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ročník XIV.
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2022

Vážení spoluobčané,
když jsme začátkem letošního roku pokořili dvouletou koronavirovou pandemii
a začínáme se nadechovat k normálnímu životu, tak celý svět prožívá a sleduje válečný
konflikt, kde Rusko napadlo Ukrajinu. Věřím, že tato agrese války Ruska brzy skončí
a nebudou trpět nevinní lidé. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili na pomoc
Ukrajině.
Při procházkách jste si nemohli nevšimnout, že rybník Louže je vypuštěn. Proběhly
na něm úpravné práce. Kamenivem a zeminou byly zpevněny břehy, které ustupovaly do
okolních pozemků. Dále bylo provedeno odbahnění, prořezání a úprava okolních dřevin.
Ještě nás čeká úprava zeleně, umístění laviček a napuštění rybníka, aby mohl dále sloužit
místnímu dětskému rybářskému kroužku, kterému chci tímto poděkovat za pomoc při
odlovu ryb před vypuštěním a následném čištění a dezinfekci.
Nyní všichni žijeme jarními pracemi a úklidem, který u nás vyvrcholí sběrem
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 23. dubna.
Na „Bukovce“ bylo provedeno prořezání a vyčištění dřevin a dále bude následovat
čištění komunikací, chodníků a údržba ostatních veřejných prostranství.
V minulých vydáních zpravodaje jsem žádal řidiče parkující především v návsích na
travnatých plochách, aby k parkování svých vozidel využívali vlastní pozemky a vjezdy
před nimi. Před některými nemovitostmi to vypadá jako firemní parkoviště, nebo
autobazar. Nyní mi to už připadá jako bezohlednost a úmyslné ničení travnatých ploch,
které kvůli odstaveným autům není možné ani posekat a jinak udržovat. Proto ještě
jednou vyzývám ty, kterých se to týká, aby se zamysleli nad svým chováním a uvědomili
si, že ničí a hyzdí veřejná prostranství nám všem.
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Jsem rád, že s podporou místních spolků jsme mohli rozběhnout kulturní
a společenský život v obci a to Dětským karnevalem a Obecním plesem. Samozřejmě
nemohl chybět tradiční Hasičský ples. Tyto společenské události nás všechny natěšily na
další připravované společné akce jako stavění máje, pálení čarodějnic, dětský den apod.,
na které vás všechny srdečně zvu.
Na závěr úvodníku přijměte mé tradiční pozvání, přijďte mezi nás na jednání
zastupitelstva, rádi si vyslechneme vaše připomínky a návrhy.
Přeji vám všem klidné prožití velikonočních svátků ve zdraví a pohodě a s nadějí, že
se brzy život nás všech vrátí k normálním běžným radostem a starostem.
Petr Lejhanec, starosta obce
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Střípky z obecního úřadu
✓

Rekonstrukce obecního úřadu

Stavební práce související s rekonstrukcí obecního úřadu probíhají podle
stanoveného harmonogramu. Byly opraveny vnitřní omítky, podlahy, stropy, instalováno
nové topení. Nyní již probíhají i venkovní fasádní práce. Také probíhá výběrové řízení na
pořízení vnitřního nábytku. Rekonstrukce hlavní budovy by měla být dokončena v srpnu
tohoto roku. Opravovaná i vedlejší budova je elektronicky zabezpečena.
Do budoucna je v projektu počítáno s demolicí vedlejší nízké budovy a výstavbou
nové. Současné právní předpisy vyžadují po obcích „krizový nájemní byt“ pro případ
např. požáru. Vedle hlavní budovy je v plánu postavit budovu s obytným podkrovím pro
vznik malé garsoniéry a dále klubovnu 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. Slavnostní obřad bude uskutečněn podle aktuálních
pandemických opatřeních.
Poslední vítání občánků proběhlo 1. října 2021 a přivítáno bylo 5 dětí.

✓

Statistika evidence obyvatel

V současnosti žije v naší obci 984 obyvatel (v Živanicích 676, v Dědku 159, v Neradu
149).

✓ Dětský karneval a Obecní ples
V sobotu 5. března 2022 se po koronavirové pauze uskutečnil Dětský karneval a
Obecní ples. Karnevalu se zúčastnilo přes 100 dětí se svými blízkými. O jejich zábavu se
postaral animátor se zábavným programem a spoustou soutěží. Večer na plese byla
návštěvnost s 95 prodanými vstupenkami o 1/3 nižší než v minulých letech. K tanci a
poslechu hrála kapela Lucky band. Dle reakcí návštěvníků obou akcí bylo vidět, že si je
všichni zúčastnění užili. Věříme, že další akce budou za spolupráce s místními spolky
následovat a kulturní život v naší obci se bude dále vracet.

