Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka
ročník XVI.
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Vážení spoluobčané,
v říjnu loňského roku proběhly volby do obecního zastupitelstva. Vám všem, kteří jste si
udělali čas a přišli dát svůj hlas, patří velký dík a můj respekt. Projevem své vůle ve volbách
ukazujete, že Vám osud naší obce není lhostejný.
Nově složené zastupitelstvo se již pravidelně schází a pracuje. Navázali jsme na činnost
rozdělanou v minulém období. Pokračujeme v úzké spolupráci s místními spolky i s jejich
podporou. Spravujeme naši obec s cílem, aby Živanice, Nerad a Dědek byly stále skvělé místo
pro život.
Letošní zima byla z hlediska údržby komunikací pro obec milosrdná. Krom jediného případu
nutného provedení posypu jsme si vystačili pouze s pluhováním. Ovšem nyní již probíhají jarní
úklidové práce. Děkuji všem, co se na nich podílejí, je jedno jestli se jedná o veřejné nebo
soukromé prostory, v obou případech je výsledkem krásnější obec. Ostatní bych rád poprosil,
aby si pořádku ve svém okolí vážili a snažili se jej udržet. Vždyť je k vzteku, když při procházce
obcí vidíte ležet nedopalky, obaly od sušenek nebo dokonce cosi, co tam zanechal něčí
čtyřnohý mazlíček. Nás na obci ještě čeká jarní údržba hřišť a po velikonočních svátcích v
sobotu 27.4. tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Na závěr úvodníku přijměte mé pozvání, přijďte mezi nás na jednání zastupitelstva, rádi si
vyslechneme vaše připomínky a nápady.
Petr Lejhanec, starosta obce

Střípky z obecního úřadu
 Ustavující zastupitelstvo
Na základě výsledků voleb do obecních zastupitelstev konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
byl při ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Živanice dne 31.10.2018 zvolen starostou
obce Petr Lejhanec. Místostarostkou obce se stala Mgr. Monika Horáková a dalšími
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zastupiteli jsou: Ing. Radek Kaderka, Marcel Mamiňák, Jiří Pošva, Ing. Pavel Uhlíř, Petr
Vavřina. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Radek Kaderka, předsedou finančního
výboru Petr Vavřina.
 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 16.11.2018. Přivítány byly 3 dívky.
 Rozpočet na rok 2019
Plánované příjmy pro rok 2019 jsou ve výši 15 433 000 Kč. Plánované výdaje jsou při zapojení
uspořených prostředků minulých let ve výši 29 892 500 (rezerva minulých let 14 459 500 Kč).
S rezervou je počítáno především na rekonstrukcí místní Základní a mateřské školy.
 Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy
V pondělí 1.4.2019 se za účasti zastupitelů obce Živanice uskutečnilo výběrové řízení na
rekonstrukci místní základní a mateřské školy. Výběrová komise doporučila zastupitelstvu
obce jednat o uzavření smlouvy s firmou VALC, s.r.o. V současné době se jedná s vybraným
zhotovitelem o podpisu smlouvy.
Budova místní školy má v nevyhovujícím stavu trámoví a krovy (napadení dřevomorkou). Dále
vyvstala nutnost navýšení kapacity školy, aby žáci měli družinu. Dosud byla družina v rámci
třídy, kde se vyučuje. Při provedených stavebních sondách byly zjištěny i nevyhovující
konstrukce stropů nad třídami, půdní vestavba by nebyla možná. V projektu bylo tedy
navrhnuto nejen nové trámoví a střecha, ale i výměna stropů v 1. NP, aby mohly vzniknout
nové půdní prostory. Součástí je i výměna plynových kotlů, nevyhovujících radiátorů, dále
odvlhčení zdiva, zateplení budovy a nová fasáda. Rekonstrukce by měla začít v polovině
června a do poloviny září by měly být předány do provozu stávající učební prostory. Zateplení
a dokončení podkroví se bude dále provádět za provozu ZŠ a MŠ za podmínek, aby nebyla
narušena výuka.
 Možná spolupráce s Městskou policií Lázně Bohdaneč
Město Lázně Bohdaneč v současné době ruší všechny uzavřené smlouvy s okolními obcemi
ohledně spolupráce s městskou policií. Obci Živanice byla nabídnuta možná spolupráce, která
by zahrnovala kompletní služby městské policie. Zastupitelé se dohodli, že kompletní služby
městské policie nevyužije. Obci by vyhovovala služba, která by byla oceněna konkrétní sazbou
za hodinu nebo výkon (měření rychlosti x hodin, odchyt psů). O podmínkách spolupráce se
dále jedná.
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 Těžba štěrkopísku v Lohenicích
Společnost České štěrkopísky plánuje těžit štěrkopísek u Lohenic. Proti plánované těžbě
štěrkopísku Lohenice IV. se zvedla v okolních obcích vlna odporu. Byl založen spolek proti
těžbě štěrkopísku v Lohenicích. Město Přelouč najalo právního zástupce, který bude
v záležitosti zabránění možné těžby štěrkopísku město zastupovat. Okolní obce, kterých by
se mohla těžba dotýkat, především zvýšenou intenzitou nákladní dopravy, jsou zvány na
jednání (Živanice, Lázně Bohdaneč, Břehy, Rohovládová Bělá, Lohenice). V současné době
Spolek a město Přelouč činí kroky k zastavení záměru těžby.
 Podání žádosti v dotačním programu na rekonstrukce a opravy sportovních zařízení
Na základě podané žádosti v dotačním programu poskytl Pardubický kraj obci Živanice dotaci
ve výši 100 tis. Kč na výstavbu „Sportovní kabiny s přístřeškem“ v místní části Dědek u letního
parketu, místo stávající plechové kůlny.
 Pořízení radiostanic s příslušenstvím
Pardubický kraj poskytl na základně podané žádosti obci Živanice dotaci ve výši 10 tis. Kč na
pořízení 2 ks nových radiostanic s příslušenstvím pro místní jednotku hasičů. Celková cena
radiostanic byla 15 234 Kč.
 Oprava a rozšíření veřejného osvětlení – Program obnovy venkova 2018
Pardubický kraj poskytl obci Živanice dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 120 tis. Kč na
opravu a rozšíření veřejného osvětlení a rekonstrukci místního rozhlasu. Nového osvětlení a
rekonstrukce se dočkaly lampy u obecního úřadu a v části za rybníčkem. Náklady na osvětlení
činily 239 055 Kč. Dále byla pořízena nová hlásící stanice, aby hlášení z Živanic bylo slyšet i
v Dědku. Náklady na rozhlas byly ve výši 127 637 Kč.
 Úprava veřejných prostranství včetně veřejné zeleně – Program obnovy venkova 2019
Obec Živanice podala žádost do Programu obnovy venkova roku 2019 ve výši 150 tis. Kč na
opravu 4 oplocení u pomníčků (2x Živanice, 1x Nerad, 1x Dědek), dále na výsadbu veřejné
zeleně a doplnění mobiliáře v obci (lavičky, květináče).


