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Vážení spoluobčané,
roky končící osmičkou jsou pro Českou republiku často velmi významné. I u nás v Živanicích
jsme v červnu oslavili dvě významná výročí našich spolků. A to 70 let od oficiálního založení
Mysliveckého spolku Živanice a živanický Sokol oslavil 60 let od založení fotbalového oddílu.
Fotbalisté navíc své výročí vylepšili historickým postupem do České fotbalové ligy.
Výročí sta let české státnosti si připomeneme v pátek 28. září, kdy v rámci akce pořádané obcí
a místními spolky bude položen věnec u pomníku padlých. Za všechny organizátory si vás
dovoluji na páteční svatováclavské odpoledne pozvat. Program a další podrobnosti k akci
najdete v pozvánce na konci Zpravodaje.
O letošním mimořádném horku a suchu již bylo v médiích napsáno a řečeno dost. Dovolím si
tedy pouze krátký dovětek. Letní práce na údržbě a zachování zeleně v obci byla zvláště
náročná. Jsem rád, že se nám, nejen díky nasazení obecního traktoru s příslušenstvím,
podařilo zachránit většinu zeleně před uschnutím.
Letošní podzim je volebním. Práce zastupitelstva ve své současné podobě končí. Rád bych
touto cestou poděkoval svým kolegům zastupitelům za dobrou a tvůrčí atmosféru na
pravidelných zasedáních a za práci pro naší obec, kterou po celé čtyři roky odváděli. Dále bych
rád poděkoval všem místním spolkům za jejich dosavadní činnost a popřál jim mnoho zdaru
v jejich další činnosti.
Na závěr úvodníku si dovolím trochu pozměnit své tradiční pozvání. Udělejte si 5. nebo 6.
října čas a přijďte si zvolit nové obecní zastupitelstvo.
Petr Lejhanec, starosta obce
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Střípky z obecního úřadu
 Vítání občánků
Žádáme rodiče nově narozených dětí, které nebyly doposud přivítány, aby nás v případě
zájmu o slavnostní obřad Vítání občánků kontaktovali na OÚ osobně nebo e-mailem na
obec@zivanice.cz.
Poslední vítání občánků proběhlo 13. 5. 2018. Přivítáni byli 3 dívky a 3 chlapci.
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Dne 7. 5. 2018 byla Krajským úřadem Pardubického kraje, finančním odborem provedena
kontrola hospodaření obce za rok 2017. Kontrola neshledala žádné závady.
 Projektová dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu
Byly poptány firmy na zhotovení projektové dokumentace na zateplení střechy a pláště,
vyřešení vytápění a stavební úpravy budovy obecního úřadu včetně přilehlé budovy. V rámci
stavebních úprav se počítá i s vytvořením vhodných prostor pro poštu Partner a dále se řeší
bezbariérový přístup do budovy včetně bezbariérového sociálního zařízení. Nejvýhodnější
cenovou nabídku zaslalo TEC STUDIO, které požaduje za projekt včetně stavebního povolení
245 630,- Kč. Smlouva na zpracování projektové dokumentace byla uzavřena a projekt se
připravuje.
 Stání pod kontejnery
Z rozpočtu Regionálního svazku obcí Bohdanečska byla možnost získat 54 000,- Kč na
vybudování stání pod kontejnery na bioodpad za spoluúčasti obce ve výši 6 500 Kč. Jednalo
se o 2 stání v Živanicích, 1 stání v Neradu a 1 stání v Dědku. O tuto dotaci obec požádala a
dotace byla obci valnou hromadou svazku schválena.
 Ukládání bio odpadu
K ukládání bio odpadu, co se týče rozložitelnosti odpadu, slouží zelené kontejnery umístěné
v Živanicích u rybníčku a za Jednotou, v Neradu u rybníčka a v Dědku u dětského hřiště.
Žádáme občany, aby nerozložitelný bio odpad – VĚTVE, vozili na dvůr obecního úřadu v čase
pondělí a čtvrtek od 8 -18 hodin. Dvůr obecního úřadu pro tyto účely bývá většinou otevřen
i o víkendu. Je možná i telefonická dohoda na tel. 724 880 011. Větve nelze umísťovat do
zelených kontejnerů a kontejnery jsou tak i označeny.
 Podání žádosti o dotaci z OPŽP (kompostéry)
Naskytla se možnost zažádat o dotaci na Státním fondu životního prostředí z programu OPŽP
na domácí kompostéry. Zastupitelé se dohodli na pořízení 350 ks těchto kompostérů o
velikosti 1 000 l. Dotace je poskytována ve výši 85 % a zpracování žádosti o dotaci lze uplatnit
v uznatelných nákladech. Ke kompostérům je třeba pořídit ještě kontejner na staré ošacení,
což je novou podmínkou dotace.
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 Příspěvek na opravu kostela
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč zažádala obec Živanice o finanční příspěvek na další
etapu opravy střechy místního kostela. Ministerstvo kultury slíbilo přispět částkou na opravu
ve výši 450 000,- Kč, Pardubický kraj částkou 250 000,- Kč a farnost uhradí částku ve výši
160 000,- Kč. Zastupitelé se shodli, že na uhrazení zbývající částky se bude obec s farností
podílet společně.
 Smlouva se ZOD „Bratranců Veverkových“ Živanice na prodej a odkup pozemků
ZOD Živanice podalo žádost o odkup obecních pozemků v areálu ZOD. Po dohodě se
zastupiteli bylo se ZOD dále jednáno o možné výměně za jiné pozemky. Jako vhodný pozemek
ve vlastnictví ZOD byl vybrán pozemek p.č. 371/16 v k.ú. Živanice o výměře 2 636 m2. Jedná
se o pozemek za poslední nemovitostí směrem ke slepému rameni Labe (Jezera). Cenový
odhad tohoto pozemku je ve výši 33 480,- Kč. Za tuto cenu obec pozemek od ZOD odkoupila.
Zároveň obec prodala ZOD pozemky v areálu ZOD za odhadní cenu ve výši 120 000,- Kč.


