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Informační občasník určený občanům obce

přejí všem čtenářům děti ze ZŠ, OÚ Staré Ždánice a redakce ZSŽ
Slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané, dovolte
nám, abychom Vás na konci
roku oslovili s několika
informacemi, které proběhly
od vydání minulého čísla
našeho zpravodaje.
Začíná další topná sezóna a je třeba se zabývat
údržbou komínů naších rodinných domků, kdo
to neučinil již dříve.
Jak se lze vyhnout problémům? Pravidelně se
starejte o komín ve všech příslušných
náležitostech. Nezapomeňte si schovávat
doklady od kontroly komína, ať předejdete
finančním postihům.

K zajištění informací, které firmy tyto
služby vykonávají, je Vám nápomocen
obecní úřad.
Závěrem žádám občany, kteří spalují
neekologická paliva, aby si uvědomili, že
ničí životní prostředí a znepříjemňují
život svým spoluobčanům.
Další věcí je nakládání s odpady.
Každý občan produkuje odpad a zároveň
žádá, aby ho odpad neobtěžoval, aby se
neválel okolo domů. Protože odpady se
musejí odvážet, aby se s nimi v rámci
ochrany zdraví a životního prostředí
nakládalo podle zákona, je nutné za tuto

službu platit.
Odpadové hospodářství se v naší obci
skládá : ze svozu
komunálního odpadu,
který se provádí v letních měsících 1x za
čtrnáct dnů a zimních měsících každý
týden.
z pytlového svozu papíru, plastů a
tetrapaků, který se provádí každou první
a třetí středu v měsíci.
ze svozu velkoobjemového a
nebezpečného odpadu, který provádíme
2x za rok, tj. jaro, podzim.
...... pokračování na straně 2

Školní soutěž
Začátkem října redakce ZSŽ vyhlásila v naší
základní škole soutěž „Namaluj adventní přání”.
Do redakce přišlo na devět desítek vánočních a
novoročních přání, které děti naší základní školy
vytvořily. Z tohoto velkého množství byly vybrány tři
nejlepší náměty, které zdobí „PÉ-FKO” Vašeho
zpravodaje.
Dne 4.11. 2012 jsme ocenili nejlepší přáníčka drobnou a
sladkou cenou.
Sněhulák
- Morávková Katka
Kapřík
- Průšková Nelča
Vánoční svíčka - Tamášová Natálka.
Všem dětem děkujeme a výherkyním blahopřejeme.

Uzávěrka příštího vydání zpravodaje: 20.3. 2013 !!! Výherkyně soutěže „ Namaluj adventní přání”; zleva: Morávková Katka, Průšková
Vydání začátek dubna. Nelča, Tamášová Natálka
www.starezdanice.cz
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Kalous ušatý v naší obci
Počátkem srpna se na našem ořešáku ve dvoře, v části obce nazývané „Na kopečku“, usadila k dennímu
úkrytu soví rodinka. Ptáků bylo celkem sedm, pár s pěti mláďaty. Nahlédnutím do encyklopedie jsme
zjistili, že se jedná o kalouse ušatého, který je rozšířený po celé Evropě. Rodinka zřejmě původně
hnízdila na skupině stromů u sousedů a u nás pak pravděpodobně hledala klid a ukrýt před hlučným
hejnem špačků. Ve dne seděli kalousi vysoko v koruně a s rostoucí denní teplotou sestupovali níže.
Mláďata na sebe upozorňovala svým zvláštním pískotem, kterým se dnem i nocí hlásila o potravu. Po
celý měsíc jsme se zájmem sledovali, jak přes den ptáci odpočívají a k večeru ožívají a loví, aby své
potomky nasytili. Zpočátku nás při pohybu po dvoře velmi pozorně sledovali. Když postupně zjistili, že
jim nehrozí žádné nebezpečí, tak si klidně v naší přítomnosti čistili peří. Na základě podnětu jednoho
našeho známého se k nám přijel podívat ornitolog z muzea v Pardubicích. Soví rodinku si
vyfotografoval a potvrdil naše „neodborné“ určení kalouse ušatého. Ptáci svá mláďata vyvedli, což
nasvědčuje tomu, že se u nás cítili bezpečně. Na ořešáku pobyli zhruba měsíc, poté se počet kalousů
začal snižovat, až zůstal jenom jeden. O sovách víme podle jejich nočních hlasových projevů již několik
let, ale do přímého kontaktu jsme se s nimi dostali poprvé letošní léto. Žít na jednom dvoře s tak krásným
tvorem byl opravdu nezapomenutelný zážitek.
Kalous ušatý, zdroj: wikipedia.org Děkujeme rodině Hledíkových za zajímavý příspěvek do ZSŽ.
zdroj: Rodina Hledíkova, 14. 10. 2012
pravá.
Zajímavé
je
také
to,
že
má
zrak uzpůsobený k vidění na větší
Kalous ušatý náleží mezi středně velké druhy sov. Co do
velikosti je srovnatelný s holubem domácím nebo s blízce vzdálenosti, přičemž na blízko vidí špatně. Dalšími znaky typické pro
příbuzným puštíkem obecným v porovnání s ním je však většinu sov jsou ostré drápy na silných končetinách a ostrý zahnutý
zřetelně štíhlejší. Délka jeho těla činí 35–40, průměrně tedy zobák. Je aktivní za soumraku a v noci, v zimě přes den se přitom často
38 cm a v rozpětí křídel měří 90–100 cm. Hmotnost u samců se zdržuje v menších skupinách. V jeho potravě se nejčastěji objevují
hlodavci, díky čemuž je považován za užitečného, ale požírá také jiné
pohybuje mezi 220–305 g, u samic pak mezi 260–435 g.
Podobně jako všechny druhy sov má i kalous ušatý skvěle savce, menší druhy ptáků a hmyz. K hnízdění využívá nejčastěji
vyvinutý sluch a zrak, svou kořist dokáže dokonce lokalizovat opuštěná hnízda krkavcovitých ptáků, kam klade 3–7 světlých vajec.
i v naprosté tmě. Významně mu přitom napomáhá asymetrické
zdroj: http://cs.wikipedia.org
umístění ušních dutin kdy levá je výrazně výše položená než ta
........ pokračování ze strany 1
Slovo starosty a místostarosty
-ze sběru vysloužilých elektrospotřebičů, které
můžete odevzdat do kontejnerů umístěných na
dvoře ČOV každou první sobotu v měsíci od 9
do 10 hodin. Tyto elektrospotřebiče obec
zdarma odevzdá do kolektivní ho systému
ELEKTROWIN.
Způsob platby za odpad řeší Obecně závazná
vyhláška č. 1/2012,o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů . Výše poplatku je do
letoška 500,-Kč, od příštího roku může činit až
1000,-Kč. Poplatek je konstruován podle
skutečně vynaložených nákladů obce na odpad
a jeho maximální výše je omezena zákonem.
Čím více odpadů obec
vytřídí a předá

k recyklaci, tím vyšší je finanční
odměna, kterou obec získá ze systénu
EKO-KOM. V současné době nám však
tyto odměny klesají, a tudíž to vypadá, že
třídíme málo.
Budou-li všichni občané třídit odpad a
odevzdávat ho do obecního svozu, je
možné , že se poplatek zvyšovat nebude.
Co se nám povedlo: - byl proveden dílčí
přezkum hospodaření obce kontrolní
skupinou Krajského úřadu Pardubice,
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ukončili jsme přípravu na výstavbu první
etapy chodníku. Obec obdržela na tuto
akci stavební povolení. V naší mateřské
školce jsme vybudovali nové osvětlení
v obou hernách, tím jsme odstranili
závadu z kontroly KHS Pardubice.