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

Na základě podané žádosti přes MAS Bohdanečsko byla přiznána obci Živanice dotace ve výši
90 % uznatelných nákladů na zhotovení nového chodníku od hlavní silnice ke škole a školce.
V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Záměrem je, aby
chodník byl do konce roku 2019 zhotoven.
 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
S Dopravním podnikem města Pardubic byla uzavřena smlouva na zajištění dopravní
obslužnosti na území obce veřejnou linkovou dopravou č. 18. Pro rok 2019 byly náklady
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vyčísleny na 510 498 Kč. Na konci zpravodaje najdete anketu ohledně případného zájmu o
změny jízdního řádu linky č. 18.
 Kompostéry
Naší žádosti o dotaci na Ministerstvu životního prostředí bylo vyhověno. Nyní se připravuje
výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Podle zjištěných informací je z důvodu
poskytovaných dotací u nás a na Slovensku v této době po kompostérech tak veliká poptávka,
že jejich dodání lze předpokládat až na podzim tohoto roku.
 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.
 Informace ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 27. 4. 2019
Při tomto svozu se bude Živanicemi projíždět dům od domu, jako je tomu v Neradu a Dědku.
Proto nevozte odpad do dvora obecního úřadu. Prosíme o zajištění nakládky odpadu. Více viz
leták na konci zpravodaje.

