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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 13. března 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na
části území Královéhradeckého kraje pro rok 2013.
2. Smlouvu č. 5/2013 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi objednatelem
Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o..
3. Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2013 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 „6. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2003170/VB/3 Žďár nad Orlicí, Tůmovka,
p.č. 264/10, Pataj-přípojka mezi stranou povinnou z věcného břemene Obcí Žďár nad
Orlicí a stranou oprávněnou z věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s..
7. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Pavlem Hauptem.
8. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 3/2013.
9. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
10. prodej obecních pozemků p.č. 874/8 o výměře 78 m2 ostatní plocha/jiná plocha a p.č.
874/9 o výměře 51 m2 ostatní plocha/jiná plocha v k.ú. Žďár nad Orlicí za cenu 70 Kč/m2 a
pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím Obcí Žďár nad Orlicí
a kupujícím Jindřichem Pražákem.
11. Vnitřní předpis obce:
Směrnice č.1/2013 o cestovních náhradách.
12. návrh inventarizační komise na vyřazení a likvidaci majetku.
13. hospodářský výsledek roku 2012 ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí ve výši 74 713,84 Kč a jeho
převedení do rezervního fondu.
čerpání rezervního fondu ve výši 40 000,- Kč následujícím způsobem:
MŠ – obnova dvířek u kuchyňky (broušení, lakování, úchytky)
ZŠ – do šatny boxové skříňky na oblečení do ŠD a na TV + renovace
laviček (broušení, lakování)
nátěry a drobné opravy na zahradě
Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. starostku zahájením poptávkového řízení k zakázce malého rozsahu na akci „Bezdrátový
rozhlas v obci Žďár nad Orlicí“.
2. starostku zahájením poptávkového řízení k zakázce malého rozsahu na zhotovení díla
„Veřejné osvětlení v lokalitě k hřišti“.
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3. starostku zahájením poptávkového řízení za účelem opravy střechy nad školním bytem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. informaci o výsledku jednání s Českou poštou – změna provozních hodin pro veřejnost
místní pošty s platností od 1.3.2013.
2. informaci o plánované akci „Rekonstrukce budovy vlakové zastávky Žďár nad Orlicí“.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
pranostika říká – „březen, za kamna vlezem“. Já pevně věřím, že za kamna už
lézt nebudeme muset, že i ty první slaboučké jarní paprsky nás po zimě nabijí energií
a tvz. jarní únava nás mine. Je to mým přáním, ale i trochu nutností, protože v roce
2013 nás z pohledu obce čeká mnoho úkolů. O finančně nejvýznamnějších plánech
obce jste byli informováni v prosincovém zpravodaji 2012. V březnovém zpravodaji Vás
seznámím s průběhem příprav a případnou realizací těchto akcí.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsem byla pověřena k uskutečnění
výzvy

