Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka
ročník XVIII.

číslo 1

Duben 2021

Vážení spoluobčané,
v tomto složitém období, kdy nás i nadále sužuje pandemie koronaviru, vám všem
děkuji za dodržování krizových opatření. V tomto režimu musíme ještě vydržet
a budeme doufat, že s nadcházejícím jarem se počty nakažených sníží natolik, že se
budeme moci alespoň z části vrátit k normálnímu životu. Statistiky nakažených jsou
v posledních dnech poměrně optimistické a je na zodpovědnosti každého z nás, jak
k pandemickým opatřením budeme i nadále přistupovat, i když trvají více než rok a pro
mnoho lidí jsou obtěžující. Prosím, ještě vydržme a věřím, že brzy tuto situaci
překonáme. Společenský a kulturní život v obci zcela utichl a netroufám si v tuto chvíli
říci, kdy bychom nějakou akci mohli uspořádat.
Po letech jsme opět prožili bílou zimu, která udělala radost především dětem. Práce
s údržbou chodníků a místních komunikací se zaměstnancům obce dařila i díky
technice, kterou máme v obci k dispozici. V době, kdy nebylo nutné udržovat
komunikace, prováděli zaměstnanci těžbu souší v obecních lesích. Nyní všichni
začínáme žít jarními pracemi a úklidem, který u nás vyvrcholí sběrem velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v sobotu 24. dubna 2021. Sběr železa se podařilo uspořádat
v sobotu 10. dubna.
Zaznamenal jsem, že v poslední době se mládež schází na Bukovce vedle místního
sportovního areálu, v různých zákoutích, kde nejsou moc vidět. Zanechávají po sobě
spoustu nepořádku, pálí ohýnky v blízkosti lesa a jiných porostů, kde hrozí vznik požáru.
Na těchto místech je rozdělávání ohně zakázáno. Apeluji na tuto mládež, aby se na
těchto místech, které slouží nám všem, chovala slušně.
Mnozí z nás si určitě všimli, že návse v Živanicích, Neradu i Dědku připomínají spíše
parkoviště. Žádám vás, abyste k parkování svých vozidel využívali vlastní pozemky,
případně vjezdy a neparkovali a nejezdili po travnatých plochách.
Na závěr úvodníku přijměte mé tradiční pozvání, přijďte mezi nás na jednání
zastupitelstva, rádi si vyslechneme vaše připomínky a návrhy.
Přeji vám pevné zdraví a pozitivní mysl
Petr Lejhanec, starosta obce
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Střípky z obecního úřadu
✓

Rekonstrukce obecního úřadu

V první fázi je připravována rekonstrukce hlavní budovy. Dle současných norem je
třeba zřídit bezbariérový přístup. Pro snížení nákladů na energie se budova zateplí
a zhotoví se nové ústřední vytápění. Ve druhé fázi rekonstrukce úřadu je v projektu
počítáno s demolicí vedlejší nízké budovy a výstavby nové. Současné právní předpisy
vyžadují po obcích „krizový nájemný byt“ pro případ např. požáru. Vedle hlavní budovy
by tak tedy byla postavena budova s obytným podkrovím, kde vznikne malá garsoniéra
a dále klubovna pro činnost místních spolků. V přízemí je navrhována nová
bezbariérová knihovna, technická místnost se zázemím pro zaměstnance obce
a místnost k pronájmu k poskytování služeb (např. pedikúra, masáže, kadeřnictví,..).

✓

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. Jakmile opatření v pandemické situaci vítání občánků
umožní, bude uskutečněno. Poslední vítání občánků proběhlo 18. září 2020. Slavnostní
obřad kvůli koronavirovému stavu proběhl netradičně ve venkovních prostorách
u sokolovny a přivítány byly 3 dívky.

✓

Statistika evidence obyvatel
K 1. 1. 2021 v obci žilo 984 obyvatel (v Živanicích 672, v Dědku 155, v Neradu 157).

✓

Audit hospodaření obce

Poslední audit hospodaření obce proběhl 10. září 2020 ze strany Krajského úřadu
Pardubického kraje. Audit neshledal žádné nedostatky.

✓

Přestupková komise

Město Lázně Bohdaneč vypovědělo obci ke konci listopadu 2020 Veřejnoprávní
smlouvu na vykonávání přestupkové agendy. Obec je ze zákona povinna přestupkovou
agendu zajistit. Z tohoto důvodu byla zřízena přestupková komise složená z členů
zastupitelstva a uzavřena smlouva s právničkou, jejíž součinnost je k řešení přestupků
nezbytná.

✓

Rozšíření funkce obecního rozhlasu

Připravuje se nová rozšířená funkce obecního rozhlasu o modul, který umí
reagovat na webovém rozhraní a je zde možnost posílat SMS zprávy, online hlásit přes
internet na mobilní telefon, možnost aplikace na webové stránky obce.
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✓

Rekonstrukce školy

V areálu základní a mateřské školy byl dokončen v srpnu 2020 vodní vrt
a instalovány závlahy. Zavlažován je nejen samotný areál, ale i okolí školy. Byly
zbudovány záložní šachty, ke kterým lze připojit hadice. Tyto realizace činily 267 782,44
Kč. Ředitel školy požádal obec o navýšení příspěvku škole z důvodu pořizování nového
nábytku po proběhlé rekonstrukci školy ve výši 350 000,- Kč, příspěvek byl škole
poskytnut.

✓

Restaurování Božích muk a Pomníku obětem 1. světové války

Vzhled naší obce byl okrášlen dokončením restaurování Božích muk v Živanicích,
Neradu, Dědku a Pomníku obětem 1. světové války v Živanicích. Po odborném vyčistění
„pískováním“ a opravě plůtků bylo poslední „tečkou“ osazení lampiček na svíčky dle
historických nákresů a obnova zlaceného písma. Nepokládejte, prosím, svíčky na
vyčištěný pískovec, ale na betonový chodníček. Byla by škoda tyto památky poničit.
V Neradu byla též odborně restaurována zvonička.

Pomník obětem 1. světové války v Živanicích
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✓

Náklady na linku č. 18

S Dopravním podnikem města Pardubic, a. s. byla obcí uzavřena Smlouva
o veřejných službách a přepravě cestujících na zajištění dopravní obslužnosti na území
obce veřejnou linkovou dopravou č. 18. Tato smlouva se uzavírá každoročně dle
aktuálních nákladů. V loňském roce obec uhradila náklady na spoj ve výši 573 570,- Kč.
Na rok 2021 obec obdržela rozpis ve výši 505 893,- Kč. Náklady jsou na rok 2021 sníženy
z provozních důvodů. Pro porovnání: obec uhradila za rok 2018 – 456 433,- Kč, za rok
2019 – 510 498,- Kč.

