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Vážení spoluobčané,

obecní rozpočet je stabilizovaný, všechny závazky obec platí v termínech splatnosti. Máme na
účtu dostatek finančních prostředků na připravované akce. V roce 2013 jsem předložil na
kontrolu Finančnímu úřadu Pardubice doklady o financování opravy naší základní školy a
doklady o financování výstavby dětského hřiště. Po dvouletém přezkoumání jsem obdržel zápis
s výsledkem bez vad a nedostatků. 16. 3.2016 bylo provedeno přezkoumání hospodaření za rok
2015 obce Staré Ždánice s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Před rokem jsme v naší obci provedli výměnu osvětlovacích těles veřejného osvětlení. Záloha
na elektrickou energii byla zaplacena ve výši 121 066,00 Kč. Přeplatek činil 79 019,00 Kč, takže obec tuto částku šetří.
Za obecním úřadem jsme vybudovali hřiště s fitness prvky . Celokovové a vandalismuvzdorné provedení s pevnou konstrukcí
všech částí je určeno k umístění do městských parků, obytných vnitrobloků, ke stávajícím sportovištím nebo do samostatných
fit parků. Stroje jsou vyrobeny z kvalitní a robustní oceli. Toto hřiště jsme doplnili lavičkami a odpadovým košem. Jsem velmi
rád, že hřiště využíváte a slouží vám k odpočinku duše i těla.
Na dětském hřišti jste si určitě všimli sousedské knihovny. Byl to nápad paní Lenky Horákové, která mi zavolala, co já na to. Já
souhlasil, sehnal jsem vyřazenou lednici, a pak už pomohli pan Milan Ansorge, Zdeněk Koutník ml., Miloš Horák a Josef Malý
ml. Sousedská knihovna byla na světě., nyní ať vám dobře slouží.
Před několika dny byly dokončeny tolik diskutované chodníky v parku a nový sjezd k bytovce č.p.166. V parku byl vybudován
chodník k pomníku padlých, chodník k bytovce č.p. 166 a vjezd k domu č.p.2. Při stavbě chodníků jsme nechali vybudovat
zálivy pro lavičky a koše. Na lavičky a odpadní koše do parku a na fitness hřiště jsme získali dotaci 70 % přes svazek obcí pod
Kunětickou horou. Naše autobusové čekárny taktéž osadíme podobnými odpadovými koši. Věřím, že obnovený park vám bude

sloužit k odpočinku. Obecní úřad ve spolupráci se správou a údržbou silnic zajistil zametení krajnic vozovky v obci. Věřím, že
se Vám čistota v obci líbí, a proto si ji všichni udržujme . Těm, kteří to dělají, děkuji.
Co připravujeme v nejbližší době:
Odstranění zbytků staveb č.p. 49 a 50. Do soutěže se přihlásily 3 firmy. Dalších 6 firem projevilo zájem. ECO-RETEL s.r.o
Mladá Boleslav, Petr Volše Hradec Králové, PB SCOM s.r.o Hranice, Pan Kratochvíl, pan Tryner a pan Kabánek IRStav ale
nabídky nepodaly. Na tuto akci máme v rozpočtu 690 000,00 Kč. proto musíme schválit úpravu rozpočtu. Výběrové řízení
vyhrála firma SCF Pardubice s.r.o. Veská 79, 53304 Sezemice IČO:02701529 za konečnou cenu1 391 500, 00 Kč.
Rekonstrukci sportovní plochy tenisového hřiště. Do soutěže se přihlásily 4 firmy. Další 2 firmy projevily zájem – JIH
sportovní stavby a CALYPSO GROUP s.r.o., nabídky ale nepodaly. Výběrové řízení vyhrála firma Linhart spol. sr.o. Lhotecká
820, 250 01 , Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, IČO 47052121.
Výměnu oken a dveří v č.p. 11 obecní úřad. Nabídku podaly 3 firmy, avšak oslovil jsem 4 firmy. Nabídku nepodala firma
IVEXI. Výběrové řízení vyhrála firma Svět oken s.r.o. V. Nejedlého 1085/1a, 500 03 Hradec Králové IČO: 25831925 za cenu
konečnou 109 464,00 Kč.
Oplocení tenisového hřiště. Výběrové řízení vyhrála firma JVP Mont s.r.o. 533 44 Staré Ždánice 69 IČO: 28787285 za cenu
konečnou 212 300, 00 Kč.
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Co připravujeme dále:
Obec připravovala podklady pro stavební povolení k vodnímu dílu, a to je stavidlo na Čertůvce pro napouštění rybníků. Dále
pak žádost o povolení nakládání s povrchovými vodami. Obě žádosti jsem předal na magistrát města Pardubic, oddělení
vodoprávní. Po schválení těchto žádostí budeme pokračovat – výběrové řízení a pak realizace.
Místnost pro přestěhování obecní knihovny z prvního patra do přízemí obecního úřadu.
Druhou místnost pro možnou nabídku pro lékaře, který by sem zajížděl ordinovat pro naše občany.
Podklady pro nátěr sloupů veřejného osvětlení a následnou realizaci. Podklady pro výběrové řízení na vybudování sjezdů
k rodinným domkům a opravu poškozených obrubníků v ulici od č.p. 49 a 50 a směr do vesnice a na Podůlšany. Pravou stranu
na Krásnici a levou stranu na konci obce směr na Plch. Podklady pro realizaci zajištění zlepšení sociálních podmínek našim
hasičům, konkrétně sprchový kout , umyvadlo, WC a malou kuchyňku. Do naší školní jídelny jsme zakoupili dvě lednice a
mrazák a připravujeme zakoupit průmyslovou myčku. V sobotu 21.5.2016 se konal velkoobjemový svoz. Tímto děkuji
občanům za to, že dováželi velkoobjemový odpad ve stanovenou dobu a nenahromadil se před hasičskou zbrojnicí. Touto
cestou děkuji za pomoc při nakládce panu Ansorgovi a Pátkovi. Dále děkuji za spolupořádání pálení čarodějnic našim
hasičům.Za spolupráci děkuji obecnímu úřadu a zastupitelům.
Závěrem Vám přeji hezké prožití dovolené
Jaroslav Hyhlík (starosta obce)
.