- Dále jsme v MŠ provedli výměnu
hlavního řádu vodovodního potrubí. - V
budově obecního úřadu provádíme
výměnu oken, což v budoucnu přinese
energetické úspory.
Co připravujeme: - pracujeme na
projektu výstavby druhé etapy
chodníků, připravujeme žádosti o
dotace v roce 2013 dle nejaktuálnějších
potřeb obce, intenzivně pracujeme na
přípravách pro odpisování majetku
obce, pracujeme na inventurách
obecního majetku dle nových právních
norem, připravujeme uzavření
a
vyhodnocení projektu na zateplení (
Rekonstrukce energetického hospodářství ZŠ Staré Ždánice ).
Závěrem bychom chtěli všem
spoluobčanům popřát krásné prožití
Jednoho letního dne (1.9.2012) u hasičárny pod starou břízou, hasič Ráďa Štěpánek
svátků vánočních a do nového roku
vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle, v naší obci mezi městy 2013 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
plnily se korbele. Byl to ten slavný den, kdy tu byl sveden velký nohejbalový boj, byl to ten a pracovních úspěchů.
slavný den, kdy tu proběhl Cirkus Cup. Významný, náročný, slavný nohejbal. A nyní kdo tu
všechno byl: třicet šest nohejbalových borců ze Ždánic a jiných dvorců, turnajový a S pozdravem
cirkusový inspektor, hasičský a policejní sbor. Poblíže hlavního stanu jednočlenná delegace
z obecního hradu pod vedením starosty Hyhlíka. Početná družina diváků, nejeden z nich Váš starosta - Jaroslav Hyhlík
pomýšlel na kořalku. Diváci seděli u velkých stolů zapůjčených od místních Sokolů. Dále Váš místostarosta - Josef Holub
občerstvovací stánek a výborná svačina od firmy Bartoš+Hrubeš+Palina. Na stránkách
nohejbalové kroniky ozdobným písmem je psáno: „Většina borců se vrátila domů až ráno.“
Pilo se tam jako v Praze všude samá zelená, jedno pivo druhý pivo, byla dobře chlazená. A jak
to všechno bylo. Vážení občané, vzácní hosté, s nohejbalem je to prosté: Od stožáru ke
stožáru síť je pěkně napnutá, přes ni míč se lehce překopá. Kdo nejvíc výher získá, ten na
závěr „We are the champions“ si píská. Letos k oslavám byl velký důvod, neboť vítězní
„Pouťáci“ (Renďa Pleskot, Vašek a Tomáš Zdychincovi) ve Ždánicích mají původ. Druhý
Diton a třetí Plch nemusí moc litovat, stačí trochu trénovat. Celodenní zábavu podpořila
kvalitní hudba od Jožky Břízy ze stanu. Pepa Malý připravil tak skvělý pažit, že se mohlo
dlouho pařit. Všem výše jmenovaným děkujeme a smekáme čepice za podporu této
veselice.A závěrem jak mi nohejbalisté říkáme: “…nemusí pršet, jen když kape...“

