Vážení spoluobčané,
Do konce letošního roku zbývá uz jen několik dní, a tak mi dovolte, abych Vás ve
stručnosti seznámil s úkoly, které jsme si vytyčili na začátku roku a jak se je podařilo splnit.
Nejprve začnu plněním rozpočtu obce v letošním roce:
Příjmy k 30.11.2012 - 4 779 370,-Kč, plnění na 104,90% oproti schválenému rozpočtu
Výdaje k 30.11.2012 - 4 432 133,-Kč, plnění na 85,06% oproti schválenému rozpočtu
Stav účtu vedeného u české spořitelny Hronov činí 4 148 056,16 Kč.
Rozpočet na rok 2012 byl schválen jako schodkový, ale vzhledem k tomu že došlo ze
strany Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování k prodlevě v
projednáváni z důvodu dlouhodobé nemoci pověřeného pracovníka, bude zhotoviteli
provedena platba až v roce 2013. Také bude provedena platba za zhotovení projektové
dokumentace na výstavbu nové splaškové kanalizace a ČOV až příští rok. Tímto můžeme na
obě akce požádat o dotaci.
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 3.12.2012 zaobíralo návrhem rozpočtu na
rok 2013. Vzhledem k plánovaným investicím je zapotřebí znát celkové hospodaření v roce
2012 a tak rozhodlo sestavit rozpočet na rok 2013 do konce února příštího roku. Do té doby
bude obec hospodařit rozpočtovém provizoriu, kdy budou hrazeny nejnutnější výdaje.
V letošním roce byl zahájen provizorní provoz deponie rostlinných přebytků za
hřbitovem. Ze současného provozu je patrná nutnost provedení zpevněné plochy, neboť po
odvozu přebytků je zem rozbahněná a řada občanů pak není ochotna přebytky ukládat do
zadních míst vymezeného prostoru. I zde bude opět možno zažádat o dotaci.
Dne 6.12.2012 jsem se zúčastnil porady starostů na Městském úřadu v Náchodě, kde
nám byli mimo jiné představeni vedoucí jednotlivých odborů. Po skončení porady jsem
opětovně vznesl dotaz na vedoucího odboru životního prostředí, zda je možné prodloužit
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které obec vlastní. Bylo mi
sděleno, že současná legislativa to neumožňuje. Proto je nutné se zaobírat otázkou likvidace
odpadních vod a nej lepším řešením je vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou
odpadních vod. Tímto reaguji na lživé tvrzení jednoho občana obce, který rozhlašuje, že
novou kanalizaci nikdo nechce, jenom starosta. O zahájení prací na nové kanalizaci a ČOV
rozhodlo zastupitelstvo obce a nikoli starosta. V současné době byla podaná žádost o dotaci
Státním fondem životního prostředí akceptována a bylo ji přiděleno identifikační číslo. Zda
obec obdrží dotaci, o tom by mělo být rozhodnuto v první polovině roku 2013.
V důsledku provozu deponie vyprodukovala obec více odpadu než v minulých letech.
To zapříčinilo spolu s obdrženou nižší částkou za vytříděný odpad nárůst poplatku za sběr,
svoz a uložení komunálního odpadu na částku 480,-Kč/osobu nebo rekreační objekt. I když od
l.ledna 2013 vzešel v platnost nový zákon o odpadech, který umožňuje výběr částky až
1.000,-Kč, zastupitelstvo obce se zaobírá i touto problematikou a bude se snažit náklady
spojené s likvidací odpadu snížit. V současné době se zvažuje také o rozmístění kontejnerů na
sběr papíru. Doposud lze papír odevzdat na obecním úřadě nebo ve škole.
Už delší čas se nás dotazujete na možnost přejezdu osobním automobilem na přechodu
v Malé Čermné. Na stránce č.16 otisku j eme úplné znění obdrženého dopisu z Městského
úřadu Hronov.
V rámci této mé zprávy bych chtěl poděkovat jménem svým a obecního zastupitelstva všem,
kteří nám jsou nápomocni řešit problémy spjaté s úklidem veřejných prostranství, sečenim
obecních pozemků, údržbou zeleně, úklidem obecních budov a v rámci svých možností
provádí drobnou údržbu obecního majetku.
Na závěr bych vám všem chtěl jménem svým a celého zastupitelstva obce popřát
příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce - roce
2013.
Ing. Vladimír Jerrnan
starosta obce
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Informace z obce

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve Žd'árkách
Úplnou novinkou na první adventní neděli 02.12.2012
bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu u Obecního
úřadu ve Žďárkách, kterého se zúčastnilo velké množství
občanů Žd'árek. Tento slavnostní a sváteční okamžik
doprovodily svým zpěvem vánočních koled děti z Mateřské a
Základní školy ve Žďárkách. Starosta obce před rozsvícením
stromu popřál všem přítomným krásné vánoce a hodně štěstí
v novém roce. Krásnou vánoční atmosféru doplnily děti
s prskavkami, které dostaly jako pozornost. Překvapením pro
všechny byl i příchod Mikuláše se svou družinou a rozdal to,
co si kdo zasloužil.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
svátečního podvečera, zejména paní Aleně Urbanové, Janě Píšové a Ladě Hanzlové, které
zajistily občerstvení v podobě prodeje vánočních perníčků a teplého vánočního čaje.
Věříme, že tato krásná předvánoční akce se v budoucnu stane novou tradicí naší obce.

