Červen 2010

Obecní parčík po úpravách a výsadbě

Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 16. června 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění přednesenou Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření a Závěrečný účet obce s tím, ţe vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2009 s výhradou, zároveň byla přijata opatření
k nápravě chyb a nedostatků a tímto pověřuje účetní obce jejím provedením
do 7 dnů od schválení
2. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce
jejich provedením v účetním období 6/2010
3. prodej obecního pozemku p.č. 852/17 o výměře 25 m2 v k.ú. Ţďár nad Orlicí
za cenu 70 Kč/m2
4. prodej obecních pozemků p.č. 855/8 o výměře 44 m2, 855/9 o výměře 10 m2
a 855/10 o výměře 4 m2 v k.ú. Ţďár nad Orlicí za cenu 5 Kč/m2
5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 133
v obci Ţďár nad Orlicí uzavřené dne 27.3.1970 mezi smluvními stranami
Obcí Ţďár nad Orlicí a Českou poštou
6. předloţený návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi budoucím povinným Obcí Ţďár nad Orlicí a budoucím oprávněným Bc.
Gabrielou Noskovou
7. přijetí neinvestiční dotace ve výši 227 400,- Kč a uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova – dotační titul 2 –
Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura na projekt „Oprava asfaltového povrchu na místní
komunikaci“
8. předloţený návrh Smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí Ţďár nad Orlicí a
zhotovitelem COLAS CZ, a.s.
9. předloţený návrh Darovací smlouvy mezi dárcem Královéhradeckým krajem
a obdarovaným Obcí Ţďár nad Orlicí a přijetí finančního daru ve výši
60 000,- Kč – odměny za 2. místo v krajském kole soutěţe „Čistá obec“
10. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru a kulturně-sociální
komise obce
11. bezúplatný převod pozemků p.č. 195/1, 195/5 a 208/1 v k.ú. Ţďár nad
Orlicí Pozemkovým fondem ČR do vlastnictví obce Ţďár nad Orlicí
12. pouţití
finančních
prostředků
ve
výši
50 000,Kč
z rezervního fondu Základní školy a mateřské školy, Ţďár nad Orlicí, za
účelem modernizace vybavení ředitelny
13. uvolnění finančních prostředků ve výši 30 000,- Kč z fondu reprodukce
Základní školy a mateřské školy, Ţďár nad Orlicí, ke krytí nákladů na
vymalování přízemí budovy základní a mateřské školy
14. v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., stanovení počtu členů
zastupitelstva obce Ţďár nad Orlicí pro volební období 2010 – 2014 na 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. návrh Závěrečného účtu a Zprávu o výsledku hospodaření DSO Tichá Orlice
za rok 2009
2. návrh Závěrečného účtu a Zprávu o výsledku hospodaření DSO Poorlicko za
rok 2009
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. pořízení zpomalovacích prahů na místní komunikaci v osadě Světlá
2. ţádost ţadatelky p. Dagmar Uhlířové o odstranění – přemístění plakátovací
plochy před nemovitostí čp. 16 v obci Ţďár nad Orlicí
Zpracovala: M. Benešová
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Váţení spoluobčané,
léto – čas prázdnin, dovolených a snad i příjemného, teplého počasí je tady. Roční
období, na které se těší nejen děti. Já bych ale nyní chtěla připomenout, případně
Vás seznámit s událostmi uplynulých jarních měsíců.
Jako kaţdý rok, tak i letos jsme uspořádali průvod čarodějnic a čarodějů.
My, dospělé čarodějnice,
jsme jeden den v roce
mohly
ukázat
svou
pravou tvář a v zájmu
záchrany holého ţivota
jsme s našimi malými
pomocníky
přepravili
zástupkyni
ZlomíruHadímíru III. na hranici
v areálu TJ Sokol, kde za
pomoci hasičů obětovala
v ohni svůj ţivot. Po té
jsme
magickou
Filipojakubskou
noc
oslavili
hudbou
a
tancem.

