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Slovo starosty
Vážení občané,
dovolte mi, abych nejprve za
celé zastupitelstvo obce a
pracovníky obecního úřadu
popřál všem mnoho zdraví,
spokojenosti a úspěchů. Rád
bych také krátce zrekapituloval rok 2012.
Celkově minulý rok hodnotím očima starosty
jako úspěšný. Obec hospodařila s příjmy
(včetně všech dotací) ve výší 6 961 326,38 Kč a
s výdaji 4 938 700,92 Kč, dále splátky úvěru
činily 928 551,99 Kč a zůstatek na běžném účtu
činil 1 164 769,26 Kč. Z obecního rozpočtu
byly poskytnuty prostředky na základě jeho
schválení a předložených žádostí na pořádání
různých akcí. Jednalo se o dětský karneval,
pálení čarodějnic, staročeské máje, dětský den,
Stadion Cup, nohejbalový turnaj, vánoční
koncert v kostele svatého Václava, vánoční
turnaj ve stolním tenise, příspěvek
fotbalovému klubu TJ Sokol Staré Ždánice a
SDH Staré Ždánice.
Obec je plně stabilizována, plní své závazky,
spolupracuje bez problémů se všemi
dotčenými orgány a partnery. Hospodaření
obce prošlo bez pochybení auditem a bez
problémů proběhla na obci i kontrola krajského
finančního úřadu.

Spolupráce s právnickými subjekty obec
i mě velmi potěšila. Jak je vidět, firmy,
které s obcí chtějí spolupracovat, si cestu
najdou, a já jsem za tento vstřícný a
slušný postup vděčný.
Děkuji Agrodružstvu Klas Křičeň za
zajišťování úklidu sněhu, za pomoc při
dovozu a stavění májky na naše
staročeské máje, nahrnování roští na
pálení čarodějnic, čištění příkopu podél
silnice na Lázně Bohdaneč za křižovatkou, odvoz kontejnerů s biologickým odpadem z naší mateřské
školky a parku a další pomoc; Firmě
Holcim za úklid břehů Čertůvky, který
provedla společně s našimi hasiči.
Věřím, že i další firmy z naší obce a okolí
najdou cestu ke spolupráci a vzájemné
pomoci.
Práce zastupitelstva obce je také v
současné době, dle mého názoru, dobrá.
V zastupitelstvu se všichni chovají korektně, slušně, pracují a pomáhají.
Děkuji také členkám sboru pro občanské
záležitosti za jejich práci. Velkou měrou
se podílejí na kulturních akcích v naší
obci, jako jsou gratulace k životním
výročím našich občanů, vítání občánků,
jarmark v obecním sále, dětský den,
rozloučení s prázdninami, pečení

Když nám nejde elektrická energie do „tlakovky“
Opět je tady zima a s ní se objevují problémy s
tlakovou kanalizací. Těsně před vánočními
svátky došlo k výpadku v části obce za požární
nádrží směrem k „Lipkám“ a u dalších
připojených domů směrem od OÚ na Osice,
které jsou napojeny na jeden ze tří jističů této
větve. Zjistilo se, že je přerušen napájecí kabel
za obecní hospodou. Problém se vyřešil
odpojením třech domů (Obecní dům, Malého a
Fara) a napojením čerpadel na jejich vlastní
zdroj el. napájení. Další problém se vyskytl
mezi svátky a po Novém roce, kdy docházelo k
výpadkům „tlakovky“ v části obce od obchodu
směrem k hlavni silnici č. 333 a dále. Nejprve
docházelo k výpadkům v části od autobusové
zastávky směrem k obchodu. Tady se našly dvě
závady. Jedna, a to hlavní příčina, byl vadný
jistič, kvůli kterému vypadávala jedna fáze (byl
vyměněn). Druhým, dlouhodobým problémem
je to, že na tuto větev je napojeno hodně jímek a
při setkání více čerpadel dojde k přetížení a
výpadku napájení. To se stává zejména v
časech svátků, prodloužených víkendů, kdy
jsou lidé doma a kanalizace je víc zatížená.
Problém se vyřešil nainstalováním zpožďovacího relé na tuto větev (cca polovina délky
větve).

