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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 2. srpna 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o dílo „Oprava místních komunikací v obci Žďár nad Orlicí“ mezi objednatelem
Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem EUROVIA CS a.s. a pověřuje starostku obce k
podpisu této smlouvy.
2. zrušení poptávkového řízení na akci „Stavební úpravy budovy obecního úřadu ve Žďáru
nad Orlicí“ a pověřuje starostku k vyhlášení nové výzvy k podání nabídky na výše
uvedenou akci v průběhu října r. 2016 s předpokládaným zahájením oprav budovy v
březnu roku 2017.
3. Nájemní smlouvu mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Václavem Vajglem a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
4. přednesené rozpočtové opatření 7/2016 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období srpen 2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesené rozpočtové opatření 6/2016 v plném rozsahu provedená dne 15.6.2016.
Zastupitelstvo obce zamítá:

1. nabídku podanou likvidátorem Ing. Milošem Málkem v rámci likvidace DSO Poorlicko na
odkup partystanu s příslušenství.
Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 27. září 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2016 na akci „Oprava místních
komunikací v obci Žďár nad Orlicí“ mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a
zhotovitelem EUROVIA CS, a.s. a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.
2. Smlouvu o dílo na akci „Obnova ploch chodníků a dlažeb v zahradě ZŠ a MŠ ve Žďáru
n/O“ mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Romanem Končickým.a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-2012811/VB/01, Žďár nad
Orlicí, p.č. 613/8, Kudera – kabel NN mezi stranou povinnou Obcí Žďár nad Orlicí a
stranou oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
4. přednesené rozpočtové opatření 9/2016 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 9/2016.
5. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
6. přednesený návrh inventarizační komise při Základní škole a mateřské škole, Žďár nad
Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou na vyřazení a likvidaci majetku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesené rozpočtové opatření 8/2016 v plném rozsahu provedená dne 2.8.2016.
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2. informace k zveřejněnému záměru pronajmout prostory sloužící podnikání za účelem
provozování obchodu se smíšeným zbožím.
3. informace k rekonstrukci komunikace II/305 a k podané žádosti o souhlas se zřízením
přechodu pro chodce.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
pro mě neuvěřitelné, ale vstupujeme do posledního čtvrtletí roku 2016. Každý
z nás si někdy povzdychne, jak ten čas rychle letí, ale já osobně mám pocit, že letošní
tři čtvrtiny roku kolem mě proletěly jako „pohled z okýnka jedoucího vlaku“. Co se
týká pracovního života na obci, možná ještě výstižnější by bylo přirovnání „k jízdě na
tobogánu“…..také jednou nahoře a jednou dole. Ale dosti subjektivních pocitů,
dovolte, abych Vás co nejobjektivněji informovala o průběhu investic, které jsem
zmínila v červnovém vydání zpravodaje:
 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/305 (1. etapa Albrechtice – Žďár) – jak
jsem již uvedla v minulém vydání zpravodaje, ač se jedná o investiční akci
Královéhradeckého kraje, zásadním způsobem tato oprava silnice ovlivnila život
občanů, a to nejen naší obce. První pernější chvíle nastaly, když se zcela
uzavřela komunikace ve směru na Borohrádek z důvodu rekonstrukce mostku.
Byla opravena polní cesta od plynové regulační stanice a tím umožněn průjezd
do obce jejím obyvatelům, autobusové dopravě a dopravní obsluze. Bohužel
zákaz vjezdu mimo výše uvedené v dodatkové tabuli řidiči nerespektovali a
docházelo k nebezpečným dopravním situacím a ničení místních komunikací.
Policie ČR byla mnohokrát vyzvána Obcí i Královéhradeckým krajem k četnějším
kontrolám, ale bohužel i díky dalším objížďkám v okolí a dobám dovolených se
nepodařilo zajistit policejní hlídky podle našich představ. Ke zklidnění situace
došlo, až v měsíci srpnu, i když nadále bylo složité řidiče sankcionovat, jelikož
mnozí uměli bravurně využít ve svůj prospěch výjimky uvedené v dodatkové
tabuli a bylo velmi obtížné těmto osobám prokázat porušení zákona. Nebudu
ovšem přísná pouze na „přespolní“, bohužel rozhodně k bezpečnosti v obci
nepomohlo přemisťování nebo úplné odstraňování provizorního dopravního
značení, čehož se dopouštěli především místní. Proto k tomuto lze závěrem
pouze konstatovat, že problém nezpůsobil investor a zhotovitel opravy silnice
nebo „neschopné vedení obce“, ale opět nedisciplinovanost a nerespektování
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předpisů jedinci, které lze v demokratické společnosti trestat pouze v případě
jasného prokázání viny.
I přes všechny problémy se blížíme k zdárnému konci I. etapy rekonstrukce
silnice II/305, dle aktuálních informací (v době psaní článku – k 23. 9. 2016) by
mělo k zásadnímu omezení dopravy v obci dojít ještě 8. a 9. 10. 2016, kdy
bude na komunikaci pokládána vrchní vrstva asfaltu. Nezměněn zůstává
též termín ukončení I. etapy opravy silnice II/305, a to 16.10.2016.
 OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, BUDOVÁNÍ OBRUB A PŘÍPRAVA PRO
VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU VE SMĚRU NA BOROHRÁDEK- v současné době je
provedena oprava části komunikace „ k hřišti“, kde byl zhotoven nový povrch
z asfaltového recyklátu s živičným nátěrem. Další smluvně upravené opravy
místních komunikací, které spočívají v položení živičné vrstvy, budou dokončeny
v měsíci říjnu 2016.
Investicí obce je také položení větší části obrub podél rekonstruované silnice
II/305 ve směru na Borohrádek a zhotovení PROVIZORNÍCH pochůzných ploch
v místě budoucího chodníku. Proč píši „provizorní“ a budoucí chodník? Občané,
kteří se o tuto problematiku dlouhodobě zajímají, jsou informování o důvodech,
proč v současné době Obec přes veškerou snahu nemůže zažádat o stavební
povolení na tuto akci a chodník ze zámkové dlažby vybudovat. Důvodem jsou
vlastnické vztahy. Pozemky kolem komunikace nejsou ve vlastnictví Obce
(vysvětleno v článku „Slovo starostky“ v zářijovém vydání zpravodaje v roce
2015), ale jak jsem již MNOKRÁT zmiňovala – jednání pokračují a já věřím, že se
i tuto záležitost podaří ve výhledu maximálně dvou let zdárně vyřešit. Prozatím
považuji za úspěch, že se podařily zrealizovat alespoň terénní úpravy, které
umožní občanům v místě bezpečnější pohyb podél silnice, než tomu bylo
doposud.
 REKONSTRUKCE

