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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 11. prosince 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. přebytkový rozpočet na rok 2019 v členění na paragrafy takto: v příjmech 6 935
000,- Kč, ve výdajích 5 335 000,- Kč..
2. střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2020 - 2022.
3. rozpočet – plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí na rok 2019.
4. střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí pro rok 2020 – 2022.
5. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2017752/VB/4 Žďár nad Orlicí, p.č. 222 a 227/1, kvNN mezi
budoucím povinným z věcného břemene Obcí Žďár nad Orlicí a budoucím
oprávněným z věcného břemene ČEZ distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k
podpisu této smlouvy.
7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč 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.
8. dar ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy
mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí a obdarovaným Sbor dobrovolných hasičů
Žďár nad Orlicí.
9. dar ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy
mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí a obdarovaným Mošnův divadelní spolek Žďár
nad Orlicí.
10. dar ve výši 4 000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy
mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí a obdarovaným Myslivecký spolek Zelené háje
Albrechtice nad Orlicí.
11. dar ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy
mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí a obdarovaným Hospic Anežky České Červený
Kostelec.
12. ZO schvaluje dar ve výši 8 800,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí a obdarovaným Město
Borohrádek.
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13. smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací pro období 2018/2019 mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a firmou Roman Schrom a pověřuje starostku obce k podpisu
této smlouvy.
14. jmenování člena školské rady Základní školy a mateřské školy Žďár nad Orlicí p.
Kamila Kouckého.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 8/18, 9/18 v plném rozsahu provedená dne
1.10.2018 a 1.11.2018.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
sice již uběhl nějaký ten týden od voleb do zastupitelstva obce, ale ráda
bych poděkovala i prostřednictvím obecního zpravodaje. Chci poděkovat všem
voličům za účast ve volbách, že si našli chvíli a přišli do volební místnosti
odevzdat svůj hlas, a to i přes fakt, že atraktivita voleb byla poznamenána
počtem kandidujících v závislosti na počtu volitelných míst. Z pohledu voliče
tedy o moc nešlo, ale pro nás kandidující byly důležité i preferenční hlasy. Já
osobně chci poděkovat za důvěru, která mi právě prostřednictvím preferenčních
hlasů byla vyjádřena, a věřte, že pociťovaná odpovědnost za svěřené vedení obce
se počtem „odsloužených“ volebních období nezmenšuje. Spíše naopak.
Nové volební období začíná pro zastupitele obce tradičně velmi důležitou
prací, a to přípravou zásadního dokumentu pro příští rok – rozpočtu obce na
rok 2019. Občané se s návrhem rozpočtu mohli seznámit na úřední desce obce,
kde byl zveřejněn od 22.11. do 11.12.2018. Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce byl rozpočet schválen jako přebytkový, tzn. že plánované příjmy by v
příštím roce převyšovaly výdaje, a to o 1 600 000,- Kč (příjmy: 6 935 000,- Kč,
výdaje 5 335 000,- Kč). Rozpočet s přebytkem byl sestaven záměrně, jelikož v
roce 2019 se chystáme zahájit procesy, jejichž výsledkem budou investičně
náročné akce v následujících letech. Plánujeme zahájit jednání a zpracování
projektové dokumentace na revitalizaci – rekonstrukci budovy Sokolovny,
především z důvodu sportovního či společenského vyžití, bude zahájena změna
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územního plánu obce, zpracovává se strategický dokument pro budoucí
udržitelný rozvoj obce, bude zpracována projektová dokumentace, která by
komplexně a v návaznosti řešila budoucí podobu veřejných prostranství a
zeleně v obci, zároveň je plánována celková revize a ošetření stávajících dřevin.
Bude splněn „rest“ z minulého roku a k obecnímu rybníčku bude instalován
odpočinkový altán, obměněn bude dosluhující mobiliář – např. kruhová lavička
v obecním parčíku. Z mobiliáře se můžete také těšit na odpadové nádoby na psí
exkrementy, které budou rozmístěny na disponovaných místech v obci.
Pokračujeme dále ve finanční podpoře spolků, které svou činností
obohacují zájmový a kulturní život v naší obci, alokovány jsou i finance na již
tradiční společenské akce včetně Letní slavnosti.
Velkým tématem do budoucna, a to nejen v kontextu s plánováním
rozpočtu, budou odpady. Přesněji řečeno hledání ekonomického i ekologického
řešení, které by vedlo ke snižování podílu komunálního odpadu, a tím i
samozřejmě v přímé souvislosti k akceptovatelným platbám za svoz a uložení. V
současné době je trend v naší obci bohužel spíše opačný. I přes slušný podíl
vyseparovaného odpadu patříme mezi obcemi a městy ve svozové oblasti
společnosti