✓

Změna v odbavovacím systému městské hromadné dopravy

Od neděle 28. 3. se již nebude možné odbavit pomocí elektronické peněženky na
původní Pardubické kartě, protože všechna vozidla jsou již vybavena novým
odbavovacím systémem. Pro odbavení je třeba využít bezkontaktní platební kartu VISA
nebo Mastercard, papírovou jízdenku, SMS jízdenku nebo aplikaci SEJF. Papírové
jízdenky jsou od 1. 4. opět nepřestupní. Nyní je možné využít jízdenkové automaty
pouze pro nákup papírových jízdenek. Zakoupení časového kupónu nebo dobití
elektronické peněženky na nové Pardubické kartě bude možné pouze na přepážkách
zákaznického centra nebo na e-shopu.

✓

Sčítání LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu
27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je přednostně navrženo jako online, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami na webové adrese www.scitani.cz. Formulář je k on-line
vyplnění do 11. května 2021. Kdo formulář nechce či nemůže vyplnit on-line, na České
poště je k dispozici papírový formulář, který lze odevzdat na poště do 11. května 2021.

✓

Noční svícení

Při jednání zastupitelstva obce došlo ke kladné shodě mezi zastupiteli v návrhu na
celonoční svícení v obci. Důvodem je vyšší bezpečnost a přiblížení se k standardu jako
v jiných obcích a městech. Noční svícení bude spuštěno od května.

✓

Pandemické opatření

Zaměstnanci obce od začátku pandemie koronaviru pravidelně desinfikují
autobusové zastávky a dětská hřiště. Obcím bylo doporučeno (ne nařízeno) uzavření
dětských hřišť. V naší obci jsme se rozhodli dětská hřiště neuzavřít, aby děti měly vyžití
na vzduchu, když byly uzavřeny školy a školky. Žádáme však doprovod dětí na hřiště,
abyste se příliš neshlukovali a snažili se dodržovat rozestupy mezi sebou.
Léčebné lázně Bohdaneč a.s. se rozhodly vstoupit do projektu celorepublikového
dobrovolného plošného testování obyvatelstva na onemocnění COVID-19 a vytvořily
v pavilonu Veselý bezplatné antigenní odběrové místo pro veřejnost. Je však nutná online rezervace na https://llb.cz/o-laznich/antigenni-testovani-pro-verejnost/.
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✓

Tříkrálová sbírka

I přes pandemii se v naší obci vybralo do zapečetěných kasiček na obecním úřadě
a v prodejně COOP v Tříkrálové sbírce 9 889,- Kč. Tyto peníze použije Charita Přelouč
na pomoc matkám samoživitelkám, nákup kompenzačních pomůcek, pomoc rodinám
s dětmi v nepříznivé situaci.

✓

„Z – BOX“

Pro rozšíření nabízených služeb občanům v obci bude nedaleko sokolovny umístěn
výdejní box společnosti Zásilkovna.

✓

Dotace Krajské knihovně v Pardubicích

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

✓

Dotace Mas Bohdanečsko

Obec Živanice je členem Místní akční skupiny (MAS) Bohdanečsko, ze které může
čerpat dotace. Obec obdržela účelový příspěvek ve výši 12 549,- Kč na pořízení
křovinořezu. Jedná se o příspěvek z Programu obnovy venkova, který MAS přerozděluje
mezi členské obce. Celková výše příspěvku představuje maximálně 70 % ze způsobilých
výdajů projektu. Křovinořez k údržbě obce byl pořízen za cenu 17 927,- Kč.

✓

Dotace Pardubického kraje pro jednotku hasičů

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo obci žádost o poskytnutí programové
dotace z rozpočtu PK na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Obec požádala o dotaci na pořízení
plovoucího čerpadla s příslušenstvím a motorové pily s příslušenstvím. Čerpadlo a pila
byly zakoupeny za cenu 40 323,- Kč.

✓

Dotace od SFŽP na elektromobil

Obec podala žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na elektromobil
sloužící k údržbě obce. Maximálně možná výše podpory ve výši 481 580,- Kč byla obci
přiznána. Podané nabídky firem na toto komunální vozidlo se však v základní výbavě
pohybovaly ve výši cca 1 400 000,- Kč a 1 500 000,- Kč včetně DPH. Pro potřeby údržby
obce by bylo potřeba vozidlo doplnit výbavou za dalších cca 200 000,- Kč. Vzhledem
k vysokým pořizovacím cenám elektromobilu by obec musela doplatit cca 1 200 000,Kč. Z tohoto důvodu se zastupitelé rozhodli dotaci nepřijmout a elektromobil
nepořizovat. Místo elektromobilu je poptávána klasická třímístná dodávka.
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✓

Podané dotace u Pardubického kraje

V rámci Programu obnovy venkova byla podána žádost o dotaci ve výši 100 tis. Kč
na opravu hasičky v Neradu.
V dotačním programu na opravy sportovních zařízení byla podána žádost o dotaci
ve výši 150 tis. Kč na opravu tribuny v Dědku.
V dotačním programu na Podporu budování infrastruktury v cestovnímu ruchu
byla podána žádost o dotaci ve výši 113 400,- Kč na „Chytrý turistický informační
park“. V blízkosti sokolovny a zmrzliny, kudy vede cyklistická turistická trasa, by byla
umístěna interaktivní tabule se solárním nabíjením, která by poskytovala nejen
turistům informace o zajímavostech v okolí. Dále by zde byly umístěny 2 lavičky, 1
odpadkový koš a 2 cyklostojany.

✓

Dotace pro vybavení obecních a spolkových akcí

Obec podala prostřednictvím MAS Bohdanečsko žádost a obdržela dotaci u
Státního zemědělského intervenčního fondu na pořízení vybavení na spolkové a obecní
akce. Jedná se o nákup 4 kusů nůžkových stanů s bočnicemi, 20 kusů skládacích stolů,
40 kusů skládacích lavic, 8 kusů LED osvětlení, 4 kusy infrazářičů pro vytápění stanů,
2 reproduktory včetně stojanů, 2 bezdrátové mikrofony a zesilovač. Dotace byla obci
přiznána a je ve výši 80 %. V poptávkovém řízení bude toto vybavení zakoupeno za cenu
cca 350 000,- Kč.

