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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12. prosince 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. vyrovnaný rozpočet v příjmech i výdajích na rok 2013 ve výši 4 593 900,- Kč, dále
schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2014 – 2016.
2. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 12/2012.
3. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
4. podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova na rok 2013
v dotačním titulu č. 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti na
projekt „Bezdrátový rozhlas pro obec Žďár nad Orlicí“.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Žďár nad Orlicí č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. odvolání člena školské rady Základní školy a mateřské školy Žďár nad Orlicí p. Kamily
Berounské.
7. jmenování člena školské rady Základní školy a mateřské školy Žďár nad Orlicí p. Kamila
Kouckého.
8. Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum ORP Kostelec nad Orlicí a
eGovernmentové služby ve správním území ORP“ uzavřené mezi realizátorem projektu
(žadatel) Městem Kostelec nad Orlicí a partnerem projektu Obcí Žďár nad Orlicí.
9. uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací mezi Obcí Žďár nad Orlicí a
firmou Autodoprava Roman Schrom.
Zastupitelstvo obce stanovuje:

1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření do výše 100 000,- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami na
obecním úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starostka obce samostatně provádět jen
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků
z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce,
v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných
škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a
dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika.
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starostky obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění.
Zpracovala: M. Benešová
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Vážení spoluobčané,
co říct na úvod prosincového zpravodaje? Ráda bych, kdyby to mohlo být něco,
co by Vás potěšilo, zahřálo v zimním čase. Je přeci čas Vánoc, a i když každý z nás
nemusí prožívat právě to nejšťastnější období, je to doba, kdy bychom měli na chvíli
zapomenout na starosti všedních dní a užívat si těch vzácných chvil klidu, pokoje,
pokud možno v přítomnosti svých nejbližších - lidí, které máme rádi. Protože to
všechno ostatní je možné si koupit a hodnota hmotných statků je neskutečně
pomíjivá. Hezké vzpomínky zůstávají….. Nevím, zda Vás následující informace potěší či
zahřejí, ale již tradičně ve čtvrtém vydání zpravodaje toho roku představuji rozpočet
obce, tentokrát pro rok 2013.
V minulém čísle jsem Vás v krátkosti seznámila s pozitivními změnami, které
obci přinese novela zákona o rozpočtovém určení daní od 1.1.2013. Rozpočet jsme
oproti letům minulým upravily a navýšily daňové příjmy. Ale vzhledem k trvající recesi
a pesimistickým výhledům pro českou ekonomiku jsme předpokládané příjmy z daní
zvýšili „pouze“ o cca 500 000,- Kč, v položce „Nespecifikované rezervy“ (finanční
rezerva pro nepředvídatelné události) bylo alokováno 135 000,- Kč. Výdajová stránka
rozpočtu kromě zajištění běžných provozních nákladů obce a příspěvků na činnost
Základní a mateřské školy, fotbalového oddílu TJ SOKOL a organizační složky obce
JSDH počítá i s realizací následujících akcí:
 „Bezdrátový rozhlas v obci Žďár nad Orlicí“ (bude upraveno rozmístění hlásičů
dle aktuálních potřeb, pokryta bude i osada Chotiv a místní část Horní Žďár, celý
systém bude napojen na varovný systém HZS Královéhradeckého kraje) –
vyčleněno 420 000,- Kč
 zhotovení díla „Veřejné osvětlení v lokalitě k hřišti“ – vyčleněno 260 000,- Kč
 opravy cest (dle aktuálních potřeb) – vyčleněno 250 000,- Kč
 oprava střechy nad školním bytem (havarijní stav) – vyčleněno 120 000,- Kč
 zakoupení nové mulčovací sekačky (současná sekačka Dino z roku 1995 je
z důvodu poruchy mimo provoz a náklady na její opravu se odhadují
v desetitisících korun) – vyčleněno 100 000,- Kč
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 obnova veřejné zeleně v obci (ošetření lipové aleje na návsi, případně stromů u
školy + náhradní výsadba) – vyčleněno 80 000,- Kč
 na základě obdržené petice „Řešení dopravní situace v osadě Světlá“ byla
starostka obce pověřena zahájit jednání s Policií ČR – dopravním inspektorátem
Rychnov nad Kněžnou, a to ohledně instalace retardérů a dopravního značení,
které dle návrhu petice má zvýšit bezpečnost v osadě Světlá. Při této příležitosti
bude projednána možnost instalace retardérů na komunikaci před dětským
hřištěm – vyčleněno 80 000,- Kč
Rozpočet byl navržen a dne 12.12.2012 na veřejném zasedání zastupitelstva obce
schválen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích ve výši 4 593 900,- Kč.
Jak vidno, úkolů nás čeká mnoho a
já věřím, že se je podaří bezezbytku
splnit. Proto přeji i Vám sílu zvládat
předsevzaté, pevné zdraví, bez kterého je
všechno ostatní zbytečné a hlavně to
obyčejné lidské štěstí. To vše nejenom
o svátcích vánočních, ale po celý rok
2013.
Martina Benešová

