ZPRAVODAJ - STARÉ ŽDÁNICE

Dětský den – Cesta pohádkovou vesnicí
Už druhým rokem se pod tímto názvem oslavil
Mezinárodní den dětí v naší obci. Děti měly opět možnost
setkat se s pohádkovými postavami, se kterými si
zasoutěžily, a spolu s rodiči nebo příbuznými se přitom
prošly zákoutími obce. Každé zúčastněné dítě dostalo
dárkovou tašku s překvapením a občerstvení ve formě
párku v rohlíku s limonádou. Trasou prošlo na 84
dětiček. Upřímně, toto číslo nás mile překvapilo, a jsme
rádi, že je o dětský den takový zájem. Organizátorky ze
SPOZ pro letošní rok připravily delší trasu, takže bylo
zapotřebí víc stanovišť, a tím pádem i víc účinkujících v
maskách. Nejprve jsme měli obavy že nebude tolik
dobrovolníků, ochotných se zúčastnit, ale nakonec se lidé
foto: Dětský den - masky, Zdroj: redakce ZSŽ
bez velkého přemlouvání hlásili sami. Celá akce se dělá
pro naše děti a je dobře, že se do ní zapojují občané bez ohledu na politické preference či osobní sympatie. Celkem bylo na trase
21 stanovišť, na kterých byly k vidění pohádkové postavy v celkovém počtu 32 účinkující a to; * 1. Start – paní Petříčková
Jaroslava a Lejhancová Jarmila, * 2. Hajný Robátko – pánové Josef Holický st., Josef Holický ml., Josef Štumr, * 3. Tři prasátka –
Bára Zetková, Terka Zetková, Denisa Mourová, * 4. Červená Karkulka – Martina Průšková, * 5. Vodník – Milan Ansorge , * 6.
Shrek – Vít Spejchlík, * 7. Víla – Zuzana Janderová, * 8. Bílá paní – Iva Knížková, * 9. Teletubbies – Bohunka Hyhlíková, Líba
Kněžourová, * 10. Mickey Minie – Irena Ansorgová st., *11. Pat a Mat – Terka Krátká, Irena Ansorgová ml., *12. Kocour v botách
– Jakub Špatenka, * 13. Čarodějnice – Kateřina Sýsová, * 14. Obr – Standa Valenta, *15. Princezna – Lucka Knížková,*16. Teletubbies – Lída Holubová, Zuzka Čiháková, *17. Soptíci – naši hasiči Honza Čihák, Fanda Přibyl, *18. Šašek – Iveta Beráková
(sponzor Kooperativa), *19. Čert a Káča – Jana Spejchlíková, Petra Motlová, * 20. Král a královna – paní Alena Holická a Marta
Košťalová, * 21. Bába kořenářka – konečné občerstvení Alena Kollmanová.
Poděkování patří též Anetě Ansorgové, která všechna stanoviště opatřila kresbou s říkankou. Touto cestou všem účinkujícím
děkuji za ochotu při realizaci celé akce. Při dalším dětském dnu, třeba za rok, třeba s trochu jinou tematikou, se těší na
shledanou
Irena Ansorgová

Redakční zpráva
Vážení kluby, spolky, sbory a jiní dopisovatelé, žádáme Vás o zasílání svých příspěvků průběžně, nikoliv těsně před uzávěrkou, protože informací směrem k občanům je mnoho a mnohdy je potřeba jazykových korekcí nebo i ručních přepisů, následné grafické
úpravy. Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje 20.11. 2012. Děkujeme za pochopení.
Redakce ZSŽ
..................................................................................... zde odstřihněte .....................................................................................

Soutěž

A máme zde další soutěž! Kdo by nepoznal dominantu naší
obce, ale trochu
jsme si s fotografií pohráli a
pozměnili ji.
Tentokrát nás zajímá zda naleznete 8 z 10ti rozdílů. Zakroužkujte
nezapomeňte na jméno a
r o z d í l ,
telefonický
kontakt nebo č.p. a opět
předejte paní
Pokorné na OÚ.
Za správnou odpověď považujeme zakroužkované místo na
dolní
fotografii tak, aby
bylo
zřejmé co bylo na
fotografii
změněno. V případě správné
odpovědi
budete zařaz e n i
d o
slosování o
200,- Kč a po
Foto: výherkyně paní Marta Polednová, zdroj: redakce ZSŽ vylosování Vás
budeme kontaktovat, tak jako jsme dne 3.7.2012 vyrušili při
práci na zahrádce paní Polednovou Martu a přinesli ji její
výhru 200,-Kč, kterou vyhrála, když správně odpověděla na
otázku z březnového vydání Zpravodaje Starých Ždánic, co
je na fotografii a kde byla pořízena, zachycující pomníček
sv. Marka v části obce Starých Ždánic nazývané ” u třech prdů ”.
Milan Ansorge
Vladimír Hájek
Foto zdroj:
Kontakt: ...................................................................................................
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Slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané, dovolte nám
abychom Vás v půli léta oslovili s několika
informacemi o událostech, které proběhly
od vydání minulého čísla našeho
zpravodaje.
Nejdříve několik slov k přijímání dětí do
mateřské školy ve Starých Ždánicích, jejímž je obec
zřizovatelem. V minulých dvou letech se zvýšila porodnost a
letos tak nastal problém s přijetím všech přihlášených dětí do
MŠ k 1.9.2012. Chtěli bychom ujistit nejen rodiče dětí, ale i
další občany, které tato problematika zajímá, že prioritou
celého zastupitelstva obce je, aby naši školku navštěvovaly
děti ze Starých Ždánic, dále pak z Plchu a Podůlšan, které jsou
potencionálními žáky naší základní školy. Pokud bude i po
přijetí těchto dětí volná kapacita, není jistě nikomu proti
mysli, aby byly přijaty i děti odjinud. Určitým paradoxem je
že je nám zákonem stanoveno, zjednodušeně řečeno, že
nesmíme žádné dítě diskriminovat. Celkem logické by bylo
aby byly umístěny děti z obce , která by si stanovila svá
pravidla, když už platí celkem nemalé peníze na provoz
školky. Doufáme, že i toto bude v příštím roce vyřešeno.

