Vážení spoluobčané,
do konce roku 2015 zbývá už jen pár dní, a tak můžeme zhodnotit naši práci a říci si, co se nám
povedlo, nepovedlo nebo co jsme chtěli ještě udělat.
Největší akcí letošního roku byly stavební úpravy mateřské školy. Během nich byla zhotovena
nová střecha se zateplením, došlo k rozšíření podkrovních místností a byl vybudován nový vstup.
Tato investice byla plánována dlouhodobě, projektová dokumentace vznikla již v roce 2010, ale
realizace se odkládala. Buď jsme byli nuceni dát přednost jiné akci, nebo jsme neuspěli s žádostí o
dotaci. Škoda jen, že současná budova nám již neumožňuje další rozšíření kapacity (z důvodu platné
legislativy). Nebylo tedy možné využít vyhlášených dotačních titulů, ze kterých bychom v případě
uspění se žádostí získali více finančních prostředků. Jsem přesvědčen, že se úpravy povedly. V době
probíhajících oslav 600 let obce byla možnost shlédnout prostory mateřské školy a doposud jsem
zaznamenal jen samou chválu. To samozřejmě potěší. Celkové náklady činí 1 844 479,- Kč, z čehož
400 000,-Kč zaplatila dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Původně jsme
ještě chtěli provést protiradonová opatření. Ale vzhledem k jejich stavební a časové náročnosti nebyly
provedeny. Mělo by na ně dojít v příštím roce o letních prázdninách.
V polovině roku jsme opět zahájili práce na výstavbě kanalizace a ČOV. Žádost o dotaci už byla
podána na Ministerstvo zemědělství ČR a v současné době běží přípravy na podání žádosti na Státní
fond životního prostředí ČR. Protože je opět málo času na získání všech dokumentů, a největším
problémem se ukázalo být výběrové řízení na zhotovitele stavby, zveřejnili jsme již koncem listopadu
ve Věstníku veřejných zakázek předběžnou informaci o připravovaném výběrovém řízení. Výběrové
řízení bylo zadáno firmě Tender pro s.r.o. Zbraslavice, která byla vybrána ve výběrovém řízení za
nabídkovou cenu 78 650,- Kč včetně DPH. Většina stavebních povolení je dosud platná, což je pro
nás určitá výhoda pro získání dotace.
Bohužel se nám stále nedaří dokončit tvorbu nového územního plánu obce. Velké zdržení nastalo
hned v počátku onemocněním pracovníka Městského úřadu v Náchodě, který byl pověřen jeho
pořízením. Dalším zdržením byl požadavek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na
vypracování posouzení návrhu územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí. Veškeré
připomínky z posouzení vlivů byly zapracovány do dokumentace a v současné době čekáme na
kladné vyjádření krajského úřadu. Ihned poté bude vyhlášeno veřejné projednání, ve kterém budete
moci uplatnit svoje připomínky. Pokud nenastanou problémy po veřejném projednání, tak pak bude
následovat už jen schválení nového územního plánu zastupitelstvem obce. Věřím, že už brzy bude
územní plán schválen, a ti, kteří chtějí začít stavět svoje rodinné domy, budou moci svůj plán
uskutečnit.
Začátkem srpna došlo ke koupi ¾ budovy čp. 234 – „šnekárny“ a přilehlých pozemků od správce
konkurzní podstaty za 2,704 mil. Kč (cena včetně daně z nabytí nemovitosti). Zbývající ¼ se
pokusíme koupit v dražbě či přímým prodejem od notáře projednávajícího dědictví po bývalém
spoluvlastníkovi nemovitosti. Budova bude po nezbytných opravách zatím sloužit jako technické
zázemí obce s možností následovného využití jako obecní úřad, školka, škola, dům pro seniory apod.
Vím, že koupě má své příznivce a odpůrce, ale už teď bylo možné zde umístit kontejner na rostlinný
odpad po ukončení ukládání tohoto odpadu za hřbitovem. V současné době je kontejner umístěn za
oplocením a v nejbližší době bude na vstupní bráně oplocení umístěna cedule s provozní dobou, ve
které budete moci uložit rostlinný odpad do připraveného kontejneru.
V říjnu proběhli oslavy 600 let první písemné zmínky o obci Žďárky. Chtěl bych ještě jednou
velice poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na přípravě a zdárném průběhu oslav. Bez
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vaší pomoci by se oslavy těžko uskutečnily a o tom, že se zdařily i v takto pozdní roční době, svědčí
velice kladný ohlas místních i cizích občanů.
Můj krátký příspěvek zcela nevystihuje vše, co se v letošním roce udělalo. Řada věcí, které se
jeví jako samozřejmost, byly zajišťovány průběžně během roku a některé by se těžko uskutečnily bez
vaší pomoci. Za to chci poděkovat všem, kteří se v rámci svých možností spolupodíleli na udržování
pořádku a zvelebování naší obce.
Přeji vám všem hezké a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti po
celý rok 2016.
Ing. Vladimír Jerman
starosta obce

ODPADY:
V roce 2015 vznikly náklady:
na tuhý komunální odpad celkem Kč 343.557,--; nebezpečný odpad Kč 31.724,-- a bioodpad Kč
98.022,47.
Příjem z tříděného odpadu: papír a železo Kč 12.863,20 a sklo, plasty apod. Kč 74.747,--.
V rámci nové legislativy byl nainstalován u obecního úřadu kontejner na drobný kovový odpad (šedý
kontejner), ale i přesto bude uskutečněn dvakrát ročně mobilní svoz. Na žádost občanů bude
v nejbližší době přidán druhý kontejner na plasty na dolním konci obce.