Podání žádosti o dotaci z IROP (na chodník ke škole)

Byla podána žádost o vydání stavebního povolení na chodník ke škole. Dále bude přes MAS
Bohdanečsko podána žádost o dotaci na zhotovení chodníku přes Integrovaný regionální
operační program (IROP). K žádosti musí být doložena mimo jiné i studie proveditelnosti. Na
základě poptávkového řízení na vypracování projektové dokumentace na chodník od
zastávky k ZŠ a MŠ včetně veškerého zaměření, bezpečnostních prvků, projektovou
dokumentaci pro územní řízení a pro stavební povolení a dokumentace pro zhotovení stavby
se stala vítěznou společností fy VECTURA Pardubice, s. r. o. za cenu 174 240 Kč. Projekt je
zpracován. Výsledek o přidělení dotace bude znám nejdříve na jaře 2019.
 Výměna oken v přístavbě školy
V přístavbě školy bylo nutné vyměnit dosluhující okna. Nejvýhodnější nabídka byla od firmy
HOKR spol. s r.o. ve výši 72 600,- Kč s DPH se zednickým zapracováním a začištěním. Okna
byla namontována o školních prázdninách.
 Školský obvod
S městem Lázně Bohdaneč byla uzavřena písemná dohoda o zřízení školského obvodu pro
umístění žáků Živanic od 6. do 9. tříd do základní školy v Bohdanči.
 Plán rozvoje sportu
Novou povinností obcí je mít schválený Plán rozvoje sportu. Plán je vytvořen na období 2018
– 2022 jako živý dokument a může se s ním nadále pracovat. Dokument byl konzultován s TJ
Sokol Živanice.
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 Venkovní posilovací prvky
Z Pardubického kraje byla přiznána dotace na venkovní posilovací prvky ve výši 120 000,- Kč
z programu C1: „Rozšíření sportovního vybavení obcí“. Dotace je 50 %, tzn., že obec musí
uhradit také minimálně částku 120 000,- Kč. Zastupitelé vybrali nabídku firmu JOSLA Fitpark
s.r.o., která má nejdelší záruku na dílo a nejlepší certifikované materiály na prvcích. Cena za
9 venkovních posilovací strojů včetně montáže činila 316 355,- Kč. Zastupitelé se rozhodli o
umístění 3 stejných prvků ke každému dětskému hřišti v Živanicích, Neradu a Dědku.
 Nový hasičský dopravní automobil (DA)
V srpnu obec převzala nový hasičský dopravní automobil od výběrovým řízením vybraného
dodavatele Auto Trutnov s.r.o. Auto bylo pořízeno v rámci dotace od Hasičského
záchranného sboru ve výši 450 000,- Kč a od Pardubického kraje ve výši 300 000,- Kč. Celková
cena za auto činila 1 011 614,- Kč, kdy obec doplácela 261 614,- Kč. Dále proběhlo přihlášení
DA a podání žádosti o zařazení do Integrovaného záchranného systému. V současné době je
vše vyřízeno. DA je přihlášen a zařazen do IZS.
Hasiči pořádají 28. 9. 2018 okrskové kolo soutěže v požárním sportu. Tato soutěž bude
pořádána v rámci akce slavnostního předání nového hasičského automobilu místním hasičům
do užívání. Během akce bude u příležitosti oslav 100 let republiky položen věnec k pomníku
padlých. Bližší informace k této slavnostní akci, kterou pořádají hasiči, obec a místní spolky
naleznete na konci Zpravodaje.
 Přívěs za nový hasičský dopravní automobil
Po dohodě s Hasičským záchranným sborem ČR byly osloveny firmy, které se zabývají
výrobou přívěsů za hasičský dopravní automobil pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných
hasičů. Požadavky na přívěs jsou, aby byl zaplachtovaný, bržděný, jeho celková nosnost byla
na 1 000 kg, aby měl zvětšenou ložnou plochu a měl sklápěcí korbu. Těmto požadavkům
vyhověla firma VEZEKO s.r.o. s nabídkovou cenou 77 035,- Kč. Zastupitelé nákup tohoto
přívěsu na svém zasedání schválili.
 Projednání žádosti o vyjádření k projektu „Bytový park Nerad“