Dne 5.5.2010 jsme vyrazili
na historicky první „Obecní výlet
seniorů“. Cílem naší cesty bylo
arboretum
Bystrovany
u
Olomouce a zámek Náměšť na
Hané.
Díky
dobře
naplánovanému harmonogramu
jsme na zpáteční cestě mohli
navštívit městečko Loštice, které
je
proslaveno
výrobou
olomouckých tvarůţků a jiných
delikates ze zrajícího sýra. Za
pomoc při organizaci tohoto
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povedeného
dne
patří
dík
Marii
Lancmanové, Ing.
Zdeňce Sekyrové a
Marii Vošlajerové.
Dovoluji si říct, ţe
náš „první“ obecní
výlet
nebyl
posledním a těším
se na Vaši účast
v příštím roce.

Dětskému dni, který se
konal 6.6.2010, počasí přálo.
Moţná bylo někomu aţ moc
horko, ale tropické podnebí
dotvářelo atmosféru soutěţního
dopoledne, které jsme tematicky
ladili jako „Dobrodruţnou cestu
tajuplným
ostrovem“.
Ráda
bych poděkovala všem, kteří se
organizačně podíleli a pomáhali
zajišťovat soutěţe pro děti.
Kaţdý rok se k nám přidává
stále více dobrovolníků a mne
opravdu těší, ţe se najdou lidé,
kteří mají zájem při těchto
příleţitostech obci pomáhat.
Mezi ně patří i členové SDH
Ţďár
nad
Orlicí
a
jako
v minulém roce se na programu
Dětského dne aktivně podíleli i
hasiči z Borohrádku se svou
obnovenou
technikou.
Sponzorsky přispěli a dětem
udělali
velkou
radost:
Českomoravský štěrk, a.s.,
Autodoprava Roman Schrom,
Jan Karásek ml., Aleš Plíhal,
SDH Žďár nad Orlicí, TJ
Sokol
Žďár
nad
Orlicí,
manželé Přibylovi, Miroslav
Ráček,
Petr
Václavík
a
Nadya Krishko. Zvlášť děkuji Simoně Němcové, která mi pravidelně pomáhá
realizovat kulturní akce pro děti a má velkou zásluhu na jejich úspěšnosti.
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Poslední, ale ne neméně důleţitou
kulturní akcí, bylo dne 18.6.2010
„Setkání
dříve
narozených“.
V letošním roce jsme provedli
drobnou změnu v podobě sníţení
věkové hranice pro zvané. Nebylo
úmyslem učinit více obyvatel obce
staršími a zařadit je k seniorské
skupině, ale pouze jsme chtěli
okruh zvaných rozšířit a umoţnit
setkání
více
lidem.
Program
odpoledně byl v reţii dětí z místní
základní a mateřské školy, které si
pod vedením pedagogického sboru
pro tuto příleţitost připravily krásné
vystoupení, v jehoţ závěru nám
předvedla své taneční umění Lucie
Brandejsová s tanečním partnerem.
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Za významnou událost jarního období lze i povaţovat úspěch obce (a hlavně
Vás – občanů) v soutěţi „Čistá obec“ za rok 2009, ve které Ţďár nad Orlicí obsadil
2. místo v Královéhradeckém kraji – v kategorii obcí do 500 obyvatel. Jako odměnu
obec obdrţela finanční dar ve výši 60 000,- Kč (30 000,- Kč od Královéhradeckého
kraje a 30 000,- Kč od obalové společnosti EKO-KOM, a.s.). Odměna musí být
vyuţita v souladu s pravidly soutěţe, a to na úhradu nákladů spojených s oblastí
nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany ţivotního prostředí anebo k úhradě
jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.
V měsíci červnu byly provedeny finální úpravy obecního parčíku a mě těší,
se tento dlouhodobě diskutovaný projekt povedlo dovést do zdárného konce.