Základní škola a život v ní

A máme za sebou druhé pololetí školního roku. I v tomto období byla činnost ve škole pestrá. Kromě běžného školního života
proběhla spousta dalších akcí, které zpříjemňují školní výuku. V březnu se žáci zúčastnili mezinárodní matematické soutěže
Klokánek 2016, pěvecký kroužek se krásně předvedl na setkání seniorů v Podůlšanech. V měsících únor až duben měly děti
zajištěnou plaveckou výuku, tak potřebnou v naší krajině bohaté na písníky. V dubnu probíhala přípravná setkání pro budoucí
prvňáčky, kteří se hravou formou seznamovali s životem ve škole, zasednutím do školních lavic a plnění různých úkolů. Duben
byl obzvlášť bohatý – tradiční Jarní karneval si nenechalo ujít množství malých a velkých obyvatel Ždánic a přilehlých obcí,
naše pozvání na besedu přijala i paní kynoložka se svými třemi cvičenými svěřenci a my jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
postřehů ze života pejsků. V tomto měsíci byly také dva projektové dny – Den Země a Slet čarodějnic, kdy se z naší školy stalo
rejdiště čarodějnic a čarodějů, navštívili jsme díky fantazii dětí neznámé země a poznali jejich obyvatelé a historii. V květnu
jsme jeli za kulturou do Východočeského divadla v Pardubicích a proběhl další projektový den - Den pro život, kdy se děti na
modelových situacích učily zvládat krizové stavy, ohrožení na životě i ošetření „ obyčejných“ úrazů. Naše škola se také zapojila
do projektu mezi veřejností známém pod názvem „ Kytičkový den“, který pořádá Liga proti rakovině. Děti v doprovodů
pedagogů nabízely v naší vesnici krásné kytičky občanům. V červnu přivítaly děti svým pásmem narozená miminka. A vše
uzavřely vlastivědné a přírodovědné exkurze. V květnu jsme se zúčastnili pirátského dobrodružství na zámku Sloupno u
Nového Bydžova a za historií jsme se vydali v červnu na zámek Potštejn, kde byl pro nás připraven výukový program k 700.
výročí narození Karla IV. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat za obětavou práci našich externích vedoucích zájmových
kroužků hudebního a pěveckého – panu Kolbabovi a paní Jansové, kteří se svými svěřenci vystupují na různých kulturních
akcích a doufáme, že s námi budou spolupracovat i v příštím školním roce. Rádi bychom uvítali i další zájemce pro práci
s dětmi, kteří mají nějakého koníčka a rádi by předali své zkušenosti dětem.
Všem dětem a pracovníkům školy přeji krásné prázdniny.
Za základní školu Jana Spejchlíková

Novinky z MŠ

S dětmi ve školce jsme v květnu přivítali jaro slavností. Námět na
slavnost si každé oddělení zvolilo jinou. Oddělení Hvězdiček jako
námět mělo: ,,Námořníky“ a oddělení Sluníček si jako námět zvolilo:
,,Jaro, léto, podzim, zima“. Slavnost se velmi vydařila a děti byly moc
šikovné. Díky hezkému počasí jsme slavnost završili na terase, kde na
děti čekalo občerstvení, které maminky nachystaly v podobě sušenek,
koláčů, bábovek apod.
Do konce školního roku resp. v červnu nás čeká ještě Jánská slavnost,
kde se rozloučíme s dětmi, které od září nastupují do školy. Pak už nás
koncem června čeká pouze školka v přírodě. Jako v loňském roce
pojedeme na stejné místo, které se nachází v Jánských lázní, do
Modrokamenné boudy. Téma na školku v přírodě je:,, Maxipes Máša a
její kamarádka Ája“. Věříme, že nám počasí bude přát a s dětmi si to užijeme a završíme tím školní rok 2015/2016.
Za MŠ Michaela Tománková

2

www.starezdanice.cz

Možnosti logopedické prevence u dětí předškolního věku

Každý z nás asi souhlasí s tím, že v počátečních fázích vývoje řeči nemůže dítě hned přesně vyslovovat. Mnozí rodiče by ale
rádi věděli, kde je věková hranice, za kterou už by jejich dítě mělo mluvit srozumitelně a vyslovovat správně. Odborníci se
shodují na tom, že základní vývoj řeči a též výslovnosti se uzavírá kolem sedmého roku věku. Do této doby se dá vývoj
výslovnosti pozitivně ovlivnit daleko snadněji než po sedmém roce, kdy se již všechny získané návyky fixují. Děti v této době
také zpravidla zahajují povinnou školní docházku a je tedy na místě, aby jejich výslovnost byla správná. Vadná výslovnost
může přinést dítěti řadu obtíží při výuce čtení a psaní.
Děti jsou významně ovlivněny tím, jak slyší mluvit nejbližší členy rodiny. Zejména rodiče, sourozence a prarodiče.
Nejzávažnější je potom vadná výslovnost matky, kterou dítě poslouchá hned od narození a zpravidla s ní tráví nejvíce času.
Mluvní vzor otce není o nic méně důležitý, ačkoliv nabývá na významu poněkud později. Bezchybnou výslovnost by měla mít
samozřejmě i učitelka v mateřské škole. Dítě však není ovlivněno jen lidmi, ale výrazně na ně působí i masmédia, zejména
televize. Rodiče by tedy měli dohlédnout na to, aby byl komentář pořadů, které dítě sleduje dostatečně kvalitní. Vývoj
výslovnosti významně ovlivňuje také to, jak se rodina dítěti celkově věnuje. Pokud dětem nevěnujeme dostatek pozornosti a
přiměřené množství vhodných podnětů, dítě se celkově opožďuje. To má mimo jiné vliv i na jeho výslovnost. Děti, které jsou
celkově neobratné, mají často problémy také s_motorikou mluvidel. To se většinou projeví i na skupině hlásek náročných na
pohyblivost a koordinaci ( L, R, Ř). Zraková pozornost a postřeh jsou velice důležité k_tomu, aby si dítě všímalo pohybů rtů a
jazyka u hlásek, které lze snadno rozpoznat zrakem ( S, Š, L a další ). Dítě by mělo mít dostatek příležitostí si tyto dovednosti
přirozeně procvičovat. Potíže s výslovností mohou nastat také v případě, kdy se u dítěte vyskytuje sluchová vada. Orientační
vyšetření sluchu patří mezi základní vyšetření v logopedické ambulanci. Mezi další příčiny patří nedostatečná zralost nervové
soustavy, zvětšená nosní mandle, zkrácená podjazyková uzdička nebo nedostatky ve sluchovém vnímání.
Příklad toho, jak může vypadat výslovnost 4,5 – 5letého dítěte