 ke dni 15.12.2012 má obec 468 obyvatel.
 v kanceláři obecního úřadu jsou k nahlédnutí a případnému
zakoupení kalendáře obce Žďár nad Orlicí, a to za výrobní cenu
159,- Kč.
 v kanceláři obecního úřadu je k dispozici vlakový jízdní řád
platný od 9.12.2012 do 14.12.2013 ve stanici obec Žďár nad
Orlicí.
 sazba poplatku pro poplatníky za svoz a uložení odpadů zůstává
v roce 2013 na stejné úrovni jako v roce 2012 - 480,- Kč.
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Také letos pro nás „starší“
uspořádal Obecní úřad výlet pod
vedením naší starostky.
Kudowa lázně – návštěva
trhů – Peklo u Nového Města
nad Metují i zámek na krásném

náměstí Nového Města. Výborná nálada,
dobrý oběd – prožít tak pěkný den se
spoluobčany, co si můžeme více přát?
Díky Obecnímu úřadu.

Hana Petrláková
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Čas plyne jako voda…. Tichými a rychlými krůčky se opět blíží čas vánoční, ale
zavzpomínejme ještě na dobu podzimní.
V září, tak jako každoročně začal nový školní rok pro školáky a docházka do MŠ
pro nejmenší. Začátek děti zvládly na výbornou.
Na první výlet se celá škola vydala do Častolovic. Jako každý rok zde probíhala
výstava „Zahrada Čech“. Vystavené ovoce, aranžmá z květin a hlavně spousta
obchůdků děti nadchly. Ovoce, hlavně jablka, nás provázely dál. Ve školce z nich děti
dělaly zdravé mlsání, špízy, ovocné a zeleninové saláty.
Pomalu se přiblížilo posvícení. Čekala nás bohatá hostina a samozřejmě tanec
při dechovce.
Mikuláš, čert a anděl na naše děti nezapomněl a přišel se na nás podívat. I ti
nejmenší statečně zpívali a za svou statečnost byli odměněni nadílkou. Však také, kdo
by „malým čertíkům“ nenadělil?
Největší akcí ke konci roku je již tradiční jarmark s malým vystoupením,
vánočním čajem a vánočkami od našich paní kuchařek. Akce proběhne na zahradě
(dle počasí a v budově školy. Všichni jsou zváni k nákupu drobných dárků.
Poslední akcí v tomto roce bude výlet vlakem do Rychnova nad Kněžnou. Zde
všichni navštívíme vánoční výstavu betlémů.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem rodičům ze školy i školky za spolupráci
zároveň popřát hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Iva Brandejsová, učitelka MŠ