k podání

nabídky

v poptávkovém

řízení

k zakázce

malého

rozsahu

na

arboristické práce „Ošetření lipové aleje a veřejné zeleně u místní základní školy“.
V poptávkovém řízení byl v souladu se stanovenými hodnotícími kritérii jako zhotovitel
díla vybrán pan Pavel Haupt. Jak jsem již v několika vydáních zpravodaje informovala
- současný stav dřevin v obci je dle odborných posudků hodnocen jako zhoršený, a to
zejména z hlediska provozní bezpečnosti. Jedná se o důsledek dlouhodobého
zanedbání péče, na některých jedincích byly nalezeny plodnice hub, dutiny, aktivní
podélné trhliny, poškození kořenů a celkové prosychání. U převážné většiny stromů se
jedná o kombinaci bezpečnostních a redukčních řezů, na několika jedincích je
navržena bezpečnostní vazba. 7 jedinců (3 stromy v lipové aleji a 4 stromy u budovy
základní školy), kteří jsou dlouhodobě neperspektivní a potencionálně nestabilní,je
navrženo ke kácení. Především v prostoru u školy budou skácené dřeviny nahrazeny
jinou vhodnou výsadbou. Kácení stromů proběhne v době vegetačního klidu do
31.3.2013, stabilizace vazbou, bezpečnostní a redukční řezy na stromech budou
provedeny do 15.5.2013. V rámci realizace plánovaných projektů jsem byla na
veřejném zasedání dne 13.3.2013 pověřena zastupiteli obce k zahájení poptávkových
řízení k zakázkám malého rozsahu na díla „Bezdrátový rozhlas v obci Žďár nad Orlicí“,
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„Veřejné osvětlení v lokalitě ke hřišti“ a „Oprava střechy nad školním bytem“ (viz
usnesení z Veřejného zasedání).
Dále bych Vás chtěla seznámit s „pokračováním“ optimalizace poštovní sítě. Dne
21.12.2012 jsem obdržela dopis od České pošty, ve kterém jsem byla informována o
pokračování projektu s názvem Pošta Partner (projekt jsem podrobněji představovala
v březnovém zpravodaji 2012), a to že pro rok 2013 byla pobočka pošty v naší obci
vytipována jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy. Na schůzce se zástupci
České pošty byla projednávána možnost zajišťování poskytování poštovních služeb
v obci formou „výdejního místa“ (typově určeno především k vydávání uložených
zásilek, pracuje bez výpočetní techniky, provozní doba: 1 hodinu/denně). S touto
změnou jsem zásadně nesouhlasila a požadovala jsem zachování provozovny
pošty. Na základě kompromisu obou stran došlo k dohodě o změně hodin pro
veřejnost místní pobočky s platností od 1.3.2013. Úprava hodin pro veřejnost by měla
vést k zefektivnění služeb poskytovaných občanům, časová dotace provozovny zůstává
zachována.
A na závěr jedna z těch lepších zpráv. Stavebníkovi – Správě železniční dopravní
cesty – bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci budovy vlakové zastávky v obci
Žďár nad Orlicí. Předmětem stavby je obnova stávajícího zastávkového přístřešku pro
cestující. Budova zastávky bude odstraněna a nahrazena novým přístřeškem na
nástupišti. V rámci stavby bude dále provedena rekonstrukce osvětlení nástupiště
včetně nových rozvodů a rozšíření stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení
železničního přejezdu o jeden výstražník, který bude nasměrován na nástupiště
zastávky. Tak nezbývá než věřit, že se již blíží doba, kdy budeme moci vyčkávat
příjezdu vlaku v důstojnějších a hlavně provozně bezpečnějších prostorách.
Martina Benešová

 ke dni 15.3.2013 má obec 468 obyvatel.
 SE VYBÍRAJÍ MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2013:
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
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 4

SPLATNOST POPLATKU JE DO 31. KVĚTNA 2013.
PSI:
 cena za 1 psa je 50,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa je 75,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2013.
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.
 dne 30.4.2013 se bude konat tradiční průvod a pálení čarodějnic.

První čtvrtletí roku 2013 se naplňuje, období zimních radovánek už pomalu končí a
my se hodně těšíme na jaro. Po Vánocích plných sváteční pohody nastalo pro školáky
období intenzivnějšího učení. Vždyť se blížilo pololetní vysvědčení! Sečteno – podtrženo
– rozdáno – každému přiděleno podle jeho snahy, píle, výsledků a chování.
Hned na začátku února se uskutečnil zápis do první třídy pro rok 2013/14. Všichni
předškoláci se velmi snažili a byli šikovní. V září by tedy mělo do prvního ročníku
nastoupit 7 dětí. V tomto měsíci nás také navštívil pan muzikant s programem o
„Wolfíkovi“. Hudební beseda byla koncipována jako první seznámení se skladatelem W.
A. Mozartem, zazpívali jsme si, zahráli na rytmické nástroje, zatančili.
V březnu nás čekala radostná událost – jarní prázdniny, na které se vždy všichni moc
těšíme. Jak říkají děti: „Jsou krátké a moc rychle utečou.“ Škoda, že nás všechny v této
době také hodně trápí různě chřipky a virózy.
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu „ Ovoce do škol“. Všechny děti
jednou za 2 – 3 týdny dostanou ZDARMA ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Tento
projekt vznikl proto, aby pomáhal vytvářet správné stravovací návyky dětí, bojovat proti
obezitě přispívat k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u našich dětí.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou „poděkovala“ neznámému občanovi, který
v době konání voleb „úspěšně přemístil“ náš bezdrátový zvonek na nám dosud
utajené místo.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
se uskuteční v úterý 23. dubna 2013 v prostorách MŠ od 7.00-8.00 hod. a
od 14.30-16.00 hod.
Mgr. Jaroslava Bouchnerová, ředitelka místní ZŠ a MŠ
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Nový rok jsme zahájili přípravami na tradiční Ples fotbalistů, jenž se konal
19. ledna 2013 v Hospodě Pod Kaštany za slušné návštěvnosti. Děkujeme všem,
kteří přispěli darováním hodnotných cen do tomboly.
Zimní příprava byla zahájena 2. února 2013. V přípravě na jarní sezónu
bude odehráno několik utkání. Pokračujeme v jednání o posilách na jarní část
sezóny.
Přijďte nás podpořit v jarní části sezóny v boji o body. Srdečně Vás zveme
na domácí utkání na hřišti ve Žďáru nad Orlicí.
Výbor TJ Sokol

Přepychy B - Žďár

NE 31.3.

