Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka
ročník XVI.

číslo 2

Říjen 2019

Vážení spoluobčané,
půl roku uběhlo jako voda a máme tu podzim s novým číslem Živaňáku. Letošní
podzim je v naší obci ve znamení realizace hned několika významných projektů. Tím
největším je rekonstrukce budovy základní školy. Přes veškeré obavy, zda se vše stihne
včas, probíhá rekonstrukce dle plánovaného harmonogramu. Rád bych na tomto místě
poděkoval všem rodičům i ostatním občanům, kteří pomohli při vyklízení celé školy
před rekonstrukcí a opětovnému nastěhování tříd před začátkem vyučování. Nyní již
probíhají práce na zateplení pláště budovy a v nově vzniklých prostorách dřívější půdy.
Opravu historického vstupu do budovy školy provedou restaurátoři. Kolaudace po
celkové rekonstrukci je plánována na duben 2020.
Dalším významným projektem je vybudování nového chodníku od zastávky
autobusu k základní a mateřské škole. Chodník v této části obce dlouho chyběl, jistě
přispěje k bezpečnosti všech chodců pohybujících se ke škole i dále ke hřbitovu.
Kráse naší obce také prospěje renovace podezdívek a plotů u pomníku padlým
v Živanicích a u „křížků“ v místních částech Dědku i Neradu. Akce v Dědku však bude
složitější, pokusíme se zde přesadit lípu, která byla před nedávnem vysazena a dnes ničí
svými kořeny podezdívku. V příštím roce provedou restaurátoři opravu pomníku
i „křížků“.
Dále bychom rádi vyřešili havarijní stav zdi okolo místního hřbitova. Tato zeď je
stejně jako kostel kulturní památkou a jejím majitelem není obec, ale Římskokatolická
církev Lázně Bohdaneč. Z tohoto důvodu nemůžeme opravu realizovat sami, a proto
jednáme se zástupcem Římskokatolické církve o její opravě. Nejkritičtější místa byla
majitelem provizorně zajištěna a bylo nám přislíbeno, že oprava bude v dohledné době
řešena. Konkrétní termín opravy však zatím bohužel neznáme.
Nyní nás čeká spolu se zaměstnanci obce podzimní úklid a příprava na zimní
sezónu. Tradiční sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
2. listopadu.
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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


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 emailem na obec@zivanice.cz. Poslední vítání občánků proběhlo 17. 5. 2019. Přivítány
byly 3 dívky a 2 chlapci.



Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy

V pondělí 1. 4. 2019 proběhlo na základě vyhlášeného výběrového řízení otevírání
obálek na výběr zhotovitele rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ v Živanicích. Hodnotící
komise složená ze zastupitelů obce a administrátora veřejné zakázky doporučila
schválit podepsání smlouvy na zhotovení rekonstrukce s firmou VALC s.r.o. za cenu
11 994 194,51 Kč bez DPH. Dále byla na základě poptávkového řízení vybrána
společnost Saxum inženýring s.r.o., která zajišťuje při rekonstrukci školy technický
dozor a bezpečnost práce za cenu dle předložené cenové nabídky 300 000,- bez DPH
(4x v týdnu + 1x týdně kontrolní den všech zúčastněných stran). V pátek 14. 6. proběhlo
za účasti rodičů a místních hasičů vyklizení školy a firmě bylo předáno staveniště.
Z důvodu špatného stavu trámoví a střechy došlo k výměně střechy a stropních panelů,
vznikly tak nové požadované půdní prostory pro výuku dětí. Dále dojde k zateplení
budovy a zhotovení nové fasády. Práce probíhaly a probíhají dle předloženého
harmonogramu. Děti zahájily výuku v budově sokolovny a v pondělí 16. září i v budově
školy, jak bylo domluveno. Oproti harmonogramu prací se navíc stihly před zahájením
výuky položit i nové podlahy, nová barevná výmalba a ve třídách byly vyměněny
i umyvadla a obklady kolem nich.



Zhotovení chodníku od zastávky BUS k ZŠ a MŠ

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců (hlavně dětí navštěvujících ZŠ a MŠ)
zastupitelstvo obce zahájilo přípravy na nový chodník od zastávky BUS ke škole a
školce. Samotné stavbě předcházelo složitější stavební řízení, týkající se především
bezpečnosti a požadavků dopravní policie. Výběrová komise vybrala firmu MIROS
Pardubice, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 1 572 589,38 Kč vč. DPH. Stavební
dozor na tuto akci bude provádět společnost Saxum Inženýring s.r.o. za cenu 26 620,Kč vč. DPH. Na tuto stavbu obec uplatnila žádost o dotaci prostřednictvím MAS
Bodanečsko z IROP. Dotace byla obci přiznána a je ve výši 80 % nákladů.
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Oprava místních komunikací

Vyvstala
nutnost
opravy
místní
komunikace
v Živanicích
vedoucí
od přečerpávací stanice směrem ke mlýnu. Opravu na základě cenové poptávky
provedla Správa a údržba silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Přelouč ve výši
260 150,- Kč včetně DPH. Byl proveden nový asfaltový povrch.

