Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka
ročník XVII.

číslo 1

Srpen 2020

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám tentokrát mimořádně v letních prázdninových měsících dostalo
další vydání Živaňáku. Odmlka byla způsobena novou nastalou situací ohledně COVID19. Zpočátku nebylo jednoduché zorientovat se ve spoustě nových často se měnících
nařízeních a příkazech. Touto cestou děkuji všem, kteří se rychle a ochotně zapojili sami
od sebe do šití roušek z vlastních materiálů pro spoluobčany obce. Po otevření galanterií
se podařilo dokoupit nedostatkový materiál na šití roušek, který již „švadlenkám“
docházel. Poštěstilo se také doslova „sehnat“ antivirovou dezinfekci – tisíc litrů, kterou
zaměstnanci obce stáčeli do plastových obalů. Dobrovolní hasiči poté dezinfekci rozvezli
do jednotlivých domácností. Dezinfekčními prostředky zásobujeme také místní obchod
a základní a mateřskou školu, kam byly mimo jiné pořízeny i bezdotykové teploměry.
Zaměstnanci obce provádí dezinfekci zastávek a hřišť v obci a místních částech.
Jediným pozitivem této doby byla možnost intenzivněji provádět stavební práce
v dětmi opuštěné uzavřené škole. Díky tomu a nově vzniklým půdním prostorám se
mohly děti po znovuotevření škol vrátit do své školy v patnáctičlenných vzájemně se
nepotkávajících skupinkách. Nebudu tu vyjmenovávat co vše se ve škole a školce
podařilo opravit a vybudovat, ale touto cestou Vás všechny zvu na „Den otevřených dveří
školy a školky Živanice“. Uskuteční se poslední srpnovou sobotu dne 29. 8. 2020. K velké
radosti všech zastupitelů se podařilo obci získat dotaci Ministerstva financí z Programu
č. 6 na obnovu a opravu škol a školek ve výši 15 807 815 Kč. Náklady na rekonstrukci se
vyšplhaly na cca 17 000 000,- Kč. Nyní ještě probíhají venkovní práce – zřízení vodního
vrtu na zalévání automatickými závlahami, úprava a vysázení zeleně kolem budovy.
Od podzimního vydání Živaňáku zmíním také nově vybudovaný chodník ke škole a
školce, který zvyšuje bezpečnost chodců v obci. Ke zkrášlení obce přispěly opravy a
restaurování Božích muk v Živanicích, Neradu a Dědku a pomníčku Padlých vojáků
v Živanicích. Chtěl bych apelovat na ty spoluobčany, kteří u pomníčků zapalují svíčky, aby
je nepokládali na pískovcové podstavce, ale na beton před pomníkem. U pomníků budou
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instalovány lucerny a lampy k tomu určené. Nyní probíhají práce na restaurování
zvoničky v Neradu. Dále byla v Dědku nově zbudována „sportovní kabina“ u hřiště.
Na všechny tyto činnosti se podařilo získat dotace, díky čemuž se daří vytvářet
finanční rezervu do budoucna. Plánů na obnovu obce je ještě hodně, doufejme však, že
protiepidemická opatření a následné škrty ve státním rozpočtu rozvoj obce nezpomalí.
V současné době jsou vydávána v souvislosti s COVID-19 nová nařízení, která by měla
platit od 1. září. Prosím Vás o jejich dodržování a ohleduplnost vůči sobě i svému okolí.
Na závěr úvodníku přijměte mé tradiční pozvání, přijďte mezi nás na jednání
zastupitelstva, rádi si vyslechneme vaše připomínky a návrhy.
Přeji Vám především mnoho zdraví a zachování si dobré nálady….
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. Nejbližší termín se plánuje, pokud nám to situace dovolí,
na podzim 2020. Poslední vítání občánků proběhlo 15. 11. 2019. Přivítáni byli 3 chlapci.
Jarní vítání občánků 2020 se již bohužel vzhledem k nastalé koronakrizi neuskutečnilo.



Statistika evidence obyvatel
K 1. 1. 2020 v obci žilo 988 obyvatel (483 mužů a 505 žen).



Audit hospodaření obce

Poslední audit hospodaření obce proběhl 19.5.2020 ze strany Krajského úřadu
Pardubického kraje. Audit neshledal žádné nedostatky.



Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.
Volební místnosti zůstanou zachovány v Živanicích a Dědku, jak jsou občané zvyklí.
Zákonodárci však ještě jednají o pravidlech bezpečnosti zdraví při volbách, o nichž
budete informováni později.



