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Vážení občané, vážení čtenáři,
v létě se konečně trochu uklidnila situace ohledně různých omezení a nařízení, a tak jsme se mohli relativně v
klidu chystat na akce a výzvy, které nás čekají ve druhém pololetí. Samozřejmě jsme nemohli tušit, jak
intenzivní výzvy to budou, nicméně za sebe již nyní mohu říci, že předčily má očekávání.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Hned od začátku září se začala komplikovat situace v naší základní škole, kdy dlouhodobě onemocněl pan
ředitel a na dlouhodobou neschopnost se odebrala i jedna paní učitelka. Zastupováním pana ředitele byla
pověřena paní Mgr. Ludmila Zvěřinová, která má dlouholeté zkušenosti s vedením základních škol v
Pardubicích. Díky jejímu obdivuhodnému nasazení a úsilí a podpoře některých dalších zaměstnanců a obecního úřadu se daří
situaci zvládat. Nicméně tato krizová situace nám bohužel ukázala, že „naše škola nevzkvétá“. O čemž mimo jiné svědčí i fakt,
že v letošním školním roce nastoupil do naší základní školy pouze jeden prvňáček. A to i přesto, že v naší výborně fungující
mateřské škole končilo v červnu mnohem více budoucích prvňáčků. S většinou zastupitelů se shodujeme v tom, že je nutné naši
základní školu pozvednout. Z hlediska materiálního a finančního zabezpečení naše obec jako zřizovatel poskytuje veškerou
možnou podporu. V tomto roce bylo do základní školy investováno téměř 490 tis. Kč na vybavení učeben, společných prostor a
kanceláří. Zároveň plánujeme rekonstrukci podlah. V listopadu byla pro děti zprovozněna nová družina. Uvědomujeme si, že to
ale není „jen“ o penězích, a proto jsme připraveni učinit taková opatření, aby naše škola začala opět vzkvétat a v rámci
vzdělávání a výchovy byly využity veškeré výhody malé venkovské školy s dlouholetou tradicí. Chci vás ujistit, že o budoucí
prvňáčky bude skvěle postaráno.
ENERGIE
Další zajímavý a nečekaný úkol nám vznikl pádem společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., od které naše obec
nakupovala plyn i elektrickou energii. Bohužel se opět ukázalo, že náš stát a jeho kontrolní orgány asi někde zaspali či něco
zanedbali. Jako velkoodběratel jsme údajně měli 10 dní na změnu dodavatele energií a to v situaci, kdy skoro žádná společnost
nechtěla nové zákazníky přijímat. Naší snahou bylo nejenom sehnat nového dodavatele, ale samozřejmě i nejvýhodnější cenu.
Podařilo se nám navázat spolupráci s obchodníkem na trhu s energiemi a ten nám díky nákupu pro více společností zajistil
nového dodavatele energií za ty nejlepší možné ceny v danou chvíli. Novým dodavatelem energií pro naši obec je nyní
společnost SPP CZ, a.s.
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Ceny máme fixované na dobu 3 let a dosahují následujících hodnot. Plyn včetně distribuce a DPH 1819,23 Kč/MWh, elektrická
energie včetně distribuce a DPH 7173, Kč/MWh.
ÚZEMNÍ PLÁN
25.5. proběhlo opakované veřejné projednání územního plánu. Nyní probíhá jeho vyhodnocování a vyjadřování různých orgánů.
Tento proces bohužel naše obec nemůže nijak ovlivnit a vše zařizuje Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic.
Snažíme se popohánět úředníky vytrvalými urgencemi, ale to je tak vše, co s tím můžeme dělat. Jeden ze slibů, který jsme
obdrželi, byl, že by snad již v lednu 2022 mohl být územní plán připraven pro jednání zastupitelstva. To by byla výborná zpráva,
ale nechci se radovat předčasně, protože těch slibů bylo již historicky mnoho…
ODPADY
Od 1.1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech bez jakýchkoliv prováděcích předpisů a vysvětlivek. Všichni, kterých
se to týká, v první polovině roku tápali, co vlastně mají dělat, jaké jsou jejich nové povinnosti atd. Nyní již máme více informací,
a proto měníme i obecní vyhlášky týkající se odpadů. Podstatná skutečnost, která se nás přímo týká, je vysoký tlak na zvýšení
třídění odpadů a snížení množství směsných komunálních odpadů, které dnes končí na skládkách. Tento tlak je vyvíjen
prostřednictvím financí. Obec, která bude třídit málo odpadu, bude platit (resp. její občané budou platit) vysoké poplatky za svoz
a likvidaci odpadů. Vzhledem k růstu všech cen vzrostou ceny za odpady v každém případě. My našim tříděním můžeme
ovlivnit to, jak moc vzrostou naše poplatky.
INVESTICE
Nejvýznamnější investiční akcí je „Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice“. Na realizaci této akce byla v září
vysoutěžena firma CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice, která podala nejvýhodnější nabídku. Bohužel tato firma nakonec
zakázku odmítla zrealizovat, což nám oznámila až v říjnu. Neprodleně jsme oslovili druhou firmu v pořadí z výběrového řízení
společnost Agrostav Pardubice a.s. Tato firma se zachovala obdobně jako CHRPA a zakázku odmítla. Alespoň nám to oznámila
rychleji než firma předešlá. Touto komplikací jsme se dostali do významného časového zpoždění. Oslovili jsme třetí firmu v
pořadí společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. Tato firma má zájem stavbu realizovat, ovšem problém je termín dokončení, který je
stanoven na 30.4.2022. Tento termín byl stanoven kvůli schváleným dotacím na tuto akci a bohužel neumožňuje žádnou časovou
rezervu.