ODEKO,

s.r.o.

ke

„špičce“

s

nejvyšším

počtem

kilogramů

vyprodukovaného komunálního odpadu na občana. I přes tento negativní fakt
zůstává sazba poplatku pro občany v roce 2019 neměnná – tzn. bez uplatnění
osvobození a úlev činí 530,- Kč za trvale hlášeného občana či nemovitost.
Obecní rozpočet je tedy zatížen doplatkem rozdílu za skutečně uhrazené služby
a vybranými financemi od poplatníků včetně přijatých plateb za vytříděný
odpad od společnosti EKO-KOM ve výši cca 240 000,- Kč.
Závěrem jak jinak než přání - přání krásného a ničím nerušeného prožití
vánočních svátků, do příštího roku hlavně zdraví, štěstí, lásku a osobní
pohodu.
„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok, radost
obdarovávat druhé, je radost, která se k Vám vrací zpět.“
John Greenleaf Whittier

Martina Benešová
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 ke dni 10.12.2018 má obec 510 obyvatel.

72 hodin a Stromy Svobody
Naše škola se zapojila do projektu 72 hodin, který
proběhl od 11.10.-14.10.2018. Během těchto dní byly
děti

zapojeny

do

akce

„Pomáháme

přírodě“.

Děti

z mateřské školy vyráběly budku pro ptáky, hmyzí
domek, sbíraly žaludy na školní zahradě, které zanesly
ke krmelci, kde také zvířátkům uklidily.
Děti ze školy si zasadily společně novou jabloň, zasadily
na nové záhonky jahody, hrabaly listí a společně s rodiči
natřeli dřevěné herní prvky
na zahradě.
25.10. jsme společně s rodiči a zástupci obce
zasadili Strom Svobody na naší školní zahradě,
děti z kroužku vaření napekly oblíbené ořechové
sušenky pana prezidenta Masaryka a na závěr si
zazpívali naši českou hymnu.

Tímto děkuji všem zúčastněným rodičům a zvlášť
těm, co nám pomohli převézt a zasadit naši lípu.
Děkuji také panu Schromovi za zapůjčení auta na
převoz stromu.
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NÁŠ FARMAŘSKÝ TRH
V letošním školním roce se u nás poprvé konal
farmářský trh, na kterém jsme prodávaly naše výrobky.
Děti ze školky připravily bazalkový olej s čili papričkou.
My starší jsme odpeckovali darované švestky a pan
kuchař s paní Kosovou z nich uvařili švestková povidla.
Vydlabali jsme velkou dýni a připravili z ní dýňovou
marmeládu. Děti na kroužku vaření připravily jablečné
chutney. Holky vyrobily cedulky ve tvaru listu k
jednotlivým výrobkům a nacenily. Nachystali jsme vše
v jídelně na stoly a po zasazení Stromu Svobody jsme s
nadšením začaly prodávat. Do prodeje našich výrobků

se

zapojily

všechny

velké děti a s chutí
jsme prodávaly vše, co
bylo na stolech. Jako
první

se

na

trhu

prodaly naše kravské
sýry, které jsme pod vedením paní Kejklíčkové připravili a dochutili. Všem moc
chutnaly a nás nejvíc bavily. Prodali jsme skoro všechno a z vydělaných peněz
pojedeme na vánoční školní výlet.
Natka a Weronika

