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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 21. března 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na
části území Královéhradeckého kraje pro rok 2012.
2. Dodatek č. 10 Smlouvy o odběru a uložení odpadu mezi objednatelem Obcí Žďár nad
Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o..
3. Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2012 uzavřené mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a Tělovýchovnou jednotou Sokol Žďár nad Orlicí.
4. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Oblastní charitou Červený
Kostelec.
5. Dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec
Králové pro účely ekologické akce „5. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
6. Přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 3/2012.
7. Přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
8. Vnitřní předpisy obce:
Směrnice č.1/2012 o cestovních náhradách
Směrnice č. 2/2012 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
9. Podání žádosti o bezúplatný převod zemědělských pozemků p.č. st. 195/1, 195/5 a 208/1
v k.ú. Žďár nad Orlicí podle § 5 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Dále ZO schvaluje přijetí výše uvedených pozemků do
vlastnictví obce.
10. Čerpání rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Žďár nad Orlicí za rok 2011
k níže uvedeným účelům:
 dovybavení kanceláře ZŠ nábytkem
 pořízení nádobí do školní kuchyně
Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Starostku zahájením poptávkového řízení na opravu komunikací tvořících střed obce
Žďár nad Orlicí.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
od 1.1.2012 se v naší obci změnil způsob doručovaní pošty. Poštu již neroznáší
„naše“ doručovatelka, ale nahradila ji „motorizovaná jednotka“, která tímto způsobem
obsluhuje i sousední obce. Důvod? Úspora financí. Jelikož při prvotním sledování
nového „ekonomického“ doručování pošty jsem byla velmi skeptická k těmto
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argumentům – snažila jsem se dopátrat, kde tyto úspory Česká pošta při rozvážení
automobilem získá. Vysvětlení z odpovědných míst znělo následovně: „Nejdražším
nákladem v kalkulaci služeb je lidská síla. Rozvážkou pošty z jednoho centrálního místa
se ušetří několik úvazků poštovních doručovatelek, jelikož práci doposud vykonávanou
pěti a více pracovníky, nyní s pomocí automobilu zvládnou dva pracovníci. Náklady na
službu jsou nižší (samozřejmě včetně započtení pohonný hmot a opotřebení služebního
vozidla). Krom jiného, malé pobočky již neodpovídají aktuálním předpisům pro výkon
těchto služeb.“
Samozřejmě mne odpověď plně neuspokojila a zrnko pochybnosti
o správnosti výpočtu úspory ve mně zůstalo. Diskutovat se dá i o kvalitě a
ekologickém hledisku motorizovaného doručování. Největší obavu jsem však měla, zda
toto opatření není předzvěstí celkového zrušení pobočky České pošty v naší obci.
I z toho důvodu jsem přijala pozvání na zasedání „Spolku pro obnovu venkova
Královéhradeckého kraje“, jehož hlavním diskusním tématem bylo: „Přežije pošta na
venkově?“ Důležitým aktérem, který měl starostům osvětlit a přiblížit v tom pozitivním
smyslu slova projekt České pošty „POBOČKOVÁ SÍŤ“, byl náměstek generálního
ředitele pan Ing. Rostislav Horáček. Dle jeho slov byla provedena analýza spádových
oblastí podacích pošt a na základě plošného vyhodnocení (hodnocena nebyla ziskovost
pobočky, ale poskytované klientské služby) byly vytipovány obce, které jsou vhodnými
kandidáty na aplikaci nového systému obsluhy klientů, a to nahrazení služeb
„kamenné pobočky České pošty“ provozovnami „Výdejní místo“ a „Partner“. Na výše
jmenovaných provozovnách jsou služby zajišťovány prostřednictvím smluvních
zástupců České pošty, kteří toto konají na základě mandátní smlouvy, na vlastní
náklady a odpovědnost. Od České pošty obdrží provozovatel provizi fixní – příspěvek
na činnost (odvíjí se od rozsahu poskytovaných služeb a hodin pro veřejnost), provizi
variabilní (odměna za provedené transakce, provize z prodeje cenin a zboží) nebo
paušální kompenzaci nákladů na telefon (300,- Kč měsíčně). Pro jasnější představu
uvádím, jakým způsobem by provozovny „Výdejní místo“ a „Partner“ měly fungovat a
jaký je rozdíl v poskytovaných službách:
 Partner je provozovna s širší nabídkou služeb a větším rozsahem hodin pro
veřejnost. Pracuje za pomoci výpočetní techniky (výpočetní techniku a mobiliář
zapůjčí Česká pošta).
 Výdejní místa jsou určena především k vydávání uložených zásilek. Pracují bez
použití výpočetní techniky.
 Smluvní zástupci poskytují poštovní služby podle typu provozovny minimálně
v tomto rozsahu
Partner

