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Milí spoluobčané,

v ruce držíte předvánoční vydání našeho Ždánického zpravodaje.
Stalo se krásnou tradicí, že prosincové číslo uvádí výtvory dětí ze ZŠ. I letos děti
nakreslily mnoho pěkných obrázků, ze kterých nakonec odborná porota tři
vylosovala. Vánoční číslo tento rok zdobí obrázky Terezy Formánkové,
Michaely Sivoňové a Pavla Pátka
Děkujeme nejen jim, ale i všem dalším, kteří nám pomohli toto číslo naplnit
zajímavými informacemi.
Za redakci Vám přejeme krásné a klidné vánočních svátky a v novém roce 2016
jen to dobré.
.

Lucie Felcmanová a Milan Ansorge

Krásné prožití
svátků vánočních
a v novém roce hodně
osobních i pracovních
úspěchů Vám přeje
zastupitelstvo obce
www.starezdanice.cz
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Vážení občané,

dovolte mi, abych touto cestou za celé zastupitelstvo obce a pracovníky obecního úřadu popřál
Vám všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i pracovním životě do roku 2016.
V měsíci listopadu proběhl dílčí audit hospodaření naší obce za rok 2015. Kontrolu provedli
pracovníci Krajského úřadu Pardubice s výsledkem „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
V měsíci listopadu bylo ukončeno finančním úřadem Pardubice přezkoumání investičních akcí
rekonstrukce základní školy a vybudování dětského hřiště. Při financování uvedených akcí
nebyly shledány chyby a nedostatky. Obec je plně stabilizována, plní své závazky, spolupracuje bez problémů se všemi
dotčenými orgány a partnery.
Kostel svatého Václava a hřbitovní zeď je vedená jako kulturní památka a je v majetku církve. Hřbitovní zeď je poškozená, na
tuto skutečnost jsme upozornili farnost a biskupství. Osobně jsem o této záležitosti jednal s panem farářem a památkovým
úřadem Pardubice zastoupeným panem Trojanem, který přislíbil finanční pomoc církvi v roce 2016. Obec se na opravě bude
podílet finančním příspěvkem po schválení zastupitelstvem. Touto cestou děkuji rodině Malých za celoroční úklid hřbitova.
Děkuji touto cestou za spolupráci Agrodružstvu Klas Křičeň za 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.
V průběhu roku jsme ve spolupráci se SUS Pardubického kraje provedli opravy kanalizačních vpustí a čištění krajnic vozovek
v obci. Na zasedání jsem Vás, občany, požádal o udržování pořádku před svými domy. Za to Vám patří dík. Čištění jsem zařídil
opět v měsíci listopadu, za spolupráci touto cestou děkuji panu Medunovi.
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 naší obce.
Členům našeho sboru dobrovolných hasičů patří velký dík za jejich práci při výjezdech k požárům a následnou likvidaci. Dále
pak za zajišťování pálení čarodějnic a dalších akcí.
Příznivcům sportu za uspořádání závodů Stadion Cup, nohejbalového turnaje a vánočního turnaje ve stolním tenise.
Co připravujeme:

-vybudování chodníku v parku s osvětlením a lavičkami
-budování vjezdů k rodinným domům, kde není vybudován chodník
-dokončení obnovy napouštění rybníků, tj. vybudování napouštěcího místa na Čertůvce
-rozšíření dětského hřiště o fitness prvky

Rozpor v hranicích pozemku na území
obce s katastrem nemovitostí

Jaroslav Hyhlík

Veškeré informace se dají vyhledat na internetových stránkách
katastru nemovitostí. Pokud si někdo nebude vědět rady, jak
V souvislosti s plánováním stavebních akcí v naší obci bylo zjistit, zda se ho to týká, rádi Vám vyjdeme vstříc během
zjištěno, že zejména oplocení soukromých pozemků u domů úředních hodin.
neodpovídá katastrálním mapám a zasahuje na pozemky ve
vlastnictví obce. Z tohoto důvodu jsme překontrolovali
vytyčení hranic pozemků i s historickými mapami a zjistili, že
tento problém se v obci táhne již několik desítek let.
Vzhledem k tomu, že bychom chtěli předejít problémům s tím Veřejná prostranství obce
spojeným, žádáme všechny majitele pozemků na území obce, Upozorňujeme občany, že veřejná prostranství v majetku obce
aby si ve vlastním zájmu překontrolovali, zda jejich reálné neslouží ke skladování soukromých věcí, ani jako odkládací
hranice pozemku (umístění staveb a plotů) odpovídá vytyčení plocha k soukromému podnikání. Byli bychom velmi rádi,
pozemku na katastrální mapě a nezasahuje do pozemků kdyby všichni občané přistupovali k obecním pozemkům tak,
jak se patří, a nepoužívali je k soukromým účelům.
v majetku obce.
Pokud zjistíte rozpor, podejte si prosím žádost o odkup Samozřejmě pokud nastane situace, že budete potřebovat
dotčené části pozemku. Formulář Vám rádi poskytneme na krátkodobě použít obecní pozemek, rádi Vám vyjdeme vstříc.
obecním úřadě. Tyto žádosti budou přezkoumány, a poté Pevně věříme, že ti, jichž se to týká, dají vše do pořádku. Týká
hromadně postoupeny k projednání zastupitelstvem obce se to samozřejmě i parkování aut na travnatých pozemcích
k následnému odprodeji. Většina těchto špatných umístění obce, skladování palet na obecním pozemku i stání aut na
plotů a staveb vznikla historicky a v dobré víře – v tomto chodnících a tam, kde to brání normálnímu průchodu
případě bude odkup schválen. Pokud kontrolou zjistíme, že z chodníku na chodník. Děkujeme za pochopení, je přece
tento problém vznikl vědomě a úmyslně – bude žádost v zájmu všech obyvatel, aby se nám v obci dobře žilo.
Jaroslav Hyhlík
zamítnuta.
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Základní škola informuje