Další, dosti nepříjemnou, událostí bylo vyšetřování, které na základě udání některých
zastupitelů prováděla kriminální policie
Pardubice. Jednalo se o podezření ze spáchání trestného činu při rekonstrukci základní školy, resp. opravy sociálního zařízení
(WC) a dalších oprav, které nebyly součástí projektu „Rekonstrukce energetického hospodářství ZŠ Staré Ždánice”, kterého
se měli dopustit starosta a místostarosta obce. Toto podezření se
nepotvrdilo. Jsme rádi, že škola funguje a děti i personál můžou
pracovat v pěkném prostředí. Možná jsme překazili podnikatelský záměr někomu, kdo věděl, že pokud se sociální zázemí
neopraví, může být škola uzavřena hygienickou stanicí.
Neustálý problémem, který řešíme doslova každý den jsou domy
č.49 a 50. Jedná se o obyvatele, kteří zde žijí, odpadové
hospodářství ( komunální odpady a kanalizace ) aj. Jsme ve
spojení a jednáme se sdružením Romodrom, Magistrátem města
Pardubice - odbor sociálních věcí, Krajskou hygienickou stanicí
Pardubice, Policií ČR, Stavebním úřadem Lázně Bohdaneč,
Magistrátem města Pardubice - odbor životního prostředí, Cizineckou policií, SOP Přelouč ( svoz popelnic) a dalšími.

Poměrně složitá komunikace je s majitelem panem Faltýnkem. V současnosti se snad blýská na lepší časy. Nový správce objektu
pan Vondráček je přístupný ke všem jednáním, tak mu přejme, ať mu to vydrží a situace se vyřeší ke spokojenosti celé obce, včetně
občanů, žijících ve výše uvedených domech, kterým dění okolo není lhostejné, ale bohužel jsou „ poznamenáni „ tím, že tam bydlí.
Byla provedena oprava chodníku u mateřské školy. Staré dlaždice byly vyjmuty a nahrazeny zámkovou dlažbou. Příprava výstavby
I.etapy chodníků v obci je ve fázi, kdy čekáme na vydání stavebního povolení, dále pak proběhne výběrové řízení na zhotovitele
stavby a bude zažádáno o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury. Pokud bychom dotaci nedostali, byla by výstavba
rozdělena a realizována postupně, dle finančních možností obce.
Další informace můžete také získat na webových stránkách naší obce, např. v diskusním fóru.
Přejeme Vám krásné a pohodové léto.
Jaroslav Hyhlík - starosta obce, Josef Holub- místostarosta obce

Neustálé problémy…
Problematika se týká opět bytového domu pana Faltýnka. Splašky se sice odvádějí tam , kam mají, problém je ale někde jinde.
Odpadní jímky byly dodělávány mimo projekt, jsou větší včetně čerpadel, které nám dělají největší paseku. Splašků je z tohoto
domu tolik, že čerpadla nezvládají toto zatížení a proto vypadává proudová ochrana a část obce je v ten moment bez „tlakovky“.
Dohady s majitelem , aby se odpojil z obecního napájení a připojil se na svou el. síť, jsou asi sci-fi. Pan Faltýnek pouze jen slibuje.
Další problém je nakládání s odpadem. Popelnice platí pouze v případě, když si někdo stěžuje. Ostatně velké kontejnery vidíte
všichni neustále plné stát u silnice. Závěr si udělejte každý sám. Problematika migrace lidí z tohoto domu je tvrdým a čím dál větším
oříškem. Neustále se řeší problémy, jako kouření v čekárnách (už i marihuana), což je trend poslední doby. Kouření na dětském
hřišti a o odpadcích se snad ani nebudu zmiňovat. Nynější nájemníci jsou čím dál víc hlučnější, což řešíme dnes a denně. Nebudeme
se bavit o starostlivosti rodičů o děti (ostatně za to berou sociální dávky).
pokračování na straně 7

Úspěšný velikonoční jarmark

Přejeme Vám hodně štěstí.

