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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní zpravodaj je
poslední v tomto volebním
období, proto bych rád
zrekapituloval, co se v naší
obci za poslední čtyři roky
událo.
Na hospodaření obce byly prováděny
předaudity. Hospodaření za jednotlivé roky
bylo bez jakýchkoliv pochybení. Probíhala také
celoroční přezkoumání hospodaření obce Staré
Ždánice. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hospodaření obce jsme projednávali v
zastupitelstvu každý rok.
Za výsledky našeho hospodaření jsme obdrželi
Certifikát a komentář k ratingovému hodnocení
naší obce. Naše obec převyšuje rámec
srovnatelných subjektů, ekonomické ukazatele
prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.
Okolní prostředí a ekonomické podmínky
regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího
rozvoje. Na ratingovém stupni jsme na druhém
místě ze sedmi možných.
Obecní rozpočet je v tuto chvíli stabilizovaný.
Všechny závazky obec platí v termínech
splatnosti a na obecním účtu nám zůstává
rezerva na vybudování II. etapy chodníků.
Další akcí je výměna oken a dveří v č. p. 34
(obecní hospoda, obecní sál, služby). Tuto akci
dokončíme v měsíci říjnu.

Povodeň ze dne 28.7. 2012 - Čertůvka

Jak jsem Vás informoval, v roce 2013 začalo
čištění toku Čertůvky a slíbil jsem, že v roce
2014 bude dokončeno, což se podařilo ve
spolupráci s povodím Labe.
V letošním roce bylo velké sucho a nedostatek
vody dopadl i na naše rybníky, které v současné
době napouštíme právě z Čertůvky.

Akce ve volebním období:
Provedení rekonstrukce Základní školy,
odstranění závad zjištěných Krajskou
hygienickou stanicí Pardubice,
rekonstrukce sociálního zařízení,
výměna oken a dveří, zateplení a fasáda,
izolace zdiva, výměna části střechy a
vymalování školy.
Bylo vybudováno dětské hřiště, které s
námi otvíral vicehejtman pan Línek.
Mateřská škola - vybudováno odsávání
v kuchyni, oprava a montáž nových
prahů, rekonstrukce sporáků, výměna
varných plotýnek, nákup nerezového
nádobí, kuchyňského robotu, instalace
věšáků na ručníky, provedena výměna
krytů na radiátorech v jedné učebně, v
ložnicích, v šatnách a v sociálním
zařízení, byl vybudován chodník před
MŠ. Také proběhla výměna a oprava
vodovodního potrubí a podlahových
krytin.
V budově č. p. 34.provedena
rekonstrukce toalet, zprovozněna
místnost pod jevištěm s dokladem o
možnosti provozování, obložení
salonku, chodby, šatny, ve spolupráci s
nájemcem hospody. Do hospody a do
sálu zajištěny zánovní židle a stoly a
provedena rekonstrukce parket.
V obci vybudována první etapa
chodníků, provedeno vydláždění cesty z
dětského hřiště směrem ke školce, před
obecní hospodou vybudováno osvětlené
posezení.
Provedena rekonstrukce elektrického
vedení v ulici u obecního úřadu.
V budově obecního úřadu jsme provedli
výměnu oken. Po výstavbě chodníků
jsme vybudovali tři nové čekárny
osazené lavičkami.

U prodejny jsme opravili ostrůvek,
zabudovali skruže a osadili je
rostlinami.
Stráň u koupaliště je osázena dřevinami.
U palouku, kde se tancují Máje, jsme
vybudovali zábradlí.
Při budování chodníků jsme před školu
osadili zábradlí po celé délce školního
pozemku.
Dále jsme provedli otevření čekáren.
Jejich úklid, dezinfekci a provedeme
opravu poničených palubek, vymalování.
Chci věřit, že Vám budou sloužit a
nebude v nich nepořádek, věřím, že si ho
uhlídáte.
Pro občany je zajištěná další služba.
Před obecní úřad jsme zajistili kontejner
na odevzdávání oděvů, obuvi a textilu.
Firma bude zajištovat pravidelný odvoz.
Občané mohou nepotřebné elektrospotřebiče každou první sobotu v
měsíci, případně po dohodě s panem
Cihelkou, odevzdat do kontejnerů, které
jsou umístěny v areálu ČOV
Obecní úřad zařizoval pro občany sběry
velkoobjemového odpadu. Poslední
proběhl v měsíci září .
V průběhu volebního období probíhaly
tyto akce: velikonoční jarmarky, pálení
čarodějnic, den země, Staročeské máje,
dětské dny, vítání občánků.
Tímto děkuji všem organizátorům,
obecnímu úřadu, SPOZU, hasičům a
dalším účinkujícím. Dále děkuji všem
sponzorům.
Nakonec děkuji za práci zastupitelům.
Do dalšího volebního období přeji všem
spoluobčanům hlavně pevné zdraví a
spokojený život v naší obci.
Jaroslav Hyhlík

Základní škola informuje
Nový školní rok začal přesně 1.září slavnostním zahájením za přítomnosti
starosty obce p. Hyhlíka a pracovnice OÚ Staré Ždánice p. Pokorné.
Změny, které nastaly s novým školním rokem - pedagogický sbor má novou
oporu Bc.a Bc. Moniku Dovrtělovou.
Nově upravena je délka provozní doby ve školní družině, a to prodloužením do
16.00 hodin.
Pro žáky jsou opět připraveny zájmové kroužky z různých oblastí - hudební,
zdravotnický, rybářský, angličtina pro 1. a 2.ročník a práce na PC.
Děti se budou opět účastnit plaveckého výcviku, proběhnou vlastivědné a
přírodovědné exkurze, nezapomeneme na dodržování lidových tradic, zapojíme
se do společenského života obce, navštívíme krásné Východočeské divadlo v
Pardubicích, budeme pokračovat v tematicky zaměřených projektech základní
školy např: Člověk v tísni, Mimořádné situace a bezpečí člověka, Den pro život,
Den Země, Bezpečnost v silniční dopravě a další.Máme toho před sebou hodně,
a proto přeji žákům hodně úspěchů a vyučujícím dostatek trpělivosti a sil.
Za základní školu Jana Spejchlíková