Firma ABM Architekti s.r.o. podala žádost o vyjádření k projektu sloučeného územního a
stavebního povolení na akci „Bytový park Živanice – Nerad“. Jedná se o projekt na vybudování
16-ti rodinných domů včetně domovních částí přípojek, sadových úprav, komunikací a
zpevněných ploch a inženýrských sítí. Starosta obce projekt konzultoval s kanceláří hlavního
architekta a je v souladu s územním plánem. Z rekapitulace historie tohoto projektu vyplývá,
že již bývalý majitel pozemku, na kterém má být bytový park vybudován usiloval o navýšení
koeficientu zastavěnosti s tím, že zde chtěl vystavět 2 větší rodinné domy jako venkovské
sídlo. Územním plánem byl povolen koeficient zastavěnosti na výstavbu 2 rodinných domů a
jejich příslušenství, ale výstavba tohoto projektu nebyla realizována. Nová majitelka pozemku
chtěla zastavět celé území, ale nízký koeficient tuto výstavbu naštěstí nedovoluje. Stavební
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úřad v Lázních Bohdanči a odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic povolily
v souladu s územním plánem výstavbu maximálně 16-ti rodinných domů, kdy je koeficient
zástavby maximálně vytížen. Protože je projekt v souladu s územním plánem, musí ho obec
akceptovat a nezbývá než vydat kladné vyjádření.
 Dotace z Programu obnovy venkova 2018
Na základě podané žádosti obdržela naše obec dotaci ve výši 120 tis. Kč od Pardubického
kraje (dotace je ve výši 50 %, min. 50 % musí připojit obec) z Programu obnovy venkova na
rozšíření veřejného osvětlení – osazení lamp v nové zástavbě „Za rybníčkem v Živanicích“ a
od OÚ k bytovce. Dále na rekonstrukci veřejného rozhlasu, aby hlášení z Živanic bylo slyšet
nejen v Neradu, ale i Dědku. Pult k hlášení bude napojen na Integrovaný záchranný systém,
ze kterého budou hlášeny zkoušky poplachu (první středy v měsíci) a poplachy z IZS by byly
hlášeny přímo rozhlasem, což je v dnešní době již standardem.
 Program obnovy venkova 2019
Do konce září lze podat u Pardubického kraje žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na
rok 2019. Žádost o dotaci bude podána za účelem na opravu a doplnění mobiliáře v obci
(renovace oplocení u pomníku a křížků, oplocení dětských hřišť zejména v Neradu, doplnění
zeleně u dětských hřišť, případně doplnění laviček na hřbitov).
 Informace ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 20. 10. 2018
Při tomto svozu se bude Živanicemi projíždět dům od domu, jako je tomu v Neradu a Dědku.
Proto nevozte odpad do dvora obecního úřadu. Děkujeme za pochopení. Více viz leták na
konci zpravodaje.
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 Souhrn nejvýznamnějších investičních/neinvestičních akcí v naší obci v uplynulém
volebním období (2015-2018)
v Kč
Poř. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Rok Akce
2015 Herní prvky pro mateřskou školu
2015 Dětské sportovní hřiště Živanice - Nerad
Rekonstrukce komunikace a rozšíření veřejného
2015 osvětlení
2015 Sběr a svoz bioodpadu v obci Živanice
Venkovní sportovní hrací prvky pro mateřskou
2016 školu v Živanicích (2 houpadla)
2016 Radiostanice s příslušenstvím
Sportovní koutek v Živanicích - místní části
2016 Dědek
Oprava chodníku a parkovacích stání u
2016 sokolovny
2016 Oprava střechy hasičárny v Dědku
2016 Vyřezávané lavičky na Bukovku
2016 Oprava komunikací SUSPK, Přelouč
2016 Úpravy v MŠ na základě hygienické kontroly
2016 Ošetření lip - udržitelnost projektu 10 let
2017 Dětské hřiště Živanice
2017 Zastávkové přístřešky v Neradu a Dědku

16.