Intenzivně jsme jednali se stavební firmou, právní kanceláří a dotačními orgány o možnostech řešení této složité situace.
Vzhledem k tomu, že dotační orgány připustili možnost posunu termínu dokončení a čerpání dotací, jeví se jako nejlepší řešení
vypsání nového výběrového řízení. Na tom jsme tedy začali pracovat. Pokud by nové výběrové řízení dopadlo co do
nabídnutých částek obdobně jako předešlé, vycházela by finančně tato akce následovně. Na akci máme schválenou dotaci ve
výši 3,8 mil. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj a po několikaletém snažení se nám podařilo získat i dotaci od Generální
ředitelství hasičského záchranného sboru ČR ve výši 2 mil. Kč. Cena realizace včetně DPH 11,5 mil. Kč. Z toho vyplývá, že 5,7
mil. Kč budeme muset zaplatit z našeho rozpočtu. Jedná se o významnou částku, na druhou stranu budova hasičské zbrojnice si
tuto investici jistě zaslouží. Zároveň je důležité si uvědomit, že hasiči v naší obci udělají ochotně, rychle a spolehlivě mnoho
práce, kterou bychom jinak museli zadávat a platit dodavatelským firmám. Dobrovolnou činností našich hasičů tedy šetříme
peníze v obecním rozpočtu. S investicí do hasičárny dlouhodobě počítáme a máme již v rozpočtu vytvořenou určitou rezervu na
realizaci. Tato akce tedy žádným způsobem negativně neovlivní provozní financování naší obce. Omezit budeme muset na dobu
cca 1 roku nové rozvojové investice.
Pokračujeme v obnově, omlazování a rozšiřování dřevin v obci. V listopadu byla dokončena výsadba 32 stromů, na kterou jsme
obdrželi dotaci ve výši 250 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí. Příští rok se pokusíme získat další dotaci a budeme
pokračovat ve výsadbě nových stromů. Souběžně s výsadbou budeme muset řešit i kácení stromů, které jsou již staré a nemocné,
případně rizikové. Vysázeno bude v každém případě mnohem více stromů než pokáceno. V létě byla dokončena rekonstrukce
našich rybníků včetně oprav a obnovy uzavíracích klapek a šachet. Některé vícepráce, které nebyly součástí celé zakázky, jsme
zadali místním firmám z důvodu úspory nákladů a vyšší jistoty kvality. V listopadu bylo dokončeno vyústění z čistírny
odpadních vod do rybníku „Koňák“. Naše rybníky jsou nyní plně zrekonstruované a mohou být napájeny jak z původního
napájení ze strouhy, tak z čistírny odpadních vod. Jedinou „vadou na kráse“ je doposud nedokončená opěrná zídka za fotbalovou
kabinou. Ta bude moci být dokončena až po tom, co Sokolové dokončí přepojení vyústění svých odpadů na čemž jistě
intenzivně pracují.
HOSPODAŘENÍ
Stabilně držíme vyrovnaný rozpočet s dostatečnou výší peněz na běžném účtu. Průběžně jsme tvořili určitou rezervu na investici
do hasičárny, kterou bychom měli příští rok použít. Veškeré tyto informace najdete v návrhu rozpočtu na rok 2022, který je
zveřejněn na webových stránkách obce i v tomto zpravodaji. Hospodaření obce je stabilní a v této kondici jej udržíme. Závěrem
dovolte, abych vám popřál klidné a radostné Vánoce a vše dobré v roce 2022.
Martin Korunka
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Co nového v obci
Pomalu a jistě se nám blíží konec roku, který byl již druhým v
pořadí, kdy je v lidském světě vše tak nějak úplně jinak, než
jsme bývali zvyklí. Ale tento rok už byl o poznání lepší než ten
předchozí. Už se můžeme stýkat a pořádat akce, které nás
stmelují a nutí nás myslet pozitivně, i když to není leckdy
lehké. A tak se ohlédneme za uplynulé druhé pololetí roku
2021.
Koncem šestého měsíce, těsně před letními prázdninami, se
uskutečnilo v odpočinkové zóně kolem dětského hřiště, v
parku a přilehlých plochách „Vítání prázdnin“ v indiánském
duchu. Na této akci se sešlo na sedmdesát dva dětí, které plnily
tematické úkoly z dob, kdy indiáni a kovbojové žili.

Nechyběla ani jízda na koních, kde byla nepřetržitá fronta
zájemců. Za tuto atrakci děkujeme Jezdeckému klubu pana
Radka Malého, který nám zapůjčil dva koníky i s doprovodem.
Samozřejmě jako tradičně se zúčastnilo mnoho účinkujících,
kteří obsluhovali 16 stanovišť, oblečeni v tematických
kostýmech. Za to jim patří velké díky.
Na konci června se otevřel v prostoru dětského hřiště výdejní
box Zásilkovny ZBOX, který by nám měl
usnadnit vyzvedávání drobných zásilek.
