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Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí,
lásky, pohody a osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2012
Vám přeje Obecní úřad Staré Ždánice

Historie blízkého okolí.
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Podůlšany
V neděli 22. února 1682 si mnozí obyvatelé malé vesničky
Podůlšany (na Pardubicku) mysleli, že nastává konec světa.
Stali se svědky jevu, který měli za boží znamení. Zpráva o něm
se lavinovitě šířila celým krajem a bleskově pronikla i do Prahy.
Ve středu 11. března toho roku pardubický hejtman Jakub
Bohuslav Lysander z Ehrenfeldu vyslal spěšného kurýra do
Prahy za prezidentem královské komory. Jel s obsáhlou
písemnou zprávou s protokolem, který si prezident vyžádal a
který čtyři dny předtím sestavila v pardubickém radním domě
podle přísežných výpovědí osmi svědků dvanáctičlenná
komise složená z městských hodnostářů. Jako první vypovídal
Karel Macler z Podůlšan, který si v onu neděli asi dvě hodiny
před soumrakem vyšel ze vsi do polí. Řekl: „V dáli jsem viděl
mnoho lidu, na mnoho set a do výše asi tří lidí. Všichni byli
černí jako v pláštích, pak z toho místa ustoupili a zase se ukázali
na koních i pěšky, jako by jich byly tisíce, jako by se bili a jako
by jeden kůň přeskakoval druhého. To vše trvalo více

než dvě hodiny, přitom někdy obraz zmizel a zase se vynořil…
Vzal jsem klisnu a spolu s Janem Vinařem, podůlšanským
rychtářem, a Jiříkem Srbkem, jsme jeli k tomu vidění blíž,
abychom vše lépe vyšetřili, až tu, když začalo být tma, vše
zmizelo a ztratilo se. Že mluvím pravdu, můžu
o d p ř í s á h n o u t … “
Před komisí pak postupně vypovídali Jan Vinař, Jiří Srba, Jan
Machač,
Matěj Tichý, Daniel Řehoř, Adam Kloz a
JakubMelcer. Všichni viděli totéž a všichni zvedli ruku k
přísaze. K čemu došlo onu únorovou neděli na polích u
Podůlšan? Nejsnadnější je vše vysvětlit fata morgánou.
Ale trvala by dvě hodiny? Přitom se tento jev stal v únoru, tedy
v podmínkách pro fatu morganu nepříznivých. Co když šlo o
nějaký průlom časové roviny nebo nějakou chybičku, zkrat v
informačním poli? Dodnes to nevíme. Můžeme jen spekulovat
a vyslovovat hypotézy.

Autor: Karel Kýr, Zdroj: www.kyrpribehy.estranky.cz
Přepis: Ansorge Milan

Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Radí kolektivní systém ELEKTROWIN
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co tím
můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu
podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený
postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení! Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo,
šestimocný chrom, polychromované bifenyly, polychromované difenyletheny nebo azbest. V chladničkách se nacházejí také
freony – a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození
okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v
ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozónová ... pokračování strana 2
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vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže
konče. Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí – především právě v elektrotechnickém
průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která
poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo
osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická.
Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové
dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při
dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k
vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým
onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k
perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při
dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného
chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny
mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých
vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a
postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí
jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané
mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých
sporácích nebo pračkách.

Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního
prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již
nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně
pro jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na
n e z b y t n é
m i n i m u m .
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového
spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou
použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně
prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru,, který je
bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy jako za
nebezpečný odpad – a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdávejte na
místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete na
www.elektrowin.cz

Zajímavosti
Co možná nevíte o Octomilkách?
V období ke konci léta a až do prvních podzimních mrazíků můžete pozorovat na
kvasícím ovoci, zelenině i na jiných pochutinách nebo u alkoholických nápojů, zejména
vína hejna malých otravných zlatavých mušek, které se jakoby přiopile motají. Proč jsou
t a k d o t ě r n é a n e o d b y t n é ? To s e b u d u s n a ž i t t e ď v y s v ě t l i t .

