Vážení spoluobčané,
zbývá už jen pár dnů do konce roku 2020, a tak bych se rád trochu poohlédnul zpět a
připomněl nejdůležitější události, které se odehrály v naší obci v letošním roce.
Největší akcí letošního roku mělo být vybudování cyklostezky Žďárky – letiště Velké
Poříčí. Touto stavbou jsme se začali zaobírat už v roce 2009, ale vlivem hospodářské krize a
nedostatkem financí jsme museli stavbu odložit. I přes to, že se nám podařilo zajistit finance
na letošní stavbu, tak doposud nedošlo k její realizaci z důvodu nepodepsání smlouvy o dílo
ze strany zhotovitele. Je to škoda, neboť jsme počítali s opravou dalších komunikací
vzhledem k technice, která by tu byla. Stav některých komunikací je velice špatný a musí
dojít v blízké době k jejich opravě.
Zastupitelé každý rok rozhodují o tom, jaké akce se budou v daném roce realizovat. Je
těžké o nich rozhodnout. Snažíme se realizovat věci, na které jsou vyhlášené nebo budou
vyhlášeny dotace. Vždy je ale potřeba si uvědomit, že ke každé obdržené dotaci je nutná naše
finanční spoluúčast a řada akcí se odvíjí od našich finančních možností. Velké projekty jsou
připravovány několik let a po realizaci mají velký finanční dopad na rozpočet obce.
V současné době se dokončuje studie zastavitelnosti obecních pozemků v Kalaboně.
Předpoklad její předložení ke schválení zastupitelstvu je v prvním čtvrtletí roku 2021. Z ní
bude jasné, kolik vznikne stavebních parcel, jak budou velké, jaká bude technická
infrastruktura a další podmínky výstavby. Poté budou následovat jednání se správci sítí
ohledně vypracování projektových dokumentací a termínech jejich realizace.
V současné době připravujeme podání žádosti o dotaci na opravu podlahy
v tělocvičně. Jedná se o vybourání stávající podlahy na sále a v přísálí, provedení nových
izolací, zateplení a položení nových parket. Na sále budou v podlaze položeny kotvící prvky
pro různé tělocvičné a sportovní nářadí. Doba realizace 2021-2022, odhadované náklady 2,7
mil. Kč včetně DPH. Dále je podána žádost o dotaci na dětské hřiště, které bude vybudováno
v prostoru bývalého koupaliště a bude sloužit všem věkovým kategoriím. Předpokládané
náklady jsou ve výši 674 764,- Kč. Jsou vyhlášeny dotace na výstavbu a rekonstrukce
chodníků. Zde ale po projednání záměru s příslušnými orgány musíme nechat vypracovat
stavební dokumentaci. Postupně se zaobíráme problematikou opravy cest v okolí hřbitova a
cesty do Mokřin. Jsou učiněny první krůčky k revitalizaci obecního rybníka a studie budovy
č.p. 234 – šnekárny, opravy sakrálních staveb a další. Vše závisí na financích a dotacích.
Stav financí je uspokojivý, na běžném účtu máme k 20.12.2020 7 029 365,82 Kč, je
zajištěn krátkodobý úvěr na profinancování cyklostezky ve výši 4 mil.Kč. U dlouhodobého
úvěru vzatého na výstavbu kanalizace zbývá zaplatit 16,5 mil. Kč. Krátkodobé úvěry splácíme
po obdržení dotace předčasně. Není zastaven žádný majetek ve prospěch druhého subjektu.
V současné době nás však trápí jedna skutečnost, kterou je vandalismus. Obecní
majetek je poškozován nebo i ničen některými našimi spoluobčany. V poslední době to bylo
opětovné vniknutí do objektu šnekárny po rozbití výplně vchodových dveří a neustálé
napomínání mladistvých u Pomníku padlých. Proto vás žádám o ukončení takovýchto aktivit
(zejména naši mládež). Zvažujeme na určitá místa instalovat kamery nebo fotopasti a budeme
volat policii, když už nestačí domluvy.
Letošní rok je poznamenán zákeřným onemocněním, se kterým se budeme muset sžít.
Proto vám všem přeji hodně zdraví v novém roce.
Na závěr bych chtěl požádat občana, kterému jsem zapůjčil soukromé dokumenty
k dohledání svých předků za účelem tvorby rodokmenu, aby mě je vrátil. Obrací se na mě
další občané a rád bych jim také vyhověl.
Ing. Vladimír Jerman
starost obce
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Uskutečněné nebo rozpracované dotační projekty v letošním roce
Obnova zvoničky ve Žďárkách
Začátkem roku 2019 byla vyhlášena dotace z Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků v krajině, ve které jsme s naši zvoničkou uspěli. V jarních
měsících letošního roku jsme poptali dodavatele na kompletní opravu zvonice. Vítězným
dodavatelem se stala firma KUKO s.r.o. z Červeného Kostelce s celkovou částkou
104 640 Kč vč. DPH.
K samotné realizace došlo ve druhé polovině září 2020. Nejprve proběhla demontáž opláštění
a plechových částí. Dále došlo k výměně poškozených trámů a napuštění trámů prostředkem
proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Střešní části samotné zvoničky byly oplechovány bez
údržbovým materiálem – měď. Zvonička byla opatřena povrchovým voděodolným nátěrem.
Celkové vynaložené způsobilé výdaje realizovaného předmětu dotace činily 104 640 Kč,
poskytnutá dotace činila výši 70% tedy 73 248 Kč.