2017

17.
18.
19.
20.
21.

2017
2017
2018
2018
2018

22.

23.

Jižní chodník (celkové náklady včetně osázení
záhonů, projektu, administrace a stavebního
dozoru)
Dovybavení ZŠ a MŠ Živanice hracími prvky pro
sport a volný čas
Měřiče rychlosti
Venkovní posilovací stroje
Dopravní automobil pro JSDHO
Výměna oken v přístavbě budovy školy
Celkem v Kč

Celková cena Přidělená dotace Doplatek obce (
53 797
14 000
39 797
290 639
100 000
190 639
631 437
933 940

100 000
816 426

531 437
117 514

24 980
16 266

15 000
10 000

9 980
6 266

309 929

100 000

209 929

511 671,00
119 024
36 300
51 546
213 791
43 664
571 326
236 879

100 000
0
0
0
0
0
400 000
100 000

411 671
119 024
36 300
51 546
213 791
43 664
171 326
136 879

3 694 687

2 243 000

1 451 687

46 077
130 000
316 355
1 011 614
72 600
9 316 522

30 000
38 333
120 000
750 000
0
4 936 759
53%

16 077
91 667
196 355
261 614
72 600
4 379 763
47%

Činnost místní knihovny v obci Živanice (nové regály), k datu
2018 uzávěrky Živaňáku ještě není akce ukončena, dotace je přidělena
Rozšíření veřejného osvětlení a rekonstrukce místního rozhlasu,
k datu uzávěrky Živaňáku ještě není akce ukončena, dotace je
přidělena
2018