Radar ČHMU ze dne 28.7. 2012

www.starezdanice.cz
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Co nového v obci od posledního
vydání našeho Zpravodaje
Od posledního vydání našeho-vašeho
zpravodaje uplynulo opět půl roku. I tento
půlrok byl plný větších i menších akcí.
Kde jsme to vlastně v minulém vydání
skončili?
Pokud se dobře pamatuji, tak to bylo na
Velikonočním Jarmarku. To byl měsíc duben,
ve kterém proběhla jedna akce pro naše
nejmenší, a to sice Den Země. Děti hrály
šipkovanou, která byla tento rok nasměrována
k písníku Oplatil. Cestou se plnily různé úkoly,
které měly dětem zpříjemnit a zkrátit čas
strávený na přibližně tříhodinové trase. Cestou
se sbíraly odpadky, tak aby se naplnil vlastní
duch Dne Země. Cestou se děti setkaly s
vodníkem, paní Zemí a paní Vodou, se kterými
si zasoutěžily. Na závěr jsme zasadili v parku
trojice stromků, abychom omladili naší
parkovou zeleň a vytvořili pro budoucí
generace oázu klidu.

Po vykonané práci následovala odměna v
podobě schovaného pokladu, který si děti
musely najít a rovným dílem rozdělit.
Nechybělo ani opékání voňavých buřtů, které
každému ze zúčastněných přišly po vykonané
práci určitě k chuti.
V dubnu proběhla z bezpečnostních důvodů
montáž nového kovového zábradlí na
chodníku v „zatáčce u Rejlů“. Staré letité
betonové zábradlí již léta neplnilo svou funkci,
a tak bylo odstraněno a nahrazeno novým, aby
byl v této části chodník kompletní a bezpečný.
V předvečer prvního Máje se již tradičně
konalo pálení čarodějnic. Letošní pěkné počasí
a velká návštěvnost přidaly akci na
atraktivnosti. Organizátoři z řad SDH byli
určitě spokojeni, že přípravy nebyly marné, a
že o akci je zájem.

V květnu nás všechny čekala jedna z
největších obecních akcí, Staročeské
máje 2014, které se konaly v sobotu
dvacátého čtvrtého května. Letos se
povedlo postavit celkem čtyři kolonky.
To je celkem 16 párů mladých a
svobodných lidí, kterým se daří udržet
tuto krásnou lidovou tradici. Pro nás
„Ždáničáky“ je tato lidová veselice
samozřejmostí, ale pro neznalé to je
opravdový kulturní zážitek. Však naše
Staročeská beseda s živou hudbou
Májovanka je snad jediná naživo
odehraná a zatančená beseda v Čechách.
Máje se různě tančí, stavějí se i Májky,
ale besedu nikdo s živou hudbou netančí.
Navíc uspořádat celou akci v lidových
krojích je také rarita, a buďme tedy hrdi
na to, co v naší obci dokážeme vytvořit.
Počasí bylo sice poněkud divoké, horko
střídaly přívaly vody s bouřkami, ale i
přesto se vše vyvedlo bez toho, abychom
promokli.
To by ovšem nebylo, kdybychom
všichni nenašli úkryt v příbytku
Zetkových, kterým se touto cestou patří

poděkovat. Popravdě, nastěhovat si do
domu takové množství lidí, jak
účinkujících, tak i přihlížejících,
pohostit je jídlem a pitím, si zaslouží
určitě obdiv.
Ještě jednou díky. Poděkování také patří
všem sponzorům, kteří nám pomáhají
udržet tuto tradici.
Jednoho sponzora musím ovšem zmínit
samostatně, jelikož nám poskytl
dvaadvaceti-metrový smrk, tedy Májku,
bez které by Máje nebyly Májemi.
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Jedná se o sousední obec Podůlšany a
její obecní zastupitelstvo, kterým tímto
děkujeme.
Začátek června patřil našim nejmenším
a Dětskému dni. Obecní park se hemžil
postavami „ze zámku a podzámčí“. Na
pohádkové trase bylo celkem osmnáct

zastávek a stejný počet postav a
zábavných úkolů. Počasí bylo krásné,
až horké, a tak se přišlo do stínu našeho
obecního parku schovat šedesát dva dětí
s doprovodem.
V červnu se také provádělo dopouštění
a pročištění našich dvou rybníků
„Koňáku“ a „Koupaliště“ vodou ze
strouhy Čertůvky. To jen na objasnění
toho, proč na strouze u pošty bylo
stavidlo. Přehrazením a následným
zvýšením hladiny se otevřou klapky v
šachtách a dojde tak k dopouštění