Jménem UV Cirkus Cup, Martin Korunka
Poznámka redakce: na přání dopisovatele ponecháno bez jazykové a grafické korekce
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Zprávička z naší základní školy
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo základní školu 33 žáků v 1. – 4. ročníku.
Učitelé i žáci pracovali podle Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Ždánice, v mimoškolních
aktivitách byla žákům nabídnuta práce v zájmových kroužcích: rybářský, práce na PC, hra na flétnu a zdravotnický. Sportovní vyžití
nabízí dětem TJ Sokol Staré Ždánice, oddíl národní házené v Pohřebačce a různé sportovní kluby v blízkých Pardubicích.
Výuka v současné době už nemůže probíhat pouze tradiční formou, a proto byly pro žáky připraveny různé aktivity.
V rámci literárně dramatické výchovy děti pravidelně 1x měsíčně navštěvovaly tematicky zaměřená divadelní představení,
která byla ve zdejší mateřské škole. V rámci spolupráce školy a obce jsme připravili kulturní vystoupení na setkání dříve narozených
občanů Starých Ždánic a v listopadu to naopak bylo přivítání malých občánků do života, kde děvčata přednesla básničky a zazpívala.
V listopadu se také dvakrát otevřela budova školy široké veřejnosti a každý kdo měl zájem si mohl prohlédnout nově zrekonstruované
prostory.
A protože v tomto měsíci začíná advent, děti se naučily koledy, které pak zazpívaly pod ozdobeným stromem všem přítomným
spoluobčanům.
Nasát nejen atmosféru profesionálního divadla, ale i
obdivovat architektonickou a výtvarnou výzdobu jsme
zajeli do krásného pardubického divadla. V rámci
výuky hudební výchovy proběhl taktéž v listopadu
výchovný koncert, při kterém byli žáci seznámeni
s hudebními žánry a nástroji.
A už je tu prosinec a nádherný čas lidových tradic.
Jejich udržování také patří do rozvoje dětí, a tak naše
Barborky chodily s přáním dárků a rozdávání větviček
zlatice a třešní pro radost. Mikulášské odpoledne
v Obecní hospodě – nadílka dárků, zpívání koled,
recitace básniček, tanec pro malé i velké, ale hlavně
Čert, Mikuláš a Anděl. I na této akci se podíleli
zaměstnanci školy ve spolupráci s Obecním úřadem.
Děti mají rády divadlo a různé kostýmy a převleky a
dlouho si připravují své vystoupení na vánoční besídce
pro rodiče a přátele. Ta se uskutečnila krátce před
vánočními prázdninami a děti si ji opravdu užívaly.
Zahrály divadlo, recitovaly básničky a zpívaly koledy.
Po skončení si mohli všichni přítomní chvilku odpočinout u kávy, čaje a cukroví.
I my máme již takovou hezkou tradici – v prosinci jezdíme s dětmi v rámci prvouky a přírodovědy do vánočně vyzdobené
zoologické zahrady ve Dvoře Králové n. L.
Divadelnímu představení amatérského souboru ve Slepoticích jsme tleskali hned v lednu a v pokračování lidových tradic se
chlapci převlékli za Tři krále a obcházeli vesnici s přáním všeho dobrého do nového roku.
V únoru už pořádáme Zimní karneval s tombolou. Karneval se opět vydařil, tombola i účast dětí ať v maskách nebo bez nich
byla veliká.
Jak dlouho se vyrábí půlmetrová marioneta, jaké jsou druhy loutek, jak těžké je s loutkou pracovat – to vše si mohli žáci zkusit a dozvědět
se v pořadu historie divadla, které se konalo v naší ZŠ.
V březnu jsme měli výtvarnou dílnu, kde si děti vyrobily svůj originální plstěný šperk. Technika plstění je poměrně neznámá,
ale zajímavá a dětem se velmi líbila.
Škola se již několik let účastní přátelského posezení seniorů v Podůlšanech. Tento rok se konalo v březnu a děvčata opět
vystoupila se svým kulturním pásmem písniček a básniček. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, děti jsou stále více ohroženy okolními vlivy, a
proto musí vědět, jaké nebezpečí jsou drogy a jiné návykové látky a jaké nebezpečí může číhat na sociálních sítích. V rámci této prevence
jsou průběžně během roku s dětmi vedeny besedy na tato témata. V květnu děvčata opět vystoupila se svým pásmem na vítání malých
občánků ve Starých Ždánicích.
Hodně práce je za námi a je červen, kdy jsme jeli na dětmi velmi oblíbenou Školu v přírodě do Deštné v Orlických horách.
Mimo netradiční výuku v přírodě je už druhým rokem rozšířena o zdravotní výchovu a poskytnutí první pomoci.
Červen byl také bohatý na přírodovědné a vlastivědné exkurze – návštěva Hvězdárny v Hradci Králové, prohlídka státního zámku Žleby,
ukázka výcviku a přednáška o chovu dravých ptáků a zvláštnostech přírody, například život bílých jelenů a černé zvěře. Uskutečnila se
také beseda o včelách a jejich chovu – velké poděkování patří panu Domorákovi, který besedu připravil.
V rámci zapojení do projektu EU peníze školám došlo k podstatnému zlepšení vybavení školy počítačovou a multimediální
technikou. Pro učitele z toho vyplynuly nemalé a nelehké úkoly – jednak při tvorbě výukových materiálů v rámci dokumentace patřící
k projektu a práci s touto technikou. Ale to už je opravdu konec školního roku a pak jsou tu zasloužené prázdniny.
Po prázdninách jsme uvítali žáčky do 1. ročníku a rozjel se běžný školní život.
S dětmi jsme si připravili vystoupení na setkání seniorů ve Starých Ždánicích a vítání občánků do života – proběhlo 20. října.
Pak nás čeká nácvik koled, budeme zase zpívat u vánočního stromu známé koledy a přáli bychom si, aby s námi zpívali všichni přítomní.
Víme, že Mikuláš, Čert a Anděl přijdou do sálu v Obecní hospodě 9. prosince a k dobré náladě malých i velkých bude opět hrát pan Miloš
Láša.
Plavecký bazén v Pardubicích je v provozu a my můžeme ve spolupráci s Plaveckou školou uskutečnit plaveckou výuku pro
naše žáky.
Máme toho před sebou hodně a přejeme žákům mnoho školních úspěchů, rodičům trpělivost a učitelům radost z práce.
Jana Spejchlíková
www.starezdanice.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Staré Ždánice
Vážení spoluobčané, jak jsem již uvedl v minulém vydání, v letních a podzimních měsících jsme se zaměřili
hlavně na požární bezpečnost jako celek. Můžeme konstatovat, že tato práce rozhodně nebyla zbytečná.
P ř i š l a t o p n á s e z ó n a Věnujte prosím těmto zdánlivě jedno- Dovolte, abych touto cestou jménem
S n a d c h á z e j í c í t o p n o u duchým věcem pozornost!
svým i jménem celého sboru
sezónou je nutné zkontro- Novinky z SDH
dobrovolných hasičů poděkoval všem
l o v a t v š e c h n a d o m á c í Dne 14. 6. 2012 byl členskou valnou aktivním členům za skutečně poctivě
zařízení, která jakýmkoli hromadou zvolen nový starosta SDH ve vykonanou práci v roce 2012.
způsobem obstarávají teplo. Starých Ždánicích, pan Luboš Petříček. V SDH Staré Ždánice Vám přeje klidné
Ať už to jsou kamna a kotle na tuhá paliva, září jsme provedli celkový úklid v okolí prožití vánočních svátků a hodně
plynové spotřebiče nebo elektrická topidla, hasičské zbrojnice a připravili jsme šťastných a veselých chvil v novém
vždy by jim měla být věnována maximální hasičskou techniku na zimní období. Dne roce 2013.
pozornost z hlediska tech-nického stavu, to 8. 9. 2012 se třináct členů SDH zúčastnilo
platí i pro kouřovody a komíny.
brigády u firmy TPA v Čeperce, kde se
Nemalý problém může způsobit i palivo jednalo o pomoc při natírání opláštění
uložené v blízkosti kamen. Větší množství budovy. Dále se chceme také věnovat Na 19. ledna 2013 chystá náš Sbor dovlhkého uhlí nebo briket složených v malém požární prevenci v obci. V prosinci se v brovolných hasičů tradiční hasičský ples
nevětraném prostoru často skrývá nebezpečí našem sboru bude konat tradiční výroční na který Vás všechny srdečně zveme.
samovznícení.
valná hromada.
Za SDH Staré Ždánice Antonín Vydra

Hasičský ples

Silnice I/37
MÚK Stéblová
„Kdo chce žít v konfliktech s okolím?"

Staré Ždánice aneb

Fenoménem většiny českých měst je chudoba, přičemž část obyvatel se propadla do takové
chudoby a sociálního vyloučení, že je rozeznatelná na první pohled.
Sociální pracovnice o.s. Romodrom Pardubice pravidelně jednou týdně vyráží směr Staré
Ždánice, cílem cesty jsou dva bytové domy a jejich obyvatelé. Kdo jsou nájemníci těchto
domů? Převážně se jedná o společenství lidí ohrožených sociálním vyloučením, kteří jsou
členy migrující etnické menšiny. Někdy tito obyvatelé dostávají nálepku nepřizpůsobivých a
nepracovitých lidí, nebo dokonce kulturně odlišné, specifické skupiny. Tyto vlastnosti jim
jsou přisouzeny bez ohledu na jejich osobní schopnosti a dovednosti. Jednotlivec či rodina se
tak často ocitají v bezvýchodné situaci, která většinou představuje propojený systém, který
nelze popsat ve smyslu příčin a následků v tzv. „bludném kruhu " (návrat z výkonu trestu,
ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, platební neschopnost, problémy s bydlením a s tím spojené
nepřiměřené náklady na bydlení, problémy dětí ve škole, nemoc atd.).
V rámci terénní sociální práce o.s. Romodrom společně s obyvateli této lokality hledá
způsoby, jak zmírnit tíživou sociální situaci většiny z nich. Sociální pracovník nabízí své
služby, analyzuje situaci v místě, vyhodnocuje možnosti změny celkové situace v daném
prostředí, propojuje své služby s ostatními sociálními službami v regionu. Velkou výhodou je
individuální přístup ke každému, který umožňuje navázat vzájemný vztah důvěry a následně
stanovit postupné kroky vedoucí ke stabilizaci, v ideálním případě, zlepšení životní situace
Mezi nejčastěji řešené oblasti patří nezaměstnanost, vyplácení sociálních a jiných dávek,
placení a dluhy na nepřiměřeně vysokém nájemném a s tím spojenými poplatky za služby,
dluhová problematika, rodina a její vztahová síť, pomoc při hledání vhodného bydlení,
zdravotní problémy jednotlivců a v poslední době nejvíce monitoring hygienické situace
(výskyt štěnic, myší) a pomoc při jejím zlepšování.
Sociální práce v této lokalitě by nebyla možná bez snahy obyvatelů vystoupit ze „svého
bludného kruhu" a touhy změnit svůj život.
Terénní sociální služba Vězeňský program Pardubice, o.s. Romodrom je poskytovatelem
sociálních služeb osobám dotčeným výkonem trestu odnětí svobody a jejím rodinám, které
mají záznam v rejstříku trestů, mají trvalé bydliště v rámci Pardubického kraje a jejich
hlavním problémem je přístup na trh práce.
Poskytuje nejen sociální služby týkající se získání práce, zabývá se situací uživatele
komplexně - nabízí např. právní a dluhové poradenství, pomoc s bydlením, či služby
orientované na podporu vzdělávání uživatele. Služba má zázemí v Pardubicích, v rámci
terénní formy působí ve všech 4 okresech Pardubického kraje, spolupracuje s Úřady práce,
Středisky Probační a Mediační služby ČR, kurátory pro dospělé a dalšími organizacemi v
daných lokalitách. Kontakt: Dvořáková Sophia, 774 792 313

JAKÝ JE POSLEDNÍ VÝVOJ?