10 000,-

120 000,-

Připravené projekty na následující volební období - Revitalizace a vestavba podkroví ZŠ Živanice, Chodník od
zastávky MHD ke škole, přístřešek pro techniku ve dvoře OÚ, zažádáno o dotaci na kompostéry
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Mateřská škola
Mateřská škola v Živanicích zahájila 3. září 2018 nový školní rok, školní rok 2018/2019. Provoz
mateřské školy byl po prázdninách zahájen 20. srpna 2018. Ve dnech 30. a 31. srpna byly
v mateřské škole adaptační dny pro nově přijaté děti. V tyto dny bylo umožněno rodičům
dětí, aby se spolu s nimi přišli seznámit s novým prostředím mateřské školy a děti si mohly
pohrát s novými kamarády. Tento způsob adaptace je pro děti, ale i pro jejich rodiče ze
zkušenosti velmi vhodný.
Pro školní rok 2018/2019 bylo přijato 14 nových dětí z obcí Živanice, Dědek a Nerad.
Mateřská škola v Živanicích je pro tento školní rok plně obsazena.
S novým školním rokem přišly malé změny. V mateřské škole je zaměstnána nová paní
učitelka Lenka Dvořáčková, která zastupuje po dobu nemoci paní učitelku Slavíčkovou. Na
pozici školního asistenta byla přijata paní Miloslava Šimůnková.
V prostoru zahrady mateřské školy bylo za pomoci rodičů opraveno některé náčiní, natřeny
kreslící tabule a konstrukce na houpačku. Byla opravena odrážedla a pomůcky sloužící pro
výchovně vzdělávací činnosti dětí. Ve vnitřních prostorách rodiče rovněž pomohli s údržbou
hraček a pomůcek pro vzdělávání děti.
Touto cestou bych chtěla všem velice poděkovat za jejich snahu a ochotu spolupracovat
s mateřskou školou.
Naše mateřská škola nabízí všem dětem i jejich rodičům domácí prostředí s ovzduším bezpečí
a důvěry spolu se zajištěním všestranného rozvoje dětí s respektováním jejich individuálních
potřeb. Plně kvalifikovaný pedagogický personál zajišťuje vzdělávání dětí ve všech oblastech
výchovně vzdělávací činnosti, včetně jejich seznamování s cizím jazykem. Nadále jsou dětem
nabízeny logopedické chvilky s kvalifikovanou učitelkou. K tomuto účelu jsou využívány
prostory mateřské školy, jako je třída, herna, tělocvična, dílna, jídelna i venkovní hřiště se
zahrádkou. Také vycházky do okolí jsou pro děti přínosem.
Do konce kalendářního roku nás čekají návštěvy solné jeskyně v Lázních Bohdaneč, prospěšné
pro jejich imunitní systém a zároveň pohybovou zdatnost. Také nás čeká 10 lekcí plavání
v Pardubicích, kde se dětem věnuje školený personál a kde je jim k dispozici bazén se
skluzavkou a dalšími pomůckami i vodními atrakcemi. V průběhu školního roku plánujeme
pro děti projektový den „ Myslivost“ nadále projekty „ Hasiči“ a přednášku městské policie
na téma „Bezpečné chování “ a „Dopravní výchova“. Pro děti jsou připravena divadelní
představení, akce MŠ – „Mikulášská nadílka“, „Štědrý den ve školce“, „Karneval“,
„Čarodějnický rej“,“ Dětský den“ a pěší výlety. Pro školní rok 2018/2019 plánujeme pro děti
dva výlety. První s vánoční tématikou a druhý výlet před prázdninami. Nadále nás čekají
exkurze a spousta dalších aktivit.
Renata Pyskatá, vedoucí učitelka mateřské školy
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Základní škola
Znovu v kouzelnickém světě Harryho Pottera…
Dne 4. září 2018 jsme opět po roce v naší škole čar a kouzel přivítali žáky, kteří vloni úspěšně
složili zkoušky NKÚ (náležité kouzelnické úrovně) a mohli proto nastoupit ke studiu ve vyšším
ročníku. Nejvíce se do naší školy těšili noví prvňáčci se svými doprovody. Neměli to vůbec
snadné. Nejprve museli na školní zahradě objevit obálku se svým jménem a zvacím dopisem,
na jehož základě obdrželi od pana ředitele jízdenku na živanický expres. Aby se žáci dostali
na nástupiště 9 a ¾, museli projít cihlovou zdí. Poté už na ně čekal živanický expres, aby je
symbolicky odvezl ke slavnostnímu zahájení školního roku, které proběhlo ve školní
tělocvičně a bylo zahájeno proslovem pana ředitele. Stejně jako v příbězích o Harry Potterovi
byli žáci prvního ročníku převezeni lodičkami do živanického hradu čar a kouzel a následně
do své nové třídy.
Druhý den čekali na starší žáky testrálové, kteří je doprovodili do jejich tříd a připravili jim
kolejní úkoly, za které mohli získat první fazolky. Ve středu proběhlo rozřazování studentů do
nových kolejí. Stejně jako v loňském roce sbírají žáci za své úspěchy zlatonky a fazolky do
kolejí a my budeme každý měsíc jejich snažení vyhodnocovat a odměňovat. Za školní
prohřešky budou děti naopak zasahovat potlouky. V rámci sbírání fazolek do kolejí se chceme
každý měsíc věnovat jednomu čarodějnému předmětu, k němuž se pojí i měsíční kolejní
úkoly. Prvním předmětem pro měsíc září jsou Dějiny čar a kouzel.
Naše škola také nabízí dětem možnost širokého vyžití v zájmových kroužcích, kterými jsou
pro letošek: sportovní kroužek, keramika, tenisová škola, orientační běh, hudebnědramatický kroužek, kroužek florbalu, tance a flétny.
I letos nás ve školním roce čeká opět spousta aktivit. Tou první, která již proběhla, byla
návštěva vojenského areálu Lázně Bohdaneč, kde se v rámci oslav děti seznámily s vojenskou
technikou. První velkou zkouškou pro naše nejmenší žáky bude školní výlet s přespáním v ZŠ
Okna v blízkosti Máchova jezera. Zde si užijeme krásnou přírodu, společné sportovní zážitky
a poznáme tu nové kamarády. Na konci měsíce října připravíme akci s názvem Dýňohraní, při
kterém si děti společně s rodiči ozdobí dýně, ale také zasoutěží. Akci zakončíme lampionovým
průvodem obcí.
Ze sportovních aktivit stojí za zmínku zahájení tradičního plaveckého výcviku a druhý ročník
Soptíkova lyžování.
V prosinci také plánujeme předvánoční školní vystoupení a jarmark.
Těšíme se, že s vámi opět budeme shledávat na našich školních akcích.

