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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 10. března 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o zhotovení znaku a vlajky obce Žďár nad Orlicí mezi objednatelem Obcí Žďár
nad Orlicí zhotovitelem ALERION s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
2. Smlouvu o dílo „Zhotovení tepelné izolace budovy ZŠ a MŠ ve Žďáru nad Orlicí“ mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Tepelná izolace s.r.o. a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
3. Dodatek č. 2 Smlouvy č. 5/2013 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o. a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
4. Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2015 uzavřené mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a Tělovýchovnou jednotou Sokol Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku
obce k podpisu této Dohody.
5. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Oblastní charitou Červený
Kostelec a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
6. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec
Králové pro účely ekologické akce „8. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
7. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce dle příloh č. 2 a č. 3 zápisu.
8. užívání závěsného odznaku v zastoupení starostky při významných příležitostech a
občanských obřadech pro místostarostku Mgr. Ivetu Trejtnarovou.
9. jako oddávající dny, ve kterých budou konány svatební obřady, všechny pátky a soboty
v roce a schvaluje jako místo konání svatebních obřadů sportovní areál TJ Sokol ve Žďáru
nad Orlicí, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce p.č. 255/1, 255/2, 255/4,
255/4 a st. 252 v k.ú. Žďár nad Orlicí.
10. čerpání rezervního fondu pro rok 2015 ve výši 63 000,- Kč následujícím způsobem:
 Studium pro ředitele škol a školských zařízení – 8 000,- Kč
 Investice do vybavení kuchyně – 10 000,- Kč
 Jednorázová platba za plyn září – prosinec 2014 – 45 000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. vědomí přednesená rozpočtová opatření 14/14 a 1/15 a v plném rozsahu provedená dne
30.12.2014 a 1.2.2015 dle přílohy zápisu č. 1.

Zpracovala: Bc. M. Benešová
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Vážení spoluobčané,
první čtvrtletí roku 2015 se pomalu chýlí ke svému konci, proto dovolte,
abych Vás informovala o obecním dění uplynulého období.
Hned začátkem roku zastupitelé čelili výzvě dostát slibu ve volebním
programu, a to „vytvářet příznivé prostředí pro nájemce, a tím zajišťovat existenci
obchodu se smíšeným zbožím“. S novým nájemcem byla na konci roku 2014
uzavřena smlouva a v měsíci lednu byla realizována rekonstrukce podlahy,
malování a jiné drobné úpravy interiéru přízemí budovy obecního úřadu.
Obchod se i díky bezproblémové spolupráci s nájemci podařilo otevřít ve
slíbeném termínu – začátkem února tohoto roku a já věřím, že bude sloužit
k spokojenosti nás všech.
Jelikož je třeba šetřit, a to především energie, rozhodli se zastupitelé
bezodkladně řešit i další bod volebního programu a v měsíci lednu 2015 bylo
vyhlášeno poptávkové řízení k zakázce malého rozsahu na „zhotovení tepelné
izolace stropu budovy základní a mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí“. Na
základě přijatých hodnotících kritérií byla vybrána firma Tepelná izolace s.r.o. a
v měsíci únoru – v době jarních prázdnin byl strop budovy zateplen foukanou
minerální izolací.
Já osobně jsem se ale nejvíce těšila na úkol, který jsem i iniciovala a
prosazovala do rozpočtu tohoto roku, a to navržení - vytvoření obecního znaku a
vlajky. Byla mi známa základní fakta související s tvorbou znaku, ale až
samotný proces vzniku našeho komunálního symbolu ukázal, jak naivní mé
představy do té doby byly. V následujících řádcích bych Vás ráda seznámila se
zásadními informacemi ohledně vzniku znaku obce a závěrem požádala o
spolupráci.