Na závěr bych Vás ráda
informovala
o
personálních
změnách na našem obecním
úřadě. Paní Jana Šrajbrová
odešla na mateřskou dovolenou
a po dobu její nepřítomnosti
bude funkci účetní a referenta
státní správy vykonávat paní
Milena Tupcová. Jelikoţ nová
pracovnice
musí
absolvovat
zkoušku
k získání
způsobilosti ověřování shody kopií, opisů a pravosti podpisů a vzhledem
k nutnosti zapracování se na pracovišti Czech POINT, budu tyto činnosti zpočátku
vykonávat pouze já. Z tohoto důvodu dojde v příštích dvou měsících k omezení
výše uvedených sluţeb mimo úřední hodiny a po dobu mé nepřítomnosti.
Mnohokrát děkuji za pochopení.
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Další novou pracovnicí je paní Jana Brandejsová, která je u nás zaměstnána
na základě dohody o vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných
prací uzavřenou s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou. Zásluhu na
upravenosti veřejných prostranstvích mají i Miluše Koucká a Miroslav Matuška.
Za jejich bezúplatnou pomoc velice děkuji.
Já Vám zcela tradičně přeji krásné prázdniny, dovolené – to pravé léto, se
vším hezkým, co k němu patří.
Martina Benešová

ke dni 15.6.2010 má obec 444 obyvatel.
od 12.7.2010 bude opravován asfaltový povrch na komunikaci p.č. 860 v k.ú. Ţďár
nad Orlicí (cesta kolem místní základní a mateřské školy). Z tohoto důvodu bude
výše uvedená komunikace minimálně po dobu 5 dnů uzavřená.
MUDr. Řezáč nebude v době letních prázdnin dojíţdět do naší obce, ordinovat
v prostorách obecního úřadu opět začne 14.9.2010 a po té jako obvykle kaţdý lichý
týden.

red.

Jiţ v roce 2009 jsem v březnovém vydání zpravodaje zveřejňovala nabídku kříţence
- fenky, která byla odchycena na katastru naší obce. Od roku 2008 byla umístěna
v kotci Městské policie v Týništi nad Orlicí. Tento měsíc svůj prozatímní domov
musela opustit a byla převezena do útulku v Lanškrouně.
Z tohoto důvodu si dovoluji znovu oslovit případné zájemce o adopci níţe
vyfotografovaného pejska s těţkým osudem. Bliţší informace Vám poskytneme na
Obecním úřadě ve Ţďáru nad Orlicí.

Martina Benešová
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Příjmy v roce 2009 dle účetní evidence činily celkem 4 338 570,- Kč, skutečné
výdaje pak 5 007 560 Kč. Obec tedy hospodařila v daném roce se schodkem 668 990,Kč, který byl kryt z finančních rezerv z minulých let. Konečný stav finančních
prostředků na ZBÚ k 31.12.2009 činil 2 714 392,80 Kč.
Co bylo z rozpočtu obce hrazeno?
Finančně nejnáročnější akcí realizovanou v minulém roce bylo odbahnění
obecního rybníčku celkem za 999 293,- Kč. Další velkou investicí byla výměna oken
v budově základní a mateřské školy. Tyto stavební úpravy v celkové hodnotě 782 452,Kč byly finančně podpořeny krajskou dotací z POV ve výši 283 000,- Kč. Dále na
obecním úřadu bylo pro občany zřízeno pracoviště Czech POINT nákladem 72 967,-Kč.
Z poskytnuté dotace z fondů EU bylo hrazeno 85 % nákladů ve výši 62 021,-Kč. Obec
hradila ze svého rozpočtu 15% nákladů, tedy 10 946,- Kč. Pro místní jednotku sboru
dobrovolných hasičů byly zakoupeny zásahové obleky za 46 654,- Kč. Nákladem
49 980,- Kč byla také opravena příjezdová cesta k osadě Chotiv a na komunikaci u
„Konárkových“ byl vybudován nový asfaltový povrch celkem za 68.999,- Kč.
Jana Šrajbrová

