Vážení spoluobčané,
po delší odmlce opět vychází další Žďárecký zpravodaj. Rád bych vás v něm seznámil
s naplánovanými úkoly pro rok 2016. Rozpočet obce byl pro letošní rok schválen jako vyrovnaný,
příjmy a výdaje činí 6 020 600,-Kč. I když se zdá částka poměrně vysoká, po odečtení výdajů
nutných pro chod obce to ale zdaleka nestačí na realizaci našich plánů.
Nejdůležitější akcí je pokračování ve výstavbě splaškové kanalizace a ČOV. Uspěli jsme se
žádostí o dotaci jak na Ministerstvu zemědělství, tak i na Státním fondu životního prostředí.
V současné době vyhodnocujeme, odkud budeme dotaci čerpat, bohužel nejde čerpat z obou zdrojů.
Z kraje roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Do soutěže se přihlásilo celkem 8
firem, z nichž byla vybrána firma „Sdružení Žďárky“ POHL CZ a Z&D stavby za nabídkovou cenu
38 867 788,96 Kč bez DPH. Firma s nejnižší nabídkou 29 218 591,78 Kč bez DPH byla ze soutěže
vyloučena z důvodu neprokázání odborné kvalifikace. Se stavbou bychom chtěli začít co nejdříve,
neboť v případě použití dotace z Ministerstva zemědělství musí být stavba hotova do konce roku
2017. Financování je zajištěno dotací, úvěrem a z úspor z minulých let.
Do závěrečné fáze se nám blíží i schválení nového územního plánu obce. Po veřejném
projednání návrhu územního plánu dne 10. března 2016 v místním pohostinství bylo podáno
několik námitek a připomínek, se kterými se v současné době zaobírá Městský úřad v Náchodě,
odbor územního plánování. Po vypořádání se s námitkami a připomínkami by už pak nemělo nic
stát v cestě ke schválení plánu.
V poslední době čelí naše republika velkému suchu a s ním spojenému úbytku vody. Na
základě této skutečnosti byly vyhlášeny dotační programy, ze kterých bychom chtěli čerpat dotaci
na odbahnění a rekonstrukci hráze rybníka. Doposud je zpracována studie, podle které by se měly
náklady pohybovat kolem 1,5 mil. Kč. O dalším postupu bude zastupitelstvo obce jednat na
některém ze svých dalších zasedání. Bude nutné vypracovat projekt a podat žádost. Dotace je
poměrně velká a bylo by škoda ji nevyužít.
V průběhu srpna by mělo dojít k výměně vstupních dveří a zádveří u naší prodejny potravin.
Výměnu bychom rádi provedli bez omezení provozu, ale vše bude záležet na nájemci. Dále se
zaobíráme úpravou prostranství před vstupní bránou na hřbitov. Bylo zadáno vypracování návrhu
nové výsadby a úpravy přístupových cest. Také dojde k drobné úpravě vnitřního prostoru a
celkovému vymalování obřadní síně a za hřbitovem bude instalováno nové napouštění vody do
nádob.
Začátkem roku došlo k odkoupení zbývající čtvrtiny budovy čp. 234 (šnekárny) a přilehlých
pozemků. Tímto krokem se obec stala jediným vlastníkem uvedených nemovitostí. V současné
době byla obnovena dodávka elektrické energie do budovy a pracuje se na dodávce vody.
V nejbližší době opravíme opadlou omítku z komína, venkovní zdi a zbývající kousek střechy.
V rámci možností budou postupně prováděny terénní úpravy, aby se nechalo okolí budovy lépe
udržovat. Zde umístěný kontejner na rostlinný odpad slouží velice dobře. Důkazem toho je jeho
časté vyvážení.
Během letošního roku dojde k přestavbě vozidla obdrženého od Královéhradeckého kraje
(sanity) na požární vozidlo. Tím bychom měli mít částečně vyřešen problém s řidiči, neboť k řízení
současného vozidla potřebujeme řidičské oprávnění skupiny „C“, které vlastní už jen málo členů
SDH. V tomto směru bych chtěl velice poděkovat členům místního sboru dobrovolných hasičů za
pomoc při přestavbě vozidla. V současné době dochází k úpravě vnitřních prostor vozidla ve
specializované firmě.