Mateřská škola
Po vánočních prázdninách jsme se opět všichni sešli v plném počtu a nabiti novou energií
v naší mateřské škole. Na začátku druhého pololetí školního roku se děti těšily z úspěšného
umístění ve výtvarné soutěži „ Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje“, do které
přispěly společnou výtvarnou prací. V období masopustu proběhl v naší mateřské škole
karneval, při kterém děti s radostí plnily připravené úkoly a soutěže.
V lednu naši malí plavci dokončili kurz plavání, ze kterého si pyšně přinesli mokré vysvědčení.
Při lekcích plavání se dětem plně věnovali profesionální lektoři plavání. Hravou formou je
seznamovali s vodou, zbavili veškerých obav a děti si osvojily základy plaveckých stylů.
V únoru jsme pro děti připravili dvě hodiny muzikoterapie s naučnou pohádkou.
Kvalifikovaná lektorka děti zapojovala do děje a na konci terapie si děti vyzkoušely různé
hudební nástroje.
V průběhu měsíce probíhalo seznamování předškolních dětí s budoucí paní učitelkou ze ZŠ
Mgr. Romanou Pražákovou. Paní učitelka docházela na řízené činnosti v mateřské škole a
vhodnou formou se s dětmi seznamovala při předškolním vzdělávání. Nadále paní učitelka
plánuje adaptaci dětí přímo ve třídě ZŠ, kde si děti vyzkouší nové prostředí při plnění
připravených úkolů a setkají se s novými kamarády.
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V měsíci březen je připravena přednáška pro rodiče předškolních dětí, kde budou rodičům
poskytnuty veškeré informace potřebné pro vstup do ZŠ.
I v dalších měsících pro děti připravujeme různé akce. Navštíví nás profesionální divadlo,
čekají nás další návštěvy solné jeskyně, pěší výlety, výlet na zámek Staré Hrady, Čarodějnický
rej, oslava dne dětí, preventivní přednáška Policie ČR.
Školní rok opět zakončíme tradicí naší mateřské školy, kterou se stala „Zahradní slavnost“.
Jedná se o rozloučení všech dětí, učitelek i rodičů s budoucími prvňáčky. Rozloučení probíhá
v podobě vystoupení nejstarších dětí spolu s dětmi mladšími. Můžete se těšit na domácí
pohoštění z kuchyně rodičů a prarodičů i na soutěže pro děti připravené v prostorách školní
zahrady.
Přijímání dětí pro následující školní rok 2019/2020 proběhne 6. 5. 2019 od 7:00 do 17:00 hod
v mateřské škole. Rodiče si nesmí zapomenout potřebné doklady a vyplněné tiskopisy.
Veškeré informace jsou dostupné přímo v mateřské škole nebo na jejích stránkách.
Renata Pyskatá, vedoucí učitelka mateřské školy

Základní škola
Co nového přinese 2.pololetí v živanické škole čar a kouzel?
Rok 2019 v naší škole zahájilo také letos Soptíkovo lyžování. Více než polovina dětí vyrazila
na zasněžené kopečky v Olešnici, kde si po celé dva dny užívaly zimních sportů.
V zimních měsících se také uskutečnila pravidelná výuka plavání v Aquacentru Pardubice.
V lednu jsme v rámci kolejních předmětů školy čar a kouzel dětem do výuky zařadili předmět
obrana proti černé magii. Nejvíce děti bavilo výtvarně vyjádřit svůj největší strach a poté ho
něčím veselým zesměšnit.
V únoru jsme vyhlásili celoškolní projekt, nazvaný Astronomie pro děti, který se prolínal do
školní i mimoškolní činnosti dětí. Děti získávaly spoustu nových poznatků o vesmíru, a to
formou besed, tématických prezentací a samostatným vyhledáváním informací v
encyklopediích. Starší žáci zpracovávali portfolio pro kosmické výcvikové středisko a zkoušeli
si, zda by se mohli stát kapitány vesmírné lodi. Vyhlásili jsme také celoškolní tvořivou soutěž
Miss planeta, která se setkala s velkým ohlasem. Do vytváření nejrůznějších velmi originálních
modelů planet se pouštěly celé rodiny a výsledkem byla výstava soutěžních výtvorů ve
vestibulu školy. Mnoho dětí si domů odneslo diplomy a ceny.
Děti i rodiče projevili svou nápaditost také při vymýšlení vlastních souhvězdí a především pak
při přípravě úžasných kostýmů na náš Vesmírný karneval, který se konal koncem února v
sokolovně. Děti se představily v nejrůznějších kostýmech planet, hvězdných obloh,
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kosmonautů, mimozemšťanů, sluncí a měsíců, raket a dalších vesmírných těles. Společně
jsme soutěžili, tancovali, řádili a také plnili zkoušku NKÚ z oboru astronomie. V rámci školní
družiny děti ještě soutěžily ve vytváření vesmírných robotů a dalších objektů z krabic a
odpadového materiálu. Projektový měsíc jsme zakončili návštěvou hvězdárny. Tímto také
všem rodičům velmi děkujeme za podporu našich aktivit.
Jarní období jsme zahájili péčí o kouzelné tvory, ještě bychom měli zvládnout famfrpál, létání
na košťatech, základy bylinkářství, věštění z čísel a jasnovidectví.
Již brzy také v naší škole přivítáme nové předškoláky, aby si zvykali na školní prostředí, ale i
jejich rodiče, pro které opět připravujeme přednášku ke vstupu dětí do školy. Nakonec je
pozveme ke “kouzelnému” zápisu do 1. třídy, který se koná 4. dubna.
Závěrem školního roku čeká děti ještě mnoho nejrůznějších akcí, např. tradiční závody v
orientačním běhu, spolupráce s knihovnou v Přelouči, atd.
Předběžně plánujeme školní vystoupení a loučení s žáky 5. ročníku v sokolovně na středu 19.
6., tentokrát v trochu jiném duchu, ale nechte se překvapit.
V termínu 23. - 27.6. vyrazíme s dětmi na sportovní pobyt v rekreačním středisku Eden v
Krkonoších.
Nakonec se 28.6. společně rozloučíme se školním rokem i Harry Potterem.
Mgr. Markéta Pikhartová

