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Sbor dobrovolných hasičů ve Starých Ždánicích
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi , abych Vás jménem svým i jménem sboru dobrovolných hasičů co nejsrdečněji pozdravil v roce 2012.
Vzhledem k začínající sezóně jsme zatím naštěstí museli řešit
pouze jednu událost. V blízkosti obydlí p. Aleše Kněžoura
jsme odčerpávali dešťovou vodu , která se v důsledku umrzlé
země nevsakovala a vtékala do studny s pitnou vodou.
Následně hrozilo znečištění tohoto vodního zdroje.

Dne 25.2.2012 jsme uspořádali již podruhé MASOPUST.
Děkujeme tímto všem zúčastněným maškarám jakož i , a to
je nutno zdůraznit velké dík patří hlavně samotným
pořadatelům.

Dále pak bych Vás chtěl seznámit s plánovanou
činností naší složky na další měsíce .
Dne 17. března Vás všechny srdečně zveme na
tradiční hasičský ples který se koná
v obecní hospodě ve Starých Ždánicích.

foto: MASOPUST 1. ročník, Zdroj: www.starezdanice.cz
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Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
Vážení čtenáři „Zpravodaje“ rád bych vás seznámil s děním ve fotbalovém hnutí a v našem oddíle kopané. V loňském roce
došlo k velice podstatným změnám v řízení Českého fotbalu. Byl zvolen nový výkonný výbor v čele s panem Peltou. Následná
valná hromada, která je nejvyšším orgánem FAČR (Fotbalová asociace České republiky), schválila na svém 13. řádném
zasedání 26. června 2011 nové stanovy. Jejich součástí je i specifikace členství. To je nově definováno jak pro fyzické osoby
tedy pro jednotlivce, tak i pro právnické osoby, kterými jsou především kluby, ale i jiné právnické osoby. V principu jde o to aby
byl zaveden jasný pořádek do toho, kdo členem FAČR je a kdo není.
Z uvedeného textu je tedy zřejmé, že kdo se chce stát
členem musí vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek
50,-Kč (pro příští léta bude roční poplatek činit 200,--Kč pro
dospělého a 100,--Kč pro mládež). Pozn.: veškeré finanční
poplatky se posílají FAČR do Prahy. Pokud bude mít někdo z
příznivců našeho fotbalu zájem, tak mě prosím kontaktujte
(Josef Brendl, Staré Ždánice 150, mobil: 723005030) a já vše
vysvětlím a zařídím.
.
Dále se blíží začátek jarních mistrovských utkání sezóny
2011/2012. Díky ochotě bývalého ředitele místní ZŠ pana
magistra Františka Stejskala mohly v zimních měsících
využívat naše mužstva tělocvičnu v Ohrazenicích. K nabírání
fyzické kondice probíhají výběhy do okolí naší obce. Ve
dnech od 22.2. do 26.2. absolvovali naši muži zimní
soustředění v Horní Malé Úpě.
.
Vážení čtenáři a příznivci ždánické kopané, připravili jsme
pro vás také rozpisy mistrovských utkání jarní dohrávky
sezony 2011/2012, které se týkají našich mužstev mužů a
starších žáků.

foto: zimní soustředění v Horní Malé Úpě. Zdroj: TJ SOKOL

III. třída - Přeloučsko muži – jaro 2012

foto: Pálení čarodejnic, Zdroj: www.starezdanice.cz

Na konci dubna Vás opět pozveme na pálení
čarodějnic. Tolik k blízké budoucnosti.

foto: MASOPUST 2. ročník, Zdroj: redakce

Jako hlavní akcí letošního roku vidíme:

Oslavy 130. výročí založení SDH ve Starých Ždánicích

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

24.3.(sobota)
1.4.
7.4. (sobota)
14.4. (sobota)
22.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
26.5. (sobota)
3.6.
9.6. (sobota)
17.6.

Rádi by jsme opět celodenním programem připomněli místním občanům i návštěvníkům, naší dlouholetou a
myslíme si že i ušlechtilou tradici v naší obci.

„Den otevřených dveří u firmy
HOLCIM pískovna Čeperka”
Samozřejmostí sobě vlastní je připravenost naší jednotky PO
pomoci všude tam, kde by mohlo být třeba s ohledem k naší
vybavenosti.
Antonín Vydra zajišťující bezpečnost průchodu masek křižovatkou
foto: MASOPUST - 2.ročník,
Zdroj: redakce

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.
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3.4. (úterý)
28.4. (sobota)
6.5.
12.5. (sobota)
20.5.
27.5.
3.6.

v 17,00
volno
v 16,00 (Letní stadion)
v 14,30
v 10,30
v 14,30
v 10,00
v 14,30

Choltice – Ždánice
FK Pardubice 1899 – Ždánice
Ždánice – Řečany
Moravany – Ždánice
Ždánice – Mikulovice
Bukovka – Ždánice
Ždánice - Živanice

V měsíci březnu se bude ještě konat Valná hromada TJ Sokol Staré Ždánice, přesný termín členům včas
oznámíme.
Pozor: Díky Tomáši Zdichyncovi můžete sledovat dění našeho fotbalového oddílu a samozřejmě i reagovat
na www.sokolstarezdanice.banda.cz.
Zveme všechny naše fanoušky, aby přišli podpořit naše hráče v bojích o mistrovské body v domácím
prostředí a prožili příjemné odpoledne v našem sportovním areálu.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice

Antonín Vydra
www.starezdanice.cz

Dražkovice – Ždánice
Ždánice – Máteřov „A“
Kolesa – Ždánice
Rybitví –Ždánice
Ždánice – Selmice
Lány na Důlku – Ždánice
Ždánice – Semín „A“
Staré Čivice - Ždánice
Ždánice – Přelovice „B“
Rohovládová Bělá – Ždánice
Ždánice – Srch „B“
Křičeň – Ždánice
Ždánice – Újezd „B“

Okresní přebor starší žáci jaro r. 2012
10. kolo
11. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18.kolo

Další plánované akce jsou : turnaje v nohejbale a v neposlední
řadě asistence na akci:

v 15,00
v 16,30
v 16,30
v 16,30
v 17,00
v 17,00
v 17,00
v 17,00
v 17,00
v 17,00
v 17,00
v 17,00
v 17,00

www.starezdanice.cz
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