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Vážení občané, vážení čtenáři,
uplynulé pololetí bylo opět poznamenáno mnoha omezeními a různými, někdy rozporuplnými nařízeními, ve
kterých jsme se těžko orientovali i na obecním úřadě. Rád bych poděkoval všem občanům, kteří se v této
těžké době chovali zodpovědně a při ochraně svého zdraví i zdraví svých spoluobčanů používali zdravý
rozum.
Naše činnost byla omezeními a nemocemi velmi komplikována. Přesto jsme se s maximálním úsilím snažili
pokračovat v započaté práci. Musím přiznat, že občané, kteří nám i v této složité době házeli klacky pod
nohy především v souvislosti s tlakovou kanalizací, byli tentokrát značně úspěšní, protože nám odsáli skutečně hodně energie.
Konfrontace s těmito občany krátce potom, co jsem prodělal covid, ve mně zanechala hluboké zážitky. Chci poděkovat všem
lidem, kteří mi v této situaci pomohli a byli oporou. Díky nim se i v této těžké době podařilo udělat mnoho dobrých věcí pro
obec.
INVESTICE
V dubnu byla zahájena rekonstrukce našich rybníků. Akce měla být původně rozložena na dobu dvou let. Stavební firmě se ale
podaří veškeré práce dokončit do konce tohoto června. Při akci významně pomohli naši hasiči s mytím stěn a pokácením akátu.
Díky tomu jsme ušetřili určité finance, nicméně i tak nás tato akce bude stát o zhruba 1,2 mil. Kč více, než jsme předpokládali.
Je to způsobeno především tím, že prováděné práce související s opravou zdí a odvozem bahna byly většího rozsahu, než se
předpokládalo a zároveň byly realizovány práce jako rovnání žulových sloupů, oprava schodů u koupaliště, oprava a nátěr
zábradlí, s čímž se původně nepočítalo. Konečné terénní úpravy, oprava uzavíracích klapek a stavba opěrné zdi za fotbalovými
kabinami v rozpočtu též nebyly. Tyto práce z důvodu úspor zadáme místním firmám. Hlavní příčinou narušených zdí jsou kořeny
smrků u rybníku „Koňák“. Tyto smrky byly zasázeny před cca 30 lety jistě s dobrým úmyslem, bohužel to ale nejsou dřeviny,
které by na toto místo byly vhodné. Tyto smrky budeme muset pokácet, aby nám znovu nenarušily opravené zdi rybníka. Navíc
u některých smrků lze pozorovat výskyt škůdců. Akce rekonstrukce a odbahnění rybníků nám finančně vychází následovně.
Vysoutěžená cena byla 3,5 mil. Kč, dotace od Ministerstva zemědělství by nakonec měla dosáhnout částky 1,8 mil. Kč, výše
popsané vícenáklady by neměly přesáhnout 1,2 mil. Kč.
www.starezdanice.cz
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Obdrželi jsme stavební povolení na stavbu vyústění z čistírny odpadních vod do rybníku „Koňák“. Pro realizaci stavby byla ve
výběrovém řízení vybrána firma Roman Ptáček s nejnižší nabídnutou cenou 120 tis. Kč bez DPH. Realizace by měla proběhnout
v létě.
Byla nám schválena dotace na pořízení herních prvků do nové odpočinkové zóny u fotbalového hřiště ve výši max. 110 tis. Kč.
Spoluúčast obce musí být min 50%. Z prostředků pořídíme lanovou šplhací věž, nerezovou skluzavku a lavičky.
Dále nám byla schválena dotace ve výši 250 tis. Kč na výsadbu stromů v obci. Výsadba proběhne na podzim tohoto roku,
celkem bude vysázeno 32 stromů. Tato výsadba bude i určitou kompenzací za stromy, které musíme pokácet u rybníka.
V červnu bylo vypsáno výběrové řízení na přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku,
jejíž administraci jsme zadali advokátní kanceláři VIA legal. Netrpělivě čekáme na výsledek a doufáme, že cena nebude příliš
poznamenána divokým vývojem cen stavebních materiálů v současné době.
DOPRAVA
Intenzivně jsme bojovali proti tranzitní nákladní dopravě nad 12 tun, která si zkracuje cestu přes nevyhovující silnice v naší obci.
