Březen 2010

Odklizení stromů a větví z místní komunikace (Chotiv) – sněhová kalamita leden 2010

Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 17. března 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. předloţený návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obsluţnosti na části území Královéhradeckého kraje
pro rok 2010
2. Dodatek č. 7 Smlouvy o odběru a uloţení odpadu mezi objednatelem Obcí
Ţďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o.
3. návrh Smlouvy o dílo 2/2010 – „Úprava prostranství na návsi, kácení a
ošetření stromů“ mezi objednatelem Obcí Ţďár nad Orlicí a zhotovitelem
Pavlem Hauptem
4. návrh Smlouvy o dílo 3/2010 – „Úprava prostranství na návsi, výsadby – I.
etapa prací“ mezi objednatelem Obcí Ţďár nad Orlicí a zhotovitelem Pavlem
Hauptem
5. předloţený návrh Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu
obce uzavřené mezi Obcí Ţďár nad Orlicí a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Ţďár nad Orlicí
6. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce
jejich provedením v účetním období 3/2010
7. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce
8. rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ţďár nad Orlicí z roku 2009 ve
výši 35 372,51- Kč takto:
- nákup koloběţek, tříkolek, popř. malých kol do vybavení MŠ
- zakoupení počítače pro potřeby pedagogických pracovníků (vedení veškeré
dokumentace školy)
9. příspěvkové organizaci „Základní škola a mateřská škola, Ţďár nad Orlicí,
okres Rychnov nad Kněţnou“ vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
s účinností od 1.1.2010
10. aktualizovaný vnitřní předpis obce – Směrnici o cestovních náhradách
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přerušení provozu Mateřské školy ve Ţďáru nad Orlicí v době letních
prázdnin a to v období od 19.7. do 13.8.2010
2. návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ na rok 2010
3. návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí „Poorlicko“ na rok 2010
4. zamítnutí ţádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova „Celková
obnova a zvelebení obce Ţďár nad Orlicí“
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostku obce k jednání s dotčenými orgány o moţnosti zřízení retardérů na
místní komunikaci v osadě Světlá
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. ţádost p. Ladislava Vencla o prodej části obecního pozemku p.č. 43/1 v k.ú.
Ţďár nad Orlicí
Zpracovala: M. Benešová
Váţení spoluobčané,
máme za sebou hektický začátek roku 2010, kdy se romantické zimní počasí
během pár hodin změnilo na sněhovou kalamitu. Velké mnoţství těţkého sněhu,
popadané větve stromů několikrát znemoţnily okamţité prohrnutí komunikací
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(především v osadách Světlá a Chotiv) a průjezdnost byla zajištěna aţ pomocí těţké
techniky. Téměř „ruská“ zima a dlouhodobá sněhová pokrývka výrazně
komplikovala dopravu na celém území České republiky a naše obec nebyla v tomto
výjimkou. Letošní zimní údrţba byla velice náročná v mnoha ohledech a při
veškeré snaze nebylo moţné okamţitě vyhovět poţadavkům všech občanů. Ale i
přes individuálně posuzované nedostatky musím konstatovat, ţe se dříve či později
podařilo zajistit dopravní dostupnost ze všech částí obce. Příroda nás opět řádně
prozkoušela a nám nezbývá nic jiného, neţ se naučit zuţitkovat nabrané
zkušenosti tzv. „pro příště“.
V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o plánovaných úpravách
obecního parčíku, které by měly proběhnout v jarním období r. 2010. K tématu
jsme do redakce zpravodaje obdrţely níţe uvedený příspěvek:
Po přečtení minulého Zpravodaje jsem se rozhodla, že také napíšu svůj
názor.
Zúčastnila jsem se ankety na úpravu parčíku a také jsem uvedla, že se
budou muset skácet některé stromy. Ovšem po přečtení článku jsem zjistila,
že v parčíku zůstane 1 lípa a ta se zřejmě ořeže jako ostatní kolem parčíku.
Jestli tam vůbec zůstanou.
Nevím, proč se musí vykácet i jedle, které by ozdobené na vánoce každý
obdivoval. Do měst se takové stromy vozí, my je tu máme, tak je skácíme.
Nechápu, proč se tyto stromy nehodí do vesnice, když téměř na každé
zahradě jsou jehličnany a túje. To přece nedává žádný smysl. Jsou i na
školní zahradě, tak to se budou muset skácet i tam, ne?
Je fakt, že kolem vesnice jsou zatím lesy, ale na takové jedle se tam jít
podívat nemůžeme, protože tam prostě nejsou. Je mi jasné, že se lépe
vysazuje na prázdném pozemku, ale odborník by určitě dokázal ty 2 stromy
začlenit do svého návrhu. Jenže jednoduší je vykácet.
Také nechápu, proč se má do parčíku sázet další lípa, když jsou kolem.
Proč se tam nedá jiný listnáč, nejlépe s červeným listem. To se na vesnici
taky nehodí?! I když jestli by se měl ořezávat jako lípy, tak to je zbytečné.
Stejně je to divné, lípy si na podzim dovolují shazovat listy, tak je nejlepší je
