ZPRAVODAJ

STARÉ ŽDÁNICE

Silnice I/37 – MÚK Stéblová
Dopravní význam stavby.
Stavba I/37 MÚK Stéblová doplní realizovanou stavbu I/37 Hrobice –
Ohrazenice, která je stavěna v kategorii S 24,5/100. Místo nevyhovující
stávající křižovatky Stéblová na km 41,5 silnice I/37 je navržena
mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Stéblová s normovými délkami
odbočovacích a připojovacích pruhů.
Podstatnou částí prací představuje vybudování čtyř nových připojovacích a
odbočovacích větví. Celková délka úpravy hlavního stavebního objektu je
750 metrů. Součástí stavby je i přeložka silnice III/0376 do obce Stéblová v
délce 430 metrů.
Realizace této stavby bude probíhat bez přerušení silniční dopravy. Při
provádění stavby se uvažuje jen s částečným omezením dopravy z důvodu
snížení rychlosti vozidel v blízkosti stavby na zúžených jízdních pruzích
stávající silnice I/37 a na silnicích III. třídy III/0373 a III/0376.
foto: Původní křižovatka, Zdroj: www.mapy.cz
Stavební přípravy: Na stavbu je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP). Územní rozhodnutí nabylo právní moci
23. března 2011. V rámci přípravy stavby probíhá výkup pozemků zasažených dotčených stavbou. Oproti investičnímu záměru
došlo k navýšení stavebních nákladů o 37,67%, což neschválilo Ministerstvo dopravy. Uvedené termíny jsou proto pouze
orientační. Schválení investičního záměru 05/2009, vydání územního rozhodnutí 02/2011, vydání stavebního povolení 12/2011,
vyhlášení výběrového řízení 03/2012, zahájení výstavby 06/2012, uvedení do provozu 08/2013. Stavbu bude provádět ŘSD ČR a
celá stavba by měla stát 87 850 000 Kč (bez DPH).
Zdroj: ŘSD
Nám nezbývá, než se obrnit trpělivostí a ještě dva roky jezdit z Pardubic po silnicích III. a II. třídy. Zásadní je, že připojení na
„Hradubickou“ bude. Co více si přát?
MA

Zpravodaj .... jaký, který, čí .....
aneb staňte se i vy redaktory Vašeho zpravodaje
Vážení občané, asi jste si všimli, že už podruhé vychází Váš občasník
„ZPRAVODAJ Staré Ždánice“ takříkajíc v novém kabátě. Co se stalo? Jsem
občanem Starých Ždánic a zabývám se zpracováním médií od textu přes audio
Zdroj: redakce
až po audiovizuální zpracování dat a tomuto se věnuji dlouhou řadu let a tak
jsem nabídl pomocnou ruku při tvorbě zpravodaje. Slovo dalo slovo a vyšlo
prosincové vydání. Tak a máme za sebou odpověď na první otázku – jaký? Váš zpravodaj už je prostě nový.
Zpravodaj, který by měl určitě a především informovat o pestrém dění v obci ať o tom co se stalo, nebo co se stane. Nás však
zajímá jaký si Váš zpravodaj přejete Vy? Informativní – určitě, zábavný – je to možné, inspirativní – samozřejmě a proto se dá
usoudit, že může být zpravodajem, který bude pestrý.
Co nebo kdo, je máme-li tomu tak říkat je redakce? Ve své podstatě redakce neexistuje. Jedná se o dobrovolníky, kteří připravují
příspěvky doma na „koleni“, nebo shromažďují příspěvky od různých dopisovatelů jim zaslaných nebo zaslaných obci a poté jsou
přesměrovány k mojí osobě ke konečné grafické korekci a přípravě pro tisk.
Jak dlouho Vám budeme moci přinášet informace v tuto chvíli není zcela jisté, protože zpravodaj spadá dle výkladu zákona o obci
do pravomoce zastupitelů obce (viz str.4 tohoto vydání). Do té doby se budeme snažit přinášet Vám informace, nezaujaté,
objektivní a pokud to půjde s předstihem.
My by jsme Vám, ale chtěli dát možnost zasáhnout do charakteru zpravodaje. Chceme, aby jste se i Vy stali „redaktory“ Vašeho
zpravodaje.
Zajímají nás Vaše připomínky, náměty, ale i nápady, vtipy, fotografie věcí, které nejsou na první pohled známé nebo jsou jen
roztomilé nebo jinak zajímavé. Zajímá nás vše veselé, ale i smutné, velké i malé, prostě vše, čím obec Staré Ždánice žije a chcete se
o to podělit s ostatními občany. Stačí pouze usednout ke stolu, napsat a my Váš příspěvek otiskneme.
Ve své podstatě ani to není tak jednoduché, limitovaný prostor (8 stran A4) , nás nutí vyhradit si právo na výběr příspěvku a však
zachovat přednost příspěvků obce, klubů, sborů a jinak organizovaných spolků před osobou soukromou. Dále je nutné upozornit na
to, že redakce nezodpovídá za obsah příspěvku ve smyslu jazykové korekce a aby toho nebylo málo, podle tiskového zákona
nemohou a nebudou otiskovány anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy.
Redakce nemusí sdílet názory dopisovatelů, jejich příspěvků ani forem projevu.
……………………………………………...... zde odtrhněte a předejte na obec ……...............……………………………….
Líbí se Vám současný zpravodaj?
Ano
Ne
Zajímá Vás historie St. Ždánic?
Ano
Ne
.....................................................................................
Zpravodaj barevně?
Ano
Ne
Co by jste uvítali ve zpravodaji?
Soutěž
Křížovku
Současná podoba stačí
Jiné
Písmenka jsou moc malá?
Ano
Ne
mohou být větší
Budeme velice potěšeni, když nám pomůžete tvořit lepší zpravodaj.
Za redakci MA, VH

