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Členové nově vzniklého Spolku rodičů a přátel školy při MŠ a ZŠ Žďár
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 16. června 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. závěrečný účet obce za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2014 a to bez výhrad.
2. účetní závěrku obce za rok 2014 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření obce za rok 2014 ve výši 2 102 323,36,- Kč na účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
3. účetní závěrku a výsledek hospodaření ve výši 62 176,54 Kč příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Žďár nad Orlicí za rok 2014 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žďár nad
Orlicí ve výši 62 176,54 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 6/2015.
5. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
6. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Romanem
Končickým a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
7. přijetí účelové investiční dotace ve výši 84 700,- Kč na projekt „Obnova veřejného
prostranství před budovou Základní a mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí“, která bude
poskytnuta z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje – „15POV02
Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací“ a
pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
8. Smlouvu o zápůjčce mezi zapůjčitelem Obcí Žďár nad Orlicí a vydlužitelem firmou
ODEKO, s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti IP-12-2006480/VB/2, Žďár n.O., Chotiv
765/104, Kain-přípojka kNN mezi stranou povinnou Obcí Žďár nad Orlicí a stranou
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2010998/VB/2, Žďár n.O., p.č. 620/3,
Schromová, 10RD-knn mezi stranou povinnou Obcí Žďár nad Orlicí a stranou
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
11. čerpání rezervního fondu pro rok 2015 ve výši 66 000,- Kč následujícím způsobem:
 Nákup 50 ks triček s logem školy
 Stavební úpravy při přesunu ředitelny a malé učebny
 Nákup podlahových krytin do nově rekonstruované učebny a ředitelny
 Nákup sanitárního zařízení do nové učebny
 Nákup nové tabule – triptych se zvedacím systémem.
12. pořízení dopravního zrcadla na komunikaci č. I/36 ve vlastnictví ŘSD – správa Hradec
Králové, při výjezdu z osady Chotiv ve směru Čestice - Borohrádek a pověřuje starostku
obce jednáním s dotčenými orgány – vlastníkem komunikace ŘSD a Dopravním
inspektorátem PČR.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření 2/15, 3/15 a 4/15 v plném rozsahu provedená dne
1.3.2015, 1.4.2015 a 5.5.2015.
Zastupitelstvo obce zamítá:

1. žádost Místní akční skupiny „Nad Orlicí“ o finanční podporu ve výši 20,- Kč na obyvatele
ročně.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
v březnovém vydání zpravodaje jste byli detailně informováni o procesu tvorby
znaku naší obce a zároveň požádáni o spolupráci. Ve vyhlášené anketě bylo možné
hlasovat pro podobu znaku ve variantě „A“ nebo „B“. Výsledky hlasování byly
zveřejněny, ale vzhledem k faktu, že se jedná o rozhodnutí historického významu,
dovolím si výsledky hlasování zrekapitulovat:

VARIANTA „A“

44 HLASŮ

VARIANTA „B“

12 HLASŮ

NEPLATNÉ

3 HLASY (bez volby, s komentářem)

Vítěznou podobou znaku obce Žďár nad Orlicí v anketě občanů se stala varianta „A“.
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Výše znázorněná podoba byla také schválena zastupitelstvem obce na veřejném
zasedání dne 5.5.2015. V současné době čekáme na vyjádření Poslanecké sněmovny
ČR – Podvýboru pro heraldiku a vexiologii, který znak obcím oficiálně uděluje. Vím, že
i když výsledek ankety tak nejednoznačně nevyzněl, výběr podoby znaku provázely
kontroverze. Nechci se opakovat a ani obhajovat schválenou podobu našeho znaku,
ale chci poděkovat všem občanům, kteří danou situaci pochopili a budou se hrdě
hlásit k symbolu naší obce, který s odstupem času, po akceptaci všech pravidel a
souvislostí, vůbec nepovažuji za špatný.
A co nás čeká v prázdninovém období? Budeme pokračovat v drobných
opravách komunikací, pokusíme se opět vzkřísit jednání ohledně směny pozemku
potřebného k vybudování chodníku podél komunikace II/305 ve směru na Borohrádek
a v neposlední řadě bude provedena zásadní oprava plochy před budovou místní
základní školy. V rámci akce bude v tomto prostoru vybudováno dlouhodobě chybějící
veřejné osvětlení (instalace a napojení 2 stožárů se svítidly technologie LED). Pozitivní
zprávou také je, že výše uvedený projekt „Obnova veřejného prostranství před budovou
Základní a mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí“ byl podpořen účelovou investiční
dotací ve výši 84 700,- Kč, která bude poskytnuta z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
A co na závěr? Nerada předbíhám a moc se těším na léto a snad i pár dní
odpočinku. Ale zároveň mám vzpruhu i při pomyšlení na měsíc září. Důvod je jasný –
bude se konat již tradiční výlet seniorů, a pokud naše plány nic nezhatí, s životně
zkušenějšími občany navštívíme barokní hospital Kuks, který se turistům letos otevřel
po téměř dvouleté stavební pauze.
Pohodové prožití letního času a hlavně šťastné návraty z prázdninových cest
domů