✓

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. Cena za ukládání odpadu na skládky
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se zvýšila na 800 Kč za tunu z původních 500 Kč za tunu. Celkové náklady za odpad v roce
2021 činily 1 221 363 Kč. Na poplatcích za odpad bylo v roce 2021 vybráno 324 218 Kč.
Obec obdržela za třídění odpadu za rok 2021 od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu ve
výši 213 958 Kč. Obec ze svého rozpočtu v roce 2021 uhradila náklady za odpad ve výši
683 187 Kč. Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do konce dubna. Více viz
leták na konci zpravodaje.

✓ Linka č. 18
Obec uzavřela s DPMP, a.s. dodatek ke Smlouvě o veřejných službách a přepravě
cestujících na zajištění dopravní obslužnosti na území obce veřejnou linkovou dopravou
č. 18. Dodatek ke smlouvě se uzavírá každoročně dle aktuálních nákladů. V roce 2021
obec uhradila náklady na spoj ve výši 505 893,- Kč. Na rok 2022 obdržela obec rozpis
v celkové výši 510 473,- Kč. Náklady na rok 2022 jsou zvýšeny z důvodu růstu cen
pohonných hmot.

✓

Rozšíření obecního rozhlasu

V nově vznikající zástavbě v Neradu vyvstala nutnost rozšíření místního rozhlasu.
Cena včetně montáže je ve výši 47 286,80 Kč.

✓

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. ledna obcházely
domácnosti skupinky dětí tří králů
s kasičkami Charity Přelouč
v Živanicích a Neradu.
V neděli 9. ledna se uskutečnilo
koledování v místní části Dědek.
Svým zpěvem vinšování šťastného
roku vykoledovaly děti v Tříkrálové
sbírce celkem 29 941 Kč.
Tyto prostředky společně s dalšími
vybranými z jiných obcí a měst budou
použity na pomoc matkám
samoživitelkám v tíživé životní situaci,
nákup kompenzačních pomůcek,
pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé
situaci, pro děti z nízkoprahových
klubů.
Celkově se podařilo Charitě Přelouč
vybrat ve sbírce 411 769 Kč.
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✓

Umístění přechodových semaforů

V současné době se pro umístění přechodových semaforů připravuje projektová
dokumentace a stavební povolení.

✓ Veřejné osvětlení
Nyní používaná sodíková svítidla jsou často poruchová a bylo by vhodné je nahradit
novými LED světly, i z důvodu růstu cen energií. Byly osloveny firmy na vyčíslení nákladů
a vypracování podkladů pro výměnu a pro možnost podání dotace. V současných dnech
probíhá kontrola všech stožárů VO a případné nevyhovující stožáry budeme řešit se
správcem veřejného osvětlení.
✓

Pořízení úpravny vody z vrtu u ZŠ a MŠ

Probíhá poptávka na úpravnu vody, která by upravovala vodu ve vrtu v areálu ZŠ a
MŠ. Z tohoto vrtu se používá voda na zalévání zeleně v areálu školy a zanechává na
dlažbě i fasádě školy rezavé skvrny.

✓

Autobusový zájezd do Mirakula

V sobotu 11. června 2022 se uskuteční autobusový zájezd do zábavního parku
Mirakulum. Cena vstupenky pro osobu od 90 cm výšky je 270 Kč včetně dopravy.
Kapacita autobusu je 48 míst. Vstupenky si můžete zakoupit na obecním úřadě
v úředních hodinách. Více informací naleznete v letáku na konci zpravodaje.

✓ Dotace Krajské knihovně v Pardubicích
Krajské knihovně v Pardubicích bylo na základě žádosti poskytnuto 5 000,- Kč na
nákup literatury do výměnného fondu naší knihovny.

✓ Dotace TJ sokol Živanice
Na základě žádosti podané Tělocvičnou jednotou Sokol Živanice byla obcí poskytnuta
dotace ve výši 120 tis. Kč.

✓ Dotace Mysliveckému spolku Živanice
Na základě žádosti podané Mysliveckým spolkem Živanice, poskytla obec spolku
dotaci na činnost ve výši 40 tis. Kč.

