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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 14. prosince 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. rozpočet na rok 2012 v příjmech 4 055 610,- Kč, ve výdajích 4 278 500,- Kč a krytí
rozpočtového schodku ve výši 222 890,- Kč z rezerv minulých let, dále schvaluje
rozpočtový výhled pro rok 2013 – 2015.
2. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 12/2011.
3. podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova na rok 2012
v dotačním titulu č. 2 - Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a
místních komunikací, infrastruktura na projekt „Oprava asfaltového povrchu na
komunikacích tvořících střed obce Žďár nad Orlicí“.
4. podání žádosti o dotaci na projekt „Dětské hřiště pro obec Žďár nad Orlicí“ v programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
5. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
6. vnitřní předpisy obce:
Směrnice č. 3/2011 – Směrnice o odepisování majetku
Směrnice č. 2/2011 – Směrnice o inventarizaci a plán inventur
Dodatek ke směrnici o časovém rozlišení č. 5/2010
Směrnice o účetnictví
7. položky uvedené v příloze č. 6 k vyřazení z účetní evidence majetku obce.
8. uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. Př.
57/09 mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
ČR.
9. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 213N09/43 mezi Obcí Žďár nad Orlicí a
Pozemkovým fondem ČR.
10. uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací mezi Obcí Žďár nad Orlicí
a firmou Autodoprava Roman Schrom.
Zpracovala: M. Benešová

Váţení spoluobčané,
ze všech stran jsme doslova bombardováni zprávami o nepříznivé hospodářské
situaci a prognózami, ţe rok 2012 bude pro nejen českou ekonomiku kritický. Proto i
sestavování obecního rozpočtu pro následující rok bylo ovlivněno tímto nepříjemným
výhledem.
Příjmy byly oproti roku 2011 poníţeny a výdaje závislé na jiţ dlouho avizované
zvýšení cen (zboţí a sluţby zařazené v dolní sazbě DPH či energie) jsme upravili na
předpokládané hodnoty tak, aby byly zajištěny provozní náklady obce běţného roku.
Ale vzhledem k faktu, ţe se za poslední dva roky podařilo ušetřit finance a obec
vykazovala přebytkový rozpočet, rozhodlo se zastupitelstvo realizovat dvě zásadní akce
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uvedené i ve volebním programu pro období 2010-2014 a zapojit rezervy minulých let
ve výši 222 890,- Kč.
Jednou z těchto investicí je oprava komunikací a poloţení obrub okolo obecního
parčíku. Kromě nového asfaltového povrchu s odvodněním, přeloţení chodníčku před
obecním úřadem, je v souladu s podanou ţádostí o dotaci v Programu obnovy venkova
plánována oprava komunikace za obecním úřadem (kolem obchodu se smíšeným
zboţím). Realizace opravy uvedené cesty je ale nejistá, jelikoţ se prozatím nepodařilo
nalézt řešení k narovnání vlastnického vztahu mezi obcí a majitelem pozemku
zasahujícího do komunikace. Pro dosaţení dohody vyvineme maximum úsilí,
uskutečněním tohoto projektu jako celku by se podařilo provést finální úpravy
reprezentativní části - středu obce Ţďár nad Orlicí.
Dalším plánovaným výdajem je úprava veřejného prostranství před dětským
sportovištěm – instalace herních prvků. Jsme si vědomi, ţe podobné místo pro děti
předškolního a školního věku v obci dlouhodobě chybí, a proto jsme se rozhodli tento
záměr uskutečnit v příštím roce. O finanční podporu na vybudování „dětského hřiště“
jsme ţádali v programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a výsledky hodnocení by
nám měly být známy v průběhu jara 2012. Od případného přidělení dotace se budou
odvíjet i úpravy povrchu na dětském sportovišti, neboli – kdyţ ušetříme obecní peníze,
můţeme je investovat v dalších akcích.
Jaký opravdu bude rok 2012 si s přesností nedovolí
odhadovat ani ti nejerudovanější finanční experti. Ale je dobré
řídit se zdravým selským rozumem a „počítat s tím horším a
doufat v to lepší“. Já věřím, ţe pro Vás to bude rok co
nejméně problémový. Krásné proţití vánočních svátků,
šťastný nový rok, a to bez čeho ostatní nemá smysl – pevné
zdraví Vám přeje