nejprve „Koňáku“ a později i
„Koupaliště“. Vše se děje za
předpokladu, že všechny potrubní cesty
jsou průchozí.
To letos nebylo tak docela pravdou.
Nebyla průchozí trasa mezi klapkou u
„Koňáku“ a samotným rybníkem.
Po propláchnutí tlakovou vodou z
cisterny se vše během pár minut
zprovoznilo a naše „vodní dílo“ je opět
na nějaký čas funkční.
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Začátek měsíce července patřil další,
tentokrát sportovní akci, a to
„mopeďáckému“ Stadion Cupu. O tom
více pan Josef Vodička, který vše shrne ve
svém příspěvku.
Když nám děti odešly na prázdniny z
mateřinky, tak v naší MŠ proběhla výměna
krytů na radiátory. Staré rozlámané byly
demontovány a nahrazeny novými
modernějšími. V ložnici vrchního oddělení
se položila nová podlahová krytina.
Byla provedena dezinfekce a oprava tolik
diskutovaných starých zděných
autobusových čekáren, zejména pak
čekárny u „bývalého ghetta“. Tato čekárna
byla v měsíci červnu otevřena a znovu

dřeviny byly vyřezány, tím už by
vodě nic nemělo stát v cestě a může
klidně protékat obcí bez toho, aby
škodila a zaplavovala.
Jak jsem zmínil minule, tento tok
patří do správy Povodí Labe, a tak si
firma režírovala styl a postup prací
plně sama. Práce probíhaly v zimním
období směrem od Dolan, proti
proudu, a na jaře skončily někde v
místě nazývaném „Olšiny“. Po
sklizni na polích se práce obnovily a
čištění bylo ukončeno u mostku před
naším parkem .
Na závěr srpna byla avizována akce,
které byla v loňském roce úspěšná.
Jednalo se o „Ždánické sportovní
hry“ a s nimi spojené rozloučení s
prázdninami pro naši drobotinu.
Bohužel se organizátorům
sportovních her nepřihlásil

Jak jistě víte, 10. - 11. 10. 2014 nás
čekají volby do Zastupitelstva obce.
Vám všem chci za mou osobu
popřát hodně štěstí při volbě nového
vedení obce a novému zastupitelstvu hodně štěstí při realizaci
všech vytyčených cílů.
Připravil: Ansorge Milan

Přehled některých výdajů
za volební období 2010-2014
Silnice
111.837,- Kč
Chodníky
8.675.364,-Kč
Mateřská škola
1.201.111,-Kč
Základní škola
7.311.691,-Kč
MŠ + ZŠ (příspěvek na provoz od
zřizovatele)
1.512.289,-Kč
Dětské hřiště
536.016,-Kč
Veřejná zeleň
461.500,-Kč
Hasiči
425.966,-Kč
Sbor pro občanské záležitosti
112.866,-Kč
Obecní dům č.p. 34
450.720,-Kč
Obecní úřad Staré Ždámice

Odstranění závad v MŠ
z kontroly KHS Pardubice
....... obrazem

zpřístupněna všem, kteří cestují autobusy.
V průběhu letních měsíců ještě došlo k
vybílení vnitřních prostor, tak aby byly
čisté a útulné.
V druhém prázdninovém měsíci prováděla
firma Miros výstavbu čtyř úseků chodníků,
a to sice směrem na Krásnici, Dolany,
Podůlšany a na Stéblovou, kde na
křižovatce vznikl nový přechod pro
chodce. Stavební práce budou pokračovat
ještě v měsíci září.
Po sklizni na polích zahájilo Povodí Labe
pokračující revitalizaci toku Čertůvky,
která protéká naší obcí a na jejíž tok je
napojen odtok z naší ČOV.
Technika ukončila svou práci těsně před
mostkem u obecního parku. Celé koryto
bylo odbahněno, rákos a různé náletové

Velká voda z 28.7.2012

dostatečný počet startujících, a tak
byly hry pro nezájem zrušeny, tím
bylo zrušeno i rozloučení s
prázdninami. Jako náplast za
nekonané rozloučení s prázdninami
byly v září pro naše nejmenší
uspořádány rybářské závody pod
názvem „Ždánický perlín“. Na
přípravě akce se spolupodíleli
dobrovolníci z obce, OÚ a vedení
naší ZŠ. Více o této akci v článku
pana Vladimíra Hájka, který celou
akci vymyslel a řídil.
V průběhu října proběhne ještě jedna
rozsáhlejší technická akce, a to
výměna oken na celém Obecním
domě. Stará netěsnící, často
ztrouchnivělá okna a dveře budou
nahrazena plastovými.
Koncem září se uskuteční
Posvícenská zábava, jejíž
zhodnocení už musíme nechat z
důvodu uzávěrky Zpravodaje na
zúčastněných.
To platí i pro hodnocení přátelského
posezení s občany, kteří si
zaslouženě užívají důchodu.
Tato akce, konající se na začátku
října, má v obci dlouholetou tradici,
a tak se patří ji ve výčtu akcí
vzpomenout.

........ před změnou

........ po změně

........ před změnou

........ po změně
www.starezdanice.cz
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Dětské rybářské závody „Ždánický perlín“

Objektivem Alenky Kollmanové

Druhou zářijovou sobotu se na požární nádrži sešli po čtrnácti letech příznivci rybolovu z řad
našich nejmenších. Ano, tuto akci jsme ve Ždánicích naposledy mohli vidět v roce 2000, kdy
pořadatelem bylo naše SDH. Letos toto rybářské klání uspořádal Obecní úřad spolu se ZŠ a MŠ.