Vám přeje Martina Benešová

 ke dni 15.6.2015 má obec 480 obyvatel.
 z důvodu školení bude ve dnech 9. a 10. července pobočka České
pošty ve Žďáru n/O uzavřena.
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Vážení občané,
je konec června a s ním i konec školního roku. Roku, který pro mě znamenal
spoustu nových povinností, úkolů a hlavně hodně příjemných, občas i nepříjemných
zkušeností. Jsem opravdu moc vděčná všem, kdo mě po celý školní rok podporovali,
věřili mi a snažili se pomoci, za to jim patří mé díky. Jsou to nejen členové mé rodiny,
zaměstnanci, ale i rodiče mých žáků. Velký dík patří také paní starostce, která mi
svými zkušenostmi dokázala poradit a pomoci vyřešit spoustu nečekaných problémů.
A pro koho jsem vlastně celý rok tak usilovně pracovala? Pro děti, které mě
občas donutily zvednout hlas a i když je to s nimi někdy opravdu složité, stejně jejich
úsměv, se kterým většina z nich přijde v půl osmé do školy, mi dává jistotu, že má
práce není zbytečná. Také mám obrovskou radost z fungování Spolku rodičů a přátel
školy a proto děkuji všem členům za jejich usilovnou a obětavou práci.
V krátkosti Vás chci ještě informovat o dění ve škole za poslední tři měsíce.
Velikonoční jarmark se povedl a my, díky Vám, štědrým nakupujícím, vydělali penízky,
za něž jsme mohli vzít děti do aquaparku v Pardubicích a také zaplatit cestu na školní
výlet.
Na konci dubna jsme ukončili Plavecký výcvik, na který děti velice rády jezdily.
Začátkem května jsme měli ve škole zajímavou přednášku o myslivosti. Ta
nadchla nejenom chlapce, ale i děvčata.
V celoročním projektu „Celé Česko“ čte dětem, nám v květnu četla paní Jarka
Holasová z Náchoda, která učí Loutkoherectví na ZUŠ v Jaroměři a v červnu zase dva
herci z Divadla Exil v Pardubicích a to i v kostýmech. Děti mají nezapomenutelné
zážitky, na které chceme i příští rok navázat.
Koncem května se uskutečnila akce divadelního kroužku, o ní Vám pár slov
napíše paní vychovatelka.
A už jsme v červnu, který se závratnou rychlostí blíží ke svému závěru. V prvním
týdnu nás čekalo Dopravní hřiště v Týništi nad Orlicí, a i když bylo opravdu horko,
děti si cyklovýlet užily.
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V

druhém

červnovém

týdnu

jsme

navštívili

Borohrádek,

kde se v Církevní ZŠ
konalo

Sportovní

dopoledne

o

Putovní

pohár tří škol. Ten jsme
bohužel

nevyhráli,

ale

užili jsme si skvělý den
plný her, soutěží a také
sladkého pohoštění.
Ve čtvrtek 18.6. všichni,
škola i školka, vyrazili autobusem pana Trejtnara na Školní výlet na Staré Hrady
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u Jičína. Počasí nám přálo a všechny děti byly moc hodné. Velké překvapení dostaly
děti již ráno před školou. Každý z nich si oblékl tričko s logem naší školy, které si
budeme brát na různé akce.
Letní slavnost, konaná
v

pátek

19.6.

