ČERVEN 2014

Jarní společenské dění v obci aneb jak se ve Žďáru bavíme
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 25. června 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. závěrečný účet obce za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2013 a to bez výhrad.
2. účetní závěrku obce za rok 2013 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření obce za rok 2013 ve výši 1 382 963,- Kč na účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
3. účetní závěrku a výsledek hospodaření ve výši 79 977,87 Kč příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Žďár nad Orlicí za rok 2013 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření za rok 2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žďár nad
Orlicí ve výši 79 977,87 Kč do rezervního fondu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
4. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 6/2014.
5. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
6. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ESPO Týniště nad
Orlicí s.r.o. a pověřují starostku obce k podpisu této smlouvy.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněnou Obcí Žďár nad Orlicí a povinnou
Marií Schromovou a pověřují starostku obce k podpisu této smlouvy.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi stranou povinnou Obcí Žďár nad Orlicí a
stranou oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřují starostku obce k podpisu této
smlouvy.
9. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi Obcí Žďár nad Orlicí
a firmou EKO-KOM, a.s. a Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů mezi Obcí Žďár nad Orlicí a firmou EKO-KOM a pověřují starostku
podepsáním obou výše uvedených dokumentů.
10. čerpání rezervního fondu pro rok 2014 ve výši 47 000,- Kč následujícím způsobem:
- rekonstrukce pískoviště, nový koberec v herně a lehárně MŠ
11. čerpání investičního fondu pro rok 2014 ve výši 70 000,- Kč následujícím způsobem:
- malování celé budovy školy, školky a kuchyně po rekonstrukci topení
12. aktualizaci seznamu osob, které vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu
využívají služeb poskytovaných na základě platných mandátních smluv uzavřených mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a Domovem důchodců Albrechtice nad Orlicí, Geriatrickým centrem
Týniště nad Orlicí – donášky a dovozu stravy.
13. návrh na vyřazení a likvidaci majetku obce dle přílohy č. 4.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu, provedená dne 1.3.2014, 1.4.2014,
1.5.2014.
2. rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o prominutí a konečnou výši odvodu a
penále za porušení rozpočtové kázně k dotaci na projekt CzechPOINT – Kontaktní místo
(plná verze).
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Zastupitelstvo obce stanovuje:

1. v souladu s § 67 zákona č. 128/2000, o obcích, počet zastupitelů pro volební období
2014 – 2018 na 7 zastupitelů.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
„Hrozíš-li se v létě práce a potu, budeš mít v zimě jen bídu a psotu“ - tak zní
lidová

pranostika

.

V dobách

minulých

totiž

pro

obyvatele

vesnic

léto

nepředznamenávalo čas dovolených a odpočinku, ale vrchol pracovního úsilí
korunovaného sklizní různých plodin. A proč tuto skutečnost zmiňuji? Letošní
prázdninové měsíce budou také z pohledu obecního dění ryze pracovní. V měsíci
květnu byla dokončena projektová dokumentace na „STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJENÉ
S VÝMĚNOU ZDROJŮ TEPLA A ÚPRAVOU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ V BUDOVĚ
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ“. Na základě zpracované
dokumentace byly vyzvány firmy k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku malého
rozsahu a dne 9.6.2014 byla členy výběrové komise vybrána firma ESPO s.r.o. Týniště
nad Orlicí s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 327 733,- Kč. Akce bude zahájena
1.7.2014, a to demontáží a stavebními úpravami kotelny a dohodnutý termín
ukončení díla je 22.8.2014. Samozřejmě vnímám, že tato akce i během prázdninových
měsíců nepříznivě ovlivní životy některých občanů (od 2. týdne v červenci až do konce
srpna bude uzavřena mateřská škola a nebude možné odebírat obědy), ale technický
stav otopné soustavy je natolik kritický, že rekonstrukci není možné již odkládat.
Věřím, že i s pomocí dobrovolníků při následném úklidu se podaří vše zvládnout a
první školní den bude zahájen bez sebemenších provozních komplikací. 1. září nebude
ale ve škole nové jen topení. Na základě vyhlášeného konkurzního řízení byla na pozici
ředitele/ky místní základní a mateřské školy vybrána paní Mgr. Leona Vévodová, která
nahradí současnou ředitelku paní Mgr. Jaroslavu Bouchnerovou. Personální obsazení
se mění i ve školní kuchyni. Tímto bych tedy chtěla poděkovat jménem svým i
jménem celé obce paní Mgr. Jaroslavě Bouchnerové, kuchařkám - paní Ivaně
Bohuslavové a Drahomíře Berounské za jejich dlouholetou a mnohdy nelehkou
práci a v brzkém důchodovém „odpočinku“ přeji hodně zdraví, elánu a životní
pohody.
V minulém vydání zpravodaje jsem slíbila, že budu blíže informovat ohledně
plánu

oprav

místních

komunikací.