3 – 5 hod/pracovní den

Výdejní místo

1 hod./pracovní den

Dle průzkumů České pošty jsou pilotní provozy Partnerů a Výdejních míst hodnoceny
kladně. Zřízením projektu nedochází ke zhoršení kvality poskytovaných služeb,
v některých oblastech došlo ke zlepšení úrovně obsluhy a k větší spokojenosti
zákazníků.
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Nerada kritizuji, pokud nemám osobní zkušenost. Ale v tomto případě učiním
výjimku. Projekt má optimalizovat síť podacích pošt z hlediska poptávky a hlavně
snížit provozní náklady. Ano, České poště se náklady sníží, ale ne díky chytrému
manažerskému rozhodnutí, pouze budou přeneseny na jiný subjekt – přesněji řečeno
na smluvního zástupce – provozovatele. Kdo by tedy do tak nevýnosného a snadno
pokutovatelného „podnikání“ šel??? Nejčastějším řešením pro zachování služeb v obci
je zřízení úřadovny v místních obchodech (zde ale přichází v úvahu pouze „Výdejní
místo“) nebo na obecních úřadech. Abych byla upřímná, jen těžko si umím představit,
že s paní účetní při současné náplni práce zcela odpovědně a bez větších problémů
poskytujeme služby pošty, na které jsou občané zvyklí. Nově vytvořené pracovní místo
by musela obec dofinancovat ze svého rozpočtu – fixní provozní příspěvek České pošty
rozhodně celkové náklady nepokryje.
Malé obce jsou již zvyklé na různé ústrky a nálepku „méněcennosti“ od těch,
kteří o našem osudu rozhodují a pod záminkou „ekonomických úspor“ pomalu ale jistě
likvidují život na venkově. Na rozdíl od státu nejsou zpravidla malé obce enormně
zadlužené a snaží se hospodařit s nízkým, ale vyrovnaným rozpočtem. Na to stát hřeší
a obce neúměrně finančně zatěžuje. Když budeme mít štěstí a organizátor dopravy
naplánuje spoj přes naši obec, budeme se muset podílet na nákladech dopravní
obslužnosti. Chceme mít v obci školu, budeme muset doplácet plat učitelům, protože
Ministerstvo školství neposkytne finance na celou jejich výši. Chceme mít samosprávu
nad vlastním katastrálním územím, budeme odpovídat za předpisy a nařízení, které
jsou jak personálně, tak finančně nesplnitelné. A jestli to už nebudeme schopni zvládat?
Přidružíme se k větší obci či městu. Centralizace a optimalizace – to je v současné době
lék na všechny problémy.
Zdá se Vám to příliš černá budoucnost? Ve své podstatě jsem optimista a
bojovně naladěna ubránit vše, na co máme nárok i přes fakt, že jsme „vesničani“.
Nejsme občané druhé kategorie a to je třeba neustále připomínat.
Martina Benešová