 Veřejné osvětlení v ulici k Zemědělskému a obchodnímu družstvu
„Bratranců Veverkových“ Živanice
5 ks lamp veřejného osvětlení v ulici k ZOD bylo v havarijním stavu. Cenová nabídka
na opravu tohoto osvětlení od společnosti, která osvětlení v obci spravuje Osvětlení a
energetické systémy a.s. je ve výši 126 670,42 Kč včetně DPH. Objednávka na opravu je
zaslána a budou zahájeny práce.



Územní studie

Odborem hlavního architekta Magistrátu města Pardubic byla schválena Územní
studie na lokalitu Z1 (prostor od zemědělského družstva k Neradu na výstavbu
rodinných domů). Studie byla vzata zastupiteli na vědomí.



Jmenování kronikáře obce

Dohodou mezi zastupiteli byla zvolena kronikářkou obce místostarostka
Mgr. Monika Horáková. Kronika bude vedena elektroniky ročně s následným
vytištěním, bude obsahovat přílohy a počínat zápisem za rok 2019.



Žádost Římskokatolické farnosti Lázně Bohdaneč o finanční příspěvek

Farnost Lázně Bohdaneč požádala obec o příspěvek na dokončení opravy střechy
kostela nad vstupem do kostela a do věže kostela v Živanicích o částku ve výši
45 000,- Kč. Rozpočet na dokončení opravy je ve výši 215 201,- Kč. Zastupitelé se
dohodli na poskytnutí finančního příspěvku v celé výši, kterou farnost požaduje
a příspěvek byl poskytnut.



Těžba štěrkopísku v Lohenicích

Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích požádal obec o finanční
dar na činnost spolku. Je třeba nechat zhotovit studie, kterými bude spolek oponovat
u příslušných úřadů. Těžba štěrkopísku v Lohenicích by negativně zasáhla i v naší obci
(doprava, hluk, prašnost atd.) Po jednání s dalšími oslovenými obcemi o finanční dar
bylo vzhledem k velikosti obce poskytnuto 20 tis. Kč.



Projednání možné spolupráce s Městskou policií Lázně Bohdaneč

Obec má od MPLB dva návrhy na uzavření smlouvy o spolupráci. V prvním návrhu
je uvedena cena za služby ve výši 219,- Kč/obyvatele/rok (cca 219 000,-Kč/rok) s tím, že
vybrané pokuty za přestupky by zůstaly Městu Lázně Bohdaneč. Dle druhého návrhu by
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činila cena za služby 580,- Kč/obyvatele/rok (cca 580 000,-Kč/rok) a vybrané pokuty by
šly do rozpočtu obce. MPLB není schopna sdělit v jaké přibližné výši by se vybrané
pokuty mohly ročně pohybovat a tak se neví v jaké přibližné výši by se poplatek vrátil
obci. Zastupitelé se dohodli na řešení, kdy by obci vyhovovala určitá měřitelná služba
(vykonaná konkrétní služba ohodnocena konkrétní sazbou) s tím, že komplexní služby
obec nepotřebuje. Jednání o spolupráci s MPLB tedy směřuje ke konkrétním službám za
určitou cenu.

 Dotace od Pardubického kraje – Program obnovy venkova „Úprava
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně“
Na základě podané žádosti u Pardubického kraje v Programu obnovy venkova
obdržela naše obec neinvestiční dotaci na opravu pomníčků, doplnění veřejné zeleně a
mobiliáře v obci ve výši 110 tis. Kč (což činí 50 % nákladů). Oprava pomníčků obsahuje
demontáž starého oplocení a jeho novou povrchovou úpravu, podezdívky v Živanicích
budou vyčištěny a zachovány, podezdívka v Neradu byla odstraněna a vybetonována
nová, tyto práce provádí zaměstnanci obce. V Dědku bylo nutné vyrobit oplocení nové
a byla odhalena podezdívka a bude i s poškozenými sloupky restaurována. Na základě
cenové nabídky ve výši 208 435 Kč byl osloven zámečník p. Hutla. Dále bude doplněna
veřejná zeleň a květinové nádoby v obci.

 Dotace od Pardubického kraje – „C1: Nová sportovní kabina s přístřeškem
v Dědku u parketu“
Obec Živanice obdržela od Pardubického kraje na základě podané žádosti do
Programu C1: Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení
investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ dotaci ve výši 100 tis.
Kč. Záměrem je vybudování nové sportovní kabiny s přístřeškem u parketu v Dědku.
Nejnižší cenovou nabídku podal truhlář p. Klečka ve výši 260 980 Kč. Pod sportovní
kabinou bude vyhotovena i nová zámková dlažba. Tato stavba se nyní realizuje.