byla

pro

všechny z nás velkou událostí.
Těšily se na ni hlavně děti,
protože

je

čekaly

nejen

soutěže s rodiči, ale hlavně
noční

hledání

pokladu

a

spaní ve škole. Zpestřením
pro všechny byla divadelní

hra Františka Ringo Čecha
– Dívčí válka, kterou pod
vedením paní vychovatelky
Renáty
osm

Šťastné,

dobrovolníků

nacvičilo
z

řad

rodičů i přátel školy. Za
všechny

členy

naší

divadelní skupiny Vám chci
poděkovat za atmosféru,
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kterou jste nám vytvořili
a za potlesk a smích, který
dokázal

rozplynout

trému,

kterou

všechnu

jsme

před

představením měli.
V pátek 26.6. slavnostně
ukončíme

školní

2014/2015

rok
rozdáním

vysvědčení. To bude poslední v
naší

škole

pro

Veroniku

Novotnou, která odchází na
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Gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. V září se chystají do první třídy tři předškoláci
- Weronika Zielinska, Jan Koucký a Patrik Andres.
Velké poděkovaní patří paní Denise Peterkové, která nám zajistila sponzorský dar u
svého zaměstnavatele (MiNigranty fondu Veolia) ve výši 6 800,- Kč, za který jsme
zakoupili sportovní vybavení.
Na závěr přeji dětem v celém Žďáru a okolí nádherné, slunečné prázdniny, plné
úžasných zážitků a dobrodružství, rodičům klidnou a pohodovou dovolenou a ostatní
občanům Žďáru, přeji krásné léto!
Mgr. Leona Vévodová, ředitelka místní ZŠ a MŠ
V únoru letošního roku jsem nastoupila jako učitelka do krásné malé
školičky. Přivítání paní ředitelky i paní starostky bylo skvělé. Dětem jsem se snažila
připravit vyučování, které je bavilo, bylo zajímavé a zároveň je něco naučilo. Velmi
ráda učím přírodovědné předměty, angličtiny, vlastivědu a i pohyb mi není cizí.
Doufám, že jsem své nadšení přenesla i na žáky a především na dětičky z mateřské
školky mi při tancování dodávají potřebnou energii. Jen mě trochu mrzí, že někteří
školáci přistupují ke své práci méně zodpovědně, zapomínají domácí úkoly a pomůcky
a jsou málo samostatní.
Paní ředitelka i celý kolektiv je skvělý. Od začátku jsem se zde cítila „jako
doma“. S paní ředitelkou se snažíme školu vylepšit novými pomůckami a učebnicemi.
Příští školní rok budou mít žáci nové učebnice, včetně anglického jazyka. Objednali
jsme plakáty do angličtiny a také krásnou mapu České republiky pro výuku vlastivědy.
Na příští školní rok se těším, i když výuka tří ročníků bude náročná.
Všem dětem, rodičům i zaměstnancům naší malé školičky přeji krásné
prázdniny, hodně odpočinku a načerpání sil do nového školního roku.
Mgr. Eva Bláhová, učitelka místní ZŠ
Šťastná ve žďárské škole
Pracuji ve škole, takže mne ani nepřekvapilo, že jsem dostala domácí úkol. Prý
mám napsat něco o tom, jak se mi ve Žďárské škole líbí. Je to moje třetí základní
škola, na které působím a musím přiznat, že do ní docházím jako domů, jako k rodině.
Jsem nadšená, občas mi ale připadá, že děti očekávají, že budu pracovat za
ně. Jsou na to zřejmě zvyklé. Naštěstí už pochopily, že musí přiložit ruku k dílu. Na
žádné škole, jsem nezažila, že by žáci spoléhali na to, že rodiče donesou to, co oni
zapomněli a vyřídí za ně všechny nepříjemnosti a vše „nějak“ dopadne. Měli bychom
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společně zapracovat na jejich samostatnosti, budou ji na druhém stupni a v běžném
životě hodně potřebovat.
Na druhou stranu musím říct, že všichni žáci jsou výtvarně nadaní,
manuálně zruční a mám je moc ráda. Také obdivuji spolupráci obce, rodičů a školy,
důkazem toho byla i báječná Letní slavnost, které jsem se zúčastnila. Těším se na
další společné zážitky s vámi a vašimi dětmi.
Bc. Renáta Šťastná, vychovatelka místní ZŠ
Další školní rok utekl opravdu jako mávnutím kouzelného proutku. V naší
školce jsme pracovali podle programu „Náš barevný svět“, který vytvořily paní učitelky,
a že „svět v naší obci je barevný“ a má i různé chuti vůně jsme se s dětmi
přesvědčovali celý rok.
Na podzim jsme si uspořádali posvícení s dobrůtkami a taneční „zábavou“.
Nevěřili byste, jak se dětem líbila česká dechovka, polky a valčíky. Upekli jsme si
brambory na ohníčku, zahráli si starou českou hru „Krvavé koleno“ a pár honiček. Se
školáky jsme pouštěli draky. Beseda s policistkou byla pro děti hodně zajímavá.
Vánoce