Relé zpozdí náběh jímek nebo jinak
nedovolí spuštění více jímek, než by
zvládly el. ochrany.
Druhá závada byla závažnějšího rázu.
I zde došlo k přerušení hlavního napájecího kabelu v prostoru křižovatky se
silnicí č.333.
Domy v této části obce musely být v co
nejkratší době přepojeny na vlastní zdroj
elektriky, tak aby nebyl omezen chod
domácností. V případě přerušení
napájecích kabelů byl volán měřící vůz
EVČ, který závadu lokalizoval, a servisní
firma, která nám „tlakovku“ obhospodařuje, závadu odstranila. Poděkování
patří hlavně panu elektrikáři Koudelkovi,
který za každého počasí velmi rychle
zjistil a odstranil závadu tak, abychom
byli omezeni co nejkratší dobu. Další
poděkování patří majitelům z postižených domů, kteří neváhali s napojením
jímky na svůj elektroměr, a panu
Sazonovi, který vyřešil problém celé
části větve za křižovatkou směrem na
Stéblovou, když na své hodiny napájel
celou tuto lokalitu.

perníčků, rozsvěcení
vánočního stromu a další akce.
Členům TJ Sokol Staré Ždánice děkuji
za sportovní reprezentaci obce, další dík
jim patří za provedení ořezání stromů na
jejich pozemku, který přispěl k
bezpečnému průjezdu velkých aut po
přilehlé obecní cestě.
Členům našeho sboru dobrovolných
hasičů patří velký dík za jejich práci při
mnoha výjezdech k požárům, jak tomu
bylo také při výjezdu ve Starých
Ždánicích 28. července 2012, při
likvidaci požáru rodinného domku č. p.
37, za pomoc při čištění dešťové
kanalizace na křižovatce u pana
Ansorgeho a při likvidaci požáru 22. září
2012 v domě č. p. 49 u pana Faltýnka.
SDH pomáhal i při pálení čarodějnic a
pořádání dětského dne.
Členům Mysliveckého sdružení
„Zálesák“ Staré Ždánice děkujeme za
zajištění střeleckých soutěží na dětském
dnu.
Co chystáme v roce 2013
- Zahájení výstavby první etapy
chodníků, tj. od Pácliků přes celou obec
na výjezd na Plch. V březnu byly
vykáceny javory uprostřed obce podél
školy, kde bude také vybudován
chodník. Na kácení těchto stromů máme
zpracovaný dendrologický posudek.
- Vyprojektování dokumentace na
druhou etapu výstavby chodníků.
- Zajištění dokumentace a posudku na
realizaci opravy veřejného osvětlení,
aby došlo k úspoře elektrické energie.
- Zajištění opravy obecního rozhlasu v
lokalitě u fotbalového hřiště směrem k
Pleskotovým.
Jak jistě vnímáte, dochází několikrát za
rok při tání sněhu a deštivém počasí ke
zvýšení hladiny Čertůvky. Jednáme s
Povodím Labe o vyřezání náletových a
překážejících dřevin v korytě a vyčistění
koryta Čertůvky. Tyto práce proběhnou
ve dvou etapách, v letošním a v příštím
roce 2014.
Jaroslav Hyhlík

Víte že .....
V letošním třináctkovém roce si český i
slovenský národ připomíná 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu. Učení bratři k nám
dorazili v roce 863 z daleké a sluncem
zalité Konstantinopole, aby, jednoduše
řečeno, vzdělali náš slovanský národ.

Ansorge Milan
www.starezdanice.cz
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Separovaný odpad
... co to je Tetrapak?
Nápojové kartony, které jsou známé i jako
tetrapaky, jsou krabice na mléko, džusy, víno a
jiné potraviny.
Jsou tvořeny ze sedmdesáti procent vysoce
kvalitním papírem, který obalu dodává
potřebnou tuhost, a dalšími vrstvami, jako jsou
polyetylenové folie, případně hliníková folie,
které zajišťují nepropustnost obalu vůči
kapalinám, plynům nebo UV záření.
Takto vrstveným obalům se říká
kompozitní nebo také kombinované obaly.
Právě proto, že jsou tyto krabice vyráběny z
velmi kvalitního papíru, jsou cennou
surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného papíru. Proto se již od roku 2003 na
různých místech ČR sbírají, dotřiďují a
zpracovávají.
Použité nápojové kartony v domácnosti je
dobré vypláchnout velmi malým množstvím
vody a nechat okapat, tak se zabrání vzniku
zápachu a lze je neomezeně dlouhou dobu
skladovat. Pak je již stačí odložit na správné
místo. Symbolem pro sběr nápojových kartonů
jsou oranžové samolepky, které označují
nádobu, do které lze tetrapak odevzdat.
Kartony je možné sbírat do samostatných
nádob a kontejnerů, jako například v Praze,
Liberci, či Olomouci, nebo do již stávajících
kontejnerů na papír nebo plasty.