 Odkup pozemků s budovou p.č. st. 197, p.č. 138/141 a 138/150 v k.ú.
Živanice – tvz. „Vietnam“
Na pozemku p.č. st. 197, 138/141 a 138/150 v k.ú. Živanice se nachází zemědělská
stavba dříve využívaná jako ubytovna pro zahraniční zaměstnance. Zastupitelé se
rozhodli pro koupi tohoto objektu s přilehlými pozemky z důvodu, aby zabránili
nežádoucímu obnovení ubytovny. Zastupitelé jednali s majiteli nemovitosti a realitní
kanceláří Soccer Reality s.r.o. o výši ceny. Původně požadovala realitní kancelář cenu
1 450,- Kč /m2 (pozemek o velikosti 2 345 m2) a po dvou jednáních se zastupiteli bylo
dohodnuto snížení ceny na 1 050,- Kč/m2 což celkově činí 2 462 250,- Kč. Řízení
o převodu nemovitosti Katastrálním úřadem v Pardubicích proběhlo a budova
s přilehlými pozemky patří nyní obci. O dalším využití se jedná.
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 MAS Bohdanečsko program „Malý LEADER pro Bohdanečsko“ – oprava
hasičárny v Dědku
Na základě podané žádosti o dotaci v programu MAS Bohdanečsko na rok 2019
„Malý leader pro Bohdanečsko“ obdržela naše obec dotaci ve výši 42 500 Kč s tím, že
minimální výdaje na tuto akci musí být 60 715,- Kč. Obec z tohoto programu zažádala
o dotaci na výměnu vchodových a bočních dveří a zavedení plynové přípojky do
hasičské klubovny v Dědku. Na základě cenové nabídky ve výši 48 000,- Kč včetně DPH
byla oslovena k výrobě dveří firma HOKR s.r.o.



Pergola u rybníčku v Živanicích (dotace RSOB)

U Regionálního svazku obcí Bohdanečsko byla podána žádost o příspěvek na
pergolu a zpevněnou plochu u rybníku Louže, kde je již umístěno sezení a houpadlo pro
děti také pořízené z příspěvku RSOB. Žádost byla svazkem posouzena a naše obec
obdržela dotaci ve výši 50 000,- Kč (obec se spolupodílí 30%). Na základě podané
nejvýhodnější cenové nabídky byl osloven truhlář pan Klečka k výrobě pergoly, 1 ks
stolu a 2 ks lavic. Cenová nabídka je ve výši 97 250,-Kč (toto je celková cena za truhláře
i dlažbu). Zpevněná plocha pod pergolou bude zhotovena ze zatravňovacích dlaždic.



Opravy

Byla reklamována zastávka v Neradu, kdy vlivem silného větru byla utržena
polovina střechy. Střecha byla v rámci reklamace firmou již opravena. Dále byly
provedeny údržby dětských hřišť v Dědku a Neradu - jsou opatřeny novým nátěrem.
V Živanicích se bude natírat oplocení tenisového hřiště. Natřený je také dřevěný
mostek na „Bukovce“ .



Příspěvek TJ Sokol Živanice na rekonstrukci kotelny
TJ Sokol Živanice podala obci žádost o poskytnutí finanční dotace ve výši 150 000,- Kč na

rekonstrukci kotelny. Celková cena rekonstrukce činí cca 350 000,- Kč. TJ Sokol Živanice
požádala o dotaci také Pardubický kraj, který přispěl částkou 200 000,- Kč. Zastupitelé žádost
o dotaci ve výši 150 tis. Kč schválili, protože budovu sokolovny využívá nejen obec

k pořádání kulturních akcí, ale i základní a mateřská škola Živanice. V současnosti se
jedná o možném převodu nemovitých majetků sokolovny od TJ Sokol na obec Živanice.



Od 1. září MHD pro cestující nad 70 let zdarma

Od prvního zářijového dne mohou lidé starší 70 let cestovat v pardubické
hromadné dopravě zdarma. Pro uplatnění slevy postačí průkaz totožnosti. Nárok na
slevu mají všichni cestující starší 70 let, jízdenku nebudou potřebovat ani senioři, kteří
v Pardubicích nebydlí.



Výsledky ankety změny jízdních řádů linky MHD č. 18
V minulém čísle Živaňáku měli občané možnost vyplnit přiložený anketní lístek,
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týkající se změny časů jízdního řádu linky č. 18. Zpět se vrátilo 21 lístků a názory na
změnu se dost různily. V současné době probíhají jednání ohledně přidání jednoho
ranního spoje (kolem sedmé hodiny) směrem do Pardubic.



Kompostéry – dotace od SFŽP
U Ministerstva životního prostředí byla podána žádost o dotaci na 350 ks kompostérů

a jeden kontejner na použitý textil. Obci byla dotace ve výši 85 % nákladů přiznána a na
základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva se společností SDO Technika s.r.o ve výši
1 300 750,-Kč vč. DPH. Kompostéry již obec obdržela a začnou být postupně distribuovány
mezi občany.