Ať vám slouží. Takřka ve stejný čas se
uskutečnila sbírka pro Moravskou Novou
Ves a rodiny postižené červnovým
tornádem, které řádilo na jižní Moravě. Na
obecním úřadě se sešly zejména dary
praktické na opravy domů, ale i částka
finanční. Celá tato sbírka byla předána
pečlivě vytipovaným lidem z postižené
obce, tak, aby se vše řádně využilo. Všem, kteří jste se
zúčastnili této humanitární sbírky, děkujeme za lidský přístup a
projevenou solidaritu.
Prázdninové měsíce byly ve znamení dovolených. Naši hasiči
ovšem pilně pracovali a připravili na konci července
víkendovou akci s názvem „Víkend s hasiči okrsku č.5“ na
poloostrově písníku HrádekOplatil. Počasí bylo krásné, takže
si to hasiči a všichni zúčastnění užili dosyta. Sám jsem se
zúčastnil a mohu říct, že stanové městečko bylo velké a
stanování úžasné.
Hned první poprázdninová sobota byla ve znamení sportu. Na
našem multifunkčním hřišti vedle hasičárny se odehrávaly
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nekonečné nohejbalové souboje v podniku zvaném Cirkus
Cup.
Následující zářijový víkend byl kulturní. Ždánice navštívilo
putovní kino s rodinným filmem Gump  pes, který naučil lidi
žít. Počasí se nám tentokrát vyvedlo, a tak se promítalo venku
na odpočinkové zóně za Obecním úřadem. Návštěvnost byla
průměrná, do kina přišlo různé věkové rozvrstvení diváků.
Třetí zářijová sobota byla úklidová, a to sice velkoobjemová.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je ve
Ždánicích hodně oblíbený. Opět o tom svědčila dlouhá fronta,
ale musím říct, že oproti jarnímu svozu to byla zhruba
polovina aut čekajících na odevzdání odpadu. Většina z nás
patří do skupiny lidí, kteří si svůj odpad naloží. Ovšem jako
tradičně jsou mezi námi občané, kterým se prostě „dělat“
nechce, anebo se snad za svůj odpad stydí, a tak vesele kupí
odpad před hasičárnou. „Ono je to docela pohodlné, když to
nějaký brigádník za mě udělá“. Nechápu to, ale s tím se asi
nedá nic dělat….
Plynule jsme se dostali do říjnového měsíce, který byl taktéž
plný akcí. 9.října to byla velká kulturní akce pro občany, kteří
mají rádi dechovku. Do sálu Obecní hospody opět po roce
přijela dechová hudba Podzvičinka, která svou hudbou
doprovázela celé sousedské odpoledne. Akci jsme opět

připravili spolu se sousedními obcemi Plch, Podůlšany,
Libišany, Dolany, Stéblová a Čeperka tak, abychom se mohli
sejít se svými sousedy z okolních obcí. Sešlo se na devadesát
lidiček, kteří se chtěli pobavit a zatančit si. Ano, zatančit si, to
bylo to, čeho jste si na této akci užili. Tančilo se ve své
podstatě po celou dobu programu, a tanečních párů bylo o
hodně víc než 8.3.2020, kdy se toto dechovkové odpoledne
konalo poprvé.
Další říjnová sobota byla v rybářském duchu. Konaly se totiž
Dětské rybářské závody na nově zrekonstruovaném, nově
napuštěném a nově zarybněném rybníku Koňák. Počasí bylo
již poněkud chladné, ale malým rybářům to vůbec nevadilo.
Na úlovky tak – bohužel marně – čekalo třicet jedna malých
nadšenců do rybaření. Ano, je to tak. Ryby se rozhodly, že si
svého nového domova užijí a nebudou brát. Tentokrát ani
svatý Petr, patron rybářů, nepomohl.
www.starezdanice.cz

Stalo se tak, že v obou soutěžích byla obsazena jenom dvě
místa, a to první a druhé. Největší ryby byly 31 cm a 21 cm,
no a v součtu nachytaných ryb to nebylo jiné. Opět pouze a jen
tyto dvě číslovky 31 cm a 21 cm. No, co naděláte, i ryba má

svou hlavu a když nechce, tak na ten háček nepůjde. I tak si to
všechny děti užily a určitě s prázdnou neodešly, jelikož jsme
opět měli spoustu štědrých sponzorů, takže každý dostal
dárkové tašky nebo batohy plné různých cen. Příští rok si
závody zopakujeme a budeme doufat, že se nám rybky přes
zimu zabydlí a příště budou brát. „Petrův zdar!“
Posuneme se o další týden, kdy byl opět v sobotu připraven
program pro naše nejmenší, a to strašidelné halloweenské
dlabání dýní se strašidelnou stezkou. Na samotném tvořivém
dlabání dýní se sešlo kolem čtyřiceti pěti dětí. Dýní se letos
sešlo hodně, a tak se dlabalo o sto šest, malí i velcí. Po setmění

to ovšem vypuklo, strašidla všeho druhu se nám poschovávala
okolo vytyčené stezky, kterou lemovaly osvícené oranžové
dýně. Bylo to asi „hustý“, protože nejvíc se bála starší děvčata.
Na startu strašidelné stezky bylo padesát pět dětí. A vzhledem
k tomu, že se děti rádi bojí, tak mohu slíbit, že tato akce bude i
příští rok.
