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Letošní „Pé-efko” namalovaly děti ZŠ a nejlepší přání jsme ocenili drobnou sladkostí. Nela Průšková - 4.tř., David Rosa - 3. tř., Alžběta Bajzová - 4. tř.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rok
2013 se nám chýlí ke konci.
My na obci nezahálíme a
poctivě dokončujeme akce
rozdělané, pracujeme a připravujeme investiční
i neinvestiční akce nové. Předložili jsme na
kontrolu finančnímu úřadu doklady o
financování opravy naší základní školy a
doklady o financování výstavby dětského
hřiště. Na hospodaření obce byl proveden audit
za rok 2012, nebylo shledáno jakékoliv
pochybení. V minulých dnech proběhl předaudit hospodaření obce za rok 2013, zatím
taktéž bez závad.
Obecní rozpočet je v tuto chvíli stabilizovaný.
Všechny závazky obec platí v termínech
splatnosti. Snažíme se co nejvíce šetřit,
abychom mohli dokončit realizaci rozsáhlého
projektu vybudování 1. etapy výstavby
chodníků, který je naplánován na letošní rok a
na kterém poctivě pracujeme. Cena tohoto
projektu je 5 337 287,66 Kč včetně DPH.

V současné době máme zaplaceno
2 000 000,- Kč. Zbylou část budeme
hradit z dotace ze SFDI. Věřím, že se
vám bude po nových chodnících dobře
chodit a že se vám budou líbit.
Připravujeme pro vás vybudování 2.
etapy chodníků v naší obci. Jedná se o
větve směrem na Stéblovou, Podůlšany,
Krásnici a Dolany. V současné době je
dokončena etapa územního řízení.
Chceme mít v roce 2014 stavební
povolení. Potom se může výstavba
v případě dostatku finančních prostředků
zahájit.
V letních měsících byla dokončena první
etapa čištění Čertůvky a to části od parku
okolo pošty, proti proudu, jak jsem slíbil
v minulém zpravodaji. Druhá etapa bude
realizována podle příslibu povodí Labe
v roce 2014, týká se části od parku okolo
naší ČOV do Dolan.
Připravujeme rekonstrukci stávajícího
veřejného osvětlení. Jednali jsme
s několika firmami z celé republiky o
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technických parametrech a našich
podmínkách a máme provedenou
energetickou analýzu veřejného
osvětlení pro naši obec. Při optimalizaci
stávající soustavy veřejného osvětlení
výměnou za nová moderní svítidla
s nižší energetikou náročností dojde
k návratnosti investice cca za tři roky.
Realizace by měla proběhnout v roce
2014.
Další akcí je příprava rekonstrukce
parket v sále obecní hospody tak,
abychom tancovali o plesech na
obnovených parketách.
Není to vše, co by bylo potřeba. U
obecního sálu, hospody a služeb je třeba
vyměnit okna, čímž dojde k úspoře
energie za vytápění. Rekonstrukci
Obecního úřadu necháváme na konec,
ale musí na ni také jednou dojít. Máme
tady krásný střed obce s parkem, který by
si také zasloužil obnovu, nové chodníky,
zeleň. Tu jsme na Den země letos začali
...... pokračování na straně 6
strana 1

ZPRAVODAJ - STARÉ ŽDÁNICE

Dětský den a indiánské hrátky
Druhou červnovou sobotu obec žila indiánským
životem.
Okolím dětského hřiště se procházeli indiáni
a krásné indiánky a v mírové atmosféře s nimi
zde byli i kovbojové a kovbojky s kolty proklatě
nízko.
Děti měly možnost vyzkoušet si svou hbitost
na „opičí dráze“, zručnost při výrobě lapačů
snů, řemínků na ruku a jiných tkaných parád.
Svou sílu ukázaly při přetahování lanem,
přesnost si vyzkoušely v hodu kyjem na cíl a
střelbou ze vzduchovek na terče.
Mohly si vyzkoušet i své chuťové pohárky v
poznávání různých chutí a v týpí „u staré
indiánky“ si pochutnat na jedinečné indiánské
gulášové polévce.

Za zvuků bubnů se tancovalo na
indiánské písně kolem ohniště, fantazii
děti popustily při malování na kameny,
dělaly se indiánské čelenky s pery a
zhotovila se vlajka letošního dětského
dne. A co hlavně, všichni, kdo měli chuť,
barvili krásný dřevěný totem, který byl
na závěr dne postaven v areálu dětského
hřiště.
Počasí nám opravdu přálo, a tak se
povedl i hlavní program celého dne.
Nejprve přišla na řadu ukázka
sokolnictví. Sokolníci ze Žlebské obory
nám přivezli ukázat sokola pestrého,
káně Harrisovo, orla stepního a puštíka.
Každý měl možnost se s ptáky seznámit
zblízka a nechat se vyfotit třeba i s
dravcem na ruce. Celou ukázku

doprovázel zasvěcený, nenásilný a
poutavý výklad o chovu a životě těchto
krásných ptáků. Sokolníci ze Žlebů
provozují také záchrannou stanici, a tak
bylo opravdu o čem povídat.
Po ukončení ukázek sokolnictví na nás
čekala druhá atrakce. Přijela za námi
ušlechtilá zvířata, která neodmyslitelně
patří k indiánům – čtyři koně s jezdci z
Jezdeckého klubu pana Radka Malého.

