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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 5. září 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. přednesená rozpočtové opatření 9//2017 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období září 2017.
2. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
3. nové znění záměru obce pronajmout prostory budovy obecního úřadu čp. 133 ve Žďáru
nad Orlicí za účelem provozování obchodu se smíšeným zbožím a pověřuje starostku
obce jeho zveřejněním.
4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene „IP-12-2009142/VB/2 Žďár nad
Orlicí, p.č. 336/2, Bednář, přípojka“ mezi stranou budoucí povinnou Obcí Žďár nad Orlicí
a stranou budoucí oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu
této smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření 6/17, 7/17, 8/17 v plném rozsahu provedená dne
15.6.2017, 1.7.2017 a 1.8.2017.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
s vydáním zářijového zpravodaje mohu s úlevou konstatovat, že byly
dokončeny všechny rozpočtově významné akce roku 2017. Úkolů tím ale
neubývá. Činnost samotného úřadu i díky neustálým legislativním změnám,
které ve většině zvyšují byrokracii i v nejběžnějších úkonech, bez problému
každodenně zaměstná dva administrativní pracovníky. Příjemnější prací je
samozřejmě příprava projektů do příštího rozpočtového období (blíže představím
v prosincovém vydání zpravodaje), příprava kulturních akcí, a to i ve spolupráci
s místní ZŠ a MŠ a dobrovolníky. Mezi radostnější chvíle každého starosty také
patří vítání nových občánků, kterých bude v blízkém období na žďárské poměry
opravdu požehnaně .
Stále méně příjemné je pro mě ovšem téma:

ODPADY
Znepokojivý trend zvyšujícího se komunálního odpadu jsem naposledy
zmiňovala v prosincovém zpravodaji roku 2016. Bohužel ani v roce 2017 se
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situace nezlepšila a platby za svoz významně převyšují předchozí roky. I přes
mnohaleté aktivní nabádání k třídění odpadu, které vede k eliminaci směsného
komunálního odpadu, jsme bohužel dospěli do bodu, kdy již prosby k občanům
nestačí. Bude úkolem zastupitelstva zavést opatření, které by do budoucna
pomáhala podíl komunálního odpadu a tím i plateb za jeho uložení snižovat. Dá
se předpokládat, že to nebudou populární kroky, zároveň nelze zvyšující se
doplatek Obce na svoz a uložení ignorovat. Pro dokreslení přikládám tabulku
„Porovnání množství předaného komunálního odpadu na obyvatele za rok 20122016“, ve které lze provést srovnání i ostatními svozovými obcemi.
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Ale

jak

to

v životě

bývá

–

problémy jsou od toho, aby se řešily. A
já věřím, že díky společnému úsilí a
zájmu o obecní dění bude Žďár nad
Orlicí místem, kde se dobře žije .
Krásné a barevné podzimní dny Vám
přeje
Martina Benešová

 ke dni 16.9.2017 má obec 500 obyvatel.
 20. a 21. 10. 2017 se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Místem konání voleb bude ve volebním okrsku č. 1 – Žďár nad Orlicí
volební místnost v budově základní školy ve Žďáru nad Orlicí (Žďár nad
Orlicí čp. 148).
 21. 10. 2017 se bude konat výlov Starožďárského rybníka.
 3. 11. 2017 se bude konat Halloweenský ples upírů a jiných strašidel.

Obec Žďár nad Orlicí zveřejňuje záměr pronajmout část budovy čp. 133,
která je součástí st. parcely č. 199 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.
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
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 Digitální váha
 Nářezák
Cena za nájem nebytových prostor:

300,- Kč za měsíc

Cena za nájem movitých věcí (vybavení prodejny):

100,- Kč za měsíc

ENERGIE
V PROSTORÁCH
PRONAJÍMANÝCH
ZA
ÚČELEM
PROVOZOVÁNÍ OBCHODU SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM (ELEKTŘINA, PLYN,
VODA) BUDOU HRAZENY PRONAJÍMATELEM OBCÍ ŽDÁR NAD ORLICÍ.
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.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PRONÁJMU:

DLE DOHODY

Nabídky k záměru musí být uplatněny písemně a doručeny nejpozději do
27.10.2017 na adresu Obec Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, 517 23.
O předmětném pronájmu rozhodne zastupitelstvo na nejbližším veřejném
zasedání.