Biologický rostlinný odpad (tráva, listí, květiny, větve apod.) bude shromažďován a ukládán
v areálu bývalé „šnekárny“ č. p. 234 Žďárky.
PROVOZNÍ DOBA
Zimní období 01. 11. 2015 – 31. 03. 2016 - pouze po dohodě s obecním úřadem
Období 01. 04. 2016 – 31. 10. 2016 viz tabulka

Den

Úterý
Čtvrtek
Sobota

Dopoledne

Odpoledne

09.00 - 11.00
09.00 - 11.00
09.00 - 11.00

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00
14.00 - 18.00

Zastupitelstvo obce se nadále zaobírá otázkou sběru a likvidace biologického odpadu. Vzhledem
k možnosti získání dotace na domácí kompostéry žádáme zájemce o tyto kompostéry nechť se
přihlásí nejpozději do 31.1.2016 na obecním úřadě.
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Vítání nových občánků připravujeme na jaro 2016.


Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. vyhlašují od 1. 1. 2016 cenu vodného včetně 15% DPH na
36,56 Kč/m3.

Oznamujeme Vám, že od 23.12.2015 do 03.01.2016 bude OBECNÍ ÚŘAD uzavřen.


Rozsvícení vánočního stromu
Dne 28. 11. 2015 se již tradičně konalo rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem
spojené s mikulášskou nadílkou. Na začátku vystoupily děti z mateřské školy s krátkým pásmem
písniček a básniček a poté se k nim přidali i školáci s hrou na flétny. Pak už jen děti čekaly, zda se
rozjasní světélka vánočního stromu a přijde i slíbené překvapení. Mikuláš, čert i anděl na žďárecké
děti nezapomněli a přijeli se na ně opět podívat. Rozdali z nůše balíčky se sladkostmi nejprve těm
odvážnějším a pak i ostatním, kteří dorazili v doprovodu rodičů. Celé akci přálo zimní počasí,
prolétly i sněhové vločky a na zahřátí se podávaly lahodné nápoje, zákusky a čertovské klobásy.
Děkujeme všem za hojnou účast a spolupráci při organizaci akce a za rok nashledanou.



