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Oprava obecní zvoničky na návsi ve Žďáru nad Orlicí.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. září 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o právu provést stavbu na částech pozemků p.č. 854/11, 37/1, 43/1, 506/5,
854/15, 893/2, 893/4 v k.ú. Žďár nad Orlicí mezi Obcí Žďár nad Orlicí a
Královéhradeckým krajem a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
2. Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků 893/2 a 893/4 v k.ú. Žďár nad
Orlicí mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Královéhradeckým krajem a pověřuje starostku obce k
podpisu této smlouvy.
3. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
4. nově zpracovaný povodňový plán obce Žďár nad Orlicí.
5. návrh Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. na pořízení změny územního plánu Žďár
nad Orlicí.
6. v souladu s § 44 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořízení změny č. 1 územního
plánu Žďár nad Orlicí s podmínkou, že finanční náklady na zpracování změny a na
vyhotovení Územního plánu Žďár nad Orlicí zahrnujícího právní stav po vydání změny
budou plně hrazeny navrhovatelem, Lesním družstvem Vysoké Chvojno s.r.o..
7. podání žádosti o pořízení změny č. 1 Územního plánu Žďár nad Orlicí na Městský úřad
Kostelec nad Orlicí, jako příslušný úřad územního plánování a pověřuje starostku obce
jejím podáním.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření 6/15, 7/15 a 8/15 v plném rozsahu provedená dne
16.6.2015, 1.7.2015 a 1.8.2015.
Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. zastupitele Bc. Martinu Benešovou pro spolupráci při pořizování změny č. 1 územního
plánu.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
pekelně horké léto je za námi, a to nejen obrazně řečeno. Události
posledních měsíců související nejen s abnormálním suchem nám na klidném spánku
nepřidávají. Ve srovnání s děním v celosvětovém kontextu, a to tím nemíním jen
současně nejaktuálnější uprchlickou krizi, mohou působit informace týkající se naší
obce jako nepodstatné. Ale myslím, že opak je pravdou. Právě starosti všedního dne v
místě, kde bezprostředně žijeme, nám umožňují ještě fungovat s vědomím, že přece má
něco smysl, a to i když ho někdy velmi těžce hledáme .
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Smysl rozhodně měla rekonstrukce plochy před budovou místní základní školy.
Vše plánované se podařilo zrealizovat v termínu a k úplné spokojenosti objednatele
Obce Žďár nad Orlicí.

Plocha před budovou ZŠ a MŠ před a po rekonstrukci
Dalším úspěšně zvládnutým úkolem byla oprava zvoničky na návsi. Byla
obroušena a natřena kovová konstrukce, vyrobena a nainstalována nová stříška.
Následně přišel na řadu samotný zvon. Již před demontáží bylo zjištěno, že zvonu
chybí srdce (těleso, které zvon rozezvučí) a část dolního okraje zvonu je ulomena. Zvon
byl tedy celkově repasován a byl vyroben nový dubový závěs. Jediné co se nepodařilo,
bylo nastavění chybějící části zvonu. Velkým překvapením totiž pro nás bylo označení
roku výroby zvonu, tj. rok 1776. Je velkou vzácnosti, že se takto starý zvon podařilo
dochovat, a proto i z tohoto důvodu nám bylo doporučeno vylomenou část zvonu
nenastavovat.