Halloween
Halloween byl dne 2. listopadu 2018, před stezkou odvahy začal strašidelný
tanec. Po tanci následovala stezka odvahy, která byla hodně strašidelná, bylo tam
hodně stanovišť. Na každém stanovišti jsme dávali ruce do sklenic se slizem, šváby a
pavouky a hledali korálek, který jsme si navlíkli na provázek. Museli jsme posbírat
všechny korálky, jinak by nás nepustily na halloweenskou párty. Pak když jsme měli
všechny korálky, tak jsme vešli do hostince, kde na nás čekaly převlečené jeptišky.
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Konala se tam diskotéka a byla tam spoustu sladkostí.
Párty se všem líbila a celou akci jsme si užili.
Natka a Werča
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Náš tradiční vánoční jarmark s besídkou
Dne 30.11.2018 se uskutečnil v našem hostinci vánoční jarmark s besídkou pro
rodiče a prarodiče. Na výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vyráběli
výrobky. Ve škole v kuchyni pekly naše bývalé paní kuchařky vánočky. Připravovali
jsme se také na školní besídku - zpěv, tanec, básničky, dramatizace…Vystoupení se
nám povedlo, byla to zábava. Přišlo se na nás podívat hodně lidí. Podával se punč a
také sladkosti. Po besídce jsme
začali prodávat naše výrobky.
Jako

první

vánočky.

zmizely

Prodali

ze

jsme

stolu
skoro

všechny výrobky, které tvořila i
školka. Po jarmarku začal venku
ohňostroj a rozsvítil se vánoční
stromek.
Děkujeme také maminkám, které nám přispěly svými výrobky na jarmark.
Patrik, Jonáš a Martin

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 8

PF 2019
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ pod vedením ředitelky Mgr. Hedviky Hloupé
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Vyhodnocení činnosti fotbalového klubu - po podzimní části sezóny OP II. třídy
2018-19

Po podzimní části soutěže panuje v klubu víceméně spokojenost, a to
zejména s hrou, kterou naši borci na hřišti předvádí. Na hřiště si nachází cestu
stále více diváků, což je jistě pozitivní zjištění.
Úroveň okresního přeboru je vyšší než vloni, hra je rychlejší. Z III. třídy
přišla „B“ mužstva týmů, jejichž A týmy hrají vyšší soutěže a často jsou
o hráče z těchto soutěží doplňovány. Dále se v přeboru objevuje více hráčů
mladších ročníků.
Postavení v tabulce by mohlo být vzhledem k letnímu posílení kádru
o něco vyšší, ale některá utkání se nám i přes solidní herní výkony výsledkově
příliš nepovedla. Přesto na druhé místo ztrácíme pouhé 4 body. Naše základna
je široká, k podzimním utkáním nastoupilo do hry v barvách Žďáru celkem 25
hráčů.
Ve 13 utkání jsme vstřelili 21 branek, na kterých se podílel 8 zásahy B.
Kolář, po 3 gólech přidali J. Malichenko, M. Winkler, J. David, Z. Novák a jednu
branku vstřelil i R. Kyral. V podzimních utkáních jsme obdrželi 27 branek.
Bilanci vstřelených a obdržených branek ovlivnilo utkání ve Zdelově, ve kterém
nám chyběla řada opor a prohráli jsme jej vysokým rozdílem 7 branek (7:0).
Smolné domácí utkání s výbornou diváckou kulisou a novou digitální
časomírou jsme odehráli s Borohrádkem (prohra 2:3). V utkání jsme nebyli
horším týmem, ale takový je fotbal.
Naopak nám vyšel konec podzimní části, kdy jsme porazili v domácích
utkáních Kosteleckou Lhotu a Petrovice shodně 2:0. Mezi tahouny týmu patřili:
Roman Kyral, Zdenda Novák, Bohouš Kolář a Petr Rydrych. V jarní části sezóny
se musíme více zaměřit na střeleckou produktivitu.
Na pozici vedoucího mužstva rozšíří náš realizační tým Jan Plašil, který
dříve působil u týmu Křivic. Za zmínku stojí i vybavení týmu novými dresy,
kterými nás obdařil p. Roman Schrom. V průběhu října jsme svépomocí
instalovali stojany na časomíru. V lednu 2019 (19. 1. 2018, 20,00 hod.)
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budeme pořádat v hospodě „Pod kaštany“ již tradiční fotbalový ples, na
který bych Vás chtěl touto cestou srdečně pozvat.

