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Milí spoluobčané,
máme po volbách do obecních zastupitelstev, jsou rozdělena i křesla, a tak nám nezbývá než
všem zvoleným zastupitelům popřát hodně úspěchů v práci. My, kteří jsme připravovali náš
Zpravodaj předešlé volební období, pokračujeme s drobnými personálními změnami v práci
dál. Budeme se snažit, aby Zpravodaj vycházel alespoň v takové podobě, jako jste jej znali
do teď. Z důvodu říjnových voleb, kdy bylo málo prostoru k tvorbě, máte dnes před sebou
zkrácené „vánoční vydání“.
Obrázky na první straně nám namalovaly naše děti ze ZŠ. Z množství krásných obrázků jsme
vybrali tři vítězné, které namalovali (na fotce zleva doprava) Kristýna Horáková (4. třída),
Tommy Zigo (2. třída) a Vítek Slavík (3. třída).
Závěrem mi za redakci dovolte popřát klidné prožití svátků vánočních a do nového roku
2015 hodně zdraví a štěstí v osobním i profesním životě
Za redakci: Milan Ansorge a Lucie Felcmanová
.

Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny. . .
Karel Čapek

Krásné prožití Vánoc, mnoho zdraví, štěstí a lásky v novém roce
vám přejí zastupitelé obce.

www.starezdanice.cz
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Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám všem za celé zastupitelstvo obce a pracovníky obecního úřadu popřál
krásné prožití svátků vánočních a v roce 2015 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Za krátkou dobu práce nového zastupitelstva obec vydražila domy č. p. 49 a 50 za částku
3 650 000 Kč. Na tuto částku si obec vezme úvěr, který však bude moci splácet bez větších
problémů. Věřím, že valná část občanů je s tímto naším rozhodnutím spokojená.
V měsíci listopadu proběhl dílčí audit hospodaření naší obce za rok 2014. Kontrolu provedli pracovníci Krajského úřadu
Pardubice s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Obec je plně stabilizována, plní své závazky, spolupracuje bez
problémů se všemi dotčenými orgány a partnery.
Děkuji touto cestou za spolupráci Agrodružstvu Klas Křičeň při zajišťování úklidu sněhu, za pomoc při dovozu a stavění májky
na naše Staročeské máje, nahrnování roští na pálení čarodějnic, odvoz kontejnerů s biologickým odpadem z naší mateřské
školky a parku. Členkám sboru pro občanské záležitosti děkuji za jejich práci. Velkou měrou se podílejí na kulturních akcích
v naší obci, jako jsou gratulace k životním výročím našich občanů, vítání občánků, velikonoční jarmark v našem sále, dětský
den, pečení perníčků a rozsvěcení vánočního stromu a další akce. Členům TJ Sokol Staré Ždánice děkuji za sportovní
reprezentaci obce. Členům našeho sboru dobrovolných hasičů patří velký dík za jejich práci při výjezdech k požárům a
následné likvidaci, také za zajišťování pálení čarodějnic a dalších akcí. Příznivcům sportu děkuji za pořádání závodů Stadion
Cup, nohejbalového turnaje a vánočního turnaje ve stolním tenise. Jaroslav Hyhlík (starosta obce)

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice

Vážení čtenáři „Zpravodaje“, s blížícím se koncem roku
bychom rádi poděkovali všem, kteří podporujete naše
fotbalové mužstvo, i když na podzim nám v mistrovských
utkáních mnoho radosti svými výsledky neudělalo. Dále
všem, kteří navštívili i další sportovní a kulturní akce, které
jsme v uplynulém období pořádali na našem hřišti. Při této
příležitosti chci poděkovat našim členům a příznivcům za
práci, kterou ve svém volném čase věnovali na zajišťování
všech akcí souvisejících s činností naší TJ. Nově zvoleným
zastupitelům naší obce gratulujeme k jejich zvolení a
doufáme, že naváží na výbornou spolupráci z uplynulého
období. První závažné rozhodnutí, které nové zastupitelstvo
učinilo (elektronická dražba domů č.49 a č.50) nám dává
naději, že i případné další problémy budou vždy společně řešit
ke spokojenosti všech obyvatel naší obce. Závěrem mi
dovolte, abych popřál čtenářům „Zpravodaje“ příjemné a
klidné prožití vánočních svátků. Do nového roku spokojenost
v osobním, rodinném a pracovním životě a především hodně
zdraví. JosefBrendl (předseda TJ Sokol Staré Ždánice)