Sbor dobrovolných hasičů Živanice
Když se trochu ohlédneme do historie našeho sboru, tak zde musíme konstatovat, že
v loňském roce to bylo přesně 40 let, kdy bylo místním „požárníkům“ přiděleno vozidlo, které
by mohli využívat. Bylo to v roce 1978 vozidlo značky ROBUR. Na vozidle bylo poté ještě
odpracováno ještě mnoho hodin na úpravách, aby mohlo sloužit k užívání místní jednotce.
Velkým svátkem pro náš sbor bylo předání nového hasičského dopravního automobilu Ford
Tranzit do užívání místní JSDH Obce Živanice 28. září 2018. Vozidlo bylo pořízeno za podpory
z dotace Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a z dotace Pardubického
kraje.
Akce započala setkáním všech hasičů a hostů s technikou u ZŠ Živanice. Poté se všichni
průvodem s prapory České republiky, praporu obce a praporu sboru přemístili k památníku
obětem 1. světové války. Zde byl položen v upomínku věnec ke 100. výročí vzniku republiky.
Dále se průvod ubíral k sokolovně, kde proběhl hlavní program akce – slavnostní nástup
s předáním nového automobilu, předání stuhy od obce k hasičskému praporu sboru
s žehnáním p. faráře. Samozřejmě, jak než jinak, než k takové akci vždy patří předání ocenění.
Tentokrát za účasti představitelů Okresního sdružení hasičů - starosty Bohuslava Cermana a
náměstka starosty Martina Pištory.
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Dále program pokračoval okrskovou soutěží v požárním sportu. Jednalo se o netradiční
štafetu složenou v 1 trati přelezením skládacího žebříku, v další trati smotáním hasičské
hadice, poté štafeta pokračovala přenesením hasicího přístroje a v posledním úseku zapojení
štafetových hadic na rozdělovač a proběhnutí se zapojenou proudnicí cílem. Dále se zde
soutěžilo v požárním útoku s 2 pokusy. Po ukončení soutěže jsme měli možnost shlédnout
ukázku našich malých hasičů. Sportovní výkon ještě zpestřily ukázky historické techniky, jak
naší stříkačky Smekal, tak stříkačky PS-8 hasičů z Dědka. Po ukázkách následovalo vyhlášení
výsledků. Jako první se umístili hasiči z Dědka. 2. místo obsadilo smíšené družstvo žen ze
Břehů za podpory hasiček ze Živanic - doplňovali hasiči z Mělic, 3. místo získal domácí sbor muži a na 4. místě skončili muži ze Břehů. Dále program pokračoval před sokolovnu, kde si to
měli možnost děti užít na již připravených soutěžích. Závěr této akce patřil až do dlouhých
večerních hodin hudebnímu duu kapely Triton p. Hájka.
Podzim mladí hasiči věnovali fyzické přípravě, zázemí jim poskytla sokolovna. Využívali
všechno dostupné nářadí. Mile nás překvapila zdatnost dětí, které žijí v době počítačů a her,
a přes to zvládají to, co pro naše dědy bylo samozřejmé.
14. prosince se uskutečnila tradiční akce "spaní v sokolovně". Zvládli to i nejmladší noví
členové bez slziček. Velkou zásluhu na tom měli i naše starší děti, které pro ně vytvořily krásný
program plný zábavy, her a smíchu. Měli jsme tu možnost poprvé shlédnout v rámci této akce
velké magické představení, které si pro nás připravili naši chlapci. Povečeřeli párky v rohlíku
a poslali balón Ježíškovi, který byl popsán tajnými přáními. Ráno, když jsme měli odcházet
domů, bylo v sokolovně ticho a všichni spali.
A jak jsme zahájili letošní rok? Jak jinak, než hasičským plesem 16. února. Na plese se nám
měla možnost poprvé představit hudební kapela RYTMIK z Jedlové u Poličky. Kapela nás mile
překvapila, jak svým složením 8 muzikantů, tak i zahraným repertoárem. Věříme, že i
v následujícím roce, kdy nám opět přislíbili účast, bude sál jako letos opět téměř vyprodán a
všichni kteří mezi nás zavítají, si odnesou mnoho hezkých vzpomínek a tanečních zážitků.
V sobotu 2. března se naši členové ještě podíleli na přípravě sálu pro dětský karneval, který
byl z hlediska volného termínu přesunut před Obecní ples. V příštím roce by se karneval měl
opět konat ve stejném termínu jako hasičský ples.