Rekonstrukce budovy základní a mateřské školy

Nově vzniklé půdní prostory a stavební úpravy byly v červnu zkolaudovány. Obci byla
na základě podané žádosti přiznána dotace z ministerstva financí z Programu č. 6 na
obnovu a opravu škol a školek ve výši 15 807 815 Kč. Prozatímní náklady jsou cca 17 mil.
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Kč. Nyní byl zhotoven společností AZ AQUA – GARDEN vodovodní vrt v ceně 106 601 Kč
včetně DPH. Společnost MIKO Závlahy instalovala automatický zavlažovací systém do
areálu školy a školky v ceně 202 146 Kč včetně DPH. Po zprovoznění závlah bylo zjištěno,
že voda je příliš železitá a zanechává rezavé skvrny. Z tohoto důvodu poptáváme
možnosti, jakým způsobem vodu upravit. Byla také provedena výsadba nové zeleně,
údržba původní zeleně a osetí travou, opraveny chodníky a provedena regenerace
tenisového hřiště. Pro děti z mateřské školy byl v zahradě vybudován betonový okruh
pro odrážedla. Po rekonstrukci školy proběhla instalace zabezpečovacího zařízení. Se
společností WAZA Security obec uzavřela smlouvu o ostraze objektu. Elektronické
zabezpečení školy již funguje. Ministerstvo školství povolilo navýšit požadovanou
kapacitu základní školy na 60 žáků.
Den otevřených dveří školy se uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 od 13 do 18 hodin.
Připraveno je drobné pohoštění, posezení s hudbou, skákací hrad, cukrová vata….
Všichni jste srdečně zváni.



Nákup komunálního traktoru s příslušenstvím

Na základě výběrového řízení zastupitelé obce na svém jednání schválili nákup
komunálního traktoru s příslušenstvím zn. KUBOTA ve výši 1 383 580 Kč včetně DPH.
Traktor je již plně využíván k údržbě zeleně a pořádku v obci.



Podání žádosti o dotaci na komunální elektromobil

U ministerstva životního prostředí byla obcí podána žádost na akumulátorový
komunální vůz, který by byl využíván k údržbě zeleně a čistoty v obci.



Dotace TJ Sokol Živanice

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání 26.9.2019 na základě žádosti TJ Sokol
Živanice finanční dotaci ve výši 150 tis. Kč na rekonstrukci kotelny. Dále se jedná o
záměru možného převodu majetku TJ Sokol Živanice na obec s tím, že spolková činnost
TJ Sokol Živanice by zůstala zachována.



Dotace Římskokatolické farnosti L. Bohdaneč

Zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání 23.1.2020 finanční podporu na opravu
hřbitovní zdi v Živanicích, která je v majetku farnosti. Zeď je kulturní památkou a její
oprava musí probíhat v souladu s požadavky památkářů. Na zasedání zastupitelstva obce
dne 5.3.2020 bylo na základě vyčíslených nákladů a dotací farnosti poskytnuto 100 tis.
Kč. Oprava zdi byla zahájena.

-3-



Dotace Krajské knihovně v Pardubicích

Jednáním Zastupitelstva obce dne 5.3.2020 bylo na základě žádosti poskytnuto
Krajské knihovně v Pardubicích 5 000 Kč na nákup literatury do výměnného fondu, který
hojně využívají návštěvníci knihovny v Živanicích.



Smlouva s Dopravním podnikem města Pardubic

Smlouva mezi obcí Živanice a Dopravním podnikem města Pardubic na zajištění
dopravní obslužnosti obce linkou č. 18 byla pro rok 2020 uzavřena ve výši 573 750 Kč.
Pro porovnání: obec uhradila za rok 2018 – 456 433 Kč, za rok 2019 – 510 498 Kč.



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 občané si je postupně odvážejí. Užívání těchto
komposterů je již znát při vývozu zelených kontejnerů, které již nejsou tak plné jako dříve. Kdo
si kontejner ještě nevyzvedl, nebo kdo by měl zájem o ještě jeden, může tak učinit v úředních
hodinách, či po telefonické domluvě na tel. č. 724 880 011.