Závěrem děkuji opět všem, kteří nám pomáhají s údržbou pořádku v obci, hlavně sečením
obecních pozemků. I když se snažíme využívat finančního příspěvku Úřadu práce v Náchodě na
zaměstnání osob, které vykonávají práce spojené s údržbou obce, tak se bez vaší pomoci zatím
stejně neobejdeme.
Ing. Vladimír Jerman
starosta obce
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Informace z obce
Vítání občánků
Dne 2. 4. 2016 jsme uvítali do života 6 nových občánků: Šimona Špačka, Lukáše Vítka, Filipa
Němečka, Nelu Jezberovou, Valerii Ducháčovou a Jiřího Bureše. Nechybělo ani tradiční vystoupení
dětí z mateřské a základní školy. Místnost ozdobili slamění zajíci od paní Hany Pašťalkové.
Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na další vítání občánků, které se uskuteční
v říjnu 2016.
Dagmar Šimková
místostarostka
Různé
 V měsíci květnu proběhla v obci anketa z důvodu dalšího rozvoje naší obce. Výsledky
ankety budou zveřejněny na úředních deskách obce.
 Došlo k úpravě obecních webových stránek a zároveň s touto úpravou nabízíme možnost
zasílání aktuálních informací SMS zprávou. Pokud nemáte internet a máte o tuto službu
zájem, je možné nahlásit svoje telefonní číslo na obecním úřadě.
Kontrola kotlů + objednání kominických služeb
Upozorňujeme na legislativu, která Vás v tomto roce čeká. Jedná se o kontrolu ústředních kotlů
na tuhá paliva od 10 KW odborně způsobilou osobou, která musí být podle zákona č. 201/2012 Sb.
tento rok provedena. Kominictví Meier, které provádělo čištění komínů v obci v loňském roce,
nabízí kontrolu kotlů firmy OPOP (jsou to kotle dříve ozn. H) a po absolvování školení kontrolu
krbových kamen a vložek s výměníkem firmy ABX.
Seznam odborníků na ostatní výrobce http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php).
Pokud máte zájem o čištění komínů nebo o výše jmenovanou kontrolu kotlů nahlaste se
nejpozději do 31. 8. 2016 na obecním úřadě nebo mailem na adrese: obec.zdarky@quick.cz.

Volby do zastupitelstve krajů:
- volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016.
V těchto volbách lze požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu a to:
 v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
 v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
 osobně
Poslední den pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek 30. 9. 2016 a pro
osobní žádost je to středa 5. 10. 2016 do 16.00 hod.
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Knihovna
Znovu připomínáme, že obecní knihovna spolupracuje s náchodskou knihovnou, kde pravidelně
zapůjčujeme knihy a tím obměňujeme naši nabídku.
Zveme Vás do knihovny každé pondělí od 17. 00 - 19. 00 hod.
Zprávy ze školky
U nás ve školce se stále něco děje. Koncem ledna proběhl zápis předškolních dětí do první
třídy. Bylo zapsáno sedm dětí, z toho pět dívek a dva chlapci.
V únoru jsme shlédli dvě divadla. Loutkové „O Palečkovi“, které sehrála paní Holasová a
hudební „Kocour Modroočko“. Předškoláci absolvovali plavecký výcvik. Hlavním cílem bylo, aby
se děti naučily odvaze, bezpečnému pohybu ve vodě a zdokonalení v plaveckých schopnostech.
Některé na konci kurzu přeplavaly celý bazén.
V březnu jsme se společně sešli s rodiči při velikonočním tvoření s paní Urbanovou.
Dostavilo se hodně rodičů, ba i někteří tatínkové. Vyrobili si s dětmi pěknou velikonoční kytici
z vejdunků. Na vítání občánků vystoupily naše děti společně se školáky s krátkým programem.