V naší republice nápojové kartony
zpracovávají papírny ve Větřní. Druhou
variantou pro recyklaci nápojových
kartonů je výroba stavebních desek. Při
tom se nápojové kartony nadrtí na malé
kousky, rozprostřou se do formy a při
teplotách přes 200°C se lisují.
Roztavený polyetylen funguje jako
pojidlo, které celou desku pevně spojí.
Výsledný materiál se používá podobně
jako sádrokarton, ale vyrábějí se z něj i
tepelně izolační panely, ze kterých se
staví celé domy.
V Česku už jich stojí několik desítek a
staví se stále nové. Celý systém
provozuje společnost Flexibuild z Brna,
ale jedná se o technologii již
vyzkoušenou a fungující. V jiných
zemích se do desek přidávají další plniva
a pak slouží k výrobě nábytku, školních
lavic a dalších výrobků.

Separovaný odpad
Třídění a zpracování skleněných
obalů a skla

V takovém případě se na kontejner s
plasty nalepí oranžová samolepka a nápojové
kartony se mohou sbírat do jedné nádoby
společně s plastovými obaly. Obsah barevných
kontejnerů se totiž v každém případě musí ještě
dotřídit na dotřiďovací lince, kde zbaví
nečistot, roztřídí na jednotlivé druhy a slisuje, a
teprve potom je možné je předat k recyklaci.
Nápojové kartony je možné sbírat i do
plastových pytlů, tato metoda je vhodná hlavně
do zástavby s rodinnými domy, tak jako je to u
nás v obci. Vytříděné a slisované nápojové
kartony se převážejí do papíren, kde se
rozvlákňují stejně jako sběrový papír. Takto se
získá velmi dlouhé papírenské vlákno a výmět,
tvořený polyetylenem a někdy i hliníkem, který
je možné dále zpracovávat na nové výrobky, na
jednotlivé suroviny nebo se po důkladném
vysušení může použít pro výrobu energie.
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Sklo, které se v domácnostech stává
odpadem, jsou převážně lahve od nápojů,
zavařovací sklenice nebo rozbité
skleničky.
Pro uložení těchto odpadů je šikovným
řešením plastová nebo kovová krabice či
kbelík i pevnější taška. Místem, kde
budeme doma uchovávat tříděný
skleněný odpad před odnesením do
kontejneru, může být komora či sklep.
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru. Pokud jsou dispozici oba, je
důležité třídit sklo i podle barev.
Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat barevné sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealko-

holických nápojů. Vhodit do zeleného
kontejneru můžete také tabulkové sklo z
oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré,
tedy sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky. Pokud na
stanovišti kontejnerů je pouze zelený
kontejner na sklo, pak do něj dávejte
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat donekonečna.
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovená skla. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do
obchodu. Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách
obrovské úspory energií a také náhradu
primárních surovin.
Do vsádky může přijít podle technologie
60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které
tvoří součást sklářského kmenu, jsou
společně s jeho dalšími částmi taveny při
teplotách kolem 800 – 1400 °C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo
odlít nové výrobky.
Velkou výhodou recyklace skla je fakt,
že ho lze recyklovat neomezeně stále
dokola. Z vytříděného skla se vyrábí
nejčastěji obalové sklo – lahve na
minerálky, alkohol a pivo a jiné skleněné
výrobky. Sklo se dále používá pro
výrobu tepelných izolací – skelné vaty a
pěnového skla nebo jako přísada do
speciálních druhů betonů a do brusných
hmot.
Ansorge Milan

Čas adventní
Tak jako v minulých letech byl tento čas
protkán různými akcemi. Vše začalo
poslední listopadový víkend rozsvěcením obecního stromu. Nad horkým
punčem a grogem jsme se pozastavili a
sousedsky popovídali, vše za doprovodu reprodukované hudby a také
pásma koled, které připravily děti ze
ZŠ. Chuťové pohárky nám poškádlilo
napečené cukroví od členek SPOZ.
Čtvrtého prosince prošly obcí
Barborky, hned den poté naše nejmenší
navštívil Mikuláš, andělé a čerti. V sále
obecní hospody se o následujícím
víkendu konala Mikulášská besídka,
kde opět nechyběli Mikuláš, andělé a
neposední čerti. Všichni si s dětmi
zadováděli na tanečním parketu za
hudebního doprovodu DJ Láši. V
polovině měsíce se v kostele sv.
Václava uskutečnil adventní koncert,
který nás příjemně naladil na
nejkrásnější svátky v roce. Druhý
svátek vánoční byl ve znamení
sportovního klání ve stolním tenise.
Vánoční turnaj se odehrál opět v sále
obecní hospody. To byl krátký průřez
posledním měsícem roku 2012.
Ansorge Milan