Jako v letech předešlých 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 27.10.2017. Mnohokrát děkuji. Martina Benešová
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NA ZÁVĚR….PÁR FOTOGRAFIÍ ZE SAMOTNÉ REKONSTRUKCE EXTERIÉRU I INTERIÉRU:

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 8

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 9

Jmenuji se Hedvika Hloupá a
pocházím z Týniště nad Orlicí. Nyní
žiji

se

svou

Štěpánovsko.
Střední

rodinou

v obci

Vystudovala

jsem

pedagogickou

v Litomyšli,

obor

školu

učitelství

a

vychovatelství. Dále pak Univerzitu
v Hradci Králové obor učitelství pro
1. stupeň se speciální pedagogikou.
Příležitost získat první zkušenosti
jsem dostala hned po střední škole
a začala učit na Zvláštní škole
v Kostelci nad Orlicí. Po šesti letech
jsem přijala nabídku pana ředitele
PhDr. Jana Vodičky a nastoupila
jako

učitelka

do

tehdejšího

Výchovného ústavu dnes Dětský
domov se školou také v Kostelci
nad

Orlicí,

kde

jsem

získala

spoustu zkušeností jak pracovních,
tak

i

osobních.

výběrového

Přihlášení

řízení

na

do

pozici

ředitelky místní malotřídní školy,
jsem

považovala

mohu

zúročit

za
své

výzvu,
vzdělání

dosaženou pedagogickou praxi.

kde
a

1. ZÁŘÍ 2017

Chtěla bych pokračovat v takové strategii školy, která by odpovídala
trendům současnosti a prioritou bude získání prestiže v očích rodičovské
veřejnosti, aby škola nepocítila odliv dětí do velkých škol a nabídla lákavý
program v ZŠ a MŠ, který by zvýšil počet dětí. Škola by neměla být pouze
místem povinného vzdělávání, ale měla by se stát centrem komunity,
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přirozeného vzdělávání, poznání dětí a dospělých, měla by se stát místem pro
realizaci představ o smysluplných, volnočasových aktivitách. Mou snahou bude
pružná komunikace školy-pedagogů s rodiči, efektivní využití webových stránek
školy, které značně škole chybí, umožnění rodičům návštěvu ve vyučovacích
hodinách,

možnost konzultace

mimo třídní

schůzky,

prezentace

školy-

vystoupení, výstavy, novinové články, zpřístupnit budovu školy veřejnosti
v rámci volnočasových aktivit obyvatel obce. Ráda bych navázala spolupráci
s jinou základní a mateřskou školou v rámci nových poznatků. Pro dobré
fungování školy je potřeba ukázat rodičům výhody vzdělávání v malotřídní
škole-individuální přístup (méně dětí ve škole), více času na práci s dětmi
s výukovými zvláštnostmi (nadané děti, děti s poruchami učení), odklonění se
od frontálních metod a využívání alternativních metod, vzájemná spolupráce
mezi žáky, okamžitá zpětná vazba, individuální hodnocení, včasná diagnostika
žáků, lepší adaptace na školní prostředí, rychlé řešení problémů…
Naší snahou bude vytvořit dětem takové prostředí, kam se budou rády
vracet, kde jim bude se všemi dobře a budou se ochotně dělit o zážitky se svými
rodiči. Pokud budeme dávat dětem lásku, pochopení, toleranci, uznání…budou
nám to vracet stejným dílem a to je pro nás rodiče a pedagogy ta největší
odměna za vynaloženou práci.
Dovolte mi, abych Vás na závěr ještě pozvala za děti a zaměstnance školy
na besedu „Skutečně zdravá škola“, která se bude konat 5.10. v 16.00 hodin
v naší škole. Na programu bude beseda na dané téma, ochutnávka zdravých
svačinek a výstava podzimního tvoření všech dětí.
Přeji nám všem úspěšný a pohodový školní rok.
Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka ZŠ a MŠ

Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí Žďárováci,
občané!