16.00

Žďár - Vamberk

SO 6.4.

16.30

Zdelov - Žďár

SO 13.4.

16.30

Žďár – Lípa A

SO 20.4.

17.00

Kostelecká Lhota - Žďár

NE 28.4.

17.00

Žďár - Křivice

SO 4.5.

17.00

Roveň - Žďár

SO 11.5.

17.00

Žďár – Javornice A

SO 18.5.

17.00

Solnice - Žďár

SO 25.5.

17.00

Žďár – Doudleby B

SO 1.6.

17.00

Žďár – Rychnov B

SO 8.6.

17.00

Petrovice - Žďár

SO 15.6.

15.00
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Prosinec
♦ 15.12.2012 výjezdová jednotka zasahovala:
Technická pomoc – odstranění polomu, překážky provozu.
Na příkaz starostky obce vyjela jednotka k této události - tíhou sněhu vzniklý
polom stromu v přímé blízkosti pozemní komunikace.
Po příjezdu jednotka místo události zabezpečila proti pohybu osob a průjezdu
vozidel. Provedla odstranění spadlých částí stromu z vozovky a dále lezecká
skupina odstranění visících větví, ohrožujících případným pádem provoz vozidel
a chodce.
Leden
Schůzka sboru.
Dne
12.01.2013
se
uskutečnila Výroční valná hromada
– ke dni výroční valné hromady měl
náš sbor 24 členů.
Pravidelné
pondělní
výcviky a školení jednotky:
- kondiční jízdy řidičů
- údržba techniky
- spojový řád jednotek – teorie,
prakticky výcvik, zaškolení členů
jednotky na nový typ stanice
Motorola GP380
30.01.2013
výjezdová
jednotka zasahovala:
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů po vichřici a silném dešti,
odstranění překážky na komunikaci, zajištění střechy.
Na ohlášení starostky obce jednotka vyjela k události – střešní krytina ohrožující
provoz na pozemní komunikaci, nefunkční veřejné osvětlení zaviněné polomem,
voda na pozemní komunikaci vylévající se z místního rybníčku a kontrola
průjezdnosti komunikací v katastru obce a přilehlých osadách.
Jednotka na místě události odklonila dopravu mimo zasažené místo, provedla
úklid vozovky od spadané střešní krytiny, pomocí žebříku zabezpečení střechy
proti dalšímu pádu krytiny, odstranění větví z vozovek v obci.
Dále otevřením stavidla snížila hladinu vody místního rybníčka, kde voda hrozila
vystoupat na komunikaci. Po průzkumu rozsahu škod v obci, odstranění polomů
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a větví z blízkosti vedení veřejného osvětlení a zjištění nepoškozenosti
kompletního elektrického vedení, uvedla v provoz nefunkční veřejné osvětlení.
Tímto bych chtěla poděkovat členům JSDH, kteří mi při výše zmiňované vichřici
opravili střechu a zabránili tím dalším škodám.
Únor

-

-

Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
dopravní nehody - taktika zásahu při dopravních nehodách, prvotní a následné
úkony, zabezpečení místa nehody, příprava místa nehody na příjezd
zdravotnické záchranné služby
kondiční jízdy řidičů
rekonstrukce místnosti mužstva – nové skříně, vymalování stěn
Již tradiční HASIČSKÝ BÁL se konal 23.02.2013. I přes nižší účast z důvodu
chřipkové epidemie se velice vydařil.
Dne 24.02.2013 jsme pořádali Karneval. Tato akce byla opět velice úspěšná za
hojné účasti masek dětí i dospělých. Všem, kteří pomohli s realizací karnevalu,
i všem sponzorům velice děkuji.
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Dětský karneval SDH

a jeho vítězové v kategorii
dospělých masek.
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Březen

-

Schůzka sboru.
Pravidelné pondělní výcviky a školení jednotky:
dopravní nehody - konstrukce vozidel, pasivní a aktivní bezpečnostní systémy
vozidel
úvod do konstrukce hybridních vozidel, možné nestandardní situace při zásahu
vyplývající z konstrukčních odlišností vozidel s hybridními pohony od vozidel
poháněných běžnými palivy
Přípravy na výročí 110 let SDH Žďár nad Orlicí