BUDOVY

OBECNÍHO

ÚŘADU

–

zde

musím

bohužel

konstatovat, že se plánovaná akce i přes veškeré úsilí nezrealizovala. Důvodů
bylo několik – došlo ke zdržení v souvislosti se zpracováním projektové
dokumentace, na Výzvu k podání nabídky reagovala pouze jedna firma, která
byla z důvodu nedostatků z výběrového řízení vyřazena, termín realizace oprav
se tímto posunul daleko do podzimních měsíců, což na výměnu střešní krytiny
není nejvhodnější doba. Na základě vyhodnocení všech rizik se zastupitelstvo
rozhodlo rekonstrukci budovy obecního úřadu odložit, s tím, že jsem byla
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pověřena k vypsání nové výzvy k podání nabídky v měsíci říjnu 2016 a
předpokládaný termín zahájení prací byl stanoven na březen roku 2017. Netěší
mě, že jsme museli ustoupit z plánovaného, ale jak se říká, všechno zlé
k něčemu dobré. Rozhodně celé této zásadní rekonstrukci prospěje větší
připravenost a bude tak možné oslovit s časovým předstihem více stavebních
firem.
 REGENERACE ZAHRADY MŠ A ZŠ VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ – tento projekt
podpořený dotací je realizován dle stanoveného harmonogramu. V měsíci
červenci byly instalovány herní prvky a provedeny drobné stavební úpravy,
v měsíci říjnu nás čekají výsadbové a dokončovací práce ve spolupráci s dětmi a
rodiči. Projekt regenerace zahrady jsem Vám představila v minulém vydání
zpravodaje. Jelikož v podané žádosti o dotaci nebyly uvedeny stavební práce
související s obnovou ploch a chodníků ve školní zahradě a vzhledem k faktu, že
se v letošním roce neuskuteční plánovaná rekonstrukce budovy obecního
úřadu, rozhodli se zastupitelé část financí alokovaných v rozpočtu použít na
celkové dokončení projektu „Regenerace zahrady MŠ a ZŠ ve Žďáru nad Orlicí“.
Byla jsem pověřena k uskutečnění poptávkového řízení – získání cenových
nabídek a na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 27.9.2016
bude na základě doporučení výběrové komise schválen zhotovitel s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH (v době psaní článku mi tato informace ještě nebyla
známa).
Není také již tajemstvím, že Obci Žďár nad Orlicí byla doručena žádost o
ukončení nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k provozování
obchodu se smíšeným zbožím. Na základě této informace byl zveřejněn záměr o
pronájmu těchto prostor (dle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů)

a

zároveň

bude

nabídka

pronájmu

uveřejněna

v regionálních

inzertních novinách. Přikládám zveřejněné podmínky pronájmu:

Obec Žďár nad Orlicí zveřejňuje záměr pronajmout část budovy čp. 133, která je součástí st.
parcely č. 199 (je vyznačena v příloze č. 1 - katastrální mapa) v k.ú. Žďár nad Orlicí. Obec jako
výlučný vlastník domu č. p. 133 ve Žďáru nad Orlicí přenechá nájemci do užívání 1 přípravnou
místnost, toaletu, chodbu o celkové výměře 13 m2 a prodejní prostor o celkové výměře 32 m2.
Tyto prostory sloužící podnikání s vlastním vchodem tvořící přízemí uvedeného domu budou
pronajaty za účelem provozování obchodu se smíšeným zbožím.
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Obec dále nájemci přenechá do užívání (na základě nájemní smlouvy o nájmu movitých věcí)
níže uvedené vybavení prodejny:
 4 ks prodejních pultů
 9 ks prodejních regálů
 Chladící vitrína Halifax
 Mrazící truhla Juka 300
 Chladící box Alaska
 Digitální váha
 Pokladna Sharp
 Nářezák
Cena za nájem nebytových prostor:
Cena za nájem movitých věcí (vybavení prodejny):

300,- Kč za měsíc
100,- Kč za měsíc

Cena nájemného je nižší, než je v daném místě a čase obvyklá, a to z důvodu snahy o
zachování maloobchodních služeb v obci Žďár nad Orlicí.
Energie budou hrazeny přímo nájemcem.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PRONÁJMU:

