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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na obci momentálně
připravujeme nové
investiční i neinvestiční
akce pro letošní rok. Na
hospodaření obce byl
proveden 14. 11. 2013 audit, který neshledal
jakákoliv pochybení. 21. 2. 2014 se uskutečnilo
přezkoumání hospodaření obce Staré Ždánice
za rok 2013 a ani při něm nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Obecní rozpočet je v tuto chvíli stabilizovaný.
Všechny závazky obec platí v termínech
splatnosti a na obecním účtu nám zůstává
rezerva 2 300 000,00 Kč. Jak už jsme
informovali v minulých číslech Zpravodaje,
snažíme se co nejvíce šetřit, abychom mohli
provést realizaci projektu vybudování druhé
etapy výstavby chodníků, který je naplánován
na letošní rok. V současné době jsme ve fázi
dokončení projektu a žádosti o stavební
povolení. Cena tohoto projektu se bude
pohybovat okolo 2 500 000,00 včetně DPH a
jedná se o větve směrem na Stéblovou,
Podůlšany, Krásnici a Dolany.

V letních měsících minulého roku byla
dokončena 1. etapa čištění Čertůvky, a to
část od parku okolo pošty proti proudu.
Druhá etapa bude realizována podle
příslibu Povodí Labe v letošním roce,
jedná se o část od parku okolo naší ČOV
do Dolan. Firma již provedla vyčištění od
Dolan do Olšin, zbytek čištění dokončí
po žních, poté, co je majitelé pustí na
pozemky.
Závady vyplývající z kontrol KHS v naší
MŠ a ZŠ, které proběhly v minulém roce,
se průběžně řeší. Chybějící žaluzie ve
škole obec zajistí v letošním roce. MŠ
dokoupila pro polovinu lehátek matrace a
na nevyhovující kryty na radiátorech
obec zadala provedení zaměření a dle
cenové nabídky by realizace mohla
proběhnout o prázdninách. Dále obec
zajistila zhotovení věšáků dle požadavku
KHS, proběhla výměna plotýnek
v kuchyni a nevyhovující nádobí po
dohodě s vedoucí kuchyně obec zajistí.
Tyto akce budou stát naší obecní
pokladnu nemalou částku, ale závady
budeme pomalu odstraňovat.

Na podnět
místního oznamovatele
provedla Česká inspekce životního
prostředí kontrolu naší ČOV. Po
provedené kontrole vynesla následující
závěr: Na základě výsledků místního

Pohled na technologii ČOV

Ze života školy
Školní rok je již ve své druhé polovině a žáci,
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci pilně
pracují.
Za zmínku stojí např. přírodovědná exkurze do
ZOO ve Dvoře Králové, beseda o ekologii a
důležitosti třídění odpadu – pořádané firmou
EKO KOM.
Kulturní vystoupení žákyň na setkání seniorů
v nedalekých obcích Čeperka a Podůlšany a
pravidelné návštěvy divadelních představení
VČD Pardubice nebo amatérského souboru ve
Slepoticích přispívají k rozvoji dramatické
výchovy.

V současné době probíhá plavecký výcvik pro
1. – 4. ročník, který je určen pro všechny žáky
v rámci tělesné výchovy, kdy rodiče platí pouze
dopravu.

V březnu jsme uspořádali již tradiční
Velký jarní karneval s bohatou tombolou.
Byli jsme velmi mile překvapeni velikou
účastí dětí v maskách, a hudební
produkce DJ Láši neměla chybu. Náš
velký dík patří všem sponzorům, kteří
přispěli do naší tomboly, a členkám
SPOZu za krásně vyzdobený sál.
A co nás ještě čeká do konce roku?
Podnikneme vlastivědnou exkurzi na
hrad Potštejn, kde pro nás bude připraven
speciální program, nesmí chybět
pracovní oslava Dne Země a v červnu
vyjedeme za dalším poznáváním krás
české vlasti.
Za základní školu Jana Spejchlíková
www.starezdanice.cz