Abychom mohli ryby chytat, musíme ryby mít v rybníce. K rybám, které v rybníce máme,
se na závody navezl metrák kaprovitých ryb a ne ledajakých, kusy měřící třeba až 45cm
jsou určitě ozdobou našeho obecního ždánického revíru.
Další věcí bylo nakoupit nebo různě poshánět hodnotné ceny, které udělají celou akci
atraktivnější a přitažlivější. To vše by nešlo bez našich sponzorů, kteří se na akci podíleli.
Nyní mi dovolte je vyjmenovat: Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč, pan Václavík,
Rybářské potřeby – Konopásek Richard, OÚ Staré Ždánice, OÚ Plch, Sokol Staré Ždánice,
Stadion Cup Staré Ždánice, Exver Food, Pan Rejl Jaromír – lesnické školky, Agrodružstvo
Klas Kříčeň, pan Novák Jaromír, JVP Mont s.r.o. zámečnické práce pan Šmíd, Kosmetika
Irena – Irena Ansorgová, Pojišťovna Kooperativa a.s., pan Hájek Vladimír, Obecní
hospoda Staré Ždánice, Pan Hyhlík Jaroslav a konečně Elektro Palina.
Tímto všem sponzorům děkujeme, že nám akci pomohli zrealizovat. Nedílnou měrou
se na takovéto akci podepisuje taktéž počasí, které nám v tomto období moc nepřálo.
Výjimkou byl závodní den „D“, kdy ráno byla sice sychravá mlha, ale pak „kdesi v rákosí
luplo“ a celý den nás doprovázelo polojasné počasí. Na pomyslnou startovní čáru se
postavilo na sedmadvacet malých rybářů, ať místních, nebo přespolních z Plchu a Dolan.
Po nezbytné registraci a vylosování stanoviště bylo vše připraveno k prvnímu nahození.
Rybáři si pečlivě střežili tajemství návnady a napětí se při dvou dvouhodinových
poločasech dalo krájet. Byli zde i tací, kteří nelenili za svou chycenou rybou skočit do
chladných vod rybníku „Koňák“. Zachránce, který pro „Plaváčka“ skočil, si s sebou vzal
do vody i svůj mobilní telefon, a tak o napínavé chvilky plné adrenalinu nebyla určitě
nouze. Teď jsem byl malinko škodolibý, ale důležité je, že vše dopadlo dobře a že se
nikomu se nic vážného nestalo. „Plaváček“ se svým zachráncem byli v závěru oceněni
zvláštní cenou za hrdinství. Rybář „Plaváček“ dostal hromadu sladkostí, aby rychle
zapomněl, a zachránce vyfasoval něco tekutého na zahřátí.
Po celou dobu byly pro rybáře a jejich asistenty z řad rodičů připraveny grilované
pochutiny a párky v rohlíku, které se nestačily ani dohřívat, jak u vody borcům vyhládlo.
Aby nám rybáři a jejich asistenti nelekli žízní, bylo připraveno nepřeberné množství nápojů
všeho druhu. Jak to vlastně všechno dopadlo?
V kategorii o „Nej úlovek“ :
1.
Adam Ptáček
- Staré Ždánice, věk 4 roky, úlovek Kapr - 43 cm
2.
Adam Kněžour
- Staré Ždánice, věk 5 let,
úlovek Karas - 27,5 cm
3.
Jakub Kuhnel
- Staré Ždánice, věk 6 let,
úlovek Karas - 26,5 cm
V kategorii součtu bodů:
1.
Dominik Pavlica
- Dolany,
věk 12 let,
550,5 bodů
2.
Filip Bednář
- Staré Ždánice, věk 4 roky,
529,5 bodů
3.
Tadeáš Čep
- Staré Ždánice, věk 4 roky,
485 bodů
4.
Matěj Kněžour, věk 5 let, 388 bodů. Tento borec s oslavou čtvrtého místa oslavil i
své narozeniny. Dodatečně ještě jednou gratulujeme. Vítězové byli obdarováni poháry,
diplomy a věcnými cenami. Každý ze
zúčastněných dostal pamětní listinu a náruč
drobných cen. Na závěr proběhla tombola o
hodnotné ceny, kde si na chuť přišel asi opravdu
každý.
Celkem bylo nachytáno úctyhodných 4218,5
cm ryb a z vody bylo vytaženo neuvěřitelných
168 kusů ryb, převážně karase obecného.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci závodů, rodičům, dětem a za rok
se sejdeme u „Ždánického karase”.
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„Petrův zdar!“ - Vladimír Hájek

Tadeáš Čep - unaven, ale šťastný
www.starezdanice.cz

Adam a Roman Ptáček se svým vítězným
kaprem 43 cm.

Matěj Kněžour -vítěz a oslavenec

|Starosta obce pan Jaroslav Hyhlík a ředitel
ZŠ a MŠ Mgr. Vít Spejchlík při předávání cen..