Jedná se o tak zvané octomilky (banánové nebo ovocné mušky). Žijí v prostředí bohatém na alkohol, jsou proto proti jeho toxickému
vlivu neobvykle odolné. Přesto se i ony mohou opít a získat na alkohol závislost. Kvasinky na hnijícím ovoci, které octomilky
vyhledávají, přeměňují ovocné cukry na alkohol. Octomilky ho proto konzumují ve velkém množství, slouží jim jako jeden ze
zdrojů energie. Jeho odbourávání zajišťuje enzym alkoholdehydrogenáza (ADH): Alkohol štěpí na jednodušší – dále zpracovatelné
– molekuly. ADH mají i lidé, ale v mnohem menších koncentracích. Člověk se proto opije mnohem snadněji než octomilka. Právě
ukončený výzkum odborníků z kalifornské univerzity ukázal, že i tyto drobné mušky podléhají alkoholovému opojení. Některé
neznají míru – podobně jako lidé. Konzumují mnohem více alkoholu, než kolik lze odůvodnit potřebou získat energii. To se
projevuje činnosti nervového systému – octomilky se motají, nebo jsou naopak omámené a pasivní.
Zatím jedinou obranou proti octomilkám v domácnosti se mi osvědčilo používat koření - hřebíček, který svou vůní mušky
odpuzuje. Příklad. Budete mít na talířku nakrájené jablko, buď mezi kousky jablka rozházejte zmiňovaný hřebíček a nebo jej do
jablka zapíchejte. Horší to je s ochranou nápojů. Pokud sklenku s nápojem nezakryjete, tak během chvilky máte hladinu ve sklence
posetou spoustou „plavců“. Tady hřebíček nefunguje ani, když budete mít kolem sklenky rozsypaný celý sáček hřebíčku.
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Posvícenské posezení s harmonikou
V sobotu 1. října se v Obecní hospodě konalo posvícenské posezení s harmonikou
Vlasty Zvěřiny. Kdo přišel určitě nelitoval. K jídlu se podávaly řízky všeho druhu,
pivo bylo jako křen a došlo i na něco tvrdšího. Vlasta (harmonika, kytara) s Jirkou
Petříčkem (hudební doprovod - valcha) to opět zvládli na jedničku. Vzhledem k
tomu, že bylo poměrně málo lidí, došlo i na lehce košilaté skladby.
Půlnocí celé přátelské posezení skončilo. Vlastovi a Jirkovi díky za příjemnou akci
která se stává tradiční kulturní akcí v Obecní hospodě.

Sobota 15.10. byl den nabytý akcemi.
Od 8 hodin ráno se konal již tradiční, letos
druhý svoz velkokapacitního nebezpečného
odpadu. Opět se na shromaždišti nakupilo velké
množství odpadu. Je až kupodivu, kde se ten
odpad bere. Nicméně je dobře, že se odpad
hromadí pouze na tomto svozu a ne jinde. Díky
všem občanům, že s odpadem nakládáte tímto
způsobem. „Není nad to, žít v čisté obci“.
Krátce po 13 hodině byly otevřeny brány naší
zrekonstruované Základní školy pro širokou
veřejnost. Ti co se přišli podívat měli možnost
seznámit se s rozsahem a výsledkem rekonstrukce. K nahlédnutí byly i kroniky a
pamětní knihy ZŠ. Kdo přišel, má nyní možnost posoudit, jakých změn škola
dosáhla během její existence.
Současně se dnem otevřených dveří v ZŠ také začal sváteční den pro všechny
občany, kteří si zaslouženě užívají důchodu. Kolem druhé hodiny odpolední začalo
v sále Obecní hospody vystoupení našich nejmenších z MŠ a ZŠ. Mateřinka nám
zahrála krásnou pohádku a děti ze školy všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly.
Po ukončení krásného vystoupení dětí, začala svou hudební produkci k tanci a
poslechu skupina s příznačným názvem „Barevná hudba“.
Je jen škoda, že této akce se zúčastnil jen zlomek těch, kteří v důchodovém věku
jsou (přišlo pouze 34 lidí). Vždyť na tom není nic špatného, že si člověk užívá
důchodu. Nikdo z nás nemládne a každý se důchodového věku dožije. Argumenty některých občanů, že se na „důchodce“
necítí nejsou na místě. Vždyť jde jenom o přátelské posezení, pobavení a setkání s vrstevníky.
Nic naplat. Připraven pro Vás byl sál vyzdobený podzimní ikebanou. K zakousnutí pochutiny ve formě chlebíčků a zákusků,
z nápojů káva i jiné nápoje dle nabídky Obecní hospody. O programu jsem se již zmiňoval.
Co závěrem. Snad jen přání, abychom se na dalším setkání sešli ve větším počtu. Poděkování patří všem, kteří se účastnili
příprav této akce.