Tři dny po strašení se v týdnu ve Ždánicích objevil malý
cirkus s artistickým a ohnivým divadlem pod stanem. Cirkus
se usadil v odpočinkové zóně za Obecním úřadem a setrval u
nás rovné dva dny. Sám jsem se nezúčastnil, tak produkci
nemohu posoudit, ale dle ohlasu majitelů cirkusu byli
spokojeni, takže návštěvnost asi špatná nebyla.
V listopadu jsme se těšili na ochotníky z Jilemnice s kusem
„Jdeme na to“, který je inspirován filmem a muzikálem
„Donaha“. Sál a vše bylo připraveno, ovšem pět dnů před
premiérou jsme dostali špatnou zprávu, že několik členů
divadelního souboru onemocnělo. Co na to říct? Snad
dostaneme náhradní termín v příštím roce a divadla si užijeme.
Poslední listopadová neděle byla adventní a k tomu u nás v
obci patří již tradiční rozsvěcení stromu, které se koná již
druhým rokem v odpočinkové části u dětského hřiště. Letos to
je teprve podruhé za dobu pořádání této akce, kdy nám
sněžilo. Sněhu napadlo na naše poměry docela dost, a adventní
nálada byla o to intenzivnější. Pan starosta nás povzbudil
hřejivými slovy, děti ze základní školy nám zapěly a
zarecitovaly pásmo vánočních písní a koled, ženy ze SPOZ
rozdávaly vlastnoručně napečené perníčky. Aby nám
nezaskočilo, byl na požádání rozléván horký čaj. Tuto akci
pošramotily vládní restrikce spojené se zhoršující se
pandemickou situací. Kvůli tomuto omezení bylo zakázáno
podávat alkoholické nápoje na veřejnosti, a tak jsme byli
ochuzeni o tradiční svařák nebo horký punč. Musím vám
všem, který jste přišli i navzdory těmto omezením, poděkovat
za to, že jste podpořili tuto příjemnou tradici. Celkem se u
stromu sešlo kolem osmdesáti lidí.
Kvůli pandemickým restrikcím jsme byli nuceni z
bezpečnostních důvodů zrušit akce „Posezení s občany, kteří si
zaslouženě užívají důchodu“ a „Ždánický advent“.
Omlouváme se tímto všem, kteří se na tyto akce chystali, ale
zdraví je důležitější, a tak snad někdy jindy, až bude
příznivější čas.
Milan Ansorge

Odpadové hospodářství
Stav tlakové kanalizace se stabilizoval. Řešily se jen běžné opravy způsobené běžným používáním. Probíhaly a probíhat budou
revize a výměny ovládacích skříněk jímek tlakové kanalizace. Doufali jsme, že výměny stihneme do konce roku, ale situace na
trhu se zhoršila a zastavily se dodávky elektrických součástí pro výrobu našich nových ovládacích skříněk. Nicméně, tato
technologie je provozně technologicky stabilizována.
Jedna důležitá věc pro vás všechny, kdo kanalizaci využíváte. Poplatek za odvod a čištění odpadních vod bude určen do konce
ledna 2022 a bude to poplatek za uplynulý rok 2021. Splatnost tohoto poplatku je do 31.10.2022, ostatně jak je psáno ve vašich
odběratelských smlouvách.
Celé uplynulé období probíhalo i podpisování odběratelských smluv na odvod splašků. V současné době už NEMÁ podepsáno
jen jedno číslo popisné, které TK používá. Celou věc už řeší právníci, a tak si myslíme, že tato kauza se uzavírá.
www.starezdanice.cz
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Tříděný odpad, respektive červené popelnice na kov. Stále má někdo problém vyhodit své „piksly“ do nádoby k tomu určené!
Dotyčný vše raději nechá v igelitovém pytli položené vedle kontejnerů. Nejhorší situace je u prodejny COOP, kde se plechovky
kupí i za zdí prodejny. Jen chci připomenout, že do těchto červených popelnic patří jen kovové plechovky prosté jiných
obalových materiálů. V žádném případě sem nepatří komunální odpad, který se zde čas od času objevuj. Proč je tak důležité, aby
se tento odpad skládal jen z plechovek? S červenými popelnicemi se totiž pojí práce našich hasičů, kteří tyto popelnice dle
potřeby vyvážejí a pak ručně třídí. Ke svážení využívají svou techniku, konkrétně nové DA. Tímto způsobem hasiči naší obci
šetří nemalé finanční prostředky, které bychom jinak museli platit svozové firmě. Proto chci tímto poděkovat našim hasičům za
spolupráci a odvedenou práci, že ve svém volnu sváží tento odpad. Děkujeme!
No a co mě dostalo do kolen, byla popelnice na jedlé oleje u prodejny COOP. Za jedlý olej určitě nepovažujeme vyjetý olej z
aut. To snad ví i malé dítě, ovšem někdo to prostě neřeší. Olej z aut patří do nebezpečného odpadu, jehož svoz se dělá dvakrát do
roka. To je takový problém to odevzdat zde! To ale není vše. Tuto popelnici nám SOP nevyvezla z důvodu odpadu, který zde
nemá co dělat. Byl zde vylitý obsah z PET lahví, ve kterých se zde ukládá olej, komunální odpad, sklo, plechovky od piva. Tato
směs všeho nám zde zůstala a nezbylo nám nic jiného než vše ručně přebrat. Asi si dovedete představit, jaké to bylo. Nechápu,
že někoho baví neustále někoho zaměstnávat. Jednou to byla plná popelnice bot a teď takový svinčik! Omlouvám se za takovou
terminologii, ale jinak se to napsat nedá.