www.starezdanice.cz
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Poslední den v měsíci březnu se v naší obci konal v pořadí již druhý velikonoční jarmark. Oproti
předešlému roku se letos představilo ještě více prodejců a vystavovatelů, kteří předvedli zajímavé
ukázky řemeslných prací a nabídli k prodeji své výrobky.
Vyzdobený sál Obecní hospody zaplnilo bezmála dvacet stánků. Co všechno bylo letos na jarmarku k
vidění? Hlavním trhákem se stalo stejně jako loni pletení košíků kterých se prodala víc jak polovina.
K dostání a zakoupení byly také sýry a sýrové produkty, rakytník a včelí produkty s vynikající
medovinou od místního včelaře pana Domoráka. V rámci řemeslných ukázek mohli návštěvníci
vidět paličkování krajek, tkaní koberečků na funkčním tkalcovském stavu či spřádání vlny na
foto zdroj: redakce ZSŽ
kolovrátku spojené s prodejem výrobků z ovčí vlny. Nechyběla ani keramika řezbářské výrobky s
ukázkou řezbářství, pletení pedikem, prodej a ukázka „krajkových“ velikonočních vajec (vajíčka navrtávaná frézkou a zdobená
voskem) háčkované velikonoční dekory, skleněná a drátkovaná bižuterie, velikonoční bytové dekory, prodej koupelové vonné
mořské soli a mnohé další. Dobrovolníci z řad Ždáničáků napletli a zájemcům v průběhu jarmarku zdarma rozdávali povedené
velikonoční pomlázky. Návštěvnost jarmarku byla i při letošním velmi špatném počasí srovnatelná s tou loňskou, to znamená více
než 150 osob. Všichni prodejci byli z průběhu i organizace nadšeni a většina z nich přislíbila účast i příští rok. O celkové
spokojenosti svědčí nejen pozitivní ohlasy, ale i zápisy v knize návštěv našeho SPOZ, který opět celou akci připravil.
Poděkování za povedený jarmark patří nejen členům SPOZ, ale také dalším zainteresovaným, kteří pomohli akci připravit.
Děkujeme i všem prodejcům, bez nichž by náš jarmark nemohl existovat a těšíme se na další ročník.
Milan Ansorge
www.starezdanice.cz
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Události z obce

Svoz nebezpečného odpadu
Již několikátý svoz nebezpečného
odpadu se konal v sobotu 19. 5. Tak
jako vždy je spodivem, kde se všechno
to „harampádí“ bere… Díky
hromadnému svážení a separování
odpadu do jednotlivých komodit se
ale můžeme pochlubit čistou obcí a
blízkým okolím bez hromad odpadu
po příkopech, jak je to možné vidět
jinde.
Úspěšnost celé akce trochu kalí jen
to, že si někteří občané svůj odpad
nenakládají sami a pouze ho svezou na
místo se slovy „on to někdo naloží“.
Přitom je vždy vyhlášeno, aby si lidé
odpad naložili a nekupili ho v místě
svozu. Práci pak musejí za tyto
neukázněné spoluobčany provést
zástupci obce a dobrovolníci z řad
občanů. Všem, kteří přiložili i
tentokrát ruku k dílu, děkujeme za
spolupráci. Snad inspirují pro příště i
ostatní.

Vadná trasa kanalizace
Mnozí jistě zaregistrovali výkop
v chodníku na křižovatce vlevo
směrem na Stéblovou .Tento výkop je
sondou na zjištění hloubky uložení
tlakové kanalizace v reakci na její
zamrzání při letošních holomrazech.
Tato kanalizační větev byla největším
problémem, protože zde nefungovaly
čtyři jímky.
Při místním šetření se zjistilo, že
kanalizační tlaková trasa vede
pouhých 47 cm pod povrchem. Navíc
došlo k rozbití potrubí dešťové
kanalizace a natažení „tlakovky“ přes
tuto dešťovou kanalizaci.
Celá věc se předala firmě Agrostav
která stavbu realizovala. Náprava by
měla být brána jako reklamace nedostrana 6

držení technologické kázně. Záruka
ovšem skončila v roce 2010, takže
uvidíme, jak se k tomu firma postaví.
V nejhorším případě vše opět zůstane
na bedrech obce a znovu budeme
potrestáni za laxnost a selhání
lidského faktoru.
Ptejme se, jak je možné, že taková věc
ušla stavebnímu dozoru a zástupcům
obce, kteří v této době měli stavbu na
starost…
Nový starosta SDH
Na začátku června podal demisi
starosta SDH pan Antonín Vydra. Na
následné schůzi byl zvolen nový
hasičský starosta pan Luboš Petříček
ml., který doposud vykonával funkci
místostarosty SDH.
Tímto za Obecní úřad děkujeme panu
Vydrovi za doposud vykonanou práci
a panu Petříčkovi přejeme hodně
úspěchů s vedením našich hasičů.