Konečně máme dětské hřiště.
Jen pár dní po uzávěrce minulého vydání našeho zpravodaje jsme obdrželi potěšující zprávu a
to, že nám byly přiděleny dotace na vybudování dětského hřiště.
Na státní svátek 28.9. byly provedeny první přípravné práce k realizaci stavby. Této akce se
zhostil pan Roman Ptáček, který se svou technikou provedl skrývku zeminy v místech, kde
budou dopadové plochy pro prolézačky. Zhruba v polovině měsíce října (18.-20.10.) byly
provedeny vlastní instalační práce zařízení dětského hřiště dodavatelem
fa. TR Antoš s.r.o. z Turnova. Na instalaci hřiště bylo zapotřebí brigádníků, aby provedly
vykopání montážních jam pro ukotvení prolézaček, samotné zabetonování a konečné terénní
ú p r a v y, j a k o t ř e b a n a v á ž k a k a m e n n é d r t i n a d o p a d o v é p l o c h y.
V některých fázích bylo zapotřebí techniky, kupříkladu na vrtání děr pro kotvení, které
provádělo svou technikou Agrodružstvo Klas Kříčeň s panem Jaroslavem Pokorným a pak rozvoz drti (55tun), což také zajistilo již
zmiňované Agrodružstvo s panem Milanem Plecháčkem. I když na hloubení děr byla technika, tak tato práce se neobešla bez
problémů. Vrták se zastavil v různých hloubkách protože zdejší podloží je složené ze zavážek. Pamětníci jistě pamatují, že zde byl
parčík s chodníky a tenisový kurt. Kde si vylámala zuby technika, nastoupila lidská ruční práce, kterou opět provedli brigádníci za
pomocí kladiv, sekáčů, pajsrů, krumpáčů, rýčů a lopat. Betonování (4,5 kubiku betonu) bylo také třeba rozvozit na kolečkách a
ručně naházet do montážních jam a upěchovat. No a konečně úprava terénu jak již zmiňované navážky z kamenné drti, tak i
zatravněné, technikou poničené plochy bylo třeba rozrovnat a uhrabat. Na výstavbě se zúčastnili jmenovitě: Kollmann Josef ,
Koutník Zdeněk, Hyhlík Jaroslav, Žilák Patrik, Komárek Roman , Ansorge Milan a Holub Josef.
Musíme se také zmínit o konečných úpravách zeleně. O výsadbu tují na oddělení obecního úřadu
od hřiště se postaral pan Tomáš Zdichynec. S úpravou zeleně se pokračovalo ve sestříhávání
zanedbaných živých plotů a keřů, kde opět pomohli pánové Kollmann , Koutník a Ansorge.
Nesmíme ještě zapomenout na odvoz ostříhané zeleně na skládku do Dolan, kterou opět provádělo
již zmiňované agrodružstvo svou technikou a s řidičem panem Pavlem Štumrem. Touto cestou
všem, kteří pomohli vybudovat toto dětské hřiště jejichž jména se objevila v tomto článku mockrát
děkujeme.

MA
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V sobotu dne 5.11. ve 14hodin došlo k uvedení dětského hřiště
do provozu. Svou přítomností nás poctil náměstek hejtmana
pardubického kraje pan ing. Roman Línek, který spolu se starostou
panem Jaroslavem Hyhlíkem přestřihli stuhu od dětského hřiště.
Pan náměstek zavítal i do nově zrekonstruované ZŠ, kde probíhal
již v pořadí druhý den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

Zpráva Základní školy
slovy Jany Spejchlíkové.
V měsících únor až srpen probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy
naší školy. Po zahájení školního roku se občané Starých Ždánic mohli
seznámit s výsledky rekonstrukce na vlastní oči při prohlídce školy a
to hned dvakrát ve dnech 15.10. a 5. 11. 2011. Tuto možnost využilo
přes 100 občanů Starých Ždánic. Školu si v doprovodu pana starosty
obce prohlédl náměstek hejtmana Pardubického kraje pan ing. Línek.
Návštěvníkům se škola velice líbila a v současné době odpovídá
potřebám moderního školství.

Jana Spejchlíková
V sobotu 12.11. se na našem
fotbalovém hřišti odehrál
poslední zápas letošního
roku mezi hráči našeho
mužského fotbalového
týmu „A“ a mužstva
sestaveného z řad diváků
fotbalové tribuny. Hlavním
a jediným rozhodčím byl
pan Petr Kubíček z Malé
Čeperky. Stav po zkrácené hrací době 60min. byl nerozhodný 4:4., nerozhodly
ovšem ani penalty. Aby také ne. Vždyť šlo jen o sranda mač na ukončení sezóny.
z v l á š t ě !
f o t b a l u
a
z d a r ,
S p o r t u

Malá procházka naší obcí – „poznáte zdejší ulice“?