„ ..... radost”
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Opatovický kanál
stavebně-historický, technický a přírodní klenot Pardubicka
Opatovický kanál slouží stejnému účelu už 500 let
Když se konečně v dáli objevila silueta známého hradu, pobídl rytíř Vaněk svého
vraníka do klusu. Dlouhá cesta z Budína se zdála nekonečná, ale chtěl k panu Vilémovi
dorazit ještě před setměním. V brašně u sedla vezl pečlivě střežené pouzdro s listinou od
krále Vladislava a tušil, jak mnoho na ní pánu záleží. Těšil se, že za svou spěšnou jízdu
dostane nějaký ten grošík navíc; vždyť pán z Pernštejna dovede ocenit dobrou službu.
Snad se tak i stalo, kdo ví. Pro nás je důležitý především obsah oné listiny z 23. května 1498,
kterou dal král Vladislav Jagellonský ve své kanceláři při uherském dvoře vystavit pro
Viléma z Pernštejna, tehdy nejbohatšího českého a moravského velmože, pána na
Kunětické hoře a Pardubicích. Díky oné listině získal právě před 500 lety Vilém z Pernštejna
do své dědičné držby mimo jiné i Opatovický kanál a jez na Labi. Ptáte se, co je na tom
zvláštního? Hodně. Ale začněme od začátku.
Na počátku toho všeho bylo Labe. Od Hradce Králové si klidně teče na jih, ale u Pardubic se
jeho tok obrací k západu. V dávných geologických dobách ovšem proudila labská voda
kratší cestou - údolím tzv. Bohdanečské brány, západně od Kunětické hory. Když si později
řeka prorazila koryto dnešním směrem, zůstala uvnitř labského oblouku mokřinatá oblast
lužních lesů, protkaná starými říčními rameny a močály, ale i suchopárem písčitých
přesypů. Tento kraj získal koncem 11. století klášter řádu benediktinů, založený králem
Vratislavem II. na místě dnešní vsi Opatovice. Opatovičtí mniši začali kultivovat svěřenou
půdu, zakládali dvorce a zemědělské osady a také "jezera rybná".
Dnes již těžko zjistíme, zda základy později proslaveného rybničního systému na
Pardubicku vybudovali již opatovičtí benediktini, ale je to velmi pravděpodobné. Lepší
přírodní podmínky byste v okolí těžko hledali a ve druhé polovině 14. století se v Čechách
stavby vodních nádrží, určených k chovu ryb, staly velmi oblíbenými.
Klášter zanikl ve víru husitských válek a jeho majetek si rozebrali ti, kdo byli zrovna u moci.
Až koncem 15. století, kdy se Čechy po mnoha desetiletích ničivých válek dočkaly míru a
zbohatlá domácí šlechta hledala vhodné možnosti, jak investovat své peníze. Klášterní
majetek tehdy držel v zástavě kníže Jindřich Minsterberský, syn zemřelého krále Jiřího z
Poděbrad. Kníže Jindřich někdy okolo roku 1480 stavěl velký rybník Bohdanečský, kterým
zatopil vesnici jménem Pěžice. Ve stejné době vznikl i rybník Rosický. K jejich napájení
zřejmě sloužil menší umělý kanál, snad pozůstatek staršího díla opatovických benediktinů.
Zásadní změnu do struktury rybniční sítě této části Pardubicka přinesl až rok 1490. Tehdy
získal panství zaniklého kláštera a později i další okolní statky bohatý moravský velmož
Vilém z Pernštejna. Již v době svého příchodu na Pardubicko platil za vyhlášeného znalce v
rybníkářském podnikání. Měl i dostatek peněz, aby se mohl pustit do velkorysých
rybničních projektů. Podmínkou ke stavbě nových rozlehlých rybníků se stalo zajištění
dostatečného a regulovatelného přívodu vody. Spolu s budováním největšího pardubického
rybníka Čeperky, stavěného v letech 1491-1496, který na ploše okolo 1000 ha zatopil
katastr několika vesnic, přikročili pernštejnští rybníkáři k realizaci velkorysého projektu:
Poblíž vsi Opatovice byla část labské vody svedena do umělého koryta, které zčásti
kopírovalo prastarý říční tok západně od Kunětické hory. V roce 1498 byla část stavby již v
provozu. Umělý kanál však většinou protékal územím, které kdysi patřilo klášteru a které
Pernštejn formálně vlastnil jen jako dočasnou zástavu. Ve výše zmíněném roce 1498 však
král Vladislav vyhověl žádosti pardubického velmože, vyjmul přívodní kanál i labský jez z
dočasné zástavy a převedl je Vilémovi a jeho potomkům do dědičného vlastnictví. Umělá
stoka tehdy vedla jen k Bohdanči, odkud se obracela přímo k jihu a vracela vodu do řeky.

Vilém z Pernštejna měl však se svým
vodním dílem rozsáhlejší záměry.
Vyjasnění složitých majetko-právních
vztahů uvolnilo pernštejnským
projektantům prostor ke stavbě
složitějšího díla, kterým by zajistili
dostatek vody i v západněji položených
částech rozlehlého panství. Přípravné
práce, které trvaly řadu let, dovršila
stavba nového mohutného labského jezu
v roce 1513. I když práce na umělém
vodním díle pokračovaly i v
následujících letech, rok 1513 je možné
považovat za mezník, kdy kanál dostal
základní podobu, dochovanou dodnes.
Začínal se u labského jezu v
Opatovicích, od Bohdanče pokračoval
daleko směrem na západ a po více než 34
kilometrech vracel za vsí Semín labskou
vodu zpět do řeky.
Jako stavitel labského jezu je v roce
1513 v písemných pramenech doložen
rytíř Kunát mladší z Dobřenic,
významný český rybníkář, který na
sklonku 15. a v první třetině 16. století
projektoval řadu vodních děl a vyškolil v
rybníkářském řemesle učenlivé žáky,
mimo jiné i známého rožmberského
fišmistra Štěpánka Netolického. Pro
Viléma z Pernštejna projektoval Kunát
Dobřenský na Pardubicku již koncem
15. století, ale natrvalo se zde usadil
zřejmě až v souvislosti se stavbou, které
tehdy říkali "velká strúha" a kterou my
dnes nazýváme "Opatovický kanál".
Opatovický kanál je dokladem
nadčasové prozíravosti jeho tvůrců a
technického umu českých rybníkářů z
přelomu 15. a 16. století. Kolem roku
1549 se vývoj pardubické rybniční
soustavy uzavřel z jednoduchého
důvodu, neboť nové umělé nádrže,
kterých se tu nalézalo asi 230, již nebylo
kde stavět.
........ pokračování příště