Skončila fotbalová sezóna 2009/2010, naše muţstvo se umístilo na
7. místě. Z první šestice jsme porazili všechna muţstva – Deštné na jeho hřišti 4:0,
Lípu doma a venku skórem 6:1, Dobrušku doma i venku 5:0, Solnici a Rokytnici
doma. Jenom se nepodařilo porazit sousední Borohrádek – ani v jednom utkání.
Poslední z třech utkání získalo muţstvo 7 bodů a skóre 10:4. Nejlepším střelcem
byl Jan Bílek s 24 brankami. Děkujeme všem divákům za podporu a na nový
ročník 2010/2011 se těšíme. Na ukončenou se opéká čuník.
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mužstvo
Deštné C
Borohrádek
Lípa A
Solnice A
Rokytnice
Dobruška B
Žďár
Kost. Lhota A
Zdelov
Rychnov B
Petrovice
Dobré A
Černíkovice B
Voděrady

vítězná utkání
21
19
14
13
12
12
10
8
9
8
6
5
5
3

remíza
2
3
5
6
4
4
6
10
6
6
7
7
5
3

prohra
3
4
7
7
10
10
10
8
11
12
13
14
16
20

skóre
80:24
89:26
48:35
51:43
56:47
48:55
47:47
42:43
52:44
32:46
35:49
34:63
22:58
11:67

body
65
60
47
45
40
40
36
34
33
30
25
22
20
12

výbor TJ Sokol
Kluci získali v tabulce 21 bodů. Pro nedostatek dětí kategorie Elévů ve Ţďáru
nad Orlicí končí. Hráči odcházejí do Albrechtic nad Orlicí a na hostování do
Týniště nad Orlicí. Přes veškerou snahu elévy ve Ţďáru udrţet, nám zůstalo jen 6
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hráčů, ostatní uţ za tuto kategorii hrát nemůţou. Moc nás to mrzí. A hlavně kluky,
kteří týden co týden tvrdě trénovali. I kdyţ se jim někdy nevedlo při hře, na trénink
a zápas se vţdycky moc těšili.
Je škoda, ţe dnešní děti více baví vysedávání u počítače a není to jako za
nás, kdy sportoval skoro kaţdý kluk. Proto nemáme jiné východisko neţ hru
ukončit.
Uvidíme, jestli se kluci v kategorii mladších ţáků sejdou a do Ţďáru se
vrátí?! Je to jen na nich!
trenéři elévů

Hned týden po Velikonocích jsme měli domluvenou návštěvu knihovny
v Týništi. Ale obě paní učitelky
onemocněly, a tak s námi
nakonec musela jet jen paní
vychovatelka.
V dubnu jsme se pilně
učili a těšili se na výlet –
tentokrát na zámek v Náchodě.
Bohuţel to bylo právě v době,
kdy stále jen pršelo. Ale vše
bylo napevno domluveno, a tak
nezbývalo neţ jet. Po zdolání
schodů a před tím neţ se
stačilo, rozpršet jsme si
prohlédli vnitřní prostory a pak
nás čekalo vystoupení pana
Pěnkavy a jeho skupiny.
Představil se nám v dobových
kostýmech a poutavě vyprávěl o císaři Rudolfovi II. Sami jsme si pak mohli
vyzkoušet, jak se pralo v neckách na valše, jak se česal len nebo jak bylo asi člověku
„v kládě, na ţebříku nebo
v housličkách“. Také ve škole to
vypadalo úplně jinak – taková
rákoska měla panečku hody!
Mateřinka jela na výlet
autobusem do ZOO do Dvora
Králové a ta měla počasí ještě
horší neţ my. Bylo to jak na
bojových manévrech: pláštěnky
obléknout, pláštěnky dolů. Paní
učitelky se pěkně procvičily!
V květnu k nám přijelo
divadélko z Prahy s pohádkou O
Sněhurce. Někteří maláčkové ji
proţívali velmi spontánně.
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Se zápisem do mateřské
školy to letos nevypadalo moc
růţově, počítali jsme, ţe bude
málo míst, ale nakonec to vyšlo
tak, ţe od září bude přijato 5 dětí.
Na Den dětí jsme jeli do
Týniště na vojenskou posádku,
kde pro nás byly připraveny
různé ukázky z práce hasičů i
zásahové jednotky. Asi nejvíc se
všem líbilo zadrţování pachatele
s pomocí psa.
No, a společnou fotku na
závěr roku uţ taky máme,
takţe PRÁZDNINY MOHOU
KLIDNĚ ZAČÍT!!!
pedagogický sbor ZŠ a MŠ

Zpráva o činnosti SDH a JSDH Ţďár nad Orlicí
Březen

♦ Dne 22.03.2010 jsme se účastnili zásahu při hašení poţáru
v truhlárně pana Šikla. Naše jednotka byla první na místě zásahu.

