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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 13. června 2012
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
Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2011, a to bez výhrad.
2. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 6/2012.
3. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
4. Smlouvu o dílo č. 841/RB/107/2012, mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a
zhotovitelem STRABAG a.s..
5. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Bonita Group
Service, s.r.o..
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinným Obcí Žďár nad Orlicí a oprávněným
Bc. Gabrielou Noskovou.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu nemovitosti spojené se smlouvou o
zřízení věcného břemene mezi budoucím převádějícím a budoucím povinným z věcného
břemene Marií Schromovou a budoucím nabyvatelem a budoucím oprávněným z věcného
břemene Obcí Žďár nad Orlicí.
8. Kupní smlouvu č. 1008931243 mezi kupujícím Obcí Žďár nad Orlicí a prodávajícím
Pozemkovým fondem České republiky.
9. výpovědi nájemních smluv, které byly uzavřeny pro pozemky 195/1, 195/5 a 208/1 v k.ú.
Žďár nad Orlicí.
10. prodej části svého obchodního podílu ve společnosti ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí
v minimální výši 51,52 %. Současně ukládá starostce obce předložit na nejbližším
zasedání ZO konkrétní poklady potřebné k realizaci tohoto usnesení.
11. zhotovitele akce „zpevnění povrchu na dětském sportovišti“ Autodopravu Roman
Schrom.
12. přijetí dotace MMR ČR na projekt „Dětské hřiště ve Žďáru nad Orlicí“
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. nabídku společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec Králové a nezávaznou indikativní
nabídku společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha na koupi majoritního
podílu ve společnosti ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí.
2. zvýšení měsíčního školného v mateřské škole ve Žďáru nad Orlicí.
3. neudělení finanční podpory z Programu obnovy venkova na akci „Oprava asfaltového
povrchu na komunikacích tvořících střed obce Žďár nad Orlicí“.
Zpracovala: M. Benešová
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Vážení spoluobčané,
sportovní terminologií řečeno – „první poločas“
roku 2012 bude za námi, proto dovolte, abych Vás
seznámila s událostmi nedávno minulými a
průběhem rozpočtově určených akcí.
Jedním z plánovaných výdajů pro rok 2012
je vybudování dětského hřiště. V souvislosti
s realizací této akce byla podána žádost o dotaci
v programu Ministerstva pro místní rozvoj. Po
dlouhém očekávání jsme v měsíci květnu obdrželi
vyrozumění o přidělení finanční podpory ve výši
186 631,- Kč na projekt v hodnotě 266 616,- Kč
(spoluúčast obce je tedy 79 985,- Kč). Herní
sestava (2 x věž, 2 x skluzavka, kovový žebříkový
výlez, šikmý výlez s lanem, lanový most, řetězový
most, prolézací tunel, řetězová dvojhoupačka – vše
do výšky 1 m podesty a houpadla na pružině
medvěd a koník) bude umístěna v prostoru před
dětským
sportovištěm,
na
obecní
návsi.
V současné chvíli bohužel instalaci herních prvků
a mobiliáře brzdí administrativní šiml Ministerstva
pro místní rozvoj, obec čeká na zaslání podmínek pro čerpání dotace. Věřím, že se
nám podaří dětem udělat radost již v průběhu první půlky prázdnin.
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V souvislosti s udělením dotace
pro
dětské
hřiště
se
zastupitelstvo rozhodlo získané
prostředky
investovat
do
dětského sportoviště a celý
prostor a povrch byl přizpůsoben
k víceúčelovému
sportování.
Tímto Vás žádáme o dodržování
provozní doby, řádu a především
čistoty.
V případě
potřeby
můžete
kontaktovat
správce
hřiště – p. Švehlu.

Finančně nejnáročnější akcí letošního
roku je oprava asfaltového povrchu
na komunikacích kolem obecního
úřadu,
obchodu
se
smíšeným
zbožím
a
k nádraží,
včetně
položení obrub kolem obecního
parčíku
(bohužel
nám
nebyla
poskytnuta
finanční
podpora
v krajském Programu obnovy venkova).
Realizací projektu budou provedeny
finální úpravy „centra“ obce Žďár nad
Orlicí. Jako zhotovitel díla byla
vybrána na základě poptávkového
řízení (v režimu podlimitní veřejné zakázky) firma Strabag, a.s.. Opravy budou
zahájeny dne 25.6.2012 a předpokládané ukončení prací (položení nové živičné
vrstvy) je 13.7.2012. V této době žádáme občany o shovívavost a toleranci při řešení
dopravní situace v daném místě. O případném uzavření či omezení provozu budete
aktuálně v průběhu oprav informování. Děkujeme za pochopení.
Cenový přehled obdržených nabídek na základě
„Výzvy k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku“
Pořadí

Název firmy

Nabídnutá cena s DPH

1.