✓

Dotace z Programu obnovy venkova

Na základě podané žádosti poskytl Pardubický kraj obci Živanice dotaci z Programu
obnovy venkova na opravu místních komunikací ve výši 100 tis. Kč. V Poustkách (lokalita
za obecním úřadem) je naplánována oprava vodících pásků a obrubníků.
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✓ Dotace od Pardubického kraje
V dotačním programu na Podporu budování infrastruktury v cestovnímu ruchu byla
podána žádost o dotaci na „Chytrý turistický informační park“. V blízkosti sokolovny a
zmrzliny, kudy vede cyklistická turistická trasa, bude umístěna interaktivní tabule se
solárním nabíjením, která bude poskytovat nejen turistům informace o zajímavostech
v okolí. Dále zde budou umístěny 2 lavičky, 1 odpadkový koš a 2 cyklostojany. Dotace
byla přiznána ve výši 79 380 Kč.

✓ Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory
v oblasti ochrany životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV
V minulosti obec vyjádřila podporu k zabránění těžby štěrkopísku v Lohenicích. Dále
vzniklo memorandum Spolku obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích, kde je
vyjádřen veřejný zájem na zachování stávajícího stavu krajinného rázu, funkčního
nadregionálního biokoridoru a zájmů ochrany přírody a krajiny v oblasti ložiska
štěrkopísku Lohenice IV, který převažuje nad veřejným zájmem vydobytí ložiska. Toto
memorandum bude po podpisu všech uvedených obcí a spolku (Město Přelouč, Obec
Břehy, Obec Živanice, Město Chlumec nad Cidlinou, Město Lázně Bohdaneč, Obec
Rohovládova Bělá, Obec Lohenice a Mělice, Spolek obcí a občanů proti těžbě štěrkopísku
v Lohenicích) předloženo na Ministerstvo životního prostředí.

✓ Informace o petici proti obnovení provozu ve spalovně v Rybitví
Občané, kteří nesouhlasí s obnovením provozu ve spalovně v Rybitví, mají možnost
svůj nesouhlas vyjádřit podepsáním petice. Petici je možné podepsat v listinné podobě
na podatelně pardubického magistrátu, na městských obvodech, v informačním centru
a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohdaneč a Srnojedy.
Petici
je
možné
také
podepsat
elektronicky
na https://obcan.portal.gov.cz/podani/epetice/seznam/petice/40
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✓

Interaktivní mapa k vyhledání lékařů

Interaktivní mapu, kde lze vyhledat nejbližšího lékaře z oboru praktický lékař, praktický
lékař pro děti a dorost, stomatologie, gynekologie, pohotovost a ostatní zdravotnická
zařízení na základě lokalizace najdete na webových stránkách Pardubického kraje v sekci
zdravotnictví https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/uzis/ nebo na webových
stránkách Obce Živanice https://www.zivanice.cz/prakticke-informace/
Součástí informace je rovněž adresa, webové stránky a telefon do ordinace.

✓

Hřbitov

U hlavního vchodu na hřbitov je umístěná informační tabule, kde je vyvěšen Řád
veřejného pohřebiště. Dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví má obec povinnost
vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště. Před otevřením hrobu a
uložením ostatků má nájemce hrobového místa povinnost oznámit na obecním úřadě
údaje o zemřelém.

✓

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 v sobotu dne
23. dubna 2022
Při tomto svozu se bude projíždět Živanicemi, Neradem a Dědkem dům od domu.
Proto nevozte odpad do dvora obecního úřadu. Více informací viz leták na konci
zpravodaje.
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 dětská
hřiště a na hřbitov.