Tak nám začal podzim. A to i fotbalový. V našem oddíle se toho moc
nezměnilo. Trenérem pro fotbalovou sezónu 2017-2018 zůstává Zdeněk Lebeda.
Co se týče posil, na přestup z SK Třebechovice se vrátil Bohuslav Kolář a na
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přestup z SK Petrovic přišel Jiří Šípek. Dále se jako volný hráč úspěšně zapojil
do týmu Petr Franc, který se do Týniště přestěhoval z Moravy a Jindřich Melich
z Ostřetína. Odešel Jan Kohl do Petrovic. Zatím si vedeme více méně úspěšně,
když po odehraných 6 kolech máme 9 bodů. Bohužel Kolář dostal disciplinární
trest na 5 zápasů, což nám radost neudělalo a dále dlouhodobě ze zdravotních
důvodů absentují opory Rydrych a Malijovský. Tak snad na podzim posbíráme
dost bodů, abychom se na jaře nemuseli strachovat o záchranu.
Přeji Vám pevné zdraví a pěkný podzim.
Za výbor TJ Sokol Žďár nad Orlicí
PETR MALIJOVSKÝ – sekretář

7. kolo
Neděle 24. 9. 2017 16:30
Borohrádek - Žďár nad Orlicí
8. kolo
Sobota 30. 9. 2017 16:30
Žďár nad Orlicí - Černíkovice
9. kolo
Neděle 8. 10. 2017 16:00
Kostelec nad Orlicí "B" - Žďár nad Orlicí
10. kolo
Sobota 14. 10. 2017 16:00
Žďár nad Orlicí - Křivice
11. kolo
Sobota 21. 10. 2017 15:30
Rokytnice v O.h. - Žďár nad Orlicí
12. kolo
Sobota 28. 10. 2017 14:30
Žďár nad Orlicí - ZDELOV
13. kolo
Neděle 5. 11. 2017 14:00
Přepychy - Žďár nad Orlicí
14. kolo
Sobota 11. 11. 2017 14:00
Žďár nad Orlicí - Deštné v O.h.
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Abych se pořád neopakovala, rozhodla jsem se přidat pár statistik a zajímavostí
hasičského záchranného sboru.

V roce 2016 JPO při zásazích bezprostředně zachránily 23 211 osob a dalších 47 427
před hrozícím nebezpečím evakuovaly.

Statistická ročenka 2016
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Tísňové volání
Telefonické tísňové volání je nejrozšířenější způsob pro přivolání pomoci nebo
oznámení informací, které jsou důležité pro bezpečnost.
Tísňové volání funguje:
• nepřetržitě
• pro všechny občany
• na celém území
• bezplatně
• ve všech telefonních sítích a
• ze všech koncových hlasových zařízení telefonních sítí.
Občané jsou na tento způsob přivolání pomoci zvyklí a s rozvojem mobilní
telefonie se tísňové volání stalo nepřetržitě dostupné pro všechny a téměř
všude. Tísňové volání je službou státu, kterou je zajišťována ochrana
základních lidských práv – ochrana života, zdraví a majetku. Na základě
informace získané z tísňového volání zahajují složky IZS svou činnost, zejména
pak realizují výjezd a zásah v místě ohlášené události. Tyto informace jsou na
operační střediska složek IZS předávány elektronicky prostřednictvím tzv.
„datových vět“. HZS ČR přijímá telefonická tísňová volání na národním čísle
tísňového volání 150 a jednotném evropském čísle tísňového volání 112. Pro
příjem

tísňových

volání

provozuje

HZS

ČR

celonárodní
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telekomunikační technologii rozmístěnou do 14 krajských telefonních center.
Na evropské číslo tísňového volání 112 lze volat bezplatně z pevných i mobilních
telefonů ve všech členských státech EU a rovněž v některých evropských
státech mimo EU – Černá Hora, Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Turecko. V
ČR je linka 112 na základě rozhodnutí vlády provozována současně s dříve
zavedenými národními čísly tísňového volání. Podíl počtu hovorů na národní
číslo tísňového volání 150 na celkovém počtu tísňových hovorů přijatých
telefonními centry tísňového volání HZS ČR je dlouhodobě stabilní na hodnotě
mezi 12 a 13 %. Oproti jednotnému evropskému číslu tísňového volání 112 je
na národním čísle zaznamenáván poměrně nízký výskyt zlomyslného volání a
omylů. V roce 2016 odbavila telefonní centra tísňového volání HZS ČR celkem 3
301 926 hovorů – 2 893 333 na lince 112 a 408 593 na lince 150.