Velmi dobrá – zpravidla již umí velmi dobře sykavky, pouze občas je použije nepřesně. Umí hl. L samostatně, někdy ještě
nepoužívá ve slovech. Umí hl. R,Ř, případ. je nahrazuje jinými hláskami (L,Ž ). Preventivní metody jsou dobré a pomáhají
dalšímu přirozenému vývoji.
Normální – sykavky jsou zatím nediferencované, hlásku L neumí a vynechává ji, R a Ř neumí. Občas chybně použije i hlásky,
které jinak umí ( znělé hlásky nebo měkčení ). Preventivní metody jsou žádoucí, rychle pomáhají v_dalším zpřesňování
výslovnosti a výrazně snižují riziko vadného vývoje výslovnosti.
Mimo normu – stále neumí řadu hlásek, kromě sykavek, L, R a Ř i další ( měkčení, K, znělé hlásky ). Někdy umí hlásky
samostatně, ale nedokáže je použít ve slovech. Zde je již na místě konzultace s_logopedem.
Mimo normu – dítě vyslovuje některé hlásky špatně. Šlape si na jazyk při sykavkách a někdy i u hlásek T, D, N, L. Používá
některou podobu zadního R, neumí hlásky F,V a další. Je třeba zahájit systematickou logopedickou péči. Uvedené kategorie
jsou pouze orientační. Při posuzování dítěte je samozřejmě nutné zohlednit jeho individuální vývoj a rodinné dispozice.
V rámci logopedické prevence je vhodné rozvíjet následující oblasti: Motorika – hrubá motorika, motorika ruky, mluvidel,
motorika očních pohybů a grafomotorika. Zrakové vnímání – optická paměť a diferenciace. Sluchové vnímání – sluchová
paměť, sluchová diferenciace, fonematický sluch. Rozumění řeči a slovní zásoba, vyjadřovací pohotovost.
V současné době vychází množství velmi hezkých a užitečných publikací, které mohou rodiče využít pro rozvoj zmíněných
dovedností. Ráda bych se zde také zmínila o pořadu Logohrátky, který pravidelně uvádí Česká televize a který je velmi
kvalitní. (Použitá literatura: Dana Kutálková, Logopedická prevence, Praha 2005 .
Mgr. Monika Šandová

PlayWisely®

Vhodným programem pro podporu správného psychomotorického a řečového vývoje dítěte je PlayWisely® Je to
ucelený program, podporující komplexní psychomotorický vývoj dětí od narození do předškolního věku, vytvořený na základě
dlouholetých vědeckých výzkumů. Cílem tohoto programu je "aktivovat a naladit" mozkové buňky pro jejich optimální činnost
a vytvořit pevná neuronová spojení, která se stávají základem mozkové a pohybové obratnosti dítěte. Základem programu
PlayWisely® je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve
spojení s metodou Orientace ve směrech tvoří ojedinělý balíček aktivit přinášejících dětem radost z pohybu, poznávání a učení
se. Každá lekce trvá 30 minut a je rozdělena na několik částí. Začíná se hrou s výukovými kartami, pokračuje částí pohybovou a
končíopěthrous kartami. Lekce probíhajíindividuálně nebo skupinově aje možné naně docházetjednounebo dvakráttýdně.
Program PlayWisely® rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti (řeč, hlas, sluch), schopnosti spojené s učením se (pozornost,
poznávání, paměť), a pohybové dovednosti (rovnováha, hrubá motorika, orientace v prostoru, koordinace pohybů, jemná
motorika a vizuomotorika). A to vše ve znamení hry a zábavy.Více informací o programu najdete na www.play-wisely.cz.
www.starezdanice.cz
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Co nového v obci