Našim žádostem o omezení této dopravy dopravním značením a tím přesměrování této dopravy na objízdné trasy po silnicích
vyšších tříd nebylo Odborem dopravy Magistrátu města Pardubice vyhověno. Na druhou stranu ovšem tento odbor povolil
omezení nákladní dopravy přes Lázně Bohdaneč. Vzhledem k tomu, že dopravní značení pro toto omezení je podle našeho
názoru nedostatečné, budeme vystaveni riziku, že si kamionová doprava bude zkracovat cestu přes naši obec ještě ve vyšší míře
než doposud. Proti tomuto návrhu jsme podali námitku, která byla odborem dopravy opět zamítnuta. Nemáme žádný problém s
omezením nákladní dopravy přes Lázně Bohdaneč, chceme jen doplnit dopravní značení tak, aby tranzitní nákladní doprava byla
nucena využívat pouze objízdné trasy po silnicích k tomu určených a neměla možnost využívat silnice třetích tříd vedoucích přes
naši obec. Bohužel jsme v současné chvíli vyčerpali všechny možnosti, jak se bránit.
HOSPODAŘENÍ
Stabilně držíme vyrovnaný rozpočet s dostatečnou výší peněz na běžném účtu. Vzhledem k probíhajícím a začínajícím
investicím a očekávanému snížení rozpočtových daňových příjmů předpokládáme použití veškerých volných finančních
prostředků a omezení nových investic v budoucnu. Máme promyšlené i varianty pro pokrytí případného krátkodobého deficitu.
Hospodaření obce je stabilní a v této kondici jej udržíme.
Závěrem dovolte, abych vám popřál klidné léto a rozvážnost při plánování dovolené, vzhledem k rizikům spojeným s pandemií.
Martin Korunka

Rekonstrukce rybníků
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Co nového v obci
Ohlédnutí za uplynulým obdobím bude v mnoha směrech
kratší. Na vině byla opět pandemie a vládní restrikce, které
nám všem život vůbec nezjednodušily a sebraly nám vše, na co
jsme byli dlouhá léta zvyklí. Veškeré akce, které byly
naplánovány na zimu a jaro 2021, byly zrušeny. Veškerý
kulturní a společenský život se zastavil, takže v tento moment
jsem se dostal v souhrnu na konec kulturního okénka.
Zimní období bylo dlouhé, ale mohu říct, že jsme se vůbec
nenudili a práce bylo více než dost. Dne 28.12.2020 došlo k
výpadku napájení TK v části obce od křižovatky u zrcadla
směrem k prodejně COOP a dále k autobusové zastávce
„Křižovatka“. Následující den 29.12.2020 firma Elbis
lokalizovala poruchu, která se nachází mezi prodejnou COOP
a rozbočovacím sloupkem před čp. 156. Část obce před
prodejnou COOP
směrem
ke
křižovatce
u
zrcadla
zůstala
funkční.
Pět
nemovitostí
v
inkriminované
oblasti
s
přerušeným
kabelem bylo vybaveno rezervními čerpadly s napájením na
230 V. Zbylá část postižené ulice od čp.156 až k autobusové
zastávce „Křižovatka“ byla napojena na napájení z čp.200
„letiště“ rodiny Mádlových. Tímto způsobem se vyřešil
problém s elektrickým napájením části, kde jiným způsobem
by nebylo možné centrálně využít el. rozvod. 6.1.2021  hned
první pracovní dny po Novém roce  proběhlo vytyčení
poruchy panem Pospíšilem, který našel poruchu před čp. 157,
kde 27.1.2021 proběhly výkopové práce firmou pana Pavelky
a opravení „vyhořené“ odbočky přerušeného kabelu firma
Elbis. Po dodatečném měření po opravení první opravy byla
zjištěna další porucha v těsném sousedství v místě další
odbočky k další nemovitosti. Touto opravou se povedlo napojit
pouze jednu nemovitost.
Tento fakt nás vedl k radikálnímu rozhodnutí, že již další
výkopy provádět nebudeme a opravy budou prováděny
napájením z vlastního zdroje. Do doby, než nám to klimatické
podmínky umožnily, byla postižená lokalita napájena
elektrikou z nemovitosti čp. 200.