Tabulka Okresního přeboru II. třídy - Rychnov n/Kn., po podzimní části sezóny 2018 - 2019
pč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Klub

Vamberk "A"
Kostelec n.O. "B"
Lukavice
Rychnov n.K. "B"
Zdelov
Žďár n.O.
Deštné v O.h.
Borohrádek
Kostelecká Lhota
Dobruška "B"
Černíkovice
Křivice
Petrovice n.O.

Z

V

R

P

Skóre

B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13

10
9
8
9
8
7
6
7
6
5
4
5
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
4
5
4
5
6
7
6
7
8
9
7
13

45:12
41:20
39:21
30:24
28:21
21:27
39:28
34:38
27:34
21:48
28:35
23:32
12:48

30
26
26
25
23
21
20
20
18
15
14
13
1

P+ P1

1

2

1

1

3

2

0

2

1

1

1

0

2

1

0

0

0

0

0

1

3

2

0

0

1

Petr Nedomanský za TJ Sokol Žďár nad Orlicí

Požáry o vánocích
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály.
Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která
snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří
a mohou způsobit značné materiální škody. Jen loni v prosinci evidují hasiči
1 388 požárů. Ty si vyžádaly 11 lidských životů a 171 lidí se při nich
zranilo. V příčinách „vánočních“ požárů vedou ty, které způsobily svíčky,
nejčastěji na adventních věncích. K takovému požáru dojde velmi snadno na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene.
Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení
bytu.
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A s koncem roku také přichází čas, kdy se nejvíce používá zábavní
pyrotechnika.
Jaká jsou základní doporučení pro zacházení se zábavní pyrotechnikou?
1. Zábavní pyrotechniku nakupujeme v kamenných obchodech, s českým
návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a
s uvedenou třídou nebezpečnosti. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným
obalem nikdy nekupujeme.
2. Doma skladujeme pyrotechniku na suchém místě, mimo dosah dětí a ne
v blízkosti krbů a svíček – tedy otevřeného ohně, kde by mohlo dojít
k iniciaci pyrotechniky.
3. Před odpálením si řádně přečteme celý návod k použití pyrotechniky. Pro
jistotu si připravíme silnou pracovní rukavici a vodu na uhašení.
4. S pyrotechnikou je možné manipulovat na volném prostranství, minimálně
100 metrů od nejbližšího obydlí. Zábavní pyrotechniku nesmí odpalovat děti
bez dozoru dospělých a podnapilé osoby, které nejsou schopny zajistit
předepsaný

směr

vypouštění

pyrotechniky.

Žádný

z

pyrotechnických výrobků není určen k používání uvnitř budov (snad jen
kromě prskavek a dortových fontán).
5. Zábavnou pyrotechniku umísťujeme na pevnou vodorovnou plochu a vždy
odstoupíme do bezpečné vzdálenosti. Nikdy neodpalujeme výrobky z ruky.
6. Při selhání pyrotechniky vyčkejme min 10 min a poté výrobek rozmočme ve
vodě.
7. Po skončení ohňostroje výrobky zalijme vodou a odklidíme papírové zbytky,
které by se mohly vznítit.
8. Poučme své děti o nebezpečích, které jim hrozí, pokud se budou snažit
rachejtle odpalovat samy bez dozoru, příp. pokud budou použitou
pyrotechniku sbírat ze země a snažit se ji znovu použít.
9. Pozor také na petardy, které nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale
při nevhodném odpálení mohou nenávratně poškodit sluch.
Hasiči doporučují: Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, svěřte
jeho realizaci odborníkům a zajděte se podívat na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
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Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky, klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje SDH Žďár nad Orlicí.

Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

O tradicích bylo napsáno mnoho v minulých letech, ale něco se přece
nepsalo.
JMELÍ

Jmelí patří neodmyslitelně k vánočním svátkům. Líbat se pod jmelím
zavěšeným v domě je krásný zvyk. Tento zvyk přišel z Anglie. Při každém
polibku se trhala jedna bílá kulička. Když
kuličky došly, bylo konec líbání. Ale pozor –
kuličky jsou jedovaté. Jmelí by mělo viset
v domě až do příštích svátků, pak se spálit a
nahradit čerstvým jmelím. Potom by to mělo
přinést to pravé štěstí.