Velice vydařenou akcí byla beseda s cizineckou policií ČR. Předvedla nám zajímavý a
bohatý program. Dozvěděli jsme se spoustu informací o její práci, výzbroji a uniformách. Děti si
vyzkoušely i jízdu v policejním autě. Bylo to zajímavé hlavně pro kluky. Celému policejnímu sboru
z Hronova děkujeme.
V červnu jsme jeli na výlet do „Perníkové chaloupky“ u Pardubic. Ježibaba nás provedla
celou chaloupkou. Dostali jsme od ní perníček. Také jsme se podívali do pekla a k andělům do
nebíčka. Společně s námi byla na výletě studentka SPgŠ v Litomyšli Božena Nováková, která měla
u nás ve školce čtrnáctidenní praxi.
Zúčastnili jsme se 12. ročníku divadelního festivalu nejmenších herců „Hronovské hádě“. Shlédli
jsme pohádku „O červené Karkulce“, „Pohádky z večerníčků“ a muzikál „Vodnická svatba“.
Navštívily nás děti ze zdravotnického kroužku pod vedením paní Urbanové. Školáci nás seznámili
se správným obvazováním a my jsme si to mohli na různých částech těla vyzkoušet. Nejvíce děti
zaujala scénka resuscitace paní učitelky.
Děti ze školy s paní učitelkou Mirkou Žižkovou nás potěšily hrou na kytaru. Společně jsme si
zazpívali. Konec školního roku jsme zakončili šipkovanou a sladkou zmrzlinou.
Za drobné opravy děkujeme panu Součkovi a Šimkovi a paní Urbanové za dobrou
spolupráci.
Všem přejeme pěkné léto a hodně sluníčka.
A prázdniny jsou tady …
Tak jsme se konečně dočkali. V posledních měsících školního roku je vždycky spousta
školní práce a dalších mimoškolních aktivit. Takže pracujeme a čas tak rychle utíká, že je najednou
konec června a s ním i konec dalšího školního roku.
Letošní školní rok byl, vlastně jako každý jiný, plný práce a povinností, ale také zábavy a
radostných a legračních zážitků. Žáci zase všechno zvládli, kromě školních povinností také spoustu
zájmových aktivit; kroužky ve škole, cvičení, hasiče, koně, fotbal, hokej, kroužky v Dominu
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v Hronově a výuku v ZUŠ. Se spoustou jejich pokroků a úspěchů jsme se mohli seznámit buď
přímým shlédnutím, nebo z vyprávění žáků.
Ve škole žáci absolvovali kromě běžné výuky výuku plavání, ta probíhala od února do
dubna. Shlédli jsme různá divadelní představení, ať ve škole nebo v divadlech v Hronově a
v Náchodě. V dubnu jsme uskutečnili projektový den s dopravní tématikou, žáci vyšších ročníků se
účastnili promítání krátkých filmů v rámci projektu Jeden svět. Prvňáčci se podívali do solné
jeskyňky a městské knihovny v Náchodě. Ve stejném měsíci jsme zamířili na exkurzi do třídírny
odpadů v Rychnovku. Třídírna patří firmě Marius Pedersen a exkurzi nám zajistila paní Dagmar
Šimková.
V květnu jsme vyrazili na školu v přírodě do Velké Úpy v Krkonoších na penzion Mileta.
Celý týden jsme měli perfektní počasí, bylo teplo a nepršelo. Prochodili jsme okolí penzionu, na
celodenní výlet jsme vyrazili na Sněžku. Nahoru jsme vyjeli lanovkou, dolů po svých. Další delší
výšlap byl do Pece pod Sněžkou. Děti se tam povozily na bobové dráze. Lanovku a jízdy na bobové
dráze nám sponzorovala firma Saargummi Červený Kostelec. Na naše aktivity jsme dostali deset
tisíc korun. Něco málo nám ještě zbylo, to přidáme na zakoupení žebřin do tělocvičny. Přijeli za
námi také příslušníci skalní záchranné služby z Teplicko-Adršpašských skal. Připravili nám
odpoledne plné získávání teoretických i praktických dovedností v oblasti poskytování první pomoci
poraněným. Děti si vyzkoušeli umělé dýchání na plastové figuríně, upevnění a převoz raněného na
nosítkách, práci s nafukovací dlahou a přenos raněného a znehybnění na nafukovacím lehátku a
obvazování poranění na různých částech těla. Nikomu se nic nestalo, vrátili jsme se v pořádku a
odpočatí.