1.1.2017

Nabídky k záměru musí být uplatněny písemně a doručeny nejpozději do 1.12.2016 na adresu
Obec Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, 517 23.
O předmětném pronájmu rozhodne zastupitelstvo obce na prosincovém veřejném zasedání.
Chtěla bych svůj článek ukončit prosbou. Abychom předešli šíření pomluv,
polopravd a nepravd týkající se obecního dění - pokud máte nějaký problém či dotaz,
účastněte se veřejných zasedání nebo mě neváhejte kontaktovat. Netvrdím, že všem
dokážu vyhovět, že všichni odejdete spokojení. Ale rozhodně Vás vyslechnu a v rámci
svých možností se budu snažit pomoci, vysvětlit. Plnohodnotná komunikace s Vámi,
občany je přeci klíčovým předpokladem pro úspěšné vedení obce. Děkuji.
Pohodový a slunečný podzim Vám přeje
Martina Benešová

 ke dni 15.9.2016 má obec 488 obyvatel.
 27. 10. 2016 se bude konat Halloweenský průvod a party.
 18. a 19. 11. 2016 se bude konat sbírka použitého ošacení DIAKONIE.
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 22.

června

sněmovně

2016

byl

Parlamentu

v Poslanecké

ČR

slavnostně

udělen Znak a Vlajka Obci Žďár nad Orlicí.
Oslava

této

významné

události

je

předběžně plánována na červen r. 2017

I letos bychom rádi vydali „limitovanou edici“ kalendářů s fotografiemi známých i méně
známých míst naší obce. Aby byl kalendář pestřejší, opět si Vás dovoluji požádat o poskytnutí
fotografií a autorských práv. Případné přispívající proto žádám o dodání fotografií v elektronické
podobě na e-mail: benesova.zdar@email.cz nebo osobně na flash disku či CD, a to do
21.10.2016. Mnohokrát děkuji. Martina Benešová

Vážení občané,
po prázdninách přináším opět několik informací o dění ve škole. Prvního září jsme slavnostně
zahájili nový školní rok 2016/2017. Pro čtyři prvňáčky a pět nových dětí v mateřské škole, byl
tento den, dnem plných nových zkušeností, zážitků, které se však neobešly bez slziček.
Nové dojmy a zkušenosti zažívají i dva noví zaměstnanci naší školy. Do školní družiny
nastoupila slečna Markéta Syrová ze Žďáru. Je čerstvou absolventkou Střední pedagogické
školy v Litomyšli a je plně kvalifikovaná na práci vychovatelky. Vystřídala paní Renátu
Šťastnou,

která

si

našla

nové

zaměstnání

v

místě

bydliště,

tedy

v Pardubicích. Ve školní kuchyni také došlo ke změně. Od konce srpna nám vaří pan Jan
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Bednář z Křivic, který nastoupil
po paní Janě Škopové. Oběma
bývalým zaměstnankyním touto
cestou děkuji za jejich obětavou
práci