šetření a na základě všech dokladů, které
byly při kontrole ČOV Staré Ždánice
předloženy, nebylo zjištěno porušení
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.
Na provozu nebyly zjištěny zjevné
závady, vypouštění odpadních vod je
v souladu s platným vodohospodářským
povolením.
T-Mobile Česká republika požádal o
územní souhlas na stavbu Základnové
stanice radiotelefonní sítě T-Mobile a.s.
50751 Hradecko Staré Ždánice 2 na
pozemku pozemková parcela parcelní
číslo 1107 v KÚ Staré Ždánice .
Stavební úřad vydal územní souhlas
s předloženým záměrem, protože záměr
je v souladu s požadavky uvedenými ve
stavebním zákoně.
Dříve probíhalo řádné stavební řízení o
povolení této stavby, obec se bránila
výstavbě stožáru úspěšně cca 2 roky.
T-Mobile našel ve stavebním zákoně
možnost požádat o územní souhlas, což
učinil.
Proti tomuto již obec nic nezmůže.
Přeji vám všem pěkné léto a pohodovou
dovolenou.
Starosta Jaroslav Hyhlík
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Novinky ze života v obci
Závěr roku 2013 byl hektický. V první řadě
proběhlo kolaudační řízení na 1. etapu výstavby
chodníků. Můžeme konstatovat, že se povedla
dokončit rozsáhlá akce výstavby obecních
chodníků včetně zkulturnění celého
prostranství před Obecní hospodou, k němuž
patří i dvě nová pouliční světla v prostorách
„zahrádky“.

Konečně se zrealizovalo napojení chodníků se
zkratkou na „psinek“ (ke školce) a zároveň
vydláždit cestu „mezi ploty“, kde byl povrch

vysypán šotolinou. Tento úsek „zkratky“ byl
zejména v mokrém počasí terénně náročný a pro
cyklisty si troufám říci i nebezpečný.
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Mezi vánočními svátky se v sále
Obecní hospody konal již tradiční
Vánoční turnaj ve stolním tenise. Účast
byla opět na zdejší poměry (a dobu
sváteční) poměrně vysoká. Umístění na
prvních třech stupních vítězů: 1. místo
Šorm Luboš, 2. místo Brendl Josef, 3.
místo Zdichynec Václav.
V lednu se konal první ples letošní
sezony, a to Hasičský ples . K tanci a
poslechu hrála místní kapela „BRAVO“.
Překvapením bylo vystoupení dětského
pěveckého kroužku při místní ZŠ. Děti
zazpívaly několik pohádkových písní
v tanečním aranžmá v doprovodu kapely.
Řekl bych, že nebyl poznat ani stud a
chvění hlasu před plným sálem, počínaly
si jako praví profesionálové.
Jednoznačně dávám palec nahoru. To,
jak se celá akce vydařila, vědí ostatně
všichni zúčastnění.
Významným dnem, který se zapíše do
obecní historie, byl 22. 1. 2014. V tento
den konečně došlo k vystěhování
bytových domů čp. 49 a 50. Nájemníci
jsou sice pryč, ovšem neuvěřitelný
nepořádek zde stále zůstává. Hromada

použitých věci na louce za domem, o
nepořádku kolem domu nemluvě. To, co
je ukryto uvnitř, je pečlivě střeženo
hlídací agenturou. Co nám zde ještě
zůstalo po původních nájemnících?
Totálně vybydlené domy, zanešené a plné
fekální jímky, dva domácí mazlíčci.
Jednalo se o psy, které zde v tom
spěchunájemníci jen tak mimochodem
zapomněli. Pejsky se povedlo po
dlouhých a neustálých intervencích na
správkyni konkurzní podstaty umístit do
útulku. A samozřejmě v nás všech
zůstala hluboká a nesmazatelná jizva na
psychice a našich nervech.
Co zde naopak „naši spoluobčané“
nenechali? Nezůstaly zde měděné
rozvody ústředního topení včetně
radiátorů, někde se „odstěhovaly“ i
příčky v bytech. Domnívám se, že zde
nebude ani část elektrických rozvodů,
které jsou také z jednoho pro tento tip lidí
„zajímavého“ kovu. Ostatně roztahané
prodlužovací kabely všude možně tomu
jen nahrávají. No a co bude dál?
Uvidíme.
Leden byl také měsícem, kdy proběhla
tolik očekávaná instalace nových,
prosklených a moderních čekáren
www.starezdanice.cz

s vybavením v podobě laviček.