Křižovatka u Finiše

Na straně u Srchu je již vydáno stavební
povolení. Na straně u Stéblové finišuje
výkup pozemků, a až bude dokončen,
bude se také žádat o stavební povolení.
Na základě toho může pak Ředitelství
silnic a dálnic (dále jen ŘSD) vyhlásit
soutěž na tuto stavbu. Bohužel letos již
ŘSD nestihne stavbu zahájit, neboť
zmíněné procedury mají své lhůty.
Nicméně existuje příslib blokace peněz
na tuto stavbu v příštím roce z
Operačního programu dopravy. Na jaře
by se tedy mělo začít se stavbou celé
mimoúrovňové křižovatky. Tyto
informace jsme obdrželi z ŘSD.

Tříkrálová sbírka 2013
V sobotu 5. letna 2013 budete moci na prahu svých domovů uvítat koledníky tradiční charitativní
Tříkrálové sbírky. Tak jako v předchozích letech upozorňuji na to, že tuto akci zajišťuje Oblastní charita
Pardubice, její koledníci chodí s řádně označenou a zapečetěnou kasičkou a jejich doprovod je viditelně
označen legitimací, na které je uvedeno číslo kasičky, jméno a příjmení včetně čísla občanského
průkazu, kterým se tato osoba starší 18 let, v případě Vašeho vyzvání musí prokázat. Pokud u Vašeho
domu zazvoní koledníci, kteří nejsou takto označeni, je pouze na Vás, zda jim přispějete či ne, ale
rozhodně Vás upozorňuji, že Váš příspěvek nebude použit na charitativní činnost Charity Česká
republika.
Věřím, že i letos, tak jako v minulých letech nezůstanou vaše srdce uzavřená vůči potřebným a alespoň
drobnou částkou koledníkům přispějete.
Běla Zetková
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Schéma: Sjezd sil. I/37 MKÚ Stéblová, dle ŘSD
Informace použity se svolením Obecního
úřadu v SRCHU.

ZPRAVODAJ - STARÉ ŽDÁNICE

Posezení s důchodci a vítání občánků
Dvacátého října bylo odpoledne nabité
společenskými událostmi.
Na jedné straně pro úplně malé občánky
s rodiči, na straně druhé pro naše
pamětníky, to znamená pro občany, kteří
si zaslouženě užívají důchodu. Obě akce
se trochu nešťastně konaly v jeden čas, a
to od čtrnácti hodin, ale naštěstí to jejich
průběh nijak nepoznamenalo. Vítání
občánků se již tradičně odehrálo v zasedací místnosti našeho obecního úřadu.
Do života byly přivítány tyto děti: Filip
Felcman, Michal Valenta, Justýna a
Štěpán Dvořákovi, Čeněk Půlpán. Svým
programem nám chvíle na úřadě
zpříjemnily děti ze ZŠ. Nechyběla ani
profesionální fotografka, který vše řádně
zdokumentovala, aby měli všichni
památku na tento sváteční den.
Jen o pár desítek metrů dál, v sále obecní hospody, se opět setkali naši důchodci. Čekal na ně
bohatý program a zábava, která rozhodně nevázla. K tanci a poslechu hrálo DUO Triton, nebo
jinak manželé Hájkovi, pásmem písniček přišly pobavit děti ze ZŠ v doprovodu manželů
Spejchlíkových. K jídlu se podávaly zákusky a chlebíčky s kávou nebo čajem, kdo měl chuť,
dal si i něco „ostřejšího“. Letos se setkání zúčastnilo kolem třiceti spoluobčanů v
důchodovém věku, kteří nehledí na věk a chtějí se bavit. Těšíme se na další příjemné a srdečné
shledání a doufáme, že příští rok se nás sejde zas o trochu víc. Obě akce i letos organizovaly
SPOZ a OÚ Staré Ždánice.

COOP rozloučení s prázdninami
Letošní loučení s prázdninami proběhlo i na
méně tradičních místech, jako třeba před naší
samoobsluhou. Pro děti byl připraven krásný
skákací hrad, kde se mohly dosyta vyřádit. Měly
také možnost roztočit kolo štěstí a vyhrát
některou z drobných cen. Děkujeme managementu řetězce COOP za uspořádání pěkné
akce pro naše nejmenší a doufejme, že se
dočkáme dalších podobně příjemných v
průběhu roku.

Z kroniky Ždánské - 1972
V roce 1972 byla v naší obci ukončena výstavba
veřejného osvětlení nákladem 459000 ,- Kč.
Tato akce byla uskutečněna z velké části
svépomoci občanů. Zapínání a vypínání světla
řídí automatické hodiny. Další akce která byla
dokončena je ,,Požární zbrojnice a dána do
provozu nákladem412000,- Kč. Rok 1972 se
vyznačuje čilým stavebním ruchem. Národní
výbor se rozhodl adaptovat sál a sociální
zařízení v kulturním domě /hostinec č.p.34/
V sále bylo zavedeno ústřední topení na naftu,
přestavba galérie, nový vchod, šatna a hlavně
sociální zařízení. Sál byl nově vymalován a dán
do provozu na počátku roku 1973. Národní
výbor zakoupil nové stolové zařízení tak, že
dnes toto kulturní středisko vyhovuje plně
požadavkům moderní společenské zábavy.
Vynaložený náklad na tuto akci byl 120000,- Kč.
Další drobná stavební akce byla výstavba
dětského hřiště. Na této akci se podíleli rodiče a
Patronátní závod VCHZ Semtín. Akce
vybudován nákladem 25000,- Kč. Občanská
výstavba se v obci velmi dobře rozvíjí.