www.starezdanice.cz
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Novinky ze sboru dobrovolných hasičů
V letošním roce plánuje náš SDH opět několik akcí. V lednu se uskutečnil již
tradiční hasičský ples. Srdečně děkujeme za slušnou návštěvu a stejně tak
děkujeme všem, kteří svými dary vytvořili skutečně bohatou tombolu.
Ve spolupráci s obecním úřadem bychom opět chtěli na konci dubna
zorganizovat pálení čarodějnic. Na tuto akci vás všechny srdečně zveme.
Pro naše nejmenší bude připraveno opékání, pro ty větší i něco ostřejšího. A trocha
hudby navíc nemůže vadit.
Plánujeme též s účastí na pořádání dětského dne.
V neposlední řadě bychom chtěli provést několik brigád na údržbu hasičské
techniky a údržbu okolí hasičské zbrojnice.
Všechny výše uvedené akce jsou plánované na první pololetí tohoto roku.
Opět počítáme s úzkou spoluprácí s obecním úřadem, popřípadě se členy Sokola.
S příchodem jara a jarním úklidem na zahradách se znovu objevuje problém vypalování trávy. Rád bych připomněl, že vypalování
porostů je zákonem o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů právnickým osobám, podnikajícím fyzickým
osobám a osobám fyzickým ZAKÁZÁNO!
Nejčastější příčinou vzniku požáru od vypalování trávy je podcenění lidských sil. Teplé jarní počasí samozřejmě láká mnoho
zahrádkářů, chalupářů a tzv. „údržbářů příkopů“ podél silnic k tomu, aby vypálili starou suchou trávu a ušetřili si tak práci s
vyhrabáváním a kompostací. Ovšem svěží jarní větřík dokáže ve velmi krátké chvíli rozfoukat požár, v lepším případě na okolní
porosty, v horším případě na přilehlé nemovitosti. Oheň se v tu chvíli stává nekontrolovatelným, tudíž nežádoucím; v tomto případě již
mluvíme o požáru a o naplnění skutkové podstaty přestupku na úseku požární ochrany a s tím souvisejícím zbytečném
SANKCIONOVÁNÍ.
Proto doporučujeme - provádějte raději vyhrabání a kompostaci suché trávy. Předejdete tím škodám na přírodě, možným majetkovým
škodám a samozřejmě ochráníte i své peněženky.
Za SDH Staré Ždánice Antonín Vydra

Zprávička ze školy

Pronájmy prostor 2013
Vážení spoluobčané,
události nedávné minulosti mě donutily napsat
několik více vět do tohoto jarního čísla našeho
obecního zpravodaje.
Někteří, zvláště minulí, zastupitelé
a
zastupitelky zásobují občany nepravdivými a v
lepším případě zavádějícími informacemi,
které se týkají okruhu pronajímání obecního
sálu a řekněme třeba kulturní místnosti v
místní hasičárně ( nevím z jakého důvodu –
možná nemají ty správné nebo ani neví, co
kdysi
schválili za svého působení v
zastupitelstvu obce, možná jen chtějí být před
občany „HEZCÍ „ a oblíbení ).
Co se týká sálu v obecní hospodě,
který je spravován obecním úřadem, jsou
stanovena jasná pravidla, která se nazývají
„PROVOZNÍ ŘÁD OBECNÍHO SÁLU VE
STARÝCH ŽDÁNICÍCH„.
Tento řád je vyvěšen na www
stránkách obce, je k nahlédnutí na obecním
úřadu a mimo jiné se zde píše kdo, co a jak činí
při požadavku pronajmout si obecní sál.
Např. kdy se provádí předání klíčů,
odečet a zapsání stavu elektroměru a
plynoměru, jak při převzetí, tak i při předání
sálu zpět.
Vyhotovuje se písemný protokol o předání,
který pořadatel akce podepisuje.
Není tedy možné, aby se po obci šířily
řeči o předražených platbách za užití sálu.
Ceny jsou stanoveny dle výše úhrad obce za
plyn a elektřinu v daném období.
Nájemné činí 250,- Kč za 1 hodinu,
případně 1.800,- Kč za den .
Úklid po akci, pokud jej neprovede pořadatel 2.000,- Kč praní a žehlení ubrusů se pohybuje
kolem 300-400,- Kč.

Sleva na nájemném může být
poskytnuta organizacím uvedeným v
tomto provozním řádu neplatí tedy
informace, že „ŽDÁNIČÁCI“ to mají
za 500,- Kč nebo zadarmo – jak někteří
lidé z řad především bývalých
zastupitelů tvrdí po obci.
Co se týká pronájmu místnosti v
hasičárně : jsou daná, zastupitelstvem
schválená, podobná pravidla. Pronájem
místnosti na 1 akci je za 150,- Kč +
spotřeba energií ( opět se provádí a
zapisují odečty měřidel ).
Úhradu provádí každý, kdo si
místnost pronajme k soukromým
slavnostním , komerčním a dalším
akcím. Platí to i pro členy Sboru
dobrovolných hasičů Staré Ždánice.
Neplatí se pouze v případě, že se jedná
např. o schůzi nebo brigádu SDH v
těchto prostorách, což je snad logické.
Každý pronájem je nutné
domluvit na obecním úřadu, kde se
provede rezervace na určitý termín a
následně pak zúčtování a úhrada nájmu
a energií. Tolik snad mé informace,
pokud budete mít jakýkoliv dotaz k této
či jiné problematice, zastavte se na
obecním úřadu a můžeme podiskutovat.