Položení věnců
V den vítězství, tedy 8. 5. 2012,
proběhlo na místním hřbitově
položení věnců u hrobu padlých
sovětských vojáků.
Oprava kanálu ve vozovce
V měsíci květnu proběhla oprava
kanálu na silnici č.333. Tato překážka
byla na hlavním tahu z Hradce
Králové do Lázní Bohdaneč téměř
dva měsíce a stala se předmětem
častého rozhořčení občanů a řidičů.
Překážka se navíc nacházela
v nepřehledné zatáčce a dlouhou
dobu nebyla označená. Po několika
urgencích na SUS Pardubice bylo
problematické místo označeno, i
když dle našeho mínění nedostačujícím způsobem.
Oprava se protáhla proto, že došlo
k rozpadnutí kanálové šachty, a tím
k průtahům na úřadech, jelikož bylo
nutné zařídit projekt a stavební
povolení. Celá akce byla v režii SUS
Pardubice, která je vlastníkem a
správcem silnice, a stavební práce
www.starezdanice.cz

Historie vs. současnost
prováděla firma Miros. Naši obec
tatohavárie stála padesát tisíc korun,
protože ačkoliv vozovka jako taková patří
SUS, kanalizace pod povrchem je
majetkem obce.

Výstavba nového chodníku před Mateřskou školkou.
Poděkováni patří panu Josefu Fišerovi a panu Zdeňku
Koutníkovi.
Rok 1931. Cesta ke hřbitovu, již volala po neodkladné
opravě. Byla nákladem obce upravena a po obou
stranách zasázeno vkusné stromořadí lipové, čímž
vzhled od silnice ke hřbitovu velice získal.
LÍPA SVOBODY- byla zasazena v květnu 1919 před
č.p.94 u kostela. Průvod z hudbou vyšel ode mlýna. Slavnostní řeč při sázení lípy pronesl
Švagerka František , řídící učitel. Žactvo školy předneslo deklarace a zpěvy. Bylo sebráno
645,-, jež byly o Vánocích rozděleny sirotkům po padlích vojínech ve válce světové. Děkujeme P. Štumrové za poskytknutí informací

Zviditelnění obce v Evropském měřítku.

Ford Czech Man Tour
První červnovou sobotu se naše obec stala
centrem sportovního klání triatlonistů,
„železných mužů i žen“. Start a cíl soutěže
byl u písníku Oplatil v prostoru u restaurace
Anbar a trasa vedla přes Ždánice, Dolany,
Dobřenice, Kasalice, Pravy, Rohoznici,
Křičeň a Hrádek. Obec byla uzavřena průjezdnou uzavírkou, což nejednomu našinci ztrpčilo život čekáním na
povolení vjezdu do obce. Uzavírka ovšem
byla nutná z důvodu zajištění bezpečnosti
nejen nás občanů, ale také samotných
závodníků. Někteří občané bohužel příliš
pochopení neměli a pořadatelskou službu
počastovali nevlídným slovem. Kritická
slova se snesla i na adresu vedení obce a na
to, že neinformovala občany o konání akce.
V tomto případě ovšem byla naše obec
pouze seznámena s konáním závodu;
organizace byla kompletně v režii
pořadatelů a policie. Příště tedy doufejme
ve více ohleduplnosti a vstřícnosti na všech
stranách.

Hudební festival s názvem „Let It Roll“ se rozezněl v pískovně Oplatil o víkendu 20.7.- 22.7, kdy do kempu v katastru obce
zavítaly tisíce hudby chtivých lidí z celé Evropy. Obec čelila nájezdu mladých lidí, kteří naší obcí projížděli do ubytovacích
kempů nedaleko obce. Hlavnímu náporu ovšem čelila prodejna COOP, kam se celý víkend hrnuli lidé za nákupem potravin a
nápojů a Obecní hospoda, kam „kempaři“ přišli za teplým a kvalitním menu. Za zvýšený pohyb lidí v obci , zvýšené decibelové
zatížení a užití veřejného prostranství nám byla organizátorem poskytnuta finanční kompenzace a volné vstupenky pro naši
mládež.
Milan Ansorge

Staročeské Máje 2012

Sponzoři:

Staročeské Máje 2012

Vítání občánků 12. 5.2012
Naše tři nové občánky přivítaly do života
pásmem písniček děti ze ZŠ a proslovem
pak premiérově místostarosta obce pan
Josef Holub. Celou akci organizoval SPOZ
ve spolupráci s OÚ.
Změny na radnici
Dne 15. 6. 2012 podali hromadnou demisi z
řad zastupitelů pánové Korunka M.,
Dalecký J. a pan Vydra A.. Na křeslo po
panu Vydrovi nastoupil další v pořadí
kandidátky strany pan Josef Čihák.