Jistě někteří z Vás zaregistrovali, že dne 12.3.2012 byly na obecní návsi skáceny
2 stromy – lípy. Jelikož chci zabránit šíření nepodložených zpráv, ráda bych v krátkosti
uvedla důvody našeho počínání.
Na přelomu jara – léta 2012 (čekáme na vyhodnocení žádostí o dotaci)
plánujeme na plochu před sportovištěm umístit dětské herní prvky, proto jsme
z bezpečnostních
důvodů
požádali
certifikovaného
arboristu
o vyhodnocení současného stavu dřevin na tomto pozemku a navržení opatření
k ošetření stromů. Dále si dovolím citovat z vypracovaného odborného posudku:
„Současný stav dřevin na předmětné parcele byl zhodnocen jako zhoršený, a to
zejména z hlediska provozní bezpečnosti. Jedná se především o dlouhodobé
zanedbání péče. Všechny stromy byly v minulosti upraveny tzv. hlavovým řezem.
V případě tohoto typu řezu je nutné zásah obnovovat v řádu 2-5 let. V současnosti jsou
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tyto stromy bez zásahu cca.
15-20 let. Někteří z jedinců
jsou ve velmi špatném stavu,
při terénním průzkumu byly
nalezeny
plodnice
hub,
dutiny,
aktivní
podélné
trhliny kmene, poškození
kořenů a celkové prosychání.
V současné době výrazně
klesá hodnota dřevin a
zvyšuje se riziko statického
selhání některých stromů.
Navrhovaným řešením
je
především
kombinace
bezpečnostních a redukčních
řezů. Na dvou jedincích je
navržena bezpečnostní vazba
z důvodu zachování provozní
bezpečnosti. U dvou jedinců,
kteří
jsou
dlouhodobě
neperspektivní a potenciálně nestabilní nebo u nich není možná dostatečná stabilizace
vazbou, je navrženo kácení a následná výsadba.
Nejsem zastáncem rčení, že „co je psáno, to je dáno“, ale v tomto případě se i
z pohledu laika nedá nesouhlasit. A pro dotazující se - „Jak se bude v údržbě
stromů v obci – především na návsi pokračovat dál?“ – sděluji: během letošního
jara - léta bude komplexně posouzena celá lipová alej. Dle navržených řešení obec
naplánuje ošetření stromů do více etap, tak aby byla zachována bezpečnost a zároveň
nedocházelo k masovému kácení.

Martina Benešová
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 5

 ke dni 15.3.2012 má obec 437 obyvatel.
 dne 29.3., 30.3. a 31.3.2012 se bude konat sběr bioodpadu, další sběry
plánujeme uskutečnit v přibližně měsíčních intervalech.
 dne 30.4.2012 se bude konat tradiční průvod a pálení čarodějnic.
 SE VYBÍRAJÍ MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2012:
ODPADY:
 částka za 1 osobu činí 480,- Kč
 děti do 6 let a osoby starší 75 let platí polovinu
 částka za objekt k rekreaci je 480,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 31. KVĚTNA 2012.
PSI:
 cena za 1 psa je 50,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa je 75,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2012.
Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny v kanceláři obecního úřadu nebo
převodem na účet obce (č. účtu 8229-571/0100) s variabilním symbolem, který Vám
bude na základě žádosti přidělen.

Od posledních „zpráviček“ uběhlo už zase spoustu vody – vždycky říkáme, že
nějak moc rychle. Rozdalo se pololetní vysvědčení, které bylo pro někoho tím prvním,
pro jiného tím posledním na této škole. Pochválit musím obzvlášť naše prvňáčky, kteří
se opravdu hodně snažili a udělali velký pokrok.
V únoru proběhl zápis do první třídy – v září by tedy měli nastoupit tři noví
žáčci: Adéla Anna Hovorková, Valentýna Chalupová a Miroslav Šrajbr. Budeme se na
ně všichni těšit.
Tradičně už každým rokem jezdíme s dětmi na plavání. Výuka je pro 2. a 3.
ročník, ale my jezdíme vždy všichni. Děti se moc těší a těch 10 lekcí jim uběhne jako
nic. Letos s námi poprvé pojedou i naši předškoláci. Děkujeme obci, že nás v této
aktivitě podporuje a finančně rodičům přispívá na zaplacení školného.
Letos u nás ve škole proběhla pedagogická praxe studenta PF Hradec Králové
Michala Přibyla. Pobyl tu u nás celý týden, zjistil, jaké to je učit na malotřídce a sám si
to na vlastní kůži vyzkoušel. Myslím, že se mu to povedlo a děti se na něj vždy moc
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těšily. Bylo to pro ně zajímavé osvěžení – vždyť muže jako učitele prvního stupně
nezažijí tak často.
Teď zrovna nám skončily jarní prázdniny a až budeme psát příště, tak to už se
budeme těšit na ty letní.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2012 - 2013
se uskuteční dne 25. dubna 2012 v prostorách MŠ od 7.00-8.00 a
14.00-15.00 hodin. Zapsány mohou být děti minimálně 2,5leté, přednostně ty, které
mají trvalé bydliště v obci a teprve pak ostatní do naplnění kapacity školky.