a

přeji

jim

mnoho

životních i pracovních úspěchů.
Ráda

bych

se

vrátila

pěkně na začátek. V letošním
roce navštěvuje naši základní
školu 18 žáků a 20 dětí školu
mateřskou. Kapacita mateřské
školy je zcela naplněna. Jiná
situace je u nás v základní
škole…. V letošním roce chodí
do první třídy tito žáčci: Klárka
Fialová, Filip Berounský, František Janeček a Jakub Kolibáč. Budou se učit spolu se třemi
druháčky v menší učebně, kterou vedu já. V sousední velké třídě vyučuje paní učitelka Eva
Bláhová třetí, čtvrtou a pátou třídu.
Po celý následující školní rok nás kromě zvládnutí předepsaného učiva, čeká
i spousta mimoškolních akcí, projektových dnů, exkurzí a výletů. Budeme pokračovat v
projektech Ovoce do škol, Školní mléko i v celostátním projektu Celé Česko čte dětem. Máme
nabitý celoroční program a v něm nechybí návštěva ekocentra, dopravního hřiště či divadla v
Hradci Králové. Od října se rozjedou všechny zájmové kroužky, mezi nimi i nový Turistický
kroužek, který bude jistě zajímavým zpestřením pro jeho členy. Již nyní chci poděkovat všem
vedoucím kroužků za jejich dobrovolnickou práci a popřát jim spoustu krásných zážitků s
dětmi.
Během prázdnin byla dokončena první etapa obnovy Školní zahrady, za jejíž zdárný
průběh musím poděkovat paní starostce. Po umístění herních prvků a vydláždění prostranství
před dřevěným domečkem, nás čeká druhá etapa výsadby zeleně, na které se již budeme
aktivně podílet my. Žáci v rámci pracovních činností a také Spolek rodičů a přátel školy
prostřednictvím dobrovolnických víkendových brigád. Věřím, že radost z nové školní zahrady
bude tím větší, čím větší bude podíl na její realizaci. Proto chci předem poděkovat jak žákům,
tak rodičům, kteří nám pomohou dosáhnout co nejlepšího výsledku, k radosti a spokojenosti
všech dětí a žáků naší školy.
Kromě úprav exteriéru školy, došlo během prázdnin i k vymalování počítačové učebny,
školní jídelny, vstupu do MŠ a soklu v celém prvním patře. Příští prázdniny bychom chtěli
pokračovat v malování chodby, WC, šatny ZŠ s kabinetem a vstupem do ZŠ. V mateřské škole
přibyl další nový nábytek, který bude sloužit jako úložný prostor na skladování her a pomůcek
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pro děti.
Od 1. září nám také fungují nové webové stránky a to na adrese www.skolazdar.cz. I
když nejsou ještě zcela podle našich představ, jistě v nich rodiče i široká veřejnost najde
potřebné informace o škole a dění v ní.
Snad každý ředitel, potažmo učitel by měl rád ve své třídě vzorné spolupracující žáky a
k nim by si jistě přál také spolupracující rodiče. V současném českém školství je situace ne
vždy taková. Mým velkým přáním je tohoto dosáhnout. Díky založení SRPŠ jsem se k naplnění
svého snu přiblížila. Chtěla bych citovat pana Mgr. Roberta Čapka a s jeho slovy naprosto
souhlasit: „Spolupráce s rodiči vytváří vzájemnou důvěru, odbourává strach i předsudky,
podporuje toleranci a hodnotovou orientaci žáků, posiluje ochotu dětí aktivně se zapojovat do
výuky a jejich radost z učení, zlepšuje podporu dětí při překonávání problémů a je pro všechny
zúčastněné strany modelem pro respektující a konstruktivní jednání ze sebou navzájem.“
(Učitel a rodič 2013)
S každým dalším zářím ve mně stoupá pocit obrovské zodpovědnosti, ale také pocit
odhodlání pokračovat ve své práci s elánem a s energii sobě vlastní. Máme úžasný pracovní
kolektiv, jeden na druhého se můžeme spolehnout. S každým ze zaměstnanců školy se snažím
jednat na rovinu a s respektem. To samé se snažím dávat všem, s kterými přijdu při své práci
do styku. Proto chci opět připomenout svá slova z minulých let. Dveře naší školy jsou otevřené
jak pro děti, žáky rodiče, tak i širokou veřejnost. Zveme Vás tímto co nejsrdečněji na všechny
akce, které bude škola či Spolek rodičů a přátel školy organizovat.
Přeji všem dětem a žákům naší školy usměvavá rána, zajímavá dopoledne, naplněná
poznáváním a objevováním všeho nového, dále pak hravá a veselá odpoledne strávená s
kamarády ve škole či na nové školní zahradě. Rodičům trpělivost a pochopení k nedostatkům
a chybám svých dětí a na druhou stranu obrovskou radost i z malých pokroků a vítězství.
Zaměstnancům přeji skvělé školní klima, které je každý den bude motivovat k lepším
pracovním výsledkům. Vám všem ostatním, co pravidelně čtete moje řádky, přeji pevné zdraví,
spousty pozitivní energie a v neposlední řadě nádherné babí léto a zářivý barevný podzim.
Mgr. Leona Vévodová, ředitelka místní základní a mateřské školy
Oznamujeme občanům, že školní jídelna ve Žďáru nad Orlicí nabízí občanům odběr
obědů. Bližší informace lze získat u vedoucí školní jídelny – paní Anety Chalupové ve
školní kuchyni, Žďár nad Orlicí čp. 148.

Na pozici učitele 1. stupně ZŠ – zkrácený úvazek 6 hodin týdně, hledáme kvalifikovaného
učitele/učitelku. Jedná se o výuku těchto předmětů:
Hudební výchova 1 – 5. ročník, Prvouka 1. – 2. ročník, Výtvarná výchova 1. – 5. ročník,
Pracovní činnosti 1. – 5. ročník.
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí
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NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Finanční ohodnocení dle Stupnice platových tarifů podle platových stupňů pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 9, nařízení vlády č. 564/2006 Sb..
Více na telefonu 739 081 413 nebo přímo v budově školy u ředitelky školy Mgr. Leony
Vévodové.

Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí Žďárováci,
občané!
Jsem tu zase s novinkami z našeho fotbalového oddílu.
Čas oponou trhnul a nám se rozjela nové fotbalová sezóna 2016/2017. Letní přípravu
jsme zahájili 20. července na hřišti ve Žďáru. Přivítali jsme mezi námi nového trenéra Zdeňka
Lebedu, který se ihned razantně ujal vlády na lavičce. Začalo se poctivě trénovat a účast hráčů
na trénincích se zvedla, k čemuž přispěly i kvalitní tréninky trenéra Lebedy, který má
zkušenosti s fotbalem z vyšších soutěží i Německa.
Přípravu jsme zahájili přátelákem v Křivicích, kde jsme slepené sestavě prohráli 1:5, následně
jsme v rámci poháru vyhráli 4:3 v Čermné a následně vypadli z poháru po domácí prohře 1:3
s Kosteleckou Lhotou.
To byla však jenom „příprava“ a nová sezóna se nám rozjela výborně, přičemž jsme
„vymrskli“ hlavně sousední mančafty ze Zdelova a Borohrádku, v minulém ročníku účastníky
krajské soutěže.
Žďár – Lukavice 1:2
Zdelov – Žďár 1:2 !!!
Žďár – Kostelecká Lhota 3:2
Křivice – Žďár 3:3
Žďár – Borohrádek 6:2 !!!
Příchody jsem již avizoval. Našimi hráči se stali Bohuslav Kolář a Luboš Kafka z Lípy,
Jan Lochman, Lukáš Hlaváč z Týniště a dále hráči - Lukáš Dvořák z Kobylic, Petr Gründl
z Týniště, Petr Vanický z Týniště, Luboš Koblmüller z Albrechtic (ti přišli jako tzv. volní agenti).
Odchody: Tomáš Dobiáš, Petr Karkula, Ladislav Gavula (Křivice), Matěj Václavík
(Týniště), Mgr. Michal Přibyl, Petr Procházka, Michal Vencl (Borohrádek).
Co se týče dalších aktivit, na hřišti došlo k vybudování nového zavlažovacího systému
na hřišti a funguje skvěle, hřiště je parádně zelené a vody máme dostatek. I nejstarší žďárovští
pamětníci, který po hřišti ještě „tahali kačera“, nevzpomínají, že by u nás na stadionu byla
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takto krásná zelená a hustá „pažitka“. Systém má zároveň minimální požadavky na údržbu a
obsluhu. Je vybudován tak, aby sloužil budoucím generacím. Děkujeme obci za podporu!
Tak to je v krátkosti vše, co se v poslední době u nás událo, napočtenou v příštím
vydání zpravodaje, těším se na Vás na hřišti a přeji Vám hodně zdaru.
Za výbor TJ Sokol Žďár nad Orlicí
PETR MALIJOVSKÝ – sekretář

