BŘEZEN 2017

10 LET OD PRVNÍHO
VYDÁNÍ ZPRAVODAJE
OBCE ŽĎÁR NAD
ORLICÍ
ROČNÍK 2007
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 7. března 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 4 Smlouvy č. 5/2013 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o. a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
2. Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 2 000,- Kč uzavřenou mezi Obcí Žďár nad
Orlicí a Oblastní charitou Červený Kostelec a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
3. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec
Králové pro účely ekologické akce „10. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů v
Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
4. rozpočtové opatření 13/2016 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich provedením.
5. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesené rozpočtové opatření 1/2017 v plném rozsahu provedené dne 1.2.2017.
2. předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu
na rok 2017. Od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke
zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1382. Záznam o změně je
zveřejněn i na úřední desce obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí:
1. s vyhodnocením výsledků projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Orlicí
a s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, tak jak je uvedeno v
příloze č. 4.
Zastupitelstvo obce vydává:
1. v souladu s § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4) a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a
v souladu s § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Žďár nad Orlicí, vypracovanou Ing.
arch. Milanem Vojtěchem, Nerudova 77, 533 04 Sezemice, a to po ověření podle § 54
odst. 2 stavebního zákona, že návrh není v rozporu s Politikou územního rozvoje, se
Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů
ani se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj. KUKHK31053/UP/2016/Pro ze dne 03.10.2016 a č.j. KUKHK-36330/UP/2016/Pro ze dne
07.11.2016.
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Zastupitelstvo obce zamítá:
1. nabídku darování pozemků paní Marií Uhlířovou.
Zastupitelstvo obce revokuje:
1. usnesení č. 11/1/2016 „ZO schvaluje 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“ ze dne 27.9.2016.

Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
po chvilce přemýšlení o úvodu tohoto zpravodaje mně došlo, že máme VÝROČÍ.
Ano, je to přesně 10 let, co vyšlo první číslo úředně evidovaného Zpravodaje Obce Žďár
nad Orlicí. S úsměvem jsem si dubnové vydání roku 2007 znovu pročetla, vzpomněla
na začátky, a to nejenom obecního zpravodaje. Zároveň jsem si uvědomila, že jeden
pocit přetrvává do dnešních dnů. Při psaní článků, především těch jarních, jsem stále
plna optimismu a zdravé nervozity z toho, jak to vše plánované dopadne, zda se vše
podaří splnit v termínu a ke spokojenosti minimálně „větší půlky“ občanů obce .
Takže - co a jak se bude dít nejenom v druhém čtvrtletí roku 2017?
 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
S projektem stavebních úprav jste byli seznámeni prostřednictvím zpravodaje již
několikrát. Nyní nastala doba realizace – stavba byla předána k rekonstrukci dle
plánu dne 15.3.2017 (předpokládané ukončení 15.6.2017). Jelikož se kromě
dalšího jedná o rozsáhlé úpravy interiéru 1. patra budovy, byly kanceláře
obecního úřadu přestěhovány do přízemí (vchod prodejny se smíšeným zbožím).
I z tohoto důvodu žádáme občany, aby v době rekonstrukce DODRŽOVALI
ÚŘEDNÍ HODINY – PŘEDEVŠÍM ZA ÚČELEM VÝBĚRU POPLATKU ZA ODPADY
A PSY, TZN. PONDĚLÍ 14 – 17 HODIN, STŘEDA 14 – 17 HODIN. Na základě
dohody se zhotoviteli by nemělo docházet k větším omezením v provozu
Obecního úřadu a pobočky České pošty. O případných změnách budete
informováni obvyklým způsobem – vyvěšením na úřední desce, informačních
tabulích, na webových stránkách obce a vyhlášením v místním rozhlase.
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 OSLAVA ŽEHNÁNÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ A 675 LET OBCE SPOJENÉ SE
SRAZEM RODÁKŮ
O konání této významné události jsem Vás informovala v prosincovém vydání
zpravodaje. Termín oslavy byl s konečnou platností stanoven na 1. července
2017. Dopolední a odpolední program včetně samotného žehnání obecních
symbolů se bude odehrávat na návsi ve Žďáru nad Orlicí. Součástí programu
bude den otevřených dveří v místní základní a mateřské škole, v budově
obecního úřadu, v Hospodě Pod Kaštany je plánována výstava předmětů
souvisejících s historií naší obce. Podvečerní a večerní program se přesune do
areálu fotbalového hřiště ve Žďáru nad Orlicí. Čekají na Vás hudební
vystoupení, soutěže a „možná přijde i kouzelník“….. . Jelikož se jedná o
jedinečnou příležitost strávit příjemný den a zároveň poznat současnou podobu
naší obce, ráda bych také pozvala všechny RODÁKY A PŘÁTELE OBCE
ŽĎÁR NAD ORLICÍ. Oficiální pozvánka s programem bude pro širší povědomost
samozřejmě zveřejněna a avizována i prostřednictvím regionálních tiskovin, ale
již nyní děkuji za předání informace, a to zejména těm, kteří nemají tak častý
kontakt s děním v naší obci.
V prvním pololetí roku 2017 by se mělo také dostat na opravu cesty do osady
Chotiv, kde je předpokládáno, že poptávkové řízení na zhotovitele proběhne v měsíci
květnu a realizace v měsíci červnu.
Závěrem
takové