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 a dále do kompostérů obdržených od obce. Žádáme občany, aby
nerozložitelný bio odpad – VĚTVE, vozili na dvůr obecního úřadu v čase pondělí a
středa od 8 -17 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 2. 11. 2020
Při tomto svozu se bude projíždět Živanicemi, Neradem a Dědkem dům od domu.
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 je 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
Druhá polovina školního roku 2019/2020 v MŠ
Druhou polovinu školního roku 2019/2020 se nám i přes různá opatření proti Covid19 podařilo zvládnout a s dětmi jsme si společné chvíle užili i přes to, že jsme museli
vzhledem ke stávající situaci zrušit kulturní představení a přednášky pro děti.
Mateřská škola se z důvodů šíření onemocnění Covid – 19 uzavřela dne 16. 3. 2020.
Po dobu, kdy byl provoz MŠ přerušen jsme však nezaháleli. V interiéru školy byl vyměněn
v obou třídách koberec, byly vymalovány obě místnosti včetně sociálního zařízení. Na
děti čekaly na zdech nové obrázkové dekorace a byl nainstalován nový nábytek a do něj
byly zakoupeny úložné boxy na stavebnice a didaktický materiál.
Se stěhováním nábytku při výměně koberců a malování prostor nám pomohl pan
starosta se zaměstnanci technických služeb obce, za což jim velice děkuji.
Po znovuotevření MŠ dne 25. 5. 2020 jsme se za hygienických opatření opět sešli
s dětmi, které se rády setkaly se svými kamarády a i s učitelkami. Vzhledem
k probíhajícím rekonstrukcím na školní zahradě jsme s dětmi trávili pobyt venku v lese,
kde si děti rozvíjely základní lokomoční a manipulační dovednosti.
S předškoláky jsme se tento rok loučili vzhledem k hygienickým opatření bez rodičů.
Ale i tak si ho děti užily. Předškoláci svým kamarádům zazpívali písničky, které se během
školního roku naučili, zarecitovali nově naučené básně a společně si zatančili. Předškoláci
si odnesli domů pamětní knihu s fotografiemi ze školních akcí a drobné dárky.
Mateřská škola přerušila provoz o letních prázdninách 30. 6. 2020 a opět se s dětmi
sejdeme 17. 8. 2020. To se na děti budou těšit všechny paní učitelky včetně „babičky“
Milušky.
Děti se mohou těšit na nově upravenou školní zahradu, kde je pro ně vybudována
dráha na odrážedla a od září na nové kamarády.
Všem přeji hezký zbytek prázdnin a děkuji za trpělivost a vstřícnost při dodržování
opatření v této složité době, která pro nás občas nebyla příjemná.
Renata Pyskatá
vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola
Druhé pololetí 2019/2020 v ZŠ Živanice, aneb vyučování v době koronavirové.
Druhou část školního roku v naší ZŠ významně ovlivnilo, stejně jako ostatní školy, nařízení
vlády ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým došlo k uzavření základních škol z důvodu epidemie Covid19.
Náhlé opatření nás zastihlo zcela nečekaně. Asi nikdo z nás učitelů stejně jako nikdo z dětí
nezapomene na den, kdy jsme se tuto zprávu dozvěděli. Všichni žáci se velmi radovali, ale ti
starší již vnímali, že se děje něco neobvyklého. Narychlo jsme dětem předávali veškeré
učebnice, sešity a další učební materiály, s kterými bychom mohli dočasně pracovat po dobu
uzavření školy a také jsme získali od všech rodičů emailové kontakty k další komunikaci. To
jsme ale ještě netušili, že škola zůstane uzavřená téměř do konce května.
Hned v prvních dnech jsme zvládli navázat emailovou komunikaci s rodiči žáků. Začali jsme
touto formou dětem každý den zadávat učivo podle vyučovacích hodin. Ze začátku, kdy jsme
neměli žádné podklady k formě a rozsahu distanční výuky, jsme testovali způsoby, jakými
budou schopni rodiče a děti školní práci zvládat. Začátky byly velmi náročné pro všechny.
Postupně jsme upravovali objem a formu učiva tak, abychom to zvládli nejen my učitelé, ale
především pak rodiče a naši žáci. V naprosté většině rodin online komunikace probíhala
naprosto perfektně a většina žáků se distanční výuky aktivně účastnila. Jen v ojedinělých
případech jsme řešili chybějící ICT vybavení rodin, nedostatečné připojení k internetu, nebo
nízkou motivaci žáků ke vzdělávání.
Později jsme začali pro výukovou komunikaci využívat také Skype, což zjednodušilo práci
rodičům, významně zlepšilo přístup dětí k učení a také částečně uspokojilo jejich potřebu
sociálního kontaktu. V distanční výuce jsme se soustředili na procvičování učiva, ale úspěšně
jsme také zvládali velkou část učiva nového. Několikrát jsme umožnili rodičům, aby si mohli v
areálu školy v souladu se všemi nařízeními vlády vyzvednout nové materiály či sešity pro děti.
Hotovou práci dětí nám rodiče skenovali a posílali zpět ke kontrole, nebo ji předávali u školy.
Postupně jsme také zavedli v rámci zvýšení motivace dětí k dálkovému vzdělávání tzv.
týdenní výzvy. Asi nejúspěšnějším projektem byla výzva Detektivem v přírodě, kdy se děti
snažily zblízka zachytit na fotografiích život hmyzu, ale i jiných živočichů. Fotografie nám
posílaly emailem a vzniklo tak unikátní 80 stránkové dílo. Moc pěkná byla také Velikonoční
výzva, která děti nabádala k tomu, že si mohou užít svátky, i když jinak, než byly zvyklé.
Projekt Strom pod lupou nám ukázal možnost, jak zajímavě formou různých aktivit
můžeme pozorovat, co se děje se stromy na jaře. Svátek čarodějnic jsme si připomněli
domácím vařením lektvarů a vyráběním čarodějnic z vařeček. Nezapomínali jsme ani na pohyb,
pomoc v domácnosti či úklid vlastních pokojíčků a nejen za to jsme i na dálku sbírali lvíčky v
rámci školní hry.
Obrovský dík patří především rodičům a prarodičům dětí. Zaznamenali jsme velikou
podporu z jejich strany. Přestože byli sami ve složité situaci, kdy museli ze dne na den řešit
problémy týkající se zaměstnání, chodu rodiny, péče o děti a navíc na ně byla přenesena velká
část zodpovědnosti za vzdělávání dětí, zadanou práci s dětmi poctivě vykonávali a perfektně
spolupracovali.
A jak to vidíme nyní s odstupem? Bylo to náročné období pro všechny, ale věříme, že jsme
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ho zvládli, jak nejlépe jsme uměli. Zjistili jsme, že žáci se za tu dobu naučili mnohem větší
samostatnosti a zodpovědnosti, ale také to, že škola nám i dětem už opravdu chyběla.
Závěrem ještě dodám, že i když výuka ve škole od 25.5. do 30.6. byla zcela dobrovolná, do
školy nastoupili téměř všichni žáci, pouze 6 jich pokračovalo v online výuce.
Doufejme, že příští školní rok bude o něco klidnější a že ho budeme moci prožít celý ve
škole.