Apelujeme zvláště na starší občany obce, aby neotevírali z důvodu své vlastní
bezpečnosti podomním prodejcům.
Podomní prodej je v obci zakázán. V případě obtěžování volejte linku 158.
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Základní škola
Co je nového na základní škole?
Už se nám daleko lépe dýchá, a to jsme moc rádi. Oproti 1. pololetí plném karantén
a nejrůznějších omezení si momentálně užíváme společně s dětmi přicházejícího jara.
Bohužel si ještě živě vzpomínáme na předvánoční období, kdy jsme s dětmi nacvičili
adventní pásmo k rozsvícení vánočního stromu v obci a začínali jsme s nácvikem
vánočního představení. Ani jedna z těchto akcí se bohužel nemohla uskutečnit. Malou
náhradou pro děti i rodiče snad bylo natáčení DVD s adventním vystoupením, které děti
připravily jako vánoční překvapení pro své rodiče.
Až do Vánoc se střídala prezenční výuka s výukou distanční. Protože máme s tímto
způsobem výuky již poměrně velké zkušenosti, byly děti v podstatě ze dne na den
schopné vždy přejít na online výuku. Letos jsme nemohli uskutečnit ani společnou školní
vánoční besídku s předáváním dárečků a zpíváním u stromečku.
Co se nám ale nakonec podařilo uskutečnit, byl plavecký kurs v Pardubicích, i když
jsme vzhledem ke karanténám dětí o pár lekcí přišli.
V novém roce jsme již mohli začít pracovat obvyklým způsobem. V rámci měsíčního
tématu Detektivem v říši lidí jsme objevovali různé oblasti lidského zájmu, nejvíce nás
zaujal program Vzhůru do oblak a Vzhůru do vesmíru. Hodně jsme se dozvěděli o historii
létání lidí a o cestách lidí do vesmíru. Pomohla k tomu také návštěva pana Halouska,
známého českého popularizátora kosmonautiky, který dětem vyprávěl nejen o pobytu
v kosmu.
Rozdáním vysvědčení, které si poprvé užili se samými jedničkami zejména prvňáčci,
jsme zakončili první pololetí školního roku.
V únoru jsme se zabývali světem vynálezů, který nás také velmi zaujal, a díky němu
jsme s dětmi přišli na kloub různým věcem kolem nás. Zakončili jsme ho projektovým
dnem, kdy děti ve skupinách skládaly puzzle známých historických objevů, přiřazovaly
k nim popisy, rovnaly obrázky vynálezů v časové posloupnosti, snažily se určit druh
vynálezů podle malého výřezu obrázku, nebo třeba sestavovaly robota ze součástek na
čas. Jako tečku za tématem vynálezy jsme pro děti naplánovali školní výlet, mladší děti
vyrazily do Muzea řemesel v Letohradě a se staršími jsme se vypravili do Národního
muzea v Praze. Oba výlety se moc povedly a děti byly nadšené.
Měsíc březen máme spojený s objevováním přírody a přicházející jaro nám k tomu
poskytuje mnoho příležitostí.
V minulých dnech jsme na naší škole také přivítali 5 nových spolužáků z válkou
postihnuté Ukrajiny. Snažíme se jim s dětmi poskytnout především přátelské prostředí,
ve kterém se budou cítit dobře, co nejvíce je zapojit do chodu školy a se vším jim
pomáhat. Postupně budeme pracovat také na odstraňování jazykové bariéry a lepší
vzájemné komunikaci, aby se děti mohly co nejvíce zapojit do našeho způsobu
vzdělávání. Výzva je to opravdu velká a nesnadná, především pro nás učitele, ale děti
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jsou skvělé a dokáží si s neznalostí jazyka výborně poradit.
Ve zbývajících měsících budeme co nejpilněji pracovat, do konce školního roku
máme ještě spoustu vzdělávacích úkolů. V rámci detektivních výzev bychom rádi
pokračovali v objevování jarní přírody, pokračovali průzkumem obcí, ve kterých žijeme,
věnovat se také budeme tématu zdravá planeta Země a v červnu bychom se zaměřili na
pohyb a sport. Rádi bychom se také letos opět s dětmi zapojili do ekologického programu
Ukliďme Česko.
Věříme, že na konci školního roku budeme moci konečné uskutečnit závěrečné školní
vystoupení pro rodiče spojené s rozlučkou páťáků. Těšíme se také na sportovní pobyt na
konci června, který proběhne tentokrát na březích Máchova jezera.
Děkujeme všem za spolupráci a podporu naší školy.
Mgr. Markéta Pikhartová
učitelka ZŠ