Odpovědi na otázku – „poznáte zdejší ulice“?
Ano. Jistě většina z Vás poznala třikrát stejnou ulici od „zrcadla
ke škole“. První před vybudováním silnice s kanalizací asi kolem
roku1928, druhá asi z roku 1965 a ta třetí téměř současná.
Připravil Luboš Petříček
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Návštěvní řád - 0becní veřejné dětské hřiště
P r o v š e c h n y t y, k t e ř í c h t ě j í v y u ž í v a t d ě t s k é h ř i š t ě o t i s k u j e m e n á v š t ě v n í ř á d d ě t s k é h o h ř i š t ě .
Prosíme, chraňme si jej. Je to jenom v našem zájmu, jak dlouho si udržíme hřiště hezké nepoškozené.
Upozornění pro uživatele:
Dětské hřiště je určeno pro děti ve věku od 0 – 15let. Děti do šesti let věku pouze v doprovodu dospělé osoby. U mladších dětí,
věk minimálně 6 let je povoleno používat zařízení, pouze pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé odpovědné osoby.
Dodržujte věkové hranice stanovené pro jednotlivé herní prvky.
Sestava se skluzavkou je vhodná pro děti od 4 do 12 let.
Na hřišti je povoleno: - vstupovat na trávníky
Na hřišti platí zákaz: poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení
- vstupu se zvířaty
- kouření, konzumace alkoholu, omamných a návykových látek
- manipulace s otevřeným ohněm
- užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
- v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin
při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně
vstup dítěti zakázat.
- Pokud dětské hřiště, herní prvky a vybavení jsou poškozeny či ve stavu, který brání jejich užívání,
je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba!!!
Uživatelé dětského hřiště jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na
pořádek, čistotu a bezpečnost.
Provozní doba:
Od 1. května do 30. září…………od 8:00 hodin do 21:00 hodin
Od 1. října do 30.dubna………....od 9:00 hodin do 19:00 hodin
Návštěvník je povinen:

-

respektovat návštěvní řád a pokyny správce
chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe
dodržovat čistotu

Za úmyslné poškození dětského hřiště a zařízení dětského hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního
řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba! Provozovatel neručí na dětském hřišti za případnou ztrátu
předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů, pro podnikající
fyzickou osobu při výkonu své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou osobu do výše 200 000 Kč a u fyzických osob
do výše 30 000 Kč.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na Policii Lázně Bohdaneč –
tel.466921544 a odpovědnému pracovníkovi provozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečí pro své dítě.
Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
Pod záštitou Oblastní charity Pardubice, ve spolupráci s
Maltéskou pomocí o.p.s. a Mateřskou školou Staré
Ždánice, se ve dnech 7. -8. ledna 2012 uskuteční ve
Starých Ždánicích, Podůlšanech a Plchu, již tradiční
Tříkrálová sbírka.Výtěžek letošní sbírky Pardubická
charita se použije ve prospěch dovybavení mateřských
center a nové terénní služby na pomoc rodinám – Sanace
rodiny. Část finančních prostředků přispěje na nákup
automobilu pro sociální služby a samozřejmě na přímou
pomoc potřebným a lidem postiženým živelnou
katastrofou, včetně poradenství. Věříme, že ani letos
nezůstanete k potřebným hluší a přispějete do
zapečetěných kasiček koledníků, kteří Vám za odměnu
z a z p í v a j í
a
p ř e d a j í
r a d o s t n é

p o s e l s t v í

v á n o č n í

d o b y .

Běla Zetková

Maltézská pomoc o.p.s. v naší obci
Staré
Ždánice
se koncem října staly místem setkání
dobrovolníků a klientů Maltézské pomoci o.p.s.
Společné setkání začalo prohlídkou a mší v kostele sv. Václava, po které jsme se všichni přesunuli do Jezdeckého klubu Staré
Ždánice. Po občerstvení následovala prohlídka stájí, při které nás majitelka velmi poutavým vyprávěním seznámila s osudy
jednotlivých koní. Kdo měl zájem, mohl si na koni i zajezdit. Po krátké procházce po naší obci jsme se všichni rozešli a rozjeli do
svých domovů a na dlouhou dobu nám všem zůstala pěkná vzpomínka na příjemně strávený den.
Za všechny dobrovolníky a klienty Maltézské pomoci bychom chtěli touto cestou ještě jednou provozovatelům Jezdeckého klubu
poděkovat a pochválit jejich citlivou práci a přístup k postiženým spoluobčanům.