Máme za sebou už tři měsíce nového školního roku 2015-2016
a život ve škole je v plném tempu. V tomto školním roce
nedošlo k žádným personálním změnám, provozní doba školní
družiny je do 16.00 hodin.
Žáci pracují v různých zájmových kroužcích - rybářský,
zdravotnický, angličtina pro 1. a 2.ročník, základy práce na PC
a hudební kroužky - hra na nástroje a zpěv. U posledních
jmenovaných kroužků patří velký dík vedoucím p.Kolbabovi a p. Kolbabové za jejich práci s dětmi.
Máme už za sebou i několik akcí, které proběhly během
měsíců září - listopad:
14.9. - projektový den Dračí den - kdy se nad hřištěm
vznášelo 23 barevných draků
12.10. - Když hraje harfa a vozembouch - hudebně výchovný
pořad pro žáky a starší děti v MtŠ
19.10. - VČD Pardubice - divadelní představení pro děti
24.10. - děti zarecitovaly na Vítání občánků do života v naší
obci
27.10. - projektový den Halloween ve škole
26.11. - beseda se spisovatelkou dětských knih p.Vítkovou
V současné době se už připravujeme na vánoční čas např.
besídku pro rodiče a přátele školy, pojedeme na zámek do
Chlumce, kde bude připraven program Vánoce na zámku,
nezapomeneme na lidové tradice Barborky ve vsi.

Dne 6.12.2015 pro veřejnost připravujeme ve spolupráci
s obecním úřadem tradiční Mikulášskou show s hudbou
p.Láši, čerty, andělem a Mikulášem. V jarních měsících se
žáci zúčastní plaveckého výcviku, budeme pokračovat v
projektových dnech a vlastivědné exkurzi.
Čeká nás tedy ještě hodně práce a tak přeji všem hodně sil,
trpělivosti a radosti i ze všedních povinností.
za základní školu Jana Spejchlíková

Dětský pěvecký sbor

Již třetím rokem funguje při ZŠ Staré Ždánice dětský pěvecký
kroužek pod vedením paní Gábiny Jansové. Tento pěvecký
sbor zazpíval spolu s dětmi ze základní školy v neděli 29.11.
na rozsvěcení vánočního stromu v naší obci. Nebylo to ale
jejich první letošní vánoční vystoupení. V sobotu 28.11. sbor
reprezentoval Staré Ždánice v obci Radovesnice II., která leží
několik kilometrů za Chlumcem nad Cidlinou. Děti zde
zazpívaly pásmo koled a vánočních písní na „3. tradičním
otevření radovesnického betléma“. Sbor vyjede letos za
hranice našeho katastru ještě jednou. Dne 23.12. se zúčastní
vánočního programu v obci Převýšov opět nedaleko Chlumce
nad Cidlinou. Tam děti na pozvání místních občanů vystoupí
již podruhé. Vloni zde sklidily upřímný potlesk a přispěly
svými písněmi k příjemné vánoční atmosféře.
Lenka Horáková

Novinky z MŠ

Mateřskou školu opět navštívil 11.11.2015 Sv. Martin.
Návštěvu předcházela o týden dříve tvořivá dílnička
v mateřské škole, kde si děti se svými rodiči vyrobily
lampionky potřebné na cestu za Sv. Martinem.