Základní technické údaje
Opatovického kanálu:
výška hladiny u jezu v Opatovicích:
225,0 m.n.m.
výška hladiny původního ústí do slepého
ramene Labe:
206,9 m.n.m.
původní výškový rozdíl:
18,1 m
původní spád hladiny (po odečtení výšky
jezů):
2,72 m
výška hladiny dnešního ústí do Labe:
202,0 m.n.m.
dnešní výškový rozdíl:
23 m
dnešní spád hladiny (po odečtení výšky
jezů):
7,62 m
výškový rozdíl původního toku kanálu
od vtoku do ústí:
18,1 m
původní délka toku:
34,42 km
k ústí do slep. ramene Labe 32,18 km
dnešní délka toku:
32,69 km
šířka toku:
nejvíce 15 m (u vtoku),
nejméně
2,5 m (u ústí do Labe)
průměrná hloubka: 1,5 m
Více informací na:
http://lemberk.vcm.cz/publikace/opatak1.htm

www.starezdanice.cz
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Vážení spoluobčané,
blíží se doba, kdy si budete volit své zástupce do
obecního zastupitelstva. V souvislosti s touto
událostí jsou Vám jednotlivými sdruženími
předkládány volební programy, až potud je vše
v naprostém pořádku. Problém nastává
v momentu, kdy si tyto programy přečtou lidé,
kteří jsou seznámeni s realitou a bohužel musí
konstatovat, že to, co některá sdružení, strany či
jednotlivci chtějí řešit a zajistit v budoucnosti
již existuje a nebo naopak představa řešení není
možná, protože tomu brání např. zákony, které
řeší činnost obcí.
Jeden volební program např. slibuje
prodloužení provozní doby družiny v naší
základní škole, TA JE OVŠEM již prodloužena
s platností od 1.9.2014. Po dohodě rodičů
a vedení školy pracuje družina místo do 15
hodin, jak tomu bylo v minulém školním roce,
až do 16 hodin.
Další slib je zajištění lékařské péče pro občany,
hezké, ovšem praktických lékařů z Lázní
Bohdaneč se nikdo ani nezeptal, zdali by měli
zájem tyto zajížďky vykonávat, a kde jsou další
praktičtí lékaři k nimž občané dojíždí? Ani
lékárna zde není, takže stejně se musí do města.
V dnešní době se podporují akce pro mládež i

seniory - pravidelná setkání se seniory,
připravuje se zabudování cvičebních prvků pro
seniory za budovou obecního úřadu, dále se
obracíme na firmy, které např. dovážejí obědy
občanům za ceny dostupnější než od různých
sociálních služeb apod. Mládež podporujeme
nejen finančně, hlavně při uspořádání
tradičních Májů, při sportovních akcích apod.
Další bod programu, kde je jasně vidět
neznalost zákonů, se týká informovanosti
občanů, jelikož dokumenty, které jsou
vyvěšovány na úřední desce obce , musí být jak
na desce = nástěnce, tak současně také
elektronicky, tzn. na webových stránkách obce,
pokud jsou jen na jednom z těchto médií, jde o
porušení zákona. Pokud někdo požádá o
vyhlášení zprávy rozhlasem, je mu vyhověno.
Spolupráce mezi složkami obce a obecním
úřadem je bezproblémová.
Složkami obce, jejichž je obec zřizovatelem,
jsou Jednotka sboru dobrovolných hasičů ( to
znamená výjezdová jednotka ), dále pak místní
knihovna, Sbor pro občanské záležitosti včetně
kulturní a školské komise, Základní a mateřská
škola.
Také podporujeme činnost TJ Sokol i dalších
spolků v obci, které ale nejsou složkami obce.
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JE NUTNÉ ROZLIŠIT pojmy OBEC
a OBECNÍ ÚŘAD
Komunikace občanů s obecním úřadem
je myslím na dostačující úrovni, obecní
úřad se snaží pomáhat občanům
s řešením jejich problémů a dost se nám
toho podařilo.
Pro příklad uvádíme situaci, kdy někteří
„šmejdi” podvedli občany a nám se
podařilo dát vše do pořádku.
Také pomáháme při komunikaci
občanů s dalšími úřady či institucemi
nebo si třeba se staříčky, které nechce
nikdo poslouchat, jen tak popovídáme.
Tato činnost je pro nás daleko
smysluplnější, než „papírování“,
kterým jsme zahlceni ze všech stran.
Velkým problémem je např. sekání
veřejné zeleně, to sami víme z ohlasů
občanů, zastupitelstvo se zabývalo
možností, že pro příští období bude
vybrána firma, která bude pečovat o
veřejnou zeleň ke spokojenosti nás
všech.
Opravy majetku ovšem musí provádět
firmy, které mají k tomuto oprávnění,

včetně zprávy auditora taktéž.
Přijímací kritéria pro zápis dětí do MŠ
již po dva roky zvýhodňují děti
s trvalým pobytem ve Starých
Ždánicích a jsou řádně dodržována,
což konstatuje i zpráva České školní
inspekce.
Problémem je to , že i někteří z občanů
Starých Ždánic si nechají do svého
domu přihlásit dítě z cizí obce, které tak
zákonným způsobem získá výhodu
trvalého pobytu Staré Ždánice, a po
přijetí do MŠ zase dítě odhlásí do
původní obce.
Mezi tyto občany, kteří umožní výhodu
cizím dětem, jsou bohužel i kandidáti
do budoucího zastupitelstva.
Pořádání zasedání v sále obecní
hospody už tu také bylo a alkohol udělal
své, no super nápad. Územní plán je
vždy konzultován s vlastníky pozemků
či navrhovateli změn.
Park ve středu obce se obnovuje
výsadbou zeleně, donedávna tento

jelikož nám též musí vystavit revizní
zprávy apod.
Někteří kandidáti také navrhují
odkoupit 2 problémové domy v naší
obci, ovšem cena, za kterou mají být
prodány se pohybuje okolo 20 milionů a
při výši rozpočtu naší obce, je toto
nereálné, jelikož bychom ani případný
úvěr nepokryli zástavou obecního
majetku a v obci by se zastavil veškerý
život, nebylo by možné hradit ani běžný
provoz, obec by se zadlužila na 15-20
let.
Další obrovské finance by stála oprava,
případně demolice objektů.