Mateřská škola
Nový školní rok 2021/ 2022 jsme zahájili 1. 9. 2021. Do mateřské školy nastoupily
nové děti, které se v poměrně krátké době dobře adaptovaly v prostředí mateřské školy
a odloučení od rodičů statečně zvládly. V průběhu prvního pololetí přicházely do našeho
kolektivu další děti, které dovršily věku 3 let. Tyto nejmenší děti udělaly velký pokrok
zejména při sebeobsluze při oblékání a při stolování.
Velká pochvala patří také našim předškolákům, kteří se pilně připravovali k zápisu do
ZŠ, a jejich výsledky práce nám udělaly ohromnou radost.
V uplynulém pololetí jsme s dětmi zažili spoustu legrace a poznání při školních
akcích, ze kterých jste mohli vidět fotografie vystavené v prodejně COOP a rovněž tak
i výtvarné práce našich šikovných dětí.
Na podzim jsme s dětmi uspořádali výstavu vyřezaných a vyzdobených dýní, které si
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děti udělaly ve škole při projektu „ Halloween“. Dýně a výrobky byly vystaveny u vchodu
do MŠ.
Při muzikoterapii se děti aktivně zapojovaly do hrané hudební pohádky, při které
spolupracovaly s herečkou a vyzkoušely si hru na netradiční hudební nástroje.
Další krásnou akci, kterou jsme mohli strávit společně i s rodiči, byl lampionový
průvod Sv. Martina. S dětmi jsme na tuto akci napekli svatomartinské rohlíčky a nacvičili
jsme kratičké vystoupení pro rodiče, při kterém jsme zazpívali písně, přednesli pranostiky
a zarecitovali básně. Následovalo přivolání svatého Martina, který nás vedl v průvodu
s lampiony po obci.
V období adventu se děti seznamovaly se svátky sv. Barbory, sv. Lucie, se svátkem
sv. Mikuláše a s Vánočními svátky. V tomto období v mateřské škole proběhla besídka
s návštěvou čerta, Mikuláše a anděla. Všechny děti a i ty nejmenší byly statečné,
s čertem se vyfotily a zazpívaly mu písničku nebo zarecitovaly naučenou básničku. Děti
byly odměněny krásným balíčkem.
Při vánoční nadílce jsme si společně zazpívali vánoční koledy a připomněli vánoční
zvyky a tradice jako je zdobení vánočního stromku, krájení jablíčka, pouštění skořápek,
házení střevícem. Děti si rozbalily spoustu dárků a některé si odnesly pod stromeček
domů.
Tento rok jsme opět absolvovali s nejstaršími dětmi plavecký kurz v pardubickém
plaveckém bazénu. Děti byly při výcviku šikovné, během 10 lekcí udělaly velké pokroky
a na konci kurzu na ně čekalo zasloužené vysvědčení.
Další veselou akcí byl školní karneval, který děti protančily a zvládaly různé soutěže
a úkoly. Nechyběl ani průvod masek, a ochutnávka tradiční masopustní dobroty. Za
splněné úkoly v soutěžích byly děti odměněny diplomem a drobnými dárky.
Z kraje nového roku přišla za předškoláky na návštěvu budoucí paní učitelka ze
základní školy a sledovala práci dětí při řízené činnosti. Za odměnu byly děti pozvány na
návštěvu do základní školy, kde na ně čekal program připravený paní učitelkou. Děti si
při této příležitosti prohlédly prostory školy, seznámily se s prostředím třídy, do které
budou od nového školního roku docházet. Rovněž se seznámily s novými kamarády, se
kterými budou trávit volný čas ve školní družině.
I na další pololetí máme připraveny krásné akce, které doufáme, že se nám podaří
zrealizovat. Jedná se například o čarodějnický rej a opékání buřtů, vzdělávací program
beseda s knihou, výlet, dětský den, pěší výlety do okolí, loučení s předškoláky a další
akce.
Informace k zápisu dětí do mateřské školy od začátku školního roku 2022/2023
budou k dispozici na webu obce Živanice v dubnu.
Renata Pyskatá
vedoucí učitelka MŠ
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Sbor dobrovolných hasičů Živanice
V posledním Živaňáku z října 2021, jsme si Vás dovolili informovat o našem
významném výročí konaném 25. září 2021, a to oslavách 120. let založení Sboru
dobrovolných hasičů Živanice – Nerad.
Závěrem roku v měsíci prosinci před Vánocemi hasiči roznesli od obce Novoroční
přání, desinfekci a kalendáře na rok 2022 všem našim občanům v Živanicích a v Neradu.
Nový rok opět započal v duchu různých omezení, a tak jsme již podruhé neuspořádali
výroční valnou hromadu. Únorový termín hasičského plesu byl také z hlediska omezené
kapacity do 100 osob nejdříve zrušen a později přesunut na nový nejbližší březnový –
nejdříve volný a možný pro nasmlouvanou kapelu plesu.
Ve středu 2. března 2022 se naši hasiči podíleli na prvním odvozu materiálu –
Humanitární sbírky pro Ukrajinu z provizorního skladu budovy dobrovolných hasičů
v Přelouči. Sbírka z Přelouče putovala do Krajského skladu humanitární pomoci v České
Třebové, kde byla přeložena do vlaků a zaslána na Ukrajinu. Dále ještě odvezli 4. března
humanitární pomoc z naší obce, kterou přispěli naši občané do Lázní Bohdaneč.
6. března byla naše hasičská jednotka povolána ve večerních hodinách
k nahlášenému požáru v Dědku. Na místo zásahu jsme dorazili jako druzí společně
s jednotkou hasičů z Lázní Bohdaneč. Na místě již byli profesionální hasiči z Přelouče.
Jednalo se opět o požár plastového kompostéru, na který jsme rok předtím koncem
února 2021 vyjížděli přímo v naší obci. Projevila se zde opět stejná nedbalost – vynesený
horký popel do kompostéru. Jelikož byl kompostér na hranici s lesním porostem, tak tu
hrozilo velké nebezpečí, které bylo naštěstí včas zažehnáno.
Vzhledem k tomu, že byl hasičský poplach svolán sirénou, tak mi zde dovolte se o
tom trochu zmínit. V naší obci máme na budově obecního úřadu umístěnou sirénu
rotačního typu, kterou spouští dálkově dispečink operačního a informačního střediska
hasičského záchranného sboru podle vyhodnocení situace hrozícího nebezpečí,
současně i obecní rozhlas je napojen na tento systém. Proto je důležité umět rozlišovat
jednotlivé druhy signálů. Bližší informace najdete na našich hasičských stránkách
v záložce „Jak se chovat při mimořádné události“ nebo na stránkách Hasičského
záchranného sboru ČR.
Letošní posunutý hasičský ples s termínem 26. března byl, co se týče účasti velmi
nízký. V předprodeji se prodalo na ples pouhých 51 vstupenek, celkem bylo 74 platících,
čímž se zařadil tento ples na kulturní akci s nejnižší účastí, která je už teď před konečným
účtováním akce minusovou položkou – výdajem z pokladny sboru. K tanci a poslechu
zazněli známé skladby oblíbené kapely Rytmik. Na druhou stranu, ti, kteří ples navštívili,
byli opravdu spokojeni, ples si vskutku užili, čekal je větší taneční prostor na sále,
umocněn ještě snížením počtu stolů a vskutku velká šance při zakoupení lístku získat
cenu z 50 výherních cen při losování.
Závěrem mi dovolte, abych se ještě vrátil k předchozímu odstavci a z hlediska
prevence proti vzniku požárů, doporučil všem občanům, kteří si neodpouštějí sypat
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popel z kamen do kompostéru, aby ho tam dávali, až když je úplně vychladlý. Nejlépe až
další den, co ho vynesou z kamen a pro jistotu ho ještě předem prolejí vodou. Především
popel z uhlí, kde stačí opravdu malý žhavý uhlík v kontaktu s plastovým materiálem
způsobit následné vznícení kompostéru, které může končit při nekontrolovaném
rozšíření opravdu velkým požárem.
za SDH Živanice Petr Vavřina