Podpora provozu prodejny v obci Žďárky
I v letošním roce jsme zažádali o podporu formou dotace z programu Královéhradeckého
kraje na projekt s názvem „Podpora provozu prodejny v obci Žďárky II“. Cílem podpory je
udržení chodu prodejny se smíšeným zbožím v malých obcích. Uzavření prodejny by
znamenalo velký problém zejména pro starší občany, kteří jsou na provozu této prodejny
závislý. Podpora nám byla i v letošním roce poskytnuta a tak obec získala maximální možnou
částku, tzn. 50 000 Kč. Spoluúčast obce Žďárky, což byla podmínka této dotace, činí dalších
50 000 Kč. Finanční prostředky pro rok 2020 byly využity na zajištění chodu prodejny a to
formou příspěvku na energii a mzdu.

Turistické informační tabule ve Žďárkách
Dne 27.1.2020 bylo zastupitelstvem obce schváleno podání žádosti do programu Obnovy
venkova z dotací Královéhradeckého kraje na vytvoření turistických informačních tabulí ve
Žďárkách.
V rámci projektu vznikne naučná stezka určená pro pěší i cykloturisty, spojující obec Žďárky,
Velké Poříčí, Vysokou Srbskou, osadu Mokřiny, Kudowu-Zdrój, Pstružné a další zajímavá
místa v okolí.
Plánujeme vytvořit 5 informačních tabulí s jedním odpočívadlem, které bude vybaveno
lavičkou a odpadkovým košem.
Informační tabule budou obsahovat.
Tabule č. 1 na odbočce ke hřbitovu (vytvoření nové tabule)
- panel bude přivádět návštěvníky do obce po cyklookruhu T.G. Masaryka. Bude obsahovat
mapu celého okruhu, dále zde budou doplněny odkazy na zajímavá místa v okolí okruhu.
Bude zde umístěno odpočívadlo včetně lavičky a koše na odpadky.
Tabule č. 2 na křižovatce v obci (upravena a rekonstruována stávající tabule)
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- informace o vzniku a historii obce Žďárky, doplněno historickými a současnými snímky.
Odkaz na osadu Mokřiny.
Tabule č. 3 na Dolech (vytvoření nové tabule)
- informace o hornické činnosti ve Žďárkách a okolí. Tvorba rukopisu s odborníkem, který se
dlouhodobě touto tématikou zabývá.
Tabule č. 4 na konci obce "Kalabon" (vytvoření nové tabule)
- informace o přírodě CHKO Broumovsko (flora, fauna) se zaměřením na oblast Žďárek.
Odkaz na Kudowu - Zdrój a další zajímavá místa.
Tabule č. 5 osada Mokřiny (tabule bude umístěna na části rohu kolny)
- informace o osadě spolu s odkazy na nejbližší turistické zajímavosti v okolí.
Všechny informační tabule budou v českém a polském jazyce. Dále budou opatřeny QR
kódem s možností vyhledání informací v anglickém jazyce.
Celkové výdaje činí 241 395 Kč vč. DPH, poskytnutá dotace činí výši 50%, tedy
120 697,50 Kč. V příštím roce proběhne realizace projetu. V zimním měsících vedení obce
vybere zhotovitele k návrhu informačních tabulí. Nejprve budou vytvořeny texty s obrázky a
překlady. Po odsouhlasení textů a vizuální stránky tabulí vedením obce, proběhne v letních
měsících výroba dřevěných tabulí včetně úprav terénu u hřbitova, kde bude odpočinkové
místo s lavičkou a košem. Během září budou všechny turistické informační tabule přidělány.