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 a dále v úterý, středu a pátek do cca
15:30 hodin. Je možná i telefonická dohoda na tel. 724 880 011. Větve nelze umísťovat
do zelených kontejnerů a kontejnery jsou tak i označeny.



Prodej dřeva

Zájemci o samovýrobu dřeva nebo natěženého dřeva z lesů obce se mohou hlásit
do pořadníku, podle kterého budou vyzváni k samovýrobě nebo prodeji natěženého
dřeva. Do pořadníku se mohou hlásit osobně na OÚ nebo telefonicky ne tel. č. 724 880
011. Cena pokáceného dřeva uskladněného ve dvoře OÚ je ve výši 800,- Kč m3. Dřevo
za samotěžby v lese je do Ø 10 cm za 100,- Kč/m3, do Ø 15 cm za 150,- Kč/m3 a do Ø 20
cm za 200,- Kč/m3.


Informace ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu dne 2. 11. 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.



Povinné „čipování“ psů!

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni
psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
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Mateřská škola
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Mateřská škola v Živanicích zahájila další školní rok, školní rok 2019/2020. Po letních
prázdninách se dveře mateřské školy otevřely 2. září.
Pro školní rok 2019/2020 bylo přijato 14 nových dětí. Patnáct dětí nastoupilo do
základní školy k plnění povinné školní docházky. Mateřská škola v Živanicích je pro
tento školní rok opět plně obsazena.
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. K tomuto účelu jsou využívány
prostory mateřské školy, jako je třída, herna, tělocvična, dílna, jídelna. Tento školní rok
nemá mateřská škola z důvodu rekonstrukce budovy zpřístupněno venkovní hřiště se
zahrádkou. S dětmi budeme chodit na vycházky do okolí, které budou pro děti
přínosem.
V prostorách mateřské školy je nově vymalovaná vstupní chodba, šatna dětí a sociální
zařízení. Byly zakoupeny nové koberce do třídy a didaktické pomůcky.
S novým školním rokem se vrátila do mateřské školy paní učitelka Blanka Slavíčková,
která vede pro přihlášené děti logopedické chvilky.
Do konce kalendářního roku nás čekají návštěvy solné jeskyně v Lázních Bohdaneč,
které jsou prospěšné pro imunitní systém dětí a zároveň i pro jejich 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. Dále jsou pro děti připravena loutková divadla, naučné programy, jízda na
koních, mikulášská nadílka s doprovodem Čerta a Mikuláše a vánoční nadílka.
Renata Pyskatá, vedoucí učitelka mateřské školy
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Základní škola
Zahájení školního roku 2019/2020 v MŠ a ZŠ Živanice
Letos jsme díky plánované rekonstrukci naší školy zahájili nový školní rok trochu
netradičně, a to v prostorách sokolovny. Sešli jsme se tu s dětmi poprvé až 9. září po
týdnu ředitelského volna. Po seznamovacím dnu s novými prvňáčky nás čekalo několik
společných výletů, kterými jsme si ještě prodloužili prázdniny. Nejdříve jsme se
vypravili do Centra řemesel Botanicus v Ostré nad Labem, kde si děti výměnou za groše
mohly vyzkoušet nejrůznější řemeslné činnosti a užít si krásný den v bylinných
zahradách. Další den jsme pojali více turisticky, zvládli jsme poměrně náročný terén v
Toulovcových Maštalích. Poslední výlet nás zavedl na Babiččin dvoreček v Licibořicích,
zde se dětem velmi líbilo, prožily tu den na statku a vyzkoušely si všechny činnosti,
které bylo na statku potřeba vykonávat a zblízka poznaly spoustu nejen domácích
zvířat.
16. září mohly děti konečně zasednout do školních lavic v nově upravených
a vyzdobených třídách. Prvňáčci si užili slavnostní zahájení s rodiči ve svých lavicích
a se svojí paní učitelkou. Nyní, stejně jako ostatní ročníky, pilně pracují a již umí přečíst
první písmenka.
Letos se o vzdělávání a volný čas vašich dětí starají pan ředitel Luboš Jirák, paní učitelky
Romana Pražáková, Markéta Pikhartová, Markéta Kubantová a Zuzana Pospíšilová
a paní vychovatelka Petra Rauerová.
Školní rok motivujeme celoroční vzdělávací hrou Země česká, domov můj… Chtěli
bychom s dětmi blíže poznávat naši zemi, aby byly hrdé na to, kde se narodily a kde žijí.
Za své úspěchy sbírají české lvíčky. Zábavné tématické úkoly, hry či soutěže budou plnit
jednotlivě, ale také v 5 týmech, do kterých byli žáci rozděleni a kde se učí vzájemné
pomoci a spolupráci. Za své snažení získávají smajlíky do cestovatelské karty, díky nim
pak mohou objevovat zajímavá místa naší země nejen na stírací mapě.
Naše škola také nabízí dětem možnost širokého vyžití v zájmových kroužcích, kterými
jsou pro letošek: sportovní kroužky, keramika, tenisová škola, orientační běh, hudebnědramatický kroužek a výuka hry na flétnu.
V blízké době také plánujeme tradiční Dýňohrátky s rodiči na školní zahradě zakončené
oblíbenou akcí “spaní dětí ve škole”.
V listopadu zahájíme plaveckou výuku všech tříd v Aquacentru Pardubice.
V prosinci se můžete těšit na vánoční atmosféru našeho vystoupení spojeného
s prodejním vánočním jarmarkem.
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Těšíme se, že s vámi budeme potkávat na našich školních akcích a prosíme
o dodržování zvýšené bezpečnosti po dobu rekonstrukce školy.
Mgr. Markéta Pikhartová