Dne 22. června 2013 se uskuteční výročí 110 let SDH
Žďár nad Orlicí. Tímto bych chtěla poprosit občany, kteří
mají doma nějaké písemnosti či fotografie týkající se
žďárských hasičů, zda by nám je zapůjčili. Kdo by měl zájem,
je možné nosit tyto písemnosti a fotografie na Obecní úřad.
Tyto materiály si ofotíme a ihned vrátíme, abyste nemuseli bát
o jejich znehodnocení. Všem předem velice děkuji.
Za SDH Žďár n/O Kamila Berounská a Tomáš Zahálka

Začátek pamětních knih
Obecní zastupitelství zdejší uznávajíc potřebu pamětní knihy místní, usneslo se
roku 1890 k radě řídícího učitele zdejšího Jak. Peiskera a svěřilo mu vedení její.
Dle usnesení toho se započalo s prací, avšak nepokročeno, a tak uskutečnění
dobré myšlenky této uvízlo až do roku 1907. Psaní kroniky se ujal pan učitel
Václav Macháček.
Na straně 182 roku 1912 jsem si všimla změny rukopisu, proto se domnívám, že se
změnil kronikář. Žádné jméno jsem nenašla. Zřejmě to souvisí se změnou učitele
v obci – v obci nastoupil nový učitel pan František Hartman.
Ke konci první pamětní knihy zapisoval pan Vilém Kejzlar a pan Karel Vrbata.
Durhou kroniku začal psát v roce 1955 pan Karel Vrbata a pokračoval do roku 1956.
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Rokem 1957 se stal kronikářem Bohuslav Šumpík, psal až do roku 1961. Od roku
1962 se o kroniku starala paní Marie Římalová. Druhá pamětní kniha se psala až do
roku 2000. Třetí kniha začíná rokem 2001 a končí rokem 2012. Od konce roku 2009
píšu zápisy do kroniky já, Věra Václavíková. Od letošního roku bude kronika nová
již čtvrtý díl.

Zajímavé sčítání lidu
V roce 1880 bylo konáno sčítání lidu, práce ta byla svěřena Antonínu Melešovi. Žďár
635 obyvatel, osada Světlá 96 obyvatel, Chotiv 102 obyvatel. Celkem 833 obyvatel.
Rok 1900 bylo sčítání svěřeno Václavu Macháčkovi. Obec Žďár 574 v 95 staveních,
osada Světlá 118 obyvatel v 17 staveních, osada Chotiv 93 obyvatel ve 14 staveních.
Celkem 785 obyvatel ve 126 domcích.
Rok 1910 opět sčítání svěřeno panu řídícímu učiteli Václavu Macháčkovi. Byly
zaznamenány podrobnější údaje. Žďár 641 obyvatel 103 domů, 619 katolíků, 22
evangelíků, Světlá 107 obyvatel, 17 domů, 107 katolíků, Chotiv 89 obyvatel, 15
domů, 89 katolíků. Za 10 let přibylo 52 obyvatel, to je 6,6 %.
Rok 1921. Žďár 623 obyvatel v 111 domcích, Světlá 111 obyvatel v 17 domcích,
Chotiv 102 obyvatel v 15 domcích. Celkem 836 obyvatel, 143 domků. 703 katolíků,
65 československá církev, 15 českobratrská, 1 pravoslavný, 52 obyvatel bez vyznání.
Rok 1930 bylo napočteno 845 obyvatel, 168 domů z toho 10 lidí kočovných. Žďár 669
obyvatel, 134 domů, Světlá 93 obyvatel, 18 domů, Chotiv 83 obyvatel, 16 domů. 690
katolíků 48 československá, 28 českobratrská, 69 bez vyznání.
Rok 1950. Obec měla 656 obyvatel.
V roce 1955 bylo v obci 633 obyvatel a 174 domků, z celkového počtu je 321 mužů a
312 žen.
V roce 1961 sčítání lidu ukazuje, že v obci žije celkem 583 obyvatel z toho 304 mužů
a 279 žen. Úbytek za 30 let je 252 lidí.
Rok 1971 – 561 obyvatel.
Rok 1980 – 479 obyvatel.
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Rok 1990 – stav obyvatel - 434, dospělé osoby - 346, děti do 15 let - 88.
Rok 1991 – sčítání lidu – 431 osob celkem, z toho 207 mužů a 224 žen. Domů
napočítáno 192. Neobydlené a rekreační domy 50. Světlá 16 obydlených domků, 6
rekreačních. Chotiv 15 obydlených domků a 13 rekreačních.
Rok 2001 – počet obyvatel celkem 421, z toho 198 mužů a 223 žen. Domy 195
celkem, obydlené 140, neobydlené 55.
Rok 2011 - sčítání lidu ukázalo 435 obyvatel, 206 domů, 209 mužů a 226 žen.
Největší počet obyvatel byl zaznamenán v roce 1930, a to 845 obyvatel. Nejmenší
počet obyvatel byl v roce 2001, a to 421 obyvatel.
Věra Václavíková, kronikářka obce