Průběh Májí ve Starých Ždánicích je
nám všem notoricky znám, a tak jen v
krátkosti shrnutí. Opět od ledna do
května se každou sobotu scházela
mládež v sále Obecní hospody k
nacvičování Staročeských Májí. Den
„D“ byl poslední sobotu v měsíci, tedy
26. 5. kdy se uskutečnily Staročeské
Máje.
foto: Staročeské Máje 2012, Zdroj: redakce ZSŽ
Ve 13 hodin, za hudebního doprovodu orchestru pana Jaroslava Perného, se vydal průvod mládenců v krojích na cestu
vsí, tak aby každý mládenec vyvedl svou dívku z domu. Děvčata, jak je zvykem oblečená v krojích si zatančila před domem s
mládencem pod malou májkou, která po doznění hudby byla zlomena na znamení, že je děvče k tanci zadáno.
Průvod prošel celou vsí za vedení „družby“(nebo jak chcete pánů ve fracích s kloboukem a parapletem) až pod samotnou Májku,
kde si všichni zatančili před zraky početného obecenstva Staročeskou besedu, která je vždy vyvrcholením a tečkou za Májemi.
Večer měli příznivci tance a hudby možnost si zatančit na Májové zábavě, která v úzkém kruhu pořadatelů (nikdo jiný se
nezúčastnil), která trvala do brzkých ranních hodin.
Tentokrát celou organizaci vzala do rukou mládež sama. Na tom by nebylo vůbec nic špatného, kdyby do toho nebyla zapojena
snaha vynechat Obecní úřad nebo jeho zastupitelé z příprav nebo samotné realizace této akce. Staročeské Máje nikdy nebyly
soukromou akcí, ale vždy byl tento den obecním svátkem, na kterém spolupracovala celá obec bez rozdílu. Tak to je i všude jinde,
vždyť to je historické dědictví, na které bychom měli být pyšní a hrdi, a ne, aby se z toho stala akce ze které by měl někdo jakkoliv
profitovat nebo dokonce mít soukromý zisk, jak se tomu bohužel v nedávné minulosti stalo, při obnovení Májů v roce 2010, kdy
se tancovaly Staročeské Máje „naruby“.
Byla to vynikající akce s velkým a kladným ohlasem široké veřejnosti.
Obecní úřad
www.starezdanice.cz
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Dovolte mi , abych Vás jménem svým i jménem sboru
dobrovolných hasičů
co nejsrdečněji pozdravil.
V prvním čtvrtletí tohoto roku jsem Vás
seznámil s plánem činnosti na následující období
dalších třech měsíců. Lze konstatovat , že se nám tento
plán podařilo splnit. Chvílemi naše snažení
připomínalo maratón ale nakonec jsme vše stihli a
zdárně realizovali.
K samotným akcím:
První akcí hodnoceného období byl tradiční hasičský ples konaný v
březnu tohoto roku.Děkujeme tímto všem občanům za slušnou
návštěvu.Posledního dubna jsme spolu s obecním ůřadem opět
zorganizovali pálení čarodějnic. Na začátku června jsme byli nápomocni
foto : okolo roku 1938
při zajištění dětského dne.
23.června jsme za vydatné pomoci pracovníků fyrmy HOLCIM provedli brigádu při které
se očistila a zkultůrnila část struhy v prostoru hasičské nádrže. Po té bylo možno si
zasportovat při nohejbalu a večer popovídat při občerstvení. Tuto akci vidíme velice
pozitivně,neboť přinesla z jedné strany užitek a z druhé strany zábavu. Po této akci
následovalo několik brigád z cílem připravit oslavy ke

Již let
0
13

Sbor dobrovolných hasičů Staré Ždánice

zdroj: soukromá sbírka občanů, Josef Malý

130.výročí založení našeho hasičského sboru
14.7.2012 dopoledne si mohli naši spoluobčané prohlédnout hasičskou zbrojnici kde byli
vystaveny fotografie a jiné předměty připomínající hystorii i současnost našeho sboru.
Odpoledne pak družstvo St.Ždánic a družstvo Košetic předvedlo několik ukázek z
požárního sportu,po té byli všichni přítomní svědky ukázky vyproštění zraněné osoby z
motorového vozidla i z předáním zdravotnické službě která dokončila ukázku až po
samotný odvoz zraněné osoby.Dále pak jednotka z Košetic předvedla ukázku uhašení
drobného požáru pomocí has.vozidla TATRA 815.
Poslední ukázkou byla prezentace a předvedení nového vozidla Wolsfagen Passat
dopravní policie ČR.
Večer se mohli hosté pobavit na taneční zábavě. Věříme že se program líbyl všem
návštěvníkům.
U této příležitosti obdržela naše jednotka požární ochrany čtyři nové zásahové obleky
které byli zakoupeny obecním úřadem. Za toto velice děkujeme. Tak to byl podrobný výčet
akcí za poslední čtyři měsíce.
Lze konstatovat , že jsme v tomto období pracovali s větším nasazením a že se nám snad podařilo důstojným způsobem oslavit
významné výročí našeho sboru a zároveň uctít památku všech našich předků , kteří s možná ještě větším úsilím stavěli základy
našeho sboru dobrovolných hasičů.
Na období letních měsíců má naše JSD jediný a hlavní úkol, udržovat výjezdovou techniku v perfektním stavu , neboť díky
teplému a mnohdy suchému počasí vzniká zvýšené nebezpečí požárů hlavně travních a lesních porostů. Jednotka je pak schopna
zasáhnout vždy , když je o to požádána OS HZS Pardubice.
Žádáme proto občany aby v následujícím
období zbytečně nerozdělávaly oheň v místech,
kde hrozí rychlé
rozšíření ohně. V tom případě se už nejedná
o oheň ale o požár. Následky
takových
událostí jsou
mnohdy hrozivé. Závěrem bych
c h t ě l
jménem svým
i jménem celého sboru
dobrovolných hasičů popřát krásné prázdniny a
klidnou a spokojenou dovolenou
všem občanům naší obce.