Máme za sebou větší část školního roku
a asi nejvýznamější novinkou je změna
v pedagogickém složení školy. Mgr
Petra Motlová nastoupila na mateřskou
dovolenou a její práci převzala Mgr.
Vlastimila Semerádová.
V souvislosti s touto změnou byla
rozšířena oblast zájmové činnosti o
výuku anglického jazyka pro 1. a 2.
ročník. Pro budoucí prvňáčky jsme
připravili cyklus. Setkání se školou ve
dnech 6.3., 20.3., 3.4. a 17.4.. Chceme
dětem ukázat jak se ve škole pracuje,
aby ztratily obavy a ostych a na školu a
školní práci se začaly těšit. V lednu
proběhl zápis do 1. ročníku, kterého se
zúčastnilo 15 dětí. Zahájili jsme
plánovaný plavecký výcvik pro
všechny žáky v Aquacentru Pardubice a
připravujeme se na výuku dopravní
výchovy, která má proběhnout v
měsících dubnu a květnu ve spolupráci
s vojenskou policií a HZS. Děti
potěšily svým vystoupením seniory v
Podůlšanech, pracovníci školy
připravili tradiční Dětský karneval a už
se chystáme na školu v přírodě.
Na závěr přejeme dětem i pracovníkům
hodně sil do konce školního roku.

Iveta Pokorná, OÚ Staré Ždánice

Za základní školu Jana Spejchlíková

Naše obecní knihovna
V I.patře budovy obecního úřadu se nachází knihovna, která je součástí obce již spoustu let.
Knihovnice paní Helena Pavčová se stará o knižní fond, který je pravidelně obnovován
střediskovou knihovnou Lázně Bohdaneč. Můžete si zde vypůjčit knihy i časopisy. Počet
knihovních jednotek ve volném výběru je k 31.12.2012 1 353 . Vloni si vypůjčilo knihy 191
návštěvníků. Někteří občané ovšem zapomenou vypůjčené tiskoviny vrátit, proto je na
tomto místě prosíme, aby tak učinili a odevzdali je ve výpůjční dny tj. vždy v pondělí mezi
15:30 – 16:30 hodin.
www.starezdanice.cz
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Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
Vážení čtenáři,
rád bych vás stručně seznámil s činností a
sportovními výsledky naší TJ Sokol Staré
Ždánice za uplynulé období.
9.2. 2013 proběhla v „Obecní hospodě“ valná
hromada TJ Sokol Staré Ždánice, kde byli
účastníci a hosté seznámeni s naší činností a
sportovními výsledky za uplynulý rok. Mezi
hosty byl také starosta obce pan Jaroslav
Hyhlík, který ve svém vystoupení poděkoval
našim sportovcům za jejich činnost a sportovní
reprezentaci obce. My jsme naopak ocenili
podporu obecního zastupitelstva, kterou věnuje
rozvoji kopané a naši TJ Sokol.
Na počátku měsíce března jsme provedli dlouho
plánovanou akci, a to prořezání větví na
stromech, které obklopují naše hřiště. Museli
jsme to provést na základě rozhodnutí OFS
Pardubice, aby byla zachována regulérnost
zápasů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
.................................................................

této celodenní brigády zúčastnili, protože se stihlo i následné odklizení a
zpracování velkého množství pořezaných větví.
Co se týká sportovní činnosti, tak
od ledna 2013 se naše mužstvo
mužů připravuje na začátek
dohrávky mistrovských utkání r.
2013. Opět díky panu Mgr. Stejskalovi
jsme mohli využívat tělocvičnu v
Ohrazenicích a další tréninky se
zaměřením na fyzickou kondici již
probíhaly v domácích podmínkách.
Odehrálo se i několik přípravných utkání
na „umělce“, ale bohužel jsme se často
potýkali s nedobrou docházkou našich
hráčů. Dále uvádíme pro naše příznivce
upřesněný rozpis na jarní část mistrovské
soutěže.

zde odstřihnout

.........................................................