Blahopřejeme k diamantové svatbě
Pan Jaroslav Balda a Marie Baldová oslavili 19. 11. 2015 v rodinném kruhu
diamantovou svatbu. Již šedesát let žijí spolu a z toho posledních dvacet let v
obci Žďárky.
Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších společných let.
Dcera Ivana a vnučka Lenka s rodinou
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OSLAVY 600 let
Vážení spoluobčané,
ráda bych se alespoň touto cestou, ještě na chvíli, vrátila k oslavám 600. výročí naší obce.
Na počátku všech příprav bylo důležité rozhodnutí, zda si tak významnou událost vůbec připomenout
a jakou formou. Ani na chvíli jsem nezapochybovala, že je nutné tak velké výročí řádně oslavit, že si
to VY VŠICHNI zasloužíte, a že by nebylo dobře přehlédnout dlouhou historii naší obce. Po domluvě
všech zastupitelů jsem dostala důvěru pana starosty a téměř volné ruce, takže jsme na jaře mohli
začít s přípravami. Každý měsíc se scházela pracovní skupina složená ze zástupců obce, hasičů, sokolů
a školy, která postupně plánovala přípravy a snažila se plnit všechny odsouhlasené úkoly. Také jsem
oslovila badatelku z nedaleké Malé Čermné paní Evu Pumrovou, aby nám pomohla zmapovat místní
historii. Ráda se tohoto úkolu ujala, odvedla precizní (téměř půlroční) práci a uspořádala pro vás
výstavu z historie Žďárek, která byla nainstalována v místní tělocvičně v den oslav a díky velkému
zájmu se poté výstavní doba prodloužila až do středy – celkem byla výstava ke zhlédnutí 5 dní. Na
výstavě se též podíleli pan ing. Otto Beneš a Václav Sedláček a připravili velmi rozsáhlou
retrospektivu žďáreckých Sokolů. Samozřejmě i místní Sbor dobrovolných hasičů a pan Antonín
Bohadlo se postaral o předvedení své práce a dal k nahlédnutí spoustu dobových archiválií.
Celé oslavy probíhaly za velmi pěkného slunečného počasí, i když už nebylo příliš teplo. Slavnostní
den zahájil pan starosta ing. Vladimír Jerman proslovem před obecním úřadem, to vše za doprovodu
orchestru ZUŠ Hronov pod vedením pana Meiera a mažoretek z Domina Hronov pod vedením paní
Morávkové.
Před místní prodejnou jsme společně s dětmi z MŠ ve Žďárkách zasadili pamětní dub, aby nám i po
letech připomínal toto krásné výročí.
Poté jsme se přesunuli k pomníku Svaté Trojice, kde jsme požádali o pár slov žďáreckého rodáka pana
faráře Pavla Genrta.
Odpoledne byl pro vás připraven opravdu bohatý program a občerstvení v centru obce na
fotbalovém hřišti a v nejbližším okolí. Občerstvení - kýty připravil Pavel Thér z Machova a Vlasta
Chráska ze Žďárek, guláš uvařil pan Vytlačil ze Žďárek a saláty připravil Dan Lasch také ze Žďárek.
V Primátorském stánku jste si mohli dát 3 druhy piva a děti oblíbenou malinovku. V kabinách pro vás
paní Čápová se svými děvčaty připravila teplé nápoje a kousek něčeho sladkého ke kávě.
Díky paní Janě Píšové, Hance Pašťalkové, Ladě Hanzlové a Aleně Urbanové jsme měli úžasnou výzdobu
nejen venku, ale hlavně uvnitř v tělocvičně. Kdo jste se byl podívat, mohl jste obdivovat jejich šikovné
ruce a nápaditá aranžmá. Bylo vidět jejich obrovské odhodlání a nadšení. Za to jim patří velký dík. Jana
Píšová se též postarala o výtvarnou soutěž a stáneček nejen s drobnostmi pro radost, ale také jste si zde
mohli zakoupit fotoknihu se žďáreckými zákoutími. Také pro vás na výstavě připravila koutek o
skautingu a loutkové divadlo. Děkujeme.
Z odpoledního programu stojí určitě za zmínku vystoupení dětí místní základní a mateřské školy pod
vedením paní učitelky Mirky Žižkové a Ivety Balcarové. Předvedly nám velice zdařilé a působivé
představení, které tematicky mapovalo dění ve Žďárkách do dávné historie.
Velký úspěch zaznamenalo vystoupení Žďáreckých žen pod vedením paní Jany Píšové, které se nám
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představily s nastudováním části České besedy. Mají ode mě velký obdiv a je vidět, že se opravdu
nezaleknou ničeho a nekoukají, co na to řeknou ostatní, dokážou se vyhecovat a udělat si ze sebe
legraci. Osobně za mě mají velkou poklonu a velké poděkování.
O doprovodný program se nám postarala Městská policie hlavního města Prahy, která předvedla
nejen výcvik služebních psů, ale i ukázku z výcviku jízdní policie. Zároveň se děti mohly ve
vypuštěném koupališti povozit v elektrických autíčkách, zaskákat si a zahřát se na skákacím hradu, či
si zkusit ovládat dvojkolku, kterou používají četníci při pochůzkách po městě.
Další z připravených atrakcí byl kolotoč pro děti od spolku Radost a pan Zítko z Machova přijel
s kočárem taženým dvěma krásnými koňmi a povozil zájemce po naší vesničce.
Na pódiu se vystřídal Dixi band MPP, kapela G point a Dechový orchestr ZUŠ Hronov. Troufám si říct,
že si každý přišel na své.
Večer jsme se sešli v místní tělocvičně, kde byl pro vás připravený společenský program s živou
hudbou, k poslechu hrála kapela Relax Pavla Fulky. Po krátkém zahájení se vám představili zástupci
místních složek - za SDH Žďárky vám historii sdružení připomenul pan Antonín Bohadlo a za TJ Sokol
Žďárky pan Vlastimil Sedláček. Poté starosta obce jmenovitě poděkoval a předal ocenění některým
občanům naší obce, kteří se nesmazatelně vepsali do historie Žďárek.
Díky perfektně a zodpovědně odvedené práci všech složek se nám podařilo zrealizovat důstojné
oslavy. Bez vás všech, kteří jste se podíleli na přípravách a přiložili ruku k dílu, by to nešlo. Díky za
vaše zapálení pro společnou věc a důvěru v realizaci. Doufám, že na oslavy budeme společně ještě
dlouho vzpomínat, a že se také v nejbližší době dočkáme nějakého zveřejnění fotek či textů na
obecním webu.
Na závěr bych ještě chtěla veřejně poděkovat mé „pravé ruce“, mému rádci a kamarádovi, bez
kterého bych byla beznadějně ztracená a možná už po prvních měsících bych tyto přípravy vzdala.
Díky Štefane, bez tebe bych to nedala.
Všem bych vám ráda popřála krásné a ničím nerušené vánoční svátky a v novém roce hlavně pevné
zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a spoustu splněných přání.
Kateřina Vondrášková