V den slavnosti si děti nejdříve poslechly vyprávěnou
pohádku: ,,O holčičce s lucerničkou“. Po pohádce se děti
oblékly a vydaly se za svými rodiči už se svými rozsvícenými
lampionky. Cesta za Sv. Martinem byla doprovázena světýlky
to proto, abychom nikde nezabloudili. Na konci cesty děti
svolávaly Sv. Martina a zpívaly mu písně. Netrvalo dlouho a
Martin se opravdu ukázal. Jaké to bylo překvapení, když
nepřijel na bílém koni, ale na hnědém.
Po setkání se Sv. Martinem se děti vydaly zpět do mateřské
školy, kde hledaly poklad ukrytý na zahradě. Poklad v podobě
čokoládových dukátů se rozdělil mezi všechny děti a poté se
mohlo jít na samotnou hostinu. Rodiče dětí přichystali mnoho
dobrot v podobě perníků, koláčů, rolád, sušenek, tyčinek atd.
www.starezdanice.cz

Koncem listopadu tj. 30.11.2015 nás čekala další slavnost:
,,Adventní spirála“. V den adventní spirály děti ráno zdobí
jablíčka potřebná na samotnou slavnost. Adventní spirála je
slavnost jeden z nejemotivnějších. Znamená přivítání svátků
vánočních, probuzení v dětech vánoční atmosféry a blížící se
příchod Ježíška.
Než ale oslavíme a přivítáme Ježíška,tak nás čeká ještě jeden
výlet a to 14.12.2015 na zámek Potštejn. Na zámku se můžeme
těšit na tradiční prohlídku zámeckých interiérů vyzdobených
ve vánočním duchu a duchu tradic staročeských vánočních
zvyků. Tato prohlídka je nazvaná: ,, Betlémský příběh aneb
putování s andělem Arielem a holčičkou Barunkou do
Betléma. Děti si samy zažijí samotný příběh a mají lepší
představy o tom, jak to kdysi bylo. Tímto výletem se s dětmi
můžeme rozloučit s rokem 2015 a těšit se na to, co nám
přinese rok 2016.
za MŠ Michaela Tománková
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Co nového v obci

Těsně po závěrce minulého vydání zpravodaje se uskutečnily
Staročeské máje. Vesnicí procházel průvod v čele s
„družbou“, která mladíky v krojích za doprovodu orchestru
„Májovanka“ pana Perného dovedla ke stavením, kde vyváděli
místní děvčata, aby je dovedli k vyzdobené hlavní májce na
palouk u Obecního domu. Pod hlavní májkou se jako tradičně
hrála na živo Staročeská beseda, která vznikla na podnět
spisovatele Jana Nerudy. Naše Máje jsou v obci udržovány
s drobnými přestávkami už od třicátých let minulého století.
Letos se povedlo opět dát dohromady čtyři kolonky, to je suma
sumárum 32 mladých lidí. Je jen škoda, že naše „domácí“
mládež ztrácí zájem o tuto tradici. Nebýt především mládenců
z Roudnice, Živanic, Libišan, Podůlšan a děvčat z Podůlšan a
Pohřebačky, tak by se máje v takovéto velikosti nedaly ani
udělat. Je to velká škoda, že místní mladí o tuto tradici ztratili
zájem. Vždyť každý z pamětníků na tuto etapu svého života
dodnes vzpomíná jako na dobu radosti ze života, lásky a super
stmelování kolektivu, se kterým se zažije spousta zábavy.
Uvidíme příští rok, v jakém počtu se sejdeme 28. 5. 2016 pod
májkou.
V květnu se prováděl tolik oblíbený svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Letos jsme byli ukáznění, před
hasičárnou byla jen malá hromada harampádí, ovšem
následoval konvoj vozidel, který nebral konce. Paráda byla, že
si každý svůj nepořádek naložil sám a nikde se nic nekupilo.
Bylo toho opravdu požehnané množství, ale to nevadí, alespoň
máme čistou vesnici bez divokých skládek.
Ihned po velkokapacitním svozu se také uklízelo „dědictví“ po
našich nepřizpůsobivých občanech na pozemcích bývalého
„Faltýnkova“. Jeden kontejner byl naplněn za pomoci
techniky za dvě hodinky. Bohužel jeden kontejner byl málo, a
tak se uklidila jen v uvozovkách malá část skládky. I když tato
brigáda byla oznámená, sešlo se asi jen patnáct pomocníků.
Tato práce moc příjemná nebyla, jelikož se jednalo o divokou
neřízenou skládku vesměs komunálního odpadu a veteše, která
se bývalým obyvatelům nehodila. Za účast na brigádě všem
zúčastněným moc děkujeme.
Počátkem června se provedlo dokončit uklizení skládky
v bývalém „Faltýnkově“ . Tentokrát se objednaly kontejnery
dva a naplnily
se oba. Díky
Milanu
Plecháčkovi a
jeho
stroji
„Bobcat“ se
povedlo odpad
bez dotyku
lidské ruky
naložit
v
poměrně
v krátké době, a tak si můžeme říct, že máme uklizeno.
Poděkování samozřejmě patří hlavně Agrodružstvu Klas, které
svůj nakladač „Bobcat“ zapůjčilo.
Měsíc červen je tradičně spojen s Dětským dnem. V letošním
roce jsme podnikli cestu do vesmíru s ufouny a jinými sci-fi
postavami. Pod příkrovem zelených korun statných stromů
v našem parku se pohybovaly různé druhy ufounů, byl zde
4