co nejvíc ořezat a jehličnany se na vesnici nehodí, tak se vykácí.
Možná, že by opravdu chtělo uvažovat o stromech plastových. Mají spoustu
výhod, nedělají nepořádek, koupil by se správný druh, byly by pořád stejné
a šlo by je přemisťovat podle vkusu. Ideální.
Ještě se chci zmínit o opraveném křížku. Nevěřila jsem, že se vůbec někdy
opraví a také jsem netušila, jaký byl původní vzhled. Stálo to asi dost
peněz, ale vyplatilo se to. Jen si myslím, že k původnímu vzhledu, patří i
původní lampička, která tam byla po celou dobu. A pod plůtkem by měla být
původní cihlová podezdívka. Pak teprve by to bylo perfektní.
Chtěla jsem vyjádřit svůj názor a je mi úplně jedno, co říkají odborníci. Můj
názor je, že je nezodpovědné ořezávání starých stromů na babku a zbytečné
kácení, když se změní vkus nebo názor. Prostě se mi to nelíbí.
Hana Brandejsová
Dovolte, abych na tento příspěvek reagovala a upravila pár nesrovnalostí.
Nejprve bych chtěla poděkovat p. Brandejsové za její názor, který (i kdyţ se s ním
nemohu zcela ztotoţnit) byl projeven otevřeně a značí, ţe pisatelka má zájem o
vzhled obecní zeleně.
Dle p. Brandejsové v parčíku po úpravách zůstane 1 lípa. Nevím, zda byl
můj popis plánovaných úprav obecního parčíku dostatečně srozumitelný, ale i po
skácení jehličnanů (které jsou ve větší či menší míře poškozené letošní sněhovou
kalamitou), 2 hlohů a dvou lip, zůstane v parčíku 10 ks lip, které budou
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odborníkem ošetřeny zdravotním řezem. Další výhrada pisatelky směřovala
k výsadbě „další“ lípy, raději by upřednostnila strom jiného druhu (s červeným
listem). Tyto věci se opravdu odvíjejí od individuálního vkusu a mohou být věcí
diskuze. Pro výběr sazenice lípy velkolisté jsme rozhodli z následujících důvodů:
 strom bude dominantou parčíku, proto je nutné, aby dorostl větší
velikosti neţ stromy lemující obvod parčíku (coţ jiné uvedené druhy
nedorůstají)
 lípa je český strom, který patří do českých vesnic a naše obec je tohoto
důkazem, proto nechceme narušovat jednotný vzhled v této části obce
jinými druhy stromů
Vnímám a chápu všeobecné obavy z bezhlavého kácení stromů. Zároveň jiţ
po několikáté zdůrazňuji, ţe pro obecní kasu není kácení levnou záleţitostí a tyto
finanční prostředky by mohly být pouţity na „vděčnější“ účely. Zároveň obec ručí
za případné škody, které by strom se špatným zdravotním stavem způsobil. Jiţ
několikrát jsme se museli na základě posouzení pověřených osob rozhodnout, zda
zachránit strom nebo zajistit bezpečnost okolí. A jelikoţ (jak bylo článkem
upozorněno) v minulosti velmi často docházelo k neodbornému ošetření stromů,
jsou tyto situace čím dál častější. Odpovědnost je na zastupitelích obce a věřte,
není to problematika, kterou bychom se rádi zabývali.
Ještě jednou děkuji za příspěvek – pro mne osobně je příjemnější
o problémech otevřeně diskutovat, neţ se později bránit nepříjemným výpadům.
Martina Benešová
VÝSLEDEK JEDNÁNÍ PO PŘEDÁNÍ PŘIPOMÍNEK OBČANŮ ŽĎÁR NAD ORLICÍ
K SOUČASNÉ PODOBĚ VLAKOVÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU
Jak jistě většina z Vás postřehla, změnou jízdního řádu platného od
13.12.2009 došlo k razantnímu omezení vlakových spojů v naší obci.
Jako zástupci obcí jsme se o této změně dozvěděli prostřednictvím mailu od
společnosti OREDO s přílohou návrhu jízdního řádu ve formě nepřehledné
tabulky. Po zjištění počtu redukcí spojů jsme okamţitě reagovali (dopis byl odeslán
dne 12.10.2009) a ţádali jsme o zapracování našich připomínek do jízdního řádu,
který měl vstoupit v platnost 13.12.2009.
Dne 30.10.2009 jsme od jednatele společnosti OREDO obdrţeli pro nás
neuspokojivé odůvodnění současné situace, bez moţnosti změny. Na základě
tohoto vznikla iniciativa občanů s plnou podporou Obce Ţďár nad Orlicí –
„Připomínky k současnému vlakovému jízdnímu řádu – podpisová akce“. Za
necelé dva týdny podepsalo a podpořilo výše uvedený dokument 172 osob. Reakci
ze strany Organizátora regionální dopravy přikládám:
Vážená paní starostko,
zasíláme Vám odpověď na Váš dopis týkající se dopravní obslužnosti obce Žďár nad
Orlicí.
Nejprve bychom Vás chtěli upozornit, že změny vlakového jízdního řádu platné od
7.3.2010 byly již uzavřeny k 18.1.2010. Nejbližší možné změny budou k 13.6.2010.
Co se týče porovnání počtu obyvatel a nabídce spojení mezi obcemi Čestice a Žďár
nad Orlicí. O počtu vlakových spojů na dané trati rozhoduje celkové vytížení vlaků
v daném úseku a to je mezi Týništěm nad Orlicí a Častolovicemi vyšší (cca 770 tisíc
cestujících za rok), než mezi Týništěm nad Orlicí a Borohrádkem.(cca 570 tisíc
cestujících za rok).
Stejně tak počty nastupujících a vystupujících cestujících jsou na zastávce Čestice
vyšší, viz následující tabulka.
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Porovnání počtu cestujících v pracovní dny - průměr za
pracovní den

Leden 2009
Čestice
Žďár n.O.