V měsíci

květnu

byla

provedena
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komunikace „k hřišti“, ale ne v takovém rozsahu, jak bylo původně plánováno. Důvod
je prostý – finance. Výdaje na rekonstrukci a změnu vytápění v budově místní základní
a mateřské školy bohužel převýší původní předpoklad. Proto bylo nutné na základě
rozhodnutí zastupitelstva obce jiné výdaje na opravy omezit. Komunikace jsou bolest
snad

každého

územně

samosprávného

celku

a

zastupitelé

považují

kvalitní

infrastrukturu za prioritní zájem obce. Zároveň se však musí chovat jako řádní
hospodáři a nemohou jen za účelem uspokojení i oprávněných přání občanů svévolně
překračovat rozpočet. Mohu však přislíbit, že se této problematice budeme věnovat i
v průběhu prázdninových měsíců a veškeré volné finanční prostředky budou
investovány právě do oprav komunikací.
Závěrem bych Vás ráda seznámila s novinkou v oblasti tříděného odpadu. Naše
obec využila nabídky nadace ECO TEXTIL, která se zabývá charitativním sběrem
oděvů, textilu, obuvi a hraček a na sběrné místo tříděného odpadu „u obchodu se
smíšeným zbožím“ byl umístěn kontejner určený ke sběru
použitého textilu. Sběrný kontejner je obsluhován jednou
za tři týdny a služba je pro obec bezplatná, neboť se jedná
o charitativní činnost. Získaný materiál je 100 % využit,
protože co nelze použít pro charitativní účel, je dále
použito pro výrobu textilií, energie, automobilový průmysl
či k recyklaci.
Tradičně přeji krásné prázdniny, příjemné prožití dovolených a především
šťastné návraty domů.
Martina Benešová

30.4.2014 – Průvod a pálení čarodějnic
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1.6.2014 – Dětský „středověký“ den – Velké díky všem dobrovolníkům, kteří se podíleli
na realizaci akce a samozřejmě sponzorům, kteří nám pomáhají dělat dětem radost  R. Schromovi ml., P. Nedomanskému, Papírnictví J. Uhnavý – Týniště nad Orlicí.
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 ke dni 26.6.2014 má obec 476 obyvatel.
 vzhledem k rekonstrukci otopné soustavy v budově místní ZŠ a MŠ bude
mateřská škola od druhého týdne v červenci až do konce srpna 2014
uzavřena.