****
Poplatky v roce 2013

1. Na základě Obecně závazné vyhlášky obce č. 112012 o místním poplatku za sběr,
svoz a uložení komunálního odpadu, je povinností každého občana přihlášeného
k trvalému pobytu nebo vlastnící objekt k rekreaci v obci Žd'árky uhradit poplatek:
za osobu
Kč 480,-- /rok
za rekreační objekt
Kč 480,-- /rok
V případě, že částka za odpady nebude uhrazena do termínu splatnosti,
roční poplatek bude navýšen na Kč 600,-- dle výše uvedené vyhlášky.

POZOR ZMĚNA!
SVOZOVÝ DEN V ROCE 2013 BUDE PÁTEK V SUDÉM TÝDNU

2.Na základě místní Obecně závazné vyhlášky obce Č. 2/2011 o místních poplatcích ~
za 1 psa
Kč 200,-3

3. Na základě usnesení zastupitelstva obce
nájem za 1 hrobové místo
Kč - dle smlouvy
za údržbu hřbitova
Kč 50,--

Poplatky jsou splatné do 31.03,2013 a lze je hradit tímto způsobem:
- hotově v kanceláři obecního úřadu

pondělí od 16,00 do 19,00 hod.
čtvrtek od 08,00 do 10,00 hod.

- bezhotovostně na účet u České spořitelny Hronov Č. účtu 118 569 3329/0800
variabilní symbol: odpady a pes Č. popisné
služby hřbitova Č. smlouvy o nájmu hrobového místa

****
'00

.'

Pokud máte zájem být včas informováni o dění v naší obci, využijte
možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách
WvllW.

obeczdarkv. cz k odběru aktualit.

****

Pozvání do knihovny

Srdečně Vás zvu do naší Obecní knihovny. Zakoupili jsme nové knihy, přijďte si vypůjčit
některou z nich.
Pro děti - Broučkova pozůstalost, O zvířátkách na statku, Shrek, Jak chovat dinosaury,
Nejkrásnější pohádky.v.v..
Pro dospělé - Vetřelec, Skleněný zámek, Sňatky z rozumu, Přístav naděje, Deník nevěsty,
Zelená zóna, Kavárna na hlavní třídě .....
Věřím, že i v dnešní přetechnizované době platí "knihaje přítel člověka".

Pěkné prožití vánočních svátků, přeje knihovnice
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Přifd'te si pocliutnat a poslechnout přijemnou hudbu, podpoiit dobrou věc. o/ýtěželtz celé
cukrárny poputuje malému 1(ryštůfkgvi ze Ž{[(íre~

Instalace vystavovanýcli věcí
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a v sobotu 15. 12. oá 9,00 hodin

v místní těiocvičně.

JlRse se kgná pod záštitou obce Žďá~.
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Ze školy
Srdečný pozdrav ze školy všem, kteří čtete tyto řádky.
Podzim je už téměř za námi a tím pádem také mnoho práce a
zábavy. Ve škole máme 43 dětí, v první třídě je jich 12. Letos po dlouhé době víc holčiček
než chlapců.
První školní den byl pro nás ve znamení katastrofy. V noci z neděle na pondělí, první
školní den, si naše velké akvárium usmyslelo, že už nebude držet pohromadě a jedna jeho
hrana se rozlepila. Umíte si představit, co to bylo vody. V první třídě to ještě nevypadalo tak
strašně, ale spodní třída byla úplně vytopená. Všude voda. Teď už je to dobré, jen mapy na
zdi a na stropě připomínají tu hrůzu. Nakonec jsme měli díky veselým prvňákům, paní
školnici a milým hostům moc hezký začátek školního roku.
Prvňáci se pustili do práce radostně a svědomitě. Ze začátku sice chvíli trvalo, než
jsme si zvykli na školní režim, na brzké vstávání, na to, že musíme být ve škole včas, že si
nemůžeme dělat co chceme a kdy chceme, že nemůžeme mluvit kdy chceme a jak chceme.
Teď užje to v první třídě úplně jiné a fungujeme jako dobře secvičený orchestr.
To samé se, bohužel, nedá říci o starších žácích. I zde platí, že čím větší jsem mazák,
tím víc si myslím, že nemusím dodržovat stanovená pravidla. Takže kromě pozdních příchodů
a zůstávání si doma, abych si odpočinul od školy, se se žáky dohadujeme o smyslu jejich
práce, o tom, že to, co dělají, není pro naši radost, ale pro jejich potřebu. Máme docela starosti
s tím, jak se k sobě dětí chovají, jak nehezky mluví, jak nedodržují základní pravidla slušného
chování, jak se brání učit se něco zajímavého a nového. Ale bojové hry na počítači, horory,
Ordinaci v Růžové zahradě a Kameňáky znají skoro všichni. Věřte mi, že se opravdu snažíme,
aby ve škole bylo milo a bezpečno.
No, protože jsme optimistky, nebudeme si jen stěžovat. Máme i mnoho pěkných a
milých zážitků. Mimo standardní školní práce jsme už několikrát vyrazili do světa za kulturou
nebo jsme si pozvali umělce přímo do školy. Moc hezká byla pohádka O líné Liduně a třech
přadlenách, kterou nám zahrála paní Vlčková z Hradce Králové. Pohádka v Jiráskově divadle
O Slunečníku, Měsíčníku a Větmíku byla také moc pěkná. Největší zážitek jsme měli
z představení Staré pověsti české, ty byly v Beránku v Náchodě s panem Přeučilem a paní
Hruškovou. Ted' už si určitě děti pamatují, kdo byli praotec Čech, Kazí, Teta, Libuše, Bivoj.
A také vědí, co je to strdí.
V září nám paní Hana Staňková domluvila exkurzi u profesionálních hasičů ve
Velkém Poříčí. Moc zajímavé. Bylo co poslouchat i na co koukat. Nejlepší byla ovšem rychlá
projížďka v hasičském autě a prolézání "bludiště". V bludišti se prý méně bojí děvčata než
kluci. Kdo ví? Třeba máme mezi sebou budoucí profesionální hasičku.
Dvacátého listopadu paní Zimrnerová z Vysoké Srbské vyráběla se všemi dětmi ve
škole z hrnčířské hlíny adventní svícen, třicátého listopadu jsme měli odpolední tvoření
předvánoční výzdoby. A pátého prosince přišel mezi nás Mikuláš se svými pomocníky.
Od začátku října u nás fungují zájmové kroužky; anglický jazyk pro prvňáčky,
konverzace v anglickém jazyce pro starší děti, zdravotnický kroužek a Zumbatomic. Opět je
s námi ve škole dobrovolnice EDS, letos Louise Christensen z Dánska.
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Pilně se připravujeme na ánoční besídku, ta e letos jmenuje Betlém. Bude 15.
prosince 2012, začátek je v 16 hodin. Ale to vy už určitě víte. Tak se rozhodně přijďte
podívat. Ale nechoďte až na poslední ch íli, známé kvarteto t ořivých děvčat připravuje
tradiční Vánoční výstavu, opět budeme mít na co koukat a co obdivo at.