EVA PUMROVÁ – OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU 600 LET ŽĎÁREK
S potěšením jsem se podílela na výstavě u příležitosti 600 let první písemné zmínky o Žďárkách. Již
delší dobu jsem chtěla vědět, jaký dobový historický materiál Žďárky mají. Věnuji se totiž
dlouhodobě Stroužnému, které se Žďárkami sousedí. Minimálně dvě lokality – Doly a Mokřiny –
byly v historii se Stroužným úzce svázány. V náchodském archivu je archivních fondů ze Žďárek
poměrně dost, ale spíše jen ty úřední povahy. Mé terénní výzkumy a sběry dobových vzpomínek,
fotografií, dokladů apod. mne také příliš neuspokojily. Měla jsem proto poměrně velké obavy, zda se
pro uvažovanou výstavu najde dost materiálu. Avšak ve chvíli, kdy se mi do rukou dostala alba
vyhotovená otcem současného starosty panem Vladimírem Jermanem (1943 - 2011) bylo po
pochybách.
Pan Jerman vykonal pro Žďárky neocenitelnou práci. Pokud byla výstava hodnocena jako úspěšná,
tak je to především jeho zásluhou, to je třeba zdůraznit. Ve Žďárkách žijí pamětníci, kteří vědí, jak
alba tvořil, jak sbíral materiál a jaké zdroje využíval pro tématické okruhy v albech obsažené. Trošku
je škoda, že některé fotografie nejsou příliš kvalitní, protože jde o kopie. Ty si pan Jerman sice nechal
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dělat ve fotografickém ateliéru, ale co do kvality se nemohou srovnávat s dnešní technikou tisku ze
skenů. Jde o fotografie, které byly panu Jermanovi zapůjčeny k okopírování, to znamená, že originály
dosud existují mezi lidmi. Dalším obdivuhodným dokladem píle a svědomitosti pana Jermana jsou
sešity, kde vedl podle čísel popisných, kdo a kdy ve stavení bydlel (včetně data narození, povolání,
kam se odstěhoval apod.). Vyhledat tyto údaje byla mravenčí práce, která také zahrnovala cesty do
archivu včetně oblastního archivu v Zámrsku.
Česká televize svým pořadem vyvolala módní vlnu zájmu o rodokmeny. To se to bádá, když jim data
najdou profesionálové. Údaje, jež shromáždil pan Jerman, budou stačit tomu, kdo se chce orientovat
v rodu 2 - 3 generace dozadu a mít to víceméně bez práce. Dobře poslouží i těm, kdož mají v plánu
důkladné bádání v archivech. Nikdy, nikdo a nic však nemůže nahradit autentické vyprávění a
vzpomínky rodičů a prarodičů. Udělejte si na ně čas, dokud vás provádí životem.
Jaký je status zmíněných alb a sešitů, jestli jsou soukromé či obecní a jestli jsou přístupné veřejnosti,
nevím. Bylo mi však ctí se s nimi seznámit a s nimi pracovat.
Již v minulých letech jsem využila žďáreckého zpravodaje ke zveřejnění příspěvku dotýkajícího se
historie s nadějí, že se ve Žďárkách najde někdo, koho příspěvek inspiruje. K čemu? K vlastivědné
práci? K badatelské činnosti? Pod těmito pojmy si většina z vás nejen nedovede nic představit, ale
doslova se jich zalekne. Oba termíny by se velice nepřesně daly popsat jako zájem o obec (lokalitu,
region atp.) a její historii. Abych to zjednodušila a ujistila, že není třeba se bát, stručně uvedu, jak
jsem se stala laickou regionální badatelkou já. Může za to moje náhodná účast na veřejné schůzi se
zástupci hronovské radnice. Na přetřes přišla i pumpa na návsi, jejíž dezolátní stav volal po opravě.
Paní starostka považovala za nejlepší odvézt pumpu do šrotu. Mne ale inspiroval Machov, kde právě
došlo k pěkné úpravě náměstí a součástí řešení byla i repasovaná pumpa. V diskuzi padl návrh, ať si
Malá Čermná ustanoví k řešení svých záležitostí osadní výbor. K tomu sice byla dobrá vůle, ale
„nebyli lidi“. Po provedeném průzkumu jsem se rozhodla, že založím zájmové sdružení Pumpa.
Členy sdružení byli hlavně chalupáři a rodáci, kteří již v Čermné nebydleli. K obci je ale vázal
hluboký vztah a měli chuť pro ni něco dělat. To je základ. Není důležité a nutné předmětu zájmu