Zvon před a po opravě
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V měsíci srpnu byla provedena renovace a zabezpečení zázemí pro obecní
techniku.
Za významnou rovněž považuji plánovanou rekonstrukci čerpací stanice
odpadních vod ve Žďáru nad Orlicí, která je financovaná z Dobrovolného svazku obcí
Tichá Orlice (obec Žďár n/O je členem DSO). Termín realizace díla byl stanoven od
1.7.2015 do 31.12.2015 a jeho cena byla na základě výběrového řízení smluvně
stanovena ve výši 1 117 012,- Kč včetně DPH.
A po dobrých zprávách nyní ta horší. I přes veškerou snahu se nepodařilo
obnovit jednání o odkoupení pozemku potřebného k vybudování části chodníku kolem
komunikace II/305 ve směru na Borohrádek. Insolvenční správce, který nakládá s
majetkovou podstatou dlužníka (v našem případě s majetkem vlastníka inkriminované
nemovitosti) a nese odpovědnost za zpeněžení majetku, znovu odmítl jakýmkoli
způsobem o věci jednat. Dle vlastních slov, „není to v současné době možné, finančně
zajímavé a veřejný zájem má význam možná tak pro obec“. Zároveň se snad konečně
blíží doba zahájení rekonstrukce vozovky II/305 Albrechtice n/O – Borohrádek
(předpoklad zahájení jaro 2016), v rámci které by se měly vybudovat obruby v místech
budoucího chodníku, a tím alespoň částečně vymezit prostor pro pěší. Je to sice slabá
„náplast“ pro občany, kteří již mnoho let čekají na důstojnější a bezpečnější přístup ke
svým nemovitostem, ale mohu slíbit, že i v budoucnu budeme činit maximum pro to,
aby se stavbu podařilo uskutečnit.
Snad trochu teplotně obvyklejší – krásné babí léto Vám přeje
Martina Benešová

 ke dni 15.9.2015 má obec 476 obyvatel.
 16. a 17.10.2015 se bude konat sbírka použitého ošacení DIAKONIE.
 30.10. 2015 se bude konat tradiční Halloweenská party.
 bylo z důvodu zúžení vozovky (nové obruby) u budovy základní a mateřské
školy pořízeno nové dopravní značení a tím upraven provoz v místě na
jednosměrný.
 seznam

nemovitostí

s nedostatečně

identifikovaným

vlastníkem

aktualizovaný k 1.8.2015 je zveřejněn na elektronické úřední desce
webových stránek obce.
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Vážení občané,
prázdniny utekly jako voda a myslím, že díky krásnému, slunečnému počasí, si
je užily zejména děti. Prvního září jsme se všichni sešli s úsměvem v naší malé škole a
zahájili další školní rok 2015/16. Tři noví prvňáčci, Weronika Zielinska, Patrik Andres
a Jan Koucký, usedli do školních lavic a při představování, zpěvu písničky či recitaci
básničky, se nikdo z nich nestyděl. Do naší školy také přibyla nová žákyně Alexandra
Čonková, která pochází ze Slovenska a děti tak po dlouhé době slyší řeč, o které
nemůžeme říct, že je cizí. Také se musím zmínit o obnově našeho personálu. Jako
asistentka pedagoga nastoupila do mateřské školy paní Marta Bílková a ve školní
jídelně

máme

novou

provozní

paní Anetu Chalupovou.
A co je ještě nového v naší
škole a školičce? Celé prázdniny
pokračovala výměna místností a
to ředitelny a malé třídy. Tímto
chci

opravdu

moc

poděkovat

všem, kteří mi s tím pomohli, ať
už

někteří

rodiče,

či

zaměstnancům školy a také mé
rodině.

S

výsledkem

jsem

spokojená nejen já, ale hlavně
děti. Po mnoha letech je uskupení
tříd jiné. První třída je spojená s
druhou třídou

- tu učím já a v

nové malé třídě. 3., 4. a 5. ročník
je

pod

vedením

Bláhové

ve

paní

velké

učitelky

učebně.

Po

měsíci můžu zodpovědně říci, že
nám

všem

takovéto

složení

ročníků daleko více vyhovuje.
Ještě nesmím zapomenout
na novinku v naší kuchyni. Díky
paní