Na kole Kladským pomezím
registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001796
Stručný obsah projektu:
Projekt se zaměřuje na vytvoření kvalitní nabídky cestovního ruchu pro návštěvníky se
zaměřením na cykloturistiku s důrazem na podporu růstu podporujícího zaměstnanost
rozvojem vnitřního potenciálu a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a
kulturních zdrojů v Kladském pomezí pro různé věkové skupiny. V rámci projektu bude
doplněna chybějící infrastruktury cyklotras a cyklostezek bude ucelena nabídka v regionu
všech čtyř partnerů a bude aktivně propagována pomocí nové marketingové značky.
Datum zahájení projektu: leden 2020
Předpokládané ukončení projektu: 31.12.2020
Partneři projektu: Město Česká Skalice – vedoucí partner projektu,Obec Žďárky, Gmina
Złoty Stok, Gmina Bardo
Aktuality projektu:
V první polovině letošního roku proběhl výběr zpracovatele veřejné zakázky s názvem
„Cyklostezky v Kladském pomezí ÚSEK – ŽĎÁRKY. Obeslány byly tři zpracovatelské
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firmy, jediná firma, která projevila o zadání veřejné zakázky zájem je DABONA s.r.o.
z Rychnova nad Kněžnou. Po přípravě zadávacích podmínek včetně všech příloh a smlouvy o
dílo, bylo zadávací řízení na zakázku „Cyklostezky v Kladkém pomezí ÚSEK – Žďárky“
uveřejněno dne 8.7.2020 na profilu zadavatele. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
s předpokládanou hodnotou 4 593 039,- Kč bez DPH.
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 27. 7. 2020, byly přijaty čtyři nabídky
s výsledným pořadím viz tabulka č. 1, kdy hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena
v Kč včetně DPH.
Tab.: č. 1
Pořadové
číslo
účastníka

Název účastníka

Celková nabídková
cena
V Kč vč. DPH

Výsledné
pořadí

1.

STRABAG a.s.

4 219 696,42 Kč

2.

2.

EUROVIA CS a.s.

4 853 157,25 Kč

3.

3.

SILNICE SVOBODA a.s.

5 049 576,03 Kč

4.

4.

KONKRET CZ, spol.
s.r.o.

3 900 052,50 Kč

1.

Dne 7.8.2020 proběhlo hodnocení vítězného dodavatele KONKRET CZ, spol. s.r.o.. V období
7. 8. 2020 – 8. 9. 2020 dokládal vybraný dodavatel originály/ověřené kopie dokladů o
kvalifikaci dle § 122 odst. 3 zákona. Vybraný dodavatel byl vyzván k objasnění a doplnění
dokladů, zároveň zadavatele požádal o prodloužení lhůt na jejich doložení do 28. 8. 2020. Po
posouzení splnění podmínek účasti byla dokumentace zadávacího řízení zaslána poskytovateli
dotace ke kontrole, dne 24. 9. 2020 obdržel zadavatel stanovisko, že je možné přistoupit
k oznámení o výběru. Po jednání zastupitelstva dne 6. 10. 2020 bylo uveřejněno oznámení o
výběru dodavatele (dne 7. 10. 2020).
Blokační lhůta, v rámci které nebylo možné přistoupit k podpisu smlouvy o dílo uplynula dne
22. 10. 2020. Dne 23. 10. 2020 byl vybraný dodavatel vyzván k poskytnutí součinnosti
k podpisu smlouvy o dílo, vybraný dodavatel KONKRET CZ, spol. s.r.o. neposkytl
součinnost a odmítl podepsat smlouvu o dílo. Vybraný dodavatel protahoval proces
výběrového řízení a to průtahy s dokládáním nezbytných dokladů a nakonec smlouvu o dílo
odmítl podepsat.
Obec Žďárky přistoupila proto k hodnocení účastníka, který se umístil na 2. místě. Ten však
nereagoval na výzvu k doložení originálů/ověřených kopií dokladů, obec Žďárky proto
přistoupila k vyloučení vybraného uchazeče a k ukončení zadávacího řízení.
Důvodem ukončení zadávacího řízení je i skutečnost, že pokračování ve stávajícím
zadávacím řízení by mělo dopad na okruh účastníků. Od nového zadávacího řízení očekáváme
rozšíření případného okruhu účastníků, kteří by danou zakázku zrealizovali v jarních/letních
měsících.
Zároveň byla podána Žádost o změnu termínu ukončení projektu, a to do 31.8.2021, kde byly
uvedeny výše uvedené důvody.
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Zvýšení zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce v obci Žďárky

registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015869
Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti osob z cílových skupin (zdravotně
handicapovaní, s kumulací handicapu a nebo návrat na trh práce po mateřské/rodičovské
dovolené) v obci Žďárky a okolí.
Cíl projektu:
Cílem projektu je zvýšení lokální zaměstnanosti v obci podpořením 3 osob z cílových skupin.
Cíle bude dosaženo vytvořením 3 pracovních míst pro zaměstnání osob z cílové skupiny ve
spojení se školícími aktivitami, psychosociální podporou a pod dohledem nadřízeného
pracovníka. Pracovní místa budou vytvořena přímo v obci Žďárky, a to na údržbě obecních
ploch a budov (pozice technický pracovník obce), a v administrativě dle potřeb a schopností
účastníků.
Datum zahájení projektu: červen 2020
Předpokládané ukončení projektu: 31.12.2021
Aktivity projektu:
V rámci projektu obec vytvoří 3 pracovní místa, z toho 2 osoby na HPP o úvazku 0,5 a 1
osoba na DPP na 300h/rok.
Jedná se o pozici:
- technického pracovníka (2 x 0,5 hlavní pracovní poměr (HPP) za 8 900,- Kč/měsíc na
osobu) – obsluha sběrného dvora a kontejnerových stání, úklidové práce veřejného
prostranství a veřejné zeleně, úklid a údržba budov ve vlastnictví obce, hřbitova a sakrálních
staveb, zahradnické práce a sečení, údržba chodníků, obsluha ČOV, zimní údržba a drobné
údržbářské práce.
- administrativního pracovníka (DPP za 145 Kč/hod - doručování pošty v obci, kronikář,
redakce Žďáreckého zpravodaje, statistika, zástup v knihovně, výpomoc při kulturních akcích
obce - gratulace, rozsvícení stromu, vítání občánku aj., webové stránky, cestovní a turistický
ruch).
Všichni pracovníci získají odbornou psychosociální podporu dle svého zájmu a individuálních
potřeb vztahujících se k jejich specifickému handicapu či jejich kumulaci. Psychosociální
pracovník bude jednou za měsíc přítomen na pracovišti a bude dle potřeb daných pracovníků
k dispozici pro podpůrné konzultace v rozsahu 1 hodiny v rámci skupinového sezení.
Součástí projektu je i nákup drobného majetku jako je nářadí pro technické pracovníky
včetně ochranných pomůcek a pracovních oděvů.
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Aktuality projektu:
V průběhu prvního monitorovacího období došlo k zaměstnání jednoho technického
pracovníka na 1 x HPP (0,5 hrazen z projektu, 0,5 hrazen z finančních prostředků obce) a
1 administrativního pracovníka na DPP. Dále probíhá 1x za měsíc psychosociální podpora
zaměstnanců.
Finanční rámec projektu
Celkové způsobilé náklady činí 854 398,75 Kč. Dotace činí 811 678,81 Kč z toho
z Evropského sociálního fondu 726 238,93Kč (85%) a státní prostředky činí 85 439,88 Kč
(10%), vlastní podíl obce je 42 719,94 Kč (5%).

Informace z obce
V měsíci červenci se uskutečnilo výběrové řízení na ředitele místní základní školy z důvodu
výpovědi paní Mgr. Mileny Štelzigové. Ředitelkou byla jmenována od 1.8.2020 paní Mgr.
Daniela Sidney. Přejeme hodně síly a úspěchu v nové funkci.
Vítání občánků
I obec měla v letošním roce komplikace s uspořádáním plánovaných akcí. Jsme rádi, že se
nám v červenci podařilo uskutečnit vítání občánků a pozvání přijali i děti z místní mateřské
školky. Děti obohatily svým vystoupením slavnostní den a mohli jsme konečně přivítat 2
chlapce (Josefa Špačka, Jakuba Dvořáka) a 2 děvčátka (Emu Stratilovou a Denisu Vítkovou).
Všem přejeme do života hodně spokojených dní a vždy úsměv na tvářích.
V říjnu se konaly volby do zastupitelstev krajů. I v této době byla účast 48,58% voličů.
Volební komise, která zasedala ve zpřísněných hygienických podmínkách si určitě zaslouží
pochvalu. Volby proběhly bez komplikací. V roce 2021 nás čekají volby do Poslanecké
sněmovny.
Prosinec - Začátek adventu byl letos trochu jiný. Ani Mikuláš nemohl potěšit děti u
rozsvíceného obecního stromu. Doufáme, že alespoň nové osvětlení zpříjemnilo tuto nelehkou
dobu.
Vážíme si všech ochotným občanům, kteří nám darovali roušky a nabídly jakoukoli pomoc
v době nouzového stavu. Poděkování patří i našim zaměstnancům včetně brigádníků, lidem,
kterým není lhostejné podílet se na chodu obce jako jsou např. podnikatelé, fotograf, místní
spolky, děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ a řada dalších.

Dagmar Šimková
místostarosta obce
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Místní poplatky v roce 2021
jsou splatny do 31.3.2021 a to v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem č.ú.
1185693329/0800
Poplatek:
- odvoz komunálního odpadu se zvyšuje na Kč 700,--/osoba(rekreační objekt)/rok,
(variabilní symbol čp. + počet poplatníků)
- hrobové místo a hřbitovní odpad
- psi

Kč 200,--

Kč 50,--

(variabilní symbol číslo smlouvy)

(variabilní symbol číslo popisné nebo číslo psí známky)

- z pobytu Kč 20,--/osoba starší 18 let/den (variabilní symbol číslo popisné)
V případě bezhotovostní platby prosíme uvést do zprávy pro příjemce druh poplatku.

