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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 22. listopadu 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova na rok
2017 v dotačním programu Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti – 17POV01 na projekt „Stavební úpravy budovy obecního úřadu ve
Žďáru nad Orlicí“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 11/2016.

Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 13. prosince 2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. schodkový rozpočet na rok 2017 v členění na paragrafy takto: v příjmech 6 000
000,- Kč, ve výdajích 7 100 000,- Kč a uhrazení schodku hospodaření ve výši 1
100 000,- Kč z výsledku hospodaření z minulých let, dále schvaluje rozpočtový
výhled pro rok 2018 - 2020.
2. přednesená rozpočtová opatření č. 12/2016 v plném rozsahu a pověřuje účetní
obce jejich provedením.
3. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
4. Smlouvu o dílo „Stavební úpravy budovy obecního úřadu ve Žďáru nad Orlicí“
mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Š a Š HOLDING s.r.o. a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Žďár nad Orlicí mezi
poskytovatelem Obcí Žďár nad Orlicí a příjemcem Tělovýchovnou jednotou Sokol
Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
6. smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací pro období 2016/2017 mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a firmou Autodoprava Roman Schrom a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
7. Smlouvu o poskytování pečovatelské služby mezi objednatelem Obcí Žďár nad
Orlicí a poskytovatelem Geriatrickým centrem Týniště nad Orlicí a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
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8. Darovací smlouvu, spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti uzavřenou mezi
obdarovaným a povinným Obcí Žďár nad Orlicí a dárcem a oprávněným firmou
Českomoravský štěrk, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. ukončení činnosti obchodu se smíšeným zbožím ve Žďáru nad Orlicí k
31.12.2016.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostku dalším jednáním ve věci pronájmu prostorů v přízemí budovy obecního
úřadu ve Žďáru nad Orlicí čp. 133.
2. starostku jednáním o zajištění možnosti prodeje zboží každodenní potřeby
prostřednictvím pojízdné prodejny, a to po dobu uzavření obchodu se smíšeným
zbožím ve Žďáru nad Orlicí.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
„rozpočet na příští rok schválen…..Vánoce mohou začít….“. Jak bych si přála,
aby tato věta platila. Zároveň si ale po schválení rozpočtu vždy velkou měrou
oddychnu. Je totiž na základě konsenzu zastupitelů oficiálně schválen plán provozních
výdajů a investic, kterým se budeme v následujícím roce řídit. Rozpočet byl schválen
jako schodkový, tzn. že plánované výdaje převýší příjmy o 1 100 000,- Kč (příjmy:
6 000 000,-

Kč

výdaje:

7 100 000,-

Kč).