Stadion Cup - 7. ročník
V sobotu 21. července se v naší obci uskutečnil již 7. ročník
závodu mopedů. Za pěkného počasí a na pozměněné trati ( část
tratě vedla parkem) se přihlásilo k hlavnímu závodu 38 jezdců a
18 jezdců ve dvou kategoriích – do 50-ti let a nad 50 let se
soutěžilo na strojích ORIGINÁL. Naší obec reprezentovalo 12
jezdců a 6 jezdců se probojovalo do velkého finále.
V první desítce se umístili 4 závodníci. Prvenství si odvezl do
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ letošní objev Tomáš FUSEK,
druhé místo obsadil Aleš NEŠETŘIL ze STARÝCH ČIVIC a
třetí příčku vybojoval domácí borec Jenda ČIHÁK. Další
domácí jezdec Denis ŠMÍD skončil čtvrtý.
5. Tomáš HRŮŠA - VORS Brozany
6. Roman JANDERA - St. Ždánice
7. Michal PECHÁNEK - Hradec Králové
8. Ondřej PLESKOT- St. Ždánice
9. David MZIK - St. Čivice
10. Lukáš Holub - Nerad
V doplňkovém závodu originálů vévodili domácí závodníci.
V kategorii do 50-ti let prvenství vybojoval Jenda ČIHÁK,
třetí skončil Jirka MYŠKA a v kategorii nad 50let zvítězil
Jirka DOSTÁLEK z Plchu jezdící za St. Ždánice. Všichni
účastníci velkého finále byli odměněni věcnými cenami.
Honza ČIHÁK byl vyhlášen jako nejlepší domácí jezdec. Byl
odměněn
i
nejmladší účastník
závodu 15-ti letý
Jirka DOSTÁLEK.
Sobotní odpoledne
bylo zakončeno
večerní zábavou v
obecní hospodě, kde
mělo hlavní slovo duo BRAVO.
Na závěr bych chtěl všem
závodníkům
poděkovat za
reprezentaci obce a dosažení
výsledků, všem pořadatelům za
přípravu a zajištění závodu a
všem divákům, kteří fandili našim
jezdcům a přišli se podívat.
Josef VODIČKA
ředitel závodu
Foto autor: Jaroslava Jeníčková

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat dobrovolným hasičům, a hlavně spoluobčanům
kteří nám pomáhali při sobotním požáru našeho domku č.p. 37, dne 28.7. 2012.
Lucie Krstevová, Marek Bednář

Když lhostejnost není „doma”

Za SDH Staré Ždánice - Antonín Vydra

Budoucnost SDH Staré Ždánice ???
Možná by jeden slzu uronil nad děním v naší zemi, kdy mnoho dobrého odchází a
to horší zůstává, a snad i přichází. Po té Vás to nutí k zamyšlení, co bude, jak dál? Co
třeba hasiči? A co zrovna u nás, v naší obci? Bude zde stále někdo, kdo nejen nad našimi
domy, bude držet tu ochranou ruku, jako tomu je ve Starých Ždánicích již 130 let.
Dnes můžeme na mnoho takových otázek odpovědět jediným slůvkem - Ano.
Budoucnost SDH Staré Ždánice je zajištěna, kdy důkazem je sice malý, ale
přesto připravený ve vyčkávací pozici Daniel Vydra s hodnosti
„ baby” . ( jak je uvedeno na čepičce, *baby=dítě )
A my? My už si jen můžeme přát, více takových malých „ Soptíků” a popřát
jim mnoho zdraví a štěstí při tolik záslužné činnosti SDH Staré Ždánice.
Vladimír Hájek
foto : Dan Vydra - ležící, spící; zdroj:redakce ZSŽ
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Bezvětrná byla sobota 28.7.2012 s teplotami překračující hranici 30-ti °C a ve 1220 hodin na dispečinku linky 112 rozezněla paní
Soňa Slavíková telefon. Vracejíc se domů, povšimla si kouře a následně plamenů na střeše domu č.p. 37 v naší obci, tímto dala
pomět k výjezdu záchranných složek. Ve 1222 hodin obdržel starosta obce p. Hyhlík informaci o požáru i s místem události a spustil
27
sirénu. Již ve 12 k místu požáru dorazili naši dobrovolní hasiči a okamžitě pomohli s hašením, které již bylo zahájeno občany za
použití hasících prostředků od sousedů Holických. Požár se podařilo uhasit téměř ihned, ještě před příjezdem hasičů ze SDH
Srch, SDH Čeperka, SDH Lázně Bohdaneč a HZS Pardubice. Jako příčinu požáru byl
vyšetřovatelem HZS Pardubice označen zkrat na elektroinstalaci.
Díky všem jmenovaným i nejmenovaným, avšak též obětavým občanům, nedošlo k
újmě na zdraví, ani k větším škodám na majetku a patří jim naše poděkování.
redakce ZSŽ ve spolupráci s SDH Staré Ždánice
Výjezdy SDH Staré Ždánice: 19.2. čerpání vody u Aleše Kněžoura
7.3. požár suché trávy u písníku
29.3. požár skladu v Semtíně
28.7. požár rodinného domu č.p. 37 ve St. Ždánicích.
www.starezdanice.cz
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Zprávička z naší základní školy