✓

Poplatky za odpady

Díky úspěšnosti při získávání dotací do rozpočtu obce se daří nezvyšovat poplatky
za svoz komunálního odpadu. Ceny za svoz i nadále rostou z důvodu inflace, zvýšení
cen na skládkách odpadů a dalších koncových zařízeních. Dalším důvodem navýšení
cen je i zhroucení trhu s druhotnými surovinami. 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový
zákon o odpadech, který zvýšil cenu za ukládání odpadu na skládky na 800,- Kč za tunu
z původních 500,- Kč za tunu. Celkové náklady za odpad v roce 2020 činily 904 514,97
Kč. Na poplatcích za odpad bylo v roce 2020 vybráno 322 369,- Kč. Obec obdržela za
třídění odpadu za rok 2020 od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu ve výši 175 253,- Kč.
Obec ze svého rozpočtu v roce 2020 uhradila náklady za odpad ve výši 406 892,97 Kč.
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce dubna.

✓

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.
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✓ Informace ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu
dne 24. dubna 2021
Při tomto svozu se bude projíždět Živanicemi, Neradem a Dědkem dům od domu.
Proto nevozte odpad do dvora obecního úřadu. Více viz leták na konci zpravodaje.

✓

Muzikál LÁSKA NEBESKÁ

Obec Živanice pořádá v sobotu 9. října 2021 zájezd do divadla Broadway na muzikál
Láska Nebeská. (V původním termínu 6. února 2021 se zájezd z důvodu pandemických
opatření nemohl uskutečnit). 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. Cena pro
„přespolní“ je 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).

✓

Upozornění pro chovatele drůbeže a ostatního ptactva

Upozorňujeme občany, že Krajská veterinární správa z důvodu výskytu ptačí
chřipky v ohniscích Dobřenice a Vápno u Přelouče zařadila katastrální území naší obce
do pásma dozoru. Případné podezření na výskyt nákazy jako úhyn drůbeže je třeba
hlásit na Krajskou veterinární správu v Pardubicích.