Po návratu ze školy v přírodě jsme ve škole uvítali pana Davida Andrše s bubenickou dílnou.
Vyzkoušeli jsme si, že bubnovat se dá na všechno možné a když se to umí, není to jen nesnesitelný
randál. Pár dní nato se naše děti účastnily turnaje málotřídních škol ve vybíjené. Letos se turnaj
konal v základní škole na Babím. Děti skončily na druhém místě. Ale ne na počet vyhraných a
prohraných zápasů, ale na počet vybitých hráčů. Prohra byla těsná, první místo obsadil náš tradiční
rival – ZŠ Velký Dřevíč. V květnu se ještě někteří žáci účastnili soutěže v poznávání rostlin z polí a
luk, kterou už po několikátý rok pořádá OS Studánka Velké Poříčí.
V červnu jsme ve škole realizovali projektový den s tématikou dopravní výchovy, čtvrťáci
pak naostro výuku na dopravním hřišti v Bělovsi, vybíjenou s rodiči, závěrečný koncert ZUŠ
Hronov, exkurzi ve skanzenu v Pstražné v Polsku. Pečení chleba v chaloupce s paní Marií Haustek
bylo zábavné a poučné. Žáci ze 4. a 5. ročníku ještě stihli zajet do písařské dílny v klášteře
v Broumově. Vyzkoušeli si, jak písaři – mniši v minulosti míchali barvy a inkoust, psali brkem a
nástrojem z orobince ve starých písařských lavicích. Přijeli spokojení a se spoustou nových
poznatků.
Ze školy odchází z 5. ročníku 9 žáků, 2 na víceleté gymnázium do Broumova a 7 na druhé
stupně do okolních základních škol. No a nakonec jsme 30. června vyhodnotili celoroční sběr
léčivých bylin. Letos děti nasbíraly zase o něco více než vloni. Do sběrny jsme odeslali 19 pytlů
kvalitně usušených bylin. Sbírali nejen žáci, ale i rodinní příslušníci a známí. A pak jsme rozdali
vysvědčení a konec. Hurá na prázdniny!!!
Ještě malá zmínka o personálních změnách ve škole. Od 1. července nastupuje do starobního
důchodu paní Milena Čápová. Její pracovní povinnosti přejímá vlastně už bývalá školnice paní
Renata Prouzová, školnicí v základní škole bude paní Dita Laschová. Pedagogický sbor zůstává pro
další školní rok beze změny.
Děkujeme vám všem, kteří jste nám po celý školní rok pomáhali. A to nejen vlastní prací
nebo sponzorsky, ale také vlídným slovem a milým úsměvem. Přejeme všem hezké léto plné
sluníčka a bezstarostného odpočinku.
Milena Štelzigová
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Stručně z činnosti SDH Žďárky v letošním roce 2016.
V letošním 137. roce činnosti dobrovolných hasičů ve Žďárkách je registrováno ve SDH 75
mužů, 36 žen a 19 mladých hasičů, celkem tedy 127 členů. Sbor má zvolen 20 členný výbor, jehož
členové se schází pravidelně jedenkrát měsíčně. Dále v rámci sboru působí také “Klub starších
hasičů SDH Žďárky“, který se rovněž schází jedenkrát měsíčně. Zastoupení má sbor i ve vedení
okrsku Hronov, kde funkci referenta mládeže zastává Bc. Štefan Komár.
Od začátku roku probíhají práce na rozsáhlé modernizaci technického vybavení zásahového
a soutěžního družstva.