ZŠ a MŠ Žďárky
Vás zve na
Vánoční besídku

Betlém,
která nás provede příběhem starým,
jako je lidstvo samo.
Kdy: v sobotu 15. 12. 2012
v 16.00 hodin

Kde: v místní tělocvičně

Mějte se hezky, ať vás netrápí starosti, ať vás každý den potká něco milého. Moc se na Vás
všechny těšíme, uvidíme se brzy v kulturním domě.
Milena Štelzigová

****
Co nového ve školce
Ve školním roce 2012 - 2013 bylo zapsáno 29 dětí - 16 dívek a 13 chlapců. Z toho je 20 dětí
ze Žd'árek, 8 dětí z Vysoké Srbské a 1 holčička dojíždí z Malé Čerrnné. Letos nastoupilo do
školky 8 nováčků - 5 dívek a 3 chlapci. Na prostředí školky si už zvykli a našli si tu nové
kamarády.
S dětmi pracujeme ve dvou skupinách. Starší, předškolní děti se již od října pilně připravují
k zápisu do 1. Třídy. Jsou to tyto děti: Filip Pavel, Erik Vondřejc, Lukáš Karlík, Tomáš
Linhart, Vendulka Kudelková a Albert Líbal.
V září jsme navštívili Jiráskovo divadlo, které pro nás připravilo pohádku ,0 slunečníku
měsíčníku a větrníku" v Jiráskově divadle. ěkteré děti byly v divadle poprvé.
Ve školní družině jsme společně se školáky zhlédli hudební loutkovou pohádku ,,0 líné
Liduně", na motivy pohádky bratří Grimmů - Tři přadleny. Také k nám do školky přijela paní
7

Holasová ze Základní umělecké školy v Jaroměři. Dětem zahrála dvě pěkné pohádky ,O
Palečkovi" a "Hrnečku vař!' . Z těchto pohádek děti nakreslily obrázky, které jsme vystavily
na nástěnce v šatně.
V měsíci listopadu přišla za dětmi zdravotnice paní Alena Urbanová s povídáním,
a vitamínech". Děti se dozvěděly jak preventivně pečovat o své zdraví.

O bacilech

V úterý 20. Listopadu se sešli v hojném počtu rodiče s dětmi k tvořivému odpoledni. Pod
vedením maminky paní Zinnerové z Vysoké Srbské jsme vyráběli vánoční keramické svícny.
Práce se všem zdařila.

Dne 5. Prosince do školky zavítal Mikuláš se svou
družinou. Děti přednesly básničky, zazpívaly koledy a
Mikuláš je za to obdaroval sladkostmi.

Rády bychom také poděkovaly panu Součkovi z místní truhlárny za drobné opravy hraček.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a hodně zdraví do nového
roku 2013.

Všichni ze školky

upozoRNĚNÍ

!