K sestavení

schodkovému

rozpočtu

zastupitelstvo přistoupilo z důvodu přesunu v letošním roce neuskutečněné investiční
akce „Stavební úpravy budovy obecního úřadu ve Žďáru nad Orlicí“ (podrobněji níže).
Zastupitelé tak učinili s péčí řádného hospodáře, jelikož všechny výdaje přesahující
předpokládané příjmy příštího roku jsou s velkou rezervou pokryty výsledky
hospodaření minulých let. Nyní dovolte, abych ty nejzásadnější výdaje v rozpočtu
podrobněji představila:
 STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ
Projekt, který jak jsem výše zmiňovala, měl být uskutečněn již v roce 2016.
Bohužel díky neúspěšnému výběrovému řízení (nebyl vybrán zhotovitel z důvodu
nesplnění výzvou daných podmínek) se výběrové řízení muselo opakovat.
12.12.2016 zasedla výběrová komise k rozlepování obálek. Z oslovených 5
stavebních firem reagovaly podáním nabídky 3 firmy. Na základě zvoleného
kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena bez DPH, byla vybrána jako
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zhotovitel díla firma Š a Š HOLDING s.r.o., a to nejnižší nabídkovou cenou
1.721.204,- Kč bez DPH. V rámci vysoutěžené ceny by měly být realizovány
stavební úpravy v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Karlem
Vrbatou. Plánovanou rekonstrukci jsem blíže představila v červnovém vydání
zpravodaje letošního roku, ale pro oživení přikládám popis nejzásadnějších
úprav i zde: výměna střešní krytiny, latí a části krovů, vytvoření nové obecní
místnosti v podkroví, která bude nově propojena s kanceláří starosty, nový
vstup do kanceláří z chodby, kdy dojde k uvolnění dispozice v prostoru
současného WC, tak aby vzniklo nové sociální zázemí. Dále bude zhotovena
tepelná izolace stropu, bude provedena výměna stávajících (původních)
dřevěných oken v budově a vybudována okna nové (v podkrovním prostoru),
vymění se stávající dveře a podlahová krytina v kanceláři starostky a účetní,
stávající dlažba v celé budově úřadu, zrekonstruuje se sociálního zařízení
v přízemí budovy + další nezbytné práce související se závaznými předpisy, které
musí v provozu splňovat veřejná budova. Dle plánu by stavební úpravy měly být
zahájeny 15. března 2017 a ukončeny 15. června 2017. Investice to je jistě
nemalá a čeká nás spousta práce. Ale nelze již dále otálet, každý rok odkladu
opravu budovy jen prodraží. A já sdílím názor, že naše „Kampelička“ –
dominanta obce si renovaci rozhodně zaslouží.
 OSLAVY SVĚCENÍ ZNAKU A VLAJKY OBCE, 675 let první písemné zmínky o
naší obci
Jako občané obce jste jistě zaregistrovali významnou událost tohoto roku, a to
schválení podoby našich komunálních symbolů – znaku a vlajky obce. Jelikož
k oficiálnímu udělení došlo 22. června 2016, nebyl prostor naplánovat oslavy
v přijatelný termín roku 2016. Zastupitelstvo v rozpočtu obce pro rok 2017
vyčlenilo finanční prostředky na důstojné připomenutí a oslavu této historické
chvíle a již v lednu bude svolána první porada realizačního teamu zodpovědného
za organizaci. Protože to bude především oslava nás Žďárováků, jsem přístupna
jakémukoliv podnětu ze strany občanů, jakým způsobem program oslav zpestřit.
Náměty jsou vítány a určitě budou v plénu projednány. Předpokládaný termín
oslav byl stanoven na 1.7.2017.
V rozpočtu roku 2017 je také finančně zajištěna celková oprava cesty do osady
Chotiv, obnova mobiliáře – výměna poškozených a doplnění nových laviček a mnoho
dalších provozních výdajů zajišťujících chod obce, příspěvkové organizace Základní a
mateřské školy a spolků.
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Ráda bych ale ještě upozornila na jeden zásadní rozpočtový výdaj, a to
konkrétně ten, který můžeme my všichni ovlivnit – platbu za likvidaci komunálních
odpadů.
 ODPADY V ROCE 2016
Jedno z nejfrekventovanějších témat zpravodajů obce. Neustále nabádáme občany
k třídění – snižování vyprodukovaného komunálního odpadu, čímž nešetříme pouze
přírodu, ale i naše peněženky. Co se dále týká ekonomické stránky věci, dost často
zmiňuji i rozdíl mezi vybranými financemi od občanů prostřednictvím místního
poplatku za odpady a skutečnou výši uhrazenou za uložení a svoz komunálního
odpadu (dle letošního předpokladu by mělo být od občanů vybráno 265 000,- Kč a na
základě letošních plateb za likvidaci komunálního odpadu by Obec v příštím roce měla
uhradit 375 000,-. Z tohoto je tedy patrné, že z obecního rozpočtu je likvidace
komunálního odpadu dofinancována částkou cca 110 000,- Kč. Platbu za svoz
tříděného odpadu a bioodpadu z velké části pokrývají příjmy za třídění od Eko-komu).
I přes všechny tyto argumenty jsme zaznamenali nárůst ve svezeném množství
komunálního

odpadu.

Pro

přiblížení

stavu

věci

níže

přikládám

tabulku

se

zaznamenaným množstvím, druhem odpadu a plateb v jednotlivých měsících roku
2016.
Komunál (uhrazeno v Kč)