Drakiáda

Dne 27. 9. 2014 se konala na
letišti u pana Mádla
Drakiáda. Prožili jsme s
dětmi krásný den, počasí
nám přálo a draci létali za
velké podpory větru. Dětem
zpříjemnil den pan Rudolf Kolbaba hudbou. Děti měly
možnost využít i skákací hrad a trampolínu a byly odměněny
darky od našich sponzorů a naší vyrobou. Těšíme se opět za
rok! Ždánické ženy
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Stadion Cup

Vážení občané, dovolte mi krátké zhodnocení letošní sezony
závodů STADION – CUPU. Závodníci Starých Ždánic se
letošní sezony zhostili velmi dobře. Po pěti absolvovaných
závodech v letošní sezoně celkově skončil na 3. místě Jiří
Myška, 4. místo obsadil Denis Šmíd, 5. Míra Jeřábek a 10.
místo si vyjezdil Jiří Dostálek ml. Když připomenu, že v
kategorii ORIGINÁL zvítězil celkově Jiří Dostálek st. a Jan
Čihák obsadil druhou příčku, považuji to za nejlepší sezonu
ždánických jezdců za poslední období, i když konkurence
nebyla tak silná oproti jiným ročníkům. Dovolte mi vzhledem
k závěru roku a blížícím se vánočním svátkům popřát všem,
kteří se zajímáte o tento sport, vše nejlepší, hlavně pevné
zdraví a v roce 2015 dobrou pohodu. JosefVodička

Z naší ZŠ

V nastávajícím období chceme jménem všech žáků i
pracovníků naší školy popřát všem obyvatelům Starých
Ždánic co nejklidnější, nejpohodovější a nejradostnější prožití
Vánoc a konce roku a popřát hodně štěstí a spokojenosti do
nového roku 2015. Mgr. Vít Spejchlík
www.starezdanice.cz

Co nového v obci

Minule jsem zde mimo jiné zmiňoval budování druhé etapy
chodníků. Tato akce se neobešla bez problémů. Jednalo se
nejčastěji o problémy technické vzhledem k přeplněnosti
ploch pod chodníky a dále nezdokumentované stavby z
minulosti. Nejčastěji se jednalo o dešťovou kanalizaci a různé
elektrické rozvody, třeba pouliční osvětlení. Kupříkladu v
části na Podůlšany bylo problémů více než dost. Nejprve se
řešil problém s léta narušeným napájecím kabelem pro
pouliční osvětlení v této lokalitě, musela se položit nová
přívodní část, aby už nedocházelo k vypadávání pouličních
lamp. V této časti obce se také při výstavbě našly šachty pro
dešťovou kanalizaci, která zde neměla vůbec být. V rámci
budování chodníků nám stavební firma opravila ostrůvek na
křižovatce u zrcadla, prostor před autobusovou čekárnou na
Podůlšany, dokončila chodník směrem do křižovatky se silnicí
č 333, položila nové obruby směrem na Dolany a další.

Provedlo se nové vydláždění plochy pod betonový stůl na
stolní tenis, který léta stál bez povšimnutí za tenisovým
kurtem. Místo kde nově stůl stojí, nebylo vybráno náhodně.
Je zakomponováno v projektu celé klidové zóny kolem
dětského hřiště.
V září se měnila okna v celém objektu Obecní hospody.
Dodavatelská firma provedla práci během jednoho týdne, což
nemělo za následek výrazné omezení služeb jak hospody, tak
kosmetického salonu. Okna nám určitě pomohou k nemalé
úspoře energií a s novými okny vypadá budova estetičtěji a
moderněji.

www.starezdanice.cz

Tento měsíc jste si mohli ve večerních hodinách všimnout i
jiného pouličního světla v ulici od „křižovatky u zrcadla“ až
do „zatáčky u Rejlů“. Původní výbojkové letité hlavice
(150W) byly na zkoušku nahrazeny hlavicemi diodovými
(25W). Tato zkouška je prováděna v rámci plánované
budoucí rekonstrukce veřejného osvětlení. To, jak dobře
nám světla svítí, ukáží dlouhé zimní večery. Bylo též
instalováno nové pouliční světlo na začátku ulice „k Lipkám“
(u Pošvářů).
Začátkem října proběhlo posezení s občany, kteří si
zaslouženě užívají důchodu. Na akci bylo poněkud méně lidí,
ale všichni účastníci si taneční odpoledne s Duem Triton užili.
Po loňském úspěchu se náš SPOZ rozhodl uspořádat v říjnu
znovu oslavu Halloweenu. Poslední říjnovou sobotu se před
Obecní hospodou za hojné účasti dětí s rodiči dlabaly velké i
malé oranžové dýně. Večer po setmění se naši nejmenší s
rodiči vydali na halloweenskou stezku odvahy obecním
parkem a přilehlým okolím, kde jsme se všichni příjemně báli
různých strašidel a příšer.