Připomenutí školního roku 2012 - 2013
Školní rok 2012-2013 již uplynul. Mimo tradiční vyučování probíhaly akce určené ke
zpestření a zkvalitnění výuky. V oblasti přírodovědy to byla Duhová Afrika - beseda o
současném životě v Africe, doplněná diapozitivy a soutěží pro děti, předvánoční exkurze
do ZOO ve Dvoře Králové.
K rozvoji mateřského jazyka nenásilnou formou přispívají návštěvy divadelních představení
ve VČD Pardubice, představení Černého divadla v Chrudimi a amatérského divadelního
souboru ve Slepoticích. Velmi zajímavá byla beseda o vzniku knihy se současnou českou
spisovatelkou ing.Vítovou spojenou s autogramiádou. S vývojem hudby a hudebních
nástrojů v uplynulých stoletích žáky seznámili ve svém pořadu herci VČD Pardubice.
V rámci tělesné výchovy děti opět absolvovaly plavecký výcvik v nově opraveném
aquacentru v Pardubicích, kde využívaly nejen plavecký bazén, ale i tobogán, skluzavky,
vířivku a další atrakce, které zde jsou v nabídce.
Udržování lidových tradic patří k nedílné součásti života školy a naši žáci a žákyně s velkou
chutí pokračují ve slavnostech Barborek a Tří králů, zpívání vánočních koled pro naše
spoluobčany a zahráli si v pohádkách na vánoční besídce pro veřejnost. Svým kulturním
vystoupením děti přispěly k příjemnému posezení seniorů ve Starých Ždánicích a v
Podůlšanech a přivítaly nové občánky obce do života. Škola v přírodě, která proběhla v
květnu, byla zaměřená na život v pravěku, tedy seznámení s dávnou historií a vývojem
lidstva.
Hravou formou a soutěžemi si děti vyzkoušely život v dávných dobách a připravily si krátké
scénky k tématu. Mimo historii byla škola v přírodě rozšířena o výuku zdravovědy a
poskytnutí 1.pomoci při lehkých i život ohrožujících úrazech, protože tuto oblast
považujeme za velmi důležitou.
Pro budoucí prvnáčky byla pořádána setkáni se školou, kde si mohli nanečisto vyzkoušet
jaké to je doopravdy "sedět v lavici a učit se". V rámci zapojení naší školy do projektu EU
peníze školám pedagogičtí pracovníci vytvořili digitální učební materiály, které jsou
využívány při výuce. Pro zdravý životní styl je ve škole zaveden pitný režim a škola je
zapojena do projektu " Ovoce do škol ", kdy je žákům je zdarma zajištěno 2x měsíčně ovoce a
zelenina a projektu " Dotované mléko" , kdy si žáci mohou zakoupit za zvýhodněnou cenu
různé druhy mléka a mléčných výrobků. Oba projekty jsou žáky velmi kladně a hojně
využívány.
Začal nám nový školní rok a všem přejeme jeho tvůrčí a klidný průběh.
Jana Spejchlíková

Klub se zabývá výukou jízdy na koni pro
začátečníky i pokročilé, pořádá
vyjížďky do okolního terénu a patří již
řadu let neodmyslitelně k naší obci s
jeho koňmi se setkáváme každý den.
Všichni zájemci, a že jich bylo opravdu
hodně, se mohli svézt na koních bez
sedel, tak jako správní indiáni. Bezmála
hodinu a půl byli koně plně vytíženi a
trpělivě na svém hřbetu vozili účastníky
dětského dne až do osmnácté hodiny,
kdy akce skončila.

Poděkování patří pořadatelům ze SPOZ
a účinkujícím, kteří nás celé odpoledne
bavili a celou akci spolu připravili.
Další poděkování patří sponzorům, bez
jejichž přispění by celá akce nemohla
být realizována tak, jak jsme ji mohli
vidět. Jmenovitě Jezdecký klub pana
Radka Malého, Jednota, rodina
Hyhlíkova, Pojišťovna Kooperativa a.s.
a závěrem Fanda Přibyl, tvůrce totemu,
který nyní zdobí naše dětské hřiště.
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ZÁVOD STADIONŮ VE MŠENĚ
20.července
Reprezentanti Starých Ždánic se poprvé
zúčastnili závodu na ploché dráze ve Mšeně. V
devátém ročníku závodu mopedů stadion
startovalo 50 závodníků. Jelo se ve dvou
kategoriích, speciál a standard. Speciálu se
zúčastnili Roman Jandera, Denis Šmíd, Ondra
Pleskot a Jiří Dostálek ml. Standardu se
zúčastnili Jiří Dostálek st., Lenka Dostálková,
Josef Čihák a Radim Štumr. Naši závodníci
jasně zvítězili v kategorii speciál, kde se na
prvním místě umístil Denis Šmíd a na druhém
místě Ondra Pleskot. V kategorii standard
obsadil Jiří Dostálek st. druhé místo. Ostatní
závodníci se umístili do první desítky a v
průběhu závodu ani jeden nehavaroval.
Vedoucí výpravy Josef Čihák

Z tisku ...
Plochodrážní stadion ve Mšeně v sobotu 20.
července patřil padesátce nadšených závodníků,
kteří si to mezi sebou přijeli rozdat na
ďábelských strojích. Konal se tam totiž už
devátý ročník Mistrovství světa mopedů
Stadion na ploché dráze ve Mšeně.