Martina Benešová

Naše obec se jako člen dobrovolného svazku obcí Poorlicko účastní procesu
tvorby a aktualizace „Strategického plánu rozvoje mikroregionu Poorlicko“. Jednoduše
řečeno – sdruţené obce aktualizují do rozvojového dokumentu postupné kroky a cíle,
kterých by chtěly jednotlivě nebo i společně v budoucnu dosáhnout.
Takový záměr není moţné uskutečnit bez důkladného poznání současného
stavu území a vyslechnutí názorů a pocitů občanů dané obce – mikroregionu. Proto si
Vás dovoluji poţádat o vyplnění a odevzdání dotazníku, který naleznete vloţený
v tomto vydání zpravodaje. Boxy pro ukládání anketních lístků budou umístěny
v obchodě se smíšeným zboţím a před kanceláří obecního úřadu ve Ţďáru nad Orlicí,
a to do 12.1.2012.
Mnohokrát děkujeme za Váš názor, který můţe být důleţitým vodítkem pro
určení priorit a cílů nejen v naší obci.
Martina Benešová
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 ke dni 15.12.2011 má obec 438 obyvatel.
 V kanceláři obecního úřadu jsou k nahlédnutí a případnému zakoupení
kalendáře obce Ţďár nad Orlicí, a to za výrobní cenu 140,- Kč.
 v kanceláři obecního úřadu je k dispozici vlakový a autobusový jízdní řád
platný od 11.12.2011 do 8.12.2012 ve stanici obec Ţďár nad Orlicí.

Váţení občané,
blíţí se zima a s ní i dlouhé zimní večery, tak proč stále jen sedět u televize, kdyţ
si můţete přečíst pěknou knihu. Chtěla bych Vás touto cestou pozvat k návštěvě
obecní knihovny. Máme domluvený výměnný fond s Městskou knihovnou v Týništi
nad Orlicí. Registrace i zapůjčení knih je bezplatné. Věřím, ţe si vyberou děti i dospělí.
Jen v krátkosti chci nabídnout pár titulů:
pro nejmenší:
-

O mašince Tomášovi
Medvídek Pú
Poník hvězdička
Hurvínkova cesta do Tramtárie
pro starší:
-

Chytrému napověz
Kniha lesních moudrostí
Velká kniha závodních automobilů a motocyklů
a kniha o příběhu mediálně známé gorily Moji

pro dospělé:
-

Detektivní, historické a válečné romány a beletrie pro ţeny
Ráda bych také upozornila na dva výtisky diplomové práce – „Vývoj obce Ţďár

nad Orlicí“, kterou nám věnoval pan Lukáš Kalecký. Popisuje v ní historii i současnost
obce a okolí, to vše doplněné fotografiemi. Dospělí a hlavně děti – přijďte se podívat
knihovny a vyberte si tu svoji správnou knihu. Otevřeno je kaţdou středu od 14.30 do
16.30 – těším se na Vás.
knihovnice Helena Němcová
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Pramen se nachází Ve stráni s pouţívaným názvem „U KOREJTKA“. Nejstarší
ţijící pamětníci vzpomínají, ţe to byl dlouhá léta jediný zdroj pitné vody pro celou obec,
takţe bylo o něj náleţitě pečováno.
Po zavedení vodovodu jeho vyuţití výrazně pokleslo. Poslední léta okolí pramene
chátralo. Dřevěné zábradlí s lavičkou se rozpadlo, pramen slábnul díky úniku vody do
okolí, přístupová cesta byla nebezpečná.
V současné době veřejně prospěšné práce nejsou příliš v módě a lidé se do
brigádnické činnosti moc nehrnou. O to víc potěšilo, ţe se našli jedinci, kteří jsou
ochotni něco pro své okolí udělat.
S podporou zastupitelstva obce byla během dvou brigád provedena celková
rekonstrukce světelského pramene. Pramen vody byl sjednocen novým potrubím, břeh
zpevněn a vyčištěn, vylepšila se i přístupová cesta včetně nového zábradlí.
Přijďte se pokochat krásným výhledem na Divokou Orlici a lipské louky, zároveň
můţete ochutnat „ţivou vodu“ – chutná výborně!!!!
Jiří Šedina, Světlá