ZNAK OBCE
Na zahajovací lednové schůzce jsme byli v souladu se smluvními
podmínkami požádání o zaslání podnětů k tvorbě znaku naší obce. Na základě
projednání jsme zaslali naši obecní kroniku a upozornili na zjištěná historická a
geografická fakta. Ve znaku jsme chtěli mít barvu modrou (řeka Orlice), zelenou
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(okolní lesy) a žlutou (žďáření, vypalování). Jako symbol jsme si ve znaku
představovali strom nebo například list lípy (ve Žďáru hojně vyskytující se
dřevina), symbol soutoku Tiché a Divoké Orlice nebo znázornění ohně.
Z historického hlediska jsme upozornili na první písemnou zmínku o obci
z r. 1342, kdy území naší obce patřilo pánům z Potštejna. Z kroniky lze dále
vyčíst, že významněji naše území ovlivňovali Pernštejni a nejdéle spravujícím
území Borohrádecka byl rod Kolovrat Libštejnský (1640-1861). Naše požadavky
byly zpracovány a zanedlouho jsme měli „na stole“ k projednání první návrh
obecního znaku i v provedení vlajky. Jaké bylo naše rozčarování – dle zaslaného
heraldického popisu (blasonu) vše sedělo, tak proč nás grafická podoba vůbec
nenadchla? Byla jsem pověřena k zaslání připomínek, které i zde v krátkosti
shrnu:
Použité motivy odpovídají textové části, ale bez této informace jsou pro
běžného

občana

těžko

pochopitelné.

Zastupitelé

mají

jinou

představu

o heraldickém znázornění daných motivů. Ve zkratce řečeno, chtěli by něco
malebnějšího, návrh působí stroze – příliš geometricky.
Zastupitelé mají představu lesního stromu, chtějí široké veřejnosti více
motivem přiblížit samotné žďáření – například plamen, motivem Divoké a Tiché
Orlice by rádi více evokovali soutok.
Naše námitky, připomínky byly vzaty na vědomí, ale zároveň nám bylo
vysvětleno, proč se vše nedá realizovat dle našich konkrétních představ. Při
tvorbě znaku je nutné přesně dodržovat zásady vexilologie a heraldiky. Na rozdíl
od sousední obce Lípy nad Orlicí není možné použít „mluvící znamení“ stromu,
neboť možnost konkrétního symbolického stromu v případě obce Žďár nad
Orlicí nemáme. Vše ostatní (jako je např. jehličnatý strom, slunce, kolo a
nekonečné množství „obrazců“ – tzv. heraldických figur ze života kolem nás)
nemá jednoznačnou spojitost s obcí a vyskytuje se v podstatě neadresně
kdekoliv. A to je dalším pravidlem heraldiky. Podoba navrženého znaku nesmí
kolidovat se znaky již v České republice užívanými. A po pravdě řečeno – těch
stromů má ve znaku již mnoho obcí.
Stále v nás ale hlodalo, proč jiné obce mají znaky s „takovými pěknými
obrázky“ a návrhy našeho znaku jsou takové strohé – nemalebné. Dostali jsme
odpověď i na tuto otázku. Mnoho obcí do znaku použila symbol - heraldickou
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figuru, který připomíná historickou událost zmíněnou například v kronice,
mnoho obecních znaků je odvozeno od znaku vrchnosti, některá znamení
ukazují na převažující zaměstnání v místě (motivy zemědělské, vinařské,
chmelařské, rybářské atd.) a co bývá nejčastěji hlavním vzorem pro tvorbu
znaku obce je obecní pečeť – její vyobrazení. A tady je opět ten kámen úrazu –
v kronice se nepodařilo nalézt událost, která by významněji ovlivnila dění a dala
se symbolicky zobrazit ve znaku, v naší obci nebyla a není podstatná část
obyvatelstva jedné profese a to nejdůležitější – ve Žďáru nad Orlicí se
nedochovala (a možná ani neexistovala) obecní pečeť, která by sloužila jako
předloha znaku.
Naopak

jednoznačně

musel

být

ve

znaku

zastoupen

motiv

tzv.