Zpráva
činnosti

o
SDH

a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
V měsících červenci a srpnu je většinou jak se tak říká „Okurková sezóna“. Ne jinak
tomu je i u našeho sboru. Většina z nás má dovolenou, výlety, rodinné grilovačky, naše
zahrádky a zahrady potřebují více péče, proto se scházíme méně než jindy a tak není zas tak o
čem psát. Kromě schůzek a školení SDH a JSDH se během léta konaly drobné údržbové práce
v hasičárně nebo například zkouška ponorného čerpadla, aby bylo vyzkoušeno členy, kteří ho
musí umět ovládat a připraveno k případnému použití. V nadcházejícím podzimu nás čeká
několik akcí a tak bych Vás ráda seznámila s některými z nich.
Na základě žádostí občanů bude během podzimu probíhat nábor nových členů a členek
do SDH. Zájemci mě mohou kontaktovat a vyzvednout si přihlášku. Podmínkou je pouze věk
18+.
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Srdečně

zveme

všechny

občany na tradiční ,,Posvícenskou
zábavu“,
v sobotu

která

se

uskuteční

29.10.2016

v Hospodě

pod Kaštany.
Na závěr přeji Všem barevný
a prosluněný podzim.
Za SDH a JSDH Žďár
nad Orlicí Kamila
Berounská

Čáp bílý – dosahuje výšky 1 – 1,30 m a váhy až 2,5 kg.
Už několik desítek let hnízdí na budově školy čápi.
Starousedlíci

jistě

pamatují

také

hnízdo

naproti

Vošlajerovým na sloupě el. vedení. Které muselo být
shozeno. Každoročně se vrací a už patří k naši vesnici.
Dokonce se dostali do loga Základní a Mateřské školy.
Hnízdo si postavili na komíně kotelny školní budovy a
postupně ho zvyšovali a vylepšovali. Každým rokem bylo
vyšší. Tak se stalo, že při topné sezóně hnízdo chytlo a
museli zasahovat hasiči z Borohrádku s výsuvným žebříkem.
Ornitologové se snažili posunout hnízdo na plošinu vedle
komína, tak aby nezasahovalo do komínové zděře. Nebylo to
nic platné. Klacky, které pracovití ptáci nosili, byly po střeše
a padaly do komína. Znovu hrozilo, že bude hnízdo hořet a
tak muselo být úplně odstraněno. Řešení se našlo. Zase
pomohli milovníci ptáků a zkusili připevnit základ hnízda na
nefunkční komín na druhé straně střechy. A povedlo se, na jaře dalšího roku čápi přilétli.
Dostavěli si hnízdo podle svého a zabydleli se. Každý rok se vracejí. Některý rok dříve, jiný
později, žádný rok není hnízdo prázdné. Údajně jen v roce 2007 přiletěl čáp v březnu a za
několik dní odletěl. To je asi jediný rok, třeba přišel o družku nebo druha, i když to není tak,
že se na hnízdo vrací stále stejný pár. Podle kroužkování je zjištěno, že pár co zahnízdí, není
stejný.
V roce 2001 přiletěl čáp až 25. dubna a druhý hned druhý den. Jako zajímavost
z tohoto roku uvádí kronika, že 24. srpna odlétalo 9 čápů. Hnízdili také na Starožďárském
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rybníku. Hnízdo bylo na topolu u kačeňáku. Dojemné bylo, jak
kroužili nad Žďárem jako by se loučili.
V roce 2004 přiletěl čáp 19. dubna a 20. dubna hned
druhý. Často to ale bývá tak, že samec přiletí, opraví bydlení a
samička přilétne až do hotového za několik dní.
V roce 2005 přiletěli oba čápi současně 11. dubna a 6.
června byla na hnízdě dvě čápata.
V roce 2006 přilétl první čáp 11. dubna, druhý 14.
dubna. Tento rok odchovali tři čápata, ale jedno už opeřené
vypadlo z hnízda a uhynulo.
V roce 2009 měli čápi smolný rok. Měli jen jedno mládě a to
vypadlo z hnízda ještě jako holátko.
V roce 2010 přilétl čáp už 23. března a druhý 26. března. Měli tři vajíčka. O jedno přišli
při šarvátce s cizími čápy. Ti nalétávali tak prudce, až vajíčko vystrčili z hnízda. Zbylá dvě
mláďata rodiče vychovali. Když se učili mladí čápi létat, jedno se nešťastně zabilo o střechu u
Felcmanových.
V roce 2011 přiletěl čáp 28. března, druhý 1. dubna. Odchovali bez úhony tři mláďata.
Když se učí létat, je to nádherná podívaná. Nejdříve pumpují a posilují křídla, potom
poposedají po okolních střechách a sloupech s veřejným osvětlením kolem školy. V sousedství
u Horčičky Standy byli na střeše najednou čtyři čápi, zřejmě máma s dětmi.
V roce 2012 přiletěl čáp 25. března, druhý až 3. dubna. Opět se jim podařilo odchovat
tři děti.
V roce 2013 přiletěl čáp 7. dubna a paní čápová až 12. dubna. Nebyli úspěšní v odchovu.
Mláďata uhynula, bylo studené a deštivé počasí a to jim nepřálo. Ten rok se mnoho na hnízdě
nezdržovali a v srpnu se už na hnízdo nevrátili.
V roce 2014 přiletěl čáp 20. března. Hned se dal do oprav a 23. března přiletěla samička.
Vychovali dvě čápata. 22. srpna byli vidět naposledy.
V roce 2015 přiletěl čáp na hnízdo 29. března, i když v okolí řeky byl viděn čáp už 20. března.
Druhý čáp přiletěl 6. dubna. Zase odchovali dvě čápata. Odletěli v polovině srpna. Staří už se
v srpnu na hnízdo nevraceli.
V roce 2016 přiletěl čáp 31. března a 1. dubna samička. Do našich krajů se čápi vracejí
ve větších hejnech, a než se dostanou na svá hnízda, musí se posilnit po dlouhé cestě. Podle
pozorování pana Stanislava Zahálky byla na hnízdě 16. června už 3 mláďata. Když se úspěšně
vylíhnou čápata, dá to rodičům spoustu shánění a pilně krmí. Líhnou se postupně, proto
vždycky čekáme, kolik hlaviček bude vidět. Dlouho byly jen dvě a to třetí bylo ukryté
v hlubokém hnízdě. Čápata rostou jako z vody. I letos se strhla šarvátka o hnízdo a dlouho
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 13