Stav před „rekonstrukcí“

Stav po „rekonstrukci“
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Tichými a rychlými krůčky se opět blíţí čas vánoční, ale já bych chtěla
zavzpomínat na čas jablíčkové vůně – podzim, který jsme si s dětmi uţili.
Na první výlet se celá škola vydala na výstavu „Zahrada Čech“ do Častolovic.
Ovoce, aranţmá z květin, keramika a mnoho dalšího se určitě líbily všem, ale největší
úspěch sklidili zakrslí králíčkové, které si děti mohly i učesat. Ovoce a hlavně jablka
nás provázely dál, ve školce jsme si z nich dělali zdravé mlsání, jablíčkové špízy a
školáci zase pekli štrůdl.
Zajímavý záţitek jsme měli z návštěvy pána s dravci, čápem a liščím mládětem.
Viděli jsme ukázky lovu sokola, orla a sovy. Čáp chodil se svým páníčkem jako pejsek,
vychovával si ho od mláděte. Lišče mělo krásně hebounkou srst a všichni si ho jenom
malinko pohladili.
Pomalu se přiblíţilo posvícení a my jsme si připravili obloţené mísy z drobných
dobrůtek přinesených dětmi a dosyta se vytancovali při dechovce – písničkách našich
babiček a dědečků. Musím přiznat, ţe se dětem opravdu líbily.
Se zkracujícími se dny a přibývající tmou občas vystrkují růţky i bubáci a
strašidla, proto jsme si o nich povídali – jak se jmenují, kde se vyskytují, čím by nás
chtěli lekat, kdybychom se náhodou báli. Ale my se nebojíme, my jsme se za ně
převlékli a při CD Bu-bu si strašidlácky zaskotačili a na závěr „strašidlákování“ se
vypravili slavit Halloween. Školní zahrada se ve tmě změnila v rejdiště strašidel a
kaţdé dítě muselo prokázat svoji
odvahu a samostatně projít
zahradou
změněnou
k nepoznání a orientovat se

podle světýlek bludiček – svíček. Potom
všemoţná strašidla průvodem došla do
krásně strašidelně vyzdobené hospody a
tam si zasoutěţila o dobroty. Porota sloţená
z odborníků vybrala nejhezčí strašidláky.
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Dospělá halloweenská strašidla

Odborná porota
Školáci se byli koncem listopadu
podívat Týništi nad Orlicí v domě dětí
„Sluníčko“ na tradiční vánoční výstavu
s moţností tvoření.
Mikuláš, čert a anděl na naše dětičky nezapomněl a přijel se na ně podívat. I ti
nejmenší ze školky statečně zpívali píseň „Mik-miku-Mikuláš přišel s čertem na koláč“
a dostali nadílku. Ovšem ti starší a zlobivější nejen ţe museli zpívat, ale museli
prokázat i fyzickou zdatnost několika kliky. Čert ji dříve nadílku nechtěl dát a také
notně hrozil metličkou.
Poslední akce v tomto roce je jiţ tradiční vánoční jarmark s malým vystoupením
dětí, vánočním čajem – pro dospěláky s něčím ostřejším a vánočkami od našich paní
kuchařek – to vše na zahradě a v budově školy. Všichni jsou opět zváni k nákupu
nějakého „vánočníčka“ z šikovných rukou našich dětí.
Děkujeme všem rodičům ze školky i ze školy za spolupráci, přejeme zdraví a
štěstí v příštím roce.
Dagmar Plíhalová, učitelka MŠ
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Skončila podzimní část sezóny

vítězná remíza prohra skóre
utkání

Pořadí

mužstvo

1.

Dobruška
B

11

1

2

39:14

34

V tabulce po pěti zápasech bylo naše

2.

Vamberk A

9

3

2

42:19

30

muţstvo na desátém místě se čtyřmi

3.

Lípa A

9

2

3

44:23

29

body. Po skončení sezóny jsme na

4.

Labuť RK

8

4

2

40:20

28

devátém místě, ale uţ se šestnácti

5.

Albrechtice
A

8

3

3

40:29

27

špatnými, doma jsme vyhráli třikrát,

6.

K. Lhota A

8

0

6

26:23

24

jedenkrát remízovali, získali jsme 10

7.

Solnice

6

4

4

30:24

22

bodů

jsme

8.

Zdelov

6

4

4

25:20

22

získali jen 6 bodů z 18 moţných – za

9.

Žďár

5

1

8

22:31

16

10.

Rychnov B

4

2

8

30:36

14

11.

Javornice A

3

2

9

17:39

11

12.

Petrovice

3

1

10

15:31

10

13.

1. FC
Rokytnice

2

2

10

14:44

8

14.

Doudleby
B

1

1

12

14:45

4

2011/2012 okresního přeboru II. třídy.
V zářijovém vydání zpravodaje jsme
informovali o začátku této sezóny.

body. Muţstvo střídalo dobré zápasy se

z 21

moţných.