Někteří z Vás již možná zaregistrovali, že v naší obci vznikl kroužek ŠIKULKA.
Dělí se do dvou skupin a navštěvuje ho celkem 22 dětí. Funguje od září - každé úterý
a středu. Je určen pro všechny děti, které se chtějí zabavit, něco se naučit a ne se
doma nudit.
Děti se zde učí například výtvarným technikám (míchání barev, modelování,
batice..), dále stříhání, lepení a práci s různými materiály (papír, látka, keramická
hlína, přírodní materiály). Kroužek je zaměřen na rozvoj jemné motoriky, fantazie a
také připomínání si starých lidových zvyků, obyčejů a tradic, na které se v dnešní
době už zapomíná.
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Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří
jakoukoli podporou (ať finanční nebo materiální)
přispěli k fungování kroužku. Dále bych chtěla
poprosit rodiče, anebo kohokoliv, kdo ŠIKULCE
fandí, o pro vás už nepotřebné věci jako např.
staré knoflíky, zbytky vln, látek atd., prostě
cokoliv co vám doma může překážet a nám dobře
posloužit.
Děkuji.

Simona Němcová, vedoucí kroužku ŠIKULKA
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Hodnocení uplynulého roku po sportovní stránce
Jsme v půlce sezóny 2012 – 2013. Mužstvo po odehraných 14ti zápasech
podzimní sezóny je na 10. místě se 14 body, to o dva body méně než mělo v sezóně
2011-2012.
Není to dobré umístění, také díky komplikacím, které mužstvo provázely
(zranění hráčů a odchod hráčů Marka a Tomáše Bašových do ciziny na stáž). Problém
byl v malém počtu dobrých hráčů, a tak se sezóna dohrála s tím, co zbylo. Pro jarní
sezónu se bude muset výbor oddílu touto situací zabývat.
Příjemnější zpráva – Výkonný výbor ČSTV Praha u příležitosti životního jubilea
udělil panu Romanu Schromovi k jeho 75. narozeninám a panu Josefu Sekyrovi k 65.
narozeninám čestné uznání za významný a výjimečný přínos v rozvoji tělovýchovy a
sportu. Toto ocenění bylo předáno na 20. Valné hromadě Sportovního sdružení ČSTV
Rychnov nad Kněžnou dne 8. prosince 2012 v Kostelci nad Orlicí.
Všem příznivcům našeho mužstva přejeme v roce 2013 hodně zdraví a lepších
úspěchů žďárského fotbalu.

Oddíl kopané TJ Sokol Žďár nad Orlicí
Vás srdečně zve
dne 19. ledna 2013
na tradiční Ples fotbalistů
Výbor TJ Sokol
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 8

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Říjen
Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
-

údržba techniky

-

kondiční jízdy řidičů

-

příprava členů jednotky a techniky na velitelský den
Sběr starého železa proběhl 6.10.2012.
Dne 27.10.2012 se konala tradiční posvícenská zábava, která se i při nižší
účasti velice povedla a o zábavu v pravém slova smyslu opravdu nouze nebyla.
Velitelský den na stanici HZS Rychnov nad Kněžnou:

- velitel a další dva členové naší výjezdové jednotky se zúčastnili velitelského
dne, tentokrát s tématikou „ZÁCHRANA OSOB PŘI POŽÁRECH“ V teoretické a
praktické části výcviku byli obeznámeni s taktikou záchrany osob, zásadami
ustrojení, pohybem v neznámém prostředí, pátráním a vyhledáváním ohrožených
osob,

transportem

zraněných

osob. Cvičné pátrání probíhalo
v neznámém prostředí, v
zásahové

ústroji

plné
včetně

dýchacích přístrojů, za použití
rádiového

spojení

a

hlavně

absolutně „naslepo“, kde nulová
viditelnost – například vlivem
zakouření

–

zalepením
masky.

Po

byla

simulována

hledí

ochranné

praktické

časti

proběhlo vyhodnocení zásahu a
rozbor nejčastějších pochybení,
které

by

v mnoha

případech

vedly

při

skutečném

zásahu

k smrti jak zachraňované osoby,
tak i členů jednotky. Z výcviku
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přinášíme fotodokumentaci.