První den posledního měsíce v roce najela těžká technika na
likvidaci suti z rozbořených budov bývalého „Faltýnkova“.
Dva bagry s různou tonáží se začaly prokousávat směsí
stavební suti stržených domů. Nakládaná suť začínala mizet ve
velkých korbách nákladních vozů. Šest těchto vozů se po tři
dny šestkrát denně otočilo na uložiště firmy SITA, která se
zabývá likvidací odpadu. Pro všechny ždáničáky to byl ten
nejkrásnější předvánoční dárek, který jsme mohli dostat,
ovšem to jen do okamžiku, kdy práce najednou ustaly a těžká
technika odjela. Po třech dnech byla odvezena zhruba jedna
třetina celkového množství. Co se vlastně stalo? Firma, která
se zabývala likvidací odpadu, měla na konci roku vyčerpané
limity pro ukládání odpadu? Nebo v tom snad bylo něco
jiného? Zhotovitel demolice opět nedostál svého závazku.
Obec tedy vyvinula iniciativu, a svolala schůzku s jinou
demoliční firmou, která by převzala veškeré závazky, jako
subdodavatel. Vše vypadalo velmi nadějně, ale firmy se mezi
sebou nedohodly, a tak opět zůstalo u obyčejného tlachání. Od
tohoto posledního jednání se firma odmlčela až do února, kdy
bylo přislíbeno, že do konce druhého měsíce v roce dílo
dokončí. Bohužel, opět to byly jenom sliby a nalhávání.
Kalich trpělivosti přetekl, na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva obce v roce 2016 bylo odsouhlaseno, že se celá
věc předá právníkům, aby nám pomohli tuto nemilou věc
právně vyřešit. Po uplynutí různých lhůt byly smlouvy
ukončeny a my jsme mohli vypsat nové výběrové řízení na
odklizení suti z demolice domů.
Na poslední den v roce připadá oslava Silvestra a přivítání
Nového roku. Akce Silvestrovská show 2015 se konala v sále
Obecního hostince. Mohu říci, že jako účastník jsem se tak
dlouho dobře nepobavil. Program byl v režii pana hostinského
Honzy Čubra a opravdu se mu podařil husarský kousek, když
na podium dokázal přivést show ve stylu „Televarieté“. Celým
večerem nás provázela moderátorská dvojice Honza Čubr a
Lenka Plačková, která k nám přijela z Náchoda. S vtipem jim
vlastním nás od smíchu bolela bránice, a když se objevil na
podiu Zdenda Izer, tak si asi umíte představit, co se dělo. Po
tři hodiny, tak dlouho trvala tato show, se na podiu mimo již
zmiňovaných objevily hvězdy jako Lucie Vondráčková, Lucie
Bílá, Iveta Bartošová se Třemi oříšky, dále Petr Kolář a přijel i
sám mistr Karel Gott s Darinkou Rolincovou. Ze skupin nám
zahrál Kabát a legendární Olympic. Nebyla nouze ani o
zahraniční hosty. Do světa magie a iluze nás zavedl David
Copperfield, trochu nostalgie do nás vnesl Louis Armstrong a
tancem zaujala Tina Turner. S příchodem půlnoci přišlo i na
státní hymnu, za jejíchž tonů jsme se přesunuli do roku 2016.
Šampaňské teklo proudem a s pětapadesátkou lidiček zábava
plynule a volně pokračovala do brzkých ranních hodin.
S příchodem nového kalendářního roku nám začala fungovat
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nová napájecí trasa napouštění našich dvou rybníků, a tím se
konečně potvrdilo, že historicky tato trasa fungovala. Důležitý
poznatek je, že v místě ústí do napájecí trasy musí být voda
nastoupána cca jeden centimetr nad vrchní hranu nátokové
trubky, teprve poté začne gravitačně protékat. Vše je
způsobeno minimálním spádem potrubí na celé délce trasy.
Teď už nám nezbývá nic jiného, než si přát, aby v Čertůvce
bylo dostatek vody, a aby voda tekla stále a napájela naše dva
rybníky.V tomto zimním měsíci bylo pár dní, kdy i do naší
vesnice vkročila paní zima a bylo nutno uklízet sněhovou
nadílku. Našeho „zeleného krasavce“ John Deera jsme mohli
vidět celkem třikrát na našich chodnících z toho dvakrát
s radlicí, kdy bylo odklízeno větší množství mokrého sněhu a
jedenkrát se zametacím zařízením, kdy byl odklizen čerstvě
napadaný prašan. Jinak byla zima poněkud teplejší a tak jsme
si sněhu více neužili. Plesová sezóna 2016 letos začala
Hasičským plesem. Kluci v modrých uniformách nenechali
nic náhodě a dali si s výzdobou sálu a přípravou plesu práci.
Díky sponzorům se povedlo nashromáždit hodně cen do
bohaté výherní tomboly, a tak měl každý možnost utratit pár
„drobásků“ za hezky namotané losy. Po velmi krátké době se
obavy z návštěvnosti vytratily, a celé přípravy byly zúročeny,
jelikož se sál zaplnil do posledního místečka. Podle prodaných
vstupenek přišlo bezmála sto třicet platících lidí, kteří se za
každou cenu chtěli bavit. K tomu pomohla kapela Rudy
Kolbaby, která hrála jako o život až do brzkých ranních hodin,
kdy i v tento čas bylo na tanečním parketu plno. Jako tradičně
na začátku plesu vystoupily jako hosté děti z hudebního
kroužku. V prvním únorovém týdnu se po tříleté odmlce konal
Myslivecký ples. Jako tradičně nás na tomto plese čekala
bohatá zvěřinová tombola a překrásně vyzdobený sál různými
trofejemi a neodmyslitelnými větvemi různých stromů. K tanci
a poslechu hrála u myslivců po novu domácí skupina Triton,
což se ukázalo jako výtečná volba. Pobavit se, zatančit si a
vyhrát něco z nalovené zvěře přišlo něco málo přes devadesát
lidiček,
kteří se
na
tanečním
parketu
bavili až
do čtvrté
hodiny
ranní,
kdy se
sál s posledními vytrvalci uzavřel. Pánům v kamizolce zelené
se povedlo oprášit atraktivnost plesu a zařadit ho zpět do
ždánického plesového folklóru. (Poznámka redakce: tříletá
pauza byla způsobena opakovaným nezájmem o tento ples,
kdy účast byla tak malá, že docházelo k velkému prodělku.)
Organizátorům patří za to dík.
www.starezdanice.cz