Duben 2009
Čestice
Žďár n.O.

Srpen 2009
Čestice
Žďár n.O.

Listopad 2009
Čestice
Žďár n.O.

Leden 2010
Čestice
Žďár n.O.

směr z Týniště
nástup výstup
60
65
19
58

směr do Týniště
nástup výstup
57
58
57
17

celkem

směr z Týniště
nástup výstup
53
59
16
53

směr do Týniště
nástup výstup
46
65
46
15

celkem

směr z Týniště
nástup výstup
32
37
8
28

směr do Týniště
nástup výstup
34
28
26
8

celkem

směr z Týniště
nástup výstup
38
60
13
50

směr do Týniště
nástup výstup
49
49
50
18

celkem

směr z Týniště
nástup výstup
50
67
15
49

směr do Týniště
nástup výstup
67
48
49
10

celkem

240
151

223
130

131
70

196
131

232
123

Další část Vašeho dopisu se týkala kombinovaného cestování vlaky a
autobusy a nespolehlivosti autobusové dopravy. Zkušenost, jakým způsobem byla
(ne)spolehlivá železniční doprava v průběhu celého měsíce ledna v době sněhové
kalamity je v současné době ještě jistě všem známa.
Nákladová cena na jeden kilometr je u vlaku vyšší minimálně o 65 Kč/km oproti
autobusům a není tedy možné vést pro několik málo cestujících vlak. Toto by bylo
možné pouze v případě, že by subjekt, jenž požaduje vedení vlaku, doplatil rozdíl
mezi náklady na jeden km na vlak a autobus.
Co se týče jízdného, Královehradecký kraj na svém území zavádí postupně
tarif IREDO a to jak na autobusových linkách, tak i na železničních tratích. Tarif
Českých drah TR 10 nebyl Královehradeckým krajem u ČD a.s. objednán a
odsouhlasen. Není tedy možné, aby byly některé aspekty TR 10, jenž nejsou navíc
poskytovány na základě cenového výměru a dopravce ČD a.s. je poskytuje na svoje
komerční riziko, uznávány ve vlacích jiných společností, nebo autobusech.
K Vašim konkrétním požadavkům:
Spojení ve směru Týniště nad Orlicí
Spojení na 6 hodinu do okolních měst je zajištěno autobusovým spojem 660234/30,
jenž odjíždí ze Žďáru nad Orlicí ve 4:40 do Týniště nad Orlicí, kde jsou přípoje ve
směru Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou.
Spojení mezi 7:24 a 11:21 ve směru Týniště nad Orlicí je zajištěno autobusovými
spoji 660234/28 s odjezdem v 8:11 a 660503/4 s odjezdem v 10:00. Vedení 3 vlaků
mezi 16:21 a 17:14 je nutné z oběhových důvodů.
5

Spojení mezi 17:14 a 21:21 není opravdu zajištěno vlakovým ani autobusovým
spojem. U SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) prověříme možnosti zastavení
vlaku Sp 1846 v cca 18:55. O výsledku jednání Vás budeme dodatečně informovat.
Spojení ve směru Borohrádek
Vlakem Os 25371, jenž odjížděl ze Žďáru nad Orlicí v 5:07 do Holic, cestovali
v průměru 3 cestující. Takovýto počet cestujících je velice nízký a není ekonomické
vést pro dopravu tak malého počtu cestujících vlak.
Spojení pro studenty do gymnázia v Holicích se s letošním jízdním řádem nezhoršilo,
tato situace zůstává stejná jako v loňském roce.
Spojení z Holic do Borohrádku v odpoledních hodinách je zajištěno ve 14:04 a v
16:27. Oba odpolední spoje jsou vedeny přímo do Žďáru nad Orlicí. Ve Vámi
uváděném čase 15:25 žádný vlak v pracovní dny nejede.
Další Váš požadavek byl na ponechání spoje s odjezdem v 16:30 z Týniště nad Orlicí.
Tento zrušený vlakový spoj bude na základě rozhodnutí vedení kraje nahrazen
autobusovým spojem s odjezdem v cca 16:35 z Týniště nad Orlicí od 7.3.2010.
Věříme, že jsme Vám podali informace o všech možnostech spojení a alespoň z části
vyhověli vašim požadavkům.
Děkujeme za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Vladimír Záleský
jednatel společnosti
Výsledek tohoto jednání opravdu nemůţeme povaţovat za úspěch. Zároveň
Vás chci ujistit, ţe i nadále hodláme s firmou OREDO jednat a poţadovat
zkvalitnění dopravní situace v naší obci.
Na závěr přikládám informaci o autobusovém spoji, který byl na základě
výše uvedeného zapracován do jízdního řádu od 7.3.2010.
Ve směru z Týniště do Žďáru
Týniště n.Orl.,,ţel.st. 16:35
Týniště n.Orl.,,nám. 16:37
Albrechtice n.Orl.,,nákupní středisko 16:40
Albrechtice n.Orl.,,pošta 16:42
Nová Ves,,rozc. 16:44
Ţďár n.Orl.,,horní 16:46
Ţďár n.Orl.,,hostinec 16:48
Ve směru ze Žďáru do Týniště
Ţďár n.Orl.,,hostinec 16:49
Ţďár n.Orl.,,horní 16:51
Nová Ves,,rozc. 16:53
Albrechtice n.Orl.,,pošta 16:55
Albrechtice n.Orl.,,nákupní středisko 16:57
Týniště n.Orl.,,nám. 16:59
Týniště n.Orl.,,ţel.st. 17:01
Martina Benešová, starostka obce
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ke dni 15.3.2010 má obec 441 obyvatel.
od 1.3.2010 je v provozu dětské sportoviště.
v pátek 30. 4.2010 se budete moci připojit do průvodu čarodějnic a čarodějů, který
zakončíme na fotbalovém hřišti u tradičního ohně a vše řádně oslavíme na
„čarodějnické“ diskotéce.
od 1.5.2010 budou v provozu nové – graficky upravené webové stránky obce Ţďár n/O.
28. a 29.5.2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
dne 6.6.2010 se mohou naši nejmenší těšit na „Oslavu dne dětí“.
dne 18.6.2010 se bude konat „Setkání seniorů“ s kulturním programem dětí z místní
ZŠ a MŠ a ţivou hudbou k poslechu i tanci.
místní MŠ bude uzavřena v době letních prázdnin po dobu 4 týdnů – od 19.7. do
13.8.2010.