k vidění i slavný E. T. mimozemšťan, z rákosí vylezl
Rákosníček se svými hvězdami. Na zem se snesla i samotná
noční hvězdná obloha, která podávala všem účastníkům pokrm
budoucnosti, gelové amarouny. Návštěvníci z jiných světů se
převlékli do hasičských obleků a své stanoviště měli na
rybníku, kde na pramici převáželi odvážlivce do jiného světa.

Na hladině rybníka nechyběla ani anténa v podobě
rozevřeného deštníku, která umožňovala spojení a vstup do
jiných časoprostorů. Však díky tomuto spojení se dostal do
našeho parku i sám hvězdný rytíř Jedi Luke Skywalker, který
zde hledal novou posádku pro hvězdné války. Byli zde i lovci
z jiných světů, kteří vás naučili střílet z „laserových“
vzduchovek. Malých pozemšťanů a jejich doprovodů bylo
požehnaně, parkem prošlo na šedesát tři těchto drobných
tvorečků. O akci je stále velký zájem a tak doufejme, že
návštěvnost našemu SPOZu dala vítr do plachet, a že pro nás
na příští rok připraví neméně zajímavé téma dětského dne.
V červnu se poprvé uklízelo i na silnicích v obci. Technické
služby nám zametacím strojem očistily obrubníky napříč obcí.
Škoda jen, že se nepovedlo udělat celou obec, i technika má
své vrtochy, a když se stroje porouchají, tak se nedá nic dělat.
Povedlo se vyčistit i části obrub, které byly pod letitým
nánosem prachu a písku, kde už vesele rostla tráva. Budeme
doufat, že se nám tento trend údržby povede udržet a že
technika nebude stávkovat
Poslední červnová sobota byla motoristickým svátkem pro
všechny vyznavače závodů mopedů Stadion Cup . Letos to
byl již desátý jubilejní ročník, kdy se Ždánice změnily
v závodní okruh dvoustopých speciálů a originálů strojů Jawa
– Stadion. Slavilo se o to víc, protože naši ždáničtí borci
dokázali obsadit hned dva posty na stupních vítězů. Na prvním
místě se umístil Míra Jeřábek a na krásném třetím místě
skončil Ondra Pleskot. Oslavy po závodech byly bujaré až do
brzkých ranních hodin, kdy skončila tradiční zábava.
.
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Letošní abnormálně suché a teplé podnebí a s tím neustále
klesající hladina vody ve hřbitovní studni nás donutila
podniknout kroky k instalaci ponorného čerpadla
s dotykovým spínáním. Doufejme, že tato moderní náhrada
za už dosluhující pumpu bude dobrým pomocníkem, a že se
k tomuto zařízení budeme chovat tak dobře, aby tam vydrželo
alespoň tak dlouho jako dosluhující pumpa.
Léto bylo ve znamení realizace dvou tolik očekávaných akcí.
První bylo tolik diskutované napájení našich dvou rybníků.
Za pomoci protlaku vysokotlakem a vykopání kontrolních
šachet se povedlo najít celou původní
trasu napájení. Některé části trasy byly
rozbité, přerušené po pokládce meliorací
z dob minulých. Na druhou stranu
poměrně velká část byla v neporušeném
stavu pouze zanesená sedlinou. Po
těchto „hledacích“ pracích bylo ihned
vypsáno „výběrko“ na zhotovitele
rekonstrukce celé trasy, takže koncem
měsíce září se začala realizace
rekonstrukce napájení našich rybníků
firmou pana Romana Ptáčka.
V současné době je položená celá vytyčená trasa, na které byly
vybudovány čisticí šachty, které by měly usnadnit případné
čištění ucpaných částí napájení. Před dokončením díla byla
provedena „mokrá zkouška“ z důvodu průchodnosti trasy a
zjištění
správného spádu
na celé délce
napájení. V tom
pomohli
naši
hasiči, kteří do
trasy vyprázdnili
tři autocisterny.
Dobrá zpráva po
zhruba
třech
hodinách byla,
že voda volně prošla celou trasou. Zdánlivě nemožné se
kupodivu povedlo. Dílo bylo dokončeno těsně před koncem
měsíce. Nyní přijde čas nechat vystoupat hladinu Čertůvky
nad vpustí do napájecí trasy, která se nachází v místech za
bývalým Agrodružstvem, a pak nechat vodu plynout do našich
„vodních děl“. V otázce napouštění rybníků ještě nebude zcela
hotovo. Bude nás ještě čekat vybudování takzvané
„náplavky“, což je zjednodušeně řečeno stavidlo, kterým se dá
tok plynule regulovat. Zde ovšem bude nutný projekt, takže na
úplné dokončení díla si budeme muset ještě chvilku počkat.
Druhá akce se týkala demolice bytových domů č. p. 49 a 50
pana Faltýnka. Firma, která vyhrála výběrové řízení, se pustila
do práce těsně před letními prázdninami. Bylo zajímavé
sledovat pomalu mizícího „strašáka“ nedávné minulosti, jak se
ztrácí v propadlišti suti. Hromady suti nám ale nadělaly
nemalou vrásku na čele. Po poměrně rychlém „odstrojení“
jednotlivých domů začala i demolice samotných zděných
částí, ovšem vše se zaseklo v momentu, kdy se suť měla začít
odvážet. Počátkem září již bylo jisté, že termín dokončení se
nestihne a že pro demoliční firmu nastanou sankce z prodlení.
Měsíc ujišťování a oddalování se nakonec nepovedlo
www.starezdanice.cz