UPOZORNĚNÍ

PRO

RODIČE

Žádáme všechny řidiče, kteří přivážejí nebo odvážejí děti do mateřské školky nebo do
školy, aby k parkování využívali vybudované parkoviště u školy. Cesta kolem školy
musí zůstat volná pro zásobování, poštu ….
Nelze ji zahradit z obou stran, aby se stala NEPRŮJEZNOU!

Karneval v mateřské školce
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Plavecký výcvik
v Rychnově
n/Kněžnou

Začátek roku tradičně zahajujeme plesem fotbalistů. Letos se pořádal až 3.
února 2012. Od 18. února se hráči scházejí pravidelně každé úterý, čtvrtek a sobotu
k tréninkům. Přípravné utkání jsme hráli až 17.3.2012 s mužstvem Labuť RK. Dříve
se na hřišti hrát nedalo, a proto byla dvě utkání zrušena. Jarní soutěž začíná
31.3.2012 doma s Kosteleckou Lhotou od 16.30 hodin. Těšíme se na Vaši účast a
podporu.
Výbor TJ Sokol
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Žďár – Kostelecká Lhota

SO 31.3.

16.30

Dobruška - Žďár

NE 8.4.

14.00 odj. 12.45

Žďár – Rychnov B

SO 14.4.

16.30

Zdelov – Žďár

SO 21.4.

17.00 odj. 15.45

Žďár – Petrovice

SO 28.4.

17.00

Rokytnice – Žďár

SO 5.5.

17.00 odj. 15.30

Žďár – Javornice A

SO 12.5.

17.00

Labuť RK – Žďár

SO 19.5.

17.00 odj. 15.45

Žďár – Lípa A

SO 26.5.

17.00

Vamberk A – Žďár

SO 2.6.

17.00 odj. 15.45

Žďár – Solnice A

SO 9.6.

17.00

Albrechtice - Žďár

NE 17.6.

17.00

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Leden
Únor

Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
spojový řád, právní předpisy s ním spojené
údržba techniky
kondiční jízdy řidičů
simulován požární zásah za zimních podmínek, zkouška funkčnosti hydrantů
14.01.2012 se konala Výroční valná hromada, na které byl zvolen nový velitel
sboru Tomáš Zahálka.

Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
- údržba techniky
- zásady použití světelných a zvukových výstražných zařízení, s tím související
právní předpisy
- používané lezecké techniky, kompletování lezecké výstroje
- kondiční jízdy řidičů
- oprava požární stříkačky PS12
25.2.2012 se konal tradiční Hasičský ples
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26.2.2012 jsme pořádali dětský
karneval. Letos se účastnilo
rekordních 69 dětských masek.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří
pomáhali
s přípravou
karnevalu. Zejména pak paní
Simoně Němcové. Dále bych
chtěla poděkovat sponzorům,
kteří přispěli na ceny pro děti.
Byl to pan Schrom (Autodoprava
Roman Schrom), pan Peterka
(Staveb. a obal. dřevovýroba),
paní Mgr. Černínová (lékárna
Týniště n/O), Českomoravský
štěrk a.s. a Obec Žďár nad
Orlicí.

Březen
-

28.02.2012 - Jednotka povolána na technickou pomoc – odstranění
nebezpečného stavu u místního rybníčka. Na zásah vyjelo jedno družstvo o
sníženém
početním
stavu
1+3, průzkumem bylo
zjištěno hromadění
uvolněných ker na výpusti/stavidle obecního rybníka. Vznikalo nebezpečí
vzestupu hladiny a zaplaveni místní komunikace. Členové jednotky provedli
pomocí háků, bouracích kladiv a seker odstranění uvolněných ker,
zprůchodnění výpusti rybníka a za pomoci motorové řetězové pily řezem
uvolnění nebezpečných částí ledu tam, kde hrozilo samovolné odtrhnutí a
opětovné ucpání výpusti.

Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
kondiční jízdy řidičů
údržba techniky
dokončení opravy PS12
teorie požární taktiky u zásahu
12.3.2012 - Operační důstojník HZS HK vyhlásil výjezdové jednotce poplach povolána na technicky zásah (vyhledávání pohřešované osoby) část obce
Štěnkov/Třebechovice. Jednotka vyjela v početním stavu 8 hasičů. Čas mezi
vyhlášením poplachu a výjezdem jednotky k zásahu byl pouhých 6 minut.
Pohřešovaná osoba byla nalezena.
Za SDH Žďár n/O Kamila Berounská a Tomáš Zahálka
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Ze staré obecní kroniky
V kronice jsem objevila několik smutných událostí, které spojuje datum
s nešťastnou „15“.
V roce 1922 byla katastrofální vichřice : „ …Smutnou památku po sobě

zůstavil den 15. srpen. Večer toho dne přihnala se bouře s vichrem tak prudkým,
že jím na mnohých místech celé lesy byly vyvráceny a v sadech stromy zpřeráženy
a rozlámány. Mnohá stavení značně poškozena. Škody byly obrovské…“
Další zpráva je z roku 1926:

„…Za stálého deště a vydatného, který trval 2 dny

od 15. června, rozvodnily se řeky Orlice měrou nebývalou, že nejstarší pamětníci
toho nepamatovali. Voda rozlila se daleko – široko a zničila vše, kam dosáhla.
V Lípě a Česticích stála voda i na silnici ¾ metru vysoko, zatopila příbytky a
rozervala cesty…“
Zpracovala Jana Řeháčková

Něco z nové historie naší obce Žďáru nad Orlicí
Když zemřel můj bratr, napadlo mě, že moje rodné jméno, které má podle
rodinného bádání asi 200 let staré kořeny zmizí ze seznamu obyvatel naší obce.
Napadlo mě i mnoho jiných jmen, rodin, které jsou z naší vesničky odstěhované, ženy
provdáním mají jiná jména a mnoho občanů zemřelo.
Možná, že to bude zajímavé i pro mnohé z Vás, hlavně starších spoluobčanů.
Jsou to jména občanů trvale bydlících, třeba můj seznam i doplníte. Příště se pokusím
bádat na Světlé a ráda bych zmapovala i Chotiv.
Ještě si neodpustím poznámku pro nové přistěhované spoluobčany:
„Naučte se mít rádi obec, ve které bydlíte a žijete, mějte rádi obec na soutoku
Orlicí, obklopenou lesy, rybníky a krásnou přírodou.“

Příjmení, která se v obci Žďár nad Orlicí již nevyskytují:
 Antušek
 Bahník, Bažant, Bartoš, Bárta, Bareš, Běla, Bělka, Binder, Bydžovský
 Cavrnoch
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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 Černý, Červený, Čermák, Čech
 Formánek, Fries, Franc
 Haman, Hašek, Hejna, Hejl, Horský, Hofman, Holický, Hostovský, Herclík,
Hloušek, Hloupý, Hlava, Hrabáček, Hromádko
 Izák
 Janaček, Janáček, Jehlička, Ježek, Jiroud, Jirza
 Kánský, Kantůrek, Kadeřábek, Kitlic, Kobrč, Kolín, Kosina, Kerpáč, Kudrna,
Kudla, Kliner, Kejzlar, Kroul, Krystejn
 Lamka, Libra, Líkař, Lhotský
 Macek, Málek, Matoulek, Macháček, Martínek, Morávek, Mucha, Musil
 Neuman
 Ouřecký
 Patka, Pecka, Píša, Píč, Polák, Polavka, Potoček, Podolský, Praťák, Pytel,
Provazník, Probošt, Pfeifer, Plachetka
 Raška, Rybka, Rozinek, Roubal, Richter
 Řehák
 Säckel, Salavec, Sobotka, Sova, Sysel, Schejbal, Splítek, Stodůlka, Slezák,
Svoboda
 Šála, Šolin, Šípek, Šimerda, Šlitr, Šmída, Štros, Štefan, Štandera, Špička,
Švanda, Štefek, Špryngar, Šrám,
 Talavášek
 Ungrád, Urbánek,
 Vacek, Valášek, Vanický, Veselka, Veselý
 Vilímek, Werheim,
 Zachoval, Zburník
 Žáček, Žigo, Žídek
Hana Petrláková