Poslední sobotu tohoto měsíce jsme se opět sešli na tanečním
parketu sálu Obecní hospody na Obecním plese, který nám
připravil místní Obecní úřad a zastupitelé obce. Na této
prestižní akci letos opět po velkém úspěchu z loňského roku
zahrála rocková kapela RENONC. K neodmyslitelné věci
tohoto plesu patří bohatý program s neméně bohatou
tombolou. Před rockovým nářezem nám zatančily Olešnické
mažoretky Violetky. Děvčata v pochodovém rázném rytmu
předvedla
svůj um a
plynule
předala
pomyslné
žezlo
pánům
rockerům.
Po první
taneční
sérii na nás čekalo překvapení v podobě taneční, ohnivé a hadí
show, kdy nám během třiceti minut představila své číslo Maja.
Velkému zájmu se těšil metr a půl dlouhý hadí mazlíček, se
kterým měli odvážlivci možnost se vyfotografovat.
Vyvrcholením tohoto vystoupení byla působivá ohnivá show,
kde jsme mimo jiné všichni pořadatelé trnuli, aby nám
nevzplála plesová výzdoba sálu. Při tanečních kreacích dělil
jazyk plamenů od dekorací jen pár centimetrů, ale v závěru i
tato věc přispěla ke své působivosti. Co bylo na letošním plese
kuriozitou je fakt, že už chvilku po osmé hodině večerní, tedy
chvilku po oficiálním zahájení plesu nebyl ani jeden los
z výherní tomboly, která čítala celkem 168 hodnotných cen.
Celkem bylo v osudí něco málo přes tři tisícovky losů což se
dá říci, že není zrovna malé číslo. Návštěvnost byla ovšem
letos tak velká (pozn. 146 platících hostů), že ani takové
množství losů nevydrželo pro déle příchozí. To ale nebránilo
tomu, že nás kapela udržela na parketu do brzké třetí hodiny
ranní, kdy se taneční sál uzavíral.
Týden před Velikonocemi se v sále obecní hospody pořádal již
šestý ročník ždánického Velikonočního jarmarku. Na sále se
nám sešlo na
dvacet
prodejců
s nejrůznější
mi produkty.
Jen
pro
úplnost malý
výčet, co
bylo
k vidění:
prodej medu, proutěných košíků, kovářských výrobků včetně
populárních motyček, vonné svíčky, keramika, látkové dekory,
patchwork, bylinky, výrobky z chráněné dílny, pelíšky pro
www.starezdanice.cz

chundelaté miláčky, koření, pletené a háčkované výrobky,
ozdobné polštáře, malovaná a krajková vajíčka včetně
velikonočních dekorů různého druhu, uzenářské a sýrařské
výrobky, cukrářské pochutiny různého druhu a v neposlední
řadě cukrová vata. Pro děti bylo opět připraveno tvoření, aby
si rodiče mohli v klidu projít celý, prodejci nabytý sál. Na
velikonoční víkend byl naplánován dlouho připravovaný
Maškarní ples s podtitulem „s filmovými hrdiny“. Celým
večerem nás provázelo sympatické trio X Band, které nám
zahrálo hity z domácí i zahraniční provenience. Sál byl
vyzdoben do filmové tématiky, které vévodil stylový foto
koutek, kde se objevilo na padesát dva filmových hrdinů.
Celková návštěvnost by se dala zařadit k lepšímu průměru.
Pozitivní je, že je mezi námi ještě spousta lidiček, kterým
nevadí strávit celý večer v kostýmu, leckdy dosti
nepohodlném, a pobavit sebe i okolí.
Počátkem dubna se rozjela instalace cvičebních fitness
prvků, které jsou součástí dětského hřiště. Zelenočervené
prvky se staly hned po prvním seznámení „ždánickým hitem“.
Svědčí o tom
návštěvnost,
kdy s trochou
nadsázky
nestačí stroje
ani
vychladnout.
Je
to
potěšující, že
se chceme
hýbat. Pokud bude zájem o tento druh aktivní zábavy
přetrvávat, tak se bude sportovní koutek pomalu rozšiřovat o
další prvky. Jako další prvek by měl být stroj na posilování
vrchní části těla včetně rukou.
V předvečer prvního Máje se jako tradičně pořádalo u nás
tolik oblíbené pálení čarodějnic. Návštěvnost byla opět velká,
rodiny s ratolestmi zaplnily veškeré místa k sezení. Počasí
nám přálo, zlatavý mok tekl proudem, voňavé buřty se rozdaly
do posledního kousku, a tak v brzkých ranních hodinách, kdy
z vatry zbyly jen žhavé uhlíky, mohli naši hasiči jen a jen
konstatovat, že se to letos opět vyvedlo.
Květen se stal měsícem dokončení rekonstrukce našeho
parku. Dílo se povedlo, park změnil svou podobu
k nepoznání. Nové dlážděné chodníky jsou lemovány šesti
pouličními světly, tak aby bylo v parku bezpečno i po setmění.
Byly vytvořeny odpočivadla s mobiliářem v podobě dvou
dvojic laviček doplněné o odpadkové koše. Nadešel také
konečně čas na výměnu starého zábradlí na mostku přes
„Čertůvku“, bylo namontováno nové, aby byl park opravdu
bezpečným místem k odpočinku. V centru obce nám tak
vznikla klidová zóna, troufám si říct přímo „lázeňská“ oáza
klidu, kterou nám může leckterá obec jen a jen závidět.
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V tomto měsíci bylo naše dětské hřiště rozšířeno o
Sousedskou knihovnu. Co to vlastně je, už všichni jistě víte.
No a pro ty, kteří to ještě nevědí – je to červená prosklená
skříň, ve které jsou uloženy knihy, které si můžete bezplatně
půjčit a po přečtení je vrátíte zpět.
Už se stalo v naší obci zvykem, že dvakrát ročně se provádí
velkokapacitní svoz nebezpečného odpadu. Letos tento
úklidový den přišel na třetí květnovou sobotu. Musím touto
cestou poděkovat všem našim spoluobčanům, že si svůj odpad
nakládali přímo z aut a přívěsných vozíků do přistavených
nákladních vozů svozové firmy. Před hasičárnou bylo
tentokrát naskládáno minimum odpadu a vesměs se jednalo
pouze o pneumatiky, elektroniku a staré koberce.
V květnu proběhlo výběrové řízení na likvidaci suti z domů
49 a 50. Firmy se přihlásily celkem tři z devíti, které se na
místo realizace
přijely podívat.
Jedna firma od
výběrového řízení
odstoupila
z důvodu špatné
kalkulace, a tak se
rozhodovalo mezi
dvěma
pardubickými firmami, kde rozhodla nejnižší cena. Vybrána
byla firma, která nás nepořádku zbaví za cca 1,3 mil. korun, a
v pořadí druhá firma byla o šest set tisíc korun dražší. V
letních měsících se tak konečně dočkáme toho, že bude v naší
obci uklizeno zbořeniště, které hyzdí už rok naši obec.