Duben

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Dne 17.4.2010 jsme se společně s jednotkami z Týniště nad Orlicí a
Albrechtic nad Orlicí zúčastnili ,,Okrskové soutěţe“, která se konala
v Albrechticích nad Orlicí. Zde jsme všichni prověřili naše znalosti a
dovednosti v poţárním útoku. Naše jednotka tuto soutěţ vyhrála. Na
druhém místě skončilo Týniště a třetí bylo druţstvo z Albrechtic.
Jelikoţ jsme soutěţili s profesionály myslím, ţe toto umístění je velice
chvályhodné.
♦ Dne 30.4.2010 jsme vypomáhali s pořádáním ,,Pálení čarodějnic“.
Hasiči zde pomáhali s hlídáním ohně, jeho uhašením a následným
úklidem ohniště.
♦ Velitel jednotky se zúčastnil Okresní valné hromady, která se konala
v Albrechticích nad Orlicí.
♦ Během měsíce dubna jsme provedli zkoušku hasičské techniky. U
řeky jsme mimo jiné provedli vyčištění schodů a ,,máchadla“ po velké
vodě od nánosů bahna a jiných nečistot.

Květen

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Dne 15.05.2010 sbor připravil pro občany sběr starého ţeleza. V obci
sběr činil cca 3 tuny ţelezného odpadu.
♦ Během měsíce května probíhala v hasičárně velká brigáda. Byla zde
postavena příčka ze sádrokartonu, a tím byla zbrojnice přepaţena na 2
části. Členům, kteří se této akce zúčastnili a odpracovali zde mnoho
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bezplatných hodin, bych tímto chtěla velice poděkovat za účast a
odvedenou práci.
Červen

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Dne 6.6.2010 jsme opět pomáhali s pořádáním ,,Dětského dne“,
který se konal na hřišti. Pro děti jsme kromě sladké odměny připravili
soutěţ v nácviku hašení. Dále jsme pro ně ve spolupráci s JSDH
Borohrádek připravili několik ukázek z práce hasičů. Např.
vyprošťování z havarovaného vozu nebo hašení poţáru domu. Tímto
členům JSDH Borohrádek a Ţďár velice děkujeme za připravený
program.
♦ Ve dnech 12.-13.6.2010 se 10 našich členů zúčastnilo Mistrovství
světa v motokrosu v Holicích – Poběţovicích. Zastávali funkce
traťových komisařů a pořadatelské sluţby.
Za sbor dobrovolných hasičů Kamila Berounská

Zásah hasičských jednotek - poţár
truhlárny ve Ţďáru nad Orlicí

Členové SDH Ţďár nad Orlicí – MS v motokrosu 2010
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I. J. Pešiny, 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.rtic.kostelecno.cz
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY RTIC:
Červen – Září
Po – Pá: 8:00 – 17:00
So: 9:00 – 15:00
Regionální turistické a informační centrum Vám nabízí předprodej
vstupenek na Výravu, kde letos můţete slyšet například Monkey Business, Smokie
a Turbo, Jakuba Smolíka, Horkýţe Slíţe, Nightwork nebo Kamila Střihavku a
spoustu dalších.
Dále nabízí předprodej na veškeré vstupenky prostřednictvím portálů
TICKETSTREAM, TICKETPORTAL a TICKETPRO.