Mgr. Markéta Pikhartová

Sbor dobrovolných hasičů Živanice
27. listopadu 2019 proběhly ve Břehách v restauraci Cikánka zkoušky k získání
odbornosti HASIČ. Z našeho sboru se z výboru sboru zúčastnilo 5 členů, kteří při
písemných testech a ústních pohovorech úspěšně složili zkoušky odbornosti HASIČ II. a
HASIČ III.
Podzimní dny se naši malí hasiči snažili trávit na čerstvém vzduchu, děti trénovaly
fyzickou zdatnost.
V prosinci byl jeden kroužek malých hasičů vyčleněn pro vánoční tvoření a 20.
prosince proběhlo tradiční spaní v sokolovně. Děti povečeřely oblíbené palačinky, snažily
se pustit balón štěstí, ale to se jim bohužel nepovedlo. Večer měly kouzelnické
představení v podání našich chlapců, pak se hrály společenské hry. Všichni si to užili a s
přáním krásných vánoc se rozloučili v sobotu dopoledne.
První naší kulturní akcí v novém roce byl hasičský ples 8. února 2020 v sokolovně
v Živanicích. Tentokrát byla účast nižší, můžeme se jen domnívat, zda to neovlivnil termín
dětských jarních prázdnin, které tento víkend zrovna začínal. Kapela RENONC z Horních
Ředic opět nezklamala a tak jsme si to opravdu ve volnějším sále všichni užili. Z této
soboty měli především radost také malé děti, které zavítali s rodiči od 14 hodin na dětský
karneval. Tentokrát s tématem MIMONI. Tuto akci tradičně podporuje Obec Živanice a
TJ Sokol Živanice.
Další akcí měl být v měsíci březnu plánovaný sběr starého železa. Ten se bohužel již
nekonal z důvodu vyhlášení nouzového stavu. I naši malí hasiči byli velmi zklamáni. Těšili
se na výlet do Prahy, který měl být na začátku dubna, výlet na kole a další zážitky. Bohužel
byl kroužek v tomto období zrušen.
Nastala nám nevítaná doba s nošením roušek a neustálým používám desinfekce.
Mnoho veřejných akcí bylo tímto zrušeno, nebo odloženo. Hasiči za materiálního
zabezpečení ze strany obce v měsíce březnu roznesli našim občanům nad 65 let zdarma
roušky. Některé tyto roušky byly také ušity od dobrovolníků. Dále jsme v této podpoře
pokračovali a v dubnu jsme předali našim spoluobčanům v Živanicích a Neradu ještě
desinfekci.
I v této situaci jsme neporušili tradici a postavili květnovou májku. Příprava a
pokácení májky bylo den předem a stavění proběhlo v pondělí 30. dubna v odpoledních
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hodinách za pomoci jeřábu v areálu sokolovny, bohužel již tentokrát bez „Čarodějnic“.
V úterý 19. května na základě podané přihlášky našeho sboru proběhlo u hřiště
v Živanicích focení naší dobové stříkačky R. A. Smekal z roku 1936 do připravované knihy,
kterou chystá Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů
Pardubického kraje ve spolupráci se samosprávou Pardubického kraje. Kniha by měla
nést název STARÁ HASIČSKÁ TECHNIKA. Obsahem této knihy budou koňky, vahadlovky,
parničky, přívěsy, motorové stříkačky a automobily do roku 1970.
Vlivem letošního proměnlivého počasí prudké srážky způsobily, že se k nám dostali
přítokem do „Bagráku“ ve velkém množství ryby z bohdanečských rybníků. Takové
množství ryb musí mít přísun kyslíku k dýchání. Hrozící situaci z hlediska rizika velkého
úhynu ryb jsme 23. července zažehnali provzdušněním vody s naší hasičskou stříkačkou.