Z důvodu nouzového stavu a přijatých opatření upřednostňujeme bezhotovostní způsob
placení. Pokud bude platba provedena převodem, uveďte do zprávy pro příjemce i počet
známek, které vám budou po připsání platby dodány do vaší poštovní schránky.
Hotovostní platby budou vybírány vždy v pondělí (16-19hod) a ve čtvrtek (8-10hod).
Děkujeme za pochopení.

Odpady:


v roce 2020 průběžně dochází ke zvyšování nákladů na likvidaci komunálního odpadu
svozovou firmou Marius Pedersen, z tohoto důvodu dochází ke zvýšení místního
poplatku, který nepokryje náklady. Obec bude částkou 69,25Kč/osoba/rok
kompenzovat náklady z rozpočtu obce. V obci je 49 rekreačních objektů a
561obyvatel.



zároveň doufáme, že pořízením domovních kompostérů, o které obec požádala v rámci
dotace, dojde ke snížení nákladů likvidace biologického rostlinného odpadu. O
kompostéry požádalo přibližně 150 domácností. Kompostéry budou bez finanční
spoluúčasti.



likvidace větví je prováděna zdarma



v letošním roce proběhla kontrola na třídění odpadu. Bylo konstatováno, že sběrem
papíru, který provádí obec sama, ušetříme min. Kč 100.000,-- (papír lze odevzdávat
v místní ZŠ, na obecním úřadě a ve dvoře čp. 234 (Šnekárna)



2x ročně probíhá sběr nebezpečného odpadu a sběr starého železa
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Upozornění
Svoz komunálního odpadu proběhne 2.1.2021 v sobotu, pak se řídí níže uvedenou tabulkou.

Svozový plán pro obec:

Žďárky

Kalendářní rok:

2021

Svozovým dnem v obci je vždy:

pátek

MĚSÍC

SVOZ 52x ZELENÁ

SVOZ 26x ŽLUTÁ

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

SUDÝ

TÝDEN

Vodné pro rok 2021
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na svém zasedání dne
5.11.2020 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána a rozhodlo o
úpravě cen pro rok 2021 takto od 1.1.2021 s 10% DPH

Vodné

41,95 Kč/m3

Od 1.1.2021 dochází oproti roku 2020 ke zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem
o 3,42 Kč/m3, tj. o 4,20% (včetně DPH). Ke zvýšení ceny dochází z důvodu zvýšených
nákladů na likvidaci kalů z čistíren odpadních vod a obnovu infrastrukturního majetku.

Ing. Dušan Tér
předseda představenstva

8

Stočné pro rok 2021

Stočné

35,00 Kč/m3

zůstává stejné jako v roce 2020 a je příjmem obce Žďárky.

Knihovna
Milí spoluobčané a čtenáři,
tento rok vůbec nepřál všem kulturním a sportovním aktivitám, stejně, jako knihovnám. Už od
března, s výjimkou léta, jste si moc knih ani půjčit nemohli. Přesto ti nejvěrnější čtenáři si k
nám cestu vždy našli.
I z náchodské knihovny nám vzorně doplnili zásoby těch nejčtenějších knih. Do
našeho knižního fondu tentokrát přibyly i hodně vyhledávané a oblíbené dětské knihy s
elektronickou tužkou. Máme teď opravdu velký výběr těch nejhezčích titulů všech žánrů.
Budeme všichni věřit, že se už brzy situace uklidní, a my se začneme všichni bezpečně vídat.
Všem přeji šťastný a veselý nový rok.
Milena Čápová, knihovnice