věnovat veškerý volný čas. Spíše jde o stanovení programu, priorit a ty naplňovat systematicky.
Amatérští badatelé jsou nepostradatelní pro mapování místní historie. Archivy, muzea a podobné
instituce mají jiné úkoly a poslání, ale badatelů si váží a pomáhají jim. Dovedou ocenit i skutečnost,
že každý badatel z hlediska dosaženého vzdělání či způsobu existence je jiný. To vnáší do práce nové
pohledy a osobitá pojetí. Tak se stalo, že se laickou badatelkou stala i chalupářka z Malé Čermné,
která před odchodem do důchodu pracovala v tak vzdálených oborech jako je doprava a stavebnictví.
Prostě jsem si jednou, ještě vytočená ze schůze, vzala obecní kroniku, začala číst a psát si výpisky.
Z výpisků jsem si udělala seznam obecních výročí a k těm výročím začala shánět informace a
obrázky. První akcí bylo výročí zavedení elektrického proudu. Pak škola, to už se pojalo jako setkání
bývalých žáků školy s výstavkou v budově bývalé školy. Účastníci pak spontánně dávali další
podněty. Zajímala je především minulost dvou největších budov v obci, bývalých hotelů U dobré
nálady a Bohemie. Velký zájem se upřel na Finanční stráž. Jak to, že v tak malé obci byl tak početný
oddíl? K čemu sloužil? To honili pašeráky? Jak to, že tady bylo tolik Hurdálků? Krok za krokem se
zaplňovala bílá místa historie obce, až vše dospělo do bodu, kdy bylo možno uvažovat o knížce.
Knížka Historie obce Malá Čermná po roce 1850 s podtitulem Historie všedních vyšla v roce 2010
jako dvojsvazek spolu s Dějinami Malé Čermné do roku 1850 od PhDr. Ladislava Hladkého.
Na závěr mého akvizičního příspěvku dovolte, abych jasně vyslovila své přání. Přála bych si, aby se
ve Žďárkách našel někdo, kdo by chtěl pokračovat v odkazu vynikajícího písmáka a vlastence
z Mokřin Josefa Bartoně „od rybníčku“ či zmiňovaného Vladimíra Jermana. Ráda podám pomocnou
ruku, předám zkušenosti a snad i podněty. Bezprostředně po oslavách však jako nejdůležitější vidím
popis dobových fotografií. Už z reakcí na vystavené obrázky bylo zřejmé, že popsat 50-60 let staré
fotografie je problém, natož starší. Fotografie bez údajů kdo na ní je, kdy a kde byla pořízena, se
stává pouhým žánrovým obrázkem. Široká veřejnost miluje prohlížení starých fotografií a to je dobře.
Ještě lepší je, když jsou zasazeny do širších souvislostí a o to se musí někdo postarat. Někdo, koho
budou mnozí považovat za blázna. Na to se ale nesmí hledět. Laický badatel se nesmí bát neznámého
a dělat si starosti z toho „co na to řeknou lidi“.
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Příspěvek začínám potěšením, nyní tedy co mne v souvislosti s oslavou nepotěšilo. Mrzí mne, že ani
po mnoha týdnech není na webu Žďárek ani jeden obrázek z oslav, natož obrázky z výstavy. Zvláště
mne mrzí, že se nezpřístupnily průvodní texty z výstavních tabulí, které si návštěvníci neměli
mnohdy možnost v klidu přečíst. Někteří návštěvníci si na mne brali kontakt, ale dodnes se neozvali.
Proto nejen pro ně, ale i pro další zájemce uvádím svou e-mailovou adresu malacermna@post.cz a
telefon 602839374. Dále uvádím odkaz na internetové stránky sdružení Pumpa www.pumpamalacermna.unas.cz. Sice nejsou delší dobu aktualizovány, ale přehled o činnosti a bohatou
fotogalerii nabízejí již desátým rokem.
Z mého zapojení do přípravy oslavy ve Žďárkách mám dobrý pocit. Měla jsem možnost poznat milé
a obětavé lidi. Přeji Žďárkám a jejich obyvatelům do dalších let vše nejlepší.
Eva Pumrová, chalupářka z Malé Čermné
P.S.: Uvítám jakékoli informace, dobové fotografie, doklady a písemnosti vztahující se ke Žďárkám a
zvláště k Mokřinám a jejich obyvatelům. To samé se týká Stroužného. Pátrám po starých fotografiích
náhrobků strouženského hřbitova. Hledám zájemce, kteří by byli ochotni jet v květnu 2016 do
Varšavy pomoci s fotografováním archivu strouženské evangelické farnosti.
Předem děkuji.