Pomlázka se čepejří….
Zvyk velikonočního šlehání patří do skupiny lidových obyčejů využívajících
magické vlastnosti zelených jarních ratolestí. Vyskytují se často a i při různých
příležitostech, dokonce i v zimě (známé „barborky“). Nejvíc se proutky používaly na
ochranu polí a mladého osení, a to nejen proti zlým silám, ale i proti myším a dalším
škůdcům. Tyto magické praktiky znají lidé v různých zemích. Velikonoční mrskání je
však obyčej typický pro západní Slovany. Šlehání proutky je na mnoha místech
doplněno ještě o polévání, postřikování nebo přímo házení do vody. Tato „oblevačka“
se provozuje zejména na severovýchodní Moravě, místy na Valašsku a ve Slezsku.
Kromě přání zdraví a štěstí měla pomlázka, zejména u téměř dospělé mládeže,
také význam erotický. Dodnes se na některých místech Moravy zachovaly pozůstatky
nočního koledování. Chlapci nezůstávali před dveřmi, ale různými způsoby se
dostávali do domů, případně ložnic dívek. Říká se, že na Slovácku se vyznává láska
mnohem výmluvněji korbáčem (pomlázkou) nežli slovy. A tak návštěva a přijetí
odměny od dívky byly často důležitější než námluvy.
Pomlázka může mít různou podobu od proutku ozdobeného barevnou stuhou až
k obří několikametrové, kterou jeden člověk neunese. Také pojmenování má mnoho
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podle krajů: žila, tatar či tatarec, metla, korbáč, mrskačka, dynovačka ale i méně
známé kyčka, karabáč, důtky, bič, čmár, kančúch či roučačka. Některé se používají
dodnes, jiné upadly v zapomnění.
Podle knihy České zvyky a obyčeje Aleny Vondruškové nakl. Albatros
zpracovala Jana Řeháčková

1. Připravíme si 8 zhruba stejně silných vrbových prutů, 1 tenký proutek na
uvázání konce pomlázky a provázek na uvázání druhého konce.
2. 8 prutů vezmeme do ruky, na konci vytvoříme kulatý svazek. Tenký proutek
vsuneme do středu mezi ně, asi 10 cm od okraje (obrázek a) a omotáme rukojeť
pomlázky až ke konci. Pořádně utahujeme. Konec proutku zatáhneme mezi
pruty a ustřihneme (obrázek b).
3. Pomlázku si vložíme koncem mezi kolena, aby se nám dobře utahovalo, a svazek
prutů rozdělíme na dvě části: 4 vlevo a 4 vpravo.
4. Pleteme podle obrázků d a e: Vnější prut zleva (prut č. 1) provlékneme vrchem
do středu mezi pruty vpravo (mezi pruty č. 6 a č. 7), poté prut vrátíme spodem
na kraj levé skupiny prutů (mezi pruty č. 4 a č. 5) – obrázek d. Vnější prut
zprava (prut č. 8) provlékneme horem mezi pruty vlevo (mezi pruty č. 3 a č. 4),
poté prut vrátíme spodem na kraj pravé skupiny (mezi pruty č. 1 a č. 5) –
obrázek e. Tento postup opakujeme dále střídavě z levé a pravé strany –
opakujeme až do konce kroky d a e. Neustále utahujeme. Pokud pleteme
správně, měla by nám vycházet osnova jako na obrázku f.
5. Na konci svážeme pruty provázkem, ozdobíme mašlí a můžeme jít koledovat!