LOUČENÍ SE ŠKOLOU
- to byl název i naší poslední veřejné – a myslím, že i vydařené - akce
letošního školního roku. A nejen roku, ale i závěru mého působení na této škole
a ve školství vůbec. Téměř 36 let strávených mezi školními lavicemi! Kolik žáků
vám za tu dobu projde životem, kolik různých příběhů a osudů! Je to zajímavá
náhoda – moje první umístěnka po absolvování fakulty byla právě do Žďáru.
Všechno to ale nakonec dopadlo jinak a sem jsem se vrátila až v roce 1995.
Nebylo to zrovna jednoduché, ale práce s dětmi vás pohltí tak, že nemáte šanci
myslet na něco jiného, byť by vám v tu chvíli bylo jakkoliv těžko. Ani pak nebylo
vždy vše růžové – od obav, že školu zruší, přes některá osobní nedorozumění, či
jednání s rodiči. Také práce s dětmi je velmi různorodá, že si připadáte jako na
houpačce a pokud bych to měla vyjádřit matematicky, tak putujete od plusu
k mínusu a naopak. Ale máte jediný cíl: naučit je toho co nejvíc. Čas pak ukáže,
jak se to povedlo.
Musím říct, že i když nejsem místní, tak mi tahle škola přirostla k srdci a v
jistém smyslu se ze mne stal i patriot. A nedá mi to, abych se nepřiznala, jak
moc mi vadilo, když některý žďárovský žáček šel do jiné školy než do té naší.
Ale nedalo se nic dělat. O to větší radost mám z těch, kteří odešli do života
s tím, že první písmenka poznávali právě u nás. A že jich nebylo málo!
A tak přeji všem těm, kteří už jsou dospělí, i těm, kteří právě letos končí
svou první třídu, hodně sluníčkových dnů!
Děkuji všem zaměstnancům školy za jejich poctivou práci – vždyť
s některými jsem tu prožila 19 let svého života!
Děkuji všem, kteří nám drželi palce v našem školním snažení.
Děkuji všem, kteří mi zachovali přízeň po celou dobu mého působení na
zdejší škole.
Mgr. Jaroslava Bouchnerová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Starostka obce při poděkování
paní Bouchnerové, Bohuslavové
a Berounské.
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To takhle jednou dostalo pět žáčků za „mimořádný domácí úkol“ napsat POVÍDÁNÍ
O JARU. Překvapilo mě, jak úkol vypracovali. Někteří si na pomoc vzali internet, jiní
přizvali rodinné příslušníky, takže nakonec z toho vznikla moc hezká vyprávění. Vybrala
jsem tři nejpovedenější.
Jaro začíná 21. března. Na jaře se začínají zelenat listy na stromech, ptáci nadšeně
zpívají, květiny rostou do krásy, probouzí se celá příroda. V pozdním jaru se k nám vracejí
čápi z teplé Afriky. U nás v obci čápi hnízdí na komíně školy, kde přivádějí malé čápy na
svět. Je moc hezké sledovat, jak malí čápi vyrůstají. Přilétají i jiní ptáci, jako například
vlaštovky, husy divoké a mnozí další. Jarní rovnodennost nám přináší stejně dlouhý den
jako noc, teplo a světlo dělá dobře celé přírodě. Vzduch je plný vůně květin, létá hmyz,
včely a čmeláci opylují květy rostlin. Díky tomu si pak můžeme pochutnat na slaďoučkém
medu. Z květů ovocných stromů nám vyrostou plody, které máme moc rádi. Pro mě je
z jara nejhezčí měsíc květen. Začínají teplé dny, rodí se mláďata zvířat. V tomto měsíci je
jaro nejbarevnější, často je vidět i duha, kterou tvoří déšť a sluníčko. V tomto ročním
období jsem hodně v přírodě, s tatínkem chodíme na procházky do lesa, jezdíme na výlety
a s kamarády ráda jezdím na kole. Baví mě sledovat, jak je v přírodě vše krásné a pestré.
Na jaru mám nejraději, že oznamuje příchod léta a školních prázdnin.
Adina Benešová, 3. ročník
Jaro mám rád, protože všechno rozkvétá. Stromy pěkně kvetou a květiny hezky voní.
Tráva je krásně zelená. Sluníčko svítí tak akorát. Přilétají ptáci z Afriky a zpívají. Na jaře
je hodně práce na zahrádce, sází se například: mrkev, petržel, celer, ředkvičky, kedlubny,
saláty, brambory. Na jaře se rodí mláďátka, například: hříbátka, jehňátka, selátka, telátka,
kůzlátka, kuřátka a tak dále. Na jaře je příjemné si hrát venku a dělat věci jako lézt po
stromech, hrát vybiku a taky fotbal. Děláme různé výlety buď pěšky nebo na kole a někdy
i autem. Poznáváme nová místa – toto jaro jsme jeli po cyklistické stezce z Letohradu do
Chocně. Stezka byla krásná, ale velmi přeplněná. Jarní sezónu zahájil taky pan Šatník,
který provozuje hospodu na Světlé. O víkendech mívá tak plno, že lidi musí sedět i na
trávě. Uklidili jsme taky zimní oblečení na půdu. Do skříně jsme si dali jarní a letní věci,
například: trička, kraťasy, kšiltovky, sandále a tenisky. I dům se uklízí a vymalovává.
Opravují se zimou poničené věci. Chystáme také dřevo na další zimu.
Ondřej Polčák, 3. ročník
Na jaře se probouzí příroda ze zimního spánku. Rozkvétají stromy, keře, květiny a vše se
krásně zelená. Také mnoho zvířátek rodí mláďata. Třeba čápi na komíně, ovečky, kůzlátka
a mnoho dalších. Rodiče se o ně hezky starají, aby z nich vyrostli velcí a zdraví jedinci.
Jaro začíná 21. března. Jarní měsíce jsou také duben, květen a červen, ve kterém nastupuje
svoji vládu léto. Také máme jarní rovnodennost. To znamená, že den a noc jsou stejně
dlouhé.
Martin Berounský, 3. Ročník
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Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu obce a paní starostce Martině Benešové za květiny a
dárkový balíček, které jsme obdrželi za mnoholetou práci v místní MŠ a ZŠ Žďár nad Orlicí, jelikož o
prázdninách odcházíme do zaslouženého důchodu.
Ivana Bohuslavová, Drahomíra Berounská