Poslední listopadový podvečer patřil rozsvěcení obecního
stromu. Letos, po čtyřech letech, se změnila lokalita a strom,
který byl ozdoben a rozsvícen. Vybral se asi nejkrásněji rostlý
strom v obci, a to v samotném srdci obce v obecním parku.
Pod stromem nám jako tradičně zapěli a zarecitovali naši
nejmenší ze ZŠ v doprovodu pana Kolbaby. Členky SPOZu
všem zúčastněným a zmrzlým návštěvníkům této akce
rozlévaly horký punč a grog a k zakousnutí byly
neodmyslitelné a voňavé perníčky, které nám „spozačky“
napekly. Počátkem prosince do našich příbytků zavítal
Mikuláš se svou družinou v podobě hordy čertů a anděla. I
letos tomu nebylo jinak, pátého byly děti postrašeny doma a
hned v sobotu proběhla velká Mikulášská nadílka v sále
obecní hospody, kde si děti zatancovaly s Mikulášem,
andělem a tlupou čertů, které krotil sám velký Lucifer. K tanci
i poslechu nám jako tradičně zahrál DJ Láša. Organizátorem
byla naše ZŠ, které patří dík za to, že tuto akci každoročně
pořádá. Milan Ansorge
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Volby 2014

Letošní podzim byl obdobím volebním. Komunální volby a volby do Senátu nám určitě zamotaly hlavu. Pro nás jsou
důležitější výsledky komunálních voleb, takže v krátkosti jen rekapitulace:
1. Milan Ansorge
2. Jaroslav Hyhlík
3. Ing. Martin Korunka
4. JosefHolub
5. Ing. Lenka Horáková
6. Luboš Petříček
7. RudolfKolbaba

145 hlasů, 22,41 %, Sdružení nezávislých kandidátů
122 hlasů, 18,85 %, Sdružení nezávislých kandidátů
121 hlasů, 17,69 %, PRO STARÉ ŽDÁNICE, SNK
101 hlasů, 23,11 %, Sdružení přátel obce, SNK
95 hlasů, 21,73 %, Sdružení přátel obce, SNK
93 hlasů, 13,59 %, PRO STARÉ ŽDÁNICE, SNK
88 hlasů, 12,86 %, PRO STARÉ ŽDÁNICE, SNK

Třetího listopadu pak proběhla volba starosty obce a dalších postů na naší radnici.
Jaroslav Hyhlík
Ing. Martin Korunka
Milan Ansorge
Ing. Lenka Horáková
RudolfKolbaba

starosta obce
místostarosta obce
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
předseda šk. výboru a školské rady

členové kontrolního výboru: Luboš Petříček, Pavel Pátek
členové finančního výboru: JosefHolub, Ing. Michala Kněžourová

Nové zastupitelstvo mělo v tomto měsíci hned napilno. Čtyřiadvacátého listopadu proběhla elektronická dražba tolik
diskutovaných obytných domů pana Faltýnka č.p. 49 a 50 včetně pozemků. Tuto nemovitost s pozemky obec vydražila za
3 650 000 Kč. V týž den probíhala ještě jedna dražba, a to sice dražba pozemků p.č. 329/2 a p.č.342/1, taktéž pana Faltýnka.
Tyto pozemky se však zastupitelé rozhodli nekoupit. Pozemky byly vydraženy za 415 000 Kč. V poslední fázi dražby obec
licitovala pouze s jedním dražitelem. Poslední souhlas ke koupi zastupitelé odsouhlasili na částku 410 000 Kč. Více informací
najdete na webových stránkách obce.

SPOZ v akci

Kalendář akcí pro rok 2015

Gratulujeme k významnému životnímu jubileu, které v
nedávné době oslavili pan Holub (80) a pan Zajíc (90). 24. ledna.....................Hasičský ples
Přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let.
7. února.......................Divadlo „Agentura Drahoušek“
28. února.....................Obecní ples
14. března...................Maškarní ples
28. března...................Velikonoční Jarmark
30. května...................Staročeské Máje
30. května...................Májová zábava
27. června...................Stadion Cup 10. ročník
Toto je výčet akcí, které jsou už potvrzené. Doufejme, že se
nám povede připravit další neméně zajímavé akce, tak, aby to
u nás v obci žilo. O všech akcích se dozvíte z letáků ve
Vašich poštovních schránkách, na webu obce, na vývěskách a
SPOZ přeje všem čtenářům příjemné prožití vánočních nebo z obecního rozhlasu.
svátků a úspěšný vstup do nového roku. Irena Ansorgová
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