Denis Šmíd na svém stroji

Devátým mistrem světa ve speciálech se stal
Denis Šmíd.
„Před startem mám trochu strach, ale jak
vylétne startovní páska vzhůru, už mě nezajímá
nic jiného, než závodník přede mnou,“ říká
Denis Šmíd, který se letos poprvé zúčastnil
devátého ročníku Mistrovství světa mopedů
Stadion na ploché dráze ve Mšeně.
„Dostal jsem se k tomu přes strejdu Láďu
Šmída, když mi bylo patnáct,“ vzpomíná
dvacetiletý zámečník ze Starých Žďánic na
Pardubicku, kde se s partou kamarádů už
tradičně účastní tamního Stadion cupu. Ve
Mšeně na ploché dráze přitom ještě nikdy
nezávodil.

První ročník moped rally
Vysoké Mýto 2013

Ve vloženém závodě v jízdě králů se
seřadili na start všichni, kteří se podílejí
na konání závodů, a výletní jízdou
Závodu se zúčastnili čtyři závodníci projeli celou trat a vyzkoušeli si
záludnosti ždánického okruhu. Pěkný
Starých Ždánic.
Závod se jel na okruhu pro motokáry sportovní den zakončila taneční zábava
ve Vysokém Mýtě jako součást v sále Obecní hospody.
moravského moped cupu pořádajícího
teamu MOPED TEAM RYCHTÁŘOV.
Jelo se na dvě rozjížďky 15 kol, to je 7,5
km. V závodu SPECIÁL se umístil Jiří
Dostálek ml. na 12. místě z 31 závodníků.
V závodě ORIGINÁL se umístil Jiří
Dostálek st. na 16. místě, Radim Štumr
na 22. místě, Lenka Dostálková na 40.
místě z 50 závodníků.

Osmý ročník Stadion Cupu
Staré Ždánice
V sobotu 6. července 2013 proběhl v naší
obci již 8. ročník závodů Stadionů.
Termín byl vzhledem k
lákavému
prodlouženému víkendu trochu riskantní,
přesto ale byla účast velmi dobrá. K
závodu se přihlásilo 38 jezdců v kategorii
Stadion a 18 závodníků v kategorii
Originál. Ve startovním poli byly i dvě
ženy, přičemž domácí barvy hájila Lenka
Dostálková. Počasí se vydařilo a spolu s
velmi slušnou diváckou návštěvou
vytvořilo letošnímu závodu skvělou
kulisu.
Po rozjížďkách a semifinálových jízdách
přišlo malé a velké finále. Na startovní
čáře velkého finále stálo šest jezdců
reprezentujících naši obec. Čekala na ně
částečně pozměněná trať na louce a
členitější pasáž v parku. Dobře
připravenou trať nejlépe zvládl Tomáš
Fusek z
Valašského Meziříčí před
Jakubem Kozou z Praskačky a Alešem
Nešetřilem ze Starých Čivic.
Bramborovou medaili a čtvrté místo
získal domácí Denis Šmíd jezdící kolo
před cílem na druhém místě. Šestý dojel
dravý Ondra Pleskot následovaný
sedmým Jiřím Myškou, oba reprezentanti
Starých Ždánic. První desítku uzavřel
další místní bojovník, Míra Jeřábek. V
kategorii Originál si stupně vítězů
rozdělili jenom závodníci ze Starých
Ždánic. Urputný boj o prestižní umístění
před domácím publikem předváděli
jezdci po celý závod. Vítězství si nakonec
vybojoval Jenda Čihák před Vláďou
Šmídem a třetím Jirkou Dostálkem
starším.
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20. července 2013
se ve Mšeně u
Mělníka jel 9. ročník závodů na ploché
dráze.
Tento závod byl vypsán jako neoficiální
mistrovství světa malých motocyklů.
Družstvo ze Starých Ždánic ve složení
Denis Šmíd, Ondra Pleskot, Jirka
Dostálek ml., Jiří Dostálek st., Radim
Štumr, Josef Čihák, Roman Jandera a
Lenka Dostálková si vedlo na jedničku a
výtečně reprezentovalo naši obec.
Za to patří závodníkům veliké
poděkování. V hlavním závodě zvítězil
Denis Šmíd před Ondrou Pleskotem, v
závodě Originálů obsadil druhé místo
Jirka Dostálek st. Všem závodníkům,
mechanikům, pořadatelům a vám,
věrným divákům, bych chtěl poděkovat
za přízeň a těším se s vámi na shledanou
na dalších sportovních akcích pořádaných Stadion Cupem.