téměř

dovolte
poetické

přání - ač „jaro nepřináší
podzimní
nehřeje

ovoce
jako

a

srpnové

slunce“, všichni se na
tuto roční dobu těšíme.
Jaro sebou totiž přináší
naději v něco nové a
hezké.

A

aby

tomu

opravdu tak bylo, přeji
ze srdce nám všem.

Martina Benešová
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 ke dni 15.3.2017 má obec 493 obyvatel.

 SE VYBÍRAJÍ MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2017:
ODPADY:
 částka za 1 osobu činí 530,- Kč
 děti do 6 let a osoby starší 75 let platí polovinu
 částka za objekt k rekreaci je 530,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2017.

PSI:
 cena za 1 psa je 50,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa je 75,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2017.

Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny v kanceláři obecního úřadu nebo
převodem na účet obce (č. účtu 8229571/0100) s variabilním symbolem, který
Vám bude na základě žádosti přidělen.
 v rámci plánované oslavy u příležitosti žehnání obecních symbolů se
uskuteční výstava předmětů souvisejících s historií Obce Žďár nad
Orlicí. PROTO SI OBČANY DOVOLUJEME POŽÁDAT O PŘÍPADNÉ
ZAPŮJČENÍ
HISTORICKÝCH
MATERIÁLŮ,
ZAJÍMAVOSTÍ,
FOTOGRAFIÍ, DOKUMENTŮ APOD.. ZA HISTORICKÉ je POVAŽOVÁNO
VŠE STARŠÍ 20 LET. Kontakt: Martina Benešová – mob.: 724 188 976
 od 3.4.2017 (předpokládané ukončení 3.9.2017) bude zahájena II.
etapa rekonstrukce silnice II/305 ve směru na Borohrádek.

Vážení občané,
zima nás i děti zastihla velmi
mrazivá. Toto počasí nám nevadilo, ba
naopak. Sněhu a ledu jsme si letos
užili do sytosti. Děti prožily ve škole i
mimo ni spousty zimních radovánek,
jako

například

stavění

sněhuláků,
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 5

kteří zaplnili školní zahradu nebo sáňkování na nedalekém hřišti. Zpestřením pro
všechny bylo barevné malování do sněhu, jež sklidilo u dětí veliký úspěch.
Školní rok se nám překulil a školákům začalo druhé pololetí. Na začátku února
proběhlo v mateřské škole vyšetření očí (kdo měl zájem).
V polovině měsíce února v rámci projektu Celé Česko čte dětem, nás navštívila
mluvčí Policie ČR z Rychnova nad Kněžnou paní Kacálková, která nám přečetla
z knížky Policejní pohádky a to jak ve školce, tak ve škole.
Den poté bylo pro děti
připraveno školní recitační
kolo,
z

něhož

dále

postoupila

děvčata, Natálie Trejtnarová,
Eliška

Novotná,

Davidová,

Tereza

která

nás

10.