Listopad
Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
-

údržba techniky – příprava na zimní období, kontrola nemrznoucích směsí,
kapacity akumulátorů vozidla i přenosné stříkačky, výměna baterii svítilen
na zásahových přilbách, atd.

-

kondiční jízdy řidičů
12.11.2012 se uskutečnila schůze starostů SDH na sídle Okresního sdružení
hasičů v Rychnově nad Kněžnou. Proběhlo zhodnocení letošního roku,
zástupci

byli

seznámeni

s připravovanými

změnami

v legislativě,

byla

naplánována jednotlivá kola požárních sportů.
Na listopadové schůzce jsme předali dárkový balíček k životnímu jubileu 60.
let našemu členovi panu Zdeňku Vošlajerovi, jemuž bychom tímto chtěli ještě
jednou poděkovat za dlouholetou práci ve sboru a pevně věříme, že i nadále
bude stalým členem našeho kolektivu.
Úklid a úpravy v místnosti mužstva – demontáž starých skříní a polic, příprava
na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice.
Prosinec
Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
-

teoretická příprava členů jednotky

-

kondiční jízdy

-

kontrola výstroje a výzbroje členů jednotky
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02.12.2012 jsme pořádali v místním hostinci ,,Mikulášskou nadílku“ pro děti.
Mikuláš dorazil v doprovodu tří čertů a dvou andělů. Letos se domů z nadílky
opět vrátily všechny děti. Poté následoval ohňostroj a rozsvícení vánočního
stromu. Celá akce se velmi vydařila. Chtěla bych tímto poděkovat všem
sponzorům. Kromě hasičů přispěli p. Peterka, PharmDr. Černínová lékárna
Týniště, p. Kvaček, oddíl kopané TJ Sokol Žďár nad Orlicí a Obecní úřad. Dále
děkuji všem, kteří se postarali o přípravu a provedení celé akce. Mimo hasičů
se podíleli: Simona Němcová, Martina Benešová, Simona Matějková, Karolína
Uhlířová a Tomáš Syrový.
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Rekonstrukce místnosti výjezdové jednotky:
– instalace samostatných kójí pro výstroj a výzbroj každého člena jednotky
/toto výrazně zkracuje čas potřebný k výjezdu/
– nové věšáky na zásahové oděvy
– police pro zásahové přilby
– samostatná sekce pro vysílačky a dobíjecí stanice přenosných svítilen
–

vymalování místnosti
Pod stromečkem dárků dosti,
kapra co má málo kostí,
na Silvestra láhev ověřeného moku,
vše nejlepší v Novém roku.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Orlicí
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská a Tomáš Zahálka

A abychom
nezapomněli….pár
fotografiemi připomeneme
Halloweenskou akci pro děti
konanou dne 19. října 2012
v Bradavicích – ve Žďáru
nad Orlicí. Harry Potter by
z nás měl radost.

malí
„Bradavičáci“
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Hermiona a Harry Potter

Že se těch studentů a jiných
oblud v Bradavicích ale sešlo……

Nová hádanka:

ten, kdo si zakoupil kalendář obce pro r. 2013, nemusí ani přemýšlet

Hádanka z minulého čísla:
pohled na luka z osady Světlá
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Vítáme nové občánky
František Konárek

nar. 12.10.2012

Ondřej Kout

nar. 16.11.2012
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – říjen – prosinec 2012
84 let

Božena Pinkasová

82 let

Jiřina Weigertová

70 let

Horčičková Marie

75 let

Roman Schrom

88 let

Jaruška Kupková

86 let

Olga Šumpíková

82 let

Marie Bidlová

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

Rozloučení
Jan Kozák
Růžena Bačinová

r. 1960

Žďár n. O. 50

r. 1934

Žďár n. O. 105
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