red.

Oznamujeme, že se vybírají poplatky za rok 2010
za svoz a uložení odpadů a za psy.
Odpady:
poplatek za 1 osobu činí 480 Kč, děti do 6 let a osoby starší 75 let platí
polovinu
poplatek za objekt k rekreaci činí 480 Kč
Splatnost poplatku je do 31. května 2010.
Psi:
poplatek za 1 psa činí 50 Kč, za druhého a kaţdého dalšího psa se platí 75
Kč
Splatnost poplatku je do 30. dubna 2010

Zpráva o bezpečnostní situaci za II. pololetí roku 2009 v době od
1.7.2009 do 31.12.2009
V měsíci lednu 2010 bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace za
období druhé poloviny roku 2009.
Na územním obvodu Obvodního oddělení PČR Týniště nad Orlicí bylo ve
druhém pololetí roku 2009 evidováno celkem 86 trestných činů, kdy 54,84 %
trestných činů bylo objasněno. Z tohoto počtu v katastru obce Ţďár nad Orlicí
nedošlo k ţádnému trestnému činu.
Pokud se jedná o přestupky, je na OOP Týniště nad Orlicí za druhé pololetí
roku 2009 evidováno celkem 195 přestupků, z tohoto počtu bylo 89 přestupků
vyřízeno v blokovém řízení. V katastru obce Ţďár nad Orlicí bylo prováděno šetření
k 4 přestupkům. Jmenovitě o přestupek prosti občanskému souţití, přestupek na
úseku zemědělství, myslivosti a rybářství, dále přestupek proti majetku a
přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Nápad trestných činů a přestupků v katastru obce Ţďár nad Orlicí je trvale
nízký. Ze strany policie ČR nebyl v rámci obce Ţďár nad Orlicí řešen váţnější
problém týkající se veřejného pořádku.
Pro obec Žďár nad Orlicí zpracovalo Obvodní oddělení Policie ČR – Týniště n/O
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Dne 23.1.2010 členové našeho spolku TJ Sokol Ţďár nad Orlicí organizačně
zajistili a připravili jiţ tradiční „Ples fotbalistů“ s bohatou tombolou. K tanci a
poslechu hrála skupina „JSEMTAM BAND“, která se velkým podílem zaslouţila na
úspěšnosti této společenské akce.
Jarní příprava 2010 začala jiţ 16. ledna. Trénuje se třikrát v týdnu – v úterý
a v sobotu je vyuţíván areál TJ Sokol ve Ţďáru nad Orlicí, kde byly provedeny
úpravy tréninkového hřiště (např. vybudování a nainstalování záchytných sítí za
bránou). Ve čtvrtek se naši hráči připravují na nadcházející sezónu v hale U Dubu
v Týništi nad Orlicí. Těší nás zodpovědný přístup kádru, který naznačuje 80 %
účast na trénincích.
V tomto období absolvujeme 4 přípravné zápasy (2x s Albrechticemi nad
Orlicí, 1x s Českým Meziříčím a 1x s muţstvem Chvojence). Jarní sezóna bude
zahájena dne 27.3.2010 odloţeným zápasem se Sokolem Rokytnice, na který
všechny fandy našeho klubu srdečně zveme. U této příleţitosti také oficiálně zahájí
provoz Hospoda Na Hřišti.
Členové TJ Sokol
Hráči elévů trénují kaţdou sobotu v tělocvičně ZŠ v Týništi nad Orlicí, kde se
v rámci tréninku zdokonalují i ve floorballe. V sobotu 6.3.2010 proběhl v Česticích
halový turnaj, kterého se zúčastnila muţstva Ţďáru nad Orlicí, Borohrádku,
Častolovic a Kostelce nad Orlicí. Obsadili jsme druhé místo, kluci měli velikou
radost, všichni se opravdu moc snaţili. Nejlepším gólmanem celého turnaje se stal
náš Jakub Dvořák, který podal super výkon. Nejlepším útočníkem byl vyhlášen
Tomáš Kos, také hráč klubu Ţďár nad Orlicí. Odměnou byly pěkné ceny a nějaké
to mlsání. Na závěr si všichni odnesli medaile.
Jarní sezóna elévů začíná v polovině dubna, přesný rozpis utkání bude
zveřejněn a my se těšíme, ţe nás svým fanděním přijdete podpořit.
Trenéři elévů Ţďár nad Orlicí
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH Žďár nad Orlicí
Leden