Svozy tříděného odpadu fungují bez problémů i když ne všude jsou tyto pytle vidět, respektive se nepoužívají. Opakování je
matka moudrosti, takže pytle modré barvy jsou určeny pro papírový odpad, pytle žluté jsou určeny pro plastový odpad a
tetrapakové obaly. Pytle jsou k dostání na Obecním úřadu. Uvědomte si jednu věc, pokud nebudeme třídit, tak nám vzrůstá podíl
v komunálním odpadu, a tím se můžeme dostat do problému, že se nevejdeme do daných čísel, která v budoucnu budou pevně
dána. Co to bude znamenat? Zase to bude zásah do našich peněženek, ale to je jen a jen na nás. V budoucnu se může stát, že
nevytříděný odpad prostě vyvezen nebude. Proč to zmiňuji? S prominutím si dovolím říci svou osobní zkušenost při řádném
třídění. Za čtrnáct dnů, což je perioda svozu komunálního odpadu, nenaplníme ani z poloviny velkou popelnici (při třech
dospělých lidech). U některých nemovitostí jsou vidět popelnice dvě i více s nedovřeným víkem. Když budete řádně třídit, tak
tyto popelnice prostě naplnit nemůžete ani s malým dítětem, kde je velký podíl jednorázových plen. To je jen na zamyšlenou.
Úplně poslední zmínka je bio odpad ze zahrad. Každý už máme doma zelené kompostéry, které obec dává zdarma, no a kdo
nemá, tak nás neváhejte navštívit. Pokud máme odpadu hodně, tak spolupracujeme s Agrodružstvem Klas, které má v Dolanech
kompostárnu, kam můžete svůj bio odpad bezplatně uložit.
Nezbývá mi než vám všem poděkovat a popřát vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a v novém –
snad již lepším – roce 2022 mnoho štěstí, úspěchů, spokojenosti a především zdraví.
Milan Ansorge

Cirkus Cup 2021
V sobotu 4. září se na centrálním dvorci u hasičské zbrojnice uskutečnil již 12. ročník 13 let trvajícího turnaje. Pokud někomu
nesedí ta čísla 12 a 13, přihlédněte prosím k tomu, že se jedná o cirkus a zároveň k tomu, že první ročník byl nultý. Počasí nám
tentokrát velmi přálo, ostatně posuďte sami: skoro jasno až polojasno; nejvyšší denní teploty 20°C až 24°C; vítr proměnlivý do 4
m/s; nejvyšší tlak 1019 hPa; nejvyšší vlhkost 97%. Turnaj je koncipován pro 12 týmů a vzhledem k množství zájemců o účast
proběhla cca měsíc před turnajem nekompromisní kvalifikace v restauračním zařízení.
Po dlouhé odmlce se turnaje opět zúčastnil obměněný tým PÍSKOMILŮ. Na tomto týmu byly znát jeho historické zkušenosti z
dřívějších ročníků, což se projevilo ve vyvážené a pravidelné konzumaci a stabilních výkonech. V boji o hlavního pavouka sice
vypadli s nadějným týmem CIRKUS JUNIORS, ale následně v boji o cenu starosty obce již nezaváhali, ve finále si dokonce
poradili s LASKY TÝMEM a získaly tento cenný pohár.
Turnaje se již podruhé zúčastnil tým CIRKUS JUNIORS, který je složen ze synů slavných otců. Na juniorech byl znát rok dřiny
a odříkání, což se významně projevilo v jejich herním projevu. Tito mladí borci nakonec vybojovali skvělé 3.místo! Vzrůstající
kvalitu projevil opět tým MIČEKO, který to po loňském čtvrtfinále letos dotáhl až do semifinále. V semifinále ovšem narazil na
pořadatelský tým CIRKUS, který byl pochopitelně nad jejich síly. Hoši z týmu MIČEKO nakonec obsadili čtvrté místo. Ve
finále se spolu utkaly týmy EXVER a CIRKUS. Očekával se tvrdý a vyrovnaný souboj, neboť za dobu existence turnaje jej
EXVER vyhrál 3x a CIRKUS 4x. Favoritem byl samozřejmě domácí tým CIRKUS. Borci z domácího týmu ale jakoby zcela
zapomněli na své dlouholeté zkušenosti a nechali se nalákat k předzápasovému soustředění na bar. Tato příprava se na nich ve
finálovém zápase bohužel znatelně podepsala a týmu EXVER jednoznačně podlehli. I přes tuto drobnou vadu na kráse lze
letošní turnaj považovat za velice úspěšný pro místní týmy, které se umístily na druhém až čtvrtém místě v hlavní soutěži a
LASKY TÝM na druhém místě v soutěži o cenu starosty obce.
Závěrem chceme samozřejmě poděkovat všem, kteří pro turnaj něco udělali, ale zároveň i těm, kteří pro turnaj nic neudělali a
neudělali ani nic proti turnaji. A jak mi nohejbalisté říkáme: „Nemusí pršet, jen když se hraje“. Již se těšíme na další ročník,
který se opět bude konat první sobotu v září. Nohejbalu zdar!