dobrovolníci Maltézské pomoci o.p.s.
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Vánoční zamyšlení z mateřské školy
„Čas letí jako bláznivý“, tento úryvek ze známé písně plně vystihuje vnímání první poloviny letošního školního roku. Není to tak
dávno, co jsme prvního září ve školce přivítali nové děti a na Kunětické hoře prožili slavnost sv. Michaela. V uších nám ještě doznívá
klapot kopyt sv. Martina a už tu máme adventní dobu a Vánoce.Vánoce a s nimi přicházející konec roku je vždy spojen s
bilancováním. Hodnocení, nebo chcete-li v moderní terminologii evaluace, je součástí každodenní práce pedagoga. Hodnotíme
sebe, děti, spolupráci s dalšími subjekty atd., ale bohužel výsledky naší práce nejsou přepočitatelné na čistý zisk, na hmatatelný
výsledek. Kdo z Vás se někdy přišel do naší mateřské školy podívat, viděl čisté, barevně vyvážené prostředí v kterém dítě musí
hledat zdroj své zábavy. Neútočí na něho tisíce barevných podnětů, které sice přilákají jeho pozornost, ale neoslovují jeho duši,
nerozvíjí fantazii ani tvořivost. Nechceme, aby děti byly směřovány jenom k výkonu, zazpívání a přednesení písničky či básničky,
vytvoření obrázku, přáníčka. Snažíme se, aby naše děti dokázaly citlivě naslouchat andělu strážnému, kterého mají ukrytého ve
s v é m s v ě d o m í . To m u , k t e r ý j i m n e d o v o l í b ý t n e c i t e l n ý k e s v é m u o k o l í , k d r u h ý m l i d e m .
Chtěli bychom, aby se děti z naší mateřské školy jednou nezařadily mezi davy lidí, které život a vánoční atmosféru dokáží vnímat
pouze jako nějaký hlučný jarmark, nákupní horečku, blikající barevné žárovky a hromady dárků.
Uvědomujeme si, že bez podpory rodičů, ale i všech občanů naší obce tento náročný úkol nejsme schopni naplnit. Provoz mateřské
školy stojí nemalé finanční prostředky, ale vězte, že jsou dobrou investicí, která časem přinese několikanásobný zisk.
Závěrem mi dovolte popřát všem klid a pohodu ve zbývajících dnech adventu. Vánoce prožité v magické atmosféře cinkajících
rolniček, mihotavých světýlek, zapálených svíček a společně prožívané radosti, která po celý následující rok zůstane pevným
ostrůvkem, na který se budeme uchylovat, když loď života popluje po rozbouřeném moři.
Krásné prožití Vánočních svátků a vše dobré do Nového roku 2012 Vám přejí

děti a zaměstnanci mateřské školy

V ž d y ť

V neděli 27.11. jsme se sešli již na druhém společném rozsvěcení obecního stromu. V
tuto dobu, jako by se zastavil čas. Adventní nostalgická nálada se dala krájet když děti ze
ZŠ zazpívaly pásmo Vánočních písní. Po pásmu, které nám předvedly děti jsme se za
zvuků lidových koled všichni přítomní alespoň na chvilku zastavili, popovídali si se
sousedy, se známými. Zahřáli se teplým punčem a pochutnali si zdobených perníčcích,
které nám upekly ženy ze SPOZ a MŠ. Letos poprvé byla pod obecním stromem
nainstalována Ježíšovská poštovní schránka, kam mohou děti vhazovat svá přání.
Budeme věřit, že si tato přání našich nejmenších Ježíšek vyzvedne.
n e j k r á s n ě j š í n a V á n o c í c h j e r o z z á ř e n é d ě t s k é o k o .

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,
ukotvení zábradlí, zabetonování trubky pro stožár osvětlení, atd.. Po této brigádě proběhlo v odpoledních hodinách fotbalové
utkání mezi mužstvy mužů a našimi příznivci. Utkání bylo velmi vyrovnané a svými výkony především upoutali přítomné diváky
naši příznivci, kteří nastoupili zdravě nabuzeni a někteří jedinci předváděli své životní sportovní výkony. Utkání skončilo
nerozhodným výsledkem a o vítězi nerozhodly ani následné pokutové kopy. Diváky nejvíce okouzlil svými fotbalovými kousky,
bojovností a neustálým pohybem dlouhovlasý „blonďák“z mužstva našich fanoušků.
V minulém vydání Zpravodaje jsme uváděli, že dochází k poškozování našeho majetku a vytváření nepořádku v okolí
našich kabin. Rozhodli jsme se pro zákaz vstupu do našeho areálu a v nejbližší době budou umístěny na obě vstupní brány
výstražné tabulky.
Co se týká sportovních výsledků našich fotbalových mužstev mužů a starších žáků, tak uvádíme konečné tabulky po podzimu
mistrovských soutěží ročníku 2011 a 2012.
TABULKA
III. třída - Přeloučsko – muži

Rk.
1.