✓

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.
Žádáme občany procházející se se svými psy po vsi, aby používali sáčky a koše na
psí exkrementy k tomu určené.
Zvláště zdůrazňujeme, že je zákaz vstupu psů na hřbitov. Jedná se o pietní místo,
kam psi nepatří (ani v náruči majitele).
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Základní škola
Školní rok 2020/2021 v MŠ a ZŠ Živanice aneb vzdělávání v době pandemie
Je tomu právě rok, co jsme se zde loučili přáním, aby byl letošní školní rok klidnější
a děti ho mohly prožít celý ve škole.
Když si vzpomeneme my i naši žáci a rodiče na začátky distanční výuky na jaře 2020,
asi se shodneme, že letos tuto novou formu výuky zvládáme již mnohem lépe
a efektivněji a snažíme se pracovat s velkým rozmyslem a porozuměním problémům
dětí i jejich rodičů. Ovšem to druhé přání, aby se děti mohly potkávat a vzdělávat ve
škole, to se nám stále nesplnilo.
Školní rok jsme sice ve škole zahájili, ale již po měsíci a půl jsme školní lavice
vyměnili za pracovní stůl s notebookem či počítačem ve svých domovech. Měli jsme
velké štěstí, když se nám podařilo těsně před zavřením školy s dětmi strávit několik
krásných podzimních dnů na sportovním pobytu v Českém Ráji. Mezi nezapomenutelné
společné zážitky patřilo sjíždění řeky Jizery na raftech. Obdivuhodný výkon podali také
naši prvňáčci, kteří celou akci perfektně zvládli, přestože se ve škole teprve
rozkoukávali. To ještě netušili, že je čeká mnohem těžší zkouška. Hned na samém
začátku byli nuceni, stejně jako ostatní žáci, pracovat doma pod trpělivým dohledem
svých rodičů a s obětavou pomocí paní učitelky. Společnými silami to skvěle zvládli, ale
všem se jistě ulevilo, když děti mohly na konci listopadu opět nastoupit do školy.
Před vánocemi jsme s dětmi vděčně prožívali každý den strávený ve škole, přestože
to byly dny plné omezení a osobního nepohodlí nás všech. V rámci možností si
jednotlivé třídy připravily také vánoční besídky. Když jsem usedala se “svými” páťáky
ke slavnostní vánoční tabuli, kterou sami nachystali, napadlo mě, že je to možná jeden
z posledních zážitků ve škole, které společně prožijeme.
Po novém roce se prvňáčci a druháčci vrátili do školy a starší žáci opět nastoupili
k distančnímu vzdělávání, které od té doby stále probíhá.
Musím říci, že jsme postupně našli způsob, jakým distanční vzdělávání funguje. Při
výuce na dálku využíváme synchronní výuku, to znamená, že se žáci každý den scházejí
s učiteli ve virtuálním prostředí a učí se jako při prezenční výuce. V době, kdy neprobíhá
online spojení, řeší žáci svá domácí zadání a úkoly a odevzdávají je pomocí online
nástrojů. My učitelé poskytujeme dětem zpětnou vazbu a snažíme se podpořit žáky,
kteří to potřebují. Žáci, kteří mají výukové problémy, nebo jen potřebují učivo
dovysvětlit, mají možnost přijít do školy k individuální konzultaci. Pravidelně
kontrolujeme práci dětí formou odevzdávání sešitů do krabic u školy, zde si také děti
vyzvedávají potřebné materiály a pomůcky. Vytvořili jsme si rozvrh online hodin ve
35 minutových blocích, proložených přestávkami. Třídy se při nich střídají tak, aby se
mohli doma vyměnit sourozenci u počítačů a zároveň aby byla zajištěna výuka všech
hlavních předmětů. Mladší děti mají 2 online hodiny denně, starší žáci průměrně
3 hodiny denně. Zatím se nám daří naplňovat vzdělávací plány jednotlivých ročníků bez
významnějších úprav a omezení.
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Pochopili jsme, že při dostatečné dávce fantazie, kreativity, při velkém nasazení
a nikdy nekončící pracovní době se dají dělat zázraky. Není učivo, které by nešlo děti
takto naučit. Problém je ale v motivaci dětí. Ta úměrně s časem stráveným u monitorů
klesá. Děti jsou zavřené doma, přicházejí o možnost fungovat v kolektivu, ztrácí
zkušenosti s přímým kontaktem, neučí se řešit konflikty. Absence sociálních vztahů
významně ovlivňuje jejich motivaci k učení.
Jako výhoda se však může jevit rozvoj IT dovedností dětí i jejich rodičů. A také to,
že děti mají možnost trávit daleko více času se svými rodiči a sourozenci. Otázkou je,
zda-li se nám podařilo toto využít ke vzájemnému obohacení.
Závěrem bych chtěla poděkovat samozřejmě vám, rodičům, za obrovskou pomoc
a vytvoření zázemí pro děti, bez toho bychom nemohli vůbec pracovat. A i když jste
často sami pod velikým tlakem, dokážete připravit dětem takové podmínky, aby i v této
těžké době byly ve svém vzdělávání co nejvíce úspěšné.
Mgr. Markéta Pikhartová, učitelka ZŠ
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Mateřská škola
Po přerušeném provozu o prázdninách jsme se s dětmi opět sešli odpočinuti a plni
zážitků z prázdnin v pondělí 17. 8. 2020. Na děti čekala zrekonstruovaná zahrada
s dráhou pro odrážedla a nově postaveným altánem. Rovněž i uvnitř na děti čekalo
překvapení v podobě nové třídy s krásnými didaktickými pomůckami a hrami.
V září na začátku nového školního roku 2020/2021 jsme přivítali tři nové děti
a v průběhu roku nastoupilo ještě sedm dalších dětí. Všechny nově nastupující děti jsou
velice šikovné, ve školce se rychle adaptovaly a se začleněním do kolektivu dětí neměly
problém.
I v první polovině školního roku fungovala mateřská škola za určitých opatření proti
Covid-19. Bohužel i přes dodržování těchto opatření se nemoc Covid – 19 vyskytla
v mateřské škole. Ta byla na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice
Pardubického kraje ve dnech 23. 10. 2020 – 8. 11. 2020 uzavřena.
Vzhledem k opatřením byla zrušena veškerá kulturní představení a přednášky pro
děti. Rovněž návštěvy solné jeskyně a plavecký kurz v Pardubicích. Ale i přes tato
omezení jsme si společné chvíle užili. Nově si převážně předškolní děti připravovaly
loutkové divadlo pro své mladší kamarády, na které si kreslily vlastní loutky a kulisy.
Několikrát jsme hráli soutěž v recitaci a zpěvu a před spaním dobrovolníci vyprávěli
vymyšlené pohádky. Děti zdokonalily komunikační dovednosti a nedělá jim problém
vyjadřovat se před větší skupinou dětí a dospělých. Nezaháleli jsme ani v oblasti hrubé
motoriky ať už při pobytu venku v lese tak i při nepříznivém počasí uvnitř v tělocvičně.
V průběhu prvního pololetí děti prováděly s učitelkami spoustu experimentů, do
kterých se aktivně zapojovaly.
Před Vánoci jsme se věnovaly výrobě vánočních dekorací a děti se seznamovaly
s vánočními tradicemi. Učili jsme se vánoční básně a koledy, které jsme si společně
zazpívali při vánoční besídce. Děti pod stromečkem našly pomůcky k rozvoji
pohybových dovedností, hračky, knihy, společenské hry a každé dítě našlo dárek, který
si odneslo domů.
Velkým předčasným dárkem pro děti bylo zveřejnění jejich společné výtvarné
práce na téma „ Vodní svět“ v předvánočním čísle časopisu ROZMARÝNKA. Děti měly
z úspěchu velkou radost a my jsme na děti právem pyšné.
Od 1. 3. 2021 je z důvodu nařízení vlády MŠ uzavřena. Výuka předškolních dětí
probíhá formou distanční výuky. Tato výuka je pro předškolní děti povinná. Rodičům
jsou e- mailem zaslány materiály, které jsou zároveň vytištěny a společně s materiálem
na výtvarnou činnost připraveny k vyzvednutí u MŠ. Pro děti jsou připraveny pracovní
listy k procvičování předmatematických dovedností, grafomotoriky, zrakového
vnímání a dějové posloupnosti. Jsou jim vytištěny obrázkové materiály, zaslány
básničky, písničky, příběhy, pohádky, náměty na smyslové hry, pokusy, pohybové
činnosti a pracovní a výtvarné činnosti. V případě jakýchkoli dotazů k distanční výuce
mají rodiče možnost konzultace s učitelkou.
Doufáme, že se současná situace zlepší a my se opět budeme moci sejít s dětmi
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a užívat si společné radosti v MŠ.
Renata Pyskatá
vedoucí učitelka MŠ