Vše fungovalo bez problémů do 10.2.2021, kdy byla velká
sněhová pokrývka s mrazy, které s největší zapříčinily další
havárii hlavního napájecího kabelu TK. Po hledání závady,
kterou prováděla naše servisní firma Elbis, bylo zjištěno
přerušení kabelu v úseku mezi rozbočovacím sloupkem na
rohu u odbočky na letiště a rozbočovacím sloupkem před čp.
88. Tato závada byla nalezena v horizontu dvou hodin od
nahlášení poruchy. Do této doby byla celá lokalita napájena z
čp. 200 „letiště“. V tento moment se mávnutím osudu část
obce od „letiště“ ke křižovatce ocitla bez možnosti napájení
elektrikou obecní, ale jediným možným způsobem bylo napojit
www.starezdanice.cz

domy na vlastní zdroj. Po odpojení části obce od „letiště“
směrem k autobusové zastávce „Křižovatka“, zůstala zbylá
část ulice směrem k prodejně COOP, respektive k výkopu
poslední opravy před čp. 157, plně funkční za pomocí napájení
z „letiště“.
V tentýž den v 10:30
byly osloveny tři firmy
s žádostí o havarijní
provizorní
napojení
čerpacích šachet TK v
dotčené části obce na
vlastní napájení. Dvě
firmy z kapacitních
důvodů odmítly  jednalo se o firmu Elbis a firmu Vinkler
Martin. Jediný Elprom, což byla třetí oslovená firma, se
havarijního napojení na vlastní zdroje el. proudu ujal.
Podmínkou Elpromu bylo, že se celé realizace zhostí od
počátečního havarijního napojení až po finální realizaci vč.
revizních zpráv. Již ve 12:30 jsme se servisním technikem
Elpromu navštívili dotčené nemovitosti, kde došlo s majiteli
nemovitostí k ústnímu nastínění provizorního havarijního
připojení na vlastní zdroj el. proudu a ve 14:00 jsme již měli v
ruce cenovou nabídku od realizační firmy s tím, že realizace
havarijního napojení bude provedena následující den,
tj.11.2.2021.
Počáteční nadšení, že už je všem problémům konec, netrvalo
dlouho. Hned o šest dnů déle, tzn. 17.2.2021, byl nahlášen
výpadek napájení TK ve zbylé části postižené ulice, a to
konkrétně od křižovatky se zrcadlem až k prodejně COOP a
začátek ulice k MŠ. Zde už bylo předem jasno, že
problematiku napájení jímek TK musíme vyřešit jednou
provždy způsobem, který už nebude nikoho omezovat v
používání kanalizace, a to bylo přepojit všechny postižené
nemovitosti v co nejkratší době na vlastní napájení. Takřka
okamžitě se vyjednalo s Elpromem havarijní napojení na
elektrické napájení z nemovitostí. V následujících dvou dnech
se tak i stalo. Následující měsíc březen byl ve znamení
přepojování všech nemovitostí v této ulici na trvalé vlastní
napájení jímek tlakové kanalizace.
První tři měsíce nebyly jen ve znamení oprav, ale zdlouhavého
dokončování podpisu odběratelských smluv. Problém byl s
občany, kteří si zkrátka „postavili hlavu“, že smlouvu
nepodepíší. Některé z těchto „opozdilců“ čas ale doběhl, když
jim kanalizace při poruše přestala fungovat. V tento moment
dotyční nebyli napojeni na vlastní napájení, a to ne ani
provizorní. Ve čtvrtém měsíci se začalo blýskat na lepší časy,
smlouvy se začaly podepisovat a hned také přepojovat. Škoda,
že to nešlo provést v klidu a předcházely tomu hodně emotivní
výměny názorů, za vydatné korespondence právníků. V
současné době už nemají podepsané odběratelské smlouvy
pouze tři nemovitosti, jejichž majitelé si stále kladou jakési
podmínky. Jak to vše dopadne, v současné době nejsme
schopni posoudit.
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Předposlední věcí týkající se TK v tomto vydání je probíhající
výměna ovládacích skříněk jímek TK a revize stavu
výstroje jímek. Tuto logisticky náročnou akci bychom chtěli
zvládnout do nástupu zimního období tak, aby nám vše
fungovalo s minimem poruch. To vše však nepůjde bez
součinnosti vás, majitelů nemovitostí, kteří TK využíváte. Ti
majitelé nemovitosti, kterých se to bude týkat, budou postupně
obesláni SMS zprávou o přibližném čase návštěvy servisní
firmou Elbis a požádáni o bezpečné zpřístupnění jímky TK.