V měsíci únoru jsme uspořádali již 113. hasičský ples.
Dne 16. 2. 2016 se br. Miler, Jerman M., Komár a Knytl zúčastnili výroční valné hromady
okrsku Hronov.
Sedm členů zásahového družstva se 21. 3. 2016 zúčastnilo zdravotního školení,
které se konalo v hasičské zbrojnici ve Velkém Poříčí.
Aktivu okrsku Hronov se zúčastnili 26. 4. 2016 br. Komár, Miler a Jerman M.
Okresního shromáždění starostů SDH okresu Náchod konaného 29. 4. 2016
ve Velké Jesenici se zúčastnil starosta našeho sboru br. Miler.
Dne 30. 4. 2016 jsme zorganizovali a připravili, za finanční spoluúčasti s Obecním úřadem
Žďárky, akci „pálení čarodějnic“.
V průběhu měsíce dubna br. Knytl, Komár a Hrubý absolvovali školení pro výkon funkce
„velitel“. Získání jmenované funkce potvrdili úspěšným složením závěrečné zkoušky.
Okrskové soutěže, kterou uspořádal 14. 5. 2016 SDH Velký Dřevíč, se zúčastnilo pouze
jedno družstvo mužů SDH Žďárky a umístilo se na 1. místě.
Dne 4. 6. 2016 jsme uspořádali 14. ročník Žďárecké špičky. Soutěž je zařazena
v Ostašsko-Borské lize a startovala zde tři družstva domácích mužů.
V probíhajícím 2. ročníku Ostašsko-Borské ligy, ve kterém je zařazeno devět soutěží, startují
dvě družstva mužů SDH Žďárky. Po 6 soutěžích ligy je družstvo Žďárky „A“ na průběžném
3. místě a družstvo „C“ na místě 10.
Výsledky našich družstev v již uspořádaných soutěžích:
23. 4.
14. 5.
21. 5.

Radešov
Bezděkov
Žďár nad Metují

4. 6.

Žďárky

11. 6.
18. 6.
25. 6.

Bělý
Velká Ledhuje
Velké Petrovice

4. místo SDH Žďárky A
1. místo SDH Žďárky A
2. místo SDH Žďárky A
4. místo SDH Žďárky C
6. místo SDH Žďárky B
7. místo SDH Žďárky A
3. místo SDH Žďárky A, 9. místo SDH Žďárky C
7. místo SDH Žďárky A, 10. místo SDH Žďárky C
5. místo SDH Žďárky A, 10. místo SDH Žďárky C

Okrskového námětového cvičení na téma „záchrana tonoucího“, které proběhlo 25. 6. 2016
ve Velkém Poříčí, se zúčastnilo pět členů našeho zásahového družstva.
V průběhu měsíce května provedl „Klub starších hasičů SDH Žďárky“ výměnu dožité
podlahy v buňce na cvičišti. Dále zajistí nátěry lavic a stolů.
Mladí hasiči pracují pod vedením Štefana Komára a Leony Lamkové. Oba jmenovaní
vedoucí jsou držiteli kvalifikace „vedoucí mládeže“.
Tradiční opékání kýt máme naplánované na 13. 8. 2016 a tajný výlet na 1. 10. 2016. Na obě
akce zveme všechny členy SDH.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům pohodové léto bez požárů.

Výbor SDH Žďárky
5

TJ Sokol Žďárky
Stolní tenisté zakončili soutěžní období ročníku 2015-2016. Muži "A" obsadili v okresním
přeboru 1. třídy 4. místo. Muži "B" skončili v okresním přeboru 4. třídy na 7. místě.
Své soutěže ukončili také naši hráči v malé kopané, kteří obsadili v okresním přeboru 5. místo
a tenisté, kteří skončili v okresním přeboru na 3. místě.
Těsně za polovinou je 49. ročník soutěží vesnickýh TJ. Do těchto soutěží se zatím zapojilo 56
našich sportovců a v průběžném hodnocení jsme zatím se ziskem 1877 bodů na 2. místě.