První sobotu v měsíci srpnu, se již každoročně účastní hasičské sbory se svými
stříkačkami soutěže ručních historických hasičských stříkaček na místním hřišti
v Mělicích. Tentokrát to byl již XII. ročník. K vidění bylo opět mnoho krásných dobových
tak i renovovaných koňských stříkaček s mužstvy v různých uniformách. Soutěžilo se
ve dvou štafetách a v požárním útoku. O zpestření akce se postarali se svou ukázkou
dovedností malí hasiči ze Břehů. My jsme zde opět provedli ukázku s naší starou
stříkačkou a večer jsme si ještě zatančili na živou hudbu a odnesli ceny z losované
tomboly.
Další akcí s našimi ukázkami by mělo být v sobotu a v neděli 12. a 13. září setkání
bezpečnostních složek na Retoměstečku v Pardubicích na Dukle. Tak jen v duchu
doufáme, že nám toto setkání neznemožní nějaká mimořádná situace.
za SDH Živanice Petr Vavřina

Sbor dobrovolných hasičů Dědek
SDH Dědek - v tom roce pitomém
Na lednové „volební“ Výroční valné hromadě sboru jsme významně omladili naše
vrcholové vedení. Starostou sboru byl na nové pětileté období zvolen pan Marcel
Mamiňák a velitelem pan Vratislav Rejmont mladší.
Nové vedení se ani nestačilo ve svých funkcích rozkoukat a už muselo být k ruce
starostovi obce při řešení opatření přijatých z důvodu světové pandemie nemoci COVID19. Členové našeho sboru pak aktivně pomáhali při distribuci roušek občanům Dědka
starším 65 let (roušky vyrobili dobrovolníci z Dědka a Živanic) a rozváželi dezinfekci do
každé domácnosti v Dědku.
Až postupné uvolňování přijatých restriktivních opatření umožnilo alespoň částečný
návrat k běžné činnosti sboru:
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- na přelomu května a června jsme se sešli na dvou brigádách, při kterých byl z
navezené hlíny srovnán terén v okolí parketu,
- 20. června jsme odklidili spadlý strom z hlavní příjezdové komunikace do Dědka,
- 5. července jsme provedli zkoušku stříkačky PS-12 spojenou s nácvikem požárního
útoku a zkoušku plovoucího čerpadla spojenou s odčerpáním vody z laguny, která se
vytvořila na louce v okolí chatek areálu bývalého bohdanečského koupaliště,
- 1. srpna jsme vystavili naší historickou techniku (stříkačku PS-8 a ruční berlovou
stříkačku) na tradičním setkání historických stříkaček v Mělicích. Po ukončení soutěžní
části jsme pak v síle čtyř mužů provedli improvizovanou ukázku požárního útoku s PS-8,
což v tropickém odpoledni využilo mnoho přihlížejících ke zchlazení organizmu.
V nadpisu svého příspěvku jsem si dovolil nazvat letošní rok jako „pitomý“. Ano, on
pitomý je. Sice jako sbor pracujeme, ale z důvodu vývoje situace kolem koronaviru jsme
v Dědku neuspořádali žádnou z již tradičních společenských akcí. Po sedmi letech jsme v
Dědku nepálili čarodějnice a dokonce po šestnácti letech se nemohly děti vyřádit na
našem dětském dnu. Aby toho nebylo málo, i náhradní akci se sportem připravovanou
na druhou sobotu v srpnu jsme z důvodu zhoršující se situace raději sami zrušili.
Na závěr si dovolím vyslovit přání, aby se „koronu“ podařilo dostat pod kontrolu,
nastalá situace se co nejdříve uklidnila a náš sbor Vás mohl znovu přivítat při některé ze
společenských akcí na letním parketu v Dědku.
za SDH Dědek Jan Czagan