plamenného řezu („mluvící znamení jména obce“ – historické žďáření lesů),
figury nebo alespoň tinktury z erbů nejvýznamnější vrchnosti, modrý (Divoká
Orlice) a černý (Tichá Orlice) vlnitý řez znázorňující řeku nebo modrá zvlněná
vidlice vyjadřující soutok a tři části obce. Barevně jsme také limitováni, a to
heraldickým pravidlem o „kladení kovu na barvu a barvy na kov“.
Zdá se Vám to nesrozumitelné a složité? Věřte, nejste sami. Ale jak jsem již
uvedla – podoba znaku musí být bezpodmínečně v souladu s pravidly, zásadami
a uzancemi heraldiky. Pokud tomu tak není, znak obce nebude schválen.
Podvýbor pro heraldiku a vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky preferuje u obcí znaky jednodušší, které více odpovídají původním
praktickým funkcím znaků a také významu uživatele. A to si myslím, že
v návrzích znaku pro naši obec splněno bylo.
Nyní tedy k mé prosbě o spolupráci. Vzhledem k tomu, že pan heraldik
vyhotovil více návrhů, a to i na základě našeho připomínkování, rozhodli jsme
se dva favority uveřejnit ve zpravodaji a Vás občany požádat o účast v anketě,
kde zvolíte variantu návrhu „A“ nebo variantu návrhu „B“. Anketní boxy budou
umístěny v obchodu se smíšeným zbožím a před kanceláří obecního úřadu
ve Žďáru nad Orlicí a hlasovat můžete do 15.4.2015. Po tomto termínu se i
na základě Vašeho hlasu zastupitelstvo rozhodne pro konečný návrh znaku a
vlajky obce.
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VARIANTA „A“ (ZNAK, VLAJKA)

Vysvětlení motivů v návrhu:
 plamenný řez zelené a žluté (zlaté) barvy – historické žďáření a okolní
lesy
 tinktury z erbů nejvýznamnější vrchnosti (pánů z Potštejna – tři
stříbrná kosmá břevna v červeném štítě), stříbrná (bílá) a červená je
rovněž orlice v erbu Kolovratů, stříbrnou (bílou) a černou najedeme i
v erbu Pernštejnů, tři břevna - tři části obce
 vlnitý řez vyjadřující řeku Orlici – značení Divoké Orlice (modrá, vlnitá,
proudící voda) a Tiché Orlice (tmavá, klidná voda)
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VARIANTA „B“ (ZNAK, VLAJKA)

Vysvětlení motivů v návrhu:
 plamenný řez zelené, žluté (zlaté) a červené barvy – historické žďáření
a evokování dnešních okolních lesů
 modrá zvlněná vidlice ve stříbrném (bílém) poli – soutok Divoké a
Tiché Orlice, také symbol tří částí obce
Předem všem děkuji za aktivní účast v anketě a přeji krásný jarní čas.
Martina Benešová
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 ke dni 15.3.2015 má obec 473 obyvatel.
 19.5.2015 proběhne sběr drobného chemického odpadu.

 SE VYBÍRAJÍ MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2015:
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 2015.

PSI:
 cena za 1 psa je 50,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa je 75,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2015.

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.

TÍMTO MNOHOKRÁT DĚKUJI PANU JIŘÍMU ŠATNÍKOVI – MAJITELI SEZÓNNÍ
PROVOZOVNY OBČERSTVENÍ V OSADĚ SVĚTLÁ ZA DAROVÁNÍ ŽIDLÍ, KTERÉ
POSLOUŽILY JAKO VYBAVENÍ PROSTORŮ KROUŽKU ŠIKULKA.
Martina Benešová

Přichází jarní období a s ním i hezké počasí, které láká k vycházkám po obci. Co
ale rozhodně hezky nevypadá, jsou psí exkrementy. Nebuďte prosím lhostejní
k ostatním – vždyť psí výkal na veřejných prostranstvích není jen neestetický, ale
ztěžuje údržbu veřejné zeleně a především může být plný různých choroboplodných
zárodků. Pro majitele pejsků přikládám, jeden příklad za všechny:
Bojíte se škrkavky?
A jak nás psí výkaly ohrožují? Například v Praze bylo 21% dětských hřišť a pískovišť shledáno
pozitivními na výskyt vajíček škrkavky psí (Toxocara canis). Tento parazit je záludný tím, že
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dokáže mimo hostitele (např. v půdě) přežít i několik měsíců. Takže i při styku s již uschlým a
zdánlivě neškodným výkalem může dojít k nákaze. Výborným „rozšířovadlem“ škrkavek je
například sekání veřejné zeleně, kdy prach z exkrementů létá opravdu daleko. V těle člověka
potom larvy škrkavek putují tkáněmi a než se usadí například v játrech, mozku či oku, zanechají
za sebou pěknou spoušť.
PROTO MAJITELE A VENČITELE PSŮ ŽÁDÁM – SBÍREJTE PO SVÝCH
MILÁČCÍCH EXKREMENTY. OBEC PROZATÍM NEPŘISTOUPILA K SYSTÉMOVÉMU
NÁKUPU PYTLÍKŮ A ODPADKOVÝCH KOŠŮ, ALE PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE I DÍKY
NÍZKÉMU POPLATKU ZA PSA, SI KAŽDÝ PEJSKAŘ MŮŽE TYTO POMŮCKY POŘÍDIT
NA VLASTNÍ NÁKLADY. POKUD SE SITUACE NEZLEPŠÍ NEBO SE NAOPAK BUDE
ZHORŠOVAT, BUDE VEDENÍ OBCE NUCENO PŘISTOUPIT K NEPOPULÁRNÍM
KROKŮM, JAKO JE NAPŘÍKLAD POKUTOVÁNÍ NEBO ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA PSA.
Ale já věřím, že žiju v obci s rozumnými občany a k těmto krokům nebude nutné
přistoupit…..doufám…..
Na závěr citát: Pokud je nejlepším přítelem člověka jeho pes, tak se ten pes
dostal do potíží. Autor: Edward Abbey
Martina Benešová