III. třída - Přeloučsko muži – jaro 2013
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

26.4.
30.3. (Sobota)
7.4.
13.4. (Sobota)
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.
8.6. (Sobota)
16.6.

v 18,00
v 15,00
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

Křičeň - Ždánice
Řečany nad Labem „B“ - Ždánice
Ždánice - Rybitví
Semín „A“-Ždánice
Ždánice – Újezd „B“
Staré Čivice - Ždánice
Ždánice – Bohdaneč
Přelovice „B“ - Ždánice
Ždánice – Lipoltice
Srch „B“ - Ždánice
Ždánice – Kolesa
Lány na Důlku - Ždánice
Ždánice – Rohoznice

Budeme velice rádi pokud přijdete naše hráče podpořit při domácích i venkovních zápasech
mistrovské soutěže r.2012/2013. Předem děkujeme všem našim fanouškům.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice

.................................................................

zde odstřihnout

Reflexe dění v MŠ
Povánoční období do dění v MŠ přineslo
úplnou novinku. Děti měly možnost se
zúčastnit kursu bruslení, který organizoval
Krasobruslařský klub Pardubice na zimním
stadionu v Pardubicích. Prvopočáteční pády a i
trocha těch slziček, byla postupně vystřídána
rozzářenými tvářemi sportem rozdováděných
dětí. Vzhledem k tomu, že dnes děti tráví spíše
svůj volný čas hrou na počítači, chtěly bychom
i nadále věnovat pohybovým aktivitám
zvýšenou pozornost, a to nejenom tak jako v
současnosti, při běžných činnostech v MŠ, ale
také např. nabídkou jízdy na koni.
Předjaří v MŠ je tradičně ve znamení zápisu do
MŠ. V době vydání článku bude však již v
samém závěru, neboť probíhá od 1. do 31.
března. Pro příští školní rok budeme, dle
stanovených a řádně zveřejněných kritérií,
přijímat 16 dětí. Bez ohledu na posuzovaná
hlediska (získaný počet bodů) budou však v
souladu se zákonem přednostně přijaty děti rok
před nástupem povinné školní docházky.

.........................................................

Samotné jaro v MŠ přivítáme otevřením
jarní brány, následnou Velikonoční
slavností a vyvrcholením bude oslava
Svátku matek. Potom se ale už všechny
naše síly upnou k jedinému cíli a tím
bude příprava školy v přírodě, o kterou je
i v letošním roce ze strany rodičů velký
zájem.
Běla Zetková

Pozitivní zpráva
Domnívám se, že Tříkrálová sbírka
Charity České republiky je dokladem
toho, že jsou události, které beze zbytku
lze tímto přívlastkem označit.
V letošním roce se do sbírky zapojilo
dvacet sedm dětí . V doprovodu pěti
dospělých se vydaly na koledu nejenom
do naší obce, ale také do Plchu, Podůlšan
a nově Stéblové. Celkově bylo do
zapečetěných kasiček vybráno 16 850,Kč, z toho ve Starých Ždánicích 8 447,Kč. Jménem všech potřebných, kterým je
výtěžek věnován, děkuji.
Běla Zetková
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Pozn. redakce: Za tuto akci dáváme
palec „nahoru”

Připravované akce
30.4. 2013 Pálení čarodejnic
25.5. 2013 Staročeské Máje zakončené
Staročeskou besedou. Večer Májová
zábava.
8. 6. 2013 Dětský den.
6. 7. 2013 8. ročník Stadion Cupu –
závody mopedů. Večer taneční zábava.
3.-4.8. 2013 TJ SOKOL - Memoriál
Oldřicha Kašpara
31.8. 2013 Loučení s prázdninami.
Ždánické hry (něco jako Hry bez
hranic).
Tato akce je zatím s velkým otazníkem
– záleží, jaký bude zájem a jak se k
soutěži postavíte všichni vy, soutěže
chtiví. Podrobnosti najdete v brzké
době ve svých poštovních schránkách
anebo na webových stránkách obce.
Budeme se těšit na účast!
7.9. 2013 Cirkus Cup 2013 – nohejbal
28.9.2013 Posvícenská zábava se
SPOZ.
Termíny dalších akcí nebyly dodány.

Uzavírka dalšího vydání ZSŽ
Uzavírka dalšího čísla ZSŽ je
15.9. 2013. Budeme se velice těšit na
vaše příspěvky a fotografie o které se
budete chtít podělit s ostatními občany
obce.

ZPRAVODAJ - STARÉ ŽDÁNICE

Slovem i obrazem

„Josefovské“ posezení
Velikonočním jarmarkem příjemně
naladěni jsme měli možnost zakončit
mrazivý 21. březen na „Josefovském“
posezení s harmonikou a kytarou Vlasty
Zvěřiny. Akce se konala v naší obecní
hospodě, kde jako tradičně vládla
příjemná sousedská atmosféra.
Ansorge Milan

Dětský maškarní karneval

V předjaří prošel obecní park další očistou, tentokrát od nízko položených větví a
náletových dřevin, které jste míjeli při průchodu parkem od obecní hospody k můstku přes
Čertůvku. Mnohým z vás v těchto místech dříve ztrpčovala cestu i podmočená tráva a bláto.
Upravený park se stane vzdušnějším, světlejším a příjemnějším jak na průchod, tak na
pohled.