pozemek nebyl majetkem obce, ale
Lesů ČR.
Mohli bychom řešit i další body, ale
nechceme vše jen kritizovat, že se jedná
o účelové výhody pro jednotlivce či
malé skupiny lidí, je zde viditelné.
Vzhledem k datu uzávěrky je nám líto,
že nemůžeme okomentovat volební
programy všech kandidátů. Pokud by
Vás něco zajímalo, můžete se zastavit
na úřadu, rádi si s Vámi popovídáme a
pokud budeme vědět, zodpovíme Vaše
dotazy.
Víme, že je stále co zlepšovat, na
druhou stranu je obec při své činnosti
limitována zákony a nepodstatným
mantinelem je též otázka rozpočtu
obce, který je daný především
rozpočtovým určením daní a to žádné
zastupitelstvo neovlivní.
Přejeme Vám šťastnou ruku při
výběru Vašich zástupců do obecního
zastupitelstva.

Přístupové cesty ke hřbitovu vždy byly
a i nadále budou plně pod kontrolou
obce, takže není potřeba v této otázce
nic zajišťovat.
Informace o hospodaření obce jsou i
dnes občanům, kteří mají ovšem zájem,
přístupné a mohou se podílet svými
připomínkami na tvorbě rozpočtu,
jelikož návrh rozpočtu je vždy před
schválením vyvěšen dle zákona na
úřední desce, závěrečný účet
www.starezdanice.cz

Obecní úřad Staré Ždánice
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STADION CUP před posledním závodem
V době výtisku „Zpravodaje“ mají závodníci Stadion-Cupu odjety čtyři závody, které se
započítávají do letošního seriálu. Na termín posledního závodu letošní sezóny stále čekáme.
Někteří závodníci se zúčastnili Mistrovství světa mopedů na ploché dráze ve Mšeně a
závodu ve Vysokém Mýtě.
Letošní sezóna byla odstartována závodem v Autokempu – Hluboký u Holic. Perfektní
zahájení měli ždáničtí závodníci. Ve speciálech obsadil Denis Šmíd druhé místo, Míra
Jeřábek skončil na pátém místě a Jiří Dostálek ml. skončil na desátém místě. V originálech
kralovali jenom naši borci. Zvítězil Honza Čihák, druhý dojel Jiří Dostálek st. a třetí místo
obsadil Jiří Myška jezdící za naší obec.
5. července jsme přivítali závodníky v naší obci. Po velkém boji Denis Šmíd vybojoval

Zpráva TJ Sokol
Staré Ždánice
..... pokračování ze strany 8
Začátek nové sezóny 2014/2015 se
našemu mužstvo výrazně nepovedl,
protože první čtyři utkání jsme prohráli a
vyšli bodově na prázdno. Doma: s Bělou
0:1 a s Újezdem 1:10, venku
s Kolesou 0:2 a Chvaleticemi 0:3.
Musíme věřit, že se výkony našeho
mužstva výrazně zlepší a opět naváží na
úspěšné výsledky z jarní části uplynulé
sezóny.
Vážení příznivci, děkujeme za
dosavadní podporu a zájem o fotbalové
dění v našem klubu, přestože se našim
chlapcům vstup do nového ročníku
vůbec nevydařil.
Vzhledem k tomu, že končí
funkční období stávajícího
zastupitelstva v naší obci, tak
využíváme této příležitosti, abychom
jim upřímně poděkovali za jejich
přízeň, spolupráci a podporu s naší
TJ Sokol.
Předseda TJ Sokol Staré Ždánice

Jiří Dostálek st. na svém stroji

třetí místo, Jan Čihák dojel šestý, Jirka Myška sedmý a osmou příčku obsadil Ondra Pleskot.
V originálech nikdo neměl síly na trojici, která projela cílem v tomto pořadí: Jan Čihák, Jiří
Dostálek st. a Jiří Myška.

Denis Šmíd se svým technikem Láďou Šmídem.
Foto: Hájek Vladimír

Neohrožená Lenka Dostálková na svém stroji Stadion S 11 v závodě „Originálů”

Velký úspěch zaznamenali naši závodníci ve Mšeně u Mělníka. S mezinárodní účastí se
nejlépe popral Denis Šmíd, který skončil na třetím místě. V originálech kraloval Jiří
Dostálek st., který zvítězil ve všech rozjížďkách a celkově se stal vítězem.
Další závod se konal 9. 8. v Břehách, kde se postavilo na start 47 závodníků. Do velkého
finále postoupil Denis Šmíd, který dojel šestý, a Mirek Jeřábek projel cílem jedenáctý.
Ve Starém Hradišti 16. 8. kralovali domácí Sokolové. Závodníci ze Starých Ždánic tolik
www.starezdanice.cz

štěstí neměli. Pátý dojel Jiří Myška,
sedmý Míra Jeřábek a jedenáctý Denis
Šmíd po několika pádech. V originálech
nenechal nic náhodě Jiří Dostálek st. a v
klidu zvítězil. Při tomto závodě utrpěl
lehčí zranění Roman Jandera a musel být
ošetřen v Pardubické nemocnici.
Závod, který se nezapočítává do
seriálu Stadion-Cupu, proběhl poslední
srpnovou neděli ve Vysokém Mýtě.
Závodníci si chtěli zazávodit a prověřit
svoje stroje. V posledním úseku tratě
havaroval náš jezdec Jiří Dostálek st. a
přivodil si zranění nohy.
Jak dopadne pátý a poslední závod
letošní sezóny budeme netrpělivě
očekávat. Doufejme, že vše dobře
dopadne a závod se uskuteční.
Chtěl bych zároveň ještě poděkovat
jediné ženě, která nás reprezentuje, a to
Lence Dostálkové, která absolvovala
všechny závody. Celkové výsledky
závodů Stadion-Cupu se dozvíte v
příštím vydání Zpravodaje.
Připravil Josef Vodička
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Fotografie z natáčení

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice

„Ano trenére“ s Františkem Strakou.

Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil s činností
a sportovními výsledky naší TJ Sokol Staré
Ždánice za uplynulé období.
Úvodem mého příspěvku bych chtěl poděkovat
všem členům, kteří se starají o stav hrací plochy
(sekání, závlahy, chemické hnojení, atd.) a
udržování pořádku ve všech prostorách našeho
sportovního areálu. Nadále jsme v minulém
období půjčovali bezplatně naše lavice na
sportovní a jiné akce jako bylo: Pálení
čarodějnic, Stadion Cup, nohejbalový turnaj,
atd.. Přispěli jsme i malou finanční částkou na
dětské rybářské závody „Ždánický perlín“.
Dne 8.6. 2014 řada našich členů a příznivců
absolvovali zajímavou zkušenost z natáčení
televize Prima, které proběhlo na našem
fotbalovém hřišti a večer v Plchu (hostinec).
Štáb zmíněné televize u nás natáčel upoutávku Sportovní činnost:
na televizní seriál s fotbalovou tématikou „Ano
Po skončení mistrovské soutěže r.
trenére“, kde hlavní postavou je známý bývalý 2013/2014 jsme se umístili na 1 2. místě
fotbalista Sparty a v současné době trenér (viz. tabulka). Můžeme být spokojeni
Slovanu Bratislava František Straka. Za s velmi dobrými výkony, které podávalo
realizaci tohoto natáčení u nás ve Starých naše mužstvo v jarní dohrávce uplynulé
Ždánicích musíme poděkovat našemu občanovi sezóny. Jelikož se počet mužstev
Jirkovi Mackovi, který vše potřebné v okresním přeboru pro následující
organizačně zajistil a následně vyplatil sezónu snižoval ze 16 na 14, tak bylo
dohodnutou finanční částku za pronájem areálu. jasné, že ze III. tříd budou padat
Dále chci ocenit dohodu téměř všech minimálně dvě mužstva. Do okresního
ždánických „herců“, kteří obdrželi za své přeboru postoupil Srch „B“ a do IV. třídy
účinkování peněžitou odměnu, že se jí vzdali ve sestoupily Řečany „B“ a Přelovice „B“.
prospěch našeho fotbalového mužstva, které si
z těchto prostředků nakoupilo pro hráče
teplákové soupravy.
Konečná tabulka: Pernštejn Granát III. třída - Přeloučsko - muži
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Rozpis utkání na podzimní část soutěže: III. třída - Přeloučsko muži – podzim 2014
2. kolo 17.8.
v 17,00
Ždánice – Rohovládova Bělá „B“
3. kolo 23.8. (sobota) v 17,00
Kolesa - Ždánice
4. kolo 31.8.
v 17,00
Ždánice – Újezd „A“
5. kolo
6.9. (sobota) v 17,00
Chvaletice - Ždánice
6. kolo 14.9.
v 17,00
Ždánice - Jankovice
7. kolo 21.9.
v 16,30
Selmice - Ždánice
8. kolo 28.9.
v 16,30
Ždánice – Lány na Důlku
9. kolo 5.10.
v 16,00
Lipoltice - Ždánice
10. kolo 12.10.
v 16,00
Ždánice - Rybitví
11. kolo 19.10.
v 15,30
Rohoznice - Ždánice
12. kolo 26.10
v 10,15
Starý Máteřov „B“ - Ždánice
13. kolo
2.11.
v 14,00
Ždánice – Staré Čivice
1. kolo
8.11. (sobota) v 14,00
Pardubičky „B“ - Ždánice

Přípravu na novou mistrovskou soutěž r.
2014/2015 začalo naše mužstvo
turnajem v Rajnochovicích, kde
nastoupilo v silně kombinované sestavě
a dále příprava probíhala v domácích
podmínkách.
2.8. 2014 jsme pořádali tradiční již „48.
ročník memoriálu Oldřicha Kašpara“ za
účasti fotbalových mužstev Syrovátky,
Dolan a Starých Ždánic. Po vzájemných
zápasech bylo konečné pořadí
následující: 1. Ždánice, 2. Dolany, 3.
Syrovátka.
V sobotu 2.8. se uskutečnilo tradiční
přátelské utkání mezi starými gardami
domácích Ždánic a Rajnochovic.
Věříme, že všechna fotbalová mužstva
svými výkony potěšila naše diváky.
V rámci programu memoriálu proběhla
v sobotu 2.8. na hřišti pro účastníky a
ostatní návštěvníky tohoto turnaje
diskotéka.
Při této příležitosti chceme poděkovat
rozhodčímu Josefu Ledajaksovi, který
s přehledem odpískal všechna utkání a
samozřejmě všem členům a příznivcům,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu
turnaje.
Také naše stará garda, pod taktovkou
Jardy Zumra, nezahálela a absolvovala
v minulém období několik fotbalových
turnajů: ve Stěžerách, Syrovátce a
Přelovicích.
.

................ pokracování na straně 7

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: 15.9.2014 , 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.