Nyní už na autobusových zastávkách
nebudeme moknout, a zbývá jen popřát,
ať slouží hodně dlouho všem, kteří
využívají autobusovou dopravu.
Nejkratší měsíc roku se opět nesl ve
znamení tance. „Bylo nás pět“, to není
počet účastníků na tanečním parketu,
nýbrž název hudebního seskupení, které
nás provázelo celým Obecním plesem.
Jako tradičně bylo pro návštěvníky plesu
připraveno překvapení. Letos nás
potěšilo vystoupení osmnáctičlenné
dětské skupiny mažoretek. Hodnocení
plesu opět nechám na vás, kteří jste si
přišli „vyhodit z kopýtka“.

Na tomto plesu jsme měli možnost si
poprvé zatančit na zrenovovaném
tanečním parketu. Od začátku února
probíhala renovace parket v prostoru
celého sálu. Celá plocha byla zbroušena,
místy byly parkety vyměněny za nové
včetně obvodového olištování. Proti
dalšímu opotřebení byl celý parket
natřen ochranným nátěrem se
závěrečným navoskováním.

Rekonstrukce se nevyhnula ani části
podia. Čelo podia bylo obloženo
palubkami, čímž se schovaly
prokopnuté letité sádrokartonové desky.
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pokračování Novinky ze života v obci

Tento měsíci proběhla i neplánovaná kontrola
na naší Čistírně odpadních vod (ČOV).
Kontrolu prováděla Česká inspekce životního
prostředí (ČIŽP), která se na nás přijela podívat
na udání, jak jinak než od neznámého místního
ohlašovatele.
Ovšem vše zlé je k něčemu dobré. Dle
závěrečné zprávy z místního šetření máme naši
ČOVku v dobrém technickém stavu a výstupní
hodnoty vyčištěných vod jsou ve standardních
limitech. Vše je tedy v naprostém pořádku a celé
udání bylo neopodstatněné.
„Březen, za kamna vlezem“, tak zní
pranostika. V reálu to v letošním roce vůbec
neplatí. Nezvykle teplý a slunečný ráz počasí
s teplotami na sluníčku kolem dvacítky nás
všechny určitě potěšil, a tak byl vidět ruch na
nejedné zahrádce. I na naší „obecní zahrádce“,
čímž mám na mysli obecní zeleň, se pracovalo
ostošest. Autorizovaná firma nám prováděla
prořez stromů podle silnic kolem parku a výřez
náletových dřevin.

Nejprve SPOZ a příznivci zábavy a
recese společně připravili Maškarní ples,
který v obci byl naposled zhruba před
jednadvaceti lety. Do barevných balonků
a fábory nazdobeného sálu přišlo
překvapivých sto dva platících
návštěvníků. Z toho bylo přes osmdesát
masek, čímž byl překvapen nejeden
našinec. Dle některých pamětníků snad
tolik masek na takovéto akci nikdy
nebylo. Těžko soudit, v každém případě
taková zpráva potěší. Průřez tanečními
hity od sedmdesátých až do devadesátých let nám k tanci a poslechu po
celý večer hrála pro Ždánice nová a
neznámá skupina George & Co.
Hned druhý den po „dospěláckém
maškarním“ byl na stejném místě se
stejnou výzdobou připraven Dětský
maškarní karneval, který byl tak jako
každý rok pod taktovkou zdejší ZŠ.

z Chlumce nad Cidlinou. Ten nám sál
Obecní hospody změnil na sál divadelní
a jeviště opět po dlouhé době patřilo
tomu, čemu bylo postaveno, a to sice
divadlu. Divadelní představení Otylka je
původní českou komedií, která nás
zavedla do luxusního sanatoria, ve
kterém má bohatá panička Otýlie
zhubnout.