Pozn. redakce: Josef Vodička k
příležitosti svého životního jubilea
převzal od spoluorganizátorů a
ždánických jezdců ocenění za obětavou
práci při organizaci STADION CUPU.
Blahopřejeme.
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Silnice I/37
MÚK Stéblová

Máme nové chodníky, tak proč?
Neustálé porušování dopravních předpisů v naší obci nás nutí zveřejnit malý výňatek ze
Zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000sb., který mluví jasně.
§25 (1) Řidič smí zastavit a stát jen a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.
§25 (4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady stojících
vozidel. Při zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího
osobu těžce pohybově postiženou” musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
§27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní
úpravou provozu na pozemní komunikaci.
§53 (1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který
nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé krajnice nebo pravého
okraje vozovky.
§53 (2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Nové chodníky s sebou nesou i nutnost změny našich návyků. Zákon mluví jasně –
parkování s vjížděním na obrubník a vůbec na chodník je nepřípustné. Dále se nesmí
parkovat ve vjezdu před domem tak, aby byl znemožněn pohyb vozíčkáře po chodníku (1,2
m) nebo dokonce zamezen průchod chodce.
To jsou jen ve zkratce ty nejčastější prohřešky řidičů, které se bohužel neustále opakují.
Pamatujme všichni na to, že postihy za porušení zákona jsou všude stejné, nehledě na to, že
neznalost zákona neomlouvá. Přestupky bude vždy řešit Policie ČR.
OÚ Staré Ždánice

JAKÝ JE POSLEDNÍ VÝVOJ?
Jsou již zahájeny plánované stavební
práce na přestavbě MÚK Stéblová? Se
zhotovitelem byla smlouva podepsána
již 11. října a dle letáku ŘSD mělo dojít
koncem října k zahájení prací.
Máte pravdu ohledně podpisu smlouvy o
dílo, dne 11.10. byla podepsána. Dne
23.10. bylo zhotoviteli předáno
Ředitelstvím silnic a dálnic staveniště s
veškerými stavebními povoleními.
Zhotovitel vyhotovuje realizační
dokumentaci stavby a vypracoval
harmonogram stavebních prací.
V letošním roce bude provedena pouze
přeložka kabelů Telefonika O2 a drobné
přípravné práce, zemní práce včetně
skrývek ornice jsou naplánovány až po
zimě.

Schéma: Sjezd sil. I/37 MKÚ Stéblová, dle ŘSD

Sportovní utkání žen

Dne 9.11. 2013 se uskutečnilo fotbalové utkání žen „Slepičky vs. Kuřátka”. Cele utkání bylo
vedeno pod taktovkou zkušeného rozhodčího „Kohoutka” Petra Pošváře. Utkání se hrálo ve
zkrácené hrací době dvakrát třicet minut a vítězem se stala „Kuřátka”. Na
celé utkání dohlížela zdravotnice, která zajistila dodržování „pitného
režimu”. Poděkování patří především všem divákům, kteří nás přišli
podpořit, dále hráčům jejichž červené a žluté dresy v tomto sobotním
odpoledni zdobily zelenou plochu ždánického hřiště. Dále děkujeme
všem , díky kterým bylo zajištěno pohoštění. Mimořádné
poděkování patří všem sponzorům, bez kterých by tato
akce zůstala pouhým snem jednotlivců.
Sponzoři: TJ SOKOL - Staré Ždánice, pořadatelé
Stadion CUPu, Jaroslav Hyhlík, Vladimír Šmíd,
David Flégr, Jiří Dostálek, Petr Dvorščák, Kamil
Bartoš a Patrik Palina.
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Dotknou se práce na úpravě křižovatky
provozu na I/37 a případně jakým
způsobem?
Zásadně se provozu na I/37 práce
nedotknou, dojde pouze ke krátkodobým částečným omezením.
Místo křižovatky je považováno za
jednu z překážek (nevhodné a chybějící
nájezdové/sjezdové větve), kvůli kterým
prozatím nedošlo k plánovanému
zvýšení rychlosti mezi Pardubicemi a
Hradcem Králové na 110 km/h. Až bude
stavba hotova, bude zvýšení rychlosti
konečně reálné?
Dobudování křižovatky bude poslední
stavební úprava pro úpravu parametrů
silnice na 110 km/h – v tomto měsíci
proběhne výměna a doplnění
nevyhovujících svodidel na staré části
I/37 (Pardubice-Hrobice). Zvýšení
rychlosti na 110 km/h je však legislativní
problém, který dosud nebyl vyřešen
(zákon o pozemních komunikacích
zvýšení rychlosti v extravilánu
neumožňuje).
Termín dokončení přestavby MÚK v
prosinci 2014 zůstává nezměněn?
Ano dokončení stavby je do konce roku
– předpokládáme uvedení do provozu v
listopadu 2014.
Ing. Hana Jarolímová -vedoucí úseku výstavby
Vladimír Hájek
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Staročeské Máje 2013
Další úspěšný ročník Staročeských Májí se
konal v sobotu 25. května. Výborná organizace
spolu s velkou účastí jistě přispěly k udržení této
krásné tradici v naší obci. V letošním roce se
povedlo postavit pět kolonek, což je čtyřicet
mladých lidí. Naši obec tak prošel početný
průvod zakončený tradiční Staročeskou
besedou hranou živým orchestrem Májovanka
Jaroslava Perného.
Večerní májová zábava byla rovněž v režii Jardy
Perného, který opět nezklamal a dokázal naplnit
taneční parket v sále Obecní hospody.
tancechtivými lidmi.