Dostavba ulice od mlýna směrem do obce
se pomalu dokončuje. Na podzim v roce
1973 byla zahájena výstavba obytných
domů. Jako stavební investor jsou ČSSS
Dražkovice a bydlet v nich budou
zaměstnanci velkovýkrmny Gigant.
Bytovka bude postavena na louce za č.p.
2 /Havelkovy/.
JZD dokončuje stavbu dvou montovaných dřevěných domků a to před
č.p.94 /Zubrovi/.
Narození: V roce 1972 se narodilo 15 dětí
a v roce 1973 - 17 dětí.
Roky 1972-3 byly abnormálně suché,
zima téměř bez sněhu. Po celý rok 1973
byly srážky nepatrné. Následkem dlouho
trvajícího sucha neustále klesá spodní
hladina vodní, tak jsou obyvatelé naší
obce nuceni prohlubovat studně.
Koncem měsíce října 1973 nastalo velmi
chladné počasí. Mrazíky neustále
stoupaly a na počátku listopadu
dostoupily až na – 17 . Tyto mrazy
zastihly zemědělce ještě ve sklizni
Občanská výstavba se v obci velmi dobře
rozvíjí.
www.starezdanice.cz

Různé události:
V roce 1972 byla v naší obci v č.p 45 na
půdě objevena stará kronika obce
Ždánic.
Tuto kroniku tam dal bývalý starosta
František Vosyka. Dům od něho odkoupil
Jaroslav Fišera a při úklidu knihu
objevil. Kronika má značnou historickou
cenu a je jednou z nejstarších
venkovských kronik na okrese. Její
záznamy jsou vedeny od roku 17201910. Kronika byla odevzdána do muzea
v Pardubicích, kde bude odborně
přeložena a originál uložen.
Petra Štumrová

Jubileum
Dne 6.11.2012 oslavil kulaté šedesáté
jubileum Vlastimil Vodička č.p.66.
Hodně zdraví a štěstí přejí všichni
„dolejšáci”, přátelé a redakce ZSŽ.
strana 5
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Události z obce
Letní kalamita
Červencové bouře doprovázené přívalovými dešti přidělaly nejednomu z
nás nemalé starosti.
Příroda si s námi nehezky pohrává a
dokazuje čím dál větší sílu, což bylo
patrné i na struze
zvané „Čertůvka“, protékající naším
parkem. Jindy klidný tok byl plný po
samý okraj.
Tam, kde bylo koryto mělčí, došlo k
vylití z řečiště do okolních ploch. Jen
pro dokreslení celé situace pár
obrázků.

Čištění dešťové kanalizace
Po letních přívalových deštích jsme
byli nuceni vyčistit kanálové vpusti a
šachty v prostoru křižovatky s hlavní
silnicí č.333 a kanálové vyústění do
příkopu vpravo ve směru na Lázně
Bohdaneč, kde se stéká část
„dešťovky“.
Čištění tlakovou vodou provádělo
naše SDH a vybagrování a následnou
likvidaci sedliny ze zaneseného
příkopu Agrodružstvo Klas Křičeň.
Hlavní příčinou vzniklé situace byl
dlouhodobě zanesený příkop podél
silnice č.333.

takovém zatížení musela být v
provozu pořád.
Z toho plynoucí neustálé vypadávání
proudových ochran nás vedlo k tomu,
že jsme na náklady obce nechali
zdejší
jímky vyčistit fekálním
vozem, a tak jsme zároveň zjistili
pravou příčinu celého problému.
Zjištění bylo alarmující, ale pro nás
zároveň vysvobozující. Alarmující
proto, že se zjistila dvě nefunkční
čerpadla.
S tím byly spojené i problémy s
napájením jedné části kanalizační
větve. Neustálým nahazováním
jističů a následným vypadáváním
vlivem poškozených čerpadel
docházelo k proudovým nárazům, a
tím k poškození proudových ochran.
Vysvobozující bylo zjištění, že
závada nebyla na straně obce, jak
nám bylo vlastníkem domu neustále
předhazováno.
Opravy jsou na majiteli tohoto domu.
Dítě spadlo do fekální jímky tlakové
kanalizace
V bytovém domě pana Faltýnka
mohlo dojít i k tragédii. Během oprav
čerpadel zůstala nezabezpečená
otevřená jímka.
Kromě porušení bezpečnosti práce
hrozila i možná újma na zdraví z
nedbalosti. Vše vyvrcholilo tím, že do
jímky spadlo malé hrající si dítě. Jen
díky včasné reakci matky, která
neváhala pro dítě do jímky skočit,
nedošlo k tragické události.
Přivolaná rychlá záchranná služba
sice dítě s matkou odvezla na
vyšetření, ale dle našich zpráv se
nikomu nic vážného nestalo.
Rozloučení s prázdninami
Byl poslední srpnový víkend a čas
prázdnin a dovolených se nachýlil ke
svému konci.
Na našem dětském hřišti se
uskutečnilo rozloučení s prázdninami,
s časem odpočinku a lenošení.
Pro děti byly připraveny různé
soutěže a drobné sladkosti jako
odměna. Počasí nám všem přálo, a tak
členky SPOZu mohly být spokojené,
že jejich úsilí nepřišlo nazmar.

Obecní „tlakovka“ vs. „Bronx“.
Tlaková kanalizace se v bytových
domech řešila celé léto. O problému
jsme psali již v minulém vydání
zpravodaje.
Nejprve se fekálie
přečerpávaly z velké jímky
(nefunkční) do malé, která při
strana 6
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Případy výskytu štěnic
Objevil se další problém související s bytovým
domem pana Faltýnka – štěnice. V historii
Ždánic takovou věc nepamatujeme. První
výskyt tohoto parazita byl v měsíci červnu,
druhý pak v teplých zářijových dnech.
Hlášení přišlo od společnosti Romodrom, která
v bytových domech operuje v sociálním
poradenství a v otázce celé romské problematiky a je s našim OÚ v úzkém kontaktu.
Oba výskyty štěnic jsme řešili s Krajskou
hygienickou stanicí – protiepidemickým
odborem v Pardubicích, která nad celou akcí
dozorovala a přislíbila, že bude objekt více
hlídat.
V obou případech byla provedena sanace celého
objektu autorizovanou firmou zabývající se
deratizací. Kromě použití chemikálií na
likvidaci parazita byly v druhém případě také
důsledně zlikvidovány zamořené věci. Co říci
závěrem? Tento bytový dům, někteří jeho
nájemníci a v neposlední řadě sám majitel nám
neustále přidělávají vrásky na čele. Je to boj s
větrnými mlýny. Problém stíhá problém a
nezbývá než se zeptat, co nás ještě čeká?
Můžeme jen doufat, že odbor hygieny bude panu
majiteli více „dýchat na záda“ a pan majitel zde
bude ubytovávat jen takové nájemníky, od
kterých se další „zoologické zahrady“
nedočkáme.
Jak štěnice domácí žijí
Dospělé štěnice i jejich larvy se živí pouze krví,
kterou sají nejraději na lidech, ale můžou jí sát i
na psech, kočkách, ptácích v kleci. Zdržují se
proto nejraději v postelích, v lůžkovinách,
matracích, dřevěných konstrukcích postelí nebo
v těsné blízkosti postelí, v prasklinách stěn apod.
tedy co nejblíže zdroje potravy. Po nasátí krve
kladou samičky štěnice domácí vajíčka, která
přilepují k drsným povrchů, např. na ložní
prádlo.
Dospělé štěnice žijí asi 1 rok, při pokojové teplotě dokáží hladovět asi 140 dní, při teplotě +13
0 C vydrží hladovět déle než 1 rok. Samice
štěnice domácí naklade za život až 500 vajíček,
vývoj od vajíčka do vajíčka trvá asi 2 měsíce.
Štěnice se stropů do postelí nepadají. Člověka
napadají v noci, nejčastěji asi 1 hod. před
rozedněním, sání krve trvá 5 – 10 min. Štěnice
domácí sají krev asi 2 krát za týden. Bodají
nejčastěji na místech, která nemají lidé při spaní
přikryta: na obličeji kolem očí, na pažích, zádech
apod. Každá štěnice bodne vždy 3krát krátce za
sebou, žertem se říká, že má snídani, oběd a
večeři.
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Rozkopané části obce
Jíž v minulém vydání našeho zpravodaje
jsme zmiňovali problém se zamrzáním
„tlakovky“. Problematických lokalit bylo
celkem sedm. Takřka všude se zjistilo
pochybení a potvrdila se naše domněnka, že
potrubní trasy nejsou položeny v nezámrzné
hloubce 80 cm. Konkrétní výsledek?
Hloubky tras se pohybovaly v různých hladinách
od 30 do 60 cm. Ano, není to překlep. Pouhých 30
foto: zdroj redakce
cm byla hloubka na faře, kde potrubní trasa
přípojky ležela ve výkopu, který nebyl zahrnutý a byl pouze přihozen třiceti centimetry
skrývky. Náprava těchto nedostatků se provedla prohloubením výkopu a zapuštěním tras
hlouběji. Kde to z technických důvodů nebylo možné, tam bylo dodatečně zaizolováno
potrubí. Nejhorší situace nastala na hlavní křižovatce směrem na Stéblovou, kde byl při
výkopu porušen hlavní řád naší „tlakovky“ s vodovodní přípojkou. Chodníky jsou přeplněny
kabely, potrubím různého určení, takže i při sebevětší opatrnosti může k takové situaci dojít.
Vše se ale podařilo „zprovoznit“, a tak došlo jen ke čtyřhodinovému zpoždění oprav – na
funkci kanalizace to nemělo žádný vliv. Důležitou zprávou je to, že firma Agrostav, jako
subdodavatel pro firmu ABK uznala celý problém se zamrzáním „tlakovky“ jako reklamaci,
a práce byly tedy zdarma, jak je u reklamací běžné.