Sbor dobrovolných hasičů Živanice
Úvodem článku mi dovolte především poděkovat Pardubickému kraji za schválení
podané žádosti z rozpočtových prostředků pro naše mladé hasiče na jejich stejnokroje
ve výši 10 tis. Kč. Jedná se o dotační program podpora v oblasti sportu a volnočasových
aktivit. V těchto stejnokrojích mohou důstojně prezentovat náš hasičský sbor a naši
obec, ať již při ukázkách na slavnostních akcích, tak i oslavách výročí v regionu.
Dne 18. dubna navštívili naši malí hasiči Technické muzeum v Praze. Do Prahy jeli
třídou vyšší kvality soukromého dopravce Regiojet. 14 dětí a 3 dospělí si užili cestu ve
vlaku s obsluhou. Z nádraží se přesunuli pěšky do Technického muzea, kde si prohlédli
všechny exponáty. Dětem se líbily a s ohledem na jejich věk, si každý přišel na své.
Největším zážitkem byla prohlídka uhelných a rudných dolů s horníkem. V malých,
úzkých tunelech s velkým zájmem sledovaly celý výklad. Menší se báli, že objeví čerta.
Žádné peklo, ale během prohlídky neviděli. Na závěr byly děti panem průvodcem
pochváleni za jejich vzorné chování a dotazy.
Jak již jsme si poslední dobou zvykli, měsíc květen představuje v naší obci symbol
zdobené májky před sokolovnou. Její příprava probíhá již předem před jejím stavěním pokácením smrku v lese, převozem a následným odstraněním kůry z kmene. Bohužel,
jak již všichni víme, poslední dobou smrků neustále v našich lesích ubývá vlivem
kůrovcové kalamity, a tak i pro nás je stále těžší zajistit strom s živou korunou.
Stavění májky probíhalo 30. dubna opět za asistence jeřábu ZOD do upravené šachty
zajištující oporu stromu proti pádu. Při stmívání byla pod hasičským dozorem zapálena
čarodějnice z navršeného roští, a co k čarodějnicím neodmyslitelně patří – pro děti
opečený špekáček, který si děti mohly sami opéci.
18. května jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří na centrální hasičské stanici
v Pardubicích. Děti si vyzkoušely za asistence dospělých osob pohyb s dýchacím
přístrojem v zakouřených místnostech cvičných prostor suterénu hasičské stanice. Dále
shlédly ukázky slaňování a vyplnily si několik testů zdatnosti.
Školní rok naši malí hasiči zakončili cyklovýletem s opékáním špekáčků u sokolovny.
Další akcí, kterou navštívili hasiči se svými starými koňskými stříkačkami, byl již
XI. ročník soutěže ručních historických hasičských stříkaček v Mělicích v sobotu 3. srpna
od 13 hodin na místním hřišti. Ukázalo se zde mnoho krásných dobových koňských
stříkaček nejen z Čech s mužstvy v různých uniformách při soutěži v netradiční štafetě
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a požárním útoku. My jsme zde provedli také ukázku s naší starou stříkačkou.
O zpestření akce se postarali svými dovednostmi malí hasiči ze Břehů.
Každoroční setkání HASIČŮ, bezpečnostních složek a ČSLA - Retroměstečko 2019 ve
dnech 14. a 15. září proběhlo opět v bývalých kasárnách T. G. Masaryka. Živaničtí hasiči
se prezentovali jak statickou ukázkou veškeré techniky, tak i mimo jiné dynamickou
ukázkou v „hasičské aréně“ se stříkačkou R. A. Smekal z roku 1936 v historických
uniformách v oba výstavní dny. Souběžně s těmito ukázkami za krásného slunečného
počasí probíhaly v „tankové aréně“ aktivní ukázky vojenské techniky - různých tanků,
obojživelných vozidel a protiletadlových zbraní.
Měsíc září jsme věnovali nácviku požárního útoku s vodou za sokolovnou, jak na
připravovanou soutěž v požárním sportu, tak i s našimi malými hasiči.
Okrskové kolo v požárním sportu na hřišti u Autokempu Buňkov ve Břehách dne
28. září se neslo opět v duchu překvapení domácího sboru v podobě připravené
zajímavé štafety. Celkem se soutěže zúčastnilo 5 družstev. Družstva mužů: Břehy,
Lohenice, Dědek a Živanice a jedno družstvo žen ze Břehů. Hned na začátku nás
nepotěšilo vylosované startovní pořadí - číslo 1., ale jak se později ukázalo, jednička
nám byla asi souzena a zůstala nám i při výsledném hodnocení. Musím zde
konstatovat, jen pro zajímavost, že věkový průměr našeho soutěžního družstva byl 41
let. Zásluhou nejlepšího času ve štafetě a přičteného lepšího času druhého pokusu
požárního útoku se nám podařilo zaútočit na pozici vítěze s náskokem 7 vteřin na místo
druhé a při závěrečném nástupu všech soutěžících obdržet pohár a diplom za krásné
první místo.
za SDH Živanice Petr Vavřina