NAPSALI NÁM:
Poděkování všem, kteří přispěli k uskutečnění akce 600. výročí založení obce
Žďárky dne 10. 10. 2015. Velký obdiv a úctu organizátorům, pořadatelům, účinkujícím a
všem, kteří se zapojili do zajisté velmi náročných příprav tohoto významného dne.
Nepochybně každý návštěvník prožil překrásný, dokonalý den plný zábavy, inspirace,
poznání, překvapení a též pohlazení po duši.
To vše díky entuziasmu a osobnímu nasazení všech zúčastněných, kterým se
podařilo vytvořit význačný počin vysoké úrovně. Za velice podstatné pokládám a oceňuji, že
tímto spoluobčanům a hostům umožnili příležitost společenského setkání a sdílení v
neopakovatelné atmosféře místní vesnické tradice.
Bc. Hana DOLOZIMOVÁ, DiS.

V Liberci dne 18. 11. 2015


Informace z knihovny – přijďte nahlédnout
Nabídka nových knih (93 ks) z výměnného fondu Náchodské knihovny.
Malá upoutávka toho nejzajímavějšího:
- pro děti – „Všichni letí na koštěti“
- pro mládež – „Dívky v sedlech“, „Možná jsem víla“, „Doteky noci“
- detektivky – „Z kola ven“, „Bez důkazů“, „Andělský let“
- romány – „Tajemství krásné léčitelky“
- dějiny – „Evropa romantiků“, „Současný svět“ – obrázkové encyklopedie
„Děsivé dějiny“
- historie – „Hra o trůn“, „Bouře mečů“, „Mapa z kostí“
Za pár dní všichni usedneme pod vánoční strom. Přejeme si navzájem více ohleduplnosti, tolerance a
porozumění. V dnešním neklidném světě to potřebuje každý z nás.
Příjemné vánoční chvíle s dobrou knihou, přeje knihovnice.
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ZE ŠKOLKY
Na naše nejmenší čekalo po prázdninách velké překvapení „školka v novém kabátě“. Obecní úřad
zafinancoval rekonstrukci střechy, díky níž se nám zateplily a rozšířily půdní prostory o klidovou
zónu (ložnice) a herní plochu. Máme nově vymalováno a zakobercováno. Školka má novou fasádu a
přístřešek před hlavním vchodem. Naše velké díky patří všem, kteří pomohli při této náročné akci.
V září jsme se sešli v počtu 28 dětí – z toho 14 chlapců a 14 dívek. Na informativní schůzce byli
rodiče seznámeni s plánem naší práce na školní rok 2015/2016. Průvodcem po celý rok nám bude
„Veverka Čiperka“, která bude dětem zadávat úkoly a hodnotit jejich výsledky. Předškoláků je letos
hodně a to 11. Začali se pilně připravovat na zápis do školy – pondělí Feuersteinovo instrumentální
obohacování, středa „angličtina hrou“, čtvrtek „hra na flétničky“.
V říjnu jsme se účastnili oslav 600 let výročí naší obce. U místní prodejny naše děti zasadily památný
dub, který bude symbolem tohoto významného výročí. Při této příležitosti byl ve školce „den
otevřených dveří“, byli jsme překvapeni zájmem občanů, ale i rodáků z obce, kteří nás navštívili.
Všem se u nás moc líbilo.
Naše zajímavé akce:
- divadlo v Hronově „Na salaši zase straší“
- loutkové divadlo u nás ve školce s pí Holasovou „Kohoutek a slepička“
- hudební pohádka s pí Píšovou „Větříček Petříček“
- exkurze u včelaře pana J. Bartoně „včelařství“
- výlet do ZOO ve Dvoře Králové „dýňový týden“ – dětem se nejvíce líbilo u opic a na lanovém
centru, cestu zajistil p. Knytl autobusem
Uskutečněné akce:
- rozsvícení stromku u nás v obci, kde jsme vystoupily s krátkým programem
- návštěva Mikuláše a čerta u nás ve školce
Na co se těšíme:
- na vánoční besídku v Kulturním domě, kde vystoupíme společně se ZŠ
A na co se nejvíce těšíme? – no přeci na Vánoce, stromeček a dárečky.
Poděkování:
- pí Jirmanové, která vystavuje naše obrázky v prodejně
- pí Urbanové za besedy o našem zdraví
- panu J. Bartoňovi za med a medové dobrůtky
Krásné Vánoce a pohodu Vám přejí
všichni ze školky.
Základní škola
Už zase se blíží Vánoce
Při psaní příspěvku do Žďáreckého zpravodaje mě napadla slova písničky, kterou zpívá pan
Karel Gott a všichni ji určitě znáte – čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani
vy …
Ještě jsme ani nevstřebali poslední dozvuky oslav šestistého výročí první písemné zmínky o
Žďárkách a máme další důvod k přípravám na oslavy. Sice to jsou přípravy každoroční – vánoční, ale
ani ty se nesmí odbýt a podcenit. Ve škole už zase znějí koledy, děti nacvičují texty básniček a
povídání.
8

Myslím, že tady je na místě malé ohlédnutí za výše zmíněnou akcí. Od účastníků oslav se nám
dostávají samé pochvalné komentáře, nejen k vystoupení dětí, ale i k celkové organizaci a zajištění
oslav ze strany pořadatelů. Bylo to přátelské, důstojné a dobře organizačně zvládnuté setkání místních
i návštěvníků, starších i mladších generací. Ve škole bychom hodnotili známkou výborná s
hvězdičkou a dvakrát podtrženou.
Mezi oslavami obce a následujícími Vánocemi jsme pilně pracovali na učení se.
Do školy nastoupilo 1. září 45 dětí, z toho 7 prvňáčků, 5 holčiček a 2 chlapci. V listopadu nám pak
přibyla do 2. ročníku ještě jedna žákyně. Dětem se do školy docela chtělo a s menším či větším
přesvědčováním ve škole pracují a na vyučování se doma zodpovědně připravují. Mezi běžnou
každodenní činností jsme stihli navštívit dvakrát divadelní představení v Hronově a v Náchodě,
odvézt starý papír do sběru, provést ve škole i školce několik revizí, absolvovat s kolegyněmi školení
v projektu Dotykem ke vzdělávání a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v požární
ochraně. Dále vyfotografovat děti v MŠ a ZŠ, připravit a užít si Halloween, připravit projekt ve škole
na téma polský jazyk a jeho záludnosti, účastnit se vzdělávací akce Zdravá pětka s lektorkou
Michaelou Ječmínkovou z Hronova. Moc zajímavé bylo setkání s naším sousedem panem Josefem
Bartoněm a s jeho povídáním o včelách a praktickou ukázkou všeho možného, co patří ke včelaření.
Dále pokračujeme v projektu Erasmus + (dříve Evropská dobrovolná služba). Letos zde máme
slečnu Ievu Bartaseviciute z Litvy. Ieva je pracovitá a má hezký vztah k dětem.
Školu máme zabezpečenou proti vniknutí nepovolaných osob do školy novým zámkem a
branem, stihli jsme dát do pořádku a vymalovat jednu třídu a opravit malbu na chodbě budovy školy
v přízemí.
Celoročně probíhá rovněž sběr tříděného papíru a víček od petlahví, sběr pomerančové a
citronové kůry, ve škole je umístěna nádoba na vyřazený drobný elektroodpad a krabice na vybité
baterie.
Žáci školy navštěvují kroužky anglického jazyka, kroužek konverzace v anglickém jazyce,
zdravotnický kroužek a kytarový kroužek. Nově od letošního školního roku také kroužek vaření pod
vedením Milenky Čápové.
Na začátku prosince k nám určitě zase zavítají čerti s Mikulášem a andělem. Snad nám
nebudou chtít vzít nějaké zlobily do pekla. Budeme je, když tak, bránit vlastním tělem. Kdo by potom
vystupoval na besídce? Na tu vás všechny srdečně zveme 12. 12. 2015.
Začne v 16 hodin zase v tělocvičně ve Žďárkách a bude součástí tradiční vánoční výstavy.
ZŠ a MŠ Žďárky
Vás zve na
Vánoční besídku
plnou tradičních koled,
zimních písniček,
básniček a zajímavého
povídání