Firma je plně soběstačná, takže není třeba vaší asistence.
Servis bude probíhat vždy v pracovní dny v době od 7:30 –
15:00.
Úplně poslední věcí tykající kanalizace je naše ČOV, která je
samostatným technologickým celkem, vlastně taková malá
„továrna“, která vyrábí z našich splašků čistou vodu. Tato
technologie je zabezpečena oplocením se zamčenými vstupy
do prostoru ČOV. Bohužel, tento prostor byl opakovaně
narušen našimi dětmi. Tímto chci takto veřejně apelovat na
rodiče, mějte pod kontrolou, kde si vaše děti hrají. Zvídavost
je lidskou přirozenou vlastností, ale v tomto případě mohou
být následky fatální. Technologie ČOV je pod hladinou
vybavena míchadly a celou technologii provzdušňuje
dmychadlo, které vhání do náplně nádrží vzduch, čímž se voda
stane řídkou a nelze v ní plavat. Dalším faktem je neustálé
míchání, a tím vznikající podvodní proudy, které by dílo
dokonaly. Doufám a plně na vás spoléhám, že své ratolesti
povedete k tomu, že tento prostor je pro jakékoliv hraní
TABU!
Další část mého ohlédnutí se vždy týká odpadového
hospodářství. Pravdou je, že opakování je matka moudrosti a
u nás se to potvrdilo. Jsme na vás pyšní, jelikož jsme se naučili
vyhnout se takřka všem nešvarům, které jsem zmiňoval v
předešlých vydáních zpravodaje, a nezbývá mi než vám
poděkovat. Děláme to vše pro sebe, a ne pro někoho jiného.
S příchodem května přišel čas na velké uklízení v podobě
velkokapacitního a nebezpečného svozu. Je vidět, že se stále
uklízí, o čemž svědčilo množství odevzdaného odpadu. UKA
vůz se musel jet jednou vysypat a vrátit se nazpět, aby nás
všechny uspokojil. Jen tak dál, alespoň se nedočkáme
problémů jako ve velkých městech. Chce to jen trochu
trpělivosti a vždy vydržet půl rok a pak se svého odpadu
legálně zbavit bez toho, abychom dělali někomu jinému
starost.
Ze stavebně technických akcí stojí za zmínění provedená
opravu
kanalizačního
svršku
poklopu
ve
vozovce v ulici
ke
školce.
Oprava trvala
pro
někoho
dlouho,
ale
vzhledem
ke
s
tylu
letošní
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zimy nemohlo dojít k opravě dříve.
V druhé půlce májového měsíce se začalo po roční pauze s
úklidem silničních obrub a chodníků v obci. Tuto práci
zajišťuje brigádník, jelikož zkušenost s najatou technikou není
100% a i finančně vychází na jazýčku vah příznivěji ruční
práce v poměru kvalitafinance. Jen se už delší dobu
zamýšlíme nad tím, „co se stalo s lidmi v obci“. Dříve, a není
tomu až tak dlouho, si každý na prvního máje před svým
domem zametl a uklidil. Dnes…? Vybudovali jsme si
chodníky tak, abychom to tu měli hezké a bezpečné. Z cizích
obcí nám to tu závidí, jak to tady máme hezké a uklizené, a
mají pravdu. Jen mi přijde, že si toho vůbec nevážíme. Do této
části nemohu zapomenout zmínit tolik populární parkování na
silniční zeleni, což jsou zelené pásy podle silnic, kde nejsou
dlážděné chodníky a vjezdy. Zkuste si takové parkování
vyzkoušet kdekoliv ve městě…
Na webových stránkách se objevily dvě výzvy týkající se
úklidu po pejscích. Stav na našich veřejných prostranstvích je
neutěšitelný (chodníky, dětské hřiště, park, ostatní veřejná
prostranství atd.). Dětské hřiště je nově označeno výstražnými
cedulkami „Zákaz vstupu psů“. Vůbec za hranicí důstojnosti
mě přijde navštěvování místa našich zesnulých, hřbitova, se
psem. Vždy se toto pravidlo dodržovalo. Je mou povinností
všem „pejskařům“ připomenout, že mají své povinnosti, a že je
stále v platnosti „Vyhláška č.2/1996 Obce Staré Ždánice o
občanském soužití, péči o životní prostředí, čistotě obce a
chovu domácích zvířat na území obce Staré Ždánice“. Pro
pejskaře jsou zejména: Odstavec II, bod 4 / Odstavec III
Udržování čistoty / Odstavec VII Chov domácích zvířat / aj.