Pobyt jí věnoval k narozeninám její
manžel. Otylka ovšem netuší, že to je
nejen dárek, ale i past.
Kdo přišel zhlédnout tento „kus“, tak
určitě neprohloupil. Ostatně o tom
svědčil plný sál a aplaus, který
účinkující sklidili. Uvidíme, třeba se
někdy v budoucnu dočkáme dalšího
podobného projektu.
Připravil: Ansorge Milan

I nyní byl místní sál plně „našlapán“. Dětí
a rodičů zde bylo tolik, že nebylo volné
snad ani jedno místečko. K tanci a
Sotva se venku oteplilo, probudili se i
neznámí lapkové, kteří si vzali na mušku naši
požární zbrojnici. Po překonání zadního
zamřížovaného vchodu zcizili neznámí
pobertové našim hasičům pohonné hmoty a
vysílačky.
Tuto celou událost šetří a řeší Policie ČR.
Již od února Povodí Labe revitalizuje tok
„Čertůvky“, která protéká naší obcí a na jejíž
tok je napojen odtok z naší ČOV. Technika se
zatím nepohybuje v obci, a tak se může zdá, že
se na této tolik diskutované akci nic nedělá.
Tok patří do správy Povodí Labe, a tak si firma
režíruje styl a postup prací sama. Práce
probíhají od Dolan, směrem proti proudu.
Čištění by mělo končit u mostku před naším
parkem.
Tancechtiví občané všech věkových kategorií si
v březnu mohli užít hned dvě po sobě jdoucí
akce, plné maškar a různých převleků.

poslechu hrál již tradičně DJ Láša a
společně s maskami z předešlé
dospělácké akce a s použitím balonkové
výzdoby se povedlo odpoledne, na které
budou děti určitě rády vzpomínat. Kdo se
přišel se svými ratolestmi pobavit, určitě
nelitoval.
Poslední akcí, kterou zmíním, je představení divadelního souboru Klicpera

www.starezdanice.cz

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. .... pokračování na straně 6
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Stadion Cup

.... co je to za ptáčka?

Vážení občané a příznivci STADION CUPU.
Zima pomalu končí a na dveře klepe nová sezona pro
závody Stadion Cupu.
Nejvíce práce určitě budou mít
mechanici Pepa Čihák a
Vláďa Šmíd, kteří
připravují nejen svoje
mopedy, ale také ladí
stroje pro další závodníky.
Naše obec letos přivítá závod
Stadion Cupu již po deváté. To
znamená, že příští rok budeme pořádat jubilejní 10.
ročník, který bychom chtěli uspořádat opravdu na
patřičné úrovni.
Pro letošní sezónu odřekli pořádání závodů pořadatelé ze
Sopřeče. Tento závod byl 16 let stále přitažlivý a pro
jezdce velice atraktivní. Povedlo se nám zajistit velmi
kvalitní trať v Nemošicích, která Sopřeč nahradí. Další
novinkou v letošním roce budou dva závody poblíž Holic. Na
této trati v Autokempu Hluboký u Holic bude letošní sezóna
odstartována, a také ukončena vyhlášením elitní desítky jezdců za
rok 2014.
Velice nás těší, že o pořádání závodů projevují zájem i jiné obce, a
hlavně, že mladí závodníci mají chuť předvést svoje umění.
27. února se sešli všichni zástupci pořádající závody v letošním roce,
aby sestavili startovní kalendář pro tuto sezónu.
Letošní seriál Stadion Cupu bude zahájen 28. června 2014 v Autokempu Hluboký u Holic.
Ve Starých Ždánicích byl stanoven termín na 5. července 2014.
Další závody se pojedou v následujících termínech:
2. 8. Nemošice
9. 8. Břehy
16. 8. Staré Hradiště
6. 9. Autokemp Hluboký u Holic
Jezdci ze Starých Ždánic jsou přihlášeni ještě k závodu na ploché dráze ve Mšeně, kde
Denis Šmíd bude obhajovat loňské vítězství a Ondra Pleskot druhé místo. Termín tohoto
závodu je stanoven na 19. 7. 2014.
Druhým vloženým závodem, který se nezapočítává do seriálu Stadion Cupu, je voudenní
závod 30. srpna 2014 ve Vysokém Mýtě.
Všem jezdcům, mechanikům a příznivcům tohoto sportu bych chtěl popřát hodně zdraví,
divákům pěkné zážitky ze závodů a úspěšnou sezónu v roce 2014.