Pořadí stran v obci:
Česká strana sociálně demokrat. 57 hl.
Komunist. strana Čech a Moravy 57 hl.
ANO 2011
52 hl.
Dělnická strana soc. spravedl.
33 hl.
TOP 09
23 hl.
Občanská demok. strana
20 hl.
Úsvit přímé dem. T. Okamury
17 hl.
Strana svobodných občanů
9 hl.
Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová
7 hl.
Politické hnutí Změna
4 hl.
HLAVU VZHŮRU - volební blok 3 hl.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 hl.
Česká pirátská strana
1 hl.
Z d ro j : w w w. v o l b y. c z
Přepis: Milan Ansorge

Začátek školního roku

na klávesy, na flétnu a na kytaru.
Zároveň se snaží naše škola zapojit i do
společenského života obce. V říjnu naše
žákyně vystoupily se svým programem
na akci pořádanou SPOZ pro naše
babičky a dědečky, připravili jsme
pásmo koled, které jsme zazpívali při
rozsvěcení vánočního stromu, a v
prosinci nemůže chybět koledování
Barborek, Mikulášská besídka pro
veřejnost v sále Obecní hospody a
vánoční besídka dětí pro rodiče a přátele
školy.
Za základní školu Jana Spejchlíková

Cirkusová manéž
ve Starých Ždánicích
pokračování ze strany 6

2013/2014

Všem organizátorům patří velký dík, stejně tak
jako sponzorům, bez jejichž podpory by tato
tradice asi zanikla.
V letošním roce byli všichni zúčastnění
odměněni i mediálním zviditelněním našich
Staročeských Májí.
Máje se objevily v Pardubickém rozhlase, na
stránkách Pardubického deníku i v jeho online
verzi a závěrem nám vyšla vstříc regionální
televize V 1, kde skoro celý týden běžel
reklamní spot.
Hodně štěstí do ročníku 2014!
Redakce ZSŽ

Jak u nás dopadly volby?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 25. 10. – 26.
10. 2013.
Volební účast v %
Voličů v seznamu
Vydané obálky
Odevzdané obálky
Platné hlasy

57,50
513
295
295
292

Nový školní rok byl slavnostně zahájen
2. září 2013 starostou obce panem
Hyhlíkem, přivítáním nových žáčků a
přáním úspěšného školního roku všem
dětem i pracovníkům školy.
V následujících dnech žáci postupně
zjišťovali, že prázdniny opravdu
skončily a nastaly každodenní
povinnosti, ale i hry s kamarády a účelně
strávený volný čas. Pro žáky byla opět
připravena nabídka zájmových kroužků,
rozvržených do celého týdne.
Pro 1. a 2. ročník je určen kroužek
anglického jazyka, kde se seznamují se
základy cizího jazyka zábavnou formou
tak, aby byli připraveni na výuku jazyka
v dalších letech a měli jednodušší start.
Pro zájemce práce s počítačem je
počítačový kroužek, v rybářském
kroužku se o životě ve vodě dozvídají
děti se zájmem o přírodu a zdravotnický
kroužek připravuje děti na zvládnutí
ošetření nejen běžných úrazů, ale
závažných poranění včetně resuscitace
raněných. Jsme velmi rádi, že se k naší
nabídce přidali i pan Rudolf Kolbaba a
paní Gabriela Jansová, kteří se snaží
rozvíjet i umělecké stránky našich dětí, a
to v hodinách moderního zpěvu, ve hře
www.starezdanice.cz

na konci se jim ani nechtělo odcházet
(smích). I občerstvení šlo na odbyt,
prostě vše jak má být.
Pohybují se i vaše děti v cirkusovém
prostředí?
Nejdřív byli všichni tři artisty. Postupně
se jim to ale přestalo líbit a z branže
odešli (poznámka: koupili si kolotoče).
Jeden ze synů loni kolotoče prodal a
vrátil se k artistice. Dostal angažmá ve
velkém cirkuse Aleš, dokonce se oženil,
a naučil drezírovat lvy. Pak si koupil své
šelmy a založil si vlastní cirkus Carini.
Tohle umělecké jméno bylo původně
moje, ale synovi jsem ho přenechal.
Milan Ansorge
strana 5
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Slovo Starosty .... pokračování ze strany 1.
obměňovat a budeme pokračovat i v příštím
roce. Plány jsou to nemalé, ale je reálné je
postupně uskutečnit.
Starost nám přidělávají i kontroly Krajské
hygienické stanice v naší MŠ a ZŠ. Co bylo
minule ještě v pořádku, dnes již není, a musíme
závady řešit.
Ve škole nevyhovují žaluzie, v MŠ nedávno
zakoupená lehátka. Kryty na radiátorech je
nutné vyměnit, je potřeba nové věšáky na
ručníky, protože každý ručník musí být
oddělený přepážkou.
Do kuchyně potřebujeme nové sporáky nebo
konvektomaty, staré sporáky sice vaří, ale
plotýnky jsou dle názoru Krajské hygienické
stanice Pardubice špatné, a nádobí by bylo
třeba taky nové. To vše bude stát statisíce
korun, budeme to však postupně řešit.
Touto cestou děkuji za práci obecnímu úřadu,
zastupitelstvu obce, členkám sboru pro
občanské záležitosti, hasičům, sportovcům,
myslivcům, pracovníkům ZŠ a MŠ a firmám
Agrodružstvu Křičeň,
Bauset, Miros za
vykonanou práci pro naší obec.
Na závěr Vám přeji příjemné prožití svátků
vánočních, pohodu, klid a hodně zdraví do
roku 2014.
Starosta obce Jaroslav Hyhlík