Venku

výhry v Petrovicích a Doudlebách. Do
jarní

sezóny

čeká

muţstvo

hodně

práce, jelikoţ spodní část tabulky je
hodně vyrovnaná.
Do nového roku přejeme všem
příznivcům a hráčům oddílu hodně
štěstí a zdraví.

body

Výbor TJ Sokol
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Ţďáru nad Orlicí
Září
 Pravidelná schůzka sboru.
 V měsíci září absolvovali vybraní členové výjezdové jednotky KURZ LEZECKÝCH
TECHNIK. Osvojili si postupy při slaňování, sestupu i výstupu

na

laně,

záchraně osob ve výškách a nepřístupném terénu. Kurz byl zakončen písemným
testem pro ověření znalostí a praktickou zkouškou, po jejichţ úspěšném sloţení
obdrţeli osvědčení o odborné způsobilosti. V současné době má naše jednotka
tři členy s certifikací "hasič - lezec" s oprávněním provádět výškové a
záchranné práce na území Evropské unie, dle směrnic Evropského
parlamentu.
Říjen
 Pravidelná schůzka sboru.
 Dne 8.10.2011 jsme pořádali sběr starého ţeleza. Po vsi a přilehlých osadách
jsme ho nasbírali 2,5 tuny.
 Jiţ tradičně se dne 29.10.2011 uskutečnila ,,Posvícenská zábava“.
Listopad
 Pravidelná schůzka sboru.
 Údrţba a opravy hasičské techniky a vybavení.
 Příprava hasičské techniky a výstroje na zimní období
 Školení a výcvik členů výjezdové jednotky:
07.11.2011

- údrţba techniky, práce na poţární stříkačce PS 12
- poţární taktika, bezpečnost práce při výjezdu, zásady a nebezpečí
při zásahu

21.11.2011

- poţární taktika, organizace jednotky k výjezdu a při výjezdu,
předpisy poţární ochrany

28.11.2011

- spojový řád, obsluha vysílací techniky, volací znaky, zásady
radiové komunikace a s nimi spojená legislativa, signály u poţáru
- kondiční jízdy, praktický výcvik

Prosinec
 Pravidelná schůzka sboru.
 Údrţba a opravy hasičské techniky a vybavení.
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Dne 2.12.2011 uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů
Mikulášskou nadílku pro děti.
Po pohádce, která se konala v
místním hostinci, přišel Mikuláš
s Čertem a Andělem a přinesli
dětem pár drobných sladkostí.
Tímto děkuji hasičům a obzvlášť
paní Simoně Němcové za
organizaci „Mikulášské nadílky“.

Večer plný překvapení,
pocit, který jindy není,
dobré jídlo do bříška,
bohatého Ježíška.
Tohle všechno na Vánoce,
hodně zdraví v novém roce.

Všechno nejlepší v roce 2012 Vám přeje Sbor
dobrovolných hasičů Žďár nad Orlicí.
Za SDH Ţďár nad Orlicí Kamila Berounská a Tomáš Zahálka

Ze staré obecní kroniky
Ach ty úřední průtahy! Stěţujeme si na ně dnes, stěţovali si
na ně občané i v dobách dřívějších. I stará obecní kronika se o
nich zmiňuje v roce 1937 na straně 362.
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Meliorace u Světlé a Tůmovky
„…19. listopadu 1937 kolaudován byl meliorační podnik Vodního
družstva ve Světlé nad Orlicí, který měl za účel odvodniti mokré
pozemky v lukách pod Světlou a na Tůmovce. Družstvo ustaveno bylo
již v roce 1931, kdy zahájeny přípravné práce, ale pro obtíže a rekursy,
které jsou snad nezbytností a obvyklým zjevem při všech veřejných
pracích v obci naší podnikaných, nemohlo dlouho býti přikročeno ku
provádění. Až teprve, když čas a smrt odstranily překážky, v letech 1936
– 37 podnik proveden a splnil vytyčený úkol…“
Zpracovala Jana Řeháčková

Na Novej rok o slepičí krok…
1. leden je dnes důleţitým datem,
kdy většina obyvatel planety očekává
s nadějí, co jim přinese další rok. Bývá
zvykem přát si zdraví a štěstí a dávat si
různá předsevzetí. U nás se první den
v roce slaví v rodinném kruhu dobrým
obědem,

procházkami

a

návštěvami.