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Dne 16.01.2010 se konala Výroční valná hromada, které se mimo
našich členů zúčastnili i zástupci okolních sborů. Na této Valné
hromadě jsme zhodnotili práci sboru za uplynulý rok.
♦ Zástupci naší jednotky se účastnili i Výročních valných hromad
okolních SDH.
♦ V tomto čase jsme několikrát pomáhali našim občanům s odklízením
sněhu ze střech, které se prohýbali pod tíhou sněhu a hrozilo jejich
zřícení či propadnutí.
♦ Naše jednotka zakoupila vodní čerpadlo PS 12 včetně přívěsného
vozíku, několika hadic a dalšího vybavení za pouhých 15.000,-- Kč
♦ V lednu jsme museli také ořezávat větve ze stromů, které se lámali
pod tíhou sněhu a ohroţovali občany nebo jejich majetek.

Únor

♦ Pravidelná schůze sboru. Na této schůzce jsme předali dárkový
balíček veliteli sboru panu Josefu Kovaříkovi k jeho 50tým
narozeninám.
♦ 13.02.2010 jsme se zúčastnily Výroční valné hromady 3. okrsku,
která se konala v Týništi nad Orlicí.
♦ Dne 20.02.2010 proběhl jiţ tradiční ,, Hasičský ples“.
♦ 21.02.2010 se konal ,,Dětský karneval“, který se letos velice vydařil,
jelikoţ se ho zúčastnilo 60 dětských masek + několik masek z řad
dospělých. Tímto bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu, který
nám pomohl s pořádáním dětského karnevalu a především
dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajišťováním soutěţí a pořádáním
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této akce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat Simoně Němcové, Simoně
Matějkové, Filipu Matějkovi, Markétě Syrové, Nikole Václavíkové,
Martině Benešové a přítomným členům SDH.
♦ I v tomto měsíci jsme museli pomáhat s odhrnováním sněhu ze
střech a s odřezáváním nalomených větví, aby se předešlo škodě na
majetku či na zdraví.
♦ Dne 26.02.2010 se naše jednotka zúčastnila hašení poţáru chaty na
Světlé. Zasahovali zde PS Rychnov nad Kněţnou, JSDH Týniště nad
Orlicí, JSDH Borohrádek a JSDH Ţďár nad Orlicí. Při hašení poţáru
jsme pomáhali s doplňováním a hlídáním vody, s natahováním hadic,
zapůjčili jsme několik hadic z vlastních zdrojů a dále jsme pomáhali
s rozebíráním střešní konstrukce. Následně jsme zajistili dohlídání
místa poţáru proti opětovnému vzplanutí. Naši členové v místě poţáru
drţeli hlídku aţ do půlnoci po domluvě s velitelem zásahu, aby se oheň
znovu nerozhořel. Druhý den naše jednotka místo poţáru předala
vyšetřovatelům, policii a jeho majitelům.
Březen

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Zajištění STK hasičské Avie
♦ V tomto měsíci jsme zakoupili 3 vysílačky, abychom byli v případě
poţáru nebo jiných nenadálých situacích lépe dosaţitelní a v případě
potřeby pomohli se zajištěním těchto akcí.
Za sbor dobrovolných hasičů Kamila Berounská

Dětský karneval Sboru dobrovolných hasičů
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Poţár v osadě Světlá

Zprávičky ze školy – tentokrát trochu jinak.
Máme za sebou prvního půl roku učení – někteří to zvládli na „jedničku“, někteří
byli méně úspěšní. A máme také po zápisu do první třídy, a tak mi dovolte, abych se
s vámi podělila o jeden odborný článek, který nám kantorům „mluví z duše“. Jde
v něm především o předškoláky, ale to vše platí i pro ostatní děti.
…….Množství podnětů, které si děti přinášejí při vstupu do školy, jednoznačně
zprostředkovávají rodiče. Čím víc toho dítě umí, tím snadněji a lépe se učí něco
nového. Během prvních šesti let získá v rodině velké množství znalostí a zkušeností, na
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kterých se pak ve škole staví. Jestliže však tyto znalosti nemá, je jeho vzdělávací
situace ve třídě velmi ztížena a rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky se velmi
rychle prohlubuje.
Pro výsledky každého žáčka je důležitá motivace ke vzdělání. To jsou: dobré
výsledky ve škole, příklad rodičů, ale i každodenní řeči, které se běžně vedou doma a
dotýkají se školy a všeho, co k ní patří. Dítě velmi dobře vnímá, jak se mluví o
učitelích, spolužácích, jaký postoj zaujímají jeho rodiče vůči škole. A stejným
způsobem jedná i ono.
Rodiče (ne škola) svobodně rozhodují o tom, jak chtějí mít vzdělané dítě. Stát pak
má povinnost vytvářet podmínky pro naplnění vzdělávacích potřeb. Jestliže však
rodiče považují vzdělání svého dítěte za nedůležité, a nic pro něho nedělají, pak je
logické, že je jejich dítě ve škole málo úspěšné. Jen oni se rozhodují, zda si se svým
dítětem budou povídat nebo ho posadí před televizi či počítač, jestli mu budou
předčítat, hrát si s ním třeba pexeso, diskutovat o tom, co je zajímá….
Vybrala jsem z článku jen pár myšlenek a doufám, ţe některé z vás přiměje
k malému zamyšlení.
Mgr. J. Bouchnerová, ředitelka ZŠ a MŠ