Kdy: v sobotu 12. 12. 2015 v 16.00 hodin
Kde: v naší tělocvičně

Za všechny pracovnice základní školy vám přeji klidný advent a těším se na vás při našem dalším
setkávání.
Milena Štelzigová

Provoz MŠ, ZŠ a ŠJ o vánočních prázdninách
Ve všech součástech školy bude ukončen provoz v pátek, 18. 12. 2015. V novém roce bude
provoz zahájen v pondělí, 4. 1. 2016.
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Úspěchy našich žáků
Ráda bych upozornila na děti z místní základní školy, které ve volném čase navštěvují ZUŠ
v Hronově, hudební obor. Ve svém oboru dosahují výsledků, které bychom neměli přehlížet.
1. ročník:
Adéla Kubinová (přípravný ročník a prvním rokem zobcová flétna - do budoucna by ráda hrála na
příčnou flétnu), Klára Hybšová (přípravný ročník - nadále se chce věnovat hře na klavír)
2. ročník:
Kateřina Prouzová (zobcová flétna - začátečník) a Nela Vrabcová (zobcová flétna - začátečník)
3. ročník:
Sofie Charbaka (druhým rokem hraje na housle), Vendula Kudelková (klarinet), Klára Dostálová
(třetím rokem hraje na klavír a vystupovala na koncertech) a Olívie Skaunicová (třetím rokem hraje
na klavír - účast na koncertech)
4. ročník:
Barbora Eichlerová navštěvuje ZUŠ Náchod (hra na klavír a klarinet, sólový i sborový zpěv - účast na
Novopackém slavíčku, účast na přehlídce Světlo pro Lidice, koncerty ZUŠ), Teresa Sidney (hra na
klavír, sborový zpěv, tanec – účastní se koncertů a tanečních vystoupení, účast na krajské soutěži
dětského scénického tance) a Štěpánka Šťavíková (hra na příčnou flétnu, sborový zpěv, tanec a dále
obsadila 2. místo na krajské soutěži ve hře na příčnou flétnu, účastnila se krajské soutěže dětského
scénického tance, vystupuje na koncertech a vystoupeních ZUŠ)
5. ročník:
Kateřina Bohadlová (hra na klavír, 2. místo v okresním kole ve hře na klavír, hojná účast na
koncertech ZUŠ),
Kristýna Turinská (prvním rokem se věnuje sólovému zpěvu), Alfréd Skaunic (příčná flétna, účast na
koncertech ZUŠ)
Všem přejeme další úspěchy
Milena Čápová

Stručně z činnosti SDH Žďárky ve druhém pololetí 2015.
Ve druhém pololetí letošního roku jsme pro členy SDH připravili opékání kýt, které proběhlo za
pěkného letního počasí v sobotu 8. srpna.
V letních a podzimních měsících proběhlo několik brigád na přestavbě nově pořízené techniky.
Družstvo veteránů se dne 5. 9. zúčastnilo soutěže ve Vysoké Srbské, 8 členů zásahového družstva
odjelo 21. 9. na námětové cvičení okrsku Hronov do Velkého Poříčí. Obsahem cvičení byla práce ve
výškách, vázání uzlů a hašení tlakových nádob a hořlavých látek.
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo dalších soutěží Ostašsko - Borské ligy. V rámci ligy proběhly
tyto soutěže:
- 25. 4. Radešov (11. místo SDH Žďárky)
- 23. 5. Žďár nad Metují (5. místo SDH Žďárky)
- 30. 5. Žďárky (6. místo SDH Žďárky „A“, 14. místo SDH Žďárky „B“)
6. 6. Bezděkov (4. místo SDH Žďárky)
- 13. 6. Bělý (16. místo SDH Žďárky)
- 20. 6. Velká Ledhuje (10. místo SDH Žďárky)
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-

27. 6. Velké Petrovice (4. místo SDH Žďárky)
26. 9. Suchý Důl (10. místo SDH Žďárky)
3. 10. Hlavňov (7. místo SDH Žďárky)