starostce

a

také

všem
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zastupitelům, pomáhá a ulehčuje práci paní kuchařce nový konvektomat. Ten byl
zakoupen z prostředků obce. Nám všem ve škole a věřím, že i strávníkům přes ulici,
obědy v naší jídelně moc chutnají. Za měsíc jsme měli několik úplně nových jídel.
Ráda bych Vás nyní seznámila s projektem, do kterého naše škola vstoupila a
věřím, že pozvedne úroveň naší školy. Jedná se dotaci z Evropské unie, pod názvem
Výzva 56. Ta se zaměřuje na rozvoj čtenářských a jazykových dovedností a skládá se z
několika šablon, na které jsou přiděleny finanční prostředky. Z jedné zakoupí naše
škola do konce prosince 200 knih a ty si budou moci žáci školy půjčovat domů. S
některými tituly budeme pracovat ve čtenářských dílnách, které se již v minulém roce
staly součástí aktivit školy. Další šablonou je 14 denní jazykový kurz, na kterém je v
Londýně momentálně paní učitelka Bláhová. A poslední aktivitou je 5 denní pobyt ve
škole v zahraničí, na který jedu na Slovensko, Věřím, že postřehy, náměty a
zkušenosti získané jak na jazykovém kurzu, tak i pobytem u našich sousedů, obohatí
nejen naši práci, ale budou mít z nich prospěch hlavně žáci.
Chtěla bych se zmínit také o činnosti ve školce. Letošní prvňáčci, jsou opravdu
moc šikovní a to je z velké části zásluha kolegyň ze školky. Tyto tři děti jsem si od
ledna, jednou měsíčně, brala na kroužek Školička pro předškoláky, vše se zúročilo v
nynější práci s nimi. Do mateřské školy přišlo několik mladších dětí a občas je slyšet
pláč, ale přesto tam vládne pohodová atmosféra. Spoustu akcí, které jsme letos
zařadily do plánu práce je společných. Děti ze školky k nám budou pravidelně
docházet na čtení v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“. Také posvícení, či poslední
den před vánocemi strávíme společně.
Nás ve škole čeká od 1. října zahájení zájmových kroužků. Již tradiční Šikulky
(pí. Němcová a pí. Chalupová), dále Dramatického kroužku (pí. Šťastná) a nově zahájí
činnost Sportovní kroužek, který na naší škole bude poprvé vést muž, pan Jan Kohl.
Pokračovat bude také kroužek Angličtina hrou a od ledna Školička pro předškoláky,
pro děti, které k nám nastoupí do školy. Věřím, že nabídka je pestrá. Chybí mi
přírodovědný kroužek, proto Vás chci tímto požádat, jestli se mezi Vámi najde někdo,
kdo má vztah k přírodě a k dětem, přijďte a domluvíme se na spolupráci. Děkuji.
A když už jsem v těch prosbách.... Na začátku jara bych chtěla uspořádat sběr
starého papíru. Z utržených peněz bych ráda děti vzala do divadla v Hradci Králové.
Prosím tedy Vás všechny, zda byste mohli sbírat papír u sebe doma a my s dětmi
bychom ho v daný termín (na jaře) odvezli. Také jsme se zapojili do charitativního
projektu a začali sbírat víčka od plastových lahví, čímž chceme pomoci nemocnému
chlapci z Náchoda. Pokud se budete chtít k nám připojit, noste víčka do školy. Děkuji.
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Zprávy a zprávičky ze školy a školičky končí. Chtěla bych do nového školního
roku

popřát

všem

žáků a dětem malým
i těm nejmenším, co
nejvíce

šťastných

okamžiků u nás ve
škole i mimo ni. Aby
radost ze získávání
nových

znalostí,

vědomostí a základů
slušného

chování,

byla

to

nejdůležitější, co si
od nás ze školy do
života odnesou.
Prvňáčci
Rodičům a i nám zaměstnancům přeji hodně trpělivosti, ještě více důslednosti a
ze všeho nejvíc laskavosti k dětem.