jsme

slavili

jarmarkem

s

vystoupením,

Mikulášskou

nadílkou,

posezením u stromečku s dárky a pro rodiče jsme uspořádali vánoční dílničku. V zimě
jezdili naši předškoláci se školou bruslit a velmi se jim to líbilo. Navštívil nás pán s
netradiční hudbou a hrou na etnické bubny, před odpoledním odpočinkem přečetl
dětem krásnou pohádku, doprovodil ji cinkáním zvonků, byl to nádherný relaxační
zážitek a děti spokojeně usnuly.
Zima skončila veselým karnevalem se soutěžemi a dobrůtkami připravenými
dětmi. Pomalu jsme se začali připravovat na velikonoční jarmark a velikonoční veselí.
Pro rodiče jsme opět uspořádali malou dílničku s malováním vajíček a s tvořením z
přirodnin a papíru. Celé jaro jsme prožili v naší krásné přírodě, seznamovali jsme se se
všemi předními společenstvími v okolí a učili se vážit si života i toho nejmenšího
broučka. Poznávali jsme stromy, keře, květiny na lukách i v zahrádkách.
Jaro předalo vládu létu a my jsme se začali těšit na výlet a letní slavnost.
Poslouchali jsme středověkou hudbu, zatančili si „menuet“ a povídali si o životě na
hradech, o rytířích, princeznách… Výlet na Staré Hrady se líbil všem dětem i
maminkám, které s námi výletovaly. Na závěr roku si uspořádáme brannou hru s
překvapením.
Celý rok se děti seznamovaly se základy angličtiny a předškoláci docházeli na
předškolní kurz k paní ředitelce.
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Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali plnit školní program – úkoly na
nástěnkách a moc děkujeme panu Tomáši Peterkovi za zprovoznění vozového parku na
školní zahradě. Děti hodně rády jezdí na odstrkovadlech a bez jeho ochoty by
nejezdily.
Pěkné dovolené a hodně sluníčka nejen na obloze přejí
Dagmar Plíhalová a Iva Brandejsová – učitelky místní MŠ

Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí
Žďárováci, občané! Níže shrnuji dění v našem místním fotbalovém oddíle za
uplynulé jaro 2015.
Letošní jarní část fotbalové sezóny jsme ukončili tuto sobotu zápasem
s Kostelcem B, kdy jsme po velkém boji vyhráli 2:1 po penaltách. Celkově, jak už to
u nás bývá, jsme na jaře podávali proměnlivé výkony, když jsme takříkajíc bohatým
brali a chudým rozdávali. S týmy s horní poloviny tabulky jsme uhrávali velmi
slušné výsledky, avšak se zachraňujícími se týmy jsme body trestuhodně rozdávali.
Sice je nás v kádru asi 25 hráčů, ale docházka na zápasy byla dosti proměnlivá,
takže se také výkony střídaly jako jarní počasí. Nakonec jsme uhájili konečné 9.
místo v nejvyšším okresním přeboru. Nejlepším střelcem se stal Michal Vacek z 15
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góly, druhý Marek Winkler se 14 brankami, pak Petr Malijovský se 6 zářezy na
pažbě a také Jaroslav David se 4 góly.