Sbor dobrovolných hasičů Živanice
Dovolte mi, abych krátce navázal na poslední zprávu ze Živaňáku z druhé poloviny
loňského roku, které bylo pro nás v rámci sboru ale i ostatních složek v obci bez
pořádaných akcí.
Jedinou velkou akcí, kterou jsme si s ostatními užili v regionu, byla s ročním
předstihem plánována a stihla se uspořádat na poslední chvíli, bylo Retroměstečko
v sobotu a v neděli 12. a 13. září 2020 při setkání bezpečnostních složek v Pardubicích
na Dukle. Opět jsme měli ukázku v obou výstavních dnech s naší starou stříkačkou R.A.
Smekal. Mimo jiné nás čekalo překvapení, které nebylo v avizovaném programu
předem uvedeno, ještě každý den ukázka naší historické techniky – souboje staré
hasičské a novodobé techniky SDH Zdechovice TATRY 815 CAS 20 hašení hořícího
vozidla. První den v sobotu se nám to opravdu skutečně povedlo ☺ Zdechovičtí měli
fůru času - říkali si, než zalijí a nastartují tu „starou mašinu“, nasají a začnou hasit, tak
mají dost času a stačí jim vyjet z určeného místa k hořícímu vozidlu při simulované
autohavárii později. Ale to se přepočítali, než dorazili do hasičské arény, tak jsme měli
vozidlo téměř uhašeno a na ně zbývalo jen vyřezávání a vyproštění osob z vozidla 
V neděli už nenechali nic náhodě a poučili se, že i stará technika může být rychlá
akceschopná.
Bohužel koncem roku jsme z důvodu nouzového stavu ani neuspořádali výroční
valnou hromadu pro naše členy sboru. Příspěvky za naše členy byly odeslány z pokladny
na účet okresního sdružení v Pardubicích. I našim mladým hasičům nebylo přáno neměli se možnost scházet společně, zažít dobrodružství, ať již na výletech nebo
v rámci získání hasičských znalostí.
V letošním roce se taktéž neuskutečnil „v novodobém složení sboru“ velmi
oblíbený hasičský ples a dětský karneval.
Velice bychom si přáli, aby se letošní rok zapsal tím, že se vše bude obracet již jen
k lepšímu. Tento rok je pro náš sbor jubilejní svým výročím 120 let založení hasičského
sboru v roce 1901 a byli bychom rádi, aby nám situace umožnila důstojně toto výročí
oslavit.
za SDH Živanice Petr Vavřina
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TJ Sokol Živanice
Za oddíl všestrannosti jsme i tentokrát dostali prostor v Živaňáku. Od posledního
čísla se toho událo hodně i málo. Koncem srpna 2020 jsme spustili nové WEBOVÉ
STRÁNKY www.sokolzivanice.cz, zaměřené převážně na sportovní všestrannost a naše
sportovní oddíly. Zde již od počátku informujeme jak naše cvičence, tak i veřejnost o
plánovaných akcích a výzvách.
Nový školní rok jsme začali dobrým startem s naší akcí pro děti HURÁ DO AFRIKY
dne 6.9.2020, kde spolu rodiče, prarodiče, kamarádi a nadšenci připravili pro naše děti
zábavné sportovní a kvizové odpoledne v areálu TJ Sokola. Rekordní účast a hlavně
nadšení dětí nás i tentokrát přesvědčili, že tyto akce mají smysl a děti se baví s námi!
Poté se nám od října 2020 již prostory Sokola uzavřely pro veškeré kolektivní sporty
úplně.
Abychom nezaháleli, postupně po celou dobu upravujeme a připravujeme vnitřní
prostory Sokola na snad brzké otevření. V rámci obnovy a doplnění vybavení jsme
během této doby nakoupili nové sportovní pomůcky pro cvičení dětí i dospělých. Už
nyní se těšíme, až našim dětem připravíme akce, kde budou moci využít nové
doskočiště, moderní air trackové žíněnky na gymnastiku a další kreativní sady pro
venkovní i vnitřní sportovní vyžití. Stejně tak byla doplněna i výbava pro cvičení žen,
které si našlo oblibu napříč našimi vesnicemi
Tady musíme naše holky pochválit,
neboť vidíme, že aktivně sportují a udržují se fit a ve formě po celou dobu, co je Sokol
uzavřen.
Po dlouhé zimě jsme již nechtěli čekat a tak náš tým cvičitelů společně vymyslel
AKTIVNÍ A ZÁŽITKOVOU HRU pro rodinné týmy s názvem LETEM SPORTOVNÍM
SVĚTEM. Tu jsme odstartovali dne 6.3.2021 Orienťákem, kde rodiče s dětmi hledali
pomocí mapky lampionky s indiciemi. Následoval další týden s naším Sportovním
Kvizem, tady pro změnu na 20 stanovištích v lokalitě obcí Živanice, Nerad a Dědek byli
připraveny otázky a sportovní disciplíny všeho druhu. Děti si tak s rodiči během výletů
a procházek venku mohli luštit a hádat a bádat a plnit sportovní úkoly. Následovala
Obrázková šifrovací tajenka, která je stále k dispozici v areálu letního parketu
Kdokoli si kdykoli může vyluštit a potrápit závity mozkové.
Touto poslední šifrou se nám naše hra přehoupla do nyní aktuálně běžících
OLYMPIJSKÝCH HER. Na našich web stránkách i Facebookové skupině informujeme
rodiče o tom kdy-kde-co bude a na co se připravit. Do naší hry se může zapojit kdokoli
v kteroukoli dobu. Hra stále běží. Máme i novou výzvu pro děti, kde na našich web
stránkách mohou společně s rodiči dávat tipy na sportovní disciplíny, které se jim líbí a
chtěli by si je vyzkoušet. My jim pak nabídneme tradiční sporty v netradiční úpravě
Neboť naše Olympijské hry v přírodě jsme pojali vtipně a kreativně. Akce budeme
realizovat kdekoli volně v lokalitě obcí Živanice, Nerad a Dědek, v areálu TJ Sokol nebo
v přírodě lesy, louky apod. Každá disciplína bude přístupná vždy 1 max 2 dny, vždy
současně budou 2 různé disciplíny na různých místech. Aby měli všichni možnost si je
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vyzkoušet, kdykoli si tam zajít, nevázat se časově ani jinak. Na individuální přístup
dohlížejí rodiče, abychom se nepotkávali současně a dodržovali současná platná
nařízení či omezení. Na Velký pátek 2.4.2021 jsme otevřeli naši Olympiádu 2 sporty
SKEET A VODNÍ SLALOM KAJAK A KANOE . Výsledky hry jsou k dispozici na našich web
stránkách. I když nás trochu potrápilo chladné jarní počasí, všichni kdo zavítali, našli
nečekané pojetí těchto sportů.
Hra je v podstatě otevřená a bude se přizpůsobovat aktuální situaci. Klade se důraz
na rodinné týmy a podporu rodičů dětí při sportu i hře! Kolik bude disciplín naši
Živanické olympiády zatím nevíme, pokud rodiče s dětmi budou vymýšlet s námi,
budeme aktivně připravovat další. Prozatím máme kladné ohlasy, že vás hra baví a
zpestřujete si tak venkovní aktivity. Ocenění dětí bude ve finále 100% olympijské
myslíme, že si to zaslouží !!
Každopádně se už ale těšíme, na pořádné cvičení se vším všudy! Vidíme, že děti u
nás nezahálí a udržují se sportem a pohybem stále ve střehu. Nicméně je na nás /nejen
na nás/ abychom je aktivně ve sportování podporovali, ať jsou podmínky jakékoli. Když
vzejde iniciativa od nás rodičů a děti uvidí, že jsme na ně nezapomněli
společně se
sportem a pohybem dokážeme vše! Odměnou nám i vám bude radost dětí a jejich
nadšení a úsměv.
Za TJ Sokol Živanice, tým cvičitelů a nadšenců
sportu, rodičů a kamarádů