Den nebyl po ránu příliš lákavý, ale zájezd „SENIORŮ“ – pod
vedením naší mladé starostky se vydařil. 33 účastníků si prohlédlo
arboretum v Bystrovanech, zámek Náměšť na Hané - dobrý oběd nákup syrečkových výrobků i návštěva cukrárny – hlavně dobrá nálada
všech chladnější počasí překonala.
Díky Obecnímu úřadu se příští rok opět těšíme na výlet obce.
Hana Petrláková

Ze staré obecní kroniky
V letech 1914 aţ 1918 stránky kroniky zaplňovaly zprávy z fronty, zprávy o
zdraţování a zvyšující se chudobě, o dezertérech ukrývajících se v naší obci,
politických tahanicích a tak podobně.
Období I. světové války by si zaslouţilo zpracovat
podrobněji a na
pokračování. (Třeba se k tomu někdy dostanu nebo mě někdo vystřídá.) Mezi
válečnými zápisky jsem objevila následující neobvyklý zápis, který určitě vyvolá
diskuzi o přírodních úkazech nebo o účinku alkoholového opojení při podvečerním
návratu z hospůdky. Moţná byla představivost pozorovatele ovlivněna stále novými
zprávami, které přicházely z válečných front. Jak je libo…..
Fata morgána u nás 13. června 1915 o ½ 8 hodiny večerní
„……Úkazy přírodní vykouzlily často vzdušné zrcadlení „fatu morganu“ i
v Čechách, dokonce nad Štěpánovskem: Bylo viděti krásnou krajinu
s vysokými, sněhem pokrytými horami, jakýsi vzdálenější kopec dobývala
pěchota, které se leskly bajonety. Vojsko se seřadilo a vzalo kopec útokem.
Po chvíli změnil se obraz v lesnatou krajinu, na jejímţ konci byla pevnost,
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z níţ vyjeli 3 jezdci, kteří les zapálili, a pak tryskem odjeli. Les hořel
červenými plameny, aţ se obraz v nastávající tmě ztratil…….“
Ze staré obecní kroniky pro Vás vybrala Jana Řeháčková

Letní slunovrat – 21. června
V předkřesťanských dobách byl letní slunovrat svátkem nastávajícího léta.
Lidé věřili, ţe slunce obracející se na své pouti oblohou ztrácí na chvilku svou moc
nad magickými silami země. Tyto síly se prý vydávaly na povrch země a
v rostlinách se objevily jako kouzelná moc. Prastaré obyčeje měly velmi tuhý ţivot.
Církvi se nepodařilo je vytlačit ani ustavením svátku sv. Jana Křtitele (24. červen).
Lidé si obojí spojili, a tak se legenda o křesťanském mučedníkovi prolnula se
starodávnými pověrami. Bylinám, natrhaným v předvečer svátku, se začalo říkat
svatojánské koření. Dívky si dávaly věnečky uvité z devatera bylin na noc pod
hlavu, ráno je hodily do vody a věřily, ţe jim Jan Křtitel ukáţe tvář jejich
budoucího ţenicha.
Velmi rozšířené pálení ohňů v období letního slunovratu, kdysi pravděpodobně
spojené s oběťmi pohanským bohům, se udrţelo aţ donedávna. Původní magické
vlastnosti ohně byly zapomenuty a z pálení ohňů se stala zábava pro mládeţ. Na
vršek velké jedle, zaraţené do země, se nejprve zavěsily květinové věnce a pak se
kolem kmene udělala hranice z chrastí a chvojí. Kdyţ hranice prohořela a kmen se
skácel k zemi, snaţil se kaţdý získat spadlý věneček nebo alespoň kousek. Podle
staré pověry měly kouzelný vliv na prosperitu hospodářství.
Podle knihy České zvyky a obyčeje (aut. A. Vondrušková, nakl. Albatros) připravila
Jana Řeháčková

Znáte všechna zákoutí naší obce?
Nová hádanka:

Moţná při prázdninových toulkách na
kole nebo pěšky objevíte toto místo:

Hádanka z minulého čísla:
Chata u osady Chotiv částečně skrytá sněhovou pokrývkou
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Do této rubriky jsme si opět dovolili pouţít m a ter iá l z diplom ov é
práce Lukáše Kaleckého „Vývoj obce Ţď ár nad Orlicí“. Níţe
p ř i k l á d á m e poh l edn i ci včetn ě popisků z výše uvedené pr á ce.
Pohlednice z období první republiky;
vpravo nahoře: oblast nové návsi a obecního parčíku; vlevo: dříve Koloniál Fr. Štefka
(budova více vpravo), později i pekařství, (č. p. 73); vlevo dole: obecní rybníček;
vpravo dole: první budova č. p. 38.