POUTĚ
Pouť znamenala putování věřících na některé svaté místo, které se stalo známé
například tím, že se tam odehrál zázrak nebo došlo ke zjevení některého světce. Zvyk
navštěvovat posvátná místa byl běžný i v jiných náboženstvích. Poutě vznikly z víry, že
modlitba na určitých místech je zvláště účinná. Cesty na taková místa jsou známé u
Řeků, Římanů, u Egypťanů, Peršanů a Indů. Také každý muslim by měl alespoň
jednou za život podniknout pouť do Mekky.
Poutě se konaly jedenkrát ročně v den výročí patrona, ve významných místech i
několikrát do roka. Až do konce 18. století byla pouť na vzdálené místo pro obyvatele
venkova náročnou cestou. Obvykle se vypravila celá skupinka pod vedením rychtáře
nebo souseda, který znal cestu. Až do 19. století totiž neměli lidé k dispozici mapy, na
cestách nebyly ukazatelé směru. Jen na několika císařských silnicích, které udržovala
státní správa, se občas objevily směrovky. A tak znalost cesty do poutního místa byla
naprosto nezbytná.
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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Poutníci šli pěšky, vybaveni přikrývkami a zásobami často i na několik dnů. Proto
je někdy doprovázel vůz tažený koňským potahem. Vlastní poutní místo bylo většinou
na kopci za městem nebo vesnicí. Stála tu kaple nebo kostel a cesta nahoru bývala
lemována jednotlivými zastaveními křížové cesty. Nebylo neobvyklé, že někteří poutníci
absolvovali závěrečný kus na znamení pokory po kolenou. V poutním kostele se pak
konala slavnostní mše. Po mši se všichni obvykle věnovali zábavě. Zašli do hospody
nebo nakupovali na trhu ve stáncích se svatými obrázky a růženci, pečivem a perníky,
hračkami, šátky a dalšími oblíbenými dárky z pouti.
Poutě byly trnem v oku Josefu II., panovníkovi, o němž je známo, že využil každé
příležitosti, aby omezil vliv církve a zabránil plýtvání časem na slavnostech (nedávno
jsem se zmiňovala také o jeho boji proti posvícení). Poutní místa začala rychle chátrat.
Přišla nejen o přísun peněz, ale i o pečlivé správce, protože zrušil i jezuitský řád.

MATĚJSKÁ POUŤ
Jedna

z

nejznámějších

poutí v Čechách je Matějská
pouť v Praze. První záznam o
konání poutí ke

kostelu

sv.

Matěje je z roku 1595. Tento
barokní

kostel

se

nachází

v Praze – Dejvicích, na ostrohu
nad šáreckým údolím.
Od té doby se – s výjimkou
krátkého období po bitvě na
Bílé

hoře –

velkých

rozvíjela

tradice

svatomatějských

poutí. K proslulosti této pouti
významně přispěla skutečnost, že se jedná o první jarní pouť v Praze, začíná koncem
února.

Poutní křížová

cesta ke

kostelu

s

dvanácti kapličkami začínala

poblíž

nynější stanice metra Hradčanská.
V období tzv. první republiky se této pouti účastnilo přibližně čtvrt miliónu lidí. V
roce 1928 natočil režisér Josef Kokeisl film U svatého Matěje, když se slunko zasměje s
dodnes známou písničkou Karla Hašlera U svatého Matěje.
Právě počátkem 20. století církevní poutě změnily svůj ráz, přidaly se dnes známé
pouťové atrakce v podobě kolotočů a houpaček, změnil se sortiment prodávaného
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zboží. Až v posledních letech se u nás na některých místech vracejí poutě
k původnímu smyslu a k církevní tradici.
Kvůli výstavbě dalších budov ČVUT v Dejvicích byla zábavní část matějské pouti od
roku 1964 přesunuta do tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (nynější
Výstaviště) a nabyla masových rozměrů. V 90. letech 20. století se počet účastníků
přiblížil jednomu miliónu, poté poněkud klesl a v posledních letech se ustálil na
přibližně 700 tisíc návštěvníků.
Podle knihy České zvyky a obyčeje Aleny Vondruškové nakl. Albatros
zpracovala Jana Řeháčková

Cvičení pro dívky a ženy
Cvičení pro předškolní děti a jejich rodiče v Čermné nad Orlicí
občanské sdružení JAMAMI o.s.
Milé ženy, dívky, maminky, babičky,
prostě všechny, které se rády hýbete a věnujete trochu času také samy sobě!
Znovu rozjíždíme pravidelné cvičení a tentokrát pěkně od začátku i pro ty z vás,
které s námi ještě necvičily!! Přestaňte se stydět a přijďte mezi nás. Scházíme se
v tělocvičně Základní školy v Čermné nad Orlicí a program máme pestrý, takže si
každá z vás určitě vybere.