Dalším tématem jsou naši jubilanti. Omlouváme se všem,
kteří měli svá jubilea v uplynulé době „covidové“, kdy jsme
vás z pochopitelných bezpečnostních důvodů nemohli osobně
navštěvovat a gratulaci jste vždy našli ve své poštovní
schránce. Od června se vše vrací k normálu a návštěvy se
budou u jubilantů opět provádět osobně.
Připravované akce.
V současné době nejsme schopni naplánovat akce s půlročním
předstihem. Samozřejmě, máme pár akcí, které bychom rádi
zrealizovali, ale vzhledem k nepředvídatelné situaci spojené
pevné termíny neuvádíme. Jen pro zajímavost, na co bychom
se mohli těšit: Dětské rybářské závody, Dlabání dýní, Posezení
s občany, kteří si zaslouženě užívají důchodu, Divadelní
představení, Odpolední čaje s dechovkou, Rozsvěcení stromu,
Mikuláš a jeho družina, Adventní koncert. Termín akce se
vždy dozvíte na místech obvyklých, a to je web obce, aplikace
Česká obec a vývěsky.
Přeji vám krásné, pohodové prožití letních měsíců a času
dovolených. Hodně zdraví při cestování, ať se opět sejdeme u
nás doma ve Starých Ždánicích odpočatí a plni sil.
Milan Ansorge
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Zprávy z mateřské školy
Jak se nám daří ve školce? Konec druhého pololetí letošního školního roku je tady a bude patřit k těm výjimečným.
Po úspěšné realizaci předvánočního projektu Andělé pomáhají, v jejíž charitativní části bylo pro Dětské centrum Azylového
domu pro matky s dětmi v Pardubicích vybráno bezmála 40 000, Kč, přišla série protiepidemických opatření, která vyvrcholila
plošným uzavřením všech škol včetně těch mateřských.
Uvědomovali jsme si, že největší škody takovéto opatření způsobí v oblasti sociálních vztahů, které děti v MŠ utvářejí. Proto
jsme se rozhodli, nad rámec svých povinností, nepřipravovat distanční výuku pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou,
ale zapojit všechny děti a na dálku se je snažit propojit.
Naše snaha by byla marná, nebýt skvělých rodičů našich dětí. Hráli s námi, pomáhali nám. Jenom díky tomu mohly úspěšně
proběhnout dva dlouhodobé projekty. Prvním byl projekt Jarní čarování, jehož výstupy jste mohli vidět v podobě venkovní
galerie na plotě MŠ a Ptačího stromu u zvoničky.
Druhý projekt nesl název Jarní dobrodrůžo, tematicky byl zaměřen na složky Integrovaného záchranného sboru a dopravní
výchovu dětí.
V polovině dubna se do školek mohli vrátit předškoláci. Byla na nich znát radost ze setkání s vrstevníky. Snažili jsme se ji ještě
více umocnit prostřednictvím her a vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí Starých Ždánic, jakož i uspořádáním
dvoudenního přespání v MŠ.
Po návratu všech dětí a znovunastolení „běžného“ chodu školky se děti zase měly možnost zúčastnit divadelních představení,
programu Planetárium v základní škole, Dřevíčkové dílničky či několika výletů do přírody za dobrodružstvím a zábavou. MŠ se
zapojila do spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci na projektu ověřování diagnostiky školní
zralosti.
Tento půlrok byl náročný, vyžadoval od nás hledat nové formy a metody naší práce, řešili jsme i velmi nepříjemné záležitosti,
ale i přes to při rekapitulaci vítězí radostný pocit. Měli jsme možnost navázat daleko bližší vztah s rodiči. Ceníme si jich a
zároveň ve zpětné vazbě od nich cítíme totéž. Děkujeme.
Za MŠ Běla Zetková

Zprávy ze školy
Červen je za námi a s ním i další školní rok.