A co nás čeká dále? Dále pracujeme na zvelebování fotbalového areálu, je třeba
investovat něco do trávníku, střechy na kabinách a na hospodě budou potřeba
opravy. V plánu je naše společná brigáda. Co se fotbalové budoucnosti týká, nová
sezóna 2015/2016 by se měla rozběhnout kolem 10. srpna 2015. Vzhledem ke
skutečnosti, že náš hlavní trenér Karel Marčík již z pracovních důvodů nebude
moci pokračovat v trénování, je hlavním cílem obstarání nového trenéra. Dále
chceme absolvovat řádnou letní přípravu, jelikož mančaft je kondičně zanedbán,
čekají nás výběhy do okolních lesů. Co se týče odchodů a příchodů hráčů do
mužstva, zatím nemohu sdělit nic konkrétního, ale na stránkách zpravodaje budete
informováni. Těšíme se na Vás na hřišti.
Prozatím se s Vámi loučím našim lidovým našim klubovým pozdravem. NaŽďár!
Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Březen
 Dne 20.03.2015 se uskutečnil 2. ročník Maškarního karnevalu pro dospělé.
Tohoto ročníku se zúčastnilo mnohem více masek než vloni a opět se velice
vydařil. Kromě mnoha zajímavých masek byla i vtipná tombola. Děkujeme všem,
kteří

na

tuto

akci

přispěli

a

podíleli

se

na

její
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Duben
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V měsíci dubnu jsme opět vypomáhali při
tradičním „Pálení čarodějnic“.
Květen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V tomto měsíci se konala údržba hasičské
techniky a vybavení před nadcházející technickou
kontrolou.
Červen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Hasičská cisterna prošla úspěšně technickou
kontrolou.
 A jako každoročně i letos jsme zbavili od
nečistot a nánosů bahna přístup k řece u tzv. „máchadla“ pro případ nouze.
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