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY, MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BUDE OBNOVEN OD ČTVRTKA 03.01.2013.
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Milí spoluobčané,
jsem ráda, že vám mohu za "My ze Žďárek" poreferovat o tom, co jsme za uplynulý půlrok
opět připravili pro vaše ratolesti.
Některé naše akce se již pomalu stávají tradicí a proto jsme i letos
uspořádali 4. ročník TOUR de Žd'árky, které proběhlo hned začátkem
prázdnin, a to v sobotu 30.6. 2012. Tentokrát bylo počasí opravdu letní
(až příliš), a tak poslední etapu závodu někteří ukončili v bazénu.
Letos poprvé měly děti možnost o prázdninách strávit
týden na tzv."příměstském
sportovním táboře".
Řada rodičů tuto možnost uvítala. Děkujeme tímto organizátorům
manželům Staňkovým.
Další společnou akcí bylo Stanování ve Žd'árkách aneb "všude dobře, doma nejlíp". Jako
již každoročně i letos jsme pro vaše ratolesti uspořádali na konci prázdnin prodloužený
víkend, tentokrát pod stany. Sešli jsme se ve čtvrtek 30.8. odpoledne na hasičské louce ve
Žďárkách. Počasí vypadalo slibně a tak jsme postavili celkem 8 stanů. Večer jsme si udělali
jídlo na ohni, zahráli hry, .zabékali'' u kytary a zalezli do stanů. Nad ránem bohužel přišla
průtrž mračen, která trvala celý pátek, a tak nám překazila naše plány. Nenechali jsme se ale
zaskočit a zvolili náhradní variantu, a to tělocvičnu. V sobotu se již počasí umoudřilo a mohli
jsme pokračovat podle plánu. Rozloučili jsme se v neděli kolem poledního a na oběd už byly
děti doma. Určitě už se "těšily" na výborný nedělní oběd. I přes nepřízeň počasí jsme si
rozloučení s prázdninami moc užili. Zapomněli jsme alespoň na chvilku na to, že začíná zase
škola.
Od září mají děti opět možnost navštěvovat cvičení v místní tělocvičně. Menší děti (od 1 do 5
let) vede paní Marcela Komárová, vždy v úterý od 16 do 17 hodin a větší děti (od 6 do 14 let)
paní Hana Staňková každé úterý od 17 do 18 hodin.
A jelikož jsme se letos rozhodli nepozvat Mikuláše do tělocvičny, kam sice chodí většina
žďáreckých dětí cvičit, měli jste možnost si naše služby objednat přímo k vám domů a my
vám za to děkujeme. Věřím, že jsme vaše dítka příliš nevystrašili, a že jim zbudou pouze
pěkné zážitky.
Bruslení - i letos se ve Žďárkách v případě příznivého počasí bude
bruslit. Díky obecnímu úřadu se nám podařilo zajistit osvětlení ledové
plochy. Sledujte proto naše webové stránky. Nevylučujeme nějaký ten
hokejový turnaj nebo krasobruslařskou soutěž. Budeme rádi i za každou
pomocnou roku při údržbě ledu.
Co připravujeme

~

na rok 2013?

Únor

oblíbený karneval nejen pro děti - pravděpodobně v neděli 17.2.2013.

Květen

dětská sportovní akademie

(polovina května)

Ráda bych vás touto cestou požádala, zda se vám naše akce líbí či nelíbí napište nám občas
nějaký komentář na naše webové stránky www.zdarkv.estrankv.cz. K naší práci potřebujeme
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vaši zpětnou vazbu, abychom mohli čerpat energii a mít chuť do dalších .,ptákovin". Bez ás
a vašich dětí by to šlo jen těžko. Pokud se vám zdáme trapní, také nám to napište, ať můžeme
být příště ještě trapnější. Díky

Za všechny" My ze Žďárek" vám přeji krásné a pohodové vánoce a do nového roku jen to
nejhorší.. .. ať se vám vyhýbá.
Katka Vondrášková

Těšíme se na vás na některé námi pořádané akci.

****
TJ SOKOL ŽĎÁRKY
Oddíl cvičení dětí
Pravidelné
cvičení skupiny dětí probíhá každé úterý od 17:00 hod. do 18:30 hod.
V tělocvičně se učíme základy košíkové a volejbalu. Už umíme hrát ringo a softbal,
využíváme nářadí, které máme ke cvičení gymnastiky. Atletiku trénujeme, pokud je příznivé
počasí, na hřišti. Také se věnujeme ping pongu v úterý od 18:00 hod. do 19:00 hod.
V minulém roce se nám podařilo vybrat příspěvky na cvičení a koupili jsme nové vybavení
do tělocvičny (hlavně míče). Rodičům moc děkujeme.
V soutěžích vesnických jednot si vedeme velmi dobře:
gymnastika a šplh - 3 medaile
atletika
- 5 medailí
přespolní běh
- 6 medailí
plavání
- 12 medailí

+ 6x do 10-tého místa,
+ 5x do 10-tého místa,
+ 6x do 10-tého místa,
+ 7x do 10-tého místa