1. září 2015
Mgr. Leona Vévodová , ředitelka místní základní a mateřské školy
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Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí
Žďárováci, občané! Níže shrnuji dění v našem místním fotbalovém oddíle za uplynulou
letní přestávku a část podzimu 2015.
Letní přípravu jsme zahájili 20. července na hřišti ve Žďáru. Již tradičně nás
trápila slabší docházka, jednak se jednalo o lenost a také dovolené a vedra je třeba
zmínit. Odehráli jsme jedno přátelské utkání v Křivicích, kde jsme podlehli 2:3 (obě
branky Veselka).
O letní pauze jsme kádr doplnili o 2 hráče z Albrechtic – Rudolfa Moravce a
Martina Sychru, kteří přišli na půlroční hostování, když jsem zatím platnými členy
kádru a nechali se slyšet, že se jim u nás líbí a rádi by zůstali natrvalo. To však bude
předmětem dalších jednání mezi kluby. Dále přišel na hostování z Žamberka Honza
Maleček, který už u nás jednou byl a je naděje, že by také zakotvil ve žďárských
vodách natrvalo. Navíc jsme přivedli na přestup mladého hráče Veselku z Týniště n.O
a z hostování v Borohrádku se nám vrátil Karkula. Co se odchodů týká, na hostování
do Borohrádku jsme uvolnili Dobiáše.
Co se týče podzimních odehraných zápasů, jsme po 7 odehraných kolech na 8.
místě se ziskem 10 bodů, což považuji za slušné. Rádi bychom hráli klidný střed
tabulky s tím, že se pokoušíme zapracovat do sestavy mladé hráče. Očekáváme Vaši
podporu na stadionu, bude potřeba.
Ohledně provozních záležitostí, velmi nás trápil a trápí nedostatek vody, když
výsledkem bylo prakticky „mrtvé“ hřiště připomínající saharu. Se dvěma historickými
kropáky bohužel nejsme schopni hřiště ukropit, navíc s docházejícími prameny ve
studni. Jen s vypětím všech sil dobrovolníků a hlavně pana správce a předsedy oddílu
v jedné osobě se nám podařilo trávník obnovit a udržet v života schopném stavu. Všem
děkujeme. Do budoucna však budeme muset udělat na hřišti technické úpravy, jinak
se můžeme s kvalitním hřištěm rozloučit.
Prozatím se s Vámi loučím našim lidovým našim klubovým pozdravem. NaŽďár!

Za výbor TJ Sokol Žďár nad Orlicí
PETR MALIJOVSKÝ – sekretář
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ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝ KLUB – TJ SOKOL ŽĎÁR NAD ORLICÍ PODZIM
2015
Sobota 26. 9. 2015
16:30 Sokol Deštné v O.h. - Sokol Žďár n.O.
Sobota 3. 10. 2015
16:00 Sokol Žďár n.O. - Sokol Voděrady "A"
Sobota 10. 10. 2015
16:00 1.FC Rokytnice v O.h. - Sokol Žďár n.O.
Sobota 17. 10. 2015
15:30 Sokol Žďár n.O. - Sokol Javornice "A"
Neděle 25. 10. 2015
15:30 Sokol Kostelecká Lhota "A" - Sokol Žďár n.O.
Sobota 31. 10. 2015
14:00 Sokol Žďár n.O. - Sokol Slatina n.Zd.
Sobota 7. 11. 2015
14:00 Sokol Žďár n.O. - SK Petrovice n.O.
ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝ KLUB – TJ SOKOL ŽĎÁR NAD ORLICÍ - DOMÁCÍ
HŘIŠTĚ – PODZIM 2015
Sobota 3. 10. 2015 16:00
Sokol Žďár n.O. - Sokol Voděrady "A"
Sobota 17. 10. 2015 15:30
Sokol Žďár n.O. - Sokol Javornice "A"
Sobota 31. 10. 2015 14:00
Sokol Žďár n.O. - Sokol Slatina n.Zd.
Sobota 7. 11. 2015 14:00
Sokol Žďár n.O. - SK Petrovice n.O.

Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Červenec
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Srpen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Září
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Dne 17.09.2015 byl v naší obci požár. Naše výjezdová jednotka se také
účastnila výjezdu. Po 21.00 hodině z důvodu silného větru spadl strom na
koleje za firmou pana Schroma a poničil elektrické vedení, což byla
pravděpodobná příčina vzniku požáru. Požár se začal šířit za domem paní
Kapuciánové. Bylo velkým štěstím, že došlo k včasnému nahlášení
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události právě projíždějící jednotkou dobrovolných hasičů z Borohrádku.
Z důvodu silného větru hrozilo, že požár zasáhne i nedaleký les a
roubenou chalupu pana Pospíšila. Naše jednotka byla na místě spolu
s jednotkami Rychnova, Borohrádku a Holic. Požár byl brzy uhašen a
větev odstraněna z kolejí. Trať byla asi půl hodiny neprůjezdná a lidé ve
vlaku museli čekat na odklizení a zprůjezdnění trati. Na základě
doporučení velitele zásahu naše jednotka ještě projela Žďár, přilehlé osady
a místní část Horní Žďár z důvodu popadaných větví na komunikacích.
Do půlnoci bylo také kontrolováno požářiště z důvodu možnosti dalšího
vzplanutí.
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

Vznik osad na dolní Tiché Orlici (i Divoké)
Dnes se nedá již spolehlivě zjistiti, kdy byly založeny na dolním toku Tiché
Orlice osady Borohrádek, Šachov, Zdelov, Božetice, Chotiv, Žďár a Světlá. Bylyli o tom nějaké písemné zprávy, nezachovaly se do nynější doby. A tak můžeme
čas jejich založení pouze odhadnout podle písemných zpráv o jiných osadách
v jejich okolí a na základě jiných okolností. Tak víme, že Kostelec nad Orlicí,
Koryta, Chleny, Skrchleby a Častolovice stály již okolo roku 1200 a snad i dříve,
právě tak jako většina osad na západ od Orlice a Bělé, a že zase skoro všechny
osady od těchto řek na východ byly založeny okolo roku 1250 a později. Víme
také, že tyto východní osady měly a mají katastrální hranice podoby skoro
pravidelných čtverců, kosočtverců a obdélníků, kdežto obce kolem Borohrádku
a západně mají hranice velice nepravidelné s častými zářezy jednoho katastru
do druhého. Což bylo způsobeno tím, že ony zářezy náležely k panským dvorům
a s nimi byly zařazeny do jiné katastrální obce.
Také jména osad obou oblastí se od sebe velice liší. V západní jsou častá
jména ukazující na původního zakladatele nebo majitele, jako Častolovice
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(původně lid Častolova nebo Častolovici), Čičová (to jsou Čičovici od Čiče),
Čestice (Čestici od Časta), Rašovice (Raš), Vojenice (Vojen), Poběžovice (Poběha),
Šachov (Šachův dvůr), Chotiv (Chestievův dvůr), Třebešov (Třebechův dvůr)
atd..
Jiná prozrazují původní zaměstnání obyvatelstva, například Voděrady
(hradili vodu), Přestavlky (přestali pronásledovati vlky) nebo přezdívku, která
jim byla dávána - například Skrchleby – vlastně Krchleby, to jsou lidé nosící
hlavu čili leb na levou, to je krchou stranou, nebo kteří potají něco kují.
Bez obtíží se dá vysvětlit jméno Borohrádek, protože se uchovaly postupné
jeho změny v písemných pramenech. Původně si majitel Bor postavil tvrz
v borovém lese, která byla zvána Hrádek nebo Bor. Ještě za Karla IV. roku 1363
a 1365 Borow a Boruhrádek. Tohoto tvaru bylo používáno až do počátku 19.