Třetí březnovou neděli se v sále obecní
hospody konal rej dětských maškarních
masek.
Plný sál rozdováděných dětiček za
hudebního mixu DJ Láši řídilo pět
dospěláků v maskách z řad SPOZ.
Celou tuto tanečně-soutěžní show
zorganizovala naše ZŠ.
Dětičky měly možnost vyhrát
sladkosti v různých soutěžích nebo
zkusit štěstí ve výherní tombole.

Třetí ročník Velikonočního jarmarku
Třetí ročník Velikonočního jarmarku neohrozilo
ani mrazivé počasí. Na konci měsíce března se v
naší obci konal v pořadí již třetí velikonoční
jarmark. Ani teploty kolem čtyř stupňů pod
nulou a nepříjemný severní vítr neodradily
prodejce a vystavovatele od toho, aby se v sále
Obecní hospody letos sešlo na osmnáct stánků.
Účastníci předvedli jako každoročně zajímavé
ukázky řemeslných prací a nabídli k prodeji své
výrobky.
Co všechno bylo letos v jarně vyzdobeném sále
na jarmarku k vidění? Hlavním trhákem se stalo
stejně jako v předešlých letech pletení košíků
panem Semanem ze Stéblové. Košíky se snad
prodávaly samy, nemluvě o proutěných
březových metlách. K dostání a zakoupení byl
opět léčivý rakytník a včelí produkty s vynikající
medovinou jako tradičně od místního včelaře
pana Domoráka.

Dobrovolníci nám opět předvedli pletení
pomlázek, které se v průběhu jarmarku
zdarma rozdávaly hlavně malým dětem.
Pro děti zde byly také dva tvořivé koutky,
kde si mohly samy namalovat vajíčka a
nazdobit perníček a nebo omalovat svou
vybranou keramiku.
Návštěvnost jarmarku byla i při letošním
velmi špatném a mrazivém počasí
největší za dobu tří let konání této akce.
Těžko odhadnout celkový počet
návštěvníků, jelikož ne všichni z
přicházejících chtěli čekat na zápis do
Poděkování patří všem sponzorům, bez
kterých by nebylo takové nepře-berné
množství různých cen.
Účast byla oproti minulému roku větší a
atmosféra hravější, a tak nezbývá nic
jiného, než popřát organizačnímu týmu
hodně úspěchu a kreativity do dalších
maškarních karnevalů.
Ansorge Milan

návštěvní knihy SPOZ, která byla u
vchodu do sálu. Všichni prodejci byli z
průběhu i organizace nadšeni a většina z
nich opět přislíbila účast i pro příští rok.
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. S určitostí můžeme už nyní
říci, že příští rok se opět sejdeme na už
čtvrtém ročníku velikonočního jarmarku. Přesný termín ještě není
stanoven, ale nebojte, budete všichni
včas informováni.
Ansorge M ilan

V rámci řemeslných ukázek mohli návštěvníci
vidět paličkování krajek, spřádání vlny na
kolovrátku spojené s prodejem výrobků z ovčí
vlny. Nechyběla ani keramika, řezbářské
výrobky s ukázkou řezbářství, pletení pedikem,
pletené výrobky z papíru, patchwork, vonné
svíčky, drátovaná vajíčka, zápichy z vizovického těsta, háčkované velikonoční dekory,
skleněná a drátkovaná bižuterie, velikonoční
bytové dekory, koupelové vonné mořské soli,
bylinné čaje.
www.starezdanice.cz
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Reakce na článek - CO PŘINESL ROK 2012 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V tomto článku, který jste obdrželi do svých
schránek koncem minulého roku, bylo mimo
jiné uvedeno, že byla odstraněna závada na
vodovodním řadu, která opakovaně způsobovala závažné havárie – touto cestou chceme
občany informovat o tom, že žádné závažné
havárie nebyly.
Rekonstrukce rozvodů se provedla jako
prevence před tím, aby právě k něčemu
takovému nedošlo.
Dále se v článku píše, že poklesla výše
neinvestičních nákladů na chod mateřské školy
ze strany obce – opět se musíme proti tomuto
tvrzení ohradit a vkládáme pro informaci
tabulku (tabulka č.1) výdajů na naši MŠ za
posledních 5 let.
Výše úplaty není oproti minulým obdobím
snížena, je ve stejné výši 400,- Kč za měsíc(
vyjímkou je rok 2011/2012).
RO K