V soutěžích družstev si nejlépe vedli žáci a dorostenci ve stolním tenisu, kteří vybojovali
1. místa, na 2. místech skončili muži ve stolním tenisu, žáci a muži ve florbale. 3. místa obsadili
dorostenci ve florbale a žáci a dorostenci v malé kopané.
V soutěžích jednotlivců byli nejúspěšnější a 1. místo v jednotlivých kategoriích vybojovali tito
závodníci:
- běh na lyžích - Josef Němeček
- stolní tenis - Vojtěch Jerman, Václav Špaček, Karla Sedláčková, Barbora Pražáková, Alena
Sedláčková, Karel Staněk, Vlastimil Sedláček
- duatlon Pavel Šimek
- lehká atletika  sprint – Dominik Martin, Pavel Šimek, Martin Neuschl
 skok daleký – Matyáš Píša, Pavel Šimek, Martin Neuschl, Dagmar Šimková
 hod kriketovým míčkem- Matyáš Píša, Matěj Souček
 hod granátem – Tereza Sedláčková, Michal Sedláček
 vrh koulí – Jan Jirman, Martin Neuschl, Josef Hrubý
Mnoho dalších našich sportovců obsadilo 2. a 3. místa a další přední umístění.
Po prázdninách nás čeká účast na přespolním běhu v Mezilesí, plavání v Náchodském bazénu,
soutěž mužů v malé kopané na Bezděkově a volejbal smíšených družstev v Rychnovku.
Na tyto soutěže zveme k účasti všechny žďárecké děti a naše sportovce a přejeme jim hodně
sportovních úspěchů. Aktuální rozpis jednolivých soutěží naleznete na internetových stránkách
obecního úřadu pod TJ Sokol.
Vlastimil Sedláček
Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat níže uvedeným firmám za sponzorské finanční dary na
nákup dresů a florbalových výzbrojí pro mládež
 Saar Gummi Czech, s.r.o. Červený Kostelec - DOMIVO s.r.o. Náchod - Agrokov
Žďárky, s.r.o. - Okrasné zahrady arboristika s.r.o. Žďárky - Autoprodej ROHAN spol.
s r.o. Kleny - Podlahové krytiny DAMAP Náchod - Akvaristika MADAP Hronov
Na základě souhlasu obce je na dresech umístěn obecní znak a jsou zhotoveny v obecních
barvách. Budou k dispozici všem mládežnickým kategoriím.
Martin Dlhopolec
Dagmar Šimková
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Něco málo i z našeho cvičení pro nejmenší…….
Scházeli jsme se poctivě celý školní rok vždy v pondělí v 16.30 v tělocvičně. Do skupinky
malých k nám chodí děti od 3 do 6 let, kde každé cvičení začíná malou rozcvičkou a spolu s říkadly
rozcvičíme celé tělo. Pak následují malé závody v běhu, což děti milují. Učíme se také kotrmelce,
skok přes kozu, šplhání, skákat přes švihadlo, podbíhat lano, házet správně míčem a mnoho dalšího.
Mezi naše oblíbené hry patří i hra na ovečky, pan čáp ztratil čepičku, na kočku a myš, škatulata,
škatulata hýbejte se a další. V průběhu roku jsme si nechali společně s cvičením velkých dětí a paní
Staňkovou udělat i stejná trička s logem „cvíča“. O vánocích nás čekala malá vánoční besídka
s posezením a dárečky, v lednu jsme si udělali společné fotky na památku. No a na konci školního
roku jsme vyrazili na výlet do polského Skanzenu, kde jsme se podívali do jejich malé zoo.
Průvodkyně nám ukázala, jak se dříve pekl chleba, mlela mouka, a jak se například pralo prádlo.
Výlet jsme si opravdu užili a na jeho konci nás čekal vysněný poklad. Cvičení jsme ukončili se
začátkem léta a budeme se na děti těšit zase na podzim.
Všem bych chtěla popřát krásné léto plné sluníčka a letní pohody.
Marcela Komárová
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