Kormorán. Každý rybář o nich četl
nebo slyšel a hodně rybářů je z hloubi
duše nenávidí.
Někteří prostě za to, že mají zahnutý
zobák a žerou ryby. Jiní za to, že maří
výsledky jejich práce.
Oni za to sice nemůžou jen kormoráni,
ale jejich podíl na devastaci rybího
společenstva je obrovský.

Kormorán velký
(Phalacrocorax carbo) je poměrně velký
rybožravý pták z řádu veslonozí.
Typickým znakem této skupiny jsou
všechny čtyři prsty na nohou srostlé
plovací blánou.
Dospělý kormorán má rozpětí křídel 130
– 160 cm a váží 2 – 3,5 kg. Samice bývají
menší než samci.
Potravou kormorána jsou téměř výlučně
ryby – ideálně sice ve velikosti 10 – 20
cm, často ale i přes 30 cm a v případě
nutnosti si dovede poradit i s daleko
většími.
Kormoráni loví ryby v hejnech, potápějí

Připravil: Vodička Josef

Jezerní tajemství
Vážení čtenáři, mnozí z Vás jistě nejednou
upřeli svůj zrak na ostrov písníku Oplatil, jenž
si svým, na první pohled atypickým vzhledem
vynucuje Vaši pozornost. Jak by ne, stříbřitý
závoj zahalující ostrovní vegetaci připomíná
spíše jinovatkou zdobenou krajinu.

larvy brouků. Odpověď je však prostá.
„Umělcem” zdobící ostrůvek je návštěva
z cizích krajů sedající v korunách stromů
vyhlížejíce potravu - ryby.
Ano, jedná se o ptáka, letce kormorána
velkého, který svým trusem zdobí větve a
kmeny stromů na ostrově.
A jaký je pravděpodobný osud stromů?
Kormoráni svým trusem likvidují stromy
na březích (nejen) řek. Stromy odumírají
a v podstatě jsou „spáleny“ agresivními
produkty kormoráního zažívání.
VH

Je tedy jisté, že vzhled ostrova na písníku

Při hledání odpovědi na otázku „ co že to zdobí
ostrůvek”, neuspěl ani názor, že by se mohlo
jednat o houbové, plísňové onemocnění nebo
dokonce, že by se mohlo jednat o vlákna
drobných živočichů jako jsou pavouci nebo
strana 4

se za nimi do hloubky až 10 m a při lovu
spolupracují – vytvářejí jakousi rojnici.
Druh je vůbec společenský, i hnízdění
probíhá v koloniích, které mohou být
početné a zahrnovat stovky až tisíce
hnízd. Samice snáší obvykle 3 – 4
modravá vejce, která se líhnou za 28 - 31
dní. Dalších zhruba 50 dní trvá péče o
mláďata na hnízdě.
Kormorán se vyskytuje v širokém pruhu
zahrnujícím téměř celou Evropu a
rozsáhlé oblasti Asie, dále v části Afriky
a dokonce i část Austrálie.
Kormorán velký je přes výrazný růst
počtu jak hnízdících, tak zimujících
ptáků stále zvláště chráněným druhem.
Oplatil nečeká žádná změna, alespoň co
do vzhledu, a také je pravděpodobné, že
se i nadále budeme setkávat s černými
opeřenci.
Připravil: Hájek Vladimír

www.starezdanice.cz
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Silnice I/37
MÚK Stéblová