V ýše nákladů
hrazená přímo
z účtu obce

2008
2009

rok
úplata
2008/2009 400,tabulka č.1

rok
2010/2011

úplata
400,-

Úplata za předškolní vzdělávání je
výhradním příjmem mateřské školy,
takže na jaké výdaje bude použita záleží
jen a jen na ní. Za rok se vybere zhruba
120-150 tisíc Kč. Škoda jen , že
nemůžeme úplatu zvýšit pro děti, které
nejsou občany Starých Ždánic, protože
by to bylo považováno za diskriminaci,

rok
2011/2012

úplata
450,-

rok
2012/2013

úplata
400,-

takže naše obec slouží jako zaopatřovací
zařízení pro
děti, které dojíždějí
z různých obcí, přitom zájmem obce je,
aby zde byly umístěny z převážné
většiny děti místní či z obcí spádových
(Plch, Podůlšany ), které s největší
pravděpodobností budou i žáky naší
základní školy.

V zájmu obce je, maximálně podporovat místní rodiny umisťováním dětí.
Obec poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci, která je složena
z mateřské školy, základní školy a školní jídelny a záleží tedy na dohodě mezi
ředitelem ZŠ, který je i ředitelem celé příspěvkové organizace, vedoucí učitelkou
mateřské školy a vedoucí školní jídelny, jak budou peníze , poskytnuté zřizovatelem
( obcí ) rozděleny jednotlivým složkám.
Poznám ky

261.456,25 K č

Příspěvek pro PO
celkem (z toho
zhruba 1/2 utratí
školka )
300.000,-

5.978.792,93 K č

352.600,-

V tomto roce byla provedena rekonstrukce
školky – zateplení, okna apod.
D okončení oprav nad rámec rekonstrukce

2010
889.771,49 K č
353.000,2011
336.519,80
320.000,2012
390.000,320.000,Tabulka nákladů mateřské školy Staré Ždánice za roky 2008 – 2012 (byla také zveřejněna na zasedání zastupitelstva obce ).

Zábava v obci nevázne
„Bylo nás pět“ – to byl název kapely, která nás
16. února doprovázela celým Obecním plesem.
K číslu v názvu kapely jsme se ovšem
návštěvností nepřiblížili ani náznakem, protože
jsme ho několikanásobně přesáhli. Celkem bylo
v sále obecní hospody 125 platících lidí. Mohu
říct, že už při přípravách plesu byly náznaky
toho, že návštěvnost bude vyšší, o čemž
svědčila zarezervovaná místa, ale s takovým
číslem jsme tedy nepočítali. Již zmíněná kapela
„Bylo nás pět“ nás rychle vyvedla z počátečních
obav z velké neznámé. Tato složením poměrně
mladá kapela všechny přesvědčila o tom, že
dokáže zaujmout celkovým aranžmá a
projevem různorodé publikum. Nakonec o tom
svědčil neustále plný taneční parket.
Zábava vygradovala vystoupením Petra Hurty s
jeho mistrovskou Šejkr Show, která

zvedla ze židle nejednoho návštěvníka
hlavně z řad něžného pohlaví. Tímto
zpestřením jsme se „prošejkrovali“ až k
tombole, která snad všechny potěšila
svou pestrostí a bohatostí. Za tombolu
chci poděkovat všem sponzorům,
protože díky jim se stává „Obecní ples“
tahákem. Samotná tombola by nám
ovšem nebyla nic platná bez vás všech,
kteří jste se přišli pobavit a tím i podpořit
kulturní dění v obci. Díky za super účast a
super atmosféru, kterou jsme společně
dokázali vytvořit. Jen pro zajímavost,
máme již připravený termín na Obecní
ples 2014, který by se měl konat v sobotu
15. 2. 2014 opět s kapelou „Bylo nás
pět“. O případné změně termínu budete
včas informováni.
Ansorge Milan

Masopustní průvod v obci
Ani třeskuté mrazy neodradily účastníky masopustního veselí z šíření dobré nálady. Mínus
patnáct stupňů, to byla teplota v den konání akce, při které kapele zamrzaly dechové nástroje.
Na samém začátku předal v souladu s tradicí pan starosta maskám symbolický klíč od obce.
Poté se průvod vydal na dlouhou pouť křížem krážem obcí. Masek a lidí se sešlo hodně, za
což jim patří vzhledem k mrazivému počasí obdiv.
Pořadatelé děkují za pohoštění a podporu všem těm, kteří přivítali masopustní průvod ve
svém stavení.
Poznámka redakce: Díky patří všem organizátorům a pak především našemu SDH jako
hlavnímu patronovi za to, že se snaží udržovat staré české tradice.

Masopust 2013
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