Zprávu vydalo tiskové oddělení turnaje Cirkus Cup.
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Zprávy z mateřské školy
„To je hluku, to je křiku, pětadvacet trpaslíků. Kde se vzali, tu se vzali a kam všichni pospíchali? Copak to je za otázku, to jde
školka na procházku.“
A což teprve ta naše školka, do které letos takových šikovných „trpaslíků“ chodí 48. Někteří od začátku školního roku už
zvládnou být celé dopoledne bez maminky a neuroní přitom ani jednu slzičku. Jiní už bezvadně drží lžíci, jedí příborem, dokáží
zapnout zip u bundy, zavázat tkaničky atd.
Ale to není všechno. Děti, společně se svými rodiči, před budovou školky vystavěly z přírodnin domečky. Cestičky z
nasbíraných kaštanů je propojily a vytvořily Staré Ždánice i s okolními obcemi. Starší děti poté s nadšením zjišťovaly informace
nejen o naší obci, ale i celém státu. A tak dnes již vědí, jak se do znaku Starých Ždánic dostal kohout, proč máme ve státním
znaku lva se dvěma ocasy, poznají lípu i dub atd. Společně jsme také navštívili pamětní síň v místě rodiště Františka Škroupy.
Paní průvodkyně ještě nikdy takto malé a hodné návštěvníky neprovázela a velice ji překvapil zájem o dané téma a znalosti,
které děti projevily. Za své dovednosti a kamarádské chování se děti mohly setkat s rytířem Janem, sv. Martin je odměnil svým
pokladem. Dokonce sv. Mikuláš, se kterým se setkaly v kostele sv. Mikuláše v Podůlšanech, si je dovolil požádat o pomoc s
mikulášskou nadílkou pro seniory v naší obci. Bohužel tuto už děti roznést nemohly. Zasáhla nás covidová karanténa.
Nyní už je v naší školce opět hodně živo, veselo a společně se těšíme na Vánoce. Veškeré dění v MŠ je možné sledovat na našich
webových stránkách a facebooku. Tak se podívejte.
Za MŠ Běla Zetková

Zprávy ze školy
Ve středu 1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 2021/2022 za přítomnosti starosty obce pana Korunky, paní účetní paní
Pokorné, zaměstnanců ZŠ a rodičů žákyně 1. třídy. V letošním školním roce navštěvuje základní školu celkem 24 žáků ve
čtyřech ročnících. V období měsíců září a říjen žáci procvičovali učivo z minulého školního roku, kdy byla distanční výuka.
Současně navazovali s novým učivem. Při čtvrtletním hodnocením žáci dosahují velmi dobrých výsledků.
Vzhledem k dosavadním nedostačujícím prostorám školní družiny, v souladu se závěry školní inspekce a po konzultaci s panem
starostou Korunkou, bylo rozhodnuto o zřízení školní družiny ve velké, nevyužívané místnosti v přízemí budovy. Díky pomoci
zastupitelů obce a mimořádnému nasazení pedagogů základní školy se ve velmi krátké době podařilo k 1. 11. 221 provoz školní
družiny v novém prostoru zahájit, byť zatím s dosavadním vybavením. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci zřizovatele,
dále paní Běla Zetková – vedoucí učitelka MŠ, paní Aneta Valentová – vedoucí školní jídelny a zaměstnanci ZŠ. Zřizovatel školy
současně požádal o poskytnutí finančního příspěvku na budoucí rekonstrukci těchto prostor a vybavení školní družiny novým
nábytkem. V optimálním případě bude rekonstrukce realizována v průběhu letních prázdnin v roce 2022. Děti, které ve školní
družině vede paní Mgr. Galina Tjuková, jsou velmi spokojené a využívají novou místnost ke hrám a jiným zájmovým činnostem.
Zdařilou akcí byla začátkem listopadu oslava Halloweenu. Celé dopoledne bylo plné zpěvu, her a soutěží a také přehlídkou
všech kostýmů a masek, ze kterých byly nakonec vybrány ty nejlepší. Všichni žáci byli odměněni sladkým dárkem ze školy a
velký dík patří personálu školní jídelny – paní Valentové a paní Pavelkové za vlastnoruční výrobu tematického halloweenského
občerstvení a sladkostí i přípravě balíčků na mikulášskou oslavu.
V současné době byly ve vstupní chodbě školy instalovány nástěnky, na kterých jsou vystaveny výtvory žáků ze školy a školní
družiny. Od druhé poloviny listopadu do února žáci ZŠ absolvují 10 lekcí plaveckého výcviku v Aquacentru Pardubice. Zároveň
nacvičujeme vánoční pásmo a koledy pro nadcházející kulturní akce – rozsvícení vánočního stromu, besedu s důchodci a Advent
pořádaný v místním sále. V závěru listopadu měli žáci navštívit Zámek Hrádek u Nechanic s vánoční tématikou. Tuto akci však
provozovatel z důvodu současných opatření zrušil.
V posledním prosincovém týdnu, kdy bude ještě probíhat výuka, se žáci sejdou u stromečku ve třídě. Vymění si mezi sebou
drobné dárečky a pod stromečkem najdou i dárky, které jim věnuje škola. Při poslechu a zpěvu koled si užijí i malé vánoční
pohoštění.