Co se u nás událo? Bylo
pololetní vysvědčení s jedním
dnem volna. Známky byly pěkné volno příjemné. Ještě příjemnější
byly týdenní jarní prázdniny.
Zjistili jsme, ţe jsou mezi námi
lyţaři.
Velkým dnem byl zápis do 1.
třídy. Přišli tři předškoláčci, ale v
září nastoupí pouze Veronika
Novotná.
Uţili
jsme
si
společný
karneval.
Všichni
byli
v
nádherných maskách. Učitelky z
MŠ připravily soutěţe a společně s
dětmi sladké občerstvení. Učitelky
ZŠ vyzdobily tělocvičnu.
Ukončili jsme plavecký kurz
a dvakrát bruslili v Chocni na
zimním stadioně společně s CZŠ
Borohrádek a se ZŠ Čermná nad
Orlicí.
Zúčastnili jsme se výtvarné
soutěţe:
ekologické
Elektrospotřebič, O zlatý štětec volné téma, Děti na zahrádce. Pro
Komerční banku jsme nakreslili
berušky, jako poděkování za
drobné dárky pro naše školní
soutěţe. K MDŢ jsme vyrobili
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červenobílá srdíčka na špejli.
O mnohém jsme si popovídali na rodičovské schůzce. Prozradili, co
máme s dětmi v plánu do konce školního roku. Poděkovali jsme paní
Beranové a paní Bartošové za vedení sportovních her. Paní Bartošové patří
díky za fotografie s Lišákem, kdyţ s dětmi cvičil. Kaţdý cvičenec je obdrţel
zdarma.
Do konce března nás čeká velikonoční výstava ve Sluníčku v Týništi
nad Orlicí spojená s výtvarnou dílnou.
A jako kaţdoročně pojedeme do Častolovic na Velikonoce - svátky jara.
Stihneme jarně vyzdobit školu. Tak se přijďte podívat.
B. Hrušková – učitelka ZŠ

bruslení v Chocni

počiny dětí ze ZŠ pro výtvarnou soutěţ
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PLAVÁČCI
Jako kaţdý školní rok, tak i ten letošní jezdili ţáci na kurz plavání do
krytého bazénu do Dobrušky. Cena kurzu byla příznivá, zvláště po příspěvku od
obce na ţáka částkou 200,- Kč. Děti samy vypočítaly, ţe jedno plavání stálo 64,Kč a to i s autobusovou dopravou. Čas strávený na bazéně byl vţdy 70 minut
s obměnami – malý teplý bazének, pára.
Na jednu lekci se přišel podívat vodník a s dětmi se vyfotografoval. Všichni se
v plavání zdokonalili. Odměnou jim bylo tzv. „mokré vysvědčení“.
B. Hrušková – učitelka ZŠ

„Plaváčci“

Ze staré obecní kroniky
Ve staré obecní kronice najdeme mnohem více zpráv smutných neţ těch veselých.
Je to celkem pochopitelné, doba byla těţká, ţivobytí tvrdé. Jeden z nejsmutnějších
zápisů je z počátku I. světové války.
„….Účinek vyhlášení mobilizace ve Žďáru dne 26. července 1914
Vyhlášení mobilizace způsobilo i v naší obci rozechvění a u
některých i zděšení. Lid v hloučkách rokoval, co bude dále, a nikdo
nepomyslil, že by válka mohla dlouho trvati. Vojáci a ti, kdož byli
vojnou povinni, informovali se, kdy, kde a jak mají službu vojenskou
nastoupiti. Do večera ohlásilo své nastoupení služby vojenské 37
mobilizační vyhláškou povolaných příslušníků armády v obecní
kanceláři proměněné v mobilizační úřadovnu. 27. července odjeli do
příslušných shromažďovacích stanic jako do Vysokého Mýta, Hradce
atd.
Nádraží byla plna odjíždějících branců a tklivých často i
srdcervoucích výjevů loučení otců s ženami, s dětmi, milenců, přátel a
známých.
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Mobilizace koní
Současně byla vyhlášena i mobilizace koní v Kostelci n. O. Ze 14
koní z obce naší odvedeno 7. Mnohý hospodář zůstal bez potahu, jehož
právě v nastávající době žní nutně potřeboval. Za veškeré koně bez
rozdílu placena byla jednotná cena 960 K.
Úbytek pracovních sil
Tíha starostí o hospodářství a o domácnost spočívá na ženách, starcích
a dětech.
Odchodem hospodářů nastal úbytek pracovních sil a žně
zpočátku vázly. Každá rodina musela pomoci, jak mohla, zejména ženy
a děti dělaly, co jen bylo možno: chopily se kos, sekaly zralé obilí, za
pomoci známých nebo příbuzných odvážely obilí do stodol. Stranické a
malicherné sousedské spory ustaly a jeden druhému hleděl pomoci.
V noci povinné hlídky v obci
Nepřítomnost hospodářů, ochrana osobní bezpečnosti, majetku a
polních plodin vyvolala usnesení obecního zastupitelství, by každé noci
konány byly v obci povinné hlídky o 4 mužích dle pořadí čísel
domovních…“