TJ Sokol Živanice
S rozvolněním omezení v souvislosti s covi – 19 se vrátil cvičební a sportovní ruch i
do Sokola Živanice.
A tak po dobu prázdnin pokračovalo cvičení pro ženy PILOXING, in-line hokejisté
obnovili svoje čtvrtky a neděle. Pro děti a rodiče je připraveno sportovní odpoledne
„ROPE SKIPPING – švihadla“, které se koná ve čtvrtek 27. srpna od 16 do 19 hod. Jedná
se o skákání přes švihadlo. Přijďte si vyzkoušet různé styly přeskoků. Stačí vhodné
oblečení, švihadla pro děti budou k zapůjčení, budou i pro dospěláky, ale v omezeném
počtu. Obě akce se uskuteční u sokolovny /v sále sokolovny, podle počasí.
(O programu v novém cvičebním roce od září je pojednáno dále.)
Ale hlavně mohla být zahájena příprava na nový ročník fotbalových soutěží 2020 2021. Mužstvo dospělých bude pokračovat v třetiligové Rortuna ČFL, ve stejné skupině
B. Nově bylo ustaveno čistě živanické družstva dorostu, které bude hrát v 1.A třídě a
pokračovat budou v okresní soutěži naše dvě družstva přípravek žáků: mladší - 5 – 8 let
a starší 9 – 10 let.
U mužstva dospělých došlo k omlazení hráčského kádru, mužstvo prošlo intenzivní
tréninkovou přípravou, v mužstvu panuje pohoda. Výsledky přípravných zápasů lze proto
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považovat za důkaz, že to je ku prospěchu věci, což dává naději na dobré výsledky
v soutěžních zápasech. Bylo sehráno 7 přípravných zápasů se soutěžně rovnocennými
soupeři, z toho bylo 5 vítězných, jedna remiza a jedna prohra. V realizačním týmu došlo
jen k drobným změnám. Na místě správce hřiště a kabiny Pavla Šurkalu vystřídal Radek
Mokrý, rovněž ze Živanic a novým sekretářem oddílu se stal Michal Buriánek,
776 699 926.
Zmíněná družstva mládeže budou hrát své domácí zápasy na hřišti v Živanicích.
Družstvo dorostu vždy v neděli v 10:15 hod. Pro zájemce hrát v jedné z přípravek
poznamenáváme, že stále probíhá nábor a od září začnou opět zkušební tréninky, každé
úterý v 16:30 hod. na hřišti u sokolovny. O obě přípravky se starají Radek Mokrý,
604 787 263 a Tomáš Kadlec, 603 564 266.
Věříme, že předestřený fotbalový program bude pro naše občany zajímavý a proto
připojujeme srdečné pozvání na všechny zápasy našich družstev na místním hřišti a
pozvání doplňujeme rozpisy kdy se hrají. Připomínáme, že fotbalové dění v naší T. J. je
možné také sledovat ve vitríně u hřiště, nebo na webových stránkách:
sokolzivanice.webnode.cz a nebo na FB: T. J. Sokol Živanice.
A nyní něco z jiného soudku. Ke konci června se vzdal své funkce starosta T. J. Pavel
Uhlíř, čímž vznikl nemalý problém. Najít na tuto funkci novou osobu a nové členy, aby
mohl být posílen výbor T. J. jehož počet členů klesl na možné minim, na tři. Stávající
výbor se proto obrací na členy T. J. s žádostí o ochotu zapojit se do činovnické činnosti.
Věříme, že i mezi občany je někdo, kdo se o dění v T. J. zajímá a měl by zájem o členství
a zapojit se i jako činovník. Prosíme, dejte o sobě vědět. Neostýchejte se a přijďte pomoc
svým vrstevníkům. Rezignací P. Uhlíře se vedoucím činovníkem jednoty stal
místostarosta Luboš Bidlo, 777 132 909.
Ke dni 31. července t. r. se T. J. dohodla s e stávajícím provozovatelem Hospody u
sokola na ukončení smlouvy a nová smlouva byla uzavřena s paní Martinou Kučerovou,
roz. Maschkeovou, bytem v L. Bohdanči, původem ze Živanic. Vedle obsluhy sportovních
a kulturně společenských akcí v areálu je hospoda nadále otevřená pro veřejnost a to
denně v době od 16 do 22 hod. Jste srdečně zváni k její návštěvě. V hospodě je
intalována internetová televize O2 s bohatým programem sportovních přenosů,
zejména ze zápasů fotbalových lig, české a evropských, které ostatní televize
neposkytují.
Výbor T. J. Sokol
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Informace z Obecní knihovny Živanice
Upozorňujeme naše stávající a nové čtenáře, že výpůjční doba knihovny je i v době
letních prázdnin ve středu a neděli od 17:00 do 19:00 hodin.
Taktéž je od června opět obnovena spolupráce se střediskovou knihovnou v Lázních
Bohdaneč, která je nově přemístěna z lázní - pavilonu Veselý do prostor na Masarykově
náměstí v budově čp. 110, bývalá základní škola. Zde opět využíváme službu - možnost
zdarma zapůjčit knihy pro naše čtenáře, které obohatí knihovní fond knihovny.
Informace o nabízených knižních titulech střediskové knihovny LB můžete získat na
tomto ON - LINE odkazu: http://katalog.kkpce.cz/katalog/bohdanec/baze.htm
Dále také nabízíme možnost si zdarma odnést zajímavý časopis, dle vašeho výběru.
Jedná se o hodnotné nepoškozené časopisy, které nám nosí nejen naši čtenáři, ale i
občané z obce.
Věříme, že si přijdete zapůjčit nějakou pěknou knížku nebo časopis i v době letních
prázdnin.
Knihovník Obecní knihovny Živanice
Petr Vavřina