domácí čápi odráželi útoky vetřelců. Hnízdo přečkalo boje bez úhony. Koncem července rádi
pozorujeme začátky létání mláďat, velikostí se už neliší od rodičů, jen zobáky mají ještě tmavé.
Rodiče často postávají na druhém komíně, protože se s mladými na hnízdo už nevejdou.
V srpnu se na hnízdo vracejí čím dál méně a v polovině srpna se na hnízdo vracel jen jeden
čáp. Asi ten nejmladší. Kolem 20. srpna přiletěli čápi, zaklapali naposledy a ten peciválek
s nimi odletěl. Možná to byla rodina. Než odlétnou úplně, zdržují se na takzvaných seřadištích
v okolí řek a rybníků. I mezi Orlicemi jsou v této době vidět čápi. Také dvě desítky byly
napočítány. Podle pozorování pana Stanislava Zahálky opustili čápi Žďár 22. srpna. Poslední
kontrola 23. srpna, čápi odletěli.
Na mapě čapích hnízd je to naše označeno číslem 669. Máme radost, že u nás hnízdí a teď se
budeme zase těšit na jaro a jejich návrat.
Věra Václavíková, kronikářka obce

Je to obyčejný kluk z naší vesničky. Od mládí jsou jeho velkou zálibou auta a letadla.
Auta ho provází celým životem. Má vlastní firmu se dvěma nákladními auty značky VOLVO a
většinou pracuje pro ŠKODU Kvasiny.
THE DRIVERS FUEL CHALLENGE
To je název soutěže, ve které se Tomášovi podařilo zvítězit. To je soutěž o nejnižší
spotřebu paliva v omezeném čase. Soutěž probíhala po celém světě a účastníků bylo 12 tisíc.
Tomáš

se

republiky

nejdřív
v Plzni.

zúčastnil
Trasa

Mistrovství

soutěže

byla

České

dána

do

běžného provozu. Podařilo se mu vyhrát. Pro firmu
byla výhra finanční a pro řidiče zájezd do Švédska pro
dvě osoby. Další výhrou byly pneu zn. MICHELIN a
oleje zn. SHELL pro firmu i řidiče. Tímto postoupil na
Mistrovství Evropy, které se konalo v Maďarsku na
známém okruhu HUNGARORING. Zase se Tomášovi
podařilo zvítězit. Jeho osobní výhra je osobní vůz
sportovního typu VOLVO V40D5. Po této skvělé výhře
postoupil na Mistrovství světa do Švédska. Soutěž se
jela na testovacím okruhu automobilky VOLVO –
testují se tam vyrobená auta. Do závodu postoupilo
28 řidičů z celého světa. Řidiči se střídali na čtyřech
kamionech. Do semifinále postoupilo osm řidičů. Pro
zajímavost, byla mezi nimi jedna žena z Nového
Zélandu. Do finále postoupili čtyři řidiči ze států
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Bosna