termínově zajistit ani na druhý termín, kterým byl stanoven
první říjnový týden, kdy těžká technika měla nadobro suť
odvézt. Následovala další nekonečné ujišťování a nalhávání.
V tuto chvíli, co se týká „Faltýnkova“, nám nezbývá nic jiného
než počkat, jak celá kauza dopadne. Penále z prodlení pro
firmu stále běží, a tak si myslím, že „trocha nepořádku“ ze
sutě je lepší, než se dělit o naší obec s nějakým cizákem nebo
s nepřizpůsobivou minoritou, a pak řešit problém
s bezpečností.
Počátkem září se konal na kurtu a přilehlých plochách kolem
hasičárny tradiční nohejbalový turnaj s názvem Cirkus Cup .
Povídání o této akci úmyslně ponechávám organizátorům.
V září byl na pořadu letos již druhý svoz nebezpečného a
velkokapacitního odpadu. Hromada před hasičárnou se
zmenšuje, a o to se prodlužuje konvoj aut disciplinovaně
přivážející veteš, což je pozitivní jev. Všem za to díky.
Počátkem října se uskutečnily Dětské rybářské závody 2015.
Tak, aby si rybáři přišli na své, bylo zhruba týden před
závodem do rybníka vysazeno dvacet osm
čtyřiceticentimetrových kaprů. V samotný den závodu
v sobotu 10. 9. přišlo ke „Koňáku“ na dvacet jedna mladých
rybářů, kteří nachytali celkem ve dvou hodinu a půl trvajících
poločasech úctyhodných 3 266 cm ryb. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách. V disciplíně „nej bodů“, tzn. součet nachytaných
centimetrů bylo pořadí : 1. Chlupová Kateřina (699,8 cm), 2.
Kněžour Adam (529 cm), 3. Formánek Jakub (369,5 cm). Ve
druhé disciplíně o „největší rybu“ bylo pořadí takové: 1.
Chlupová Kateřina (41 cm), 2. Kněžour Adam (40 cm), 3.
Kulendová Kateřina (37 cm). Díky štědrým sponzorům se
sešlo mnoho cen, a tak i mimo stupně vítězů bylo odměněno
každé
dítko.
Tímto
bychom
chtěli
ještě
jednou
poděkova
t všem
sponzorů
m za to,
že nám
pomohli uspořádat takovou pro děti atraktivní akci.
V září se v sále Obecní hospody pořádalo tradiční „posezení
s občany, kteří si zaslouženě užívají důchodu“ . Opětovně
jsme se sešli v poměrně malém počtu s občany, kteří tuto akci
s oblibou navštěvují pravidelně. Je škoda, že se Vás nesejde
více. Vždyť se jedná pouze o to, sejít se u skleničky něčeho
dobrého, zaposlouchat se do hudby, zatančit si a sousedsky si
třeba jen tak trochu poplkat a zavzpomínat si. Tak tedy za rok,
a třeba ve větším počtu.
S příchodem podzimu zapůsobil zub času na hřbitovní zeď,
kdy se sesunula část zdi v zadním traktu směrem od „Psinku“.
O stavu byl ihned informován majitel, tedy katolická církev.
Uvidíme, jakým směrem se budou ubírat jednání s vlastníkem,
v každém případě se jako obec nebráníme spolupráci na
odstranění havarijního stavu zdi, vždyť se jedná o historickou
dominantu obce.
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Na konci října se slavil anglosaský svátek Halloween. Před
Obecní hospodou se jako každý rok dlabaly velké oranžové
dýně.
Letos
vzhledem
k horkému létu
byl
dýní
nedostatek a tak
se muselo pár
oranžových
krasavců
nakoupit.
Překvapení organizátorů bylo o to větší, když si přišlo svou
dýni vydlabat na 36 dětí. Bylo krásné sledovat, jak si všichni
zúčastnění tvoření užívají. Po dlabání byl pro děti připraven
další program v podobě divadelního představení chrudimské
loutkoherecké skupiny „Ahoj“, která dokázala bavit malé
diváky bezmála dvě hodinky. Natěšené a rozdováděné děti
plynule přešly z odpoledního programu do podvečerní
diskotéky, při které si zatančily a zasoutěžily v dovednostních
soutěžích. Současně se začátkem Halloweenu se v zasedací
místnosti Obecního úřadu konalo Vítání občánků. Do života
byli
tentokrát
přivítáni tři malí
„Ždáničáci“, Ella
Chvojková, Šimon
Čáp a Václav
Tošovský, kterým
za redakci přejeme
hodně štěstí a
zdraví v dnešním
uspěchaném světě.
Poslední říjnový pátek se v sále Obecní hospody uskutečnilo
vyhodnocení seriálu Stadion Cup 2015. Na začátku proběhla
minuta ticha za náhle zesnulého presidenta Stadion Cupu
Josefa Vodičku. Samotné vyhodnocení proběhlo dle
nasbíraných bodů z jednotlivých závodů. K tanci a poslechu
hrála skupina Triton a velká účast motoristických příznivců
dodala akci na atraktivnosti.