I v ostatních soutěžích jsme se umístili a zabodovali (ping pong, fotbal, florbal).
V průběhu prázdnin jsme uspořádali týdenní sportovní soustřední. Každý den jsme od rána do
večera pilně cvičili a šlo nám to moc dobře.
Přejeme všem pohodové a klidné vánoční i novoroční svátky.
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Z činnosti SDH Žd'árky
Náš sbor má celkem 128 členů, z toho je 38 žen a 18 dětí do 15ti let. Výbor našeho sboru
je již dlouhodobě početný - současná skutečno t činí 23 členů. Pravidelné chůze výboru se
konají každou poslední neděli v měsíci a od loň ké výroční valné hromady e uskutečnilo
celkem 12 výborových chůzí.
Členové výboru se v průběhu roku účastní řady aktivů schůzí, školení potřebných pro
činnost zásahové jednotky obce a sboru.
tejně jako Ion i jsme i letos prováděli sečení a úklid trávy na hřbitově, u tělocvičny,
koupaliště, obecního pozemku u bývalé hospody U Martinců a také u prodejny, to vše za
finanční úhradu od obecního úřadu, ke spokojenosti a uznání mnoha občanů naši obce.
Uskutečnila se řada dalších brigád jako jarní úklid pře' zbrojnicí na přípravu akce pálení
čarodějnic, přípravu cvičiště na okrskovou soutěž a Žd'áreckou špičku, na opékání kýt.
Členové výboru mají rozdělené služby na úklid sněhu před hasičskou zbrojnicí v zimních
měsících, Br. František Turinský provedl potřebnou opravu stříkačky P 12 a v listopadu
bylo provedeno zazimování naší techniky.
Zajišťujeme asistenční hasičské hlídky při pořádání kulturně společenských akcí
v tělocvičně dle požadavku pořadatelů, resp. vlastníka objektu, tj. obce Žďárky.
Prostory našeho cvičiště se zázemím dle požadavků propůjčujeme k akcím organizovaných
pro místní školní mládež a také pro naše členy.
áš člen - starosta sboru br. Antonín Bohadlo vykonává již druhé volební období funkci
jednatele okrsku Hronov.
Obecní zastupitelstvo pokrývá potřeby našeho sboru v záležitostech nákladů na provoz
hasičského auta, výzbroje a výstroje v souladu se zákonem o požární ochraně.
Již 5. rok náš referent mládeže br. Bc. Komár pracuje s našimi mladými hasiči. V současné
době je v tomto kolektivu registrováno celkem 18 dětí, které se s velkou chutí a perfektní
disciplínou zúčastňují všech cvičení zaměřených k osvojení si základních hasičských
dovedností a znalostí. Dne 1. 12. zorganizoval br. Bc. Komár exkurzi do areálu HZS ve
Velkém Poříčí, která se všem líbila.
Nadále udržujeme stále akci již zaběhnutých návštěv našich činných a zasloužilých členů u
příležitosti jejich .kulatých" životních výročí při kterých předáváme oslavencům dárkový
balíček hrazený sborem.
a 16. února 2013 již nyní připravujeme 110 hasičský ples,
na který jste všichni zváni.

Závěrem našeho příspěvku sbor SDH Žďárky vám všem přeje hezké prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2013.

Ing. Miloš Jerman
jednatel SDH Žd árky
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Napsali nám

Tento příspěvek píši ve sváteční den 17. listopadu 2012. Jsem šťastná, že
~~;.-\
nám 17. listopad 1989 přinesl svobodu, ale já myslím na něco jiného.
~
Přesně před rokem touto dobou jsem v Obecním domě ve Velkém Poříčí
připravovala výstavu o kladské obci Stroužné. Textovou zprávou jsem
požádala paní Klapalovou, aby cestou na výstavu koupila růže pro naše očekávané vážené
návštěvníky. Návštěvníků jsme si vážili všech, a přišlo jich za dva výstavní dny skoro tři sta,
ale jen dva z nich slavili vzácné životní jubileum. Oba byli shodou okolností tzv. .Jdadští' , a
oba s mimořádným zájmem o vše, co se děje po obou stranách hranice. Není slušné zmiňovat
věk ženy, a tak vězte, že vitální paní Anna Duchatschová z Velkého Poříčí byla první
oslavenkyní. Slavila o deset let vyšší výročí, než druhý oslavenec, jímž byl pan Jiří Pavlíček
ze Žďárek. Tomu bych chtěla věnovat tuto vzpomínku.