Vážení občané,
po dalších třech měsících se opět hlásím s informacemi o naší škole a školce.
Díky plynovému topení je v celé budově krásné teplo a díky naší paní Petře Kosové i
čisto. Paní kuchařka, Jana Škopová, nám vaří úžasné dobroty a paní učitelky se snaží
s dětmi malými i velkými udělat kus práce. Ráda bych Vám tímto představila novou
paní vychovatelku a paní učitelku.
Paní vychovatelka, Bc. Renáta Šťastná, nastoupila do naší školy 1.12.2014 a
můžu zodpovědně říci, že jsem moc ráda, protože takového kreativního, pracovitého
člověka s přirozenou autoritou, naše škola potřebovala. Paní vychovatelka bydlí v
Pardubicích a ve svém volném čase se věnuje ochotnickému divadlu, vede kroužky v
dětském domově i v jedné základní škole. U nás vede Dramatický kroužek a kroužek
Angličtina hrou (pro děti ze ZŠ i MŠ). Přitom studuje na Pedagogické fakultě v Hradci
Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a tudíž může u nás ve škole i učit.
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Od 1. února nastoupila jako učitelka paní Mgr. Eva Bláhová z Chocně a v
naší škole vyučuje ve 2. a 3. ročníku. Učí angličtinu a všechny přírodovědné předměty.
Paní učitelka je velmi zodpovědná a pečlivá. Děti si ji oblíbily. Její přístup k pracovním
povinnostem můžu hodnotit jako velmi kladný. Sama mi nabídla vedení kroužku pro
děti z MŠ – Hudebně pohybové hry, který začal počátkem března a pro děti ze základní
školy povede kroužek Cvičení s hudbou.
Ráda bych napsala také několik slov o svých zaměstnankyních v mateřské
škole. Paní učitelka Brandejsová i Plíhalová, mají s dětmi obrovskou trpělivost, a co
občas postrádá každý rodič, jsou ve všech ohledech důslední. Kdykoliv se přijdu
podívat anebo jen nahlédnu z jídelny dveřmi, panuje v herně pohoda a radostná
atmosféra. Pláč nebo křik, ten jsem velice dlouho neslyšela. Děti spinkají na nových
postýlkách s nádherným povlečením. Těch hraček a her co mají k dispozici... Vím
jistě, že mnohým z nás, by se v takové školce určitě líbilo. Obě paní učitelky jsou
veselé a optimisticky naladěné, což je důležité pro celkovou atmosféru. Mají dlouholeté
zkušenosti, jak pracovní, tak i osobní a jejich přístup k dětem je profesionální.
Na konci ledna jsme v základní škole rozdávali dětem vysvědčení. Pro
prvňáčky, to bylo jejich první hodnocení známkami a mělo velký motivační význam.
Starší děti jsme se snažili objektivně a se vší zodpovědností ohodnotit za to, co ve škole
každý z nich dělá nebo nedělá. Po týdnu následovaly jarní prázdniny, které jak
doufám, si všechny děti užily.
A co nového se děje u nás ve škole? Asi deset dětí z MŠ chodí každý týden
k nám nahoru do třídy na kroužek Angličtiny hrou. Hravou formou se spolu s dětmi z
1. a 2. třídy, seznamují s cizím jazykem.
Tři předškoláci se jednou za měsíc v kroužku Škola pro předškoláky, pomalu učí
a připravují na to, co je od září čeká. A protože tento kroužek vedu, musím
konstatovat, že jsou opravdu všichni moc šikovní, což nám ukázali na Zápisu do první
třídy.
Od 18. února začal Plavecký výcvik, na nějž jezdíme do bazénu v Rychnově
nad Kněžnou.
Akce Bruslení v Třebechovicích, kterou děti ze ZŠ i několik dětí z MŠ,
navštěvovaly během měsíce února a začátkem března, měla velký úspěch. Pod
profesionálním vedením, se děti naučily základům bruslení a s úsměvem na tváři se
zdokonalovaly v této sportovní aktivitě.
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O