března

reprezentovala

v okresním kole v Rychnově
nad Kněžnou. Z okresních
škol se sjelo nad 40 žáků,
tedy

konkurence

opravdu

veliká.

děvčata

se

byla
Naše
bohužel

do dalších postupových kol
nedostala,

avšak

celé

dopoledne

si

velice

užila

a

své

štěstí

zkusí

v příštím roce.
Školáci zahájili dne 22. února plavecký kurz v krytém bazénu v Rychnově nad
Kněžnou. Děti jezdí na plavecké lekce každou středu a to s velikým nadšením.
Před jarními prázdninami na nás čekal projektový den Masopust. Do školy i školky
ráno přišli víly, kovbojové, zvířátka a další karnevalové masky. Děti se dozvěděly co to
masopust je. Zvyklosti z tohoto svátku jsme zakomponovali do soutěží, například
házení jitrnicí. Za svůj výkon byli soutěžící odměněny koblížky, muffiny, ovocem a
sladkostmi. Toto dopoledne bylo obohaceno nejen hrami, ale také taneční zábavou,
která se dětem moc líbila.
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V březnu se snad konečně dočkáme vytouženého jara. Společně půjdeme vyhodit
Paní Zimu do řeky Orlice.
Co nejsrdečněji Vás zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat 31.
března od 8 do 12 hodin. Věříme, že se rádi přijdete podívat mezi nás.
Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Markéta Syrová, vychovatelka ŠD
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FOTBALOVÉ JARO 2016
Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí
Žďárováci, občané!
Jsem tu zase s novinkami z našeho fotbalového oddílu. Níže přikládám náš los
na jaře 2017.

Přes zimní přestávku jsme nepřivedli žádnou novou posilu. Na druhé
straně nás opustil náš nejlepší střelec Bohuslav Kolář (15 gólů), který na vlastní
žádost přestoupil do SK Třebechovice p. Orebem. Dále na studijní pobyt do
Norska odjel Maleček (3 góly), vrátí se v létě. Stále v jednání je návrat Jana
Lochmana, který by nám mohl na jaře pomoci (3 góly).
Došlo k oslabení kádru, odešlo nám „21 gólů“, ale budeme se muset
s touto skutečností vyrovnat a dostanou šanci borci z lavičky, aby ukázali, že
na okresní přebor mají. Pokud budeme bojovat, pak o naše výsledku nemám
obavy.
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.
Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Leden
 Schůzka sboru.
 Výroční valná hromada se konala 21.01.2017.
 V tomto měsíci se zástupci našeho sboru účastnili Výročních valných
hromad okolních SDH.
Únor
 Schůzka sboru
 Dne 24.02.2017 se konal pravidelný Hasičský ples. Děkujeme všem
sponzorům, hasičům a přispívajícím, kteří nám přispěli cenami do
tomboly. Také děkuji všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci plesu.
 V sobotu
tradiční
letošní

25.02.2017
Dětský

karneval

se

konal

karneval.
dorazili

Na

piráti

s Černým korzárem v čele. Děti se
účastnily soutěží a jako odměnu

dostaly různé sladkosti a
dárečky.
Simoně
nám

Děkuji

paní

Němcové,

která

vytvořila

pirátskou

krásnou

loď

a

dále

Martině

Benešové,

Míše

Duškové

Markétě

Syrové,

Pavle Kubcové, Miroslavu
Žeberovi a členům SDH za
jejich pomoc s pořádáním
karnevalu. Velice děkuji paní Haně Zoubkové za výborné perníčky, které
opět napekla pro děti. Na tuto akci přispěly: SDH Žďár nad Orlicí, Obec
Žďár nad Orlicí, Českomoravský štěrk Světlá, Nika Chrudim, Papírnictví
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Jiří

Uhnavý

a

Klára

Slezáková Týniště nad Orlicí,
Autodoprava Roman Schrom,
Antonín

Peterka

a

Josef

Kovařík.