Sbor dobrovolných hasičů Dědek
Pozorní čtenáři Živaňáku si jistě vzpomenou. Když četli o našem sboru ve spojení
s hasičským sportem, nechyběl povzdech nad možnostmi naší hasičské stříkačky PS-12.
Zejména čerpadlo volalo dlouhá léta po pořádné opravě a nyní mohu radostně oznámit
- dočkalo se letos v zimě u firmy Pavel Vosáhlo ze Strašova. Při generální opravě čerpadla
došlo k výměně hřídele, unašeče, oběžného kola a klapky sání, dále byla také upravena
vývěva sání. Motor je zatím v dobré kondici, a proto na něj tentokráte nedošlo.
Opravenou stříkačku PS-12 jsme si převzali 3. března a nyní s napětím očekáváme, jak
dopadneme ve srovnání se soupeři při hasičských sportovních klání.
Z činnosti SDH Dědek v průběhu zimního pololetí:
- říjnová brigáda, při které byl proveden nátěr vrat od „velké hasičárny“,
- 20.12.2021 - převzetí motorové pily značky Husgvarna (včetně vybavení) od obce
Živanice,
- 6.3.2022 - výjezd k požáru. Požár komposterů, Dědek čp. 101 - naproti koním.
Výjezd Transit+vlek s PS12, v počtu 8. členů. Z důvodu bezprostřední blízkosti lesa
na místě zasahovali JSDH Bohdaneč, Přelouč a Živanice. Naštěstí se podařilo oheň
včas zkrotit z bohdanečské cisterny a my se mohli po krátkém čekání vrátit domů.
Z plánu činnosti na rok 2022: 30.4. – Pálení čarodějnic, červen – Dětský den
za SDH Dědek Jan Czagan