.-----,

.z=

Úvodem ale musím napsat, kdo to byli "kladští" (Češi). Byli to autochtonní obyvatelé. To
znamená, že žili po staletí na stejném místě, a přesto bez vlastního přičinění měnili vícekrát
zemskou, státní a i náboženskou příslušnost. Dějiny na to ale nebraly ohled. Země zvaná
Kladsko byla do roku 1742 součástí zemí Koruny české. Český živel v Kladsku ale od 13.
století početně ustupoval vnější německé kolonizaci, a to k nynější česko-polské hranici.
K největší koncentraci došlo po uchvácení Kladska Pruskem (1742, resp. 1763). Obyvatelstvo
českého původu se soustředilo do úzkého pásu těsně u hranic. Toto území mělo rozlohu asi 40
km2 a nazývalo se Český koutek. Tento příhraniční pás můžeme vymístit zhruba od Náchoda
až k Polici nad Metují. Český koutek zahrnoval 11 obcí, největší byla Čermná. Původní název
obce Čermná byl s přívlastkem Velká, nebo Německá, německy Tscherbeney, za nacismu
v roce 1937 přejmenována na Grenzeck, aby se zapomnělo na původní slovanský název. Po
druhé světové válce připadlo Kladsko Polsku. Pojmenování se tak opět přiblížilo původnímu
názvu, obec se nazývá Czermna.
Dějinné změny přinesly obyvatelům Českého koutku největší tlak v podobě jazykové.
Původně česky mluvící obyvatelstvo nebylo s to odolat germanizaci. Zvláště po sjednocení
Německa v roce 1871, kdy už neměli kladští Češi ani české školy, ani bohoslužby. Přesto se
český jazyk v mluvené formě zachoval skoro ve všech rodinách. Přispívala k tomu skutečnost,
že se bez problémů uzavíraly sňatky s partnery z druhé strany hranice, probíhala vzájemně
výhodná spolupráce, obchod a především čilé styky rodinné a na poli zábavy. Z toho těžili i
obyvatelé na české straně hranice, německy se domluvili skoro všichni.
A nyní k panu Pavlíčkovi. Poznala jsem ho až v roce 2005. Naše seznámení souviselo s mým
zájmem o historii obce Malá Čermná. Malá Čermná a Velká (Německá) Čermná tvořily
původně jednu ves. Pan Jiří Pavlíček, německy Georg Paulitschek, se narodil 22. listopadu
1931 v Německé Čermné v Hrabství kladském (Grafschaft Glatz), které bylo součástí
Německa (Deutsches Reich). Jeho děda Emil Paulitschek měl v Čermné na dohled od kostela
sv. Bartoloměje prosperující kovárnu. V ní pracoval také otec pana Pavlíčka Max Paulitschek.
Hostinec a kovárnu vlastnil rod Pavlíčků již ve druhé polovině 18. století v Malé Čermné, kde
byl předek Václav Paulíček rychtářem. Předky měl pan Pavlíček také ve Stroužném (německy
Strauf3eney, polsky Pstrazna), kam přišli z Machovské Lhoty. Už podle jmen a názvů lokalit
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je zřejmé, že rod Pavlíčků je v tomto regionu po staletí pevně ukotven a že má české kořeny.
Maminka pana Pavlíčka pocházela ze Žd'árek. Žila zde babička, kterou jako chlapec často
navštěvoval, vždyť to bylo jen přes pole.
Dětství malého Georga v kovárně v Čerrnné bylo št astné. Dobře se učil a chodil rád do
kostela. V kostele v Čerrnné sloužil v té době kaplan Gerhard Hirschfelder, který si získal
srdce mnoha lidí. Projevoval v předválečném období neobyčejnou statečnost, chránil
především mladé lidi před zhoubnou nacistickou ideologií. Byl za to pronásledován a trestán.
V roce 1941 byl zatčen, uvězněn a nakonec poslán do koncentračního tábora v Dachau, kde
utýraný zemřel v srpnu roku 1942. Kaplan Hirschfelder
byl pro pana Pavlíčka
nezapomenutelnou postavou. Setkal se ním, když byl malý chlapec, a byl kaplanem pochválen
za jesličky a za touhu stát se ministrantem. Proto není divu, že se aktivně zúčastnil všech akcí
spojených s beatifikačním procesem, který byl započat 56 let po Hirschfelderově mučednické
smrti. Tento roky trvající proces byl úspěšně završen blahořečením Gerharda Hirschfeldera
v katedrále v Miinsteru v roce 2009. Pan Pavlíček se spolu s kladskými rodáky také
opakovaně setkal s nejvyššími českými duchovními - s kardinály Miloslavem Vlkem a
Dominikem Dukou. A proč česká účast při beatifikačním procesu a při blahořečení
německého kněze? Z jediného prostého důvodu. Kladsko, římskokatolická farnost Čerrnná
nevyjímaje, přináleželo v průběhu staletí nejdříve pod diecézi Hradec Králové a potom více
jak 200 let (až do roku 1945, de iure do roku 1972) pod arcidiecézi pražskou.
Druhá světová válka, kapitulace Německa a rozhodnutí mocností o poválečném uspořádání
změnilo od základu životy miliónům lidí, naše nejbližší sousedy nevyjímaje. O Kladsko se
sváděl při velmocenských jednáních tuhý boj. Když padlo definitivní rozhodnutí, že Kladsko
připadne Polsku, dala se do pohybu statisícová masa lidí která nazývala Kladsko svým
domovem. Čtrnáctiletý Georg Paulitschek přešel s maminkou do Žďárek již v roce 1945.
V následujícím roce 1946, v době největšího nuceného odlivu původního obyvatelstva, se
k nim připojil i otec, který utekl z transportu do Německa. Rodina žila u příbuzných vlastně
až do doby, než se pan Pavlíček vyučil v ČKD, dospěl a založil vlastní rodinu. S manželkou si
přestavěli domek po jejich rodičích a přivedli zde na svět dvě děti.
Vedle zaměstnání a rodiny pan Pavlíček zvládal i pestré spektrum zájmů. Hrál v ochotnickém
divadle, kterému se ve Žďárkách věnovalo více spolků, které vystupovaly s úspěchem i ve
vzdáleném okolí. Ve Velkém Poříčí a Hronově hrál lední hokej. Funkce měl pan Pavlíček i
Červeném kříži a u lidovců. I když to nebylo jednoduché, tak po celou dobu udržoval styky s
rodáky z Čermné, kteří po válce odešli do Německa. Přijímal s radostí jejich návštěvy a sám
je také navštěvoval.
Sametová revoluce zastihla Jiřího Pavlíčka v době, kdy se mu sice přiblížil důchodový věk,
ale zdravého a vitálního. Jeho přirozená inteligence a jeho známá ochota přiložit ruku k dílu
jej vynesla ve svobodných volbách do zastupitelstva obce. Po dvě volební období byl zvolen
starostou. Nepřísluší mi hodnotit práci pana Pavlíčka jako starosty, ale jak je mým zvykem,
dala jsem si práci a vyslechla názory několika žďáreckých obyvatel na bývalého starostu a
obecní zastupitelstvo. Zaregistrovala jsem i výtky. Nejčastěji byla zmiňována chybná
energetická koncepce obce a vrácení majetku restituentům. Zároveň vždy zaznělo, že funkci
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ykonával podle vého nejlep šího svědomí a vědomí, poctivě a oběta ě. Co k tomu říci. nad
to, co mi řekla jedna ze zpo ídaných osob. V první řadě vyslovila názor, že nejvíc kritizují ti.
kteří nepřeložili stéblo křížem. Dále uvedla, že pan Pavlíček nebyl na rozhodování sám,
rozhodovalo celé zastupitel tvo. A jestli mu někdo do dne vyčítá chyby, že třeba neměl dost
odvahy, aby se braly úvěry a obec se zadlužila, tak to b 10 dáno opatmo tí zjeho životní
zkušenosti. Já bych jen dodala, že pan Pavlíček byl starostou po dramatické změně
politických poměrů, kdy e za pochodu transformovala státní správa, zároveň probíhala
privatizace společně s vlnou restitucí. Jen si vzpomeňte že neminulo pomalu dne, aby se
pořád něco nového a převratného nedělo a zároveň se život nemohl zastavit. Autobusy do
práce a do školy musely jezdit. .. Á propos, škola. Od učitelek žďárecké školy a školky jsem se
doslechla nejvíce chvály na pana Pav1íčka. Paní učitelka Vlasta Klapalová mi to dokonce dala
písemně. S panem Pavlíčkem se poprvé seznámila před více jak půl stoletím když nastoupila
mladičká do Žďárek do školy na jeden rok. Udělal na ni velice dobrý dojem, který ještě
umocnil bezvadným výkonem ve Stroupežnického hře Naši furianti, kterou uváděli žďárečtí
ochotníci. Druhé a důkladnější seznámení souviselo s nástupem paní Klapalové do funkce
ředitelky školy, kterou pak vykonávala mnoho let. Hned při nástupu šla za panem Pav1íčkem,
členem školské komise a ptala se, jestli bude škole pomáhat. Pan Pavlíček to pokládal za
samozřejmé, starost o školu byla jeho předním zájmem. Všechny potřeby malé venkovské
školy byly ze strany vedení obce plně respektovány škola tak mohla v klidu pracovat. Děti e
nad rámec osnov zaměřily na přírodovědu ke které měly nejblíže. Úspěšně se zapojovaly do
různých soutěží. Kromě přírodovědných také do zdravotnických a sportovních a dosahovaly
vynikajících výsledků. V roce 1992 se slavilo 200 let školství ve Žďárkách. Pan Pav1íček byl
hlavním iniciátorem této velké akce. Při této příležitosti vyšla brožurka o historii školství ve
Žďárkách a uskutečnilo se setkání bývalých žáků a učitelů školy na které se dodnes
vzpomíná. V závěru svých vzpomínek paní Klapalová píše: ,,1 když sám nemohl dosáhnout
vyššího vzdělání, obdivuji jeho přirozenou inteligenci, zdravý selský rozum a schopnost
přijmout dějinné změny s pokorou pravého křesťana. Je pro mne příkladem člověka pro
dnešní dobu." Tady bych dodala, že panu Pavlíčkovi bylo znemožněno studovat v mládí,
nedostal doporučení našich úřadů, ale později vyuzil možnost vystudovat večerní
průmyslovku.
Hezky hovořila o panu Pavlíčkovi také ředitelka školky paní Jana Jirmanová. Zasedala s ním
a s panem Otto Benešem, také "kladským!," ve školské komisi. Vše se řešilo dohromady
v přátelském ovzduší. Starosta Pavlíček navštěvoval pravidelně školu i školku při začátku
školního roku a nikdy nezapomněl přijít s kytičkou ke Dni učitelů. Pro děti to byla mimořádná
událost, která je učila respektu k tomuto povolání. Paní ředitelka školky hovořila také moc
pěkně o panu Benešovi, který chodil do školy opravovat nábytek a co bylo kde potřeba. Panu
Pavlíčkovi se připisuje k dobru také zásluha o pořízení zvonů do zvoničky a že se dala do
pořádku kaplička V Dolech. To se stalo v roce 1997, kdy se přistoupilo k důkladné opravě
tohoto pamětního místa. Výčet úspěchů, ale i neúspěchů, jež přinesla porevoluční
angažovanost pana Jiřího Pav1íčka pro obec Žďárky, by jistě mohl být mnohem obsáhlejší.
Nechť si tam každý dosadí své.
Svoboda a otevřené hranice byly pro pana Pavlíčka také velkou výzvou. ikdy neskrýval svůj
původ, a přitom se vždy choval jako loajální občan. Hned po revoluci se angažoval pro
14