Březen
 Schůzka sboru
 Dne 18.03.2017 se
konal

Maškarní

karneval

pro

dospělé. I přestože
byla

nízká

účast,

přítomné masky si to
velice užili. Stavila se
skupina

KISS,

která

vyhrála

první

místo

v soutěži masek, také
dorazil Anděl s Čertem
a vypadá to, že už
rostou,

přišly

i

muchomůrky.
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Přítomné byly i řádové sestry, Karkulka s vlkem a zhulenou babičkou, měla opravdu
velké oči, Neandrtálci, Béda Trávníček a jeho družka, Cruella z Dalmatinu, naštěstí
nechala 100 dalmatinů doma a vzala si jen jednoho, kat, krajánek, indiánka, mafián
se svojí družkou, a další. Děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto karnevalu.
Za SDH Kamila Berounská
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Výpis kulturního dění z Kroniky obce Žďár nad Orlicí od roku 1995 do
roku 1961. Tuto dobu zapsal do kroniky pan Bohuslav Šumpík.

V roce 1955 zápis o kultuře – „26. srpna
estráda za obětavou práci, 100 přítomných
spokojených

diváků,

kulturní

večer

s hudbou.
Filmových představení na projektoru
Osvětové

besedy

během

roku

bylo

uskutečněno 30 a navštívilo je 2087 osob.
Plesy a taneční zábavy byly 9x a navštívilo
je 1432 osob. Divadelních představení, akademií a oslav svátků bylo 10
s návštěvou 1573 osob. Přednášek se zúčastnilo 321 osob, s různými pořady pro
zemědělce, k výročí narození Lenina atd. v šesti případech.
V roce 1956 Osvětová beseda se usnesla zakoupit některé hudební nástroje, aby
se mohla věnovat hudební činnosti v obci. Hudební kroužek se ustanovil a pilně
nacvičuje hudební kusy, hlavně pro tanec a příležitostné vyplnění hudbou při
divadle apod..
V roce 1957 Osvětová beseda. Oblastní divadlo Hradec Králové předvedlo pásmo
k 40. výročí VŘSR. Pohostinské vystoupení divadelního souboru z Kostelce nad
Orlicí, na konec roku naši ochotníci sehráli divadelní představení zábavního
charakteru. V celku pořádala Osvětová beseda 3 kulturně osvětové akce a 6
lidových veselic a tanečních zábav.
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V roce 1958 – Tento rok lze úspěšně hodnotiti, neboť v rámci obce byly sehrány
celkem 4 divadelní představení. Krásné divadlo Budulínek, které sehrála školní
mládež, se plně vydařilo, též hra Hej pane kapelníku byla přiléhavá na naše
družstevní prostředí. Vesnické divadlo Učitel tance získalo v hledišti nadšený
ohlas, hru Růžové dopisy hráli naši ochotníci i mimo obvod naší obce.
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Žďársky divadelní spolek

V roce 1959 poměrně bohatá byla v tomto roce kulturní činnost v naší obci, jak
po stránce divadelní, tak i přednáškové. Státní zájezdová scéna sehrála vesnické
drama Její pastorkyňa a divadlo pro mládež Dům kočky Modroočky – na něj
přišly i děti z okolních obcí. Patronátního závodu Český nábytek Týniště nad
Orlicí divadelní soubor sehrál veselohru Úsměvy s kordy – veselohra měla velký
úspěch a klidila zasloužený potlesk.
V roce 1960 není v kronice žádný záznam o kultuře.
V roce 1961 – k rozšíření kulturního života na vesnici poskytlo JZD ze svého
kulturního fondu prostředky na hromadné návštěvy divadla v Pardubicích.
Návštěvy byly každý měsíc a po celý rok.“
Tolik ze zápisů v kronice. Z vypravování vím, že se divadelních představení
hrálo hodně, ale v kronice o tom není tolik napsáno, není to v záznamech.
Věra Václavíková, kronikářka obce
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Vítáme nové občánky
Antonín Kout

nar. 5.12.2016

Tereza Jedličková

nar. 3.1.2017
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – leden – březen 2017
84 let

Josef Falta

81 let

Marie Fibikarová

84 let

Marie Římalová

82 let

Jaroslava Faltová

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

Rozloučení
Eliška Nyklová

r. 1932
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