Na úplný závěr mého shrnutí akcí ještě zmínka o naší májové
tradici, Staročeských májích. Letos se povedlo postavit
celkem tři kolonky, to je celkem 24 mladých lidí, kterým
nejsou
lhostejné
naše
tradice a
dokázali
opět
s grácií
postavit
Májku,
převléknout se do krojů, projít v průvodu za doprovodu živé
hudby celou obec a na závěr si střihnout tradiční Staročeskou
besedu. Letos nás trochu potrápilo počasí, těžké zlověstné
bouřkové mraky a začínající déšť nás přinutily, aby se beseda
odtancovala na sále Obecní hospody namísto pod májkou.
Důvodů, proč jsme se rozhodli k tomuto kroku, bylo hned
několik. V první řadě jsme nechtěli, aby se poškodily
staročeské kroje, které zejména děvčata dědí z pokolení na
pokolení, dalším důvodem byla doprovodná kapela, která by
vlivem deště mohla přijít o noty, a v neposlední řadě šlo i o
Vás návštěvníky, kteří jste se zúčastnili této naší ždánické
tradice. Díky patří jako tradičně všem našim sponzorům, bez
jejichž pomoci by se tato akce ani nedala uspořádat. Smutno
mi je jen z jedné věci, že se vytrácí zájem o tuto naši krásnou
májovou veselici, svědčí o tom návštěvnost, kdy jsme
napočítali cca sedmdesát pět diváků na sále. S přáním
krásného léta a času dovolených se loučí Milan Ansorge.

Rekonstrukce obecního parku - před a po

6

www.starezdanice.cz

Mlynářská vila ve Starých Ždánicích ožívá

Mnozí z vás jistě zaregistrovali ruch kolem dlouhou dobu
opuštěného domu, bývalé mlynářské vily, stojící ve Starých
Ždánicích u křižovatky se zrcadly. Dům koupil šansonový
zpěvák Nathaniel Filip, který přiblížil, co se zámečkem plánuje.
Proč jste se rozhodl koupit zámeček ve Starých Ždánicích?

Už od mala bylo mým velkým snem vlastnit nějaký rozumně
velký zámek. Historické budovy prostě miluji. V posledních
letech jsem jich několik, které byly na prodej, navštívil. Většina
byla ale v jižních nebo severních Čechách, tak daleko jsem ale
dojíždět nechtěl, tak jsem to vzdal. Ve východních Čechách těch
zámečků přeci jen tolik není nebo alespoň nejsou na prodej.
Proto, když jsem projížděl Starými Ždánicemi, které jsou pouze
pět kilometrů od mých rodných Opatovic nad Labem, a viděl,
že je tato krásná mlynářská vila na prodej, bylo jasno. Mimo to můj rod žil ve Ždánicích a vedlejších Podůlšanech a Rohoznici
po několik staletí. Proto mám tak trochu pocit, že se vracím domů.
Znáte historii zámečku?

Zámeček nechal postavit mlynář Václav Prokeš kolem roku 1860, kdy do Ždánic přichází rod Prokešů a na spáleništi
starého mlýna staví mlýn nový, již zděný a kamenný. Nový mlýn, největší mlýn na Opatovickém kanálu, měl velkou obytnou
budovu, přesto si mlynář Václav Prokeš, jakožto nejmovitější obyvatel obce, nechává postavit reprezentativní vilu na rozcestí,
tehdy ještě u kříže dřevěného. Roku 1884 byl stávající dřevěný kříž nahrazen, na náklady obce, křížem litinovým na kamenném
podstavci. Na nároží domu stojí
tento kříž dodnes. Budova je
postavena v neoklasicistním
stylu s dekorativní čelní fasádou
a věžovitým rizalitem. Postupně
zámeček dědili ždáničtí mlynáři
po tři generace. Ke konci 19.
století nechává syn Josef Prokeš
vystavět přízemní přístavbu z
boku domu. Roku 1929 byla
vnukem Jaroslavem Prokešem
provedena nástavba jednoho podlaží. V roce 1904 se mlynář Josef Prokeš stává členem rady Občanské záložny ve Ždánicích
založené 1893 a od roku 1906 je jejím ředitelem. Mlynář Jaroslav Prokeš se v období let 1927 až 1932 stává starostou obce.
Když byla v roce 1908 v obci založena pošta, provozovala několik prvních let svůj úřad v pronajatém přízemí vily. Stát na
Štědrý den v roce 1954 konfiskuje rodině Prokešů mlýn, který se stává součástí státního podniku a spěje tak k postupné
devastaci. Jaroslav Prokeš přestává být mlynářem, celá rodina se byla nucena vystěhovat během jediného dne a již žije pouze ve
vile. Z nedostatku financí k opravě je v roce 1968 zbourán střešní věžovitý vikýř a v roce 1975 byla zbourána boční přístavba.
Tato část domu sloužila necelých sto let jako pekárna a obchod. Poslední čtvrt století, kdy budova rodině Prokešů již nepatří,
víceméně jen chátrala a trpěla nevhodnými vnitřními úpravami.
Bude mít původní podobu?