Tým
R. Bělá

Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
13 11 2 0 45: 10 35
( 17)

2.

Újezd B

13 9 2 2 47: 25

29

( 11)

9.

Přelovice B

13 5 2 6

19: 36 17 ( -1)

3.

St. Mateřov A

13 9 1 3 47: 15

28

( 7)

10.

Selmice

13 3 2 8

22: 42 11 (-10)

4.

Lány

13 7 4 2 34: 21

25

( 4)

11.

Rybitví

13 3 2 8

17: 48 11 (-10)

5.

St. Čívice

13 7 3 3 41: 27

24

( 3)

12.

St. Ždánice

13 2 4 7

17: 35 10 (-11)

6.

Křičeň

13 5 4 4 45: 28

19

( 1)

13.

Kolesa

13 1 2 10 20: 50 5 (-13)

7.

Srch B

13 5 4 4 26: 26

19

( 1)

14.

Semín A

13 0 3 10 11: 31 3 (-18)

Rk.
8.

Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
Dražkovice
13 5 3 5 28: 25 18 ( 0)
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TABULKA Okresní

Začátek mistrovských utkání jaro 2012
Muži:
25.3. 2012
Starší žáci: 8.4. 2012

přebor – starší žáci

Rk.

Tým

1.

Řečany

8 7 1 0 42: 6

22

( 7)

Moravany

8 7 0 1 57: 8

21

( 12)

Opatovice

8 4 2 2 25: 12

15

( -1)

Bukovka

8 5 0 3 26: 14

15

( 6)

8 4 0 4 24: 25

12

( 0)

Chtěli bychom poděkovat za dobrou sportovní reprezentaci naší obce 2.
všem hráčům, trenérům a vedoucím mužstev. Obzvlášť děkujeme
rodičům našich žáků za pomoc při dopravě na zápasy a praní dresů. 3.
Dále si vážíme podpory našich příznivců při fotbalových utkáních a
věříme, že budou i v budoucnu rádi navštěvovat sportovní a
společenské akce, které pořádá naše TJ Sokol Staré Ždánice. 4.

Do nového roku přejeme obyvatelům naší obce hodně úspěchů v 5. FK Pce 1899
osobním i pracovním životě a všem především pevné zdraví.

Záp + 0 - Skóre Body (Prav)

6.

Choltice

8 3 0 5 32: 19

9

( -3)

Pozvánka do sálu Obecní hospody

7.

Živanice

8 1 1 6 5: 46

5

( -8)

31.12. 2011 Silvestrovský večer
28.01. 2012 Myslivecký ples
18.02. 2012 Obecní ples
17.03. 2012 Hasičský ples

8.

Mikulovice

8 1 2 5 6: 59

5

( -7)

9.

St. Ždánice

8 1 0 7 5: 33

3

( -9)

Předseda TJ Sokol Staré Ždánice

Stadion Cup

Ohlédnutí za rokem 2011 v závodech mopedů. Motory utichly, závody skončily, Stadion - Cup,

závod mopedů je minulostí. Šestidílný seriál, který
závodníci absolvovali pro rok 2011 skončil. V Pátek
25.11. 2011 proběhlo v sále Obecního hostince ve Starých
Ždánicích slavnostní vyhlášení Stadion-Cupu za rok 2011. Deset
nejlepších jezdců bylo odměněno poháry.
Pořadí: 1. Michal Sokol , 2. Aleš Nešetřil , 3. Zdeněk Sokol,
4. Jindřich Ulčák, 5. Denis Šmíd a 6. Jiří Myška - oba
Staré Ždánice,
7. Tomáš Skala, 8. Michal Pechánek, 9. Jan Čihák
Staré Ždánice,
10. Patrik Valouch

V kategorii žen se umístila Vendula Salfická Pardubice. Na
každý závod přijelo průměrně 50 jezdců. Vyjímkou jsou
Břehy, kde závodilo 64 závodníků. Při pohledu na pořadí
prvních deseti jezdců, je potěšitelné, že jezdci Starých Ždánic
v silné konkurenci atakují přední pozice. Při
porovnání
loňské a letošní sezóny Denis Šmíd poskočil ze šestého na
páté místo, Jirka Myška (minulý rok devátý), letos šestý a
Jenda Čihák se posunul z desátého místa na deváté. Ostatní
jezdci naší obce jezdili dle svých možností. Mirek Jeřábek v
celkovém hodnocení obsadil 27 místo, Ondřej Pleskot – 31.
místo, Roman Jandera -32. a Vláďa Šmíd - jezdící mechanik
celkově 43..Všem jezdcům a mechanikům je třeba za
reprezentaci naší obce poděkovat.
Pro sezonu 2012 známe zatím termíny pro konání StadionCupu čtyři obce. 23.června - Sopřeč, 7. července - Staré Ždánice (již 7. ročník), 11.srpna - Břehy a 18.srpna - Staré Hradiště.
Další pořadatelé jsou v jednání.
Na závěr mého hodnocení bych chtěl všem, kteří se podíleli na organizování závodů v roce 2011 popřát krásné a klidné
Vánoční svátky v roce 2012 pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i sportovním životě.