Požáry

Přeji všem čtenářům krásný a doufám ještě, že i slunný podzim.
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská – čerpáno z webu HZS

Na Velký pátek roku 1880 starý Bareš se synem a Hemelík z Bělečka
pytlačili v revíru „Přední haranty“. Poblíž cesty zastřelili srnu a Hemelík ji
odnášel do Bělečka. Barešové honili dál. Vrchní hajný Nosek z Chvojna
byl na pochůzce a došel do blízkosti pytláků, když uslyšel ránu. Poznal, že
jsou dva. Zatroubil na trubku, a protože se mu z nevelké dálky ozvala
trubka hajného Doležala, dal se do rvačky se starým Barešem. Nosek byl
statný chlapík a Bareš prohrával. Proto jeho syn zblízka vystřelil a Nosek
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klesl mrtev k zemi. Hajný Doležal spěchal
na pomoc, ale když viděl, co se děje, dal
se na útěk, byl zezadu zastřelen. Protože
se nevrátil domů, jeho žena šla s obavami
do

myslivny.

Obyvatelé

Nové

Vsi

u

Albrechtic šli hned hledat po lesích.
Z Chvojna přišla zpráva, že i hajný Nosek
není

doma.

Hanousek

Oba

zastřelené

z Albrechtic,

co

našel

bydlel

na

ostrově. Na místo přijel lékař z Holic a
četník přivedl oba Bareše již v poutech.
Jejich sousedka náhodou vyslechla, když
říkali: „To jsme jim to dali.“
Soud byl v Chrudimi. Starý Bareš dostal dvacet let a ve vězení se
oběsil. Mladý byl odsouzen na doživotí, Hemelík vyvázl jen s malým
trestem.
Na místě byly postaveny dva kříže a dosud se tam říká „U zabitejch“.
Případ byl uzavřen, ale pytláctví bujelo dál. Zvěře bylo dost pro pány i
pytláky.
Myslivost byla nejmilejší zálibou šlechty, která k její ochraně
vydávala

přísná

opatření.

Jejich

nedodržování

nebylo

posuzováno

shovívavě, ale bylo trestáno podle povahy přestupku, někdy i smrtí. Ještě
v roce 1847 byl pytlák z Bolehoště potrestán deseti dny vězení za líčení ok.
Jiný poddaný byl za krádež zvěře potrestán deseti ranami holí a
třítýdenním vězením.
V našich okolních lesích bylo tolik zvěře, že si to dnes neumíme
představit. V lesních rybnících se hojně vyskytoval bobr a v řece Orlici
lososi.
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Už v roce 1580 se
pro

myslivost

budovat

začaly

obory

a

soustřeďovala se tam zvěř
pro

honitby

Největší
postavena
Oboru

panstva.

v okolí

byla

roku

1770.

nechal

postavit

hrabě František Filip Šternberk. Rozlohou 2100 hektarů zasahovala od
Bědovic k Rašovicům a zahrazovala cestu z Týniště do Křivic a Opočna.
Byly zřízeny brány a povinnost vrátných byla svěřena obyvatelům
hájoven, za tím účelem stavěných.
Při návratu z prohlídky stavby pevnosti v Hradci Králové a v Josefově
projela těmito branami obory v roce 1776 Jeho císařská výsost Josef II..
V roce 1793 podlehlo moru několik set zvířat, a proto byla obora
zmenšena na 940 hektarů.
Legendární křivický pytlák – Václav Šolín
Hvozdy od Třebechovic po Křivice až k Opočnu sváděly od pradávna
k pytláctví. Každý kraj měl své zbojníky. Tak i Křivice měly svého slavného
a

legendami

opředeného

pytláka

Václava

Šolína.