Dále kronikář píše, ţe díky potřebě přepravovat vojsko a vojenský materiál byla
omezena i osobní doprava na ţeleznici. V naší obci ze 4 vlaků na Choceň a ze 4 vlaků
směrem na Náchod zůstalo pouze po jednom. Lidé také začali mít strach o své úspory
v peněţních ústavech. A to byl teprve začátek.
Vzpomněla jsem si na svou prababičku, která proţila obě světové války. Zbytek
ţivota se dokázala radovat z úplných maličkostí. Ţila nepředstavitelně skromně.
Jediné, co si přála, bylo, aby uţ nebyla ţádná další válka a abychom všichni byli
zdraví. Některé generace, bohuţel, proţívali mnohem tvrdší ţivotní těţkosti neţ dnes
my. Buďme rádi, ţe tyto zkušenosti nás míjejí a přejme si, ať to tak i zůstane.
Připravila Jana Řeháčková

Pašijový týden
Poslední týden půstu před Velikonocemi se nazývá svatý nebo také pašijový. Začíná
květnou nedělí a končí Velikonočním pondělím.
Škaredá středa – také sazometná nebo smetná. Škaredá proto, ţe se prý Jidáš mračil
na Krista a v tento den ho také zradil. Podle lidové víry se proto nikdo nesmí v tento
den mračit, jinak by mu to zůstalo po celý rok. Název sazometná naznačuje, ţe se
v tento den vymetaly komíny.

15

Zelený čtvrtek - název je odvozen od zeleného roucha uţívaného v kostele nebo od
toho, ţe se v tento den má jíst něco zeleného (špenát, zelí, hrách, jarní bylinky).
Naposled v tento den zvonily zvony, hned na to „odlétly do Říma“ a zůstaly tiché aţ
do soboty. Jejich hlas na venkově nahrazovalo řehtání a klapání, k němuţ chlapci
pouţívali dřevěné řehtačky. Obchůzky konali ráno, v poledne a večer aţ do soboty, za
poslední obchůzku dostávali dobroty. Na Zelený čtvrtek prováděli lidé také mnoho
očistných a ozdravných úkonů. Vstávali časně a omývali se rosou, prosili zemi, aby
přijala jejich bolesti (hlavně bolest zubů). Totéţ prosili i pro zvířata. Smetí z domu
házeli za plot, aby se doma nedrţely myši a blechy. Hospodář večer po západu slunce
vykropil celý dům svěcenou vodou z nového hrnečku a pouţil k tomu slámu, aby
zahnal čarodějnice. Jedlo se pečivo pomazané darovaným medem, jako ochrana před
hadím uštknutím a ţihadly. V Orlických horách se házel chléb s medem do studny pro
dostatek vody. Medem se mazaly jidáše, pekly se z kynutého těsta ve tvaru různě
zatočených válečků (osmičky, beraní rohy, brýle, jidášova střeva).
Velký pátek – je dnem smutku. Jakoby se zastavil čas, nekonají se mše, nezní zvony.
Hrávaly se tzv. pašijové hry o posledních dnech Jeţíše Krista. Pro obyčejné lidi byl
tento den plný záhad a kouzel – věštby, modlitby a magické úkony měly prý v tento
den největší sílu. Opět se lidé myli brzo ráno v potoce (viz. Babička Boţeny
Němcové). Voda byla prospěšná i dobytku a domu. Byl to také den všelijakých zákazů
– nesmělo se pracovat, prát, zametat, příst, půjčovat věci z domu nebo „převracet“
hlínu. Také se prý otevíraly poklady označené světélkováním nebo zvláštní září.
Bílá sobota – byla posledním dnem dlouhého půstu, název je odvozen od bílého rouna
nově pokřtěných. Světil se oheň zapálený před kostelem, lidé si odnášeli domů uhlíky
nebo popel pro posvěcení domu, pole nebo vinohradu.
Hod Boţí velikonoční – podle legendy v tento den vstal Kristus z mrtvých, konala se
velká bohosluţba. Světili se velikonoční pokrmy, přinášené do kostela v uzlíčku, doma
pak dostal kaţdý kousek, i zvířata, např. na Chodsku se tyto pokrmy jedli v kostele.
Byl konec půstu, bohatě se prostíral stůl. V některých místech se pořádali procesí
kolem polí, někde se jezdilo na koních (v oblastech osídlených Němci). Do polí se
zapichovaly kříţky ze svěceného dřeva pro zajištění úrody.
Určitě jste si v tomto výčtu opět povšimli souboje pohanských a křesťanských
tradic, kdy církev musela dělat ústupky a „zlegalizovat“ některé hluboce zakořeněné
magické zvyky.
Připravila Jana Řeháčková

Medailonek
Chystala jsem medailonek Světeláka Jirky Pavlaty jako dalšího tanečníka. Ale ten
mezi tím tancovat přestal. Kdyby si chtěl zavzpomínat na své taneční úspěchy, (a vím, že
jich bylo také dost), tak budu ráda, třeba v příštím čísle. Připravila jsem medailonek
náhradníka, mé dcery Barbory.