Strabag, a.s.

1 005 831,- Kč

2.

Colas CZ, a.s.

1 070 104,- Kč

3.

M- Silnice, a.s.

1 088 293,- Kč

Krásné léto a hlavně šťastné návraty z prázdninových cest domů Vám přeje
Martina Benešová
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Filipojakubská noc – Pálení čarodějnic ve Žďáru nad Orlicí dne 30.4.2012
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Dětský den – MILITARY CAMP dne 3.6.2012
Za bezvadné dopoledne pro děti děkuji Policii ČR Týniště nad Orlicí za
ukázku práce psovodů aj., sponzorům za finanční podporu a krásné ceny – J.
Karáskovi ml., R. Schromovi, I. Cvejnové, L. Peterkovi, P. Nedomanskému a A.
Plíhalovi a dobrovolníkům z řad SDH i „civilního obyvatelstva“, bez kterých by se
taková akce nemohla nikdy uskutečnit…..Díky moc Všem….
Martina Benešová
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Letní slavnost dne 15.6.2012
Ve spolupráci se Základní a mateřskou školou pořádala obec společenské
setkání pro všechny, kdo měl chuť přijít a pobavit se. Povedený kulturní program dětí
z místní ZŠ a MŠ, občerstvení v podobě „pouťových“ koláčků a domácích buchet
(tvůrkyně dobrot – p. Bohuslavová a p. Berounská), hudba k tanci i poslechu….to vše
přispělo k navození pohodové letní atmosféry.
Martina Benešová
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Vítání občánků obce Žďár nad Orlicí
Dne 16.6.2012 mi bylo ctí uvítat nové občánky: Pavla Valentu, Dominiku Polovou a
Barboru Zemánkovou. Přejeme šťastným rodičům i jejich dětem hodně zdraví a spokojenosti
v dalších letech života.
Martina Benešová
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Rozpočet obce Žďár nad Orlicí na rok 2011 by schválen na veřejném zasedání
zastupitelstva obce 15.12.2010 jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 4 137 940,- Kč.
Skutečné příjmy obce v roce 2011 činily 4 270 493,88 Kč a skutečné výdaje byly vedeny ve výši
4 050 586,55 Kč. Z toho vyplývá, že obec vytvořila zisk ve výši 219 907,33 Kč.
Obec čerpala v roce 2011 tyto dotace:
neinvestiční dotace Sčítání lidu 2011
neinvestiční dotace ze SR
dotace pro ZŠ

2 384,- Kč
144 340,- Kč
218 774,- Kč

Kromě běžných provozních nákladů obce (energie, veřejné osvětlení, údržba veřejných
prostranství, příspěvku na provoz místní ZŠ a MŠ, neinvestiční dotace TJ Sokol, finančního
zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů, platy zaměstnanců a odměny členů
zastupitelstva obce, kulturní akce atd.) byly hrazeny tyto akce:
pořízení malotraktoru VINEA 36 HP, oprava asfaltového povrchu komunikace na Horní Žďár,
rozšíření plynového topení na obci.
V roce 2011 byly veškeré výdaje obce hrazeny z vlastních finančních zdrojů.
Milena Tupcová, účetní obce

 ke dni 15.6.2012 má obec 454 obyvatel.
 MUDr. Řezáč nebude v době letních prázdnin dojíždět do naší obce,
ordinovat v prostorách obecního úřadu opět začne 11.9.2012 a po té jako
obvykle každý lichý týden.

A na závěr této rubriky poděkování – p. TOMÁŠI SEKYROVI ZA
BEZPLATNÉ

PŘENECHÁNÍ

4

KS

SLOUPŮ

PRO

VEŘEJNÉ

OSVĚTLENÍ
a firmě NIKA Chrudim, s.r.o. ZA SPONZORSKÝ DAR V PODOBĚ
OKRASNÉHO KAMENIVA, KTERÉ BYLO POUŽITO NA ÚPRAVU
POVRCHU NA DĚTSKÉM SPORTOVIŠTI.
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Poslední čtvrtletí letošního školního roku jsme prožili velmi aktivně.
Ve Sluníčku v Týništi nad Orlicí jsme jako každý rok pracovali ve výtvarné
dílně. Vyrobili si květinu z pediku. Nakoupili si drobnosti na velikonočním
jarmarku. V ZŠ Čermná nad Orlicí jsme sehráli několik zápasů ve vybíjené a
florbalu.