zanedbané hroby bývalých kladských obyvatel byly oustředěny do jednoho místa nedaleko
severní strany kostela a místo bylo pietně upraveno. Znalost místních poměrů a to, že byl
Georg Paulitschek bystrý chlapec napomohlo k tomu, že byl schopen po více jak půl století
určit místo, kde se nacházela urna s popelem kaplana Hirschfeldera. Spolu s panem farářem
Romualdem
Brudnowskim
ji vyzvedl
a později
byla slavnostně
uložena
do
nepřehlédnutelného hrobu z mramoru u východní zdi kostela. Dalším významným skutkem,
na kterém se pan Pavlíček podílel, bylo odhalení Pomníku třech kultur v Czermné, který
připomíná společnou historii národů - českého, německého a polského - v tomto prostoru.
I když jsem pana Pavlíčka znala jen poměrně krátkou dobu, tak pro mne a pro mou práci
laického regionálního badatele tolik znamenal. Učil mne místní historii, četl a překládal
dobové texty, otevíral mi dveře úřadů a institucí a srdce lidí. Jsem ráda, že jsem mu několikrát
veřejně poděkovala ještě za jeho života. Mohu tento příspěvek psát s pocitem, že jsem
nezanedbala svou povinnost projevit vděk dobrému člověku. Na pana Pavlíčka, který zemřel
v neděli 8. července 2012, budu vždy vzpomínat s úctou.
Eva Pumrová, vlastivědné sdružení Pumpa Malá Čermná