Březnovou sobotu 16. 3. jsme provedli v Živanicích a Neradu sběr starého železa. Děkujeme
všem našim občanům, kteří přispěli železným šrotem do sběru, kterého se nám podařilo
sebrat 4 tuny.
za SDH Živanice Petr Vavřina
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Sokol Živanice
V závěru posledního příspěvku za T. J. Sokol Živanice do zpravodaje Živaňák (září 2018), bylo
vzpomenuto, že rokem 2018 končí tříleté funkční období stávajících vedoucích činovníků
jednoty, že na pořadu dne je zvolit činovníky nové a že se tak má stát do konce března 2019.
V souvislosti s tím byla v příspěvku vyslovena určitá obava z tohoto celkem přirozeného
úkolu, kterým volba nových činovníků v každém spolku je. Obava vycházející z pociťovaného
malého zájmu o tuto činovnickou činnost, a proto následovala výzva a prosba k občanům
obce, aby se v případě oslovení, nebo z vlastní iniciativy do Sokola zapojili. Obojí bylo
vysloveno s vědomím zajistit dobrou funkci významné části z občanské vybavenosti obce,
kterou T. J. Sokol Živanice se svým areálem jako součást České obce sokolské (ČOS), jistě
představuje. Připomeňme, že ČOS byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je
organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní a společenskou činnost a
prostřednictvím těchto činností přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a
duchovní úrovně naší společnosti. (Stanovy ČOS.)
V nynějším příspěvku dovolte stručně uvést, z pohledu dění v roce 2018, jak uvedený účel a
cíl místní Sokol naplňuje nebo umožňuje.
Cvičební činnosti se věnovaly děti a ženy. Děti jednou dvouhodinou v týdnu, ve čtvrtek. První
hodina patří předškolákům, druhá dětem nad 6 let, jedná se o společné cvičení hochů a dívek.
K těmto pohybovým aktivitám dětí lze přiřadit i hojné využívání dětského hřiště na cvičišti
před sokolovnou s každodenní přístupností. Každé pondělí probíhala hodina Zumby, každé
úterý hodina cvičení Piloxingu. Obou těchto cvičení se zúčastňují ženy, ač mohou i starší
žákyně a dorostenky. Většímu zájmu se zatím těšil Piloxing, který si uspořádál občas i sobotní
dvouhodinovky. Cvičení mužských složek neprobíhalo, třebaže sokolovna má vybavení pro
cvičení typu kondiční průpravy. Výjimku tvořilo několik kondičních hodin hráčů fotbalového
mužstva v zimní přípravě.
Sportovní činnost probíhala jako zájmová a jako výkonnostní.
Zájmovou sportovní činností byl in-line hokej, jednou až dvakrát v týdnu a následně v menší
míře hokejbal. Obojí na ploše hokejového hřiště, kde, mrzlo-li, byl udělán led, aby se bruslilo
a hrál lední hokej (např. v letošní zimě byl led po dobu šesti dnů.) Pro letní období jsou na
této ploše vyznačeny dvě hřiště na tenis, jedno na košíkovou a jedno (splečné) na volejbal a
nohejbal, k dispozici jsou příslušné sloupky a sítě. Pro zájmový sport má T. J. k dispozici tři
stoly na stolní tenis a vybavení na batminton, včetně pálek, badmintonových raket a míčků
k zapůjčení. Přijde-li žádaná dotace od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v dobré
výši, bude zakoupeno vybavení pro korfbal (míčová hra pro smíšená družstva), pro který je
připravena vedoucí.
Sportem na výkonnostní úrovni v T. J. (tj. hraným soutěžně s možností postupu) byl nadále
fotbal a druhým rokem florbal. Fotbal je reprezentovaný jediným družstvem, A-týmem. To
hrálo v jarní části sezony v jedné ze skupin divizní soutěže, tu vyhrálo a postoupilo do soutěže
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vyšší, do České fotbalové ligy (ČFL), třetí nejvyšší fotbalové soutěže v republice. Tým sehrál
v průběhu roku na místním hřišti celkem 16 mistrovských utkání. Po vítězném tažení v divizní
soutěži proběhla oslava 60ti let trvání organizovaného fotbalu v rámci T. J., jejíž součástí
bylo sehrání dvou oslavných přátelských zápasů. Problémem se stal a jako problém zůstává
fotbal mládeže. Na rozdíl od předchozích let fotbalový oddíl nemá vlastní družstva žáků a