Poděkování
Pískovcová zvonička na Mokřinách v novém kabátě
Původní pískovcová zvonice na Mokřinách z roku 1923 se dočkala kompletní rekonstrukce a
září novotou. Touto cestou bychom rádi jménem všech obyvatel Žďárek upřímně poděkovali
manželům Kleňharovým, majitelům domu č.p. 114 na Mokřinách, kteří na vlastní náklady
nechali zvoničku nádherně zrekonstruovat. Restaurátorské práce byly zahájeny ve druhé
polovině roku 2020 odbornou kamenickou firmou pana Kryštofa Karena. Došlo k odstranění
nánosů zelené syntetické barvy, asanaci a zpevnění kamenného základu zvonice, vyspravení
spár a prasklin a doplnění poničených částí pískovce. Dále bylo zrestaurováno uložení zvonu
včetně dřevěných a kovových prvků a opravena stříška zvonice. Celá pískovcová část byla na
závěr ošetřena ochranným nátěrem. Vážíme si energie, vložených financí a nesobeckého
přístupu celé rodiny Kleňharových a věříme, že pohled na opravenou zvoničku potěší všechny
kolemjdoucí, jak místní, tak přespolní. Děkujeme.
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NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Začátek nového roku 2020 v naší školce pokračoval v běžném režimu v souladu s našim
vzdělávacím plánem. Předškoláci se pilně připravovali k zápisu, učili se hře na flétnu a
pokračovali v kroužku angličtiny.
V lednu jsme naše shledání oslavili zpěvem a výrobou tříkrálových korun, podařilo se nám
využít i pár dní k zimním radovánkám a vše jsme završili zimní olympiádou.
Naše radovánky a poznávání pokračovalo i v únoru při návštěvě místní kovárny p. Jirmana, ze
které jsme si přinesli do MŠ ukovanou malou podkovičku pro štěstí, truhlárny p. Součka a
pošty. Další úžasné chvíle jsme prožívali ve „Veselém týdnu“ – „Den plný pokusů“, „Barevný
den“, Den naruby“ a samozřejmě „Karnevalový den“.
V únoru jsme zahájili i plavecký výcvik v náchodském bazénu a navštívili Základní školu.
Bohužel ani nám v MŠ se nevyhnuly vládní nařízení ohledně Covidu-19 a školka byla
od 16. 3. - do 22. 5. 2020 uzavřena.
Po návratu nás čekaly velké změny týkající se převážně hygienických opatření a nemalého
omezení, ale ani to nám nepokazilo radost z návratu ke každodennímu pobytu v MŠ.
Ve školce jsme oslavili den dětí, s batůžkama na zádech se vydali na novou rozhlednu ve
Vysoké Srbské a zakončili školní rok rozloučením s předškoláky a šipkovanou s opékáním.
V novém školním roce 2020 – 2021 jsme ve školce přivítali i nové děti – 7 chlapců a 1
holčičku.
I v tomto roce nás neustále utlačují velká omezení, ale na rozdíl od ZŠ náš provoz nebyl
přerušen a my si mohli alespoň v prostorách MŠ užívat nadále příjemné chvíle a snažit se
nepodléhat chmurám nynější koronavirové situace.
Velkým zpestřením pro nás byly vycházky do krásně zbarvené podzimní přírody, pouštění
draka, dlabání dýně a pečení martinských rohlíčků. Měli jsme takové štěstí, že si pro nás
Svatý Martin připravil večerní martinskou cestu, kterou si děti mohly projít s lucerničkami
v doprovodu svých rodičů.
Nezapomněl na nás ani Mikuláš s andělem a čertem, kterým děti zazpívaly písničku a
přednesly básničku. A poté už na nás dýchl vánoční čas, ve kterém nám andělíček naděloval
každý den do adventního kalendáře malé překvapen. Neopomněli jsme na pečení cukroví, na
zpěv vánočních koled a velké poděkování Ježíškovi, který nám nadělil krásné dárky.
Všem Vám přejeme pevné zdraví a úsměv na tváři, jaký zažíváme my každý den s dětmi
v naší MŠ.
Zaměstnanci a děti ze školky.