ADVENT

Západní církev slavila různý počet 4 až 6 adventních nedělí. Papež Řehoř
Veliký stanovil 4 adventní neděle. Přestože francouzský Pipin III., stejně jako
jeho syn Karel Veliký, nařídili v celé říši dodržovat papežovo ustanovení, čtyři
neděle se prosazovaly velmi zvolna. Ustálily se teprve v 10. - 11. století.
Advent z latinského adventus, to znamená příchod, je prvním obdobím
církevního roku. Délka adventního období je vymezena čtyřmi nedělemi,
přičemž čtvrtá neděle přechází Slavnosti Narození Páně. První adventní neděle,
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kterou období začíná, může být v rozmezí 27. listopadu až 4. prosince. Letos
vyšla na 2. prosince.
Obchodní názvy předvánočních nedělí jako železná, bronzová, stříbrná a
zlatá má původ v obchodních praktikách před Vánocemi a s církevním rokem
nebo tradicí nemá žádnou souvislost.
Na počátku adventu se pečou perníky,
adventní

čas

totiž

odpovídá

době,

kterou

perníčky potřebují k rozležení. Perníčky, různé
perníky, perníkové adventní kalendáře se u nás
pekly už od 14. století. Také se dělaly těsta
nejedlá, ze kterých se pekly hračky pro děti.
V dřívějších

dobách

včelaři

nesměli

prodávat med lidem, dokud si nenakoupili
perníkáři.
ADVENTNÍ VÝZDOBA

Kromě adventních věnců se domovy zdobily i jednoduchými věnci bez
svící. Vyráběly se z různých rostlin a měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku,
zdraví a bohatství. V době adventu
se domy zdobí jmelím, které má
přinést

štěstí

V zemích
k adventní

celému

s keltskou
vánoční

domu.

tradicí

se

výzdobě

přidává cesmína a břečťan, který
chrání dům před zlými duchy.

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

25. 12. na Boží hod vánoční se nikde nepracovalo, všichni měli zbožně
rozjímat. Světnice ani zápraží se v tento den nemetly a postele se nestlaly.
Nechodilo se ani po návštěvách a přišel-li přece někdo, měl přinést koledu a měl
popřát šťastných a veselých svátků narození Pána Krista. O božíhodové mši,
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zvané

také

v kostelech

„hrubá“,

plno,

zvlášť

bývalo
pak

ve

vinařských oblastech, kde se věřilo,
že ozáří-li sluníčko během mše tvář
pana

faráře,

předznamenává

to

hojnou úrodu dobrého vína.

SVATÝ ŠTĚPÁN

26. 12. Štěpán byl řecky mluvícím židem, který se obrátil na křesťanskou
víru. Byl velice vzdělaný a svým kázáním si nadělal mnoho nepřátel, kteří jej
udali židovské veleradě. Před ní se snažil svá kázání vysvětlit, za což byl obviněn
z rouhačství, vyveden z města a ukamenován. Zemřel kolem roku 35 n.l.. Svatý
Štěpán býval vzýván proti bolestem hlavy, byl patronem koní a zpravidla byl
zobrazován s kameny a palmovou ratolestí.
Ještě v nedávné době bývalo
zvykem na Štěpána chodit od
domu k domu a koledovat. Za
to byli koledníci odměněni
kouskem štědrovky (vánočky),
ovocem

a

občas

i

malým

penízkem.

Z počátku se koledy zúčastňovali pouze kněží, později učitelé se svými
žáky, pak po čase koledovaly jen děti. Koleda probíhala mnohdy od Štěpána do
Tří králů.
V 19. století chodily děti na koledu s hůlkou, na které byla připevněna
betlémská hvězda a s bedýnkou, ve které byl postaven malý betlém s jesličkami.
Připravila Věra Václavíková, kronikářka obce
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Vítáme nové občánky
nar. 24. 11. 2018

Dagmar Slezáková

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – říjen – prosinec 2018

88 let

Jiřina Weigertová

80 let

Jaroslav Škop

81 let

Roman Schrom

80 let

Dagmar Škopová

70 let

Petr Václavík

70 let

Marie Václavíková

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

Vzpomínka
Dne 24. 12. 2018 tomu bude 1 rok, co od nás odešel manžel, otec, děda,
švagr, strýc Zdeněk Konárek.
Stále vzpomínají manželka a děti Zdeněk, David a Monika
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