K současnému výročí T. J. Sokol Živanice
V letošním roce 2021 je to 120 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Živanice.
(Dále jen SOKOL.) U výročí je obvyklé zavzpomínat, bilancovat, přát. A tak mě napadlo,
když došla Sokolu žádost od starosty obce o příspěvek do zpravodaje Živaňák,
povyprávět o tom, jak jsme se my, hoši narození v třicátých letech minulého století
zúčastňovali dění v Sokole poté, co jsme, jako žáci v roce 1945 začali zase „chodit do
Sokola“. A připojit k tomu svoje přání. (Místní Sokol byl tehdy součástí České obce
sokolské (ČOS), která byla v době druhé světové války od r. 1941 zakázaná.)
Pravidelné cvičení v Sokole bylo tehdy organizováno pro ženské i mužské složky
(žactvo, dorost, dospělí ), u každé složky ve dvou cvičebních hodinách týdně. Po
rozcvičce následovala hlavní část hodiny, jejímž obsahem bylo cvičení na vybraném
tělocvičném nářadí (k dispozici byl kompletní soubor), cvičení obratnosti a posilovací
cvičení. Závěrečnou část hodiny vyplňovaly různé hry nebo pořadové cvičení. Od věku
starších žáků jsme mnohdy po cvičení zůstali a pokračovali nácvikem zápasu nebo boxu.
V žákovském věku probíhala cvičební hodina pod vedením cvičitelů, ve vyšším věku
jsme si cvičení také vedli sami. Cvičilo se v sokolovně a využívalo se i venkovních ploch.
Prezentací dovedností z cvičebních hodin byla veřejná vystoupení pořádaná před
sokolovnou. Obsahem byly ukázky cvičení, soutěživé hry a také vystoupení dětí z místní
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školy. My „nářaďovci“, jsme zde vystupovali s cvičením na bradlech a v přeskocích přes
švédskou bednu. Obě cvičení jsme později na pozvání předvedli na tělocvičné akademii
v Přelouči a na obecní slavnosti ve Vlčí Habřině.
V roce 1948 se konal XI. Všesokolský slet v Praze na Strahově, kterého se ze Sokola
zúčastnily všechny kategorie cvičících. My jsme zde vystoupili ve skladbě pro žáky. Jako
žáci jsme se zúčastnili také předsletových soutěží v Přelouči a to s výkony na diplomy
za čelná umístění.
Cvičení na strahovském stadionu jsme si zopakovali na 1. ČS spartakiádě v r. 1955
ve smíšené skladbě pro muže a ženy DSO Sokol a následně na spartakiádě v r. 1960,
1965 a 1975 ve skladbách pro muže. (DSO Sokol – Dobrovolná sportovní organizace
Sokol, která byla v té době zastřešující organizací pro venkovské tělovýchovné jednoty.)
Doplňkově ke cvičebním hodinám v sokolovně jsme také aktivně sportovali. Na
hřišti u sokolovny se hrál volejbal, často ve smíšeném složení. Bylo ustaveno mužské
volejbalové družstvo, které hrálo v soutěži a s kterým jsme se zúčastňovali
volejbalových turnajů v okolních obcích. (Jeden čas takto působilo i družstvo děvčat.)
Jako žáci jsme na tomto hřišti hráli pálkový tenis včetně turnajů. Hráli jsme turnaje
jednotlivců a turnaje dvojic, které reprezentovaly části obce pojmenované jako Dolní
silnice, Horní silnice, Náves, Souhrádka, Zadní Indie (kolem Louže), o pomyslný Davis
Cup. Někteří z nás, dřívějších pálkařů, jsme se později podíleli na vzniku oddílu tenisu a
zapojili se do jeho činnosti. (Oddíl tenisu, 1975 až 1981, měl smíšené družstvo žáků a
smíšené družstvo dospělých, obě hrála v krajské soutěži. K dispozici byly dva tenisové
kurty s antukovým povrchem na ploše nynějšího hokejového hřiště.)
Z předválečného období Sokola zbylo vybavení pro stolní tenis a některé
lehkoatletické náčiní, např. pro hod diskem, vrh koulí, stojany pro skok vysoký a o tyči,
u sokolovny bylo pískové doskočiště. A tak jsme je využívali. Soupeřili jsme kdo disk
nebo kouli pošle dál, kdo skočí výš nebo skočí dál, jedním skokem nebo trojskokem.
U skoku vysokého jsme zkoušeli všechny tři tehdy používané styly: nůžky, horine,
straddle. Stávalo se, že po cvičební hodině jsme ještě běželi o závod k sokolovně
v Bohdanči a zpět. Coby chvilkoví atleti jsme se zúčastnili krajského přeboru dorostu
DSO Sokol v lehké atletice ve Slatiňanech s medailovým umístěním v běhu na 5 km a v
trojskoku. Stolnímu tenisu jsme se věnovali tak, jak se v Sokole hrál: v kampaních,
s využíváním víkendů, s turnaji pro jednotlivce a dvojice, bez účasti v organizované
soutěži.
V období po roce 1945 se stal součástí Sokola další sport, lední hokej. Poblíž
sokolovny vedle Živanické strouhy (nyní Bukovky) bylo umístěno hokejové hřiště vodou
z ní napouštěné. (Před tím se zápasy hokejového klubu SK Živanice, založeného
v r. 1941, hrály na hřišti zřizovaném na Louži v návsi.) V letním období jsme v žákovském
věku využívali plochu tohoto hřiště pro běhy. Pro sprint jsme měli trať 50 m, delší tratě
jsme odměřovali počtem uběhnutých kol po obvodu plochy hřiště. Hokej jsme zde
hráli zájmově a jako členové družstva dorostu a dospělých. Od r. 1960 nám sloužilo
hřiště za sokolovnou. (Družstvo dospělých hrálo nejvýše v přeboru Pardubického kraje
s jednou účastí ve finále o přeborníka kraje. Oddíl ukončil svoji činnost v r. 1976.)
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Samozřejmě nás nemohl minout fotbal. Fotbalovým dovednostem jsme se učili už
v žákovském věku formou tzv. pláckového fotbalu na různých místech v obci, nejvíce
před sokolovnou. V r. 1953 se začalo užívat fotbalové hřiště za sokolovnou a my jsme
byli u toho. Hrála se přátelská utkání a v r. 1958 družstvo mužů vstoupilo na pole
fotbalových soutěží. Vznikl fotbalový oddíl a fotbal se postupně stal hlavním sportem
v Sokole. Někteří z nás si ještě zahráli soutěžní utkání a časem se zapojili do činností
u družstva žáků a dorostu. (Po nástupu fotbalu cvičební činnost mužských složek slábla,
až skoro zanikla. Stala se doménou ženských složek.)
Díky tomu co nám „chození do Sokola“ dalo, nebylo pro nás obtížné úspěšně
absolvovat různé prověrky tělesné zdatnosti a s dovednostmi ze Sokola jme nacházeli
uplatnění v nových působištích. Třeba na vojně. Jeden se stal přeborníkem vojenského
okruhu ve stolním tenise, jiný byl členem družstva gymnastů při tvorbě a předvádění
cvičení na metacích stolech, které se stalo spartakiádní skladbou pro vojáky, další se na
vojně věnoval boxu a pak byl členem boxerského klubu v Pardubicích. Některým
vydrželo sportovat až do zralého věku, např. hrát stolní tenis.
Vedle cvičení a sportovních činností jsme si v Sokole užívali akce z oblasti zábavy.
Byly to zejména taneční zábavy. Ty Sokol pořádal, vedle sokolského a maškarního
plesu, v pravidelně se opakujících termínech po celý rok, v počtu až sedmi. Nebo
diskotéky, které jsme v jednom období, už jako činovníci, pořádali každý víkend po
celou dobu letních měsíců. (Výnos z akcí byl jedním ze zdrojů příjmů na činnost.)
Průběžně jsme se podíleli na údržbě a na stavebních úpravách sokolovny a na
výstavbě nových objektů až po výstavbu letního parketu s podiem, 1984 – 85. Byli jsme
také u rekonstrukce areálu 2001 – 02.
Sokol má nyní areál, který každého nového návštěvníka zaujme. Areál, který je
vybavený pro vhodné sporty a pro vhodná cvičení. A proto jako činovník Sokola mám
u příležitosti výročí 120 let přání. Aby se zase začalo více „chodit do Sokola“: pro radost
z pohybu, za pohybem pro zdraví, za sportem, za sociálními kontakty, za zábavou, za
odhalováním nadání dětí pro sportovní zaměření, za nabytím dovednostní a návyků
pro celoživotní sportování. Aby současný stav, kdy výbor Sokola má jen tři členy a není
obsazena funkce starosty, se stal co nejdříve minulostí. Byl by to nejlepší dárek Sokolu
na jeho startu po letošním jubilejním roce do dalších let trvání. A na závěr, aby toto
vyprávění a přání alespoň někoho inspirovalo k onomu „chození do Sokola“ a následně
se v Sokole angažovat. Neboť, může Sokol existovat bez činovníků?
Václav Černý, nar. 1935
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Informace z Obecní knihovny Živanice
Vážení spoluobčané z hlediska knihovníka je to pro mne opravdu smutné hodnocení
uplynulého roku z hlediska návštěvnosti v naší knihovně. Nejdříve byla knihovna
z důvodu koronaviru a vládních nařízení uzavřena a poté koncem roku krátce otevřena a
zase opět uzavřena až do dnešní doby.
Práce knihovníka se v této době především zaměřuje na opravu knihovního fondu,
přebalování knih a registraci, přípravu nových knih, které byly zakoupeny koncem roku
2020. Dále provádíme vhodný výběr z darovaných knih od čtenářů a jejich postupné
zařazování pro širší výběr v knihovně.
Z nově zakoupených knih v roce 2020 jsme rozšířili naši knihovnu v beletrii pro
dospělé knihami od autorů Levi Primo, Hunterová Cara, Hoag Tami, Carter Chris, Cílek
Roman, Hájiček Jiří, Quick Amanda, Bryndza Robetr a mnoho dalších. Nákup knih je
především zaměřen na autory, kteří jsou oblíbeni mezi našimi čtenáři. Vážíme si jejich
zájmu, např. u spisovatele Vondrušky Vlastimila jsme se našim čtenářům snažili vyhovět
a v loňském roce se podařilo zakoupit již zbývající vydané knihy od tohoto autora.
Z dětské beletrie jsme rozšířili sbírku velmi oblíbených příběhů Zvířátka z kouzelného
lesa, nově Kamarádky kouzelných zvířátek a Tappiho různá dobrodruřství. Tento dětský
fond je každoročně obohacován o další knihy z této série nebo podobné, které se
snažíme zajistit při nákupu pro oblíbenost našich malých čtenářů.
Co se týče periodiky knihovna nabízí k zapůjčení tyto časopisy z nakoupené
remitendy (vrácené nové časopisy z prodeje) za výhodné ceny – Zahrádkář, Praktik,
Rozmarýna, Na Cestu, Automobil, Computer, Tajemství české minulosti, Fakta a
svědectví, Bitvy, 100+1, 100+1 historie a docházející časopis dTest.
I nadále využíváme možnost zápůjček pro čtenáře ze Střediskové knihovny Lázně
Bohdaneč zdarma.
Na základě rozhodnutí vlády je možné od 15. 2. 2021 do odvolání v některých
knihovnách, které jsou na to přizpůsobeny, provozovat výdej objednaných knih přes
výdejní okénko a bezkontaktní vrácení knih. Tuto možnost prozatím nenabízíme,
knihovna není na to přizpůsobena.
Věřím, že po Velikonocích se začneme postupně vracet zpět do normálního stavu a
čtenáři budou mít opět možnost si zapůjčit hezkou knihu z naší obecní knihovny.
Knihovník Obecní knihovny Živanice
Petr Vavřina
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Rybářský kroužek Živanice
Milé rybářky a milí rybáři,
je smutné, že ani v letošní rybářské sezóně nám nepřeje současná doba, abychom se
sešli na rybářském kroužku a u vody.
Doufám, že se nám v příští sezóně podaří znovu oživit náš rybářský kroužek, že znovu
nahodíme udice a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili.
Chtěl bych Vám do letošního roku popřát pevné zdraví, štěstí a pokud možno, tak i
mnoho rybářských úspěchů.
vedoucí rybářského kroužku Živanice
Milan Kolman