foto: zdroj redakce

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
Vážení čtenáři, rád bych vás stručně seznámil s činností a sportovními výsledky naší TJ
Sokol Staré Ždánice. Po ukončení mistrovských soutěží jsme provedli brigádu, kde jsme se
zaměřili na shrabání a odvoz listí, úklid v kabinách, opravu oplocení atd. Čeká nás ještě jedna
větší akce, a to prořezání větví na stromech, které obklopují naše hřiště. Musíme to provést
na základě rozhodnutí OFS Pardubice. Co se týká sportovních výsledků našich mužů, tak po
dobrém začátku na nás dolehl malý útlum a po skončení jarní sezóny III. třídy - Přeloučsko
jsme zatím na 10. místě (viz. tabulka)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
L. Bohdaneč
Lipoltice
Křičeň A
Kolesa
Lány
Újezd B
Rybitví
Rohoznice
Srch B
Ždánice
Přelovice B
Řečany B
Čivice
Semín A

Zápasy
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
10
10
8
7
7
6
5
4
5
4
3
3
3
2

O
1
1
2
1
0
3
3
3
0
2
4
2
2
4

2
2
3
5
6
4
5
6
8
7
6
8
8
7

Skóre
63 : 21
45 : 13
42 : 20
29 : 28
39 : 30
27 : 30
22 : 19
24 : 34
25 : 48
20 : 28
19 : 28
19 : 39
22 : 45
17 : 30

Body
31
31
26
22
21
21
18
15
15
14
13
11
11
10

Dále uvádíme pro naše příznivce rozpis utkání na jarní část mistrovské soutěže.
14. kolo
23.3. nebo 24.3. (hlášenka)
v 15,00
Křičeň - Ždánice
15. kolo
30.3. (sobota)
v 15,00 Řečany nad Labem „B“ - Ždánice
16. kolo
7.4.
v 16,30
Ždánice - Rybitví
17. kolo
13.4. (Sobota)
v 16,30
Semín „A“-Ždánice
18. kolo
21.4.
v 17,00
Ždánice – Újezd „B“
19. kolo
28.4.
v 17,00
Staré Čivice - Ždánice
20. kolo
5.5.
v 17,00
Ždánice – Bohdaneč
21. kolo
11.5. nebo 12.5. (hlášenka)
v 17,00
Přelovice „B“ - Ždánice
22. kolo
19.5.
v 17,00
Ždánice – Lipoltice
23. kolo
26.5.
v 17,00
Srch „B“ - Ždánice
24. kolo
2.6.
v 17,00
Ždánice – Kolesa
25. kolo
8.6. (sobota)
v 17,00
Lány na Důlku - Ždánice
26. kolo
16.6.
v 17,00
Ždánice – Rohoznice
Při této příležitosti bych rád poděkoval hráčům, trenérům a vedoucím mužstva, kteří svůj volný čas
věnují ždánickému fotbalu. Dále všem, kteří se podílejí na zabezpečení sportovních a kulturních akcí.
Vážíme si podpory našich příznivců, kteří se v hojném počtu účastní našich fotbalových utkání a
věříme, že budou i v budoucnu rádi navštěvovat sportovní a společenské akce, které pořádá TJ Sokol
Staré Ždánice.
Do nového roku přejeme obyvatelům naší obce, aby se jim dařilo v osobním i pracovním životě a všem
především hodně zdraví.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice
www.starezdanice.cz

Rekonstrukce oken budovy
obecní úřadu
Koncem roku přichází na řadu další
rekonstrukce našeho obecního ma-jetku.
Tentokrát se jedná o budovu obecního
úřadu, kde dojde k výměně oken.
Stavební práce provádí firma IVEXY.
Doufejme, že v dalších obdobích bude v
obci dostatek finančních prostředků, aby
se postupně zrekonstruovaly ostatní
budovy, jako je třeba hasičská zbrojnice,
hospoda, ČOV…

Začíná advent
Čas adventní, čas nostalgie, čas pozastavení. Čas, kdybychom měli mít k
sobě blíže. Již potřetí se konala akce
„Rozsvěcení obecního stromu“, kdy se
obyvatelé Ždánic schází na prostranství
před samoobsluhou, aby společně
přivítali advent. Letos rozsvěcení
připadlo na neděli 2. prosince. Opět
nechyběl grog, punč a vánoční perníčky,
které nám napekl SPOZ, pod jehož
taktovkou se celá akce koná. Pod
rozsvíceným stromem předvedly děti ze
ZŠ připravené vánoční pásmo koled a
písniček, kterým nám všem přítomným
navodily pravou sváteční náladu.
Závěrem mi dovolte popřát Vám, čtenářům, za redakci zpravodaje „šťastné a
veselé“.

Připravované akce
Mikulášská besídka
Adventní koncert
Obecní ples
Hasičský ples
Myslivecký ples
Velikonoční jarmark