„Chodníky” před výstavbou

Chodníky po výstavbě

Schéma výstavby chodníků
dokončená etapa
plánovaná etapa

Cirkusová manéž
ve Starých Ždánicích
Ve dnech 15. - 17.4. byl k vidění v klidové zóně
obce u dětského hřiště cirkus s názvem
Carneval. Přinášíme vám rozhovor s principálem a majitelem tohoto malého - velkého
cirkusu, panem Františkem Navrátilem (62).
Vyrůstal jste v cirkusovém prostředí?
Pocházím z rozvětvené rodiny Berousků. Moje
matka byla Berousková a bratranci a sestřenice
z jedné strany vlastní Cirkus originál Berousek.
Druhá část rodu má Cirkus Humberto.
Sám jsem už od tří let hostoval a účinkoval v
různých vystoupeních. V mládí jsem mimo to až
do dvanácti let hrál fotbal za Start Praha, pak mě
koupila dokonce i Bohemka, kde jsem hrál do
šestnácti let. A pak přišel životní zlom. Přišel za
mnou otec, který mi řekl: „Tak synu, jedeme do
světa.“
A kam jste se s cirkusem za svůj život
podíval?
Od té doby jsme vlastně cestovali po světě.
Nejprve jsme navštívili sever Švédska. Ovšem
tehdejší režim si myslel, že chceme emigrovat a
tak mě chtěli poslat do Ruska ke Státnímu
Cirku. Kličkami osudu jsem se do velké země
nedostal, ale věřte, nebylo to jednoduché.
Někdy kolem roku 1978 jsem poprvé vyjel na
západ a zůstal tam až do roku 1991. V Německu
jsem chvíli hostoval u cirkusu Renzberg, pět let
jsem strávil ve Švédsku, tři roky v Holandsku.
Pak přišlo Norsko, Finsko, Bulharsko, Polsko a
tehdejší NDR… bylo toho hodně.
Kde se vám vystupovalo nejlépe a kde se
naopak dívají na cirkus mezi prsty?
Nejlepší angažmá bylo určitě v Bulharsku a
strana 6

také v bývalé NDR. Tam byli cirkusáci
uznávaní a vážení, a když se někde
cirkusák objevil, tak to byl pan artista. U
nás to bylo úplně naopak. Odjakživa byli
cirkusáci zařazovaní spíš mezi spodinu.
Já sám ale říkám – když dokážu platit
daně, nedělám dluhy a lidé na mě chodí,
tak si myslím, že to tak není.
Na druhou stranu musím říct, že
„cirkusáctví“ začíná zažívat pomalou
obrodu a stává se důležitým odvětvím
kultury.
Pracoval jste někdy jinde než jen v
cirkuse?
Jsem poměrně činorodý člověk, takže
jen u cirkusu vždycky nezůstalo.
Vystupoval jsem třeba v televizním
programu Televarieté číslo 61 s
balancem na válcích. Velká zkušenost –
filmová – byl film „Adéla ještě
nevečeřela“. Tam jsem dubloval pana
Dočolomanského v některých
nebezpečných scénách, třeba při
vylétání ze skleníku, chození po laně s
trumpetou a létání nad Prahou.
Představte nám trochu blíže váš
cirkus.
Cirkus Carneval se řadí mezi mini
cirkusy. V průměru má 16 metrů, ale
veškeré parametry jako výška špice,
výška bočnic nebo jinak řečeno „runtů“
odpovídá velkému cirkusu, a proto se mu
také říká „malý-velký cirkus“.
Máme tu tři profesionálně cvičené psy
www.starezdanice.cz