Z internetových zdrojů zpracovala Martina Benešová
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Huráááááááá …..zima je už skoro
za námi, ale my jsme v našem kroužku
rozhodně zimní spánek neprovozovali.
Odpočívání je přece pro medvědy a ne
pro šikovné děti. Hned po zimních
prázdninách jsme se pustili do dalších

zajímavých výrobků. Vyráběli jsme růžičky
z organzy, maminkám jsme ozdobily okna
krmítky s ptáčky z našeho okolí (i když
některý ptáček se mohl lehce zbarvením
vyrovnat papouškovi ).
Největší oříšek pro
mne
dnešní

byl

pojmenovat
pohádkové

postavy. Šikulové si mohli
vyrobit svoji pohádkovou
postavu, ale kdo si myslíte,
že vyhrála např. postava
makové

panenky,

víly

Amálky či Rumcajs, tak vás
musím

zklamat.

Dnešní

pohádkové postavy mají
taková jména, že i jejich
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vyslovení je pro mne dost náročné .
V únoru jsme se všichni začali připravovat na dlouho očekávaný karneval a
vyrobili jsme si škrabošky.

Příprava
malováním
(s pomocí

vyvrcholila

masek

na

obličej,

šikulky

Anety

Chalupové) a postrašení rodičů při
návratu z Šikulky domů. Rodiče
na mě jistě při večerním umývání
svých ratolestí moc vzpomínali .
A

na

konec

naší

kreativní

prezentace musíme samozřejmě
moc

poděkovat

všem,

kteří

našemu kroužku fandí a přinášejí nám různé materiály na naše tvoření.
Děkujeme .
Simona Němcová, vedoucí kroužku Šikulka
PS: Dění v „ŠIKULCE“ můžete aktuálně sledovat i prostřednictvím Facebooku….těšíme
se na Vaše „přátelství“!!!
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Město Borohrádek informuje
o plánovaných omezeních provozu na komunikacích v souvislosti
s připravovanými úpravami povrchů, opravou kanalizace a vodovodu
V termínu od 18.3. do 15.5.2013 bude probíhat v minulosti již zmiňovaná
oprava vozovek na náměstí. Práce se budou dotýkat výměny dlážděného krytu za
asfaltový, opravy kanalizace a vodovodu, v křižovatce u hospody bude prováděna
přeložka kabelů NN, odstraněn zbývající roh zdi z čp. 13 s elektrorozvaděčem,
rozšířena křižovatka, rozšířen chodník u hospody, vybudován bezbariérový přechod
s osvětlením a chodník na ploše po čp. 13.
V ulici Nádražní (od náměstí po poštu) se plánuje oprava vodovodního a
kanalizačního řadu, opravy chodníků a obnova živičného krytu. V ulici Rudé armády
(po odbočku ke hřbitovu) a 5. Května (až za viadukt) proběhne oprava vodovodu a
kanalizace.
V plánovaném termínu od 18.3. do 15.5.2013 bude tedy úplně uzavřena silnice
I/36 – průtah náměstím včetně napojení na silnice II/305 (směr Týniště nad Orlicí, po
prodejnu stavebnin Stavitelství Kašpar) a II/3172 (směr Malá Čermná nad Orlicí, po
prodejnu květin Rožek).
Úplná uzavírka se bude týkat také ulice Nádražní v úseku náměstí až po
křižovatku u pošty.
Částečná uzavírka bude v průběhu prací také v ulicích Rudé armády a 5.
května.
V termínu od 8.4. – 11.8.2013 bude uzavřena silnice II/317 (za mostem, směr
Choceň) v úseku od křižovatky na Šachov po obec Velkou Čermnou nad Orlicí
z důvodu obnovy živičného krytu.
Autobusová doprava by měla fungovat v rámci objížďky (až na možnou výjimku,
v rámci dvou dnů) bez velkých omezení. Autobusy budou využívat místní komunikace
– Švermova nebo B. Němcové, kde bude omezeno stání automobilů z obou stran.
Osobní a nákladní doprava směřující do Borohrádku bude odkloněna. Místní
doprava a v nutném případě i zásobování budou moci využívat průjezd bývalým
statkem a dále účelovou komunikaci, která ústí na silnici k Malé Čermné.
Výše uvedené stavební práce a objížďky s sebou přinesou řadu omezení pro
velkou část občanů města.
Při opravě vodovodního řádu a při přepojování přípojek bude nutná i odstávka
vody, což bude řešeno náhradním zásobováním vodou.
Parkování osobních automobilů v prostoru náměstí bude po dobu opravy
vyloučeno. Je nutné, aby si občané parkující před svými nemovitostmi nebo
provozovnami zajistili parkování mimo náměstí.
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Svoz odpadu bude probíhat z náhradních stanovišť, která budou určena pro
odkládání nádob na odpad z domů v prostoru náměstí a Nádražní ulice, kam vůz na
sběr odpadu nebude patrně zajíždět.
Zásobování provozoven na náměstí a v Nádražní ulici bude během stavby řešen
operativně dle postupu prací. Je však třeba počítat i s možností, že rozměrná
zásobovací auta se nedostanou přímo k danému objektu a zboží bude nutné
dopravovat po určitou vzdálenost ručně za použití menší mechanizace. Obracíme se
zde tedy především na majitele provozoven, aby s dopravci s předstihem řešili způsob
zásobování.
Opravu komunikace na náměstí bude provádět firma EUROVIA CS, a.s., Praha,
opravy kanalizačního a vodovodního řadu firma AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad
Kněžnou a obnovu živičného krytu v ulici 5. května a Rudé armády firma COLAS CZ,
a.s., Praha.
Informace budou v průběhu provádění oprav upřesňovány.
Kontakt: MÚ Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek, tel.: 494 381 602
Za město Brohrádek Milan Maček, starosta