Velikonoční Jarmark 2014
Po roce jsme se opět dostali k oslavám svátku
jara, k Velikonocím. Již čtvrtým rokem slavíme
velikonoční svátky Jarmarkem, kde dáváme
prostor k prezentaci tradičním lidovým
řemeslům a různým prodejcům.
V jarně vyzdobeném sále Obecní hospody jsme
opět přivítali tolik žádané pletené proutěné
košíky od pana Semana ze Stéblové, který
bohužel nemohl sám letos přijet prezentovat
svojí dovednost z vážných zdravotních důvodů
a na Jarmarku ho musela zaskočit vnučka. Panu
Semanovi touto cestou přejeme hodně štěstí a
síly při boji s nemocí.
Tradičně jsme mohli navštívit stánky
s rakytníkem a jeho produkty od firmy Rakyt ze
Lhoty pod Libčany, obdivovat krásnou
keramiku od manželů Krskových, včelí
produkty od manželů Vlachových z Pardubic,
výrobu vinutých perel od paní Šotolové (letos
nově certifikované), vonné svíčky paní
Andrlové, velikonoční dekory paní Jiroudkové,
kovářské výrobky od kováře pana Mareše, již
tradiční výrobky z pedigu od pedigářek z
Choltic a prodejce oblečení z firmy Voxana
z Hradce Králové.
Jako tradičně parta místních šikulů pletla
pomlázky, které se zdarma rozdávaly našim
nejmenším. Upletlo se, a záhy se rozdalo
úctyhodných 48 kusů pomlázek. Pro naši
drobotinu byl jako tradičně připraven
doprovodný program, kde si děti mohly
vlastnoručně nazdobit velikonoční perníčky
nebo vymalovat vyfouknutá vajíčka.

je na výrobu a co hlavně na zrání
složitější a zdlouhavější, byl na stole
pana Hájka připraven hotový. Kdo měl
chuť, mohl se s výrobcem pobavit o
tajích výroby a také si nějaký ten sýrařský
suvenýr odnést domu. Celkem bylo
připraveno 54 kusů ušlechtilého sýru,
plus zde vyrobený balkán s ricottou a
čerstvý sýr s příchutí česneku, a tak si
myslím, že nikdo nepřišel zkrátka.
Nakonec na stánku nezbyl ani kousek.
Počasí nám letos přálo, a tak jsme se ve
slunečném a teplém časedočkali velkého
počtu návštěvníků i z širokého okolí.
Jarmark je úspěšně za námi a naše členky
SPOZu mohou začít přemýšlet o tom,
zda-li se zde příští rok opět sejdeme na
pátém ročníku.. To, v jakém počtu to
bude, je jen na nás a na prodejcích, kteří
se zde budou chtít prezentovat.

... aneb kdo nehledá,
stejně najde.
Asi tak započali zaměstnanci realizační
firmy další etapu výstavby sjezdu „u
Finiše” přesně tak, jak bylo naplánováno
ŘDS na jaro 2014. I když firma nic
nehledala,
i tak nalezla. Co bylo
nalezeno, jsme se zeptali Mgr. Kristýny
Cebové, pracovnice Východočeského
muzea Pardubice.
„Po provedené sondáži spočívající v
odkrytí skrývky plochou lžicí nám zde
„vyskákalo” na jednostopadesát archeologických objektů, ale tento počet se
stále mění podle toho, zda se jedná
opravdu o archeologický objekt nebo o
geologii nebo zda nejde pouze o vývrat
stromu z dob dřívějších.