Vodička Josef
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bor 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 srpna až listopadu 2011.
Události:
Během výše uvedeného období jsme nebyli přivoláni OS HZS Pardubice ani k jedné události nebo zásahu.
Kulturní akce:
V měsíci listopadu jsme uspořádali koncert ve stylu rock se skupinou STRESOR v obecní hospodě.S ohledem
ke značné návštěvnosti lze konstatovat že se akce líbila.
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.

POZVÁNKA
Dne 17.3.2012 uspořádá naše SDH Staré Ždánice tradiční HASIČSKÝ PLES na který Vás všechny srdečně zveme.

Prevence: Začala 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.
Za celý sbor dobrovolných hasičů Vám všem přeji klidné a pokojné vánoce .
Do nového roku pak hodně štěstí zdraví a úspěchů jak v osobním, tak i v profesním životě.

Starosta SDH Staré Ždánice Antonín Vydra

Mikulášská nadílka V sobotu

3.12. se v
sále obecní hospody konala tradiční
Mikulášská diskotéka s nadílkou a návštěvou Barborek.
Vše režíroval opět DJ Miloš áša ve spolupráci se ZŠ.
Pohádkové bytosti byli po letech omlazené a tak
doufáme, že této akci zůstanete i v dalších letech
příznivě nakloněni.
V pondělí 5.12. jako každý rok, naše pohádkové bytosti
navštívili děti u nich doma.
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Slovo starosty obce pana Jaroslava Hyhlíka - Reakce na internetové stránky
Dobrý den Vážení občané obce Staré Ždánice. Jsem rád, že se tento způsob komunikace obce se svými obyvateli rozvíjí a vytváří
další informační kanál, který nám pomáhá rozumět tomu co se v obci děje a jak dění v obci vnímají naši „internetoví“
občané. Jak mnozí víte, jsem zastupitelem obce Staré Ždánice již mnoho let a toto není moje první působení v pozici
starosty obce. Chtěl bych říci, že jsem opravdu hrdý, že mohu stále zastupitelem a starostou být a obci pomáhat rozvíjet se, a být
dobrým místem k životu pro většinu občanů. Toto je hlavní důvod proč tuto práci dělám. V tomto diskusním fóru je mnoho
anonymních i konkrétních hodnocení mé práce. Mohl bych na tomto místě dlouze psát a obhajovat každý ze svých kroků, ale
neudělám to. Důvod je jednoduchý, vnímám reakce některých lidí za velmi emotivní a zaslepené a věřím, že někteří to v zápalu
internetové anonymity vyvěsili a následně si až uvědomili důsledky této, nebojím se nazvat internetové zbabělosti. Obecní
úřad má vždy dveře otevřené a na každý impuls, který by mohl pomoci, aby se nám v naší obci lépe žilo budeme velmi rádi
reagovat. Nebojte se zajít na obecní úřad, případně zavolat, nebo poslat e-mail. Dveře otevřené jsou i směrem k mé
osobě. Věřte, že je velmi frustrující číst o tom, kolik hodin jako starosta trávím na obecním úřadu. Nejen moje rodina vám
může potvrdit, že práce zastupitele a starosty byla, je a bude pro mne vždy víc než odseděné hodiny na obecním úřadu.
Hodnotit kvalitu práce „odpíchnutými“ hodinami se dnes již nedělá a v dobrých firmách se hodnotí výsledky. U
hodnocení je důležité, aby byla objektivně vyhodnocená práce a výsledky. V prezentování toho co se povedlo v obci udělat
vidím osobně jisté rezervy a prostor na zlepšení, proto bych rád i na tomto fóru zdůraznil některé aktuální akce:
Leden - prosinec 2011
Obecní ples- zastupitelé
Jarmark –SPOZ, někteří zastupitelé
Oprava kanálových vpusti
Pálení čarodějnic, společně s Hasiči
Obecní hospoda – odstranění závad z KHS a zprovoznění podjevištního suterénu (šatlava) dle
požárních norem, někteří zastupitelé.
Staročeské máje – finanční podpora a někteří zastupitelé účast s pořádáním akce.