Nová hádanka:
Budova, jenž bývala pýchou obce……poznáte, kde se fotilo???

Hádanka z minulého čísla:
Z Chotivi na světelský písník.
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Praktiky podomních prodejců
Není to tak dávno, kdy jsme publikovali článek o neetických
praktikách podomních prodejců. Roli zákazníka jsme vyzkoušeli na
vlastní kůži ještě několikrát. Některé příběhy jste nám popsali i vy. Nyní
vám přinášíme shrnutí těchto praktik.
S počátkem nového roku přichází období největších změn
v cenách za elektrickou energii a plyn. Toto období se oproti jiným liší
v tom, že pouze nyní se mění ceny také distribučních sazeb a sazeb za
dodávky elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním
změnám přidává i změna sazby DPH z 20% na 21%. Právě v tomto období
po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a
uvažují o změně dodavatele energie. Jaká je aktuální cena plynu a cena
elektřiny můžete zjistit v našich kalkulátorech.
Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy
obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají na pravdě. Statistiky
oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického mluví zcela jasně. Za poslední dva roky
došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stížností zřetelně
stoupá. Jen za první tři čtvrtletí je evidováno přes 6500 stížností.

Jaké jsou přístupy podomního prodeje?
V praxi se setkáváme s přístupy dvojího druhu. V tom prvním případě obchodní zástupce
slušně představí sebe i produkt, který nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky
související se změnou dodavatele. V tom druhém případě, který je více medializovaný a
především problematický, je chování těchto zástupců za hranicí zákona. S jakými druhy
komunikace se můžeme setkat a jak se proti nim bránit?

Nemám moc času, musíte podepsat smlouvu rychle, mám ještě jiné
schůzky ….
Někteří obchodní zástupci sdělují, že spěchají na další schůzku nebo že nemají už moc času.
Pokud vás bude někdo směrovat k rychlému podepsání smlouvy, měl by to být první
příznak nekvalifikovaného obchodního jednání. Pamatujte si, že výhodné nabídky se
mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy,
investujete do jejího zrušení.

Dealer se vydává
soustavy (PDS)

za

pracovníka

provozovatele

distribuční

Vydávání se za zástupce společnosti, ke které nepatří, je za hranicí zákona. Někteří zástupci se
vydávají za pracovníka PDS s tím, že PDS zlevnil přepravu za dodávku energie, a pokud chcete
platit levnější přepravu, musíte podepsat novou smlouvu.
Pamatujte si, že sazby za distribuci jsou udávány rozhodnutím Energetického úřadu a
žádný obchodní zástupce vám nemůže poskytnout slevu na tyto služby.

Musíte podepsat novou smlouvu, protože jsme změnili obchodní
podmínky…
V tomto případě se obchodní zástupce vydává za vašeho distributora, dodavatele a odvolává se
na změnu obchodních podmínek, při kterých je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce
energie.
Dodavatelé mají povinnost svého zákazníka informovat o této skutečnosti min 30 dní
předem. Forma komunikace je písemná (email, dopis, sms). Zákazník smí nejpozději do
10 dní před platností této změny dát výpověď.

Podepsáním se u nás k ničemu nezavazujete, popř. nebudete mít
žádné závazky…
Obchodní zástupce vám předloží listinu, o které tvrdí, že je nezávazná nebo informativní a
vyžaduje podpis. Ve skutečnosti se však jedná o smlouvu s novým dodavatelem.
Podpis vždy k něčemu zavazuje. Z tohoto důvodu byste si měli být vždy jisti tím, co
podepisujete. Většina smluv je formulářového typu se jménem, adresou a číslem
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odběrného místa. Všechny tyto indicie by vám měly napovědět, že se nejedná o žádné
prohlášení, nesouhlas se zvýšením cen apod.