Počátek listopadu jste mohli letos už podruhé vidět jezdit po
obci oranžový zametací vůz od SUS Pardubice. Opět bylo po
půl roce provedeno čištění silničních obrub, tentokrát ve
větším rozsahu než na jaře. V tomto úklidovém trendu bychom
chtěli i nadále pokračovat, abychom měli obec čistou a
upravenou.
Konec měsíce listopadu je spojen se začátkem adventu. Letos
jsme se již pošesté sešli pod nazdobeným obecním stromem.
Jako nejlépe stavěný strom byl opět nazdoben strom u nádrže
„Koňák“ před hasičárnou. Program byl letos z bezpečnostních
důvodů přesunut na betonovou plochu před hasičárnu. Tato
změna se ukázala jako nejlepší možná varianta, jelikož letos
poprvé nám vůbec nepřálo počasí. Pršelo, jen se lilo, ale i
navzdory nepřízni počasí nám opět děti z naší školy zapěly
pásmo vánočních písní za hudebního doprovodu Gábiny
Jansové. K zakousnutí se podávaly tradiční nazdobené vánoční
medové
perníčky a na
zahřátí jste si
mohli dát grog,
punč a nebo
slaďoučké
svařené víno,
které
v sychravém a
nevlídném
počasí přišlo
určitě vhod. Sešli jsme se ozdobeni deštníky v hojném počtu,
čemuž jsme při přípravách vůbec nevěřili. Je skvělé, že vás
tato akce baví, a za to vám všem patří velký dík.
Minule jsme zmiňovali žluté štítkování stožárů pouličního
osvětlení. Štítky jsou vyrobené, ale technicky je nelze stabilně
nalepit. S realizací počkáme po rekonstrukci nátěrů stožáru,
kterou bychom chtěli provést v nejbližší možné době. Důležité
je, že nová LED tělesa plní svou funkci.
Závěrem, milí čtenáři, mi dovolte popřát Vám šťastné a klidné
prožití svátků vánočních a do nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí a osobních i profesních úspěchů.
Milan Ansorge

Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice

Vážení čtenáři „Zpravodaje“, s blížícím se koncem roku
bychom rádi poděkovali všem, kteří aktivně podporujete
naše sportovní a kulturní akce, které jsme v uplynulém
období pořádali na našem hřišti. Co se týká sportovních
výkonů našeho fotbalového mužstva, tak se stává bohužel
již letitou tradicí, že po podzimu nám v mistrovských
utkáních mnoho radosti svými výsledky neudělalo (viz.
tabulka). Přesto bychom rádi ocenili spolehlivost a
zodpovědný přístup k zápasům především našich starších
hráčů. Doufáme, že si z nich vezmou příklad i ti mladší,
protože si musí uvědomit, že na nich bude záležet další
rozvoj fotbalu v naší obci. Při této příležitosti chceme
poděkovat našim členům a příznivcům za práci, kterou ve
svém volném čase věnovali na zajišťování všech akcí
souvisejících s činností naší TJ. 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 (TJ Sokol Staré Ždánice)
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Napájení obecních rybníků