Myslivecký spolek Živanice
Koncem podzimních a v průběhu zimních měsíců začíná strádání potravy nejen
úbytkem plodin, ale i tolik potřebného hmyzu, jenž je nezastupitelným mezičlánkem
života na naší planetě. Stěhovavé druhy ptactva po úspěšném vyvedení dalších generací
pak odlétají za potravou do teplých krajin, ovšem i v zimě lze pozorovat druhy ptáků,
které se u nás jinak v průběhu roku nevyskytují. Opět jsme zde zaznamenali husici
nilskou, husu velkou, jeřába popelavého a nově byl zpozorován mýval severní, který se
v česku pomalu zabydluje.
Pro nás myslivce v tomto období začalo přikrmování celoročně žijící zvěře. Jedná se
hlavně o srnčí a zvěř drobnou, která je zde zastoupena zajícem polním, bažantem
obecným a kachnou divokou. Krmelce a zásypy jsme proto pravidelně doplňovali
krmivem vhodným pro zimní měsíce. Tuto zimu probíhalo netradičně nejen krmení a lov,
ale i povinné sčítání zvěře. Vše se vzhledem k vládním opatřením řešilo individuálně a to
zejména s ohledy na zdraví našich členů a jejich rodin. Těm z vás, kteří máte u domu
nebo na zahradě umístěná krmítka a staráte se tak o přezimující volně žijící ptactvo, patří
náš dík. Dlouhá a pro mnohé z nás nekonečná zima ukázala svoji sílu nejen v počtu
mrazivých dní, ale i v množství sněhové nadílky. Právě v tomto období je důležitá
podpora volně žijící zvěře.
S příchodem jara a delších teplejších dní nastává snazší živobytí pro všechny
živočichy, v tomto období přichází na svět většina mláďat. Již nyní lze narazit na malé
zajíčky a brzy se budou přidávat další druhy savců a ptáků. Každé mládě má své rodiče,
proto prosíme, nesahejte na nalezená mláďata, pokud nejsou viditelně poraněná. Někde
blízko je jeho rodič, který jen čeká, až vy odejdete. V případě nálezu poraněného mláděte
kontaktujte Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Ti nejlépe poradí, co dělat,
případně domluví konkrétní pomoc.
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Podél hlavní silnice máme nainstalované pachové ohradníky, kterými se snažíme
zabránit střetu zvěře s projíždějícími vozidly v úseku hlavní silnice. Řidiče také upozorňují
dopravní značky „Zvěř“, ale i přes tato opatření dochází k nehodám a sražení zvěře.
Kritickými místy jsou silnice procházející lesními úseky, přes které zvěř migruje za
potravou do polí na okrajích lesů. Ke střetům se zvěří dochází ve večerních a nočních
hodinách, v ranních hodinách pak při návratu na klidná stanoviště, kde přečkává denní
dobu trávením přijaté potravy. Další nebezpečí zvěři hrozí, když se na silnicích pohybuje
v době, kdy jsou komunikace ošetřovány chemickými prostředky, tedy v době námraz a
sněžení. K ošetření se používá drcená kamenná sůl, minerální látka, kterou zvěř
potřebuje ke své výživě. A nevědomky si chodí doplňovat tyto minerály k okrajům silnic,
proto v našem spolku každoročně nakupujeme kamennou sůl v dostatečném množství a
průběžně roznášíme do krmných zařízení, která jsou dostatečně vzdálená od vozovky.
Pod koly aut také může skončit zvěř, kterou mohou vyplašit volně pobíhající psi, turisté,
v letních měsících houbaři. Rovněž tak lidé jezdící na motorkách a čtyřkolkách, kteří
nerespektují zákazy vjezdu mimo komunikaci, zvláště pokud jezdí po lese nebo poli. V
místech, kde jsou umístěny dopravní značky „Zvěř“, by měl řidič přizpůsobit rychlost jízdy
alespoň tak, aby byl schopen v případě spatření zvěře zastavit nebo rychlost jízdy snížit,
aby následky střetu nebyly tak veliké. Pokud již dojde k nevyhnutelné srážce vozidla se
zvěří, jsou řidiči povinni nehodu ohlásit policistům. Ti pak vyrozumí příslušný myslivecký
spolek daného katastru/honitby, který zajistí odvoz „zhaslé zvěře“ z místa události.
Pokud však řidič sraženou zvěř z místa nehody odveze a ponechá si ji, jeho jednání může
být hodnoceno jako trestný čin krádeže.
Jak předcházet srážkám vozidel s volně se pohybujícími zvířaty? Bohužel, žádný
recept neexistuje. Je prostě nutné dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidla a jízdu
vždy přizpůsobit okolnostem v daném místě, obzvláště pak tam, kde je umístěna
dopravní značka upozorňující na zvěř.
Na závěr vám všem přeji za Myslivecký spolek Živanice mnoho zdraví a prosluněné
jarní dny.