Sbor dobrovolných hasičů Dědek
Život SDH Dědek má i v roce 2019 svou pracovní a společenskou stránku. Do té
pracovní patří především pravidelné cvičení s hasičskou technikou, na které se
scházíme v hojném počtu. Dobrý trénink jsme pak zúročili na okrskových závodech v
požárním sportu, kde jsme předvedli dva naprosto stejné požární útoky s časem těsně
nad 26 sekund.
Hlavní společenskou akcí pro náš sbor bylo i letos pořádání dětského dne v Dědku. Ten
proběhl v sobotu 22. června za pěkného letního počasí. Krátce po čtrnácté hodině jsme
začali tradiční cestou za pokladem. K plnění snadných i těžších úkolů nastoupilo 70 dětí.
Děti prokazovaly nejen svou šikovnost, ale také znalosti. Živaničtí myslivci pro ně v
požární zbrojnici připravili velmi pěknou poznávačku rostlin, stromů a lesní zvěře.
Odměnou za splnění všech úkolů byl pro děti podíl na sladkém pokladu.
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Asi nejzajímavější částí letošního dětského dne měla být ukázka hasičů a Městské
policie z Lázní Bohdanče. Bohužel krátce po svém příjezdu byli převeleni k požáru do
Rohovládové Bělé. Na místě zanechali alespoň jedno hasičské auto, které přítomným v
komentované ukázce představil velitel pan Patrik Trojan. Krátce poté bylo také
odvoláno.
V dalším průběhu odpoledne si děti i dospělí mohli vyzkoušet své střelecké umění na
vzduchové střelnici a pro vyřádění byl připraven i oblíbený skákací hrad.
O 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. Materiální podporu a sponzorské dary poskytla Obec
Živanice, IP stav s.r.o. generální dodávky staveb, Barth Autocentrum, ERA, Pardubický
kraj a několik občanů Dědka a Živanic.
Dětským dnem měl svou derniéru Dědovský areál parketu ve staré podobě. 15.
července jsme odstranili starou „boudu“. Účast na brigádě byla hojná, bouda padla
rychle. Na vytvořeném místě v měsíci září vyrůstá nová sportovní kabina s přístřeškem.
za SDH Dědek Jan Czagan

Sokol Živanice
Dovolte nám informovat naše občany o dění v TJ Sokol Živanice.
Dne 5. 4. 2019 se uskutečnila valná hromada TJ Sokol. Výsledkem byla volba nového
výboru v tomto složení: ing. Pavel Uhlíř (starosta), Mgr. Luboš Bidlo (místostarosta),
Petr Špaček (jednatel), Miloslav Petrlík (hospodář).
V průběhu léta došlo ke změně nájemce restaurace v areálu TJ Sokol. Z výběrového
řízení vzešel vítězně pan Stanislav Karela z Černé u Bohdanče, kde u místního písníku
provozuje kiosek s rychlým občerstvením. Nový nájemce se ujal funkce dne 18. 8. 2019,
kdy se konalo mistrovské utkání s celkem Zbuzany. Restaurace je nyní otevřena každý
den a zve všechny občany k posezení. Sokol Živanice by tímto chtěl poděkovat
předchozím provozovatelům občerstvení na hřišti, manželům Černohorským, za
odvedenou práci.
Další naše poděkování patří Pardubickému kraji, který v letošním roce podpořil Tj Sokol
Živanice částkou 200 tis. Kč na výměnu dosloužilých plynových kotlů a opravu topení.
Dále Pardubický kraj přispěl částkou 100 tis. Kč na nákup vřetenové sekačky John Deer.
Fotbalový oddíl vstoupil do druhé sezony jako účastník české fotbalové ligy. Loni se
umístil na 10. místě, letos po devíti odehraných kolech tabulku vede. O tom, že se bude
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jednat o těžkou soutěž, svědčí fakt, že mezi 15 soupeři našeho celku je 5 prvoligových
a 3 druholigové B-týmy. Diváci jsou dvanáctým hráčem týmu a proto, prosím, přijďte
podpořit náš celek k co nejlepším výsledkům!