Rybářský kroužek Živanice
V letošním roce byla, vzhledem k současné situaci, předčasně ukončena sezona
rybářského kroužku. Naše rybáře to neodradí a v září se všichni opět sejdeme a zahájíme
novou rybářskou sezonu, kterou si, jako každý rok, určitě užijeme. Krásný a poklidný
zbytek léta Vám přeje
vedoucí rybářského kroužku Živanice
Milan Kolman

Myslivecký spolek Živanice
Vážení spoluobčané. Dovolte nám pár stručných slov k současnému dění v přírodě v
okolí naší obce. Pokud se vydáte cestou ke slepým ramenům Labe, nemůžete si
nevšimnout velkého rozlivu vody po vydatných deštích. Díky nim se nám opět po letech
objevily zajímavé druhy ptáků. Husice nilská vyvedla 6 housat, pravidelně se zde
zastavuje 7 jeřábů popelavých, rackové a další zajímavé druhy. V katastru obce je také
možné zahlédnout čápa černého, vzácného a plachého majestátního ptáka. V předjaří
jsme na nejohroženějších polích instalovali berličky pro dravce, aby měli lepší podmínky
pro lov přemnožených hrabošů. Ve spolupráci se ZOD se podařilo před zahájením sečí
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pomocí plašiček ušetřit život mnoha živočichům, nemenší dík patří ZOD také za jejich
ohleduplné obsekávání. Bez přerušení již několik let pravidelně aplikujeme pachová
zradidla podél hlavní silnice. V letošním roce jsme provedli jejich modernizaci. Ani
sebeintenzivnější zradidlo však nedokáže odradit zvíře od vběhnutí do silnice, pokud je
vyplašené a v panice „smyslů zbavené“. Obracíme se proto na vás, naše spoluobčany,
abyste pokud možno minimalizovali vstup do lesa mimo cesty a i na cestách se chovali
tiše. Abyste nepouštěli své pejsky na volno bez vašeho účinného dohledu. Vše především
v časech stmívání a rozednívání. Neboť minimálně jednou týdně zahyne pod koly aut
vyplašené zvíře.
Jelikož se v těchto teplých dnech mnoho z nás rádo zdržuje v přírodě, pak můžete při
tichém pobytu pozorovat srnčí říji, která probíhá přibližně do poloviny srpna. V případě
náhlého vyrušení srnčí zvěř tzv. beká – jistě se již některým podařilo zaslechnout zvláštní
hlasité štěkání uprostřed přírody a divili jste se, co tam dělá pes. Nebyl to většinou ani
pes, ani hýkal, ale právě srnec nebo srna. Přejeme vám příjemné prožití letních dní a
ohleduplnost vůči přírodě i sobě navzájem.
Za Myslivecký spolek Živanice
Pavel Voříšek, předseda

opravená Boží muka v Živanicích
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Obec Živanice
pořádá
v sobotu 6. 2. 2021
zájezd do divadla Broadway na muzikál

LÁSKA NEBESKÁ.
Jedná se o zamilovanou duchařskou muzikálovou komedii s nejznámějšími hity Waldemara
Matušky.
Scénář a režie: Zdeněk Zelenka

Začátek muzikálu je v 18 hodin. Čas odjezdu a místa autobusu bude upřesněn.