Všem rodičům a občanům obce Staré Ždánice přeji pohodové vánoční svátky a do nového roku 2022 hodně zdraví a
spokojenosti.
Mgr. Ludmila Zvěřinová, v.z. ředitelka ZŠ a MŠ Staré Ždánice
www.starezdanice.cz
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Z obecní knihovny
Naše obecní knihovna vlastní několik stovek knih. K nim nám bohdanečská knihovna několikrát do roka zapůjčuje velké
množství dalších, které putují mezi obecními knihovnami. Jedná se o kvalitní knihy a v hodně případech i úplné novinky. V
současné době probíhá přebalovaní ždánických knih ze starých papírových ochranných obalů do průhledných fólií. V nejbližší
době plánujeme převést evidenci našeho knižního fondu do elektronické podoby. Poté bude na webových stránkách obce
zveřejněn katalog, kam může kdokoliv nahlédnout.
Bohužel kvůli epidemii jsme zaznamenali velký úbytek malých čtenářů. Již dva roky se nekonala Noc s Andersenem, která je
výbornou příležitostí přiblížit děti ke knihám. Ve spolupráci se základní školou chystáme během prosince návštěvu žáků v obecní
knihovně. Máme zde pro ně pěkný výběr nejen dětských knih, ale i časopisů.
Půjčovní doba je každé pondělí v 15.30  17.30 h v prostorách obecního domu, vchod od hlavní silnice.
Velké díky za to, že naše knihovna fungovala desítky let, patří paní Heleně Pavčové. Věřím, že Ti, co si k ní chodili půjčovat
knihy, si zachovají milou vzpomínku na tuto sečtělou a příjemnou dámu.

Putovní kino
V sobotu 11. září přijelo do naší obce putovní kino. Promítání filmu Gump  pes, který naučil lidi žít, proběhlo v prostorách
dětského hřiště. Neuvěřitelně se vydařilo počasí. Pěkný a ještě teplý večer, nasvícený kostel v pozadí, a občasné štěkání psů,
které dokreslovalo téma filmu, přispělo ke skoro magické atmosféře celého večera.

SPOZ informuje
Po klidném létě jsme ve spolupráci s obcí naplánovali několik kulturních a společenských akcí.
Rybářské závody se oproti předchozím rokům konaly o měsíc později. Děti přišly dobře vybavené, natěšené a s výbornou
náladou. Bylo ale poměrně chladno a to byl zřejmě důvod, proč ryby nebraly. Za celý závod se podařilo účastníkům chytit pouze
dvě rybky. A to i navzdory tomu, že bylo do krásně zrekonstruovaného rybníku nasazeno větší množství ryb. Děti i dospělí si to
ale i přesto užili. Byla to po delší době příležitost, kdy jsme se takto sešli. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci,
občerstvení a sponzorování.
Další sobotu proběhlo dlabání dýní, kterého se každý rok účastní velké množství dětí. Před obecní hospodou byly k dispozici
dýně, které děti spolu s rodiči vydlabávali. Rozsvícené dýně vypadaly moc hezky a navodily pěknou podzimní atmosféru. Po
setmění byla stezka odvahy. Ta již tradičně vedla přes dětské hřiště, za farou a dále zpět k obecní hospodě.
Ženy ze SPOZu se sešly třetí pátek v listopadu při pečení a zdobení perníčků. To proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Věřím,
že ta pohoda a dobrá nálada byla na perníčkách znát. Mohli jste je ochutnat
na rozsvícení vánočního stromu, které se konalo první adventní neděli v
podvečer. Hodně jsme řešili, zda na rozsvícení nabízet svařené víno, grog a
punč, jako tomu bylo vždycky. Nakonec jsme se rozhodli, že k zahřátí bude
pouze čaj. Na sváteční atmosféře to zas tolik neubralo. Jsme rádi, že i přes
nepříznivé okolnosti, vás přišlo hodně.
Možná to bylo i díky tomu, že letošní rozsvícení bylo výjimečné.
Výjimečné kvůli sněhové nadílce, která napadla přes den. A sníh padal i
během rozsvícení. Sníh, povzbudivá řeč pana starosty, koledy, které
zazpívali žáci naší základní školy, hezky nazdobený strom a dětské hřiště
jsou důstojným zahájením adventního času.
Do konce roku jsme ještě chystali setkání s hudbou pro naše spoluobčany,
kteří již nechodí do práce. Tuto akci jsme se rozhodli nakonec neuskutečnit.
Ani se mi už nechce psát, že kvůli nepříznivé epidemiologické situaci ...
Děkujeme všem, kteří se podílejí na akcích SPOZu. Nejen ženám ze
SPOZu, které pečou, chystají pohoštění, vymýšlejí, nakupují, zařizují co je
potřeba a věnují tomu svůj čas. Ale i ostatním, kteří pomáhají s organizací,
fotí, a chystají, abychom se mohli sejít a společně pobavit.
Členky SPOZu vám všem přejí klidné a pohodové sváteční dny. Užijte si
krásné Vánoce. Do roku 2022 přejeme hodně zdraví, štěstí, pevné nervy a ať se vše v lepší obrátí.
Opatrujte se, ať se můžeme v příštím roce sejít v plné síle na dalších společných akcích.