Podařilo se mi shromáždit informace o jeho původním vzhledu i některé dobové fotografie a pohlednice, rád bych tedy, aby
budova získala zpět svůj vzhled kolem roku 1860, kdy byla vystavěna. Plánuji i obnovit zbourané dekorativní části domu a
parkově upravenou zahradu. I interiér domu, včetně materiálů a vybavení, by měl odpovídat své době. Vzhledem k tomu, že žiji
skutečně nedaleko a není proto potřeba mít zámeček k celoročnímu bydlení, rád bych jej otevřel široké veřejnosti a pořádal zde
různé kulturní akce, ať už koncerty, výstavy, nebo jen přátelská setkávání různých spolků a organizací.
První koncert bude snad již na jaře příštího roku, lidé mě podporují a rád bych jim ukázal, že to se záchranou myslím vážně. Jak
se ale říká: ,,vše záleží na penězích". Hotovo nebude zřejmě nikdy, takovýto objekt vyžaduje neustálou péči, i když už vypadá,
že je vše hotovo. Ale relativně v dobrém stavu s reprezentativním vzhledem snad bude stát do pěti let.
(rozhovor na www. v1tv. cz)
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Staré Ždánice patří mezi nejlepší obce v třídění plastových odpadů

Naše obec v roce 2015 vytřídila úctyhodných 26,3 tun plastů a 15,8 tun papíru. Množství vytříděných plastů je vysoko nad
průměrem České republiky.
Nesmíme však usnout na vavřínech, vždy je co zlepšovat. Při namátkové prohlídce popelnic se směsným komunálním
odpadem bylo zjištěno, že v některých domácnostech by se mohlo třídit ještě lépe. Do popelnic nepatří sklo ani plechovky od
krmiv pro domácí mazlíčky, ani posekaná tráva či listí. Do popelnic vlastně patří pouze popel, dětské pleny a jiné hygienicky
znečištěné materiály, případně ještě hodně znečištěné obaly od potravin. Vše ostatní se dá třídit.
V naší obci třídíme do pytlů papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly. Dále třídíme sklo do kontejnerů rozmístěných
v obci. Vysloužilé elektrospotřebiče lze vozit každou první sobotu v měsíci od 9:00 do 10:00 na sběrné místo v areálu čistírny
odpadních vod, bio odpad (tráva, listí, drobné větve) je možné vozit do kompostárny Agrodužsta v Dolanech. Dvakrát ročně
máme možnost odvozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Proč třídit?
Je to ekologické.
Z vytříděných plastů se vyrábí mnoho výrobků, jako
stavební a dekorační prvky (dlaždice, latě, prkna,
palety, květináče) ale například i oblečení a sportovní
potřeby (sportovní dresy, fleesové oblečení, funkční
prádlo, batohy). Například na výrobu fotbalového
dresu Sparty Praha bylo použito 13 PET lahví.
V plastech vytříděných našimi občany v loňském roce
mohlo být kolem 180 tisíc PET lahví, čili z nich mohlo
být vyrobeno až kolem 13800 sportovních dresů!
Tento skvělý výsledek může být ještě podpořen
úvahou, že kdybychom tyto plasty nevytřídili, dostali
by se na skládku a dresy by musely být vyrobeny
z nových surovin – neobnovitelných zdrojů.
Pomáhá to ekonomice a zaměstnanosti.
S vytříděnými surovinami je nutné provést mnoho
výrobních úkonů, aby se z nich stal výrobek. Tyto
výrobní úkony znamenají práci pro lidi a činnost pro
firmy. Mnoho firem na zpracování a recyklaci odpadů
se nachází v naší zemi. Surovina vyhozená na skládce
již mnoho lidí nezaměstná.
Chráníme své zdraví.
Někdo dokonce místo třídění plasty spaluje. Toto spalování je jednak zakázáno, ale hlavně tím vznikají velice nebezpečné
karcinogenní látky, které se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví vaše i vašich sousedů. Neničte si
tedy zdraví a třiďte odpad.
Poplatek za odpady.
Bylo již uvedeno mnoho argumentů, proč dává smysl třídit odpad. Občany ale většinou nejvíce zajímají peníze, potažmo
poplatek za odpady. Jak je to tedy v naší obci s těmito penězi? Naše obec na jedné straně vybírá poplatky za odpady od občanů
a zároveň dostává odměnu od společnosti EKO-KOM a.s. za třídění odpadu. Výše odměny je závislá na množství vytříděného
odpadu. Na druhé straně musíme zaplatit firmám za svoz odpadů. Peníze, které se vyberou od občanů a které obdržíme za
třídění odpadů, by v ideálním případě měly pokrýt náklady obce týkající se odpadů. Bohužel u nás tomu tak není, protože
náklady na odpady máme vyšší. Rozdíl v roce 2015 byl kolem 40 tisíc Kč. Tento negativní rozdíl by mohl být vyřešen
zvýšením poplatku za odpady – to ale samozřejmě nikdo nechce, a tak je uhrazen z jiných rozpočtových příjmů naší obce. To
jsou ale v konečném důsledku také peníze nás všech občanů… Navíc ceny svozových firem za svoz popelnic (směsného
komunálního odpadu) se stále zvyšují. Co s tím? Nejlepším řešením je snížit množství odpadů v popelnicích. To je zřejmě ten
nejlepší způsob, jak se můžeme bránit zvyšování poplatků za odpady. Pojďme tedy ještě lépe třídit!
Ing. Martin Korunka
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Kompostování rostlinných zbytků