16

Barbora Řeháčková (nar. 1997)
Věnuješ se westernovému ježdění. Jak
dlouho a kdo tě k němu přivedl?Na koních
jezdím asi od dvou let, westernovému ježdění
se věnuji asi čtyři roky, letos mě čeká třetí
závodní sezona. Ke koním mě přivedl taťka,
kobylku Čigyru mě rodiče koupili, když mi
bylo osm let.
Můžeš popsat, o jaké disciplíny se jedná?
Všechny
disciplíny
vycházejí
z práce
amerických honáků krav. Já se specializuji na
rychlostní disciplíny: barrel race (jízda na čas
okolo třech barelů), pole bending (také na čas,
slalom mezi tyčemi) a trail (něco jako jízda
zručnosti, různé překážky inspirované prací
honáků). V letošní sezoně bych chtěla zkusit
tzv.
dobytkářské
disciplíny.
Nahánění
dobytka jsem si zkusila už loni a docela nám
to jde.
Pro dívku trochu drsný sport, nemyslíš?
Ani ne. Na závodech je většina dívek. Zatím
jsem neměla žádný vážný úraz, ale pádů už
několik bylo. (V rychlostních disciplínách
používám ochrannou přilbu, vestu a chrániče
holení.)
A tvé největší úspěchy?
Nejcennější je pro mě asi 4. místo v juniorské
kategorii (12 – 18 let) na Halter Valley u Plzně
v loňském roce. Ale daří se mi i mezi
dospělými, v Lipovce jsem byla například pátá
z 25 jezdců v pole bendingu. A také se mi
podařilo udělat si jezdeckou licenci, takže
některé závody české asociace Western Rodeo
Corral budu letos jezdit za WRC Chrudim.
S kým a jak často trénuješ?
Ze začátku jsem trénovala s taťkou. Nyní
jezdím občas trénovat na „Ranch C“ do
Libchav, k panu Milanu Cejpovi (Je to taťkův
kamarád. Založil tradici českého rodea a je to
několikanásobný mistr České republiky
v dobytkářských disciplínách. V současné
době se o něm natáčí dokument pro Českou
televizi, který se bude jmenovat „Úplně první kovboj“.) Na jeho ranči jsou dobré tréninkové
podmínky, věnují se mi tam také místní starší jezdkyně, zažije se tam i spousta legrace.

17

Doma trénuju prakticky denně, asi hodinu. Je potřeba, to co se kůň naučí, stále upevňovat,
aby to nezapomněl. Taky jezdím na vyjížďky do přírody. To je také důležité pro celkovou
přiježděnost koně.
Co plánuješ?
Tak hlavně chci letos kromě rychlostek zajet nějakou dobytkářskou disciplínu. S taťkou
připravujeme mladou dvouletou kobylku Ladybird (Beruška). S ní v příštím roce chci
zkusit některé reiningové disciplíny (poslušnost atd.) A s taťkou se také chystáme na
týmové dobytkářské disciplíny, většina se jich totiž jezdí ve dvojicích. Ale to až příští
sezonu. Doufám, že budu zdravá já i kobylka a vyhnou se nám vážné karamboly.
A co ostatní koníčky?
Nějaký čas mi zabere škola, jsem žákyní druhého ročníku osmiletého gymnázia v Holicích.
Tam navštěvuji také pěvecký sbor a hraju na africké bubny, tzv. bonga. Ke stejné paní
učitelce chodím také na klavír, hraji už šest let a stále mě to baví. Ráda lyžuju a hraju
volejbal. Na nic dalšího už čas nezbývá, protože musím také pomáhat taťkovi
s ošetřováním koní.
Přeji Ti hodně štěstí.
Uvítáme další náměty do této rubriky, kontaktujte mě buď osobně nebo prostřednictvím
OÚ.
Jana Řeháčková

Znáte všechna zákoutí naší obce?
Nová hádanka: poznáte tuto část obce i pod neobvyklým nánosem sněhu?

Hádanka z minulého čísla:
Cesta k lesu na Horním Ţďáru, neboli „perníkové chaloupky“ nad Trejtnarovými
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Věříme, že nová rubrika Vás v minulém čísle zaujala. Díky Lukáši Kaleckému, který nám
poskytl fotografie ze své diplomové práce, můžeme pokračovat.
Porovnejte fotografie od rybníčku z roku 1946 a z roku 2010. Původní fotografii poskytla p.
Dagmar Škopová.

Připravila Jana Řeháčková
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Velikonoce už jsou tady, a tak
přejeme Vám všichni dohromady
bohatou pomlázku a hodně štěstí,
hlavně však radost, jež jaro věští!
Zastupitelé obce Žďár nad Orlicí

Ţivotní jubilea – leden – březen 2010
75 let

Jaroslava Faltová

84 let

Karel Kupka

70 let

Ladislav Vencl

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a rodinné pohody.

Rozloučení
Josef Koucký

r. 1950
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