století. Žďár vznikl od toho, že při jeho založení byl les jednoduše spálen (žděřiti
= páliti), Zdelov nazvali původní obyvatelé svou ves od toho, že tam bylo mnoho
močálů a těžké práce, kterou „sděli“ či zdolali. Světlá dostala své jméno od toho,
že byla založena na světlé či bezlesé malé hoře neboli horce. Tak vznikly i Horka
a Horky i Jelení (hora). Čermné dala jméno řeka Orlice, poněvadž její voda při
povodni byla po staročesku „črmenná“ (červená). Moravsko vzniklo snad
nejpozději z nich, někdy ve druhé polovině 13. století, když po cestě kolem
Litomyšle a Chocně pronikali do východních Čech z Moravy a na tom místě se
usadili.
A ještě jedna zajímavost. Dne 14. dubna 1356 byla mezi Karlem IV. a
Mikulášovými syny sjednána nová smlouva. Tehdy si asi Karel IV. vymínil
borohrádeckou tvrz, neměl-li ji již dříve v državě, poněvadž potštejnský hrad byl
již v sutinách a nemohl tedy sloužiti strážním službám v kraji. V letech 1363 a
1365 byl Karel IV. pánem borohrádecké tvrze a na svých cestách přes východní
Čechy ji používal k pobytu. Dne 11. října 1363 a 9. října 1365 zde vydal dvě
listiny, k jejichž datu uvedl: „dáno v hradu našem Borow“ (latinsky – in castro
nostro Borow). V obou případech se ubíral z Vratislavi do Prahy.
Výňatek je ze zápisu kronikáře p. B. Šumpíka z roku 1958, KRONIKA II., str. 41 až 45.
Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce
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Kdo-co je ODEKO?
Společnost ODEKO s. r. o. slouží již více než 20 let
obcím regionu hlavně v oblasti svozu a likvidace odpadů.
Dnes je 100 % vlastněna obcemi a pomáhá jim plnit stále
větší nároky a úkoly, které na ně klade stát, správní orgány
a legislativa. ODEKO s. r. o. je i prostředníkem mezi obcemi
a organizací EKO-KOM a. s., která provozuje systém plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.
Vzhledem k tomu, že nemáme ve vlastnictví skládku tuhých komunálních
odpadů, jsme nuceni ukládat odpad komerčně na skládce jiného vlastníka
s poplatkem. Pro zefektivnění nakládání s tímto odpadem provozujeme překládací
stanici v Albrechticích nad Orlicí, kde dochází k soustředění odpadu z jednotlivých
svozů do velkoobjemových kontejnerů, které jsou potom odvezeny na konečnou
skládku. Na překládací stanici se soustřeďují i ostatní separované odpady jako je
papír, sklo a plasty, jejichž svoz také zajišťuje společnost ODEKO s. r. o.
V kalendářním roce převezmeme více než 10 000 tun odpadů. Z toho je 62 %
směsného komunálního odpadu, 12 % inertního odpadu jako je zemina, kamení, cihly
a beton, 9 % ostatního odpadu jako například pneumatiky, 9 % biologicky
rozložitelných odpadů, 3 % sklo, 3 % plast a 2 % papír. Naším cílem je pokračujícím
tříděním snižovat podíl komunálního odpadu, za který musíme externě platit
skládkovné.
V roce 2015 jsme dle nových požadavků zavedli svoz drobného kovového
odpadu, jako jsou obaly a plechovky. V pololetí se objem takto vytříděného odpadu
ustálil na 1,5 tuny měsíčně.
V září otevíráme v areálu překládací stanice centrální sběrný dvůr pro svozovou
oblast Odeko s. r. o. K tomu byla provedena rekonstrukce zpevněných ploch a
pořízeny váhy a kontejnery.
V rámci obnovy vozového parku kupujeme nový sběrný vůz Volvo s nástavbou
Zoeller. Ten nahradí více než 12 let starý svozový vůz MAN, u kterého jsou již náklady
na opravy a údržbu velmi vysoké.
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Dlouhá léta se naše společnost věnuje
také