Počátkem tohoto roku jsme začali pracovat na obnovení původního napájení obecních rybníků. V rozpočtu obce byla na tuto
akci vyčleněna částka 500.000,- Kč. Ideálním řešením by bylo vybudovat zcela nové napájení, na to by ale bylo potřeba
mnohem více peněz. V současné době by to vzhledem k výši ostatních investic nebylo realizovatelné. Do rybníků byly
v loňském roce vysazeny ryby a v důsledku nefungujícího průtočného napájení docházelo k jejich úhynu. Napájení tedy bylo
potřeba vyřešit v relativně krátké době a nečekat na to, až jednou v rozpočtu bude více peněz.
S použitím výše uvedené částky se nabízely dvě možnosti. Buď na tuto akci
sehnat nějakou dotaci nebo se pokusit obnovit a vyčistit původní trubky. Dotaci
jsme poptávali na mnoha místech jak v oblasti operačních programů, tak v oblasti
protipovodňových opatření. Žádné dotace pro tento typ investic v současné době
ale nejsou vypsány. Rozhodli jsme se tedy jít cestou obnovy původních trubek.
Prvním krokem bylo zjistit, kudy původní trubky vedly a pokusit se je nalézt.
Hledali jsme v historických mapách a ptali jsme se mnoha pamětníků. Někteří
nás od toho zrazovali s tím, že to je již dávno zničené a že to již v minulosti
hledali a nenalezli. V únoru se nám ale podařilo nalézt v zemi první trubky a to
nás utvrdilo v tom, že alespoň část původního napájení bude zachovalá. Postupně
jsme pracovali na hledání dalších trubek a směru vedení. K tomu bylo potřeba provádět drobné zemní práce a geodetické
zaměřování. Následně probíhalo čištění trubek vozem na čištění kanalizací. V srpnu nás trubky konečně dovedly k místu, kde se
napájení napojuje na Ždánickou strouhu. Bylo tedy možné uzavřít tuto první etapu, při níž jsme zjistili, že celková délka
napájení od funkční šachty u domu čp. 31 k napojení na strouhu je 644m. Z toho se nám podařilo vyčistit úseky v celkové délce
381m. V září jsme zadali výběrové řízení na obnovu vedení, které nebylo možné vyčistit, včetně propojení s původními
trubkami a osazení šachtami. Výběrové řízení vyhrál pan Roman Ptáček za nejnižší nabídnutou cenu včetně DPH Kč 252.165,-.
Tyto práce jsou nyní dokončeny a vedení je již funkční po celé jeho délce od strouhy až k rybníkům. Nyní nás čeká třetí fáze
spočívající v obnově odběrného místa na strouze. Tuto fázi bychom rádi dokončili v 1. polovině roku 2016.
V souvislosti s touto akcí bych chtěl poděkovat vlastníkům všech pozemků, přes které vede napájení rybníků za jejich ochotu a
vstřícnost. Bez jejich souhlasu by obnovu tohoto historického vedení nebylo možné realizovat. Zároveň chci poděkovat našim
hasičům, kteří nám mnohokrát vždy velmi ochotně pomohli. Dále děkuji panu Ptáčkovi, který první etapu prací vykonával
pouze za provozní náklady svého bagru a do výběrového řízení pro druhou etapu se přihlásil s cenou o cca 26tis. Kč nižší než
nabídla firma MIROS MAJETKOVÁ a.s., která skončila druhá v pořadí a dokonce o cca 90tis. Kč levnější než byla nejdražší
nabídka. A ještě jedno poděkování patří pamětníkům, kteří si nakonec na některé detaily ohledně napájení vzpomněli, jejich
informace nám též pomohly.