Před 60-ti lety, v roce 1955 se začala psát II. obecní kronika. Kronikář
Karel Vrbata byl funkcí pověřen 30. listopadu 1954. Vykonával také funkci
předsedy MNV. Kronika začíná politicko-hospodářským přehledem a sčítáním
občanů, domů a zvířectva.
Zajímavý zápis je o zvířectvu, cenách a obyvatelstvu naší obce. Jsou tady
zapsány zajímavé údaje z tohoto roku. Sčítání zvířectva k 1. lednu 1955 máme
tyto stavy: skot kusů 287, prasata kusů 219, kozy kusů 106, husy kusů 85,
slepice a kohouti kusů 1205, ovcí 2 kusy, včelstev kusů 31, koní 18 kusů, 3
klisny jsou zapsány v zemské plemenné knize.
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Plodiny, které se v obci pěstovaly: brambory, žito, pšenice, trochu prosa a
luštěnin. Pro živočišnou výrobu se pěstuje řepa krmná a jetelotrávy. K zelenému
hnojení a na semeno lupina. Na písčitých pozemcích se dobře hodí Saratela
k sušení na krmivo. Výnos zrna po 1 ha je 11-16 q. Sena po 1 ha suchého 30 q.
Občané Žďáru dojížděli do práce nejčastěji do Týniště nad Orlicí a výdělky
se pohybovaly od 1 000,- do 1 800,- Kčs měsíčně, průměrná mzda je 1 300,Kčs.
Ceny potravin jsou tyto: 1 kg chleba = Kčs 2,60, 1 ks rohlík = 0,52 Kčs, 1 kg
cukru = 11,- Kčs, 1 kg hrubá mouka = 4,90 Kčs, 1 l světlé pivo 7 ° = 1,40 Kčs, 1
kg máslo = 32,- Kčs, maso hovězí 1 kg = 25,- Kčs, maso vepřové 1 kg = 30,- Kčs,
uzené = 40,- Kčs.
Jiné zboží: cigarety 10 ks = 1,60 Kčs, lepší druhy 10 ks = od 2,- do 4,50 Kčs.
Boty do práce 80,- Kčs, boty na vycházku 220,- až 350,- Kčs. Oblek, sako a
kalhoty nejlevnější pro svátek 350,- Kčs, až po nejlepší kvalitu, která se
zastavuje na 1 500,- Kčs. K tomu dodávám, že oblek si lidé pořídili v té době
jednou za život a často se v něm ženili a také si ho brali do hrobu.
Jízdní kolo nejlevnější provedení za 550,- Kčs, sportovní kolo ve velmi
pěkném vybavení stojí 1 600,- Kčs, motocykl obsah 150 cm3 stojí 5 600,- Kčs.
Vstupné do tanečních zábav 5,- Kčs, do kina 2,- až 4,- Kčs. Jízdné vlakem do
Borohrádku 0,60 Kčs. Týdenní dělnická jízdenka do Týniště ze Žďáru 1,90 Kčs.
Majetkové poměry obyvatelstva dobré, není zadlužení, jako tomu bylo v době 1.
republiky. Mládež navštěvuje národní školu zdejší, která má dvě třídy v třídě
jsou vyučovány dva ročníky, a sice 1. a 3., ve druhé třídě jsou ročníky tři, a to
2., 4. a 5. ročník. Školu vede ředitel jménem Jaroslav Jičínský a učitelka druhé
třídy Milada Šanderová. Po projití národní školy odcházejí žáci na osmiletou
školu do Borohrádku.
Na dalších stranách popisuje kronikář činnost dobrovolných organizací:
Dobrovolná sportovní organizace SOKOL má ve sdružení tyto sporty –
činnost tělocvičnou, odbor kopané se svým hřištěm u Tůmovky ve výměře 1,27
ha, v zimě se sporty přestěhují do tělocvičen, zahajuje svoji činnost odbor
ledního hokeje. Mužstvo si upravilo plochu u potoka vedle čp. 36. Odbor si
velmi pěkně vede a umístil se tak, že sezóna 1955 – 1956 bude hrána
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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v krajském soutěžním kole. Mimo dalších si dobře vede odbor házené žen, který
rovněž v sezóně 1954 postoupil v soutěži do kola oblastí.
Bezpečnost našich občanů střeží Požární ochrana, jednotka je vyzbrojena,
aby zasáhla proti živelným pohromám, ale hlavně proti požáru ohně. Tato
jednotka má za velitele Václava Polavku a podléhala MNV. Mimo této jest v obci
dobrovolná organizace Hasičská jednota s předsedou Josefem Provazníkem.
V celém katastru pracují dvě myslivecké společnosti. Ve Žďáru nad Orlicí
je hospodářem Václav Urbánek. V poslední době zaznamenala tato společnost
pěkných výsledků. Stavy zvěře stouply, díky dobré práci společnosti, která o
zvěř pečuje. Obohacuje stůl pracujících ulovenou zvěří.
Mnoho našich milovníků vod, rybařící se sdružují v Lidovém rybářském
spolku v Borohrádku, který má povodí řeky Orlice Tiché od železničního mostu
až po obec Číčová. Do této vody jsou vysazovány tisíce ryb, kterým se zde daří.
Jsou to kapři, okouni, cejni a úhoři. Rybník na Tůmovce převzalo Státní
rybářství v Litomyšli, však o využití této vodní plochy se nestará.
Jedinou a důležitou živností jest kovářství, které provozuje Stanislav
Bozetický. Živnost převzal po svém otci.
Dočetla

jsem

se

spoustu

zajímavostí,

snažila

jsem

se

vybrat

ty

nejzajímavější údaje, zápisy jsou ze stran 6 až 12.
Věra Václavíková, kronikářka obce

Příjmy v roce 2014 dle účetní evidence činily celkem 5 727 859,- Kč, skutečné
výdaje pak 4 820 041,- Kč. Obec tedy hospodařila v daném roce s přebytkem
907 818,- Kč. Konečný stav finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2014 činil
5 176 040,- Kč.
Co bylo z rozpočtu obce hrazeno?
Finančně nejnáročnější akcí realizovanou v minulém roce byly stavební úpravy
spojené s výměnou zdrojů tepla v budově základní a mateřské školy v celkové hodnotě
1 457 854,- Kč. Dále byla dokončena stavba boxu na zimní posyp za 40 666,- Kč.
V osadě Světlá a v samotné obci byly provedeny opravy výtluků na místních
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komunikacích za 124 292,- Kč. Na Chotivi pak byla živičným recyklátem opravena
příjezdová cesta spolu s úpravou místní komunikace ke hřišti celkem za 86.817,- Kč.
Pro potřeby úřadu byl zakoupen nový počítač včetně příslušenství za 24 225,- Kč a
fotoaparát v hodnotě 6 496,- Kč.
Z rozpočtu obce byly hrazeny také běžné provozní výdaje – údržba veřejné
zeleně, veřejné osvětlení, zimní údržba, kulturní akce, investiční a neinvestiční
příspěvky ZŠ a MŠ Žďár n.O. a TJ Sokol, finančně byla zajištěna činnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů atd.
Jana Šrajbrová, účetní obce