Za Myslivecký spolek Živanice
Pavel Voříšek, předseda
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Kronikářské okénko
Vážení čtenáři,
v souvislosti s nynější dokončenou rekonstrukcí budovy školy, Vám touto formou
přináším pohled do její historie. Informace a kresby jsou čerpány z Pamětní knihy
obce Živanice, díky pečlivosti a píli předchozích kronikářů.
Mgr. Monika Horáková
kronikářka obce
„Panský patronát přispěl na novou
školu r. 1796 v Živanicích. R. 1801
náleželo hlavní škole v Živanicích 105
dítek. Docházela pilně mládež do školy
sotva 7 měsíců. V ostatním čase
pomáhala při hospodářství.“

✓

„Dle zápisu na zám. důchodu se
dostávalo v r. 1795 na venk. učitele do
Živanic 60 zl. V Pardubicích působil
Matěj Kučera, nar. 18.VIII. 1823
v Živanicích. Byl posledním rektorem
pardubické hlavní školy.“
Pamětní kniha školy novoměstské
z r. 1877 v Pardubicích.
„Škola. Původně dřevěná na nynějším
místě. V letech 1875-7 postavena
novější. Původní byla tak zchátralá, až
spadly stropy. Školní slavnosti bývaly
v lese.“ ..
Zápis kronikáře Františka Kalhouse
(† 1957)

„Po 100 letech výročí byla adaptována
škola. Bylo vybudováno ústřední
topení, sociální zařízení, šatna a jiné
úpravy, které byly nutné udělat.
Mateřská školka byla také upravena a
rozšířena pro 35 dětí. V akci Z zde bylo
odpracováno 10 tisíc hod, z toho
2 tisíce zdarma. Náklad na tuto
adaptaci činil 425 tisíc Kčs, byla
vytvořena hodnota díla 510 tisíc Kčs.“
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Zápis Pamětní knihy
z prosince roku 1980

OZNÁMENÍ O SBĚRU
VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V SOBOTU 24. dubna 2021
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.
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 12.04.2021. Zpracovala Mgr. Monika Horáková,
místostarostka a kronikářka obce. Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků spolků.
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