několika

akcích, které se během
třech měsíců konaly, se
zmíním jen v krátkosti. V
závěru února si děti užily
Karneval,

6.3.

zase

Muzikohraní a v minulém
týdnu

nám

v

rámci

projektu Celé Česko čte
dětem, přečetla moc krásnou
pohádku i poutavou pověst o
Žďáru a vesnicích v okolí,
paní Fialová, důchodkyně a
bývalá

učitelka

na

škole

ve

malotřídní
Chlenech.

Ještě

nesmím

zapomenout na účast třech
našich žáků na okresním
kole

recitační

soutěže

v

Rychnově nad Kněžnou, a to
jmenovitě

Elišky

Novotné,

Martina Berounského a Kamila
Kouckého. A i když se neumístili,
skvěle reprezentovali naši školu.
Koncem března dojde k první
ustavující schůzi Spolku rodičů
a přátel školy. Toto sdruženi
bude zajišťovat kulturní vyžití
jak školy, tak i celé vesnice.
Od dubna začnou fungovat webové stránky, za které chci poděkovat paní
Davidové.
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Ač nerada, ale přesto se musím zmínit o tom, co mi opravdu vadí. Před
vstupem do základní školy se, jak mi bylo sděleno, už několik let schází žďárská
mládež. To, že tady nacházíme nedopalky z cigaret, pet láhve a jiné odpadky, na to už
jsme si zvykli, ale před 2 týdny nám někdo cigaretou poškodil novou vitrínu. Touto
cestou tedy prosím toho, kdo nám takto ničí školní majetek, aby si uvědomil, že zde
máme kamerový systém a nerada bych něco dalšího řešila s policií.
A na závěr bych Vás ráda pozvala na Velikonoční jarmark, který se
uskuteční 27.3.2015 v 16 hodin v budově školy. Hned na začátku vystoupí se svým
programem děti z MŠ i ZŠ. Poté bude následovat samotný Jarmark, na kterém se
budou prodávat velice hezké výrobky, které vytvořily děti spolu s paní vychovatelkou.
Zakoupit si můžete i tradiční mazance, perníčky a linecká kuřátka. Malé překvapení
na Vás bude čekat v jídelně, kde bude připravena Kavárna s dobrotami od maminek
dětí ze ZŠ. Těšíme se na Vás a věříme, že svým nákupem opět podpoříte uskutečnění
různých akcí pro děti. Předem bych tedy chtěla moc poděkovat všem zaměstnancům
školy, maminkám a mnohým dalším, kdo se jakýmkoliv způsobem přičiní o zdárný
průběh této akce.
Mgr. Leona Vévodová, ředitelka místní ZŠ a MŠ

Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad
Orlicí, milí Žďárováci, ctění občané!
Níže sděluji novinky od ukončeného podzimu 2014. Poté co, jsme zdárně
přivítali Nový rok tradičním „sranda“ fotbálkem ve Žďáru na hřišti a mnozí i
večer v naší hospůdce, rozběhl se nám rok 2015. Koncem ledna jsme
pořádali tradiční fotbalový ples v hospodě Pod Kaštany. Jako obvykle se
skvěle vydařil a to i přesto, že nám chřipková epidemie zasáhla předjednanou
kapelu, avšak s velkým nasazením našeho předsedy Míry Šrajbra se nám
podařilo obstarat rovnocennou náhradu. Děkujeme všem příznivcům za
hojnou účast, když jim kromě příjemné atmosféry a byla odměnou bohatá
tombola. V průběhu února 2015 došlo ke zválcování hřiště.
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Zimní přípravu našeho oddílu jsme zahájili v sobotu 7.2.2015 na hřišti a
počali jsme budovat kondici výběhem na „Starožďárák“. Dále jsme sehráli
21.2. „přátelák“ na umělé trávě v Týništi nad Orlicí s výsledkem 2:8, když byl
výsledek ovlivněn velkou marodkou našeho mužstva. V rámci zimní přípravy
nás čekají 3 přátelská utkání, z toho jsme již 2 odehráli :
7.3.2015 od 15:00 hod s Albrechticemi B - výsledek 3:2 (branky Přibyl 2,
Malijovský)
14.3.2015 od 14:00 hod s Vysokým Chvojnem – výsledek 1:1 (branka Vacek)
21.3.2015 od 15:00 hod s Labutí Rychnov nad Kněžnou (hřiště ve Žďáru).
Jste srdečně zváni, otevřena bude u naše takřka rodinná hospůdka na hřišti,
samozřejmě po celé jaro 2015.
Co se týče změn v kádr, prozatím nemáme žádné velké novinky, probíhají
jednání. Nové hráče samozřejmě hledáme, hlavně bychom potřebovali omladit.
Jeví se za reálný příchod nového asistenta trenéra k ruce hlavnímu trenérovi
Karlu Marčíkovi. Do vsi se nám přistěhoval Michael Vaniš, co chytal v Hradci
Králové, pokusím se ho získat do týmu. Bohužel se nám zranil na celé jaro náš
obětavec a brankář Lůďa Cabalka v přáteláku s Albrechticemi, velmi mu
všichni přejeme brzké uzdravení!
Prozatím se s Vámi loučím naším lidovým a klubovým pozdravem. NaŽďár a
těšíme se naviděnou u zeleného pažitu na hřišti.

JARO 2015
Okresní přebor II. třídy - SYNYT
Petrovice - Žďár

NE

29.03.2015 15:00

Žďár - Solnice

SO

04.04.2015 16:00

Javornice A - Žďár

SO

11.04.2015 16:30

Žďár - Křivice

SO

18.04.2015 17:00
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Černíkovice B - Žďár

NE

26.04.2015 17:00

Žďár - 1. FC Rokytnice

SO

02.05.2015 17:00

Přepychy - Žďár

NE

10.05.2015 17:00

Žďár - Voděrady A

SO

16.05.2015 17:00

Lukavice - Žďár

SO

23.05.2015 17:00

Žďár - Častolovice B

SO

30.05.2015 17:00

Dobruška B - Žďár

NE

07.06.2015 14:00

Žďár - Kostelec B

SO

13.06.2015 17:00
Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Leden
 Schůzka sboru.
 Dne 10.01.2015 se konala každoroční Výroční valná hromada.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V tomto měsíci jsme se účastnili Výročních valných hromad okolních SDH.
 Životní jubileum 55 let oslavil náš dlouholetý člen a velitel pan Josef Kovařík.
 Na naší hasičské cisterně jsme vyměnili staré výtlačné ventily za pákové.
Únor
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Dne 20.02.2015 se konal tradiční Hasičský ples. Děkujeme tímto všem, kteří
nám přispěli cenami do tomboly.
 Letošní dětský karneval, který se konal 21.02.2015 měl tentokrát lesní
tematiku. Děkuji tímto všem sponzorům, kteří přispěli na tento karneval.
Kromě hasičů přispěla Obec Žďár nad Orlicí, Českomoravský štěrk a.s.
Světlá, Papírnictví Týniště n/O Jiří Uhnavý, Václav Berounský a paní
Hana Zoubková, která opět napekla pro děti plno sladkostí. Také děkuji
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všem, kteří nám pomohli s realizací tohoto karnevalu. A to Simona Němcová,
Aneta Chalupová, Martina Benešová, Michaela Šrajbrová a Luděk Cabalka.
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Březen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V tomto měsíci jsme začali po zimě kontrolovat naši techniku a vybavení. Dne
20.03.2015 se bude konat druhý ročník Maškarního karnevalu pro dospělé,
na který jste srdečně zváni. Loňský ročník měl veliký úspěch. Přijďte nás
podpořit a vyhrát zajímavé ceny v tombole a cenu za nejlepší masku.
Za SDH a JSDH Kamila Berounská
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KDE SE VZAL SVÁTEK ZAMILOVANÝCH 14. ÚNORA?
PROČ SLAVÍME VALENTÝNA?
Pohanské kořeny
Lidé, kteří Valentýna neslaví, často argumentují tím, že jde o módu z Ameriky.
Ale tento svátek má velmi staré kořeny. Už ve starověkém Římě se v polovině února
slavily Lupercalie, tedy svátek lásky. Oslavovala se při tom bohyně Juno, jež byla
ochránkyní žen a svateb a bůh Luperculus, který byl patronem stád, pastýřů a divoké
lásky.
Křesťanská legenda
Církev často potlačovala pohanské svátky tím, že na
jejich datum dosadila svátek světce s legendou, která se
nějak dotýkala legendy spojené se svátkem pohanským. Na
14. února tak připadá svátek svatého Valentýna, který byl
podle legendy ve 3. století knězem v Římě. Protože tajně
oddával křesťanské zamilované snoubence, byl zatčen,
uvězněn a popraven.
Láska a peníze
Moderní historie svátku svatého Valentýna se začala
psát r. 1907. Právě v tomto roce začal prodávat výrobce
vánočních pohlednic Walter Scott valentýnská přáníčka.