Separovaný
(uhrazeno v Kč)

tun

Bio (uhrazeno v Kč)

tun

Leden

26.345,-

8,055

7.817,-

Únor

28.653,-

9,675

7.817,-

Březen

37.230,-

15,695

7.817,-

666,-

0,600

Duben

34.552,-

13,815

7.817,-

555,-

0,900

Květen

33.484,-

13,065

7.817,-

Červen

35.378,-

14,395

7.817,-

1.174,-

2,250

Červenec

30.719,-

11,125

7.817,-

948,-

2,070

Srpen

37.316,-

15,755

7.817,-

1.196,-

2,400

Září

31.204,-

11,465

7.817,-

2.304,-

4,190

Říjen

32.030,-

12,045

7.817,-

1.381,-

1,600

Listopad

37.758,-

16,065

7.818,-

3.512.-

6,440

364.669,-

141,155

85.987,-

11,736

20,450
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Abych úplně dokreslila tuto neuspokojivou informaci – dle vedených statistik jsme
v negativním slova smyslu „vítězi“ mezi okolními obcemi sváženými firmou ODEKO ve
vyprodukovaného odpadu v kg na občana (cca 314 kg na jednoho občana za rok).
Samozřejmě – výsledek může být drobně zkreslen zvyšujícím se počtem obyvatel v obci
v průběhu kalendářního roku, protože smluvní cena je stanovena za počet občanů
k 1.1. toho roku. Je pravdou, že občané dle vizuální naplněnosti nádob na tříděný
odpad rozhodně separaci neignorují. Zároveň i po zcela nevinném projitím obcí ve
svozový den si není možné nevšimnout některých přetékajících popelnic a vedle
popelnic položených pytlů, jejichž obsah by šel tříděním rozhodně eliminovat. Vím, že
se jedná o opakovanou výzvu a nejspíše u těch, kterým je směřována, nenalezne
pozitivní odezvu. Ani nehodlám zřídit „práskací sousedský web“ na ty, kteří evidentně
prodražují systém likvidace odpadů. Ale bude třeba do budoucna opravdu nalézt
nějaký způsob, jak finančně zvýhodnit občany, kteří snižují tříděním komunální odpad
a naopak finančně znevýhodnit občany, kteří tak prokazatelně nečiní.
A ač trochu „fušuji“ do příspěvků naší paní kronikářce, závěrem jsem se rozhodla
vložit zápis z Pamětní knihy obce Žďár nad Orlicí zapsaný roku 1910….možná
k zamyšlení, možná k pousmání….nechám to na Vás.

Spory občanské

Boje politických stran trvaly i roku tohoto k nemalé škodě
všech v obci naší. Přátelské soužití mezi občanstvem na
dobro vymizelo, neboť toto jsouc roztříděno dle
politického smýšlení pohlíželo na stoupence stran jiných
s nedůvěrou, ano dokonce s nepřátelstvím. Místo zábav
zušlechťujících pořádány časté taneční zábavy, při nichž
mládež sotva škole odrostlá navykala hýření a rvačkám.
Smutné naděje do budoucnosti !!
Takže nesmutněme, každá doba přinášela dobré, ale i to
zlé a já považuji za nejdůležitější umět se poučit z historie.
Je čas Vánoc, svátků, které mají být těmi nejkrásnějšími
v roce. Takže takové Vám je i přeji a v novém roce, ať Vás jen
dobré provází.
Martina Benešová
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 ke dni 15.12.2016 má obec 490 obyvatel.
 v kanceláři obecního úřadu jsou k nahlédnutí a případnému zakoupení
kalendáře obce Žďár nad Orlicí, a to za výrobní cenu 175,- Kč.
 SE

BOHUŽEL

PŘES

POKRAČUJÍCÍ

INZERCI

NENAŠEL

ZÁJEMCE

O

PRONÁJEM OBCHODU SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ.
Z TOHOTO DŮVODU BUDE OD 1.1.2017 OBCHOD SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM
UZAVŘEN.

O

PŘÍPADNÝCH

PROSTŘEDNICTVÍM

ROZHLASU,

ZMĚNÁCH
ÚŘEDNÍ

BUDETE
DESKY

A

INFORMOVÁNÍ
INFORMAČNÍCH

TABULÍ.

Vážení občané,
v čase
přinášíme

adventním
opět

pár

Vám

zpráviček

ze

základní školy. Od října u nás funguje
pět zájmových kroužků. Již tradičně
kroužek Šikulka pod vedením paní
Anety Chalupové, Turistický kroužek,
který vede též paní Aneta Chalupová
spolu s Petrou Kosovou.
S dětmi

v Tanečním

kroužku

tančí slečna Markéta Syrová. Tak jako
loni i kroužek Angličtina hrou je letos
na

seznamu

vedením

kroužků

Leony

a

to

pod

Vévodové.