9.12. 2012
14.12. 2012
16.2. 2013
19.1. 2013
nekoná se!
23. 3. 2013
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Zeptali jsme se za Vás
Již několikrát jsme psali o práci záchranných složek jak o SDH, tak i HZS PK, ale
zatím ani řádku o tom jak vlastně funguje záchranný systém ve skutečnosti.
Vydali jsme na informační středisko Hasičského záchranného sboru pro
Pardubický kraj. (HZS PK) K našemu překvapení se nás ujala tisková mluvčí
HZS PK, usměvavá a velice ochotná paní Bc. Vendula HORÁKOVÁ.
Jak integrovaný záchranný systém funguje?
Odhalena jsou díky tomuto systému lépe
tzv. "zlomyslná volání", která se v rámci
republiky počítají na desetitisíce ročně.
„Zlomyslná volání" jsou podle zákona o
telekomunikacích přestupkem a
pachateli hrozí pokuta až 100 000 Kč,
kterou uděluje Český telekomunikační
úřad. Pokud někdo uskutečňuje
zlomyslná volání a nelze zjistit, kdo je
původcem, je Český telekomunikační
úřad oprávněn rozhodnout o odpojení
Jak je to s přijímáním tísňového volání? telekomunikačního zařízení z provozu.
Vybudováním Telefonního centra tísňového Pokud jsou zlomyslným voláním
volání (TCTV) 112 v Pardubickém kraji se zneužívány jednotky PO, je možné uložit
zkvalitnil systém přijímání tísňových tomu, kdo takto bezdůvodně přivolá
l i n e k . Ta t o s l u ž b a s e p o c h o p i t e l n ě jednotku PO nebo zneužije linku
nezpoplatňuje a jako každé tísňové volání je tísňového volání, v souladu se zákonem
zdarma, bez ohledu na operátora nebo druh sítě. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
Na operačním a informačním středisku hasičů v znění pozdějších předpisů, pokutu až 20
Pardubickém kraji je spuštěn systém TCTV tisíc korun. V určitých případech lze
112, tedy program pro přesnější přebírání zlomyslné volání klasifikovat jako
událostí. Systém umožňuje identifikovat trestný čin šíření poplašné zprávy nebo
polohu mobilního telefonu, ze kterého k nám trestný čin znemožnění funkce obecně
osoba volá. Pokud někdo volá z pevné linky, na prospěšného zařízení a výši trestu pak
monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa určuje soud.
volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i Navíc se tak dá řešit situace, kdy by
o telefonních automatech. U mobilních telefonů operátor byl postaven před problém vést
přebíráme informace, které hasičskému rozhovor s rozrušeným občanem, který
záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na se snaží o sdělení informace a často ani
základě těchto údajů jsme tedy schopni neví, kde se právě nachází a tudíž, kde
rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá.
vlastně k události došlo.
Integrovaný záchranný systém (IZS) je
efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a
koordinace záchranných a bezpečnostních
složek, orgánů státní správy a samosprávy,
fyzických a právnických osob při společném
provádění záchranných a likvidačních prací a
přípravě na mimořádné události. Tak aby
stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo
pomoci může a vzájemně si nikdo z nich
nepřekážel."

Tisková zpráva – 30. října 2012

Foto: archiv HZS Pardubického kraje

Dalším pokrokem je bezpochyby
možnost tzv. přelivu, kdy v případě
přetížení volaného centra je automatické
předání tohoto volání nejbližšímu
volnému (nebo volnějšímu) centru, které
zajistí plnohodnotnou službu. A do třetice
z připravovaných novinek – přechází se z
hlasového na datové předávání informací
a možnost předání volajícího odborné
službě, která mu v hlasové komunikaci
průběžně umožňuje řešit situace ještě
před dojezdem odborné pomoci.
Volat 112 nebo 150 ?
Tísňová čísla 150, 155 a 158 jsou čísly
národními, každý si je pamatuje, ale
může se stát, že ho zapomeneme a pak je
možná jednodušší zapamatovat číslo 112
mezinárodní tísňové číslo, se kterým se
dovoláte pomoci navíc v celé Evropě.
Jakou úlohu při práci HZS PK představují hasiči SDH okolních obcí?
Bez jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí se určitě neobejdeme. Pomáhají nám
při likvidaci požárů, nepostradatelní jsou
při povodních, ale třeba i při pátrání po
ztracených osobách. Vytypované
jednotky dobrovolných hasičů zajišťují
také ochranu obyvatelstva popřípadě
evakuaci atd.

por. Vendula Horáková ; tisková mluvčí HZS PK, Vladimír Hájek

Stadion Cup 2012 je minulostí
V letošním roce absolvovali závodníci soutěže STADION CUP pět závodů. Dne 9.6. se jel zahajovací závod v Živanicích - Neradu, kde
se velice dařilo jezdcům Starých Ždánic. Zelený věnec za třetí místo přivezl Denis Šmíd, čtvrtý skončil Míra Jeřábek, šestý Jiří Myška,
sedmý Roman Jandera a jedenáctý Ondra Pleskot. Závod „originálů“ vyhrál Jiří Dostálek a třetí místo vybojoval Jiří Myška. Seriál
pokračoval 23. června v Sopřeči.
V tomto závodě dojeli ve finále na pátém místě Denis Šmíd a šestý Jiří Myška. Domácí závod, který se konal 21. července, přinesl další
úspěch. Jenda Čihák, který absolvoval první závod v sezoně, se po velké bitvě vyhoupl na bednu na třetí místo a získal zelený věnec. Na
čtvrtém místě dokončil závod Denis Šmíd, šestý byl Roman Jandera a osmý Ondra Pleskot. Před domácím publikem se představili také
jezdci jedoucí na „originálech“. Pořadatelé připravili dvě kategorie – do 50 let a nad 50 let. V kategorii mladších zvítězil Jan Čihák, třetí
místo obsadil Jiří Myška. V kategorii seniorů si první místo vyjel Jirka Dostálek.
Další závod připravili pořadatelé 11. 8. v Březích u Přelouče. Tento závod ždánickým jezdcům vůbec nesedl. Jediný, kdo se probojoval
do elitní desítky, byl Jirka Myška. Posledním závodním místem letošního pětidílného seriálu bylo Staré Hradiště, a to 18. srpna. Ždáničtí
jezdci prokázali svoje kvality a ve velkém finále opět bodovali. Roman Jandera dojel na pátém místě, na sedmém skončil Jiří Myška a na
osmém se umístil Denis Šmíd. V závodě „originálů“ si pro vítězství zaslouženě dojel Jirka Dostálek, jezdec Starých Ždánic. V letošním
roce v seriálu STADION CUP startovalo průměrně 45 jezdců. V kategorii „originálů“ startovalo průměrně 11 jezdců. Všem jezdcům a
jejich mechanikům patří velké uznání a dík za reprezentaci naší obce.
Na sezonu 2013 jsou pro konání závodu STADION CUP jasné čtyři obce – 22. 6. Sopřeč, 6. 7. Staré Ždánice, 10. 8. Břehy a 17. 8. Staré
Hradiště. V sobotu 3. 11. 2012 se v Sopřeči uskutečnila korunovace elitní desítky za rok 2012. Celkovým vítězem se stal Aleš Nešetřil ze
Starých Čivic, druhý byl Tomáš Fusek z Valašského Meziříčí, třetí Denis Šmíd ze Starých Ždánic, čtvrtý Jakub Kopáč z Přelouče, pátý
Jiří Myška a šestý Roman Jandera, oba ze Starých Ždánic, sedmý David Mzyk ze Starých Čivic, osmý Michal Sokol ze Starého
Hradiště, devátý Patrik Valouch ze Sopřeče a desátý Tomáš Skala ze Starého Hradiště. Celkově v „originálech“ zvítězil Jiří Dostálek,
druhý byl Pavel Med z Hulhoň-teamu a třetí Jiří Myška jezdící za Staré Ždánice. Nejmladším účastníkem letošního seriálu byl teprve
15letý Jiří Dostálek ml.
Závěrem bych chtěl všem, organizátorům, sponzorům, divákům a samozřejmě i jezdcům a jejich mechanikům, poděkovat a popřát
pěkné Vánoce a v roce 2013 hodně zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů.
Josef Vodička
Vydává : Obecní úřad Staré Ždánice, registrováno u Min. kultury ČR pod reg. zn. E 1066, www.starezdanice.cz, tel. 466 510 570, starosta@starezdanice.cz, podatelna@starezdanice.cz, uzávěrka tohoto
vydání dne:20.11.2012 , redakce si vyhrazuje právo na výběr příspěvku, a však zachovat přednost příspěvků obce, klubů, sborů a jinak organizovaných spolků před osobou soukromou. Redakce nezodpovídá
za obsah příspěvku ve smyslu jazykové korekce. Dle tiskového zákona nebudou otiskovány anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy.