paní učitelky Mgr. Markéta Jeřábková a Mgr. Markéta Pikhartová
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Sbor dobrovolných hasičů Živanice
Tento rok jsme uspořádali malým hasičům 29. dubna celodenní výlet do Populárně naučného
centra Velký svět techniky v Dolních Vítkovicích. Děti měly možnost si hravou formou
vyzkoušet zajímavosti z vědy a techniky. Na ploše 14 000 metrů čtverečních jsou celkem čtyři
světy s trvalými expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Jedná se o Dětský svět,
Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody.
Každým rok je začátek měsíce května v naší obci ve znamení stavění májky u sokolovny. I v
letošním roce se nám podařilo vybrat v lese hezký smrk. Stavění májky 30. dubna proběhlo
opět za pomoci jeřábu ZOD Živanice. Na stavění navazovalo symbolické pálení čarodějnic z
navršeného roští a umístěnou čarodějnicí. Májku jsme byli nuceni stavět v polovině měsíce
května ještě jednou, z důvodu jejího skácení v nočních hodinách neznámým vtipálkem.
Otevřením bran brněnského výstaviště začal v sobotu 26. května krátce po poledni festival
Re:publika, který připomínal 100. výročí Československa a 90 let existence veletržního areálu.
I my jsme byli na zahájení se svým praporem. Do Brna se sjelo celkem 371 hasičských praporů,
což je rekord v celé naší více jak 100 leté historii. Po slavnostním defilé před hlavním vchodem
do areálu BVV a slavnostním zahájení se prapory vydaly do areálu výstaviště k pavilonu „A“,
kde byly všechny dekorovány pamětní stuhou k 100. výročí republiky.
Dalším výletem s našimi malými hasiči byla 16. června návštěva Pražského hradu. Zde jsme
měli možnost za doprovodu s odborným výkladem Npor. Brunou z hradní stráže navštívit
zajímavá místa v prostorách Pražského hradu, i taková, kam se normální návštěvníci
nedostanou.
Jubilejní 10. ročník soutěže ručních historických stříkaček v Mělicích 4. srpna 2018 se nesl
opravdu ve vskutku krásných ukázkách starých koňských stříkaček a soutěží jednotlivých
družstev. Tuto akci navštívilo mnoho známých osobností, ale i zástupců hasičů ze Slovenské
republiky. Vystoupili zde i naši malí hasiči s ukázkou požárního útoku a štafetovým během
přes překážky. Předtím ještě naši malí hasiči vystupovali 23. června na Dětském dnu v Dědku.
Naši ukázku historické techniky v akci - stříkačky Smekal z roku 1936 měli možnost shlédnout
vždy v 10 hodin v obou výstavních dnech v sobotu a v neděli návštěvníci akce Retroměstečka
v Pardubicích 22. a 23. září 2018 na Dukle.

za SDH Živanice Petr Vavřina
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Sbor dobrovolných hasičů Dědek
Dětský den v Dědku 2018
Letošní mimořádně teplé léto začalo už v červnu, avšak sobota 23. 6. byla chladná a větrná.
Krátce po půl druhé dětský den začal tradiční cestou za pokladem. Na cestu se vydalo 77 dětí,
čekalo je plnění snadných i těžších úkolů. Děti prokazovaly nejen svou šikovnost, ale také
znalosti, živaničtí myslivci pro ně připravili pěknou poznávačku rostlin, stromů i lesní zvěře.
Odměnou za splnění všech úkolů byl stejně jako v minulých letech podíl na sladkém pokladu.
Po návratu dětí proběhla na parketu ukázka práce hasičské přípravky ze Živanic.
Dále si děti i dospělí mohli vyzkoušet své střelecké umění na vzduchové střelnici a pro
vyřádění byl připraven oblíbený skákací hrad. Další velmi oblíbenou tradiční atrakcí je již
několikátým rokem svezení na koníčkovi. Letos této možnosti využilo na čtyřicet dětí.
Pro úspěch letošního dětského dne v Dědku se zasloužilo mnoho dobrovolníků z Dědka a
Živanic, kteří pouze za radostně rozzářené dětské oči přiložili ruku k dílu, za což jim všem patří
uznání a obrovský dík. Díky nim všem snad každé dítě odcházelo domů šťastné a plné zážitků.
Nohejbalový turnaj v Dědku
Po dvouleté odmlce se v sobotu 14. července konal letní nohejbalový turnaj na parketu
v Dědku. Herně byl letošní turnaj ve znamení nebývalé vyrovnanosti prvních tří párů. Při
úplné rovnosti získaných her rozhodoval až počet vítězných míčů. Večer jsme poseděli a
kladně hodnotili tradiční letní akci.
za SDH Děděk Jan Czagan