Narodil

se

v předminulém století ve Štěnkově. Nikdo mu nestačil v běhu a pytlačit
začal, ještě když chodil do školy. Později už bydlel v Křivicích. Aby se
nevydával v nebezpečí se svým pytlačením, sázel každý rok u chalupy na
zahrádce zelí a pak už jen číhal na zajíce. Brzy si troufal i na vysokou.
Jednou se vracel s chycenou srnou a zastavil právě projíždějící hraběcí
kočár. Pověděl panu hraběti, že mu nesl srnu, kterou nějaký pytlák
zastřelil a schoval pod chvojím. Hrabě se začal o Šolína zajímat a rozhodl
se udělat ho hajným. Nechal pro něj postavit i novou hájovnu. Šolín však
v oboře pytlačil dál, a proto ho hrabě propustil. Přišla válka a Šolín musel
narukovat do armády. Postrádal svobodu s toulkami pod Křivinou a
z vojny brzy zběhl. Vrátil se do křivických lesů a znovu unikal všem
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nástrahám svých pronásledovatelů. Skrýval se po chalupách v Křivicích a
okolí, byl si příliš jist, že je neomezeným pánem lesa. Jednoho rána hlásili
hajní, že našli u plotu obory zastřeleného Šolína. Než však přišli na místo
četníci, mrtvola se ztratila. O něco později přišel o život za záhadných
okolností jeden z trojice hajných, který se měl na smrti Šolína podílet.
Šolínovi dva synové měli údajně přísahat pomstu za otcovu smrt. Za
dlouhou dobu dřevaři káceli na Křivině jedli a v její koruně našli zetlelé
pozůstatky starých oděvů a pytlů a také zrezivělou pušku. Říkalo se, že to
byl jeden z Šolínových úkrytů. V této jedlové koruně měl přespávat za
teplých letních nocí. Také se povídá, že nepotřeboval pušku, protože
srnku dokázal uhonit. Takový to byl běžec.
Zpracovala Z pověstí a příběhů Rychnovska Věra Václavíková, kronikářka obce

5. září 2017/ Kostelecké Horky – Již druhým rokem probíhá v území
Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska mapování a debata nad posunem
vzdělávání dětí do 15 let. Vstupovat do ní mohou nejen učitelé, ale i rodiče a
široká veřejnost. Smyslem těchto snah je společné plánování kroků, které
povedou k rozvoji na úrovni škol, učitelů a jednotlivých žáků.
Co nového se letos podařilo? S podporou realizačního týmu z MAS NAD ORLICÍ
se pravidelně začali setkávat ředitelé základních a mateřských škol. Zřizovatelé
zahájili diskuzi nad místními problémy v oblasti vzdělávání a hledají jejich
řešení. Fungují otevřené pracovní skupiny, které se podílejí na přípravě plánu
konkrétních aktivit.
Další významnou součástí místního akčního plánování je podpora jednotlivých
skupin (učitelé, ředitelé, rodiče) formou vzdělávacích seminářů a kulatých stolů.
Završením prvního období byla dvoudenní dubnová konference Cesta ke škole
21. století v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Ta propojila příležitosti k
debatě s inspirujícími workshopy a představilo se na ní 16 mateřských,
základních a středních škol z území.
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„Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují a snaží se
vzdělávání u nás v regionu posunout dál. I nadále zveme ty, kteří se chtějí
zapojit do diskuze, aby nás kontaktovali,“ řekl Petr Kulíšek z projektového
týmu.

Více informací najdete na map.nadorlici.cz
Nejbližší akce určené veřejnosti:
19. září - Fundraising – možnost, jak pomoci své organizaci,

9-14 hod v

Rodinném centru Domeček, Třebechovice pod Orebem
27. září - Jak vytvořit plakát, který zaujme?, 9-14 hod v ZŠ TGM Borohrádek
12. října - Dítě, poruchy chování a pozornosti, rodiče a škola, 14-18:30 hod
v SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí
18. října - Zastavíme hrozbu kybersvěta?, 17-19:30 v ZŠ Týniště nad Orlicí
Semináře

jsou

zdarma,

podmínkou

účasti

je

registrace

na

anezka.pavlisova@nadorlici.cz
Jana Fajfrová
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Vítáme nové občánky
Viktorie Husáková

nar. 19. 8. 2017

František Kafka

nar. 25. 8. 2017

Barbora Zahálková

nar. 16. 9. 2017
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2017
81 let

Marie Říhová

70 let

Josef Sekyra

82 let

Hana Petrláková

81 let

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

Rozloučení
Miloslava Kozáková

r. 1935
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