A budou Vánoce…..
Právě tento čas
nás
vede k poohlédnutí
za uplynulým
rokem
2020.
V tomto roce narušilo naši vzdělávací i zájmovou činnost uzavření škol a to hned dvakrát.
Proto naší poslední větší akcí celé školy společně s MŠ byla 14. 12. 2019 vánoční besídka.
Snažili jsme se uspořádat pro děti v průběhu roku alespoň menší aktivity.
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V únoru se naši žáci zúčastnili literární soutěže „Malá pohádka“, kterou pořádala pro okolní
školy ZŠ Bukovice. Úkolem bylo vymyslet a napsat pohádku, příběh nebo báseň. Soutěž byla
pojata jako dobrovolná aktivita, do které se žáci s chutí zapojili. Vybrány pak byly nejlepší
práce. Mezi desíti vítěznými pracemi bylo pět právě z naší školy. Úspěšní žáci byli odměněni
souborem těchto prací v tištěné podobě doplněné o ilustrace.
Dále proběhl ve školní družině šachový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 9 nejlepších
hráčů školy. V kategorii začátečníků zvítězil Marek Hybš a za pokročilé si vybojoval 1. místo
Martin Prouza. Na vítěze čekal pohár a ostatní dostali rovněž drobné odměny.
V únoru jsme ještě uskutečnili projektové odpoledne na téma „První pomoc není věda“.
Připravila ho pro nás paní Alena Urbanová, která vede v naší škole zdravotnický kroužek.
V jedné třídě se společně sešly děti, které navštěvují tento kroužek a děti ze školní družiny.
Mladí zdravotníci ostatní děti učili, jak správně postupovat při kontrole životních funkcí.
Všichni měli možnost zkusit si na figuríně Anně masáž srdce a umělé dýchání a práci
s fonendoskopem (nástrojem, který slouží k poslechu a vyšetření pacienta).
Na počátku 2. pololetí školního roku byl zahájen v náchodském bazénu pro žáky 1. – 5. roč.
plavecký výcvik, který však nebyl dokončen z důvodu uzavření škol.
Po celý rok jednou za měsíc k nám chodila odpoledne paní Markéta Hrádková, která je
instruktorkou Fitness cvičení. Připravila si vždy pro děti sestavu různých druhů cvičení na
hudbu a také s pomůckami (např. s overbally a gumou).
Od minulého roku v naší škole pracuje Čtenářský kroužek, který vede p. uč. Sidney. Děti si
povídají o knížkách, společně čtou nebo poslouchají příběhy, hrají hry. V loňském roce také
několikrát navštívily knihovnu ve Žďárkách i v Hronově, kam se všechny děti mohly zdarma
zaregistrovat a využívat pestré nabídky knihovny. Kroužek pracuje podobným způsobem i
v letošním roce a je hezké vidět, jak děti baví čtení.
Od 12. 3. do 24. 5. 2020 byly z důvodu nouzového stavu uzavřeny školy. Po tuto dobu
probíhala on-line výuka. Žákům byly průběžně zasílány úkoly s pokyny k jejich plnění.
Rodiče měli možnost kontaktovat vyučující v případě nejasností a konzultace probíhaly
formou e-mailů. Stejným způsobem byly rodičům zasílány všechny důležité informace.
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili v celkovém počtu 45 žáků a z toho je 8 prvňáčků.
Máme novou paní ředitelku, kterou se stala kolegyně Mgr. Daniela Sidney, novou školnici
paní Hanu Hrubou a paní asistentku Lenku Jermanovou.
Jedinou větší akcí, kterou jsme v letošním školním roce stihli, byla „Bubenická dílna – Rytmy
sběrného dvora“ s panem Andršem, kterou si děti vždy moc užijí. Bubnovali jsme na školní
zahradě a využili k tomu různé věci, svoje tělo, staré plastové sudy, hrnce, plechovky. Tuto
akci jsme opakovali již po několikáté a je to pro nás pro všechny vždy krásný zážitek.
V září jsme uskutečnili ve školní družině projektové odpoledne „Podzimní tvoření“. Děti
vyráběly z přírodního materiálu skřítka podzimáčka. Originální práce jsme pak vystavili na
chodbě. Na pomoc jsme si pozvali paní Hanu Pašťalkovou, která nám přinesla na výstavu
krásnou sovu ze šišek.
Sotva jsme stačili s dětmi zopakovat látku z konce minulého školního roku, kdy probíhala
on-line výuka, došlo 14. 10. 2020 k dalšímu uzavření škol. Následovalo vzdělávání formou
distanční výuky. Všichni žáci se v dopoledních hodinách účastnili on-line výuky z ČJ, M a
AJ. Průběžně vypracovávali samostatnou práci a úkoly jim byly zasílány formou e-mailu.
V rámci možností jsme některé úkoly společně kontrolovali při on-line výuce, některé zasílali
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žáci v e-mailu. Žáci 1. -3. ročníku se vrátili do školy 19. 11. a žáci 4. a 5. ročníku 30. 11.
2020.
Opět jsme se mohli společně pustit do intenzivní prezenční výuky, i když s různými
omezeními. Jsme však rádi, že jsme spolu a můžeme trávit čas s kamarády a také si užívat
krásné období adventu.
Přejeme Vám šťastný nový rok plný radosti, pohody a hlavně pevné zdraví.

ZŠ Žďárky

Stručně z činnosti SDH Žďárky v letošním roce 2020
V letošním 141. roce činnosti dobrovolných hasičů ve Žďárkách je registrováno ve SDH 75
mužů, 39 žen a 21 mladých hasičů, celkem tedy 135 členů. Sbor má zvolen 21 členný výbor.
Hasičský kroužek vede bratr Komára a sestra Macurová. Zastoupení má sbor i ve vedení
okrsku Hronov, kde funkci velitele okrsku zastává Bc. Štefan Komár.