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice

Ukončení školního roku 2011-2012
Tak jako každý rok vyjeli naši žáci na Školu v přírodě. Jeli jsme počátkem června do
Deštného v Orlických horách, kde nás čekalo ubytování ve velmi příjemné chatě. I když
nám počasí příliš nepřálo, věřím, že se děti nenudily. Měli jsme připraven bohatý
program na téma, které nás provázelo celý pobyt a tentokrát mělo název " Máme rádi
strašidla, protože jedí povidla".
Každý den byly pro děti připraveny hry a soutěže na dané téma, za jejichž splnění děti
získávaly body. V průběhu našeho pobytu probíhala také rozšířená výuka v poskytování
1. pomoci a život zachraňujících úkonech, včetně resuscitace na modelech miminka a
dítěte školního věku. Celkem se zúčastnilo 20 dětí z celkového počtu 34 žáků a věříme,
že děti byly spokojené.
foto : zámek Žleby
V měsíci červnu se žáci zúčastnili také besedy
o včelaření s panem Domorákem a panem Báchorem. Povídání o chovu včel bylo velmi
zajímavé a doplněné dokumentem o životě včel.
V rámci výuky prvouky, přírodovědy a vlastivědy byly uskutečněny exkurze do
Hvězdárny v Hradci Králové, státního zámku Žleby a obory s bílými jeleny spojené s
ukázkou výcviku dravců. Zejména z té poslední části byly děti nadšené a počasí nám
opravdu přálo.
Celých 10 měsíců uteklo jak voda a všem žákům a pracovníkům školy přeji krásné a
zasloužené prázdniny.
Jana Spejchlíková

Vážení čtenáři „Zpravodaje“ rádi bychom vás krátce seznámili s činností a sportovními výsledky naší TJ Sokol Staré Ždánice.
Nadále se snažíme zlepšovat podmínky pro naše sportovce a návštěvníky. Např. jsme zbourali a následně postavili novou zábranu
se sítí u kabin, protože docházelo k poškozování fotbalových míčů, dále se snažíme udržovat pořádek v celém areálu a uvnitř kabin.
Co se týká sportovních výsledků, tak v letošním roce bohužel skočila činnost našich starších žáků, protože pro nadcházející
sezónu bychom měli malý počet hráčů. Po skončení mistrovských soutěží se rozloučili hráči, trenéři a rodiče fotbalovým utkáním a
následným občerstvením na našem hřišti.
Velmi se o to organizačně zasloužila Péťa
Štumrová, která společně s ostatními
maminkami zajistila občerstvení a obsluhu.
Dále předala na památku všem
malým fotbalistům malé dárky a diplomy.
Chtěl bych poděkovat všem mladým
fotbalistům, trenérům, vedoucím za
sportovní reprezentaci naší TJ a především
také rodičům za jejich podporu (dopravu na
zápasy, praní dresů, atd.).
Co se týká fotbalového mužstva mužů, tak
podobně jako u žáků proběhla po ukončení
mistrovských utkání rozlučka s uplynulou
sezónou, kde sehráli utkání se svými
příznivci a následovalo občerstvení.

foto : ukázka Sokolnictví

Úprava zeleně v obecním parku
V měsíci březnu proběhlo v naší obci prořezávání zeleně, zaměřené hlavně na staré, nemocné a poškozené stromy. Tento zásah se
nevyhnul ani našemu parku. Ne jednomu pamětníkovi jistě přišlo líto, že k zemi spolu se zelení padá i kus historie. Vždyť
některým stromům bylo dle odhadů kolem osmdesáti let. Prořezávání i
kácení bylo nezbytné především z bezpečnostních důvodů. Ti z vás, kteří
při kácení park navštívili, se mohli na vlastní oči přesvědčit, v jak špatném
stavu se stromy nacházely. Duté, rozpraskané a roztrhané, nemluvě o
velké staré vrbě, která byla ztrouchnivělá. Celý zásah jsme konzultovali s
pracovnicí z životního prostředí, která se ke každému stromu vyjádřila
jednotlivě. Mnohdy nevydala povolení ani na stromy, o nichž si myslíme,
že ohrožují majetky některých z nás – ke zbytečnému kácení tedy
rozhodně nedošlo. Práci provedla odborná firma, která pokácený porost
odprodala zájemcům o palivové dřevo. Částka z odprodeje dřeva byla obci
nakonec odečtena z celkové fakturační částky. Firma zároveň odvedla
perfektní práci také s kompletním úklidem větví, včetně vyfrézování
foto : Lípa u cesty poblýž můstku, zdroj:redakce ZSŽ
pařezů po vykácených stromech.
Nyní se park může zdát bez vzrostlých stromů poněkud prázdný. V plánu je postupné osazování a celková revitalizace celého
parku tak, abychom mohli být hrdi na to, že máme hezké centrum obce. Vždyť která vesnice se může pochlubit velkým parkem s
krásnými zákoutími, jaký máme my.
Milan Ansorge

foto zdroj: TJ SOKOL

Konečná tabulka III. třídy - Přeloučsko muži - ročník 2011/2012

Rk.