Nohejbalový turnaj –finanční podpora ,někteří zastupitelé.
Dětský den-SPOZ, ZŠ, MŠ, Hasiči , účast zastupitelů, finanční podpora
Setkání seniorů- společně se SPOZ,vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Motorky-finanční podpora do tomboly, zdarma pronájem obecních pozemků , organizační pomoc
některých zastupitelů
Sběr elektro odpadu - zajištění kontejnerů na pozemku ČOV, odběr od občanů první sobota v měsíci
MŠ - odstranění závad z kontroly KHS z roku 2010 jídelna vybudování odsávání, herny, ložnice a
kuchyňky oprava lina a v jedné herně výměna lina. oprava směšovačů vody.
Oprava školy – rekonstrukce energetického hospodářství - zateplení celé budovy, výměna oken
regulace topení, odvodnění okolo budovy, výměna střechy nad kotelnou a garážemi, odstranění závad z kontroly KHS z roku
2008 rekonstrukce toalet naposledy dle kroniky v roce 1959, vymalování celé budovy naposledy před 10ti lety, zajištění dotace
z FŽP 121 718,00 Kč dotace z fondu soudržnosti 2 069 210,00Kč. Úvěr ve výši 2 mil. Kč. bude splacen v našem volebním
období.
Oprava ostrůvku u samoobsluhy
vybudování zpevněných ploch na kontejnery na odpad u hasičárny a u kostela
dětské hřiště- listopad 2011 zajištění dotace z MMR ve výši 375 211.00 Kč, při montáži pomoc
některých zastupitelů, rodičů a dětkostavu
Vítání občánků společně se SPOZ vystoupení dětí ZŠ
Rozsvěcení vánočního stromu společně se SPOZ
Adventní koncert v kostele 9.12. 2011 od 18.00 hodin
Vánoční turnaj ve stolním tenise-někteří zastupitelé společně s Tomášem Zdichyncem
Splácení úvěru za minulé období na rekonstrukci MŠ, vybudování kanalizace a opravu komunikací:
12 krát 85000 1 020 000,00 Kč a 12 krát 18 000 216 000,00 Kč za rok
Prosím uvědomme si, že naše obec je poměrně malá a iniciativa jednotlivců je v tomto měřítku viditelná. Proto každý nápad a
pomoc je víc než vítaná. Ještě bych chtěl něco napsat k politikaření některých zastupitelů. Dámy a pánové uvědomte si, proč jste
vůbec kandidovali do zastupitelstva! Věřím a doufám, že to bylo proto, že jste chtěli obci pomoci aby byla lepší, čistší
modernější, útulnější a spravedlivá ke všem, prostě aby byla dobrým místem k životu……… toho lze dosáhnout jen když budou
všichni zastupitelé pracovat a ne politikařit. Parlament ČR bohužel v očích občanů vnímán velmi špatně a to je především díky
tomu jak se tam „páni“ poslanci vůči sobě chovají a jednají. Naše zastupitelstvo není parlament, ale bohužel i díky této
internetové diskuzi nás naši občané začínají vnímat velmi podobně. Na tomto místě chci říci, že to u nás stejné není, ale díky
politikaření některých jednotlivců to tak navenek bohužel vypadá. Kontrolní funkce je důležitá a jsem rád , že je důsledně
prováděna. V měřítku naší obce a v počtu zastupitelů však i zastupitelé, kteří mi svůj hlas nedali a nyní se staví do role čisté
opozice, měli pro obec něco udělat a to nejen kritikou, ale i aktivní činností. Nakonec bych chtěl znovu nabídnout otevřené
dveře směrem k mojí osobě. Mate-li na srdci něco co by nám pomohlo v obci lépe žít, případně problém, který mohu pomoci
vyřešit přijďte za mnou na obecní úřad, napište mi email, zavolejte mi na mobil, zazvoňte u mě doma, pojďme spolu na pivo
nebo na fotbal……a buďme konstruktivní.
Tímto bych Vás chtěl požádat aby toto diskusní fórum bylo nadále konstruktivní, aby se ti co přispívají vždy podepsali a aby
se do tohoto fóra nemíchali emoce a osobní spory.
Závěrem bych chtěl Všem spoluobčanům popřát krásné prožití svátků Vánočních a do Nového roku 2012 vše nej, hodně
zdraví, štěstí a profesních úspěchů .
S pozdravem Váš starosta obce Staré Ždánice - Jaroslav Hyhlík