Všechny jsme vyhráli.

Ukončili

jsme

kurz

plavání

(v rychnovském bazénu). Letos
s

námi

Vyslechli

plavali

i

předškoláci.

jsme

poučnou

přednášku o zdravém životním
stylu. Jak se správně stravovat a
jak

jsou

drogy

nebezpečné.

Navštívili jsme hvězdárnu v Hradci
Králové. Zopakovali si učivo o
Sluneční soustavě.
Základní škola ve hvězdárně
Společně s mateřskou školkou jsme se pobavili divadlem, které za námi
přijelo do školy. Dvojice Matýsek hrála O kominíkovi Jozífkovi. Všichni jsme
navštívili v Pardubicích výstavu Krteček. Ve Slatiňanech jsme obdivovali chov
koní. Výlet do Šiklova mlýna s námi absolvovaly i některé maminky a babičky.
Na každoroční setkávání v místním hostinci jsme si připravili překvapení:
Letní slavnost. Pásmo o zvycích a obyčejích našich předků. Život na vesnici v
období letního slunovratu (senoseče a žně). K tomu jsme přidali tanečky a
divadelní představení.
Školáci ještě pojedou na olympiádu do ZŠ Lípa nad Orlicí. A pro velký
úspěch Čerta a Káči budou tuto hru hrát v Domově důchodců v Albrechticích
nad Orlicí.
Za odměnu se vydají na tajný výlet a budou spát v přírodě. Kolektiv ZŠ a
MŠ přeje všem hezké léto.
Blanka Hrušková, učitelka ZŠ
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Nejen sportovní činností se oddíl zabývá, je potřeba se taky starat o hrací
plochu. V březnu se provedlo vyčesávání staré trávy po zimním období. Následně se
provedlo hnojení jak na růst trávy, tak proti mechu. Některá místa byla proseta
travním semenem. Pravidelně každý týden se tráva seká a kropením udržuje v zeleném
stavu.
V sobotu 16.6.2012 se uskutečnilo setkání hráčů, kteří zde za oddíl hráli v 80. a
90. letech. Na setkání přišli všichni i s manželkami.

Setkání „staré gardy“
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K současnému mužstvu – po jarní sezóně mužstvo skončilo na 10. místě s 30 body.
V sobotu 23.6.2012 se uskutečnilo ukončení ročníku 2011/2012. Poté už nás čeká
jen příprava na nový ročník 2012/2013. Všem příznivcům přejeme pěkné slunné léto
a v srpnu zase na fotbale ve Žďáru nashledanou.

Hráči v nových dresech, které věnoval sponzor Mirra Ráček
I malí Žďárováci hrají fotbal, a to v SK Albrechtice nad Orlicí - v Okresním
přeboru přípravek 2011-2012 vybojovali se svým teamem skvělé 3. místo.

na fotografii 4 hráči z naší obce Michal Vošlajer, Míra Šrajbr, Martin Berounský a Kamil Koucký
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
V minulém čísle zpravodaje jsem děkovala sponzorům, kteří sponzorovali Dětský
karneval. Zapomněla jsem, ale zmínit jednoho sponzora /doufám, že jen jednoho/.
Proto bych chtěla dodatečně poděkovat paní Haně Zoubkové, která nám na karneval
napekla pro děti plno barevného cukroví, po kterém se jen, zaprášilo“.
Duben
Schůzka sboru
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
o výjezdová jednotka absolvovala rozsáhlý zdravotnický kurz pod vedením
profesionálního záchranáře Bc. Richarda Kubáta. Byl zaměřen jak na
všeobecnou první pomoc u dospělých a dětí, novinky v kardiopulmonální
resuscitaci, tak i na úrazové stavy při hasičských zásazích a dopravních
nehodách (zástavy srdce, fraktury, vnitřní poranění, popáleniny, šokové
stavy, masivní krvácení, atd.)
SDH i JSDH přijalo nového člena pana Ladislava Ondrucha - bývalého
profesionálního hasiče, jehož znalosti a zkušenosti budou naší jednotce velkým
přínosem.
30.4.2012 jsme opět technicky zajišťovali pálení čarodějnic.
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Květen
Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
-