Tým

Záp

+

0 - Skóre Body (Prav)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

R. Bělá
St. Mateřov A
Újezd B
Křičeň
Lány
Srch B
Dražkovice
Přelovice B
Rybitví
St. Čívice
St. Ždánice
Kolesa
Semín A
Selmice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
16
15
12
11
11
9
8
7
7
7
6
6

2
2
3
4
4
5
4
2
2
5
5
3
5
4

2
4
7
7
10
10
11
15
16
14
14
16
15
16

81: 20
90: 23
67: 47
82: 46
60: 48
50: 63
56: 48
42: 73
46: 75
53: 73
34: 55
49: 72
38: 54
38: 89

68
62
51
49
40
38
37
29
26
26
26
24
23
22

( 29)
( 23)
( 12)
( 10)
( 1)
( -1)
( -2)
(-10)
(-13)
(-13)
(-13)
(-15)
(-16)
(-17)

Do okresního přeboru postoupily mužstva Rohovládové Bělé
a Starého Máteřova.
Do IV. třídy sestoupili Selmice.
Co se týká přípravy na novou sezónu, tak začínáme účastí na
turnaji v Rajnochovicích, který proběhne 14.7. 2012.
Dále upozorňujeme naše příznivce, že tradiční „46. ročník
memoriálu Oldřicha Kašpara“, pořádáme ve dnech 4.a 5.8.
2012 za účasti mužstev Dolan, Rohoznice, Rajnochovic a
domácích Starých Ždánic.

Uvádíme rozpis mistrovských utkání III.třídy.
III. třída - Přeloučsko muži – podzim 2012
1. kolo 12.8. v 17,00
Ždánice – Křičeň
2. kolo 19.8. v 17,00
Ždánice – Řečany nad Labem
3. kolo 25.8.(sobota) v 17,00 Rybitví - Ždánice
4. kolo 2.9. v 17,00
Ždánice - Semín
5. kolo 9.9. v 17,00
Újezd - Ždánice
6. kolo 16.9. v 16,30
Ždánice – Staré Čivice
7. kolo 22.9.(sobota) v 16,30 Bohdaneč - Ždánice
8. kolo 30.9. v 16,00
Ždánice – Přelovice
9. kolo 7.10. v 16,00
Lipoltice - Ždánice
10. kolo 14.10. v 15,30
Ždánice – Srch
11. kolo 20.10.(sobota) v 15,30 Kolesa - Ždánice
12. kolo 28.10. v 14,30
Ždánice – Lány na Důlku
13. kolo 4.11. v 14,00
Rohoznice - Ždánice

Jak již jsme sdělovali v minulém vydání „Zpravodaje“, tak můžete
sledovat aktuální dění v naší TJ Sokol na webových stránkách
www.sokolstarezdanice.banda.cz.
I nadále platí, že pokud bude mít někdo z příznivců našeho
fotbalu zájem stát se členem FAČR (Fotbalová asociace České
republiky), tak mě prosím kontaktujte (Josef Brendl, Staré
Ždánice 150, mobil: 723005030) a já vše s vyplněním přihlášky
vysvětlím a zařídím.
Těšíme se na setkání s vámi v našem areálu na sportovních nebo
kulturních akcích, které jsou pořádány naší TJ Sokol Staré Ždánice a přejeme všem čtenářům krásné léto.
předseda TJ Sokol Staré Ždánice
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Co si máme myslet o hrajících si dětech na silnici? Kolikrát drobotina jezdí na odrážedlech až ke křižovatce, míčové hry jsou na
denním pořádku. Shromažďování starších dětí po setmění na různých místech obce je opět problémem, protože se to opět neobejde
bez rámusu, kouření a alkoholu (dětské hřiště, obchod Jednota, autobusové čekárny, okolí bytového domu).
Nešvar, který provozuje jedna z nájemnic, je oslovování obyvatel obce o zapůjčení peněz. Nejedná se o nic jiného, než o skryté
žebrání. Nepůjčujte ani sebemenší částku.
Další o čem se chci zmínit, jsou množící se domovní krádeže v poslední době. Monitorujte pohyb osob v obci včetně pohybu
neznámých vozidel. Nebuďte lhostejní, chraňme jeden druhého, jde o naši společnou věc. V případě nutnosti volejte Policii ČR. To
je jen krátký výčet jednoho velkého společného problému, který nám mimo jiné snižuje tržní hodnotu našich domů a pozemků.
Musím se omluvit některým nájemníkům z tohoto domu, jelikož do této věci jsou vtaženi také, jen proto, že zde bydlí a snaží se
zapadnout do obce. Ostatně oni sami ví, koho se tento článek netýká. Všichni nejsou stejní. Závěrem jen pro informaci. Každý
měsíc se na OÚ koná porada se zástupci sdružení Romodrom a Magistrátem města Pardubice - oddělení sociálně právní ochrany
dětí. To jen pro objasnění, že se v této problematice neustále něco děje.
Milan Ansorge
www.starezdanice.cz
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