zpracování

biologických

odpadů.

Vlastníme areál kompostárny u Lípy nad
Orlicí, který je schváleným pracovištěm pro
výrobu

kompostu.

V letošním

roce

jsme

nakoupili dalších 15 kusů kontejnerů na BIO
odpad, včetně nájezdů pro sekačky a nabízíme
jejich využití všem obcím v okolí. Oddělíme-li
totiž

v sezóně

bio

odpad

od tuhého

domovního odpadu, ušetříme na každé tuně
více než 1 000,- Kč za externí skládkování.
Náš schválený výrobek „Kompost ODEKO“
prodáváme zemědělcům pro vylepšení půdy,
malospotřebitelům a použití nachází i při
rekultivaci uzavřené skládky Albrechtice –
Nová Ves.

Ing. Rostislav Všetečka, jednatel společnosti ODEKO, s.r.o.

Jedním

z hlavních

úkolů

provozovatele

vodovodu

je

kromě

množství

dodávané vody zajistit také její nezávadnou kvalitu. Dodávaná pitná voda pochází
v našem případě z podzemního zdroje a její úpravě na vodu pitnou je věnována
nejvyšší možná péče. Už sám fakt, že se jedná o podzemní vodu a ne povrchovou,
zaručuje vyšší bezpečnost proti možnému znečištění. Kontrola kvality se provádí
v souladu s právními požadavky, resp. četnost odběrů vzorků je i vyšší. I díky
rekonstrukcím úpraven vody a dalších objektů provedeným v posledních letech se
daří zajistit dodávku pitné vody na vysoké úrovni.
Nicméně v poslední době se objevuje problém znečištění pitné vody z jiné
strany, a to ze strany odběratelů vody. Rozšiřuje se počet vlastních zdrojů vody,
které jsou využívány k částečnému zásobení nemovitostí. Proti tomu nelze nic
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namítat, pokud jsou ovšem dodrženy takové postupy, při nichž nemůže dojít
k ohrožení kvality vody ve veřejném vodovodu. Ale tyto postupy – technické
provedení rozvodu vody v nemovitosti nejsou bohužel v některých případech
respektovány. Dovolím si proto připomenout, jak tuto otázku řeší zákon o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
§ 11
(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně
napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného
zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
Samotné propojení cizího zdroje vody s veřejným vodovodem může být
postihnuto ve správním řízení pokutou do 100 000 Kč. Např. situace, kdy mezi
rozvodem vody s „vlastní vodou“ a z veřejného vodovodu je běžný uzavírací ventil,
považuje se toto propojení za jeden celek a může být pro neprůkazný původ
přípojného zdroje vody sankcionováno.
Právě výše zmíněná situace vedla v nedávné době ke dvěma případům
znečištění pitné vody ve veřejném vodovodu. Přes pravidelně prováděnou kontrolu
sítě není snadné takový případ okamžitě zjistit, a i náprava je obtížná (a tudíž i
nákladná). Náklady těchto opatření nese rovněž viník.
Doporučujeme

proto

využít

technické

řešení,

které

může

nebezpečí

kontaminace vody ve vodovodu vodou z cizího zdroje omezit, a to instalace zpětné
klapky na vodovodní přípojku. Ta umožní plynulou dodávku vody do nemovitosti,
ale zabrání zpětnému toku vody do veřejné vodovodní sítě. Na nových přípojkách
instalaci této klapky (resp. ventilu, ve kterém je klapka již zabudována),
automaticky požadujeme. Podle běžného zjištění, není bohužel v mnoha případech
na starých přípojkách potřebné technické opatření, které by zabránilo kontaminaci
vody realizováno.
Z hlediska popsaných rizik a možných sankcí, upozorňujeme proto touto cestou
všechny odběratele, kteří v minulosti propojili vlastní vodovodní řád s veřejnou sítí,
aby nepodcenili závažnost tohoto problému a našli vhodný způsob jak tuto
problematiku ve vlastní nemovitosti řešit.
Ve spolupráci s firmou AQUA a.s.
Milan Maček – předseda Dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice
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Vítáme nové občánky
Kristýna Prouzová

nar. 18.6.2015

Zuzana Ryšavá

nar. 17.7.2015

Markus Dostál

nar. 30.7.2015
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2015
75 let

Marie Václavíková

70 let

Václav Osoba

80 let

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

Rozloučení
Miloslav Popelka

r. 1936

Karel Kupka

r. 1926

Dne 26. 8. 2015 uplynulo 20 let od náhlého úmrtí našeho milovaného
tatínka pana Oldřicha Jaroměřského a dne 17. 9. 2015 uplynulo 11 let od
úmrtí naší milované maminky paní Jarmily Jaroměřské.

Stále vzpomíná dcera Iveta s rodinou a syn Oldřich s rodinou
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