Soutěž: Na fotografii je ...............................................................................................................................................................
Pořízena byla ..................................................................................................................................................................
Kontakt

........................................................................................................................................................................
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Ohlédnutí za Adventním děním
a koncem roku 2011 v obci
Vše začalo 2. ročníkem Rozsvěcení
obecního
vánočního
stromu,
následovalo čertovské rojení s nadílkou
na diskotéce pro nejmenší. Nad vším
dohlížely jako tradičně Barborky s
větvičkami třešně a zlatého deště, které na
Štědrý den rozkvetly. Ostatně o tomto dění
jsme psali v minulém čísle.
Těsně před nejkrásnějšími svátky roku,
foto:Rozsvěcení stromku
bylo to 19 . 12 ., se v našem kostele sv.
Václava uskutečnil adventní koncert, na kterém nám pásmo koled zahrála a
zazpívala „BAREVNÁ MUZIKA“, kterou jsme mohli ve Ždánicích zažíti na
říjnovém posezení s důchodci.
Nastal čas vánoční a na Štědrý den večer jsme se sešli, jako každý rok, na
Půlnoční mši svaté opět v kostele sv. Václava. Před samotnou mší nám
zazpíval pásmo vánočních koled sbor hudebních nadšenců pod vedením
Patrika Žiláka. Tímto mu děkujeme a oceňujeme, že za tak krátkou dobu dokázal
celé pásmo secvičit. Vždyť celou akci začal organizovat na žádost lidí až v den
rozsvěcení obecního stromu.
Na druhý svátek vánoční se ráno v sále Obecní hospody sešli nadšenci stolního
tenisu a sehráli tradiční Vánoční turnaj a večer tamtéž pro změnu vrhali šipky
na terč.
Konečně jsme se dostali v našem výčtu akcí k poslednímu dni v roce. V tento
den se v sále Obecní hospody uskutečnila silvestrovská zábava v režii
našich hostinských. Hudební produkci zdatně mixoval Jožan Bříza a s
přispěním cca devadesáti šampusuchtivých lidí, kteří se sem přišli rozloučit se
starým rokem, se tato akce stala úspěšnou.
Závěrem zamyšlení: „To je z výčtu prosincových akcí asi vše. Úsudek, zdali byly proběhnuvši akce úspěšné si musí každý udělat sám. Myslíme si, že když
je chuť něco dělat, dají se připravit opravdu zajímavé věci, chceme-li se bavit.
MA
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Obecní bál
Dne 19. 2. 2012 se uskutečnil " Obecní bál", kdybychom navázali na film Bohumila
Hrabala - "Slavnosti sněženek". Proč to zmiňuji! V diskusním fóru jsou připomínky
a někdy i dojemné starosti k rodilým Ždáničákům o všem možném. Výtečná
organizace, kvalitní "Barmanská show" a zabezpečení tomboly to jest práce a
zodpovědnost, která zůstala bohužel jen na známých a pracovitých zastupitelích, tak
jako vždy si museli máknout. Celým večerem nás provázela roková kapela Rock J
Larm. Myslím si, že všech více než 110 účastníků k ránu z bálu odcházelo spokojeno.
Tímto děkuji všem, co se o zdárný průběh zábavy tradičně postarali!!!
L.Š.

foto: Rock J Larm, Zdroj: L.Š.

Historicky první soutěž a pro začátek za 200,-Kč
Přinášíme Vám historicky první soutěž o 200,- Kč. Odměnu věnovala redakce.
My se ptáme: Co je na fotografii a kde byla pořízena?
Správnou odpověď napište do předlohy na straně 8 a předejte společně s anketním
lístkem na obci.
Nezapomeňte na kontakt !!!
Po vylosování budeme výherce kontaktovat, předáme výhru a v dalším čísle Zpravodaje
zveřejníme společně se správnou odpovědí.

Hodně štěstí
www.starezdanice.cz
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