Sokol Živanice
Příspěvek o činnosti v místní T. J. Sokol nelze začít jinak než fotbalem a to ze dvou důvodů.
Prvním je ten, že v roce 2018 uplynulo 60 let od založení fotbalového oddílu Sokola a od
vstupu jeho mužstva do oficiálních fotbalových soutěží. Jistě důvod k oslavě. Tato oslava se
konala v sobotu 9. června v areálu T. J. formou fotbalového dne. Dopoledne byl sehrán
předposlední mistrovský zápas mužstva Sokola Živanice v divizi C, jejímž bylo účastníkem,
proti FK Turnov. Mužstvo nastoupilo už jako vítěz této divizní skupiny a postupující do vyšší
soutěže, do České fotbalové ligy (ČFL). Odpoledne bylo sehráno utkání starých gard Sokol
Živanice – SK L. Bohdaneč a utkání stará garda SK Slavia Praha s mužstvem sestaveným
z bývalých ligových hráčů hrajících dříve za Sokol Živanice, doplněných některými hráči ze
současného divizního mužstva.
Přítomní bývalí i současní hráči a fotbaloví činovníci obdrželi pamětní list a odznak oddílu,
tričko s potiskem k výročí a poukázku na občerstvení, následně byla předána reklamní pera
s potiskem k 60. výročí a k postupu do ČFL. Účastníci oslavy mohli shlédnout výstavku
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z historie i současnosti oddílu. Oslavný den byl zakončen večerní zábavou se skupinou Modrý
Mauricius. Jednalo se o vydařené setkání generací fotbalistů Sokola Živanice, podpořené
zájmem veřejnosti, místní i z okolí. Oslava byla podpořena z rozpočtu hejtmana
Pardubického kraje a z rozpočtu obce, v obou případech částkou 20 000 Kč.
Druhým důvodem je historická událost, postup mužstva Sokola Živanice do ligové soutěže,
do ČFL, což je poslední amatérská fotbalová soutěž. Výše už jsou jen profesionální druhá a
první liga.
Že tato skutečnost je důvodem pro podporu mužstva v jeho boji o ligové body od místní
veřejnosti při domácích zápasech si myslí hráči i činovníci oddílu, a proto tímto o tuto
podporu domácí veřejnost zdvořile žádají. Řečeno hlasem hráčů: „ S vaším fanděním se nám
bude hrát lépe a proto neváhejte a choďte na ligový fotbal v Živanicích“. Data zbývajících
podzimních domácích zápasů jsou následující:

29. 09. 2018 sobota 16.00 SK Převýšov
13. 10. 2018 sobota 15.30 SK Sokol Brozany
27. 10. 2018 sobota 14.30 FC Písek
17. 11. 2018 sobota 13.30 FC Litoměřicko

V odboru sokolské všestrannosti probíhají v sokolovně zavedená cvičení, na ploše
hokejového hřiště se hraje in-line hokej a svoji amatérskou ligu hraje družstvo florbalistů.
Ve čtvrtek 20. září bylo zahájeno pravidelné smíšené cvičení dětí. Každý čtvrtek od 16.30 do
17.30 v kategorii předškoláci a od 17.30 do 18.30 v kategorii školní děti (mladší žactvo).
Pro předškoláky bylo pořízeno další vybavení v podobě vícefunkčního setu. Tímto počinem
se završuje dosavadní úsilí mít sokolovnu vybavenou pro všestranné cvičení a některé sporty
dětí.
Dál probíhají cvičení pro dívky a ženy. Prakticky bez přerušení tomu bylo u cvičení Piloxing,
které probíhá každé úterý v době 18.30 – 19.30. Cvičení Zumba si dalo krátkou prázdninovou
přestávku, pravidelné pondělní hodiny 18.30 - 19.30 začaly pondělím 24. září.
V neděli 23. září zahájilo družstvo florbalistů svůj druhý rok účasti v amatérské lize Hradec
Králové.
Na ploše hokejového hřiště hraný in-line hokej zaznamenal v letošním roce vzestup. Zvýšený
zájem umožnil, že mohou proti sobě hrát dvě šesti/sedmičlenná družstva včetně brankářů a
projevil se také ve větší péči o hřiště (oprava mantinelů apod.). Hracími dny jsou čtvrtek a
neděle od 17.00.
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Další zájemci o tyto aktivity jsou vítáni.
Pokračovaly také údržbářské práce. Renovovány byly vstupní schody u sokolovny, v letním
parketu byly opatřeny dalším nátěrem stoly a lavice, včetně těch přenosných. Proběhnout
má ještě výměna stávajících světel v sále sokolovny za svítivější a úspornější a doplnění
osvětlení jeviště.
Obcí byl zpracován Plán rozvoje sportu v obci Živanice 2018 – 22. T. J. Sokol do něj přispěla
náměty na využití míst vniklých revitalizací Bukovky a přilehlého obecního lesa, obojí
v sousedství areálu T. J. např. pro plážové sporty (volejbal, tenis), fitness stezku a další.
V posledním čísle zpravodaje Živaňák (duben 2018) byl zveřejněn dotazník T. J. Sokol o co
by byl u občanů zájem z možných aktivit v odboru sokolské všestrannosti s prosbou vyjádřit
se a dotazník vrátit do poštovní schránky u sokolovny. Myšleny tím byly v podstatě všechny
tělocvičné a sportovní aktivity mimo fotbal, pro které je v T. J. už k dispozici vybavení, stačí
jen se zapojit a zorganizovat, vést. Vedle vyjádření zájmu byl očekáván i kritický názor k této
akci či k jiným aktivitám nebo neaktivitám T. J. Sokol.
Zpět se vrátily dva vyplněné dotazníky. Jeden s námětem na zumbu a kurz in- line bruslení
pro děti. Obsahem druhého byl námět zavést korfbal (pro děti, mládež), což je míčová hra
pro smíšená družstva a nabídka vést jej. Oba náměty jsou zařazeny do programu právě
začínajícího cvičebního roku.
Letošním rokem končí tříleté funkční období výboru T. J., takže na pořadu dne je volba
nového výboru. Stát se tak má na příští valné hromadě, nejpozději v březnu 2019.
V souvislosti se spíše nezájmem o práci činovníka a postojem v obci k zmíněné dotazníkové
akci může třeba napadnout otázka, co by - kdyby, např. se to nepodařilo. Ale lze vůbec
takovou situaci připustit? Neboť co potom dál? Výbor je přesvědčen o tom, že členská
základna spolu s ním takový stav nepřipustí a navíc, výbor věří, že jsou v obci lidé, kteří by byli
ochotni vzít na sebe úlohu člena a činovníka v místní T. J. Výbor se proto obrací na tyto lidi
s prosbou, aby v případě oslovení se tomu nebránili a na ty lidi co nemusí čekat na oslovení,
aby se nahlásili Luboši Bidlovi, starostovi T. J. (608 142 434).