dorostu. U žáků je to zatím řešeno formou souklubí, tj., že evidovaní žáci Sokola Živanice
hrají v družstvech jiných klubů a tedy i zápasy na jejich hřištích. Nebylo by už na čase obnovit
místní žákovský fotbal např. i formou smíšených družstev do věku pokud regule dovolí?
Družstvo florbalu hraje ve florbalové lize amatérů Hradec Králové formou hracích dnů
v období září – březen.
V oblasti kulturní a společenské činnosti proběhly v sokolovně a okolním areálu akce, lze
říci, že typově už standardní. Tři plesy, (proč by nemohly přibýt další?), akce pro děti
organizované uskupením „Místní spolky“ za podpory obce Živanice s názvy: Jarní dílna,
Šikovné ručičky, Strašidla u sokolovny, Drakiáda, Vánoční tvoření, Dětský karneval.
Přičiněním stejného uskupení se uskutečnily čtyři setkání v neděli odpoledne pod názvem
Babinec, dále tradiční Čarodějnice, rozsvícení Vánočního stromu s programem školních dětí.
Proběhla zde řada akcí místní školy: školní karneval, diskotéka, vystoupení kouzelníka,
cestopisná přednáška, samostatná vystoupení školy a školky s vánočním programem pro
veřejnost. Areál posloužil k jubilejní oslavě 70ti let místního mysliveckého sdružení,
k slavnostnímu uvedení nového automobilu SDH do provozního užívání a také k cvičení
smíšeného družstva malých hasičů. Areál pro takovéto akce školy a místních spolků je
poskytován zdarma, díky podpoře činnosti T. J. z rozpočtu obce. V letním parketu se
uskutečnily dvě vystoupení kapel s tancem a jednodenní rokový festival. Sokolovna, letní
parket a okolí posloužily i k akcím soukromého charakteru typu svatební hostina nebo párty,
narozeninová oslava. Po delší době se u sokolovny udály i zabíjačkové hody. Provozováním
každodenní hostinské činnosti v sokolovně je suplována kamenná hospoda v obci. Proč
„sortiment“ v oblasti kulturní a společenské činnosti neudělat pestřejší a akce četnější?
Např. u příležitosti poutě a posvícení nebo jiných dnů něčemu v roce zasvěceným nebo
tanečními kurzy pro manželské páry, výchovnými a vzdělávacími přednáškami, pořádáním
blešího trhu, výstav apod.
Úkolem výboru Sokola je starat se o dobré materiální podmínky, dobrý stav objektů a finanční
zajištění pro uvedené činnosti. Zatím se to dařilo. Ve finanční oblasti díky sponzorům a
dotacím z veřejných zdrojů na základě podaných žádostí (z rozpočtu Pardubického kraje,
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, mateřské Východočeské župy, rozpočtu obce).
I pro letošní rok byly tyto žádosti podány. Významné v této oblasti je pochopení u
zastupitelstva obce, které představuje důležitou jistotu. Např. pro letošní rok jím byla
přislíbena T. J. pomoc nad rámec obvyklého ročního příspěvku při rekonstrukci plynové
kotelny v sokolovně, neboť přiznaná dotace na tuto akci z rozpočtu Pardubického kraje ve
výši 200 000 Kč nestačí.
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S potěšením lze konstatovat, že výše zmíněná prosba k občanům z posledního zpravodaje
Živaňák o zapojení se do činnosti Sokola našla svoji odezvu. Dvě maminky, Veronika
Pařízková a Lucie Koubová se rozhodly být cvičitelkami dětí a začaly se této práci věnovat (
jejich zvací letáček na toto cvičení je přiložen).
Závěrem příspěvku dovolte poděkovat všem občanům, kteří výboru T. J. v minulém funkčním
období pomáhali v jeho práci a činnost T. J. podporovali, zejména těm z uskupení „Místní
spolky“ a zastupitelstvu obce. Nechť tento příspěvek poslouží k motivaci občanů, hlavně
mládeže, využívat možností místního Sokola ke svému užitku jako jeho členové nebo jako
občané podporující existenci místního Sokola v obci, aby zde Sokol plnil svoji funkci ve
smyslu účelu a cíle daných mu stanovami, jak je uvedeno na začátku příspěvku.
Valná hromada T. J. Sokol Živanice hodnotící minulý rok 2018 a volba vedoucích činovníků na
další funkční období, obvykle tříleté, se uskutečnila v pátek 5. dubna v 18.00 hod.
v sokolovně.
Výbor T. J. Sokol