Rybářský kroužek Živanice
Na začátku letošního roku proběhl výlov našeho rybníku Louž. Členové rybářského
kroužku se podíleli na výlovu ryb a pracích okolo rybníka. Bezpochyby to byl pro všechny
neskutečný zážitek, který si budou jistě dlouho pamatovat.
Rybník nyní prochází opravou hráze a dále bude v plánu drobná renovace naší
rybářské maringotky. Na nadcházející změny se velmi těšíme a věříme, že se nám bude
ještě lépe rybařit.

vedoucí rybářského kroužku Živanice
Milan Kolman
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Kronikářské okénko
Vážení čtenáři,
již po třetí Vám mám možnost
v Živaňáku přiblížit pohled do
historie naší obce. První příspěvek
se týkal historie budovy školy,
druhý
příspěvek
započal
vyprávěním vzpomínek pana
Josefa Nováka, který byl starostou
v letech 1894 – 1919. A nyní třetím
příspěvkem naváži opět na
rozhovor kronikáře pana Františka
Kalhouse s panem Novákem.
„Vypravováno bylo v květnových
večerech 1949.“ (Přepsáno bez
úprav).
Mgr. Monika Horáková,
kronikářka obce
Obydlí. Dřevěné a z bachor. Stodoly jenom dřevěné. Bachory si vyráběli sami.
Spojovali je blátem, slámou proplétali. Krytina došková. A to byl všechno hořlavý
materiál. Pan Novák vypráví, jak v Přelovicích před svět. válkou při ohni hořely zdi!
Nutnost si vyžádalo stavění obecních domů zvaných pastoušky. Pastucha to byl hlídač.
A časem se staly potřebné pro ty, kteří zchudli, sedřeli se, nebo zestárli. Pastoušky se
staly vizitkou té, které obce. Jaká obec, taková pastouška. Jak byli uznalí spoluobčané,
tak zase to vypadalo v pastouškách. U nás v Živanicích jsme se starali o spoluobčany
v těchto obecních domech dobře!
U hřbitova stával dřevěný kříž. Časem zacházíval. Byl zbořen a postaven nový,
kamenný. To bylo spojeno se slavností. Ku památce Božího Těla byly zřízeny kapličky.
Tu neděli po Božím Těle se v Živanicích slaví pouť. Kapličky byly zbudovány r. 1900.
Obecní majetek byl pozemky, luka, lesy. A poctivým hospodařením se došlo
k ušetření částky 30.000 zlatých. A to už byla Světová válka. Upisovalo se na válečné
půjčky. Jednotlivci, korporace, obce. Živanice měly také! Ale za souhlasu okresního
starosty Komárka byla zamlčena hotovost živanických obecních úspor. Obecní vedení
zamlčelo tyranskému Rakousku. A když červenobílomodrá zástava vítězně zavlála nad
hlavami našími, mohlo se v Živanicích radostně, zdravě budovat na základech republiky
– základny demokratické svobody a hospodářského vývoje s tím souvisejícího.
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Živanice měly zásobu podstatného materiálu na stavbu elektriky. A to jsou kabely.
Čtenáři, víš co je elektrika? Vzpomeň na petrolejky a porovnej s elektrickými kamny,
motory,.. Příjem obce byl z pronájmu pozemků, luk a lesní těžby. Z honitby dostávala
obec 1/3, ostatní část šla na sedláky. Honitba vynášela 100 zlatých. Povinnosti obecní
byly o školu, hospodářské úpravy, služební platy, o chudé. Uzávěrka byla vždy v lednu
a předkládala se okresnímu výboru.
Za starostování pana Nováka byla vystavěna váha. Vyžadovala to potřeba. Přistavěla
se kolna pro stříkačku, zřízena 1 místnost jako šupka. Stavbu vedl mistr Kohoutek,
zařízení váhy dodal Wiesner z Chrudimě za 800 zl. Spolupráce občanů byla zdarma. A tak
měli hasiči zbrojnici a občané potřebnou váhu. U silnice vedoucí kol obce, byla postavena
druhá váha cukrovarem z Přelouče. Do Přelouče byla silnice ve špatném stavu. Takové
byly jámy a dolíky, že třeba u Výrova se schoval vůz kamene do jámy. Sedláci chtěli
nápravu. Cukrovar sliboval, ale silnice byla horší. A tak se rozhodli živaničtí, že budou
pěstovat čekanku a zřídí sušárnu. Sedlák Chvojka předešel závěrečné jednání, informoval
vedoucího cukrovaru o situaci v Živanicích a honem byla zjednána náprava. Smír, jednání
a uskutečnění opravy silnice.
Četnická stanice byla v Bohdanči. Také po 4 roky z Bělé byl konán dozor. Pan Novák
zmiňuje strážmistry Malého, Straku, Vejražku. Chodili na pochůzky pěšky. Z Pardubic
přicházela kontrola. Také v noci. Tenkráte pochůzky byly konány jako povinnost.
R. 1900 ustanoven hasičský sbor. F. Chvojka, V. Chvojka, starosta Novák. Vedl
Chvojka a řídící učitel Hroch. Z Bohdanče chodil pošmistr Kaskeb cvičiti 15 občanů. Byla
pořízena od Smejkala stříkačka. Zakoupila ji obec, přispěli členové sboru. Cvičívalo se na
návsi u školy. Jednou za čtyři roky konáno veřejné cvičení, také u školy.
Obyvatelstvo. 95 % katolíků, 5 % evangelíků, 1 rodina židovská Freudovi a Rauchovi.
Sčítání bylo r. 1910. Komisařem byl řídící učitel. Bylo zajímavé, že byl nadbytek mužů
i v dětech převládali chlapci. Do světa se lidé stěhovali. Do Ameriky, Anglie, do Slavonie
(Jugoslávie) se odstěhovalo z hospodářských důvodů 5 rodin. Protože dovedli pracovat,
dobře se jim vedlo.
Nemoce: řádila španělská chřipka, postihla hlavně děvčata. Narození: dvojčat nebylo
pamětníka. Svatby: jen církevní.
Zábavy: býval bál u Zahradníků, až do rána. Kateřina se slavila 4 dny, to bylo více než
půl týdne. Zabitá prasata, slepice, kozy. A mnoho legrace. Posvícení a pouť byly také tak
sousedské a veselé. Mladí a staří. Na Kateřinskou se dávaly peníze za poslední fůru řepy.
Při pouti se konal průvod ke kapličkám. Asistovali hasiči, ze začátku vyrukovali
i se stříkačkou.