V celkové tabulce 1. ročníku Ostašsko - Borské ligy patří družstvu SDH Žďárky 6. příčka.
Několika soutěží se zúčastnili i mladí hasiči, kteří pracují pod vedením Bc. Štefana Komára a Leony
Lamkové.
Mladí hasiči ( MH ) se 19. 9. 2015 zúčastnili soutěže v Jaroměři, kde družstvo mladších MH
obsadilo druhé místo a družstvo starších MH místo třetí ze 16 zúčastněných družstev.
Na soutěži v Hronově (3. 10. 2015) startovala dvě družstva starších MH a jedno družstvo mladších
MH. Družstvo mladších MH skončilo na 5. místě, družstvo „B“ starších MH obsadilo
7. místo a družstvo „A“ starších MH vybojovalo 1. místo. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Začátkem měsíce října jsme se částečně podíleli na přípravě oslav u příležitosti 600 let od založení
obce Žďárky. V rámci oslav jsme měli v místní tělocvičně umístěnou prezentaci sboru.
Starosta Miler se zúčastnil shromáždění starostů SDH okresu Náchod, které se konalo 6. 11.
v Machově.
Dne 10. 11. jsme se zúčastnili pravidelného okrskového školení starostů, hospodářů, velitelů a
jednatelů v hasičské zbrojnici ve Velkém Poříčí.
V sobotu 12. 12. uspořádáme výroční valnou hromadu SDH Žďárky, na kterou zveme všechny členy
SDH.
V současné době již probíhají přípravy k zajištění našeho 113. plesu, který uspořádáme 13. února
2016.
Závěrem pak přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití blížících se vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Výbor SDH Žďárky

TJ SOKOL
Dne 27. listopadu byl v Náchodě slavnostně zakončen 48. ročník soutěží vesnických TJ. Mezi 17
soutěžícími jednotami obsadil Sokol Žďárky v konečném hodnocení 2. místo se ziskem 2444 bodů.
Během roku se těchto soutěží zúčastnilo 73 našich sportovců. V jednotlivých sportovních
disciplínách a věkových kategoriích jsme vybojovali celkem 29 prvních míst. O průběžných
výsledcích našich sportovců jsme Vás informovali v minulém „Zpravodaji“. Od té doby obsadilo
družstvo mužů v okresním kole v malé kopané, které se uskutečnilo na Bezděkově, 3. místo. V
přespolním běhu v Mezilesí nás reprezentovalo 26 závodníků. Nejlépe si vedli Pavel Šimek, který
vybojoval 1. místo, 2. místa obsadili Vojtěch Jerman, Jakub Chráska, Ondřej Jerman, Jiří Hanzl, Josef
Němeček a na 3. místě skončili Vojtěch Vytlačil, Lukáš Komár a Jakub Hrubý.
Závodů v plavání v náchodském bazénu se zúčastnilo 18 našich plavců. 1. místo vybojovali
Vojtěch Vytlačil, Michal Jerman, Jakub Chráska, Martin Neuschl, Martin Cvrkal, Dagmar Šimková a
Josef Němeček. Druzí byli Kateřina Prouzová, Vratislav Hanzl a na 3. místě se umístili Teresa Sidney,
Pavel Šimek, Vojtěch Neuschl a Štěpán Cvrkal.
Dne 29. 11. 2015 se mladí florbalisti zúčastnili turnaje s názvem „Alien cup“ v Rokytníku.
Mladší družstvo ve složení Vojtěch Vytlačil, Pavel Šimek, Václav Vondrášek, Vojtěch Neuschl a
Michal Dlhopolec si oproti loňskému roku polepšilo a přivezlo zlato a ti starší ve složení David
Šimek, Vojtěch Jerman, Dominik Martin a Jakub Chráska zlato obhájili. V lednu 2016 by rádi
florbalisti uspořádali na oplátku turnaj ve Žďárkách.
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Již jsme přihlášeni do soutěží vesnických TJ pro rok 2016. Byli jsme pověřeni uspořádat ve
Žďárkách tato okresní kola:
 06. 03. NE Florbal dorostenci
 12. 03. SO Stolní tenis družstva žáci a dorost
 02. 04. SO Stolní tenis jednotlivci - ženské složky
 03. 04. NE Stolní tenis jednotlivci – muži
 19. 06. NE Malá kopaná – dorostenci
 rozpis všech soutěží, které se budou konat v roce 2016, bude uveřejněn na www stránkách
obce Žďárky/Spolky/TJSokol. Zveme všechny naše sportovce a především děti k účasti v
těchto soutěžích.
Rádi přivítáme do našich řad nové zájemce jak o cvičení, tak o ping pong.
Cvičení malých dětí: pondělí od 16:30 hod pod vedením paní Lamkové a paní Komárové
Cvičení větších dětí: pondělí od 17:30 hod pod vedením paní Staňkové s pomocnicí Natálií
Hanušovou
Ping pong:
pátek od 18:30 hod pod vedením pana Staňka
Děkujeme obecnímu úřadu ve Žďárkách za podporu, kterou nám poskytuje při naší činnosti.
Všem členům TJ Sokol, našim spoluobčanům a příznivcům přejeme pevné zdraví, štěstí a
mnoho úspěchů v roce 2016.

Připravujeme seznámení občanů s dotačními programy „Kotlíková dotace a Zelená
úsporám“. Datum bude upřesněn dle vyhlášení přesných podmínek pro získání prostředků
z programu „Kotlíková dotace“.
Obecní úřad Žďárky
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