Rozpis utkání TJ Sokol Živanice podzim 2019
- ČFL skupina B So 10. 8. 2019
Živanice
5:3
Zbuzany
17:00
So 17. 8. 2019
Živanice
2:1np
Zápy
17:00
Ne 25. 8. 2019
Pardubice B
1:3
Živanice
10:15
So 31. 8. 2019
Živanice
1:0
Brozany
14:00
Ne 8. 9. 2019
Hradec Králové B 2:0
Živanice
10:15
So 14. 9. 2019
Živanice
1:0
Chlumec n. C.
16:30
So 21. 9. 2019
Ústí n.O.
1:3
Živanice
16:30
So 28. 9. 2019
Živanice
4:3
Velvary
16:00
Ne 6. 10. 2019
Slovan Liberec B 1:4
Živanice
10:15
So 12. 10. 2019
Živanice
:
Teplice B
15:30
So 19. 10. 2019
Jablonec B
:
Živanice
10:15
So 26. 10. 2019
Živanice
:
Mladá Boleslav B
14:30
Ne 3. 11. 2019
Bohemians 1905 B :
Živanice
14:00
So 9. 11. 2019
Živanice
:
Přepeře
14:00
Ne 17. 11. 2019
Dukla Praha B
:
Živanice
10:15

Sokol Živanice – Cvičení pro děti i Rodiče 😊
V rámci Živaňáku jsme dostaly prostor a rády bychom tímto poděkovaly všem rodičům
a dětem, za aktivní a hojnou účast na akcích sokolské všestrannosti. Od ledna 2019, kdy
jsme se s Veronikou Pařízkovou zapojily do činnosti Sokola jako cvičitelky dětí, je pro
nás velkou odměnou spokojenost a nadšení dětí i rodičů během čtvrtečních „hodin
cvičení“ i během akcí Sokola, jako byl „Pirátský den“ (ukončení sezony konce školního
roku viz foto) a „Herní odpoledne“, které jsme uspořádaly pro děti během prázdnin.
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Foto z Pirátského dne

A co připravujeme pro letošní „školní-sokolský“ rok 2019/2020? Malé změny
v rozložení skupin, dle věku dětí a novinky v podobě cvičení pro Batolata, Powerjogy
pro rodiče 😊 a akcích pod názvem : „Sokol pro Rodinu“!
Cvičení je ve stejném čase jako v loňském roce, každý čtvrtek dle skupin: od 16:30 –
17:30 Cvičení děti s Rodiči (věk 3-5 ) a od 17:30 – 18:30 Cvičení mladší žáci (věk 6+ ).
První novinkou by mělo být cvičení „Batolat s rodiči“ (věk 1,5 – 3) , které by vedla
Veronika Pařízková. Rády bychom tímto požádaly i Vás rodiče malých dětí, aby jste se
aktivně zapojili, skupinka by Vám měla umožnit hlavně setkávání, hry a kontakt dětí
v předškolkovém věku a společné aktivity dětí. Ohledně času cvičení Batolat
a programu budeme jednat s rodiči na první schůzce Sokola 19.9.2019.
Druhou novinkou bude cvičení Powerjogy pro všechny 😊 (věk 18 + neomezeně),
které povede Lucie Koubová od poloviny listopadu 2019 každou středu, cvičení
zaměřené především na protažení a posílení svalů, dynamická joga, strečink atd.
- 13 -

Třetí novinkou, kterou bychom chtěli podpořit sportovní dění v naší obci a zapojit
všechny, kdo projeví zájem, bude uspořádání nárazových akcí pod názvem „Víkendový
sportovní den – Sokol pro Rodinu“ - na podzim bychom chtěli vyzkoušet Badminton
😊. Samozřejmě se nebráníme i návrhům z Vaší strany a aktivní účasti při pořádání a
zajištění těchto společných sportovních dní. K dispozici je během celého roku i zázemí
pro stolní tenis.
Naše motto: Sportujeme s VÁMI a cvičení nás BAVÍ!!