Lenka Horáková
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Hasiči informují
Na úvod našeho článku bych chtěl tímto za SDH Staré Ždánice popřát Všem spoluobčanům krásné a pohodové prožití
vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku 2022 a především všem popřát pevné zdraví.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Staré Ždánice měla od začátku roku 2021 povinnost vyjíždět k 9 zásahům. Dne 11.2. 2021
technická pomoc – nalomený strom v areálu Mateřské školky ve Starých
Ždánicích, dne 10.4. 2021 technická pomoc – spadlý strom přes silnici u
obce Dolany, dne 24.4. 2021 požár okrasného plotu u rodinného domu v
obci Dolany, dne 4.6. 2021 požár porostu u rodinného domu v obci Lázně
Bohdaneč, dne 15.7. 2021 technická pomoc – spadlý strom v areálu
Mateřské školky ve Starých Ždánicích, dne 18.7. 2021 požár valníku se
senem na pozemku rodinného domu v obci Podůlšany, dne 21.10. 2021
technická pomoc – spadlý strom u fotbalového hřiště ve Starých Ždánicích,
dne 22.10. 2021 technická pomoc – spadlý strom přes silnici u obce Staré
Ždánice a poslední výjezd před uzavírkou tohoto čísla dne 24.11. 2021
technická pomoc – zabouchnuté dveře České pošty ve Starých Ždánicích.
Mimo uvedené zásahy se naše jednotka celoročně aktivně podílí na pomoci obci v různorodých aktuálních potřebách obce, kdy
z tohoto mimo jiné zmíním rozvážku roušek a dezinfekčních prostředků, pomoci při rekonstrukci a čištění našich rybníků,
zalévání zeleně v obci, kácení a likvidaci starých dřevin, svoz popelnic na plechovky (železo), pomoc při nakládce
nebezpečného odpadu, zprovoznění přepadu mezi rybníky, čištění okapů na obecních budovách, likvidace navozeného
bioodpadu u ČOV a přípravu okolí hasičské zbrojnice na rekonstrukci. Jako i minulý rok jsme připravili ozdobení – osvětlení
vánočních stromů u dětského hřiště.
Co se týče kulturních akcí, tak tam jsme byli, jako všichni, omezeni
epidemiologickými opatřeními, tudíž neproběhl tradiční hasičský ples a
nedošlo k připravované akci žehnání nové hasičské technice. V tomto roce se
nám i přes uvedená omezení podařilo zrealizovat, již třetí ročník akce pro
děti, nazvané Víkend s hasiči 5. okrsku, která proběhla dne 24.7. 2021 a
25.7. 2021 na poloostrově u písníku Hrádek. Snad poprvé nám vyšlo počasí,
a tak se této akce účastnila spousta dětí a jejich rodičů, kteří se dle ohlasů
moc dobře bavili. Pokud jste tuto akci letos nestihli, určitě ji nezmeškejte
příští rok, kdy ji zopakujeme.
Úplným závěrem bych chtěl všem občanům připomenout zásady nastalé
topné sezóny, každý, kdo je provozovatelem spotřebiče paliv (plynového
kotle, kamen, krbu, …), si musí minimálně 1x ročně nechat oprávněnou osobou, resp. osobou, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oblasti kominictví, zkontrolovat spalinovou cestu. Oprávněná osoba je povinna vám do 10 pracovních dnů od
provedení kontroly vydat písemnou zprávu o kontrole. V případě, že i přes tyto učiněná opatření, začne v komíně hořet,
urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny
vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. V souvislosti s nastalou topnou sezónou dbejte i zvýšenou
opatrnost při sypání teplého popelu do popelnic. Než nasypete popel do popelnice, nechte ho řádně vychladit a až pak ho
nasypte do popelnice, bráníte tím jak svůj majetek, tak svozový vůz, ve kterém by mohl žhavý popel zapálit další odpad.
Petr Veverka
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V letošním roce jsme se po dvou letech konečně dočkali odehrání celé podzimní části, snad to bude platit i o té jarní.
Muži nastupovali ve 4. třídě okresního přeboru na Holicku. Sezónu jsme zahájili vysokým vítězstvím, ale pak jsme bojovali se
zraněními a sami se sebou, což vyvrcholilo i odchodem trenéra Ptáčka, kterému tímto děkujeme za čas. který nám věnoval.
Závěr sezóny se nám vydařil a po třech vítězstvích jsme podzim zakončili na osmém místě s 15 body. Nejlepším střelcem
soutěže je po podzimu náš Honza Neugebauer s 19 brankami.
Velkou radost nám v této sezóně dělají naši mladí žáci hrající okresní přebor, kteří se po podzimu vyhřívají na prvním místě
tabulky, které uhájili v dramatickém, doma dohrávaném utkání proti druhému mužstvu Býště. K prvnímu utkání vyrazili i naši
nejmenší, kteří získávali první zkušenosti na hřišti Dobřenic.
Podzimní sezóna byla ukončena valnou hromadou v sále hospody ve Starých Ždánicích konanou v pátek 10.12.2021.
Během podzimu probíhaly tradičně brigády, kdy největší kus práce obnášelo zpracování dřeva z lípy, která padla za oběť silnému
větru.
Za podporu během celého roku děkujeme našim fanouškům, obci Staré Ždánice a všem, kteří nás jakkoliv podporují.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a co nejlepší vykročení do nového roku.
Petr Snítilý
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