Cirkus Cup

Martin Korunka

První sobotu v září se na asfaltovém dvorci u hasičárny konal již tradiční nohejbalový turnaj „Cirkus Cup“. Zájemců o účast
bylo opět více než je kapacita turnaje, a tak jsme bohužel museli účast některých týmů odmítnout. Na druhou stranu se z turnaje
někteří pozvaní borci omluvili, protože si za celou sedmiletou historii turnaje nezapamatovali jeho pravidelný termín a
naplánovali si jiné aktivity. Nechci zde tyto osoby jmenovat, ale věřím, že se Lukáš s Petrem příští rok polepší – je to vždy první
sobotu v září!
Turnaje se zúčastnilo dvanáct týmů, přičemž v šesti týmech hráli
sportovci ze Ždánic. Vše probíhalo v přátelském duchu, kde není
důležité vyhrát, ale pořádně si ten krásný den užít. Na systému
turnaje jsme nic neměnili a tak všechny týmy ze skupin
postupovaly do vyřazovacích bojů. Týmy, které ve skupinách
dopřávaly vítězství soupeřům, postoupily z posledních míst ve
skupinách do baráže. Ti, kteří neuspěli ani v baráži, se utkali ve
vyřazovacích bojích o cenu starosty obce. Nikdo na začátku
turnaje by asi netipoval, že se o tuto prestižní cenu nakonec ve
finále utkají týmy Trollů (Láďa Chvojka, Zdenda Kouťas,
Bohouš Půlpán) a Rockerů (Jenda Vosika, Luba Petříček, Péťa
Krátký, Jířa Šmíd). Vždyť Trollové skončili v minulém ročníku na celkovém druhém místě! Rockeři se během turnaje potýkali
s marodkou a dlouho ladili tu správnou sestavu a taktiku a čtyři zápasy trpělivě čekali na svůj první vyhraný set. Jejich výkony
se postupně zlepšovaly, zatímco v případě Trollů tomu bylo přesně naopak. A tak nakonec po statečném boji vyhráli Rockeři
cenu starosty obce. Trofej v podobě soudečku Plzně darovaná panem starostou (děkujeme) je očividně potěšila.
V hlavní části turnaje se do semifinále probojoval pouze jeden tým ze Ždánic, a to sice tým Cirkus Staré Ždánice ve složení Jířa
Dalečák, Milan Šanda Bebánek, Martin Koruňa. Početné skupině místních diváků tedy nezbývalo nic jiného než fandit tomuto
ždánickému týmu. Především díky velké podpoře fanoušků se Cirkusu podařilo v semifinále velmi těsně zvítězit nad
dvojnásobným vítězem turnaje – týmem EXVER. V boji o 3.místo potom tým EXVER deklasoval tým Pískomilů. Ve finále se
Cirkus utkal s týmem KOSIMIZU MOTOR z Rohoznice. (...)
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(...) Toto utkání v porovnání s předešlými již nebylo tak dynamické a hráči působili nepatrně unaveně. Není ale divu, vždyť se
již téměř šeřilo, borci měli v nohách odehráno pět těžkých zápasů, a co měli v sobě raději ani nepomyslet. V tomto zápase
přesvědčivě zvítězil domácí tým Cirkus a poprvé získal tento cenný pohár. Dále již jen zbývalo dopít všechno pití a dojíst
všechno jídlo. Zde se ukázalo, jak prozíravé bylo na tomto úkolu poctivě pracovat v průběhu celého dne, protože se to s velkým
úsilím podařilo splnit až kolem půlnoci.
Rádi bychom ještě poděkovali našim drahým ženám, které nám s organizací a pohoštěním pomáhaly, ale i těm, které nám tuto
akci tolerují. Stejný dík patří i občanům Ždánic, kteří jsou tolerantní vůči této akci, ač je to třeba může trochu rušit. Zvláštní
poděkování potom patří sponzorům především firmě EXVER FOOD, s.r.o. a Obci Staré Ždánice a v neposlední řadě hlavnímu
DJ Jožovi.
Zprávu vydalo tiskové oddělení turnaje Cirkus Cup.

Kalendář akcí pro první pololetí 2016
1. Hasičský ples
23. 1. 2016
2. Myslivecký ples
6. 2. 2016
3. Obecní ples
27. 2. 2016
4. Maškarní ples
26. 3. 2016
5. Velikonoční Jarmark 19. 3. 2016
6. Staročeské máje
28. 5. 2016
7. Dětský den
4. 6. 2016

Seznámení s firmou – Jiří Pavelka

Čištění kopaných studní

- rekonstrukce, výstavby, zámkové dlažby, obklady a dlažby

Frézování (odstraňování) pařezů

Veškeré stavební, bourací a ruční výkopové práce:
Malířské a natěračské práce:

- malování domů, bytů, nátěry fasád a konstrukcí
Zahradní práce:

- pravidelné a nepravidelné sekání pozemků, živé ploty aj.

- kontrola a čištění kopaných studní, opravy pláště
- odstraňování pařezů po kácení, již nikdy nebude překážet

Půjčovna přívěsů, autopříslušenství, stavební, zahradní
technika, sport a volný čas

přívěsy, hutnící technika, řezání, štípání, sekání, párty
potřeby, grily, chlazení na pivo, párty sezení, dvoukolo,
přístroj na čištění koberců, aj.
Kontejnerová doprava

přistavení kontejnerů 3 – 10 m3
odvoz stavební sutě, zeminy, odpadu, a zahradního odpadu
dovoz písku, hlíny, štěrku, kačírku, uhlí, dřeva, aj.

Půjčovna minibagru a stavební
mechanizace
Roman Ptáček - Staré Ždánice
tel: 608 216 901
www.minibagr-pujcovna.cz
Minibagr Wacker Neuson 1404
Hmotnost: 1600 kg
Hloubkový dosah: 226 cm
Lžíce: 30cm, 50cm, hydr. svah. 100cm

Vydává: Obecní úřad Staré Ždánice, www.starezdanice.cz, tel. 466 510 570, starosta@starezdanice.cz, podatelna@starezdanice.cz, registrováno u Min. kultury ČR pod reg. zn. E 1066, www.starezdanice.cz, tel.
466 510 570, starosta@starezdanice.cz. Uzávěrka tohoto vydání dne: 29. 11. 2015, redakce si vyhrazuje právo na výběr příspěvku, avšak 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.
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