Nikoho ani nenapadne, ţe by to mohlo
být jinak. A přece bylo, dokonce po celá
staletí. Začínat rok prvním lednovým
dnem

je

vytvořená

novodobá
a

dohoda,

vzhledem

uměle

k přírodnímu

koloběhu vlastně nelogická. Pro naše
předky byly důleţitými mezníky pro běh
času jarní a podzimní rovnodennost a
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letní a zimní slunovrat. Kolem nich se soustředilo nejvíc pohanských
obřadů. Velký význam mělo pro zemědělce jaro, kdy se probouzí příroda,
rodí se mláďata a chystají se práce na polích. A tak se v některých zemích
začínal nový rok 25. března, jinde slavili 19. březen (den stvoření světa),
anebo také 1. březen či velikonoční Zelený čtvrtek. Severně od Alp
(v Německu, v Uhrách i v Čechách) se tradičně za počátek roku pokládal
25. prosinec (význam zimního slunovratu). Aţ na výjimky se tento termín
dodrţoval za vlády všech Přemyslovců, česká královská kancelář ho
důsledně uţívala aţ do husitství. 1. leden byl všeobecně přijat aţ v 17.
století, zřejmě vlivem reforem a sloţitých posunů v kalendáři.
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Koledníci
Nový
některé

rok

býval

skupiny

příleţitostí

obyvatel

k finančnímu

přilepšení.
peněţitý

pro

Lidé
obnos

v kostele,
odměňovali

dostávali
za

zpěv

hospodáři
čeledíny

a

děvečky, duchovní dostávali
dárky

od

dostávali

věřících,

učitelé

odměnu

za

rozesílání malovaných přání. Ve městech i na venkově se chodilo také
koledovat.

Například

pekařští

a

sladovničtí

tovaryši

v maškarách

obcházeli domácnosti, zpívali a peroutkami ometali prach. Někde zase
koledníci převlečení za baby chodili s hrnečkem kolomazi, strašili děti, a
kdyţ někdo nedával pozor, hned ho začernili. V první polovině 20. století
bylo běţné, ţe do domácností chodili přát štěstí do nového roku popeláři,
listonoši, domovníci, kominíci, ponocní, tedy profese, s nimiţ se lidé
setkávali v průběhu celého roku. Byli-li s jejich prací spokojeni, rádi jim
poskytli malou odměnu.
Chození s fanfrnochem
Koledovat chodily i děti. Z Čech i z Moravy se dochovaly zprávy o
chození s bukálem neboli bukačem, také bzučánem či fanfrnochem. To
byl zvláštní hudební nástroj, jeho bručivé zvuky doprovázely koledníky při
zpěvu.
Novoroční pověry
Dodnes se udrţelo „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. A proto se lidé
nemají hádat, zlobit a rozčilovat. Je dobré mít na sobě něco nového a
v kapse trochu peněz. Pečlivě se sledovalo, kdo na Nový rok ráno první
vstoupí do domu, bylo-li to dítě, přineslo štěstí, byla-li to stará ţena, bylo
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stránka 13

zle. Dodrţovala se i spousta zákazů, které se
týkaly praní prádla, mytí, anebo mlácení obilí,
při porušení hrozilo nebezpečí špatné úrody.
K novoročnímu obědu se jedl uvařený „prasečí
rypáček“, tedy ovar. Někde je tradičním jídlem
čočka (hodně peněz). Lidé věřili, ţe kdyby podávali k obědu kuře, husu
nebo jiného opeřence, ulétlo by jim štěstí. A dodnes se v některých
rodinách nabízí vánočka s jedním zapečeným hráškem, kdo ho najde,
bude mít štěstí celý rok. Tak hodně štěstí!!!
Podle knihy České zvyky a obyčeje Aleny Vondruškové nakl. Albatros
zpracovala Jana Řeháčková

Nová hádanka:
Část naší obce – tentokrát pod „sněhovou peřinou“.

Hádanka z minulého čísla:
Bývalá kachní farma u Staroţďárského rybníka.
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Letošní poslední vítání občánků proběhlo aţ po uzávěrce zářijového vydání
zpravodaje, proto dovolte, abychom nové občánky – Tobiáše Peterku, Robina
Rufra a Adélku Kupkovou představili obrazem nyní……

A dne 16. prosince 2011 proběhl jiţ ve článku D. Plíhalové zmíněný „Vánoční
jarmark“. Dětem se představení povedlo, výrobky s vánoční tematikou nás
nadchly…..pohoštění ve školní kuchyni bylo vynikající. Děkujeme za „předvánoční
pohlazení“………
Martina Benešová
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Vítáme nové občánky
Pavel Valenta

nar. 22.8.2011

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Ţivotní jubilea – říjen – prosinec 2011
83 let

Boţena Pinkasová

81 let

Jiřina Weigertová

87 let

Jaruška Kupková

70 let

Vladimír Felcman

85 let

Olga Šumpíková

81 let

Marie Bidlová

96 let

Marie Neumanová

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

Rozloučení
Jana Davidová
Lubomír Šimerda

r. 1937

Chotiv 7

r. 1935
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