Hercegovina,

Norsko, Rusko a Česko.
Veliký

úspěch,

kterého

Tomáš dosáhl, jednoduše
řečeno je MISTR SVĚTA.
Jeho výhra, kromě
různých nabídek, je že se
může zúčastnit jako VIP
host se stájí formule 1
MC LAREN kdekoli na
světě

dle

vlastního

výběru. Výhra je pro dvě
osoby.
Těchto závodů se řidič,
vítěz účastní jen jednou, prostě dosáhl vrcholu. Přejeme Tomášovi mnoho úspěchů ve firmě
pracovních, ale hlavně v soukromí.
Podle rozhovoru s Tomášem sepsala Věra Václavíková
Vážení spoluobčané Žďáru nad Orlicí,
rok 2016 je opět volební a my jsme na prahu voleb do zastupitelstva
Královéhradeckého kraje. Je to mezník, který pro příští čtyři roky rozhodne
o tom, kdo bude pověřen správou kraje a zároveň se bude podílet na
vytváření podmínek života v našem regionu.
Po minulých volbách jsem měl tuto příležitost i já osobně a přesto,
že to bylo jen z opozičních lavic, byla to dobrá zkušenost, o kterou bych se
chtěl s Vámi v tomto předvolebním čase podělit.
Na kraji jsem působil z pozice krajského zastupitele ve Finančním
výboru a ve Výboru pro dopravu. V praxi mi to umožnilo podpořit
prosazení několika důležitých akcí, například rekonstrukce silnic z Borohrádku na Choceň, z
Čermné nad Orlicí do Borohrádku a v současné době probíhající rekonstrukci silnice
z Albrechtic do Borohrádku. Na základě mého návrhu také došlo v obou výborech k
odsouhlasení snížení poplatků o 50% za vstupy do krajnic a silničních těles při opravách
vodovodů, kanalizací, elektrorozvodů, plynovodů a podobně. Prosazení této změny znamená
pro města a obce kraje úsporu v řádu desítek milionů korun, které mohou využít pro
financování svých rozvojových aktivit a konkrétních potřeb. Jen v našem Dobrovolném svazku
obcí Tichá Orlice, kam patří i vaše obec Žďár nad Orlicí, se jednalo o úsporu téměř 300 tis. Kč.
Kromě podpory zmíněných oprav místních silnic jsem velmi rád pomohl řadě okolních obcí se
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zavedením nových dopravních spojů, a když to bylo potřeba, tak i s dotací na konkrétní akci.
To je jen pár příkladů, jak je důležité mít svého regionálního zástupce v zastupitelstvu kraje.
Patřím k lidem, kteří se sdružili a působí v hnutí Východočeši, které si vytklo za cíl
pracovat a podporovat rozvoj regionu Východních Čech. V současném krajském zastupitelstvu
disponujeme 4 mandáty, které jsme po uzavření koaliční smlouvy s hnutím starostů znásobili
na 8 zastupitelských míst. Tento krok nám umožnil zvýšit vliv na rozhodovací procesy
v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje a prosadit již pro příští rok navýšení rozpočtu v
programu obnovy venkova z 15 mil. na 40 mil. Kč. To jsou peníze, které může čerpat i vaše
obec. Zabránili jsme rušení některých škol, malých lékáren, místních pošt, dopravních spojů a
řadě dalších kroků, které by z našeho pohledu negativně ovlivnily kvalitu života občanů kraje
či místního regionu. Argumentovali jsme a bránili například převedení rychnovské nemocnice
pod Oblastní nemocnici Náchod. Zpracovali jsme a předložili analýzu, která vyvrátila důvody
fúze. Doložili jsme petici na podporu zachování samostatné nemocnice, kterou podepsalo 70%
starostů okresu. Nic z toho nebylo bohužel akceptováno a fúze se zrealizovala. Uvádím to jako
klasický příklad, kdy politici zapomínají na zdravý rozum a rozhodují podle příkazu
stranických sekretariátů, které v daném období lobovaly za oblast Náchodska. Není nám dnes
rozhodně žádnou útěchou, že se během krátkého času toto chybné rozhodnutí potvrdilo a
mnozí politici svou chybu neoficiálně přiznali. Napravit tento stav může až nová politická
(apolitická) reprezentace a to je také jeden z důvodů, proč jsme spojili síly a rozhodli se
kandidovat společně s hnutím starostů do zastupitelstva kraje.
Kraj není Parlament. Kraj se hlavně stará o regionální rozvoj, chod nemocnic, středních
škol, domovů důchodců, o opravy a údržbu krajských silnic, a také o dopravní obslužnost.
Ostatní záležitosti jsou víceméně věcí státem přenesené působnosti, tedy úřadů. Správa kraje
je ve své podstatě velmi podobná správě obcí a měst.
Obě naše hnutí (NEJSME POLITICKÉ STRANY) vyznávají - spíše než politický směr pragmatický způsob rozhodování, koncepční a účinná řešení problémů s dlouhodobým
výhledem.

Naší nespornou výhodou je, že jsme většinou starostové, kteří mají tradičně

nejvyšší % důvěry a ze své praxe vědí nejlépe, co lidé, obce a města od kraje potřebují. To nás
od