Sezónu jsme zakončili na celkově slušném pátém místě se ziskem 34 bodů,
skóre 46:45. Z 22 utkání jsme 11 zápasů vyhráli, 1 remízovali a 10 prohráli. Nutno
dodat, že do tabulky promluvilo odstoupení mužstva Přepych, jejichž výsledky byly
anulovány. Na tento fakt jsme doplatili, protože jako jediní jsme s tímto mužstvem
sehráli obě utkání (doma – venku) a získaných 6 bodů nám v tabulce v součtu hodně
chybělo.
Na jaře se nám dařilo střídavě, za povšimnutí stojí výhra ve Zdelově, kdy jsme
jako první – 3 kola před koncem sezóny – na půdě domácích vyhráli. Náš hráč Petr
Karkula obsadil druhé místo v tabulce střelců s šestnácti vstřelenými góly.
Po skončení sezóny proběhla brigáda, kdy za velmi slušné účasti členů TJ Sokol
byly natřeny branky, opraveny lavičky, doselo se hřiště, a to především v brankovišti,
celkově se provedl úklid v areálu a kabinách.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za přízeň všem fandům a sponzorům a pozvat
Vás na novou sezónu 2014 – 2015, a to nejen na domácí zápasy odehrané ve Žďáru
nad Orlicí.
Výbor TJ Sokol

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Duben
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Velitel se zúčastnil Okresní schůze v Tutlekách.
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Dne 18.4.2014 jsme pořádali Maškarní karneval
pro dospělé. Tato akce se velice vydařila a
doufám, že se z toho stane tradice pro další
roky. Také jsme měli připravenou bohatou a
hlavně velmi vtipnou tombolu, za kterou děkuji
paní Simoně Němcové a paní Šárce Václavíkové.
A jako každoročně i letos jsme zajišťovali pálení
čarodějnic.
Dva členové výjezdové jednotky prošli školením
na motorovou pilu.
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Květen
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Velitel a jeden člen výjezdové jednotky se zúčastnili školení HZS v Rychnově
nad Kněžnou. Na tomto školení jsme se dozvěděli o úplně novém systému
hlášení požárů a následném výjezdu jednotek. Ale také, že naše jednotka bude
nově spadat pod Královéhradecký kraj, nikoliv pod Rychnov nad Kněžnou jak
tomu bylo dosud.
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Dne 27.5.2014 se JSDH Žďár nad Orlicí účastnila společně s JSDH
Albrechtice nad Orlicí a Týniště nad Orlicí okrskového cvičení: „Požár a
následná evakuace osob z Domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí“.
Z druhého patra hlavní budovy bylo z pěti pokojů evakuováno 17 dobrovolníků
v rolích klientů s Alzheimerovou demencí, kteří na základě symptomů tohoto
onemocnění kladli při záchranné akci odpor a odmítali spolupráci. Cvičení
prokázalo připravenost jednotek k zásahu v případě mimořádné události
tohoto typu.

