotéka, kde hudební produkci připravil náš dlouholetý příznivec DJ „Pivrnec“.
Doufáme, že všichni aktivní sportovci a diváci byli se zabezpečením turnaje spokojeni a prožili příjemný letní
víkend v našem sportovním areálu.
Při této příležitosti chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje.
Jedná se především o obsluhy stánku a udírny, protože měly po oba dny (a jedné noci) nejvíce práce.
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Pro naše příznivce uvádíme rozpis mistrovských utkání mužů a starších žáků.
III. třída - Přeloučsko muži – podzim 2011
1. kolo 14.8. v 17,00
Ždánice – Dražkovice
2. kolo 20.8.(sobota) v 17,00
Starý Máteřov - Ždánice
3. kolo 28.8. v 17,00
Ždánice - Kolesa
4. kolo 4.9. v 17,00
Ždánice - Rybitví
5. kolo 11.9. v 17,00
Selmice - Ždánice
6. kolo 18.9. v 16,30
Ždánice – Lány na Důlku
7. kolo 25.9. v 16,30
Semín - Ždánice

8. kolo 2.10. v 16,00
Ždánice – Staré Čivice
9. kolo 9.10. v 16,00
Přelovice - Ždánice
10. kolo 16.10. v 15,30
Ždánice – Rohovládová Bělá
11. kolo 23.10. v 15,30
Srch - Ždánice
12. kolo 30.10. v 14,30
Ždánice - Křičeň
13. kolo 6.11. v 14,00
Újezd - Ždánice

Okresní přebor starší žáci podzim r. 2011
1. kolo 28.8. v 14,30
Ždánice - Choltice
2. kolo 4.9.
VOLNO
3. kolo 10.9. (sobota) v 10,00
Opatovice - Ždánice
4. kolo 18.9. v 14,00
Ždánice – FK Pardubice 1899
5. kolo 24.9. (sobota) v 14,30
Řečany nad Labem - Ždánice

6. kolo 2.10. v 13,30
Ždánice - Moravany
7. kolo 8.10. (sobota) v 13,30
Mikulovice - Ždánice
8. kolo 16.10. v 13,00
Ždánice - Bukovka
9.kolo 19.10. (středa) v 17,00
Choltice - Ždánice

Vážení přátelé, rádi vás uvítáme na našich fotbalových zápasech a na akcích, které pořádáme v našem
sportovním areálu. Děkujeme za podporu.

Předseda TJ Sokol Staré Ždánice
Josef Brendl
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Stadion Cup 2011
Ohlednutí za sezonou 2011 ve STADION - CUPU .
V sobotu 3. září se jel poslední závod šestidílného seriálu STADION-CUPU ve VYSOKÉM
CHVOJNĚ . Závodníci absolvovali závody v letošním roce, 25. června v SOPŘEČI, 2. července
ve STARÝCH ŽDÁNICÍCH, 23. července na oválu ZLATÉ PŘILBY, 13. srpna ve BŘEHÁCH,
20. srpna ve STARÉM HRADIŠTI a 3. září ve VYSOKÉM CHVOJNĚ .
Zaznamenali jsme pokles startujících s porovnáním z předešlých ročníků. Na startu se
objevovalo v průměru padesát závodníků, přesto závody byly na slušné úrovni. Jezdci naší obce se
vůbec ve startovním poli neztratili. Jezdili v absolutní špičce a dojížděli velké finále okolo
10. místa. Nejlépe letošní sezonu zvládl Denis Šmíd, který celkově poskočil ze šestého místa na
místo páté. Jirka Myška obsadil celkově místo šesté a Jan Čihák devátou příčku. Zvítězil Ulčák.
Se střídavými výsledky jezdili Míra Jeřábek, Roman Jandera, Fanda Přibyl. Vláďa Šmíd celou
sezonu pečlivě připravoval stroje pro Denise Šmída a Ondru Pleskota. Ondra se v závěru sezony
několikrát svezl a ve VYSOKÉM CHVOJNĚ dokonce absolvoval velké finále.
Stále více se prosazuje závod ORIGINÁLŮ-stroje bez úprav. Jan Čihák zvítězil ve STARÝCH
ŽDÁNICÍCH, Josef Čihák obsadil na ZLATÉ PŘILBĚ 5.místo a ve STARÉM HRADIŠTI
vyskočil na stupně vítězů za 3.místo.
Všem závodníkům i mechanikům patří veliký dík za odvedenou práci a za reprezentaci naší
obce. Poděkování patří organizátorům, divákům, sponzorům a všem, kteří tomuto sportu fandí.
Slavnostní vyhodnocení proběhne v naší obci v měsíci listopadu (termín bude ještě upřesněn),
kde deset nejlepších jezdců letošní sezony bude odměněno krásnými poháry.
Budeme se těšit i na Vaši účast.
Vodička Josef
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Cirkus Cup 2011
V sobotu 3.9. 2011 se v prostorách asfaltového hřiště uskutečnil již druhý ročník tradičního
nohejbalového turnaje Cirkus Cup. Letošní ročník se i díky skvělému počasí skutečně vydařil.
Aktivně se turnaje zúčastnilo 15 tříčlenných družstev a fandit přišlo okolo 40 dalších lidí.
Žádnému týmu složenému ze Ždánických borců se bohužel nepodařilo dosáhnout na nejcennější
kov. Přesto ale odcházeli Ždáničtí velmi spokojeni, protože Sportovní cirkus Diego Staré Ždánice
ve složení J.Dalecký, M.Šanda, M.Korunka obsadil 3. místo a Lasky tým ve složení L.Kollman,
J.Malý, L.Půlpán obdržel cenu diváků za spartakiádní provedení. Jak my nohejbalisté říkáme,
nemusí pršet, jen když kape.
Závěrem by organizátoři chtěli poděkovat všem sponzorům a dále Obecnímu úřadu, Sboru
dobrovolných hasičů a Sokolu za spolupráci a podporu této sportovně-společenské události.

Martin Korunka
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