Na

Sportovní kroužek k nám dochází pan
Petr Gründl, který se střídá s panem
Janem Kohlem.
A co se událo u nás ve škole?
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Hned v říjnu nás čekal sběr starého papíru. Tímto chceme poděkovat všem, kdo se
této akce zúčastnili a přispěli tím, na nákup sportovních pomůcek.
Týden na to nás čekalo naše oblíbené Posvícení s pečením koláčů. Děti
připravovaly koláče samy za pomocí pana kuchaře Jana Bednáře. Po celé škole to
vonělo a všichni si moc pochutnali.
V polovině listopadu si děti vyhrály se stavebnicí Geomag, kterou k nám přivezla
pracovnice firmy. Díky projektu Geomag na cestách, si téměř celé dopoledne, mohly
děti v tělocvičně realizovat svoje nápady a stavět úžasné fantastické stavby.
Celý
vyráběli

a

měsíc

jsme

zkoušeli

intenzivně

program

na

předvánoční jarmark, který se spolu
s rozsvícením vánočního stromečku a
ohňostrojem konal dne 25. 11. 2016.
Celá akce se vydařila a věříme, že se
Vám líbila, tak jako nám. Dík patří
nejen dětem a rodičům, ale i všem
zaměstnancům

školy.

Dále

si

nesmírně vážíme a děkujeme za Vaší
štědrost při nákupu. Výtěžek této
akce bude připsán na účet SRPŠ a
bude použit na platby cest a akcí,
které nás ještě do konce školního
roku čekají.
Nejlepší žáci ve sběru papíru

Začátkem prosince jsme navštívili Podorlický skanzen v Krňovicích. Společný
výlet i s MŠ jsme si i přes mrazivé počasí užili. Děti si samy vyrobily voňavé mýdlo a
seznámily se s vánočními zvyky.
Také Mikuláš s čertem a andělem na naši školu ani letos nezapomněli. Děti
zazpívaly, zarecitovaly a za odměnu si domů odnesly balíček s mlsáním.
Opět, jako minulý rok, se zapojila i nebeská družina a vydala se za dětmi domů.
V některých rodinách se spustil pláč, ale o to větší radost byla s nadílky. Děkujeme
všem, kteří se do této tradice zapojili a naši nebeskou družinu si objednali a svým
finančním příspěvkem tak podpořili uskutečnění dalších projektů a akcí pro děti. Také
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děkujeme paní Trejtnarové za nebeské taxi. Tento předvánoční čas je plný očekávání a
my všichni Vám ze srdce přejeme co nejkrásnější vánoční svátky plné lásky,
vzájemného porozumění a rodinné pohody. Do nového roku přejeme pevné zdraví,
mnoho optimismu a energie ve Vašich osobních i pracovních životech.
Za kolektiv zaměstnanců základní školy Mgr. Eva Bláhová, DiS.

Kalendářní rok pomalu spěje ke konci, proto bychom Vás rády seznámily s
děním v mateřské škole za poslední čtyři měsíce.
Začátek září byl náročný nejen pro učitelky, ale zejména pro nově nastupující
děti. Dětský pláč a slzičky postupně mizely a nás čekaly dvě velké akce. Nejdříve 21. 9.
divadlo „Tajemství pohádkové knížky“ a ke konci měsíce projektový den „Den bez aut“.
Zde si děti projely na kolech nebo odrážedlech vytyčenou trať.
Akcí v říjnu bylo pravidelné čtení „Celé Česko čte dětem“ v podání paní Jany
Novotné, která si pro děti nachystala pohádku „O pejskovi a kočičce, jak pekli dort“.
Poslední den v říjnu byl věnován dýňování. Škoda, že na této akci byla velmi malá
účast.
Celý listopad se nesl ve znamení přípravy blížícího se Jarmarku spojeného s
besídkou. Musíme pochválit všechny děti i zaměstnance, kteří se opravdu snažili, aby
všechno dopadlo na jedničku. Touto cestou ještě jednou děkujeme maminkám, které
nás podpořily – jmenovitě paní Kušnírové, Hynkové, Benešové, Polové a Kupkové.
A co jsme prožili a ještě prožijeme v prosinci? V pondělí 5. 12. nás čekal výlet do
skanzemu v Krňovicích, 6. 12. k nám zavítal Mikuláš s čertem a andělem. Děti
zazpívaly nebo zarecitovaly básničku a každý dostal balíček dobrot. V posledním týdnu
před vánočními prázdninami se naladíme pohádkově. Čeká nás pohádka „Příběhy
kočky Micky“.
A na co se v prosinci všichni nejvíce těšíme? No přeci na Vánoce!
Tento předvánoční čas je plný očekávání a my, učitelky i děti ze školky, Vám přejeme,
aby byl prima!
Učitelky mateřské školy