Cena vstupenky pro obyvatele Živanic, Neradu, Dědka je 500 Kč včetně dopravy
(pro „přespolní“ 600 Kč včetně dopravy).
Objednávka vstupenek je možná v úředních hodinách na obecním úřadě
(Po + St 8:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00, Út + Čt 8:00 - 12:00).
Či na telefonním čísle 466 924 175, 724 880 011.
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TJ SOKOL ŽIVANICE – SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST
Prázdniny jsou v plném proudu, ale my nezahálíme! Víme, že VÁS v Živanicích sportování baví, děti i rodiče
jsou do pohybu celí žhaví 😊 tak proč té energie nevyužít?! Volný čas, kterého bylo od dubna dostatek, nás
inspiroval k přípravě nových projektů a akcí, abychom to parádně od září v Sokole zase rozjeli.
AKTUÁLNÍ sportovní kroužky a lekce v TJ Sokol Živanice:
pro DĚTI – SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST, FOTBAL, STOLNÍ TENIS, skupina BATOLATA (běží
v rámci školního roku od září do června)
pro ŽENY- ZUMBA, PILOXING, POWERJOGA A KRUHÁČ (celoročně)
Co nás tedy čeká v nejbližších dnech a měsících a na co se můžete s dětmi těšit? Ještě teď o prázdninách v srpnu
to bude den plný pohybu:
27.8. ROPE Skipping Švihadla pro děti a rodiče

NOVINKY, které pro Vás v rámci TJ Sokol Živanice chystáme :
► Od září 2020 bude spuštěn nový informační WEB Sokolské všestrannosti - www.sokolzivanice.cz pro
širokou veřejnost, kde naleznete vše od A-do Z, co se týká cvičení dětí i rodičů, rozvrh kroužků a lekcí,
plánované akce - vše přehledně na jednom místě
►Nové cvičení – ATLETIKA pro děti v rámci všestrannosti, BADMINTON pro děti a rodiče a ROPE Skipping
skupinová švihadla pro děti i rodiče – v případě zájmu otevřeme ssamostatné lekce
►Plánovaný projekt pro rok 2021 "Příměstský prázdninový tábor Živanice - tématický"
►Akce pro děti Sokolská všestrannost v průběhu školního roku 2020/2021
Víkend se Švihadlem, Víkend s Badmintonem, Atletické závody pro děti "Živanická teniska“, Dopravní soutěž
(v rámci bezpečnosti dětí na silnicích s doprovodným programem)
Rozvrh lekcí v TJ Sokol Živanice – platný od 1.9.2020
PONDĚLÍ
STOLNÍ TENIS-L.Jiřišťová
17:00 – 18:15
ÚTERÝ
FOTBAL ŽÁCI-T.Kadlec
17.00 – 18:30
/zimní přípravka/
STŘEDA
BATOLATAPOWERJOGA –L.Koubová
V. Pařizková
17.00 – 18:00
9:00 – 10:00
ČTVRTEK CVIČO DĚTÍ 3-6LET
16:30 – 17:30
NEDĚLE

CVIČO DĚTÍ 6-15 LET
17:30 – 18:30

ZUMBA – M.Hanušová
18.30 – 19:30
PILOXING – A.Kolínová
19.00 – 20:00
KRUHÁČ -L.Koubová
18.00 – 19:00
PILOXING -A.Kolínová
18:30 – 19.30
KRUHÁČ – L.Koubová
17:00 – 18:00

Veškeré další informace o akcích a kontakty budou na nových web stránkách.
Budeme rádi za každý Váš podnět i nápady a pokud se s námi milí rodiče budete chtít aktivně zapojit do příprav
dětských akcí, jste samozřejmě vítání! :-D Užívejte ještě prázdniny na maximum a těšíme se na Vás!
Za TJ Sokol Živanice sokolskou všestrannost – Veronika a Lucie
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OZNÁMENÍ O SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V SOBOTU 2. 11. 2020
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 20.08.2020. Zpracovala Mgr. Monika Horáková,
místostarostka a kronikářka obce. Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků spolků.
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