***********************************************************
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Informace Policie České republiky : Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Starší
lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy
osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich
dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že
pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka,
nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených
okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný
„navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a
podvod přistoupí. „Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který
může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček
osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím
příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné
situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc
korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít
osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce
kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior
odevzdá peníze do rukou neznámého člověka. Jiný falešný příběh může být motivovaný
starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem
ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným
zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým
nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o
reálnosti situace. Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je
telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný
(syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní
volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na
finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže
příbuzný mluvit. Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční
prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého
traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální. Proto jsme
přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného
robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět
telefon s následujícím vzkazem: "Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte,
prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je
Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás
chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto
informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to
na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."
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Zájezd do zábavně naučného parku Mirakulum
(www.mirakulum.cz)

Obec Živanice pořádá v sobotu dne 11. června 2022
zájezd do parku Mirakulum.
Cena vstupenky je 270,- Kč za osobu (od 90 cm výšky), včetně dopravy.
Odjezd autobusu v 8:00 hod. od sokolovny v Živanicích.
Vstupenky si můžete zakoupit na Obecním úřadu Živanice v úředních hodinách.
Kapacita autobusu je 48 míst.
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích od svého založení v roce 2012 nadchl statisíce
návštěvníků. Najdete zde nezměrné množství zábavy i poučení. Společným jmenovatelem je příroda,
dřevo, nápaditost a pohybová aktivita. Čekají na vás rovněž naučné, ale i pro nejmenší děti zábavně a
sdělně pojaté expozice. Svět Mirakula navíc prozkoumáte hned na několika úrovních! Pod parkem se
vine přes 750 metrů podzemních chodeb. Z pořádné výšky se podíváte z korun stromů, kam dosahují
naše lanové prolézačky. A mezitím? Obří trampolíny, tobogány, originální prolézačky, rozsáhlé bludiště
nebo zóna pro batolata s megapískovištěm. Všude najdete množství zeleně s blahodárným stínem v
horkých dnech. Upravené, zelené trávníky a cesty, čisto, dostatek košů na recyklovatelný odpad,
možnosti posezení nebo poležení třeba na krásných piknikových loukách. V amfiteátru jsou pořádána
pravidelně živá vystoupení. A netečnými vás nenechá ani nabídka sousedního Tankodromu Milovice,
s nímž nás pojí dvoukilometrová úzkokolejná dráha.
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Poznámka: ve dnech vydání Živaňáku vláda schvaluje prodloužení termínu
zákazu provozu starých kotlů na uhlí o dva roky na 1. září 2024.
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