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 9

FOTBALOVÝ PODZIM 2016
Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí Žďárováci,
občané!
Loučil jsem se s Vámi naposledy počátkem září 2016, kdy byla podzimní sezóna
v plném běhu.
No nyní již jako fotbalisté čerpáme zaslouženou zimní přestávku a je tzv. dohráno. Níže
přikládám tabulku, ze které vyplývá naše velmi příjemné umístění.

Velice pozitivně hodnotím naše umístění v tabulce, které je nad očekávání.
Tabulka je našlapaná a soutěž vyrovnaná, proto sbíráme každý bodík. Hráli jsme
relativně v podobném složení, akorát se nám trochu začala sypat záloha. Ceníme si
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toho, že jsme porazili všechna mužstva, která k nám sestoupila z krajské soutěže –
Borohrádek dokonce potupně, Kostelec B i Zdelov. Svědčí to o kvalitě okresní soutěže.
Předčili jsme předsezonní plány, které byly na klidný střed a umístění je nad poměry.
Musím vyzvednout, ač nerad chválím jednotlivce, našeho „bombéra“ Bohouška Koláře,
15 branek a spousta dalších asistencí, to si zaslouží pochvalu, stejně jako jeho
nasazení a bojovnost na hřišti. A navíc je to hráč i do party v kabině.

Nezávidím

obráncům soupeřem. Je třeba se uvědomit, že kvalita soutěže se jednoznačně se
zvýšila. Není divu, že se týmům z nižší soutěže nechce k nám postupovat. Momentálně
v okrese není slabých týmů, každý zápas je těžký. Co se týče změn v kádru, máme
něco v jednání, musíme posílit zálohu. Skončil nám Jan Lochman na vlastní žádost,
uvidíme, kdo o něj projeví zájem, jelikož pokračovat u nás z osobních důvodů nechce.
Máme rozjednané kvalitní 2 záložníky, samozřejmě nemohu prozradit jména, jelikož by
to kolem nich vzbudilo velký rozruch. Nebránili bychom se i jednomu kvalitnímu
obránci, nejlépe aby to měl kousek k nám na hřiště. Z dlouhodobého pohledu by to
chtělo druhého kvalitního brankaře, ale to je bolest většiny mančaftů.
Co se týče dalších novinek, které mě napadají, kariéru obnovil Marek Baše, chtěl
nám pomoci, ale bohužel se zase zranil. Přejeme mu brzké uzdravení a třeba si s námi
kopne aspoň rekreačně. Začal nám kopat náš starý známý Luboš Kafka, za což jsme
rádi, jelikož je to kvalitní hráč. Na podzim jsme se také představili v nových dresech,
které nám pořídil pan Schrom. Děkujeme. Oženil se nám Pepa Šumpík a slavilo se
samozřejmě na hřišti.
Podzim jsme ukončili na hřišti příjemným posezením v hospůdce u guláše, živé
kapely a sportovního přenosu.
Jinak zimní příprava začíná tradičním silvestrovským fotbálkem u nás na place.
Všichni jste srdečně zváni a bude i přípitek. Klasická zimní příprava je v plánu po
našem fotbalovém plese tj. zhruba v polovině ledna 2017. Z počátku to bude v rámci
dobrovolnosti a nabírání kondice. Přeci se nebudeme 4 měsíce válet. Je otázka, kdy
vlastně na jaře začneme, pokud se bude předehrávat poslední odložené kolo.

Pěkný zbytek roku občanům Žďáru a pevné zdraví do Nového roku a
závěrem Vás srdečně zvu na fotbalový ples, který se koná 14. ledna 2017
v hospodě Pod Kaštanem.

Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Září


Schůzka sboru



Pravidelné školení výjezdové jednotky

Říjen


Schůzka sboru



Pravidelné školení výjezdové jednotky



Dne 01.10.2016 se konalo opékání pro členy a přispívající. I přesto, že se konalo
první říjnový den, bylo krásné skoro letní počasí a velice jsme si ho užili.



První říjnový den se konal i sběr železného šrotu. Děkujeme všem občanům,
kteří nám přispěli. Zejména pak paní Škopové a její dceři.



29.10.2016 se konala tradiční Posvícenská zábava, která se opět velmi vydařila.
Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci Posvícenské zábavy a hlavně těm, kteří
nám přispěli do tomboly.

Listopad


Pravidelné školení výjezdové jednotky



Údržba hasičského vozu, techniky, vybavení a příprava na zimní sezónu.

I v příštím roce pro Vás chystáme různé akce. V únoru se můžete těšit na Hasičský
bál, Dětský karneval a během měsíce března již tradiční Maškarní zábavu pro dospělé
a jiné akce, které během příštího roku ještě upřesníme.
Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad, jak se praví,
lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok
a pak šťastný nový rok.
Veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce
přeje SDH a JSDH Žďár nad Orlicí
Za JSDH a SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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Karel IV. – 700 let
Při příležitosti výročí narození Karla IV. jsem vyhledala
několik zajímavých údajů, které se týkají i našeho kraje.
Karel IV. se narodil 14. května 1316. Byl jedenáctý český
král. Vládl od roku 1346 do své smrti v listopadu 1378. Byl
římsko-německý král od července 1346 do roku 1355 císař
římský, byl také italský (lombardský) král od roku 1355,
burgundský (arelátský) král od roku 1365, moravský markrabě
v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346
až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků. Byl to první
český král, který se stal císařem Svaté říše římské.
Karel

IV.

byl

syn

dědičky

Přemyslovců

Elišky

a

českého

krále

Jana

Lucemburského. Pokřtěn byl jako Václav, jméno Karel získal při biřmování během své
výchovy ve Francii po svém strýci Karlu IV. Sličném. Byl velice vzdělaný, plynně
hovořil pěti jazyky.
Stopy Karla IV. v našem kraji
V městech východních Čech se zastavoval při diplomatických cestách do Uher nebo
Polska. V třicátých letech 14. století obýval Potštejn syn Procka z Potštejna Mikuláš.
Hrad se stal nebezpečím zvláště Vysokému Mýtu a Chrudimi. Loupeživý rytíř Mikuláš
byl vyhlášený svými výpady, zlověstnými a ukrutnými vpády a loupežnému řádění,
v zemi české i moravské se stal velikou hrozbou. Takový rytíř byl možný v Čechách jen
za vlády dobrodružného krále Jana Lucemburského. Ten podnikal nákladné výpravy
do ciziny, za hranicemi země utrácel peníze a nestaral se o řád a kázeň ve své zemi.
Karel IV. nepřihlížel klidně k nekalým rejdům Mikulášovým. Potrestal ho roku 1338 za
veškeré násilné skutky, kterých se dopustil na pocestných kupcích a obchodních a
zavedl pořádek v zemi. Hrad obléhal devět týdnů. Mikuláš našel v sutinách hradu
smrt.
V této době se Karel zdržoval v Záměli. Hospoda v této obci je pojmenována U
Karla IV.. Pověst z kroniky obce Záměl říká, že mladý kralevic Karel v tomto hostinci
tancoval a proháněl děvčata. Hostinec je barokní roubená kulturní památka
s doškovou střechou s vnitřním sloupem, okolo kterého se tancovalo.
Na svých cestách do Vratislavi se několikrát zastavil na nocleh v Borohrádku
(tehdy se psalo Boruhrádku). Když tady nocoval 11. října 1363 a také 9. října 1365
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podepsal právě zde důležité listiny, jak je doloženo v historických záznamech.
Boruhrádecká tvrz byla načas také sídlem královské posádky.
A protože se blíží Vánoce a vše o zvycích a obyčejích bylo popsáno v minulých
zpravodajích, přidám jen pěknou pranostiku: „Když má Lucie sukýnku od bláta, celý
leden ji pere.“
A ještě recept na svátečního kapra:
Peču kapra vcelku i s hlavou na větším plechu v troubě, běžně ho kořením a solím,
zakápnu citrónem. Před koncem posypu vrstvou drcených vlašských ořechů a ještě
nechám zapéct. Pod kapra používám jen máslo.
Připravila Věra Václavíková, kronikářka obce