Dovolte mi, abych vás stručně seznámila s nově vzniklým spolkem v naší
obci – Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí. Spolek chce
svou činností podpořit mimoškolní vzdělávání, zájmovou činnost dětí a oživit
společenský život v naší obci.
Dne 31.3.2015 proběhla ustavující schůze spolku, kde byly schváleny
stanovy. Za předsedu spolku byla zvolena Denisa Peterková Jedináková, za
pokladníka Lucie Plívová. Ustavující schůze se účastnilo 14 osob, které se staly
zároveň členy spolku. K 15. červnu 2015 má náš spolek 26 členů a budeme
doufat, že se počet členů mnohonásobně zvýší

.

Zároveň byl odsouhlasen

roční příspěvek ve výši 150,- Kč/os./rok/.

Náš spolek do této doby organizoval /popř. ve spolupráci/
připravil tyto akce:
30.4. 2015 - PRŮVOD A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.5.2015 – dětský den CIRKUS ŽĎÁR NAD ORLICÍ
19.6.2015 – LETNÍ SLAVNOST
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Spolek ve spolupráci s obcí
organizoval tradiční „PRŮVOD A
PÁLENÍ ČARODĚJNIC“. Pro děti
byly

připraveny

roztodivné

soutěže a samozřejmě na závěr
byly předány drobné odměny.

Další akcí pořádanou spolkem
byl

dětský

den

–

30.5.2015 na hříšti -

akce

proběhla

„CIRKUS ŽĎÁR

N. ORLICÍ“. Děti absolvovaly cirkusový

výcvik

pod

dohledem

těch

nejlepších

odborníků v oborech: krocení divé zvěře,
provazolezení, drezúra lipicánů, vertikální
akrobacie, mimgame,

věštění. Dále byly

připraveny mimosoutěžní aktivity – skákací
hrad, balónky, cukrová vata. Na závěr byl
malým cirkusákům předán symbol tohoto
dne – klaunský nos.
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Obrovské díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci a všem sponzorům, kteří
finančně nebo materiálně přispěli – Obec Žďár n. O.; Roman Schrom ml.; Internack
a.s. /Petra Polová, Iveta Cvejnová/; Ing. Aleš a Dagmar Plíhalovi; Thung Dang Duc;
Matrix a.s. /Iveta Rufrová/, Stavební a obalová dřevovýroba s.r.o.; Královéhradecká
provozní, a.s./D.Jedináková/; Papírnictví J.Uhnavý.

Zároveň děkujeme za drobné

finanční dary vybrané na této akci – 90,- Kč /ne, není to omyl

/.

Ve spolupráci se ZŠ A MŠ ŽDÁR NAD ORLICÍ spolek organizoval „LETNÍ
SLAVNOST“, která proběhla na zahradě místní školy dne 19.6.2015. Tuto akci vám
více přiblíží ředitelka školy.

Vyzdvihnu excelentní výkon amatérského žďárského

divadelního souboru – kdo neviděl, o hodně přišel. Loučím se pozdravem – Perun
s vámi.
Denisa Peterková Jedináková, předsedkyně spolku
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Životní jubilea – duben – červen 2015
82 let

Václav Sládek

85 let

Olga Cejnarová

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

Dne 23.5.2015 uplynulo dlouhých 29 let od náhlého úmrtí milovaného
manžela, tatínka a švagra pana Ladislava Římala, nar. 1931 ve Žďáru
nad Orlicí.
Stále vzpomíná manželka Marie, syn Ladislav s rodinou, rodina
Římalova a Bílkova

22. července uplyne 15 let od úmrtí našeho syna, bratra a tatínka Libora
Václavíka, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
rodina Václavíkova
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