Tento školní rok byl velmi specifický – nechá se říci, že nenormální. Výuka probíhala z velké části distančním způsobem. Mohu
říct, že i přes nepříznivé podmínky se děti i učitelé snažili zvládnout učivo co nejlépe a to se i podařilo a to hlavně za výborné
spolupráce s rodiči žáků, za což Vám všem patří obrovské poděkování a obdiv za trpělivost. Neuskutečnily se plánované
pravidelné ani nepravidelné akce a programy. Nebyly besídky, nebyl karneval, vítání občánků, programy pro seniory, nebyla
plavecká výuka, prostě nic. Neuskutečnila se ani činnost zájmových kroužků.
Po nástupu dětí do školy od 12. dubna se nám podařilo uskutečnit alespoň projektový den Den Země a Čarodějnický den.
Zajímavý program jsme dětem připravili v měsíci červnu:
2.6.
10.6.
14.6.
22.6.
25.6.
28.6.
30.6.

Oslava MDD – Soutěž a hra na hřišti
Výlet – plavba parníkem Arnošt z Pardubic
Zážitkový stan – kosmická show
3D kino tajemství podmořského světa
Výlet do Obory a Zámku Žleby
Rozloučení se 4. třídou
Ukončení školního roku vydáním vysvědčení

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem dětem, pracovníkům školy a rodičům dětí za práci v letošním školním roce a popřát
krásné, dlouhé prázdniny a pevné zdraví.
Pracovníci ZŠ Staré Ždánice
www.starezdanice.cz
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Informace z obecní knihovny
Od 24. května je prodloužena provozní doba obecní knihovny. Otevřeno bude každé pondělí od 15.30 do 17.30 h. Knihovna je v
budově obecního úřadu vedle ordinace lékaře.
Jestli máte rádi knížky, přijďte se podívat. Knihy a časopisy si mohou děti i dospělí půjčovat zdarma. Část knižního fondu je z
Městské knihovny Lázně Bohdaneč a tyto knihy jsou několikrát do roka obměňovány. Můžeme zajistit půjčení konkrétního
titulu, který ve ždánické knihovně nenajdete, ale je v databázi knihovny Lázně Bohdaneč , viz. webová adresa:
katalogkkpce.cz/katalog/bohdanec/baze.htm
V nejbližší době bude i náš knižní fond převeden do elektronické podoby. Nyní probíhá přebalování části knih ze starých
papírových obalů do fólie. Nakoupili jsme také několik nových titulů.
Velmi děkujeme paní Monice Šandové, která věnovala velké množství kvalitních a nových knih.
Pokud byste chtěli také nějaké darovat, kontaktujte prosím paní Pavčovou, Horákovou nebo Pokornou.
Za obecní knihovnu Staré Ždánice Lenka Horáková

Úklid odpadků
V sobotu 17. dubna se sešlo několik dobrovolníků na úklid příkopů podél příjezdových cest do naší obce. Přestože počasí úplně
nepřálo, neodradilo 12 dospělých a 11 dětí od toho, aby nazuli pevné boty, nasadili reflexní vesty a rukavice, vzali pytle a prošli
zarůstající příkopy. Děkuji rodinám Knížkových, Jeřábkových, Formánkových, Slavíkových, Malých, Auerových a Horákových,
které se zúčastnily.
Nepořádku bylo výrazně méně než při minulé úklidové akci. I tak jsme ale sesbírali téměř 40 pytlů odpadků. Ty převezli naši
hasiči do prostorů ČOV, odkud byly předány oprávněné firmě.
Přestože během několika prvních dnů po úklidu bylo po příkopech opět vidět odhozené plechovky a PET lahve, má to smysl.
Děti, které přišly, určitě nepohodí papír od sušenek, bonbonů ani lahev od pití. Bohužel se to nedá říct o všech. V posledních
týdnech se objevuje velký nepořádek na dětském hřišti, sportovišti a přilehlém posezení. Je to pohodlnost nebo lhostejnost
začínající už v dětském věku? Stačí přeci to, co po konzumaci zbyde, místo na zem zahodit do koše nebo strčit zpátky do
batůžku!
V naší obci jsou lidé, kteří neúnavně a stále dokola uklízejí nepořádek po někom jiném. Sbírají odpadky a uklízejí kolem
kontejnerů na tříděný odpad. Také pravidelně vysypávají koše u hřišť, zastávek, v parku. Těmto všem patří naše poděkování.