běžných

politických

stran

starajících

se

prioritně

o prosazení svých ideologických představ odlišuje a jednoznačně pro volby do kraje
zvýhodňuje.
Na čele naší kandidátky stojí Mgr. Martina Berdychová, místopředsedkyně hnutí
Východočeši. Mohu potvrdit, že se jedná o mimořádně pracovitou a úspěšnou osobnost, která
mimo jiné ještě v roli starostky získala v hodnocení obcí I. místo v kraji a II. místo
v celostátním žebříčku. Tři volební období působí v krajském zastupitelstvu a tři poslední roky
v Poslanecké sněmovně PČR. Podobných osobností z různých oborů najdete na naší
kandidátce většinu. Jsme proto přesvědčeni, že v těchto volbách nabízíme pro každého občana
kraje nejlepší volební alternativu, která nestojí jen na slibech, ale na konkrétní práci,
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odpovědnosti k veřejným financím a účinném způsobu rozhodování ve prospěch rozvoje měst,
obcí a regionu, ve kterém společně žijeme.
Pokud chcete ovlivnit svou budoucnost, přijďte k volbám a dejte hlas lidem, které prověřila
praxe a kterým můžete důvěřovat. KAŽDÝ HLAS JE DŮLEŽITÝ.
Podrobný volební program a více o nás najdete na našich webových stránkách:
www.starostoveavychodocesi.cz
S úctou a poděkováním za Váš hlas kandidátce č. 50
Milan Maček - kandidát za náš region

16. září 2016/ Kostelecké Horky – Semináře pro veřejnost zaměřené na seznámení s
Montessori pedagogikou nebo s výukou matematiky podle profesora Hejného, školení pro
pedagogy, či setkání ředitelů základních a mateřských škol. Tyto a další aktivity přispějí
k naplnění potřeb společné strategie vzdělávání v regionu. Jako první kroky je do konce roku
uspořádá

realizační

tým

Místního

akčního

plánu

vzdělávání

(MAP)

na

Kostelecku,

Třebechovicku a Černilovsku.
Mezi 24 zapojenými školami je také žďárská škola. V jejích prostorách se 12. října uskuteční
kolokvium pro ředitele malotřídek.
„V dvouletém projektu ale nejde jen o rozšiřování povědomí všech, kteří mají ke vzdělávání, co
říct,“ řekl Petr Kulíšek, manažer projektového týmu z NAD ORLICÍ o.p.s. „Záměrem
ministerstva školství je především nastavení efektivní komunikace a spolupráce škol, rodičů i
dětí a také společné plánování investic ve školství v našem regionu.“
„Základní kámen MAP jsme položili v červnu, kdy zástupci pedagogů, ředitelů, starostů,
odborníků a veřejnosti zformulovali první vizi vzdělávání v našem regionu do roku 2023,“
dodal Kulíšek.
Naše vize
Vzdělávání v regionu se rozvíjí v tvůrčím, moderním a podnětném prostředí a zázemí a
v atmosféře

důvěry

a

spolupráce

aktivních

pedagogů

s rodiči,

v otevřených

školách

spolupracujících s komunitami a v respektující interakci s dětmi a žáky posilující jejich aktivní
vnímání života a rozvoj jejich osobností. Vyrůstající generace všestranně připravují pro život
kompetentní a inspirující pedagogové a rodiny tak, aby každý získával nové znalosti,
schopnosti a postoje a uměl využívat příležitosti ve stále se měnící společnosti.
„Také bylo stanoveno pět prioritních oblastí, které chceme dlouhodobě rozvíjet a dál je se
všemi diskutovat a naplňovat. Jsou jimi: 1. Komunikativní a spolupracující prostředí pro
vzdělávání; 2. Individualizace vzdělávání; 3. Kvalitní vzdělávání otevřené změnám a
odpovídající době; 4. Kompetence školy a osobnost učitele; 5. Prostředí a atmosféra školy.“
Po první etapě sběru informací hlavně od vedení škol, se projektový tým nyní zaměří na
zjišťování potřeb a názory dětí a žáků, jejich rodičů a pedagogů. „Vyzýváme ty, kteří chtějí
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vstoupit do diskuze nad podobou vzdělávání v regionu, aby nás kontaktovali. A širokou
veřejnost zveme na listopadové semináře,“ uzavřel Petr Kulíšek.
Akce
3. listopadu - Co dětem pomůže, aby byly šťastné? Seminář o Montessori pedagogice
(zaměřeno

na

děti

do

6

let),

8:00

-

12:00

v

MŠ

Borohrádek

15. listopadu – Matematika podle metody prof. Hejného, 17:30-19:00 ZŠ Gutha Jarkovského,
Kostelec nad Orlicí
Semináře jsou zdarma, podmínkou účasti je registrace na anezka.pavlisova@nadorlici.cz.
Jana Fajfrová
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Dne 24. září 2016 jsem měla tu čest přivítat naše nové občánky roku 2016, a to:
Ondřeje Kupku a Marka Horáka
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Vítáme nové občánky
nar. 9. 7. 2016

Marek Horák

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2016
80 let

Marie Říhová

70 let

Alenka Felcmanová

81 let

Hana Petrláková

80 let

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

Poděkování:
Tímto bych chtěla poděkovat všem kamarádům a přátelům, kteří přišli posedět,
popovídat a oslavit mé 75. narozeniny. Také děkuji za všechny dárky i za pomoc při přípravě
oslavy.
Dík samozřejmě patří i zástupcům Obce Žďár nad Orlicí, a to nejen za hodnotný dárek,
ale i za milou návštěvu. Udělali jste mi všichni velkou radost a já si toho nepřestanu vážit.
Helena Havlová

Rozloučení
Miluše Koucká

r. 1957

Marie Horváthová

r. 1955

Vzpomínka
Dne 16. listopadu 2016 uplyne 10 let od úmrtí našeho milovaného tatínka a
manžela, pana Jiřího Luňáčka. S láskou vzpomínají
manželka Jiřina Luňáčková a dcery Svatava a Jiřina s rodinami
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