Dne 24.5.2014 jsme pořádali opékání spolu s naším dlouholetým přispívajícím
členem panem Vilémem Lancmanem, kde jsme oslavili jeho životní jubileum.
Červen
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Dne 1.6.2014 jsme se zúčastnili dětského dne, který pořádala naše obec.
Připravili jsme pro děti soutěž ve stříkání vody na terč a také jsme zajistili
dřevo a klacky na opékání buřtů. Na závěr akce jsme po menších
technických potížích nastříkali pro děti pěnu. Děti se opět velmi vydováděly.
Po pár minutách v pěně jsme své ratolesti těžce identifikovali.
Hasičský vůz prošel úspěšně technickou kontrolou.
Za hasičárnou pracujeme na výstavbě přístřešku. Betonování patek, nátěry,
broušení dřeva a jiné.
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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Zajímavosti o mírách a vahách
Ve starých dobách nebylo jednotných měr a vah. Ještě ve 13. století, i ve
stoletích následujících bývala u nás v Čechách nestejná míra a váha. Zřejmě vlivem
městských samospráv, místních vrchností a i starodávnými zvyky. Kupci měřili
různými mírami, moravskou nebo vídeňskou, polští kupci polskou, a tak v tom byl
pěkný zmatek. Pro porovnání – loket pražský = 50,3 cm, loket moravský = 59,4 cm,
loket slezský = 57,9 cm.
Jiné zajímavé délkové míry
Loket český 59,14 až 59,3 cm = 3 pídě po 19,71 cm
Píď = 8 palců po 24,64 mm = 10 prstů = 40 zrnek po 4,92 mm
Dlaň = 4 prsty = 7,88 cm
Stopa = 4 dlaně = 29,6 cm až 31,32 cm
Pěst = 4 palce = 9,856 cm (míra pro určování výšky koně)
Palec později coul = 2,46 cm
Kročej = 1 ½ lokte někdy 2 lokte
Sáh = 3 lokte = 1,778 m
Provazec = 52 loktů
Hon = 5 provazců = 153,76 m
Česká míle = 12 600 loktů = 7,126 až 7,5 km
Prut = 8 loktů
Látro = 3-4 lokte (hornická míra)
Rybářský provazec = 22 lokte
Přibližné míry k zapamatování
3 palce = 8 cm
1m = 3 stopy + 2 palce
3 stopy = 95 cm
5 sáhů = 9,5 m
Loket = 78 cm
4 míle = 30 km
Míry byly opravdu přibližné a měnily se podle krajů. U polních a lesních měr to bylo podobné.
Lesní míry
Leč = větší díl lesa co se na jeden hon zabralo = 26 zaječích tenat = 670 čtver. sáhů = 2010
loket
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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Tenato = menší díl lesa = 25 sáhů = 75 loket
Provazec = 52 lokte = 17,5 sáhu = 1/38 leče = 7/10 tenata
Luční míra
Vůz sena = 1 míra = 2/3 korce = 1/3 jitra
Rybniční míra
Kopa ryb = 1 cent ryb = korec = ½ jitra
To byly míry značně nesrozumitelné.
Duté míry
Žejdlík = 0,484 litru
Pinta = 4 žejdlíky = 1,936 litru
Lahvice = 3 pinty = 5,808 litru
Vědro = 32 pinty = 62 litrů
Zajímavé názvy mír a vah
Prostice = bečka soli
Vor dřeva = svázán z 10 dřev (klád)
Pramen = 6 vorů
Kopa plátna = 600 loket vídeňských
Kus plátna (štučka) = 72 loket
Štučka jiná = 30 loket
Žemlička lnu = otýpka zvláštně svázaná
Česaný obláč = svazek vyčesaného lnu
Stoh slámy = 60 otepí
Stoh dřeva = 2 sáhy
Kopa = 60 kusů = 4 mandele = 5 tuctů
Tucet = 12 kusů
Veletucet = 12 tuctů = 144 kusů
zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce

Po prázdninách kroužek Šikulka bude samozřejmě pokračovat a
na přání některých maminek se uskuteční jednorázová Šikulka
pro dospělé s podtitulkem ,,studnice nápadů z keramiky“.
Termín bude upřesněn.
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A nyní nahlédněte na něco málo z našich výrobků…..
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Kroužek Šikulka přeje dětem krásné prázdniny a
rodičům pevné nervy !!!
Vedoucí kroužku Simona Němcová
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Velkou radost z porodnosti v naší obci mám i v roce 2014. Dne 14. června 2014 mi
bylo ctí přivítat naše nové občánky a to:
Jakuba Brandejse, Nikol Karkulovou, Šarlotu Koblmüllerovou a Julii Cabalkovou

Martina Benešová
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Vítáme nové občánky
Šarlota Koblmüllerová

nar. 21. 3. 2014

Julie Cabalková

nar. 28. 4. 2014

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – duben – červen 2014
81 let

Václav Sládek

70 let

Vilém Lancman

70 let

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

Rozloučení
Marta Charvátová

r. 1922

Milada Dytrtová

r. 1930

Dne 4. 6. 2014 tomu je 10 let, co nás navždy opustila drahá
manželka a maminka, paní Dagmar Zahálková ze Žďáru nad Orlicí.
Vzpomínáme s láskou.
manžel a děti s rodinou
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