Rybářský kroužek Živanice
Rybářský kroužek se těší čím dál větší oblibě u dětí. V září 2018 jsme přivítali pět nových
rybářů. Děti ovládají znalosti především v poznávání ryb, navazování háčků, přípravě
rybářského prutu a rybolovnou techniku.
Od března 2019 má rybářský kroužek již třináct registrovaných rybářů.
Jako každý rok, proběhnou rybářské závody, při nichž doufáme v hojnou účast a pěkné
úlovky.
Všem rybářům přejeme v letošní sezóně mnoho úspěchů.
S pozdravem

Milan Kolman
vedoucí Rybářského kroužku Živanice

Myslivecký spolek Živanice
Myslivecká lidová společnost v Živanicích byla založena 1. června 1948, jako první na okrese
Přelouč. Později byla přejmenována na Myslivecké sdružení Živanice a po novele Občanského
zákoníku nese název Myslivecký spolek Živanice. V současné době vykonává myslivost 16
členů, jejichž průměrný věk činí 61,5 roku. Honitbu o výměře 1200 ha má spolek pronajatou
od Honebního společenstva Živanice, které zastupuje honební starosta Bohuslav Hrubý.
Vzhledem k tomu, že máme zájem o omlazení členské základny, organizujeme každoročně
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pro školní děti střelecký den v areálu u naší klubovny a při příležitosti konání dětského dne
v Dědku výstavu o myslivosti s poznáváním zvěře a ptactva. V loňském roce jsme za podpory
obce a ve spolupráci s místní základní školou uspořádali oslavu 70. let MS Živanice. Doufáme,
že některé mladé zájem o přírodu a myslivost bude natolik inspirovat, že se jednou stanou
našimi členy.
Hlavním posláním myslivecké činnosti je však péče o zvěř a všechny dotčené druhy, které se
v honitbě vyskytují. Především se jedná o přikrmování zvěře v období nouze, zejména pak
v zimním období, kdy se pravidelně každou sobotu scházíme ve skladu krmení, které pak
rozvážíme na přidělená krmeliště a zároveň přitom sledujeme i zdravotní a kondiční stav
zvěře. Dále věnujeme pozornost ochraně zvěře před škodlivými činiteli. Určená skupina členů
pravidelně obnovuje pachové ohradníky kolem frekventované silnice v místech přechodu
zvěře. Nemalou pozornost ve spolupráci s místním ZOD věnujeme ochraně mláďat při sečení
pícnin. V letošním roce nakupujeme nově vyvinuté opticko-akustické plašiče pro ochranu
hlavně srnčí zvěře při sečení a snížení ztrát na silnicích.
Myslivci jsou jedna z mála skupin společnosti, která je v přírodě takřka denně a v každém
ročním období. Pokud chodíme s otevřenýma očima, vidíme stále postupující poškozování
přírody ve smyslu úbytku rostlinných druhů, hmyzu a v důsledku toho ptactva a drobné zvěře.
Zcela vymizeli králíci, koroptve, téměř i křepelky, pod minimální stav poklesly stavy bažantí
zvěře a výrazný pokles nastal i u zajíců. V mysliveckém roce 2017, 2018 byl i slabý výskyt myší
a v důsledku toho nastalo i značné snížení stavů u dravců, poštolek, motáků i káňat. Dříve
platilo, že při vysokém výskytu myší se zvýší i stav predátora, lišek. V našem revíru tomu bylo
loni naopak, zvýšil se stav lišek- bylo jich celkem odloveno 30. Stav srnčí zvěře se stabilizoval
a je udržován na normovaných stavech. Proti minulým rokům se však zvýšily stavy černé
zvěře.
Značný problém nejen pro zvěř, ale i pro všechny živočichy v přírodě způsobuje současný
systém zemědělského hospodaření v celé ČR (velké monokulturní hony, značná chemizace
atd.). Žádný živočich nemůže existovat bez vhodných podmínek prostředí. Toto prostředí
musí zvěři poskytovat dostatek vhodné potravy, úkryt a zajistit klid potřebný k rozmnožování
a odpočinku. Nelze si proto představit kladný efekt toho, že stavy určitého druhu zvěře
posílíme nákupem a vypuštěním do neodpovídajícího prostředí. Nejprve musí celá společnost
vytvářet vhodné podmínky a pak můžeme uvažovat o rozmnožování v odchovnách a
vypouštění zpět do volné přírody.
V honitbě Živanice se vyskytly i některé nepůvodní druhy živočichů, jako je šakal obecný,
vydra říční, nutrie, psík mývalovitý, kormorán velký, orel mořský, husice nilská, jeřáb
popelavý. Několik let v části Podhoře žije káně lesní-albín.
Myslivecký spolek touto cestou děkuje za velmi dobrou spolupráci Obecnímu úřadu
s místními spolky, místní základní škole a ZOD Živanice.
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Na závěr bych chtěl poprosit občany, aby při vycházkách se psy je nenechávali volně
pobíhat a rušit tak zvěř při kladení mláďat a hnízdění ptactva. Dále je pak pro psa smrtelné
nebezpečí nakažení se Aujezskyho chorobou, jejíž nositelem je černá zvěř.
Za MS Živanice Jaromír Bečka – hospodář