údržba techniky

-

kondiční jízdy a školení řidičů

19.5.2012 jsme se zúčastnili Okrskové soutěže v Albrechticích, která byla
tento rok koncipována jako taktické cvičení – dálková doprava vody - a to jak
za pomoci spojení

několika požárních stříkaček PS12, tak i zásahovým

vozidlem.
Hasičské vozidlo prošlo pravidelnou STK.
Naše jednotka opětovně odstranila nánosy bahna na vstupu do řeky – u mostu
na Světlou.
V tomto měsíci jsme také za pomoci čelní lišty na hasičské cisterně umývali
komunikace ve Žďáru nad Orlicí, Světlé a Horním Žďáru.
Dne 26.5.2012 byl operačním důstojníkem Hasičského záchranného sboru
Rychnov nad Kněžnou vyhlášen naší jednotce poplach pro prověření
akceschopnosti. Průběh poplachu je uveden níže:

Prověřovací cvičení JPO V. - Žďár nad Orlicí – zaměřené na likvidaci požáru,
radiovou komunikaci a lezecké techniky.
08:41 vyhlášen poplach – na OPIS RK nahlášen požár dřevěné budovy
08:53 výjezd jednotky – družstvo o počtu 7 členů
08:55 příjezd jednotky na místo, průzkumem zjištěn požár suché trávy a nízkých
dřevin na pozemku přilehlém k dřevěné budově, o požár budovy samotné se nejedná
08:56 zahájení zásahu, nasazen 1x proud C, hasivo voda
09:20 lokalizace požáru
09:25 likvidace požáru
09:30 zjištěno - požárem zasažen vzrostlý strom přilehlý hlavní komunikaci, nebezpečí
pádu ohořelých částí na komunikaci
09:35 svedení dopravy na hlavní komunikaci do jednoho pruhu, doprava řízena
kyvadlově za pomoci radiového spojení, zahájení technických prací – odstranění
poškozených částí stromu – nasazen 2x hasič lezec + motorová řetězová pila
10:35 ukončení zásahu a návrat na základnu
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Červen
Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
-

údržba techniky – příprava požární stříkačky PS12 na závody

-

kondiční jízdy řidičů

-

absolvovali

jsme

základní

školení

jednotky

„vyprošťování

osob

z havarovaného automobilu“ na stanici v Týništi nad Orlicí – manipulace
s nejnovějším hydraulickým zařízením Lucas, vyproštění zraněné osoby
z automobilu za pomoci tohoto zařízení, zabezpečení automobilu
2.6.2012 se konala Okresní soutěž v požárním sportu v Pohoří u Dobrušky.
Z této

soutěže

několika
jelikož

jsme

hodinách
pořadatel

schopen

zajistit

po

odjeli
nebyl
plynulý

průběh soutěže.
3.6.2012 jsme vypomáhali
s pořádáním dětského dne.
Tentokrát zaměřeného na
armádní

výcvik.

Zajistili

jsme stavbu dvou stanů,
soutěže

s lezeckou

tématikou

a

dozor

u

některých soutěží.
A

jako

tradičně

jsme na závěr pro
děti

nastříkali

hasičskou pěnu a
děti

se

vydatně

vyřádily.

Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská a Tomáš Zahálka
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Něco z nové historie naší obce – osada Světlá
Krásná osada patřící k naší obci Žďár nad Orlicí. Nádherná příroda –
soutok Divoké a Tiché Orlice – chatová oblast. Na břehu Divoké Orlice
opravené „korýtko“ s pitnou vodou přímo z pramene.
Také z této osady se mnoho rodin odstěhovalo, ženy se provdávají,
spoluobčané umírají. Podařilo se mně i tady sestavit jména těch, kteří
v seznamu obce již nejsou:
 Absolon, Dostál, Holický, Kupka, Kořízek, Kaplan, Koucký,
Martinec, Pírko, Typlt, Svoboda, Špaček, Šolin, Štěpán, Škop,
Vanický, Vosáhlo, Zástěra, Zíma
Děkuji touto cestou za pomoc panu Absolonovi a Faltovi, také
doplňuji seznam obyvatel ze Žďáru, který v minulém čísle Zpravodaje
chybí:
 Ježek, Holub, Kopecký, Koďousek, Moravec, Škoda, Vondráž,
Vojtěch, Žídek.
Doufám, že se mně podaří sestavit také seznam obyvatel z naší osady
Chotiv.
Hana Petrláková