Připravil ve spolupráci se SPOZ Ansorge Milan

Mezi nejzásadnější nálezy, které tady
máme, jsou čtyři studny, kdy tři mají
kamenný věnec a čtvrtá je tvořená
dřevěnou výdřevou, a ta právě původně
vypadala jako vývrat po stromu.
Materiál, pomocí kterého to tu datujeme,
je keramika, která je chronologicky
citlivá, hlavně díky výzdobě nebo díky
keramickému těstu. Zatím však všechny
nálezy můžeme datovat do čtrnáctého až
patnáctého století.
Zatím si nejsme úplně jisti, zda můžeme
tuto lokalitu spojovat s tou starou
Stéblovou, která měla být podle písemných zpráv zatopená Velkou Čeperkou.
Ačkoli je to opravdu problém, v průběhu
výzkumu říci, o jaký nález se jedná, je
však pravděpodobné, že jde o obec.
Myslíme si, že by se mohlo jednat také o
rybniční sádka, protože jsme nalezli také
napájecí a odtokový kanál, ale to už je
opravdu předmětem dalšího výzkumu.”
Jak bude pokračovat výzkum?
„Protože se nacházíme na místě stavby
bude v našem zájmu odebrat maximální
množství nálezů a vzorků, především
kamenů, dřev a jiného. Následně dojde k
odbornému
zničení s náležitou
dokumentací.”
Jak dlouho budou pokračovat archeologické práce?
„ Dojde k prodloužení prací, a to do
konce dubna, to však žádným způsobem
stavbu neohrozí, protože na tomto místě
bude stavba pokračovat k podzimu.”

Samozřejmě svou zručnost mohli předvést i
rodiče, a že jich nebylo málo.
Novinkou byla kouzelná a velmi chutná ukázka
s ochutnávkou po domácku dělaných sýrů,
kterou nám předvedl „Ždáničák“ pan Hájek. Na
vlastní oči jste mohli vidět výrobu sýru balkán a
z jeho pomyslného odpadu, syrovátky, sýr
ricotta. Ušlechtilejší sýr jako camembert, který

Přepis audio nahrávky Hájek Vladimír
www.starezdanice.cz
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Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
V neděli 23.2. 2014 proběhla v Obecní
hospodě Valná hromada TJ Sokol Staré
Ždánice, kde byli účastníci seznámeni
s činností a sportovními výsledky v roce 2013.
Mimo jiné předseda v hlavní zprávě o činnosti
informoval členy o problému se kterým se naše
TJ potýkala od března loňského roku až do
března roku letošního. Každoročně totiž
dochází na začátku jarních mistrovských
utkání ze strany OFS (rozhodčí) ke kontrole
sportovišť, která se týká vybavení kabin, stavu
hrací plochy, atd. a také okolí hrací plochy.
Klade se důraz na bezpečnost sportujících,
diváků a zachování regulérnosti mistrovských
fotbalových utkání.
Pro nás z toho vyplývá i nutnost provádět ořez
stromů okolo hřiště, tak aby větve
nezasahovaly na hrací plochu.
Na obecní úřad jsme včas zaslali oznámení
(žádost) o povolení a v březnu loňského roku
provedli svépomocí, protože jsme chtěli
minimalizovat finanční náklady, vlastní ořez.
Na celodenní brigádě se podílela řada našich
členů a příznivců, kteří odvedli velký kus práce
(vlastní ořez, úklid a zpracování větví). Naše
pracovní nasazení a výsledek brigády také
mimo jiné ocenili i zastupitelé naší obce
pochvalným článkem v následně vydaném
Zpravodaji.
Po několika týdnech nám však přišlo písemné
oznámení České inspekce životního prostředí
(ČIŽP) z Hradce Králové, že na základě
obdrženého oznámení (pozn. takový člověk se
nyní definuje jako „OZNAMOVATEL“)
proběhne místní šetření k provedení ořezu za
účasti pracovníků ČIŽP a zástupce naší TJ.
Výsledkem tohoto šetření byla vypracovaná
několika stránková zpráva, že jsme ořez
provedli neodborně a hrozí nám pokuta až do
výše 1 milionu korun. Proti této zprávě se
předseda TJ odvolal a zdůvodnil proč a za
jakých podmínek došlo k realizovanému ořezu
stromů. Následovala čirá korespondence (asi 6
dopisů a odvolání) mezi ČIŽP a předsedou TJ.
Zástupci ČIŽP si také nechali vyhotovit
odborný posudek od specializované firmy
„Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
SCHKO Železné hory“, která vypracovala
desetistránkový elaborát ve kterém
konstatovali, že jsme prořez provedli
neodborně a došlo k estetickému a
ekologickému poškození stromů. Vše na konec
došlo až ke konečnému řešení na Ministerstvu
životního prostředí (Krajské oddělení v Hradci
Králové), které nám udělilo pokutu ve výši
50.000,- Kč a zaplacení správního
poplatku1.000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí
jsme se opět už s pomocí právníka odvolali a
výsledkem bylo, že MŽP akceptovalo některé
naše výhrady a pokuta se snížila na 35.000,Kč. Proti tomuto konečnému rozhodnutí jsme
se již nemohli odvolat a šlo by to řešit pouze
napadením u soudu. Závěrem musím bohužel
konstatovat, že díky všímavému
„oznamovateli“ jsme byli nuceni uvedenou
pokutu a správní poplatek zaplatit.