Chtěl

tak

zabránit

hrozícímu

bankrotu. Zdařilo se. Přáníčka se
stala hitem. Brzy se objevily dárečky
a obchod se zamilovaností se dal do
pohybu. Kdo chce slavit, ať slaví.
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CO JE MASOPUST?
Masopust je třítýdenní svátek,
který v minulosti začínal svátkem Tří
králů a končil Popeleční středou. Toto
období předcházelo čtyřicetidennímu
postnímu období před Velikonocemi,
kdy se má upustit od požívání masa.
Proto byl masopust často považován
za svátek jídla.
Historie masopustu
O masopustních rejích
z Čech

i

Moravy

jsou

dochovány písemné zprávy už
ze 13. století, ale svátek je
staršího data. V křesťanské
tradici

již

od

7.

století

předcházelo veselí půstu před
Velikonocemi. Od 11. století
při mších na Popeleční středu
žehnají

kněží

věřícím

svěceným popelem, jímž jim
dělají křížek na čele se slovy „prach jsi a v prach se obrátíš“.
Od

středověku

mrávokárci

vystupovali proti rozpustilostem, které se o
masopustu

děly.

neodradilo

od

oslavám.

Kolem

Lidi

to

záminky
18.

století

však

nijak

k bujarým
se

začaly

pořádat zvláštní taneční zábavy, tak zvané
reduty.

Zpočátku

byly

přístupné

jen

vyšším vrstvám, později všem zájemcům.
První reduta v Praze se konala v roce
1752.
Přípravou na masopust byl čtvrtek před
masopustní

nedělí

nazývaný

„tučný

čtvrtek“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl
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po celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava začala o „masopustní neděli“, bohatým
obědem a hodováním. Nezbytnou součástí jídelníčku byly koblihy všeho druhu, boží
milosti, klobásy, slanina a také pálenka, za třeskutého mrazu se prodávala horká
zhřívanice (horký alkoholický nápoj). Výslužka pro sousedy byla běžná, obsahovala
huspeninu, jelítka, jitrnice, ovar a škvarky.
V pondělí pak probíhaly různé taneční zábavy a v úterý sváteční maškarní
průvod. Ten se vydal obcí, u každé chalupy nebo domu kapela zahrála, dostali od
hospodyně občerstven, a tak to šlo po celé obci. Po průvodu byla další zábava
v hospodě. Tančilo se do půlnoci, to skončila veškerá zábava. Začala Popeleční středa
a s ní předvelikonoční postní období.
Popeleční středa se již nesla v přísně postním duchu. Oběd tvořila většinou
čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice nebo pečené brambory. Letos připadla
Popeleční středa na 18. února.

Zajímavost – kde se vzalo slovo
karneval?
Masopust,
také

ostatky

fašank
nebo

Karneval

je

češtiny

z italštiny.

původně

slovo

znamená

někde

karneval.
přejaté

do

Carnivale
„dej

vale

masu, „opusť maso“, „dej sbohem
masu“.

Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce
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Životní jubilea – leden – březen 2015
82 let

Josef Falta

89 let

Karel Kupka

82 let

Marie Římalová

80 let

Jaroslava Faltová

83 let

Eliška Nyklová

75 let

Ladislav Vencl

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

Vzpomínka:
Dne 30. dubna 2015 uplyne 30 let od úmrtí naší milované
babičky, paní Růženy Potočkové. S láskou vzpomínají

vnučky Jana Bašová a Halka Fibikarová
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