Těšíme se na Vás Veronika a Lucie 😊

Informace z Obecní knihovny Živanice
Stále se někde dočítáme, že děti nečtou, nechtějí číst, nebo je čtení nebaví, proto mě
velmi potěší, když se v knihovně přesvědčím, jak jsou děti nadšené, když drží v ruce
hezkou a zajímavou knížku a skoro se s ní mazlí.
Ano, není to se čtenářstvím v této době sociálních sítí ideální. Jen si sáhněme do
svědomí a uvědomme si, kolik denně strávíme času na sociálních sítích, které dnes
slouží jako komunikační prostředek a nástroj pro sdílení informací a fotografií, anebo
časem stráveným před televizní obrazovkou, místo toho abychom si našli alespoň
malou chvíli a sáhli si pro zajímavou knížku nebo časopis a přečetli si je.
U mladých čtenářů školou povinných se nám i nadále v knihovně osvědčují Čtenářské
pasy, které podporují čtení doma, v rodině i ve škole. V průběhu celého školního roku si
čtenáři vedou do těchto pasů záznamy. Tyto pasy obdrží čtenáři zdarma při registraci
v knihovně. Sledují zde základní údaje o knize – autora, název knihy, počet stran, jméno
hlavního hrdiny, jméno ilustrátora, v jaké zemi se děj knížky odehrává a také ji přidělují
počet bodů od 0 do 10, podle toho, jak se jim daná knížka líbí. Po vrácení knihy do
knihovny, pod uvedené záznamy o knížce, obdrží od knihovníka potvrzení – symbolické
razítko moudré sovy s knihou, které je opravňuje k „cestě za další knihou“.
Teď mi dovolte trochu odbočit, a zavzpomínat na začátky knihovnictví, z důvodu, že je
to letos již 30 let, co pracuji od přelomového roku 1989 nejprve v místní a poté v
obecní knihovně v Živanicích. Začínali jsme v rodině v knihovně, která byla nedbale
předána v hrozném stavu. Chyběl zde poslední evidenční seznam knih, který se nikdy
nenašel a musel být dodatečně sepsán. Knihy nedbale zabaleny, potrhané, špinavé.
Zkrátka jsme v tom tápali, nebyli jsme ani proškoleni pro půjčování knih, výpůjční
systém, směrnice knihoven atd. Topilo se zde v kamnech na uhlí, tak že se muselo
minimálně 2 hodiny před výpůjční dobou zatápět, aby se tam v zimě dalo vydržet. Snad
nejhorší byl černý prach, který se musel neustále utírat, a asi dokážete představit, jak
knihy vypadaly.
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Ke konci loňského roce se nám podařilo získat dotaci z Pardubického kraje pro nákup
nových regálů do naší knihovny, které nahradily část značně zastaralých a tím i
v letošním roce provést důstojné uložení knih v naší knihovně. Díky nemalé částce
přidělené pravidelně každým rokem na nákup a obohacení knihovního fondu
z rozpočtu obce, se nám daří obměňovat staré knihy za nové, které jsou zajímavé a
čtivé pro naše čtenáře všech věkových kategorií. Dalším ukazatelem pro každoroční
nákup knih pro dětské čtenáře je aktuální seznam pro povinnou četbu. Výběr knih je
obohacen každé 3 měsíce výměnným souborem z naší střediskové knihovny Lázní
Bohdaneč. Každoročně nám také stoupají zápůjčky z této střediskové knihovny pro
čtenáře, kde máme možnost zdarma si knihy pro ně zapůjčit, pokud jsou k dispozici.
Co se týče periodiky – časopisů, knihovna nabízí k vypůjčení časopisy d Test a Tina a
dále časopisy, které máme možnost nakoupit v remitendě (za symbolickou cenu
vrácených výtisku od distributorů s dvojměsíčním zpožděním). Pro děti – Mateřídouška,
pro dospělé – Zahrádkář, Praktik, Rozmarýna, Dieta, Automobil Revue, Computer,
Tajemství české minulosti, Přísně tajné, Fakta a svědectví, 100 + 1, 100 + 1 historie,
Historické války.
Knihovna momentálně i nadále nabízí všem stávajícím a novým čtenářům všechny
služby zdarma, ať se jedná o registraci nových čtenářů, vystavení čtenářských průkazů,
přístup k veřejnému internetu, evidenci a informační služby.
Výpůjční doba pro čtenáře knihovny je ve dnech čtvrtek a neděli od 17 do 19 hodin.
Těšíme se, že nás poctíte svou návštěvou a přijdete rozšířit řady našich čtenářů, udělat
si pro sebe trochu času přečtením knížky z naší knihovny a možná i přinést námět pro
zakoupení hezké knihy pro naše čtenáře.
Knihovník Obecní knihovny Živanice
Petr Vavřina

Rozpis kulturních akcí v naší obci v roce 2019
říjen:

19. 10. Drakiáda

listopad:

Babinec * 24.11. Muzikál Galileo (divadlo Hybernia) * Průvod strašidel

* 30.11. Mikulášská diskotéka a rozsvěcení stromu spojené s vystoupením školy
prosinec: Babinec
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OZNÁMENÍ O SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V SOBOTU 2. 11. 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydává: Obecní úřad Živanice, www.zivanice.cz, tel. 466 924 175, 724 880 011,
obec@zivanice.cz. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod reg. zn. MK ČR E 14938.
Uzávěrka tohoto vydání 14.10.2019. Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků ve
smyslu jazykové korekce.
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