Cvičení pro ženy
V pondělí si můžete přijít zacvičit kombinované cvičení s cca 20min jednoduchého
aerobiku nebo stepaerobiku a 20 min posilování s činkami, gumičkami a
overbally(malými míčky). Cvičení je zakončeno 15 min řízenou relaxací s celkovým
uvolněním těla i mysli.
Začátečníci nebojte se, všechny kroky a cviky vám rády vysvětlíme!
Těší se na vás Petra a Jarča.
KDY: každé pondělí od 18.30 do 20.00 hod
Ve středu je připraveno 60 min protahovacích a mírně posilovacích cviků
s využitím velkých míčů, malých míčků, někdy se věnujeme kalanetice a nebo
pilatesu. Cvičení je klidnější a je proto vhodné i pro třetí věk.
Těší se na vás Květa a Jarča.
KDY: každou středu od 19.00 do 20.00 hod (v zimním období od 18,30 hod)
Ve čtvrtek máme exkluzivně lekce Zumby! Nově s Lenkou Marešovou!
Nemusíte nikam jezdit, jen se přijďte pobavit a zatančit si v rytmu latinskoamerické
hudby a pořádně si užít jako na opravdové PÁRTY! Nebojte se, zvládne to opravdu
každý!
KDY: každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod
Cena jedné lekce 50Kč.
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Cvičení pro děti
Ve čtvrtek máme připravené cvičení pro rodiče s dětmi od 1roku do 8 let.
Přijďte si s vašimi dětmi zacvičit, zazpívat a zadovádět! Čekají vás staré i nové
říkanky, hry a písničky a spousta legrace. Nestyďte se a pojďte si s námi hrát!
Těší se na Vás Petra a Mája
KDY: každý čtvrtek od 15.30 do 17,00 hod
Cena: pro přístup na všechny druhy cvičení (kromě Zumby) zaplatíte pouze
jednorázový členský příspěvek 100Kč/dospělý, 50Kč dítě - vždy na celý rok!
Zaplacením tohoto příspěvku se stáváte členy našeho sdružení JAMAMI o.s. a zároveň
členy ČASPV (Česká asociace sportu pro všechny) a získáváte tak úrazové pojištění po
celou dobou cvičení.
CO S SEBOU: Na každé cvičení nezapomeňte sportovní oblečení a obuv, pití a
dobrou náladu!
Těšíme se na vás, ženy ze sdružení JAMAMI o.s.!
Pro zájemce bližší informace podávají :
Petra Formánková mob. 731 572 619, e-mail: formankova.peta@seznam.cz, Čermná
n.Orl.
Iveta Šplíchalová mob. 776 698 431, e-mail: iveta.pila@seznam.cz, Žďár n.Orl.

Nová hádanka:
O jedné studánce jsme již v našem zpravodaji psali – poznáte, kde se nachází tato?

Hádanka z minulého čísla:
Pohled nad zasněženou osadu Chotiv.
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Vítáme nové občánky
Dominika Polová

nar. 9. 1. 2012

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – leden – březen 2012
86 let

Karel Kupka

80 let

Eliška Nyklová

70 let

Marie Vošlajerová

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

Poděkování:
Děkuji srdečně zástupcům naší obce, paní starostce Benešové a panu Schromovi za gratulaci a
osobní návštěvu v Domově pro seniory v Borohrádku u příležitosti 96. narozenin mé matky, paní Marie
Neumanové. Gratulace z rodné obce jí velice potěšila.
Děkuji.
Hana Petrláková s rodinou.
Rozloučení
Martin Bárta

r. 1991

Žďár n. O. 133

Ludmila Jirmanová

r. 1946

Žďár n. O. 108

Vzpomínka:
Dne 3.3.2012 uplynulo 13 let, co nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan
Václav Berounský ze Žďáru n/O. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
manželka a děti s rodinami
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