Přišlo po uzávěrce
Vážení spoluobčané, dopisovatelé, několikrát jsme upozornili, že příspěvky došlé po uzávěrce nebudou otištěny. Uzávěrky nám slouží
k tomu, aby články mohly projít jazykovou korekcí a následně i grafickou. Je v našem zájmu, aby se ZSŽ dostal včas k Vám čtenářům v
období ke kterému je tvořen, a proto je nutné dokument předat včas k tisku, a to včetně časové rezervy.
I když nám tiskárna vychází maximálně vstříc, technologie použita při tisku vyžaduje také čas.
Proto na Vás apelujeme, nenechávejte odeslání článku na „poslední chvíli”. Po akci, události napište článek. Jistě všichni ocení mnoho
stručných a zajímavých informací.
Hájek Vladimír

Co přinesl rok 2012 mateřské škole.
K závěru roku se již s oblibou pouštíme do rekapitulace právě uplynulých dvanácti měsíců, přemýšlíme, jestli jsme stihli vše plánované,
jak se nám to či ono podařilo realizovat, jaká úskalí se nám postavila do cesty, jaké perspektivy máme do následujících období. Pojďme
se tedy společně takto ohlédnout za hlavními událostmi tohoto roku v mateřské škole.
První měsíce roku 2012 byly spojeny s hledáním nové učitelky. Ač některým spoluobčanům bylo velmi podezřelé, proč opět sháníme
učitelku do naší MŠ, důvod byl velmi jednoduchý. Odcházející kolegyni čekalo ty nejkrásnější období v životě ženy, tedy mateřství.
Pedagogický kolektiv doplnila plně pedagogicky i odborně kvalifikovaná učitelka, která společně s ostatními pracovnicemi vytváří
dětem velmi příjemné a bezpečné prostředí a bohatý program.
Velké emoce v naší obci vyvolal především březnový zápis do mateřské školy a to i přesto, že všechny děti starší 2,5 let (k 1. 9. 2012),
přihlášeni k trvalému pobytu v obci, byly do MŠ přijaty.
V rámci zhodnocení budovy mateřské školy, která je v majetku obce došlo k několika neodkladným investicím. V době uzavření MŠ o
letních prázdninách došlo k odstranění závady na vodovodním hřadu, která v průběhu prvního pololetí opakovaně způsobovala závažné
havárie. Ve stejné době došlo na základě nařízení krajské hygienické stanice taktéž k výměně světel, které nevyhovovaly požadavkům na
intenzitu osvětlení pracovních prostor dětí a vzhledem ke svému vysokému stupni opotřebování (zejména plastových částí úchytů) byly
dětem nebezpečné.
Dále obecní úřad vynakládá neinvestiční náklady na vlastní chod mateřské školy. Jejich výše však oproti minulým rokům poklesla. Tento
fakt dokládá snížení úplaty za předškolní vzdělávání, které hradí rodiče. Jeho výpočet vychází právě z poskytnutých finančních
prostředků zřizovatelem na vlastní chod mateřské školy. Úměra je tedy jednoduchá, čím více peněž poskytne zřizovatel, tím větší je
spoluúčast rodičů. Vybrané finanční prostředky potom slouží k úhradě materiálního vybavení mateřské školy, jakými jsou nábytek,
sportovní a didaktické pomůcky atd. Výtvarné a hygienické potřeby jsou potom hrazeny jenom výhradně rodiči dětí.
Výše uvedená skutečnost je pro nás o to bolestnější, že se nám v loňském roce díky předchozímu zateplení budovy MŠ a dalším vlastním
úsporným energetickým opatřením, podařilo na spotřebě plynu ušetřit částku téměř 100 000,- Kč ( dle poskytnutých údajů OU).
Abychom zbytečně neplýtvali a zároveň ušetřili za vodu a odvod splašků, neustále chodíme zavírat kohouty na WC, které i po opakované
opravě stále protékají a zřejmě vyžadují výměnu celých nádrží.
Nestojíme ale jenom s nataženou dlaní. Mnohé se snažíme udělat svépomocí, s dopomocí rodičů a přátel MŠ. Snažíme se sehnat finanční
prostředky i z jiných zdrojů, oslovujeme sponzory. V letošním roce se nám podařilo sehnat finanční či materiální podporu ve výši
přesahující 120 000,-Kč, která je určena především na dovybavení zahrady MŠ (nový kolotoč, lanový svahový pavouk, výsadba zeleně).
Bohužel, ani na zahradě MŠ nám srdce neplesá jen radostí. Část vysázených stromů, které byly z části pořízeny z grantu na ekologickou
zahradu a z části vysázeny v rámci sponzorských darů, jsou dle přizvaného zahradníka odumřelé z důvodů nešetrné údržby v okolí
výsadby.
Nezbývá než doufat, že znovu vysazené stromy již porostou tak jak mají a děti prostor zahrady budou moci ještě více využívat ke svým
hrám. Vždyť především pohyb na čerstvém vzduchu a smyslové poznání zákonitostí přírody je prostředkem pro naplnění cílů výchovy a
vzdělávání podle našeho, pro nastávající tříleté období, nového školního vzdělávacího programu s názvem: „Svět je místo k divení“.
Na tomto místě mi pak dovolte poděkovat všem učitelkám a také paní školnici za obětavost a nadšení, s kterým přistupují ke své práci,
která jde velmi často nad rámec jejich pracovních povinností, a jejichž často jedinou odměnou je smích a radost dětí ukrytá v rozzářených
očích.
Samým závěrem Vám všem chci ještě popřát klidné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím novém roce nechť dokážeme vnášet
radost, pokoj, lásku a sílu v srdce těch, k nimž nás pojí láska.
Běla Zetková

Betlémské světlo ve Starých Ždánicích
Snahou každého světla je prozářit tmu… a tak i my díky skautům a společnosti Maltézská pomoc a místní Římskokatolické farnosti
budeme moci prozářit vánoční období pravým Betlémským světlem, které bude z Betléma do Starých Ždánic dovezeno a případným
zájemcům nabídnuto dne 23.12.2012 v době od 10.00 hod do 13.00 hod v kostele sv. Václava. Každý si tedy můžete přijít s vlastní
svíčkou či kahanem a odnést si toto věčné světlo z Betlémské basiliky do svých domovů.
Tato tradice vychází z 11. století, kdy římský papež Urban II. vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a
osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na
oděvy, se jim začalo říkat „křižáci“. K této výpravě se přidalo i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když
přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po
několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden
s hořící svící, jejíž plamen ochránili v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Světlo naděje a lásky si potom
ještě dlouho všichni uchovávali ve svých domovech.
Novodobá tradice dovozu Betlémského světla do České republiky započala v roce 1990 a letos se poprvé dostane i do Starých Ždánic.
Běla Zetková