dále dvě kamerunské kozy. Zvířátka
trénujeme sami. Vlastně celou show a
prodej občerstvení provozujeme jen já a
moje přítelkyně. K ruce máme jednoho
pomocníka na běh zázemí.
Program běží číslo po čísle bez prodlev
zhruba hodinu s jednou občerstvovací
patnáctiminutovou pauzou, takže je to
pro nás dost náročná práce a koordinace.
Jak se vám vystupovalo u nás ve
Ždánicích?
Na to, kolik je u vás obyvatel, byla účast
úplně suprová a předčila několikanásobně naše očekávání. Máte velice
živou a pěknou obec. Hodně si vážím
toho, že ačkoliv jsme ubytovaní vedle
hospody, což nemám normálně moc rád,
tak si nikdo nedovolil nějak rušit naše
soukromí nebo nějak jinak urážet. První
den sem na představení přišlo i dost
mladých lidí, tak jsem se trochu bál, aby
třeba nerušili, ale naopak.
Tak vděčné publikum jsem ani nečekal
pokračování na str.5
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Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil s činností
a sportovními výsledky naší TJ Sokol Staré
Ždánice za uplynulé období.
Během jarních a letních měsíců se naši členové
především starali o zkvalitňování travnaté
plochy (zavlažování, sekání, postřik proti
plevelu a chemické hnojení) a s výsledky jejich
práce můžeme být spokojeni, protože kvalita
trávníku patří mezi nejlepší v soutěži.
Dále jsme v rámci dobré spolupráce s obecním
úřadem bezplatně poskytli 31. 8. 2013 náš
sportovní areál ke konání „Ždánických
sportovních her“, které vyvrcholili večerní
diskotékou.
Snažíme se podpořit i další spolky a jednotlivce
v jejich činnosti, a to především tím, že
půjčujeme např. naše „mobilní lavice“ na
sportovní a jiné akce (Stadion Cup, nohejbalový
turnaj, pálení čarodějnic atd.).
V sobotu 9. 10. a 16. 10. se uskutečnili brigády
na hřišti, kde jsme se věnovali shrabání listí,
úklidu všech prostor, řezání dřeva a zazimování
kabin (vypuštění vody z rozvodů a nádrží).
Sportovní činnost
Ve dnech 3. 8. a 4. 8. 2013 jsme pořádali tradiční
již „47. ročník memoriálu Oldřicha Kašpara“ za
účasti fotbalových mužstev Syrovátky, Dolan,
Bukovky a Starých Ždánic. Konečné pořadí
bylo následující: 1. Dolany, 2. Syrovátka, 3.
Bukovka, 4. Ždánice.
V sobotu 3. 8. se uskutečnilo přátelské utkání
mezi starými gardami domácích Ždánic a
Rajnochovic, které skončilo remízou. Bývalí
aktivní hráči předvedli, že nezapomněli svoje
fotbalové umění, a svými výkony potěšili naše
diváky.
V rámci memoriálu O. Kašpara proběhla v
sobotu 3. 8. na hřišti pro účastníky a ostatní
návštěvníky tohoto turnaje diskotéka, kde
hudební produkci připravil DJ „Pivrnec“.
Doufáme, že všichni aktivní sportovci a diváci
byli se zabezpečením turnaje spokojeni a prožili
příjemný víkend v našem sportovním areálu.
Při této příležitosti chceme poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje.
Jedná se především o obsluhy stánku a udírny,
protože měly po oba dny (a jedné noci) nejvíce
práce.
V sobotu 9. 10. v odpoledních hodinách
proběhla dvě velmi přátelská fotbalová utkání, a
to manželky vs. fanynky a fanouškové vs.
aktivní hráči.
Na nový ročník mistrovské soutěže III. třídy
Přeloučsko se naše mužstvo připravovalo v
domácím prostředí a mimo jiné se zúčastnilo i
fotbalového turnaje v Dolanech, kde obsadilo 2.
místo.
Po ukončení podzimní části mistrovské
soutěže nemůžeme být spokojeni s výsledky a
umístěním našeho fotbalového mužstva,
protože se nacházíme na předposledním místě
(viz tabulka). Vzhledem ke kvalitě a složení
našeho hráčského kádru je to pro nás a naše
příznivce zklamání. Přesto všichni věříme, že se
výkon našeho mužstva s podporou našich
fanoušků na jaře zlepší a budeme se pohybovat
ve vyšších patrech tabulky.

TABULKA
Rk. Tým
1.
Srch B
2.
Kolesa
3.
St. Čívice
4.
Lipoltice
5.
Lány
6.
Rohoznice
7.
Selmice
8.
Rybitví
9.
Chvaletice
10. R. Bělá B
11. Újezd B
12. Přelovice B

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

0
2
1
2
1
3
3
3
3
2
4
1
5

13.
14.

13
13

2
2

2 9 19: 44
2 9 16: 42

St. Ždánice
Řečany B

1
4
4
5
4
4
5
5
6
5
7
6

Skóre
52: 27
34: 26
38: 21
31: 24
31: 24
21: 25
37: 25
27: 30
30: 28
27: 29
22: 33
22: 29

Body
32
25
23
22
21
21
18
18
17
16
16
11
8
8

PK (Prav)
( 11)
( 7)
( 5)
( 4)
( 3)
( 3)
( -3)
( -3)
( -4)
( -2)
( -5)
( -7)
(-13)
(-13)

Pro naše příznivce uvádíme rozpis mistrovských utkání mužů.
14. kolo 23.3.nebo 22.3. (hlášenka) v 15,00 Rohovládová Bělá „B“- St. Ždánice
15. kolo 30.3.
v 15,00 Selmice - St. Ždánice
16. kolo 6.4.
v 16,30 St. Ždánice - Rybitví
17. kolo 13.4.
v 16,30 Srch „B“- St. Ždánice
18. kolo 20.4.
v 17,00 St. Ždánice - Řečany „B“
19. kolo 27.4.
v 17,00 Újezd „B“ - St. Ždánice
20. kolo 4.5.
v 17,00 St. Ždánice - Chvaletice
21. kolo 11.5. nebo 10.5. (hlášenka) v 17,00 Přelovice - St. Ždánice
22. kolo 18.5.
v 17,00 St. Ždánice - Lipoltice
23. kolo 25.5.
v 17,00 Staré Čivice - St. Ždánice
24. kolo 1.6.
v 17,00 St. Ždánice - Kolesa
25. kolo 7.6. (sobota)
v 17,00 Lány na Důlku - St. Ždánice
26. kolo 15.6.
v 17,00 St. Ždánice - Rohoznice
Vážení přátelé, rádi vás uvítáme na našich fotbalových zápasech a na akcích, které
pořádáme v našem sportovním areálu. Děkujeme za podporu a zájem o sportovní
dění v naší obci.
Do nového roku přejeme obyvatelům naší obce hodně úspěchů v osobním i
pracovním životě a všem především pevné zdraví.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice

Vítání občánků
Dne 22. 6. 2013 od 13 hodin proběhlo na Obecním úřadě tradiční vítání občánků do
života. Starosta obce s členkami SPOZ tentokrát přivítali šest nových občánků naší
obce s rodiči, a to jmenovitě:
Dominika Žiláka, Emu Pavelkovou, Elišku Ptáčkovou, Jakuba Čepa, Jana Slavíka a
Lukáše Kučeru.
(pozn: na fotce zprava doleva)

www.starezdanice.cz
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V obci to žije aneb Co se událo
během uplynulých měsíců
(krátký přehled akcí, o kterých se nezmiňujeme
jinde ve Zpravodaji)
Poslední prázdninový víkend byl ve znamení
dětského loučení s prázdninami. Pro nás
starší byl připraven I. ročník Ždánických
sportovních her, kde se mezi sebou utkalo pět
šestičlenných mužstev v netradičních

v důchodovém věku, kteří na tanečním
parketu za doprovodu živé hudby
dokázali, že rozhodně ještě nepatří do
„starého železa“. Je trochu škoda, že se
tato akce nemůže pochlubit větší účastí,
vždyť není za co se stydět, a věřte, že letos
to nemělo chybu.
Poslední říjnová akce, Halloween, byla
určená hlavně našim nejmenším. V
předdušičkovém období si děti nejdříve
vyzkoušely dlabání dýní. K dispozici

Poslední listopadový víkend nás přenesl
do adventního času. Po roce jsme se sešli
u rozsvěcení obecního stromu, kde se
konal adventní koncert s Barevnou
muzikou, děti ze základní školy nám
předvedly adventní pásmo písní a básní
a spolu s dětmi z hudebního kroužku
nám všem zúčastněným připomněly
blížící se nejkrásnější svátky v roce. Čas
čekání na rozsvícení stromu byl
zpříjemněn podávaným horký punčem a

disciplínách.
V září náš SPOZ uspořádal Posvícenskou

grogem se sladkými zdobenými
perníčky, které nám napekla děvčata ze
SPOZu. Prosinec je tradičně spojen i s
Mikulášem, čertem a andělem, kteří
nesměli chybět ani u nás. Pátého
prosince navštívili příbytky našich
nejmenších, a aby toho nebylo málo, tak
se v sobotu sedmého prosince konala již
tradiční Mikulášská nadílka, kde si
všichni přítomní zatančili s DJ Lášou.
Jak vidíte, několik posledních měsíců
bylo opravdu nabitých akcemi. Mně
nezbývá nic jiného, než vám všem
čtenářům popřát šťastné a veselé
Vánoce a do nového roku vše nejlepší.

zábavu, na které nám hrálo Duo Triton.
Pobavit se přišlo na šedesát tancechtivých lidí.
Na stolech nechyběly posvícenské koláčky,
podávalo se posvícenské menu a na zahnání
žízně bylo k mání speciální 14°Svatováclavské
řezané pivo.
V tomto měsíci se opět uskutečnil po půlroční
pauze svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. I letos bylo co
nakládat.
Všeobecně však můžeme říci, že odpadu rok
od roku ubývá, což je bezpochyby dobrá
zpráva.
Září se také stalo měsícem zahájení výstavby
chodníků.
Zemní práce nám sice trochu zkomplikovaly
dopravu v obci, ale konečně se dočkáme času,
kdy se budeme moci bezpečně procházet po
obci po hezkých dlážděných chodnících.
Říjen přinesl přátelské posezení s občany,
kteří si zaslouženě užívají důchodu. V sále
Obecní hospody se sešlo na třicet občanů

bylo deset obřích dýní, na kterých měli
všichni zúčastnění možnost předvést
svou zručnost a fantazii. Pěkně se dívalo
na dvacítku děti s rodiči, kteří společně
vytvářeli své „rozesmáté oranžové
symboly“ tohoto podzimního času. V
podvečer hned po „dýních“ následovala
Milan Ansorge
strašidelná stezka odvahy, kterou
lemovaly výtvory z odpolední akce. Děti
ukázaly svou odvahu v reji strašidelných
postav a příšer. Sešlo se přes padesát dětí,
což nás příjemně překvapilo a ujistilo v
tom, že se děti s rodiči rádi baví.
V říjnu také pokračovaly stavební
práce na tolik očekávaných chodnících.
Na konci listopadu jsme se konečně
dočkali zprovoznění chodníků v celé
délce projektu I. etapy. Dodavatelská
Kalendář akcí na rok 2014
firma měla menší zpoždění s předáním,
25.1.2014
Hasičský ples
ale myslím si, že dnes obec vypadá o
15.2.2014
Obecní ples
mnoho lépe než v nedávné minulosti.
15.3.2014
Maškarní ples
16.3.2014
Dětský maškarní karneval
12.4.2014
Velikonoční jarmark
26.4.2014
Den Země
24.5.2014
Staročeské Máje
7.6.2014
Dětský den
5.7. 2014
IX. ročník Stadion Cupu
23.8. 2014 II. Ždánické sportovní hry
6.9. 2014
Cirkus Cup (nohejbal)
27.9. 2014
Posvícenská zábava

A na co se můžete těšit?

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:30.11.2013 , 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.