Výbor T. J. Sokol
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Rozpis kulturních akcí v naší obci v roce 2018
28.9.2018 Položení věnce u pomníku padlých, předání nového hasičského automobilu,
hasičská soutěž, soutěže pro děti, večer živá hudba
14.10.2018 Drakiáda
4.11.2018 Babinec
11.11.2018 Strašidla u sokolovny
18.11.2018 Vánoční tvoření
1.12. 2018 Rozsvícení vánočního stromu
Přesné termíny jednotlivých akcí budou upřesněny na plakátech a místním
rozhlasem
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Vážení cestující,
v termínu od 17.9. do 20.12.2018 bude probíhat
I. etapa rekonstrukce komunikace v Černé u
Bohdanče. Průtah obcí bude uzavřen pro veškerý
provoz včetně vozidel MHD. Z tohoto důvodu nebude
v tomto termínu obsluhována spoji linky č. 18 zastávka
Černá u Bohdanče.
Výchozí a konečnou zastávkou pro spoje linky č. 18
bude zastávka Černá u Bohdanče,bytovky.
Za spoje obsluhující Živanice bude zřízena bezplatná
kyvadlová doprava v úseku Semtín,hl. brána –
Rybitví,závod – Dědek – Živanice,Nerad a zpět.
V zastávce Semtín,hl. brána bude umožněn přestup
z kyvadlové dopravy na spoje linky č. 18 a naopak.
Po dobu uzavírky nebude umožněno spojení mezi
obcemi Černá u Bohdanče a Živanice.
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OZNÁMENÍ O SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V SOBOTU 20.10.2018
Od

8,00-8,30

projíždí obcí

Nerad

8,45-9,15

projíždí obcí

Dědek

9,30-11,00 projíždí obcí Živanice
Při tomto svozu se budou Živanice projíždět dům od domu
jako je tomu v Neradu a Dědku. Proto nevozte odpad do
dvora obecního úřadu.
Časy jsou pouze orientační a prosíme občany o zajištění naložení odpadu,
jinak nebude odvezen.
Nebezpečný odpad:
pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, léky, oleje, kyseliny, louhy
– v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry
Velkoobjemový odpad:
matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, umyvadla, WC
mísy, zrcadla.
NEDÁVEJTE DO SBĚRU !!! Stavební suť, sudy s asfaltem, eternit.
A dále veškeré elektrospotřebiče, bioodpad, zářivky, tonery tiskáren, monočlánky,
kovový šrot (to vše lze celoročně ekologicky likvidovat prostřednictvím služeb OÚ
Živanice).
Bližší informace na OÚ nebo na tel. č. 724 880 011.
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