AGRODRUŽSTVO KLAS KŘIČEŇ je provozovatelem „ Kompostárny v Dolanech“. V této kompostárně se na základě
příslušných povolení, zpracovává rostlinný odpad na zemědělsky využitelný kompost.
Kompostárna přijímá odpad od obcí a občanů přilehlých obcí. Materiál, který je vhodný ke kompostování: tráva, listí, ostatní
rostlinné zbytky včetně dřevní hmoty.
Dřevní hmota se ukládá zvlášť a síla větví v současné době s ohledem na další zpracování nesmí přesáhnout 5 cm průměr.
Kompostárna je umístěna u silnice ze Starých Ždánic vlevo směrem na Dolany „ U VKK kravína“ a je označena cedulí.
Do kompostu nesmí v žádném případě přijít živočišné odpady a veškerá nerozložitelná hmota jako jsou například plastové a
skleněné lahve, obecně plasty a pneumatiky. Kompostárna je otevřena v pracovní dny mezi 7,00 až 15,00 hodinou mimo
uvedenou dobu se přijímá materiál po domluvě. Vedoucí m kompostárny je pan Vlastimil Lepeška telefon 466 981 212
Co je proces kompostování?
Kompostování má několik fází, kdy obecně naskladněný materiál za přístupu vzduch s přispěním mikro a makro organismů se
postupně přeměňuje ve stabilizovaný kompost.
Primární fáze , počáteční fáze kompostovacího procesu při níž probíhají především mikrobiotechnologické přeměny , dochází
k zahřívání kompostu intenzivní termickou reakcí až na 6o stupńů Celsia a následně se koriguje teplota zvlažováním kompostu.
Vysoké teploty omezují klíčivost přítomných plevelných semen.
V druhé navazující fázi dochází ke stabilizaci kompostované hmoty a humifikaci vložených hmot, čímž vzniká kompost
připravený k použití na půdu.

Ing. Ladislav Štěpánek

Zpráva TJ Sokol

Dne 20. února se v obecní hospodě konala výroční valná hromada TJ Sokol, na které byl zvolen nový výkonný výbor ve složení
Kamil Bartoš, Aleš Kněžour, Jiří Půlpán, Petr Snítilý a Tomáš Zdichynec. Předsedou byl zvolen Jiří Půlpán. Touto cestou
děkujeme členům předchozího výboru za vše, co pro nás a pro fotbal v naší obci udělali a stále pořád ještě dělají.
V nejbližší době se chceme zaměřit na dokončení fasády kabin a uspořádání již padesátého ročníku memoriálu Oldřicha
Kašpara, který se bude konat pravděpodobně 6. srpna. V plánu je rovněž zřízení žákovské přípravky, ve které rádi uvidíme vaše
ratolesti.
O úspěšnosti výsledků v tomto ročníku asi nemá cenu hovořit, nejlépe to vystihuje přiložená tabulka. Tato situace nám není
neznámá, vždyť v těchto patrech tabulky se pohybujeme 15 let. Výjimkou bylo jaro sezony 2013/14, kdy naše mužstvo
obohaceno o mladé hráče skončilo na 3. místě s počtem bodů 23 a bilancí 7-2-4, skóre 38-24. Bohužel podzimní část byla slabá,
zisk pouze 8 bodů činil v součtu na konci sezony dnes nepředstavitelných 31 bodů, a to nám zajistilo 12. místo v tabulce a
zároveň záchranu. V tomto období to s naším klubem vypadalo velice slibně. Bohužel další sezona, a i ta letošní, přinesla opět
pád na dno tabulky. Bylo to ale opět dáno tím, že ti mladí, kteří po výborných výkonech dokázali, že fotbal hrát umí, opět
ukončili svou účast na trénincích a mistrovských zápasech. Po mnohém přemlouvání, kdy jsme byli neúspěšní, jsme museli
oslovit starší hráče z Libišan a Opatovic, aby nám pomohli a zachovali tak fotbal v naší obci. Tímto jim chceme poděkovat za
pravidelnou a příkladnou docházku. Bohužel stáří nezastavíš, a tak naše výkony, byť se snažíme sebevíc, nevedou k vítěznému
konci.
Pro příští sezónu se pokusíme přihlásit mužstvo do IV. třídy, i přes to, že několik hráčů s pokračováním v našem klubu končí.
Jen pro představu, v současné době se scházíme pouze v počtu 12-13 hráčů na zápas a 6-8 na trénink, a to počítáme, že 4 nás
ještě opustí. S vidinou nových tváří to nevypadá moc dobře, avšak budeme se snažit někoho přivést. Od nové sezony nabývá
platnosti nový přestupní řád, který ruší všechna hostování u neprofesionálních hráčů a zůstává tak už jenom přestup.
www.starezdanice.cz
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Výše stanoveného odstupného pro IV. třídu je podle věku hráče, a to v této podobě:
19-23 = 5000,24-29 = 4000,30-33 = 2500,34 a více zdarma.
Klub nemůže při žádosti o přestup hráče požadovat vyšší cenu, a tím udržet hráče v klubu.
S touto novinkou se budou potýkat všechny kluby, a třeba nám to přinese možnost získat nové hráče pro náš klub anebo bohužel
o naše hráče přijdeme. To vše se ještě uvidí.
Touto cestou se proto obracíme na všechny fotbalové příznivce, aby nám pomohli zachovat dlouholetou tradici fotbalu ve
Starých Ždánicích a pomohli nám doplnit mužstvo pro další sezonu. Vítáme každého, kdo si chce zahrát fotbal pro potěšení a
má týmového ducha. Pokud bychom nesehnali dostatek hráčů, byli bychom nuceni odhlásit mužstvo dospělých, ještě než soutěž
začne. K tomu bychom ale dospěli jen velmi neradi. Zájemci se mohou ozvat kterémukoliv členovi výboru, na mail
info@sokolstarezdanice.cz nebo na telefon 728600623.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům, kteří pravidelně docházejí na zápasy i tréninky, a všem, kteří pomáhají s
organizací domácích zápasů a udržováním sportovního areálu. Největší dík však patří Vám fanouškům, protože i přes naše velmi
slabé výsledky stále navštěvujete domácí zápasy, a tím nás podporujete. Děkujeme.
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466 510 570, starosta@starezdanice.cz. Uzávěrka tohoto vydání dne: 30. 5. 2016, 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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