www.pumpa-malacermna.una.cz

Zloději se neptají, jestli mohou dál
Zloději se nevyhýbají nikomu z velkých měst se stěhují i do menších sídel a obcí,
v posledním roce se o tom mohli přesvědčit také obyvatelé Žďárek. Hned dva obyvatelé obce
.poctila" nezvaná návštěva do dalšího rekreačního objektu se kdosi pokusil vniknout.
Neuspěl. V prvních dvou případech se mu ale vedlo lépe. Tam se mu podařilo za pomoci
násilí vniknout dovnitř a odcizit z domů peníze a cennosti.
Už dávno totiž není pravdou, že na vesnici je bezpečněji a domy se tam nevykrádají. Lidé již
nejsou celé dny doma okolo hospodářství, ale jezdí pryč za prací. V tu dobu jejich obydlí
zůstává bez dozoru. Změn si bohužel povšimli i zloději a začínají kroužit kolem menších obcí.
Pokud chtějí nějaký dům vykrást, obvykle si jej ale vytipují předem. Podívají se například,
jaký typ dopravních prostředků a kolik jich parkuje u domu. Jestli má vlastník nemovitosti na
zahradě bazén, jestli má dům nová okna, jak vypadá fasáda a další drobnosti, které svědčí o
tom, že v domě by mohly být nějaké peníze nebo cenné předměty.
V obou případech, v květnu 2012 i v tom z konce listopadu 2012, se zloději vloupali do
rodinného domku, nejprve počkali na tmu, a teprve pak se vkradli dovnitř. Velice zvláštní a ž
drzé bylo to, že jim nevadilo, že domy jsou obydlené.
ejspíš spoléhali na to, že kolem třetí
hodiny ráno lidé obvykle tvrdě spí a než se případně zorientují, budou lupiči dávno pryč.
Policisté obě vloupání intenzivně vyšetřují. Z vyšetřování doposud vyplývá, že zloději nejspíš
tímto způsobem navštěvují domy nejen na áchodsku, ale také v okolních regionech na
Rychnovsku, Trutnovsku i Hradecku.
V souvislosti s touto trestnou činností proto policisté žádají občany, aby si všímali jak cizích
lidí, tak neznárných automobilů, projíždějících okolo jejich domů a pokud jim bude něco
divné, aby si to zaznamenali (třeba registrační číslo automobilu, typ, barvu popis osoby
apod.) a nahlásili policii, bud' na linku 158, nebo na místní policejní oddělení. Děkujeme za
všechny informace, které napomohou dopadení zloděj ať už těchto nebo jiných.
ů,

por. Mgr. Eva Prachařová, tisková mluvčí Policie ČR, Územní odbor Náchod, 7.12.2012
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Žďárky 35
549 37 Žďárky

vAš DOPIS ZNACKY I ZE DNF

432/2012

NASE ZNAéKA

V HRONOVE DNE

VYŘIZUJE

10. října 2012

Star/3669/20 12

Vážený pane starosto,
reaguji na Vaši žádost o podání informace. Jak již jsem Vám několikrát při
osobním jednání sdělil, rekonstrukce silnice na hraničním přechodu Malá Čermná Czermna je součástí projektu s názvem Česko - polské komunikace se sdíleným
provozem pěší, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí II. etapa
CZ.3.22/1.1.00/08.00655. Projekt jsme podali společně s partnery městem Náchod vedoucí
partner a městem Kudowa Zdroj
projektový partner v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007
-2013.
Při přípravě projektu jsme řešili budoucí uspořádání a provoz na hraničním
přechodu. Po dohodě s partnerem, který ze stejného projektu na naši komunikaci
navazuje, konzultací s DI Náchod jsme do projektu v roce 2008 připravili současné
uspořádání. Provoz odpovídá parametrům přístupových silnic hraničního přechodu,
situaci na straně polského partnera (lázeňský park), průjezdu hlavním centrem města
Kudowy Zdroj a šířce navazující komunikace na české straně.
Součástí všech projektů podporovaných z finančních prostředků EU je také, jak
jistě víte, doba udržitelnosti projektu. V tomto případě je doba udržitelnosti 5 let.
Dopravní značení na místní komunikaci odpovídá požadavkům DI Náchod a partnerů
projektu. Projekt v sobě zahrnuje cyklotrasu vedoucí přes hraniční přechod, kterou
samozřejmě mohou využívat všichni občané s trvalým bydlištěm v Schengenském
prostoru.
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