Poskytnula paní D. Škopová. Dostupné na: http://zdarnadorlici.unas.cz/
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Dne 20. dubna 2010 nás navţdy opustil
pan

Karel Přibyl,

výborný ředitel, učitel, muzikant, sportovec, neúnavný organizátor……
V naší obci pravidelně hrával se svým tatínkem pro seniory.
Tuto tragickou zprávu odmítali přijmout
všichni, učitelé, děti, kaţdý, kdo ho znal. Nikdo
si neuměl představit, ţe tento pracovitý,
usměvavý, skromný člověk, mezi nás uţ nikdy
nepřijde.
Pan Karel Přibyl starší se pustil do psaní
vzpomínkové knihy o svém synovi.
Poprosil mne o spoluautorství. Taková
prosba se neodmítá. O kousek se s Vámi
podělím:
„……Vţdy jsem zastávala názor, ţe
kaţdý z nás je nahraditelný. Obávám se,
ţe v případě pana Přibyla to neplatí. Někdy
mi připadal jako z jiné planety, stihl
neuvěřitelné mnoţství aktivit, v hlavě měl
stále nové nápady.
A někdy se mi zdálo, ţe snad vůbec
neodpočívá a snad ani nespí. Teď mě aţ
mrazí, kdyţ si říkám, ţe ţil snad tak
strašlivě naplno, jako kdyby někde v
podvědomí tušil, ţe mu uţ zbývá jen málo
času.
Pokud jsem za ním přišla s nějakou prosbou nebo problémem, nikdy
neřekl, ţe nemá čas, snaţil se najít řešení hned. A myslím, ţe stejný pocit měli
i ostatní kolegové a všechny děti. Vţdy jsem jen zírala, jak zůstane v klidu,
kdyţ za ním "prckové" přijdou s neskutečnými banalitami - například "můj"
třeťák Aleš si k němu do ředitelny chodil rozměňovat peníze do školního
automatu. A většinou odcházel s drobnými v dlani a s úsměvem na tváři. To
je, myslím, typický příklad toho, jaký pan Karel Přibyl skutečně byl…..“
Čas běţí dál….
V pátek 25. 6. na slavnostním zakončení školního roku předal starosta
města jmenovací dekret nové paní ředitelce naší školy, paní Mgr. Ivě Přibylové,
která dokázala v těchto pro ni tak těţkých chvílích zvítězit v konkurzu. Všichni
jsme rádi, ţe právě ona bude pokračovat v cestě, kterou pan Přibyl nastoupil.

Vzpomínka

Jana Řeháčková

Opustila nás rodačka Olga Sládková, celý ţivot proţila v naší obci. Byla činná ve
všem, co v obci bývalo. Mnoho let byla cvičitelkou Sokola, hrála divadlo, mnoho let
byla knihovnicí naší obce. Také byla členkou Dohlíţecího výboru Jednoty a
Českého červeného kříţe. Jistě si naši vzpomínku zaslouţí.
pro Zpravodaj obce Ţďár nad Orlicí zpracovala Hana Petrláková
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Životní jubilea – duben – červen 2010
70 let

Marie Nováková

75 let

Lubomír Šimerda
Alois Václavík

80 let

Olga Cejnarová
Milada Dytrtová

88 let

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

Rozloučení
Anna Hromádková

r. 1926

Ţďár n. O. 137

Olga Sládková

r. 1927

Ţďár n. O. 29

Růţena Janáčková

r. 1929

Ţďár n. O. 49
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Příspěvky můţete odevzdat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě, články se
uveřejňují bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a uráţlivé.
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