Členové výboru se zúčastnili v uplynulém roce těchto aktivů schůzí a školení:
11. 2. - výroční valné hromady okrsku Hronov ve Žďárkách se zúčastnili Miler Miloš,
Jerman Miloš, Turinský František a za okrsek Komár Štefan.
9.6. - okrskového aktivu v Hronově se zúčastnil Miler Miloš, Jerman Miloš, Hrubý
Josef a Komár Štefan.
18.8. - čestný starosta, zasloužilý hasič Antonín Bohadlo se zúčastnil výletu zasloužilých
hasičů do Neratova.
29.8.- shromáždění delegátů SDH okresu Náchod konaného v České Metuji se
zúčastnili Miler Miloš, Vítková Eva a Bohadlo Antonín.
Z činnosti na úseku cvičení a soutěží naších družstev:
20.6. - soutěž ve Velké Ledhuji, družstvo „C“ se umístilo na 7. místě
26.6. - noční soutěž v Martínkovicích, družstvo „C“ obsadilo 3. místo,
družstvo „A“ 12. místo
Činnost mladých hasičů (MH):
I v tomto roce se mladí hasiči ze Žďárek scházeli pod vedením Štefana Komára a
Nikoly Macurové. Bohužel první i druhá vlna Covidu-19 zapříčinila, že jsme se v jarních
měsících a od října do současné doby nemohli plnohodnotně scházet. Z epidemiologických
důvodů byly zrušeny v podstatě všechny soutěže pro mládež. Z tohoto důvodu jsme se
fyzicky scházeli pouze v letních měsících, kdy jsme se připravovali na podzimní část
postupových soutěží hry Plamen, která však byla kvůli vládním opatřením také zrušena.
V současné době nezahálíme a pravidelně se scházíme přes internetový komunikační server
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ZOOM, kde si společně procvičujeme topografické značky, grafické hasičské značky, plníme
si odbornosti mladých hasičů a tím se připravujeme na následující sezónu, která už snad bude
plnohodnotná a bez epidemiologických opatření.
V tomto roce se nám podařilo získat finanční prostředky od nadace ČEZu na nákup
materiálu pro mladé hasiče ve výši 30.000,- Kč, za které jsme dětem nakoupili na požární
útok novou sadu hadic, závodní koš a savici. Dále jsme požádali o dotaci Královehradecký
kraj, která nám byla schválená ve výši 28.000,- Kč s naší spoluúčastí cca 10.500,- Kč. Za tyto
finanční prostředky byly nakoupeny dvě vzduchovky Gamo Hunter, dvě džberové stříkačky,
dvě soutěžní proudnice na požární útok, sadu hadic se spojkami ROTT a deset nových dresů.
Tímto vřele děkujeme Michalu Bohadlovi a Ing. Jiřímu Hurdálkovi za pomoc při realizaci
těchto dotací.
Teď ale zpátky k naším dětem. V současné době máme základnu o 21 členech, z toho
8 mladších dětí, 7 starších žáků a 6 dorostenců. Od nového roku se rozrosteme ještě o 5
mladých hasičů, kteří se k nám přidali začátkem nového školního roku 2020/2021. V příštím
roce, pokud nám to situace dovolí, bychom se s dětmi rádi zúčastnili jarního kola
postupových soutěží, kvalifikovali se na okresní kolo hry Plamen a pokusíme se získat cenné
kovy i na dalších pohárových soutěžích v blízkém okolí. Mimo jiné chceme jet s dětmi na
exkurzi nového polygonu na stanici HZS ve Velkém Poříčí a v neposlední řadě plánujeme
soustředění s přespáním v přírodě.
Na tomto místě bychom rádi vyzvali i další děti, aby se přidaly ke kolektivu mladých
hasičů ve Žďárkách. Chceš se dozvědět něco o hasičině, naučit se první pomoc, topografii,
vázat různé uzle, střílet ze vzduchovky, jezdit s námi na výlety, účastnit se různých soutěží,
chceš být ve skvělé partě a bylo ti alespoň 6 let? Můžeš nám zavolat na tel. číslo: 607070114,
nebo 604449599, nebo napiš zprávu přes SMS či WhatsApp.
Jménem mladých hasičů Vám přejeme hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2021.
Za MH Ždárky
Štefan Komár a Nikola Macurová

Z naší kulturní a společenské činnosti:
15.2. - jsme uspořádali tradiční již 117. hasičský ples.
8.8. - jsme uspořádali pro naše členy a jejich rodinné příslušníky opékání vepřových kýt
spojené s příjemným posezením.
K naší ostatní činnosti:
- 10.2. 2020 se uskutečnily technické zásahy s motorovou pilou. Zásah řešil likvidaci polomů
vzniklých silným větrem. Zúčastnili se Hrubý Josef, Komár, Nývlt, Pich a Kanozsay.
- Uskutečnila se řada brigád na údržbu hasičské zbrojnice a techniky.
- Členové výboru mají rozděleny služby na úklid sněhu před hasičskou
zbrojnicí v zimních měsících.
Závěrem pak přejeme všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2021.
SDH Žďárky
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