RODINNÉ A CÍRKEVNÍ SVÁTKY - První svaté přijímání
Je to významný svátek pro děti z katolických rodin. Jako jedna z mála
církevních slavností si první přijímání zachovali oblibu dodnes. Neplatí to jen u
nás, ale i v dalších katolických zemích světa. Pro věřící rodiče je to důležitý
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okamžik v životě jejich ratolestí a zejména holčičky se nevzpírají stát se na chvíli
obletovanými princeznami.
Někdy se mu také říká
dětská mše, protože mše
spojená

s prvním

přijímáním
věnovaná

je

dětem.

slavnostně
kostele
kolem

se

přijímáním

Ve

vyzdobeném
děti ve

deseti

zúčastní

vlastně

let

věku
poprvé

svatého
(dostanou

do

úst oplatku, Tělo Kristovo).
Ilustrační obrázek

Před tím ovšem projdou jakýmsi školením, aby chápaly, jak a proč probíhá mše
a jaký význam má svaté přijímání. Zároveň jdou poprvé v životě ke zpovědi. Je
to pro ně první důležitá církevní událost od pokřtění.
Děvčata bývají oblečena v krásných bílých šatičkách, ve vlasech a na šatech
mají věnečky nebo kytičky. Chlapci mají vestičky nebo saka. V moravských
obcích s folklorní tradicí bývají děti ve slavnostních krojích. Také jejich rodiče a
kmotři jsou ve slavnostním a po skončení mše se společně vyfotografují,
případně uspořádají na počest dětí slavnostní oběd.
Slavnost prvního přijímání se většinou koná po Velikonocích, termín
vychází často na konec května nebo začátek června. Počet zúčastněných dětí
bývá různý. Tam, kde není příliš silná komunita věřících, jsou to jednotlivci,
v silně katolických zemích, jako je např. Španělsko či Polsko, přistupují
k prvnímu přijímání společně celé školní třídy.
Podle knihy České zvyky a obyčeje Aleny Vondruškové nakl. Albatros
zpracovala Jana Řeháčková
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První svaté přijímání v Borohrádku
dne 1. května 1938
Starou fotografii významné události ze svého dětství nám poskytla
paní Milada Dytrtová.

Vzadu vlevo pan farář Vacek, vpravo pan katecheta Karel Píč
1. řada dívek zleva:
1. Vlasta Brzicová roz. Janáčková, 2. Vlasta Špačková roz. ?, 3. ??? 4. Marie
Bidlová roz. Antušová, 5. Milada Dytrtová roz. Zimová, 6. Růžena Koucká roz.
Marková (obě ze Světlé),7.??? 8. ??? 9. Jaroslava Kischová roz. Šimková 10. ???
11. Božena Chaloupková roz. Mančálová 12. a 13. ???
2. řada dívek zleva: 1. Marie ? roz. Košková, 2. ???, 3. ???, 4.
Provazníková roz. ? 5. Narciska Řeháková roz. Dostálová 6. ??? 7.
Kučerová roz. Šmídová, 8. Hana Prášková roz. Kubátová, 9.
Suchomelová roz. Kašparová, 10. Květa , roz. Formánková, 11.
Štanderová, později Zaujecová roz. Šrámková, 12. ???
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3. řada dívek zleva: 1. – 4. ???, 5. Zdena Vojtěchová roz. Schromová (ze
Žďáru), 6. Jiřina , roz. Herclíková, 7. Věra Sekyrová roz. ? 8. Olina ? roz.
Vojtěchová 9. Jiřina ? roz. Vrbatová 10. ???
Chlapce jsme identifikovali pouze čtyři.
1.řada chlapců zleva: 3. Václav Hloušek 6. Zdeněk Schrom ( ze Žďáru) 7.
Václav Černý 9. František Říha (ze Žďáru)
Děkuji milým dámám, paní Mileně Kučerové z Borohrádku a paní
Miladě Dytrtové ze Světlé, za příjemné společné pátrání.
Pokud jsme se někde zmýlily, tak se předem omlouváme. Další identifikaci
rády uvítáme.
Zpracovala Mgr. Jana Řeháčková

Nová hádanka:
„Zálesákům“ a „starousedlíkům“ více napovídat nemusím, ostatní místo naleznou po
krátké procházce lesem……

Hádanka z minulého čísla:
Studánka za Veselou Bídou, nad řekou mezi osadami Světlá a Chotiv.
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Vítáme nové občánky
Barbora Zemánková

nar. 19. 4. 2012

Barbora Hynková

nar. 25. 4. 2012

Martin Dvořáček

nar. 1. 5. 2012

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – duben – červen 2012
70 let

Zdeňka Sekyrová

70 let

Stanislav Koucký

82 let

Milada Dytrtová

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