výhrady a pokuta se snížila na 35.000,- Kč. Proti tomuto konečnému rozhodnutí jsme
se již nemohli odvolat a šlo by to řešit pouze napadením u soudu.
Závěrem musím bohužel konstatovat, že díky všímavému „oznamovateli“ jsme byli
nuceni uvedenou pokutu a správní poplatek zaplatit.
Samozřejmě bychom raději uvedené finanční částky investovali do zvelebování
našeho sportovního areálu nebo nákupu sportovního vybavení pro naše sportovce.
Je zajímavé jak fungují, či spíše nekonají zmiňované státní instituce (ČIŽP a MŽP)
v jiných případech. Všichni jistě znáte situaci v naší obci, která se týkala
problematiky s ubytováním a následným odchodem našich kočovných spoluobčanů
z ubytovny pana Faltýnka. Uvnitř obou ubytoven a v blízkém okolí po nich zůstal
neskutečný nepořádek (vyhozený nábytek, koberce, lednice, stavební materiál, staré
oblečení, zbytky potravin, rozházený komunální odpad, atd.) a uvedené instituce jsou
v klidu. Domnívám se, že k jejich konání ani nemusejí získat podnět od neznámého
„oznamovatele“, protože to bylo dostatečně veřejně prezentováno v regionálních
tištěných médiích a podrobné reportáže proběhly i několikrát ve všech celostátních
televizích.
Co se týká sportovních výsledků našeho fotbalového mužstva mužů, tak jsme jarní
mistrovská utkání začali úspěšně, protože z doposud dvou odehraných utkání, které
jsme absolvovali na hřištích soupeřů, získali 4 body (výhra v Rohovládové Bělé a
remisa v Selmicích).
Pro naše příznivce opět uvádím rozpis mistrovských utkání na jaro 2014.
14. kolo 22.3.
(sobota)
v 15,00 Rohovládová Bělá „B“- Ždánice
15. kolo 30.3.
v 15,00 Selmice - Ždánice
16. kolo
6.4.
v 16,30 Ždánice - Rybitví
17. kolo 13.4.
v 16,30 Srch „B“- Ždánice
18. kolo 20.4.
v 17,00 Ždánice - Řečany „B“
19. kolo 27.4.
v 17,00 Újezd „B“ - Ždánice
20. kolo
4.5.
v 17,00 Ždánice - Chvaletice
21. kolo 11.5.
v 17,00 Přelovice - Ždánice
22. kolo 18.5.
v 17,00 Ždánice - Lipoltice
23. kolo 25.5.
v 17,00 Staré Čivice - Ždánice
24. kolo
1.6.
v 17,00 Ždánice - Kolesa
25. kolo
7.6.
(sobota)
v 17,00 Lány na Důlku - Ždánice
26. kolo
15.6.
v 17,00 Ždánice - Rohoznice
Vážení přátelé velmi oceníme vaší podporu při mistrovských utkáních a věříme, že
naše fotbalové mužstvo úspěšně zvládne jarní dohrávky a zachová si účast ve III.
třídě i pro následující sezónu.
Rádi vás uvítáme na našem hřišti při sportovních a kulturních akcích, které pořádá
naše TJ Sokol Staré Ždánice.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice

.... pokračování ze strany 3

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.
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