Ukažte mi vyúčtování, spočítám Vám, kolik můžete ušetřit…
Obchodní zástupce vyžaduje současné vyúčtování, na jehož základě vám spočítá nižší měsíční
cenu. Dokonce sdělí, že jsou v zastoupení jiného dodavatele (ta lepší varianta).
Je tohle však forma kvalifikovaného prodeje? Záhy zjistíte, že sice měsíčně platíte méně,
ale na konci roku vám přijde doplatek, jehož rozpočítáním zjistíte, že jste moc
neušetřili. V řadě případů přijde také složenka pro zaplacení aktivačního poplatku.
Váš dodavatel zkrachoval nebo v tomto městě končí s dodávkou služeb, musíte přejít
k jinému …
Touto lživou informací začíná komunikaci zástupce, který přináší řešení v nové smlouvě
s ještě lepšími podmínkami, které měl původní, zkrachovaný dodavatel.
Krach dodavatele neznamená odpojení od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem
poslední instance. O této skutečnosti je zákazník vždy informován písemně.

Uvítací věta – jdu vám zlevnit elektřinu/plyn, ukažte mi fakturu…
Jedna z oblíbených uvítacích vět, při které se zástupci většinou dotazují na fakturační
vyúčtování.
Nejedná se o profesionální nabídku a mělo by to vést k ráznému uzavření rozhovoru.

Pozitivní vydávání se za pracovníka vašeho dodavatele…
Jeden z posledních případů, který byl zaznamenán, je prodej elektřiny, kdy se zástupce
vydává za pracovníka vašeho dodavatele.
V tomto případě se jedná opravdu o neetické chování na hranici zákona. Pracovník se
představí, prokáže se na první pohled regulérní visačkou s logem vašeho dodavatele a
nabízí slevu při přechodu na jiný tarif. Zde musí být člověk opravdu pozorný, které
materiály podepisuje a k čemu se vztahují.
Můžeme se setkat i s dalšími praktikami podomních prodejců. Ne všichni zástupci ovšem
jednají podvodně nebo lživě, ale vždy platí, že byste si měli vyžádat všechny dokumenty
(smlouvu, obchodní podmínky či ceníky energií nebo nadstandardních služeb a poplatků).
U řady alternativních dodavatelů lze také ušetřit. Na energetickém trhu působí přes dvě
desítky dodavatelů, jejichž cenové nabídky se v závislosti na spotřebě liší řádově o stovky až
tisíce korun. Největší šanci ušetřit mají domácnosti, které používají plyn k vytápění
rodinných domků.

Obrana proti neetickému podomnímu prodeji
Pokud se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy
neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné finanční prostředky. Vždy si přeberte všechny
dokumenty, které vám obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt.
Pokud se rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií za jiného, ať už prostřednictvím
internetových stránek nebo podomního prodejce, měli byste se před podpisem smlouvy vždy
pečlivě seznámit se všemi dokumenty, které se k samotné změně vztahují. Mezi základní
dokumenty především patří:
Ceník určující cenu za dodávky elektřiny nebo plynu – určuje základní ceny, za které
nový dodavatel dodává komoditu
Ceník poplatků za doplňkové služby a sankčních poplatků – specifikuje ostatní
poplatky nebo smluvní pokuty související se službou dodávky energie
Všeobecné obchodní podmínky – základní podmínky, za kterých je komodita dodávána.
Zvláštní obchodní podmínky – někteří dodavatelé mimo základní VOP (všeobecné
obchodní podmínky) rozebírají specifika nabízených tarifů a případné zvýhodnění cen.
Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a plynu – základní dokument, na základě
kterého dojde k faktické dodávce energie.
Nebojte se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým nerozumíte nebo si nejste úplně jisti
přesným významem. Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, většina dodavatelů má zákaznické
linky, na kterých se můžete informovat o všech skutečnostech, které vás zajímají. Pokud
obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka neprofesionality.
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Životní jubilea – leden – březen 2013
80 let

Josef Falta

87 let

Karel Kupka

80 let

Marie Římalová

81 let

Eliška Nyklová

70 let

Milan Václavík

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

Rozloučení
Julie Vajglová

r. 1946
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