Kontroly nelegálního vypouštění vody ze studny do kanalizace
Vážení občané,
trendem poslední doby je výstavba studní a používání této vody i v domácnosti.
Rozšiřuje se i zachytávání dešťových vod a jejich využívání v domácnosti a následné
vypouštění do kanalizace.
Za tuto službu, tedy odvádění a čištění těchto vod je ovšem nutné platit stočné.
Protože se tomu tak často neděje, zahájí i ve vaší obci společnost AQUA SERVIS, a.s.
kontroly placení stočného.
Kontrola se bude týkat i druhé oblasti a to způsobu zneškodňování - odvádění
dešťových vod. V obci je tzv. oddílná kanalizace, to znamená, že do kanalizace se smí
odvádět pouze vody splaškové – odpadní vody. Vody dešťové musí být zneškodňovány
jiným způsobem, např. zasakováním nebo přímo odváděny do vodoteče.
Pokud používáte k provozu domácnosti vodu i/pouze z jiného zdroje než z
vodovodu a po použití odvádíte do kanalizace, máte již nyní možnost uvést v soulad
smlouvu o odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.
V případě, že budete mít jakékoliv nejasnosti či pochybnosti, obraťte se, prosím,
na naše zákaznické centrum (pí Feketeová, tel. 494 539 160).
V případě vstřícného přístupu odběratele k uzavření smlouvy a narovnání
nelegálního stavu, vám společnost AQUA SERVIS, a.s. zaručuje, že nebude uplatňovat
smluvní sankce, ani náhradu škody zpětně.
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Povinnost kontroly kotlů je stanovena v přechodném ustanovení zákona o ochraně
ovzduší § 45 odst. 15 (Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první
kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do
31. prosince 2016.) Jestliže majitel stacionárního zdroje doklad o tom, zda je kotel
v pořádku nepředloží, může mu hrozit pokuta až 20 000 Kč.
Kontrola tohoto stacionárního zdroje musí být prováděna 1x/dva roky a může ji
provádět

autorizovaná

osoba

viz

odkaz

(seznam

těchto

osob)

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Od 1. září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní
třídy, což znamená nový kotel, nebo úpravy. (tyto povinnosti prodeje a provozu kotlů
na tuhá paliva pro vytápění domácností vyplývají z Nařízení Komise EU č. 2015/1189,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES – platné
pro celou EU a tedy i pro ČR)
Pro shrnutí časové posloupnosti viz tabulka níže:
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy

Od 1. 1. 2014

(legálně zakoupit a uvést do provozu je možné pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
Do 31. 12. 2016

Povinnost nechat si zkontrolovat i kotel na tuhá paliva a nechat si vypracovat Revizní zprávu kotle
s označením emisní třídy)
Následně je nutné provádět revize kotle vždy každé 2 roky.

Povinnost na základě požadavku Obecního úřadu s rozšířenou působností předložit Revizní zprávu kotle

Od 1. 1. 2017

(včetně označení emisní třídy), přičemž:

Od 1. 1. 2018



při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání od 1. 1. 2017 hrozí pokuta 20 000 Kč;



při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání od 1. 9. 2022 hrozí pokuta 50 000 Kč, pokud se při revizi
prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy;



a dále pokuta 50 000 Kč pokud bude v kotli používáno palivo, které je zakázáno (především odpady, uhelné
kaly apod.).

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
(legálně zakoupit a uvést do provozu lze pouze kotle 4. a 5. emisní třídy)

Od 1. 1. 2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy
(legálně zakoupit a uvést do provozu je možné pouze kotle splňující požadavky na EKODESIGN). Platí pro
celou EU.

Od 1. 9. 2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy
(bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 15

Životní jubilea – říjen – prosinec 2016
88 let

Božena Pinkasová

86 let

Jiřina Weigertová

82 let

Marie Provazníková

81 let

Miloslava Kozáková

90 let

Olga Šumpíková

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a rodinné pohody.
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Redakce zpravodaje: Bc. Martina Benešová
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Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17619.
Uzávěrka příštího čísla bude 15. března 2017.
Příspěvky můžete odevzdat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě, články se uveřejňují
bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.
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