Rozpis kulturních akcí v naší obci v roce 2019
duben:

Cykloopaťák (zastavení v Dědku) 13.4.
čarodějnice 30.4. (vatra u sokolovny a na parketu v Dědku)

květen:

pohádkový les
zájezd do Mirakula 25.5.
Babinec

červen:

Hurá prázdniny
Dětský den v Dědku 22.6.

září:

Škola volá
Babinec

říjen:

Drakiáda

listopad:

Babinec
Průvod strašidel
Muzikál (divadlo Hybernia)
Vánoční tvoření + rozsvěcení stromu (+škola) sobota 30.11.
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Zájezd do zábavně naučného parku Mirakulum
(www.mirakulum.cz)

Obec Živanice pořádá v sobotu dne 25.5.2019 zájezd do parku Mirakulum.
Cena vstupenky 130,- Kč za osobu (od 90 cm výšky), včetně dopravy.
Odjezd autobusu v 8:00 hod. od sokolovny v Živanicích.
Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadu Živanice v úředních hodinách.
Informace na tel. 724 880 011 – kapacita 48 míst
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích od svého založení v roce 2012 nadchl statisíce
návštěvníků. Najdete zde nezměrné množství zábavy i poučení. Společným jmenovatelem je příroda,
dřevo, nápaditost a pohybová aktivita. Čekají na vás rovněž naučné, ale i pro nejmenší děti zábavně
a sdělně pojaté expozice. Svět Mirakula navíc prozkoumáte hned na několika úrovních! Pod parkem
se vine přes 750 metrů podzemních chodeb. Z pořádné výšky se podíváte z korun stromů, kam
dosahují naše lanové prolézačky. A mezitím? Obří trampolíny, tobogány, originální prolézačky,
rozsáhlé bludiště nebo zóna pro batolata s megapískovištěm. Všude najdete množství zeleně s
blahodárným stínem v horkých dnech. Upravené, zelené trávníky a cesty, čisto, dostatek košů na
recyklovatelný odpad, možnosti posezení nebo poležení třeba na krásných piknikových loukách. V
amfiteátru jsou pořádána pravidelně živá vystoupení. A netečnými vás nenechá ani nabídka
sousedního Tankodromu Milovice, s nímž nás pojí dvoukilometrová úzkokolejná dráha.
Cena plného vstupného za 1 osobu činí 210 Kč. Ve všední dny mimo letní prázdniny, pro předem
objednané 100,-Kč osoba. O víkendech, státních svátcích a prázdninách pro předem objednané 130,Kč osoba.
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OZNÁMENÍ O SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V SOBOTU 27.4.2019
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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Anketa
V současné době zajíždí spoj linky č. 18:
ze Zborovského náměstí do Živanic, Neradu ve všední pracovní dny v časech: 5:41, 12:49, 15:08, 16:48,
22:08 (spoje s označením N)
Z Živanic, Neradu je čas odjezdů v pracovní dny: 6:16, 13:31, 15:57, 17:37, 22:43

.

Uvítal/a bych změnu časů jízdních řádů linky č. 18 takto:

.

Směr:
Zborovské náměstí Pardubice
do Živanice, Nerad
Návrh na změnu:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Směr:

.

Živanice, Nerad do Pardubice

.

Návrh na změnu:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Návrh na změnu jízdních řádů odevzdejte do konce měsíce května na obecní úřad
(možno i do schránky).
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