Velké množství odpadků je bohužel i v Opatovickém kanálu. U česel elektrárny je zachyceno kromě biologického odpadu
neuvěřitelné množství skleněných lahví po tvrdém alkoholu a zavíčkovaných zavařovaček. Nabízí se myšlenka, že to posílá po
vodě někdo pravidelně. Uvědomuje si ten dotyčný, že když to odnese voda, není to uklizeno? Jen se to vynoří někde dál, kde to
bude hyzdit a překážet. Je to stejné, jako když někdo vysype pytel s odpadky do příkopu. Proč to lidi dělají? Proč, když to mají
naložené v autě, to neodvezou tam, kam to patří? Je takových možností, jak se odpadu zbavit aniž bychom ublížili přírodě!
Lenka Horáková

Zelená obec Staré Ždánice
V roce 2020 obyvatelé obce Staré Ždánice zajistili sběr vysloužilého
elektrozařízení v přepočtu 7 kg/obyvatele. Pro porovnání, podle posledních
informací zveřejněných Ministerstvem životního prostředí odevzdal v roce
2018 průměrný občan České republiky k recyklaci 8,8 kg vysloužilého elektra.
Recyklací odevzdaného elektrozařízení obec přispěla ke zlepšení životního
prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně o 3237 kg. Takové množství
uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat a přeměnit na kyslík
celkem 108 stromů. Za svoje úsilí Staré Ždánice obdržela certifikát Příkladná
Zelená obec 2020.
Projekt Zelená obec funguje již 13. rokem. Je šitý na míru obcím, které se
chtějí ekologickým a šetrným způsobem k přírodě zbavit elektroodpadu,
přenosných baterií a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a
přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do
sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho
blízkosti. Ke konci roku 2020 bylo v projektu Zelená obec zapojeno 868 obcí s
983 sběrnými místy. Projekt obci umožňuje rovněž bezplatný odvoz a
ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu a zapojit se do
něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.
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Zpráva TJ Sokol Staré Ždánice
Z důvodu kovidové pandemie byly souteže mužů i mladších žáků ukončeny po sedmi, respektive šesti odehraných kolech a už
se znovu nerozběhly. Kvůli vládním opatřením byla utlumena i tréninková činnost našich mužstev a nebylo nám umožněno
pořádat ani pravidelnou výroční schůzi v obvyklém termínu.
Po rozvolnění opatření jsme zahájili pravidelné tréninky
mladších žáků pod vedením trenérů Tomáše Zdichynce a
Jiřího Šandy a dětí 5 až 10 let pod vedením Davida
Sporiše a Davida Richtera. Dětí se schází opravdu hodně
a myslím, že je na místě všechny trenéry ocenit, že
věnují svůj čas, aby si děti ze Ždánic a okolí mohly
pravidelně zasportovat. Mladší žáci budou opět startovat
v okresním přeboru a menší děti budou zatím jen
trénovat. Také bychom touto cestou chtěli poděkovat
Alešovi Kněžourovi a Kamilovi Bartošovi, kteří
trénovali chlapce v předchozích letech.
I když už to bylo na hraně, tak jsme se rozhodli opět
přihlásit také třetí nejvyšší soutěž mužů v okrese a začali
polykat tvrdé tréninkové dávky pod vedením nového
trenéra pana Václava Ptáčka. Scházíme se v pěkných
počtech, pokud nám to vydrží, tak věřím, že se nám
snaha vrátí v sezóně a budeme dělat našim fanouškům radost.
Z ostatních činností bylo vše limitováno již zmíněným covidem, takže probíhala hlavně potřebná údržba areálu a infrastruktury a
péče o trávník. Výroční schůzi uspořádáme po prázdninách a přesný termín bude komunikován během nich.
Jménem Sokola přeji všem klidné léto a dovolené. Všichni se těšíme, až se zase sejdeme při zápasech na našem hřišti a věřme, že
tuto sezónu již zase dohrajeme.
Petr Snítilý
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510 570, starosta@starezdanice.cz. Uzávěrka tohoto vydání dne: 6. 6. 2021, redakce si vyhrazuje právo na výběr příspěvku, avšak zachovat přednost příspěvků obce, klubů, sborů a jinak organizovaných spolků před
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