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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 16. března 2011 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti 
na části území Královéhradeckého kraje pro rok 2011 

2. Dodatek č. 8 Smlouvy o odběru a uložení odpadu mezi objednatelem Obcí Žďár nad 
Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o. 

3. Smlouvu o předání a převzetí nebezpečných odpadů za účelem jeho využití či 
odstranění mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem EKOPART s.r.o. 

4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi stranou 
Budoucí povinnou z věcného břemene Obcí Žďár nad Orlicí a stranou Budoucí 
oprávněnou z věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. 

5. Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2011 uzavřené 
mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Tělovýchovnou jednotou Sokol Žďár nad Orlicí 

6. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich 
provedením v účetním období 3/2011 

7. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce 
8. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec 

Králové pro účely ekologické akce „4. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů 
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ 

9. návrh inventarizační komise na vyřazení a likvidaci majetku 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ na rok 2011 
2. návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí „Poorlicko“ na rok 2011 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

1. starostku zahájením poptávkového řízení na opravu komunikace v místní části 
Horní Žďár 

Zpracovala: M. Benešová 

  

 
Váţení spoluobčané, 

 máme za sebou dobu masopustu a snad jiţ i paní zima ukončila své 
panování. Jarní čas s prvními hřejivými paprsky slunce nás povzbudí 
k veselejšímu pohledu na svět a umoţní nám vykonávat řadu činností a aktivit, na 

které jsme se po celou dlouhou zimu těšili.  
 A co nás čeká z pohledu obce v nadcházejícím čtvrtletí? Jak jsem jiţ 

informovala v prosincovém vydání zpravodaje, bude uskutečněno poptávkové 
řízení za účelem nákupu vybraného typu malotraktoru a k prodeji bude nabídnut 
malotraktor stávající. Osloveny budou také firmy zabývající se pokládkou 

asfaltového povrchu, aby zpracovaly cenové nabídky na opravu komunikace 
místní části Horní Ţďár. Opravu plánujeme realizovat koncem jara roku 2011. 
 Ráda bych Vás také pozvala (ať jako aktivně či neaktivně zapojené) na 

připravované obecní kulturní akce a setkání. Jako kaţdoročně uskuteční se 
v tradiční čas 30.4.2011 „Průvod čarodějnic a čarodějů“, v měsíci květnu se bude 

konat „Obecní výlet seniorů“, v červnovém termínu pro Vás připravujeme „Dětský 
den“.  
 Vzhledem k výročí 50 let od zahájení provozu místní základní a mateřské 

školy v „nové“ budově, plánujeme letošní „Setkání seniorů“ tematicky obměnit. 
Společenské odpoledne, kterému bude předcházet den otevřených dveří základní 
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školy, bude oslavou výše zmíněného jubilea a bude věnováno občanům obce, 

absolventům a příznivcům základní a mateřské školy ve Ţďáru nad Orlicí. Paní 
ředitelka Mgr. Jaroslava Bouchnerová Vás jiţ po dvakrát prostřednictvím 

obecního zpravodaje poţádala o zapůjčení materiálů a dokumentů (vysvědčení, 
kníţky, fotografie apd.), které by nám pomohly poskládat informace o historii 
školy. Jelikoţ se termín oslavy kvapně blíţí (plánována je na 17.6.2011), dovoluji 

si i já Vás opětovně poţádat o spolupráci, která by nám velmi pomohla při 
přípravě programu této akce. Kaţdý nápad či připomínka jsou srdečně vítány. 

 O dalších novinkách a sluţbách, které pro Vás v rámci obce a obecního 
úřadu připravujeme a nestihli jsme je v obecním zpravodaji zaznamenat do doby 
uzávěrky, Vás budeme průběţně informovat prostřednictvím úřední a vývěsní 

desky, obecního rozhlasu nebo na webových stránkách obce 
www.poorlicko.cz/zdar.  

      Martina Benešová 

INFORMACE PRO OBČANY 
Obecně závazná vyhláška obce Žďár nad Orlicí č. 1/2010 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Od 1.1.2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a s ním 

související zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím daňového řádu. V důsledku přijetí uvedených právních předpisů došlo 
k některým změnám, které bylo nutné zapracovat do obecně závazné vyhlášky 

obce Ţďár nad Orlicí o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, 
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo obce Ţďár nad Orlicí se na svém veřejném zasedání dne 15.12.2010 

usneslo vydat výše uvedenou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, která ve svém 
znění zohlednila platnou právní úpravu. 

Jednou z nejdůleţitějších změn pro občany je zrušení ustanovení o prominutí 
poplatku – tzn. ţe správce poplatku – obecní úřad – jiţ nemůţe od 1.1.2011 na 
základě ţádosti poplatníka poplatek sníţit nebo prominout. Poplatník můţe 

být pouze od poplatku osvobozen, a to na základě skutečností uvedených v článku 
6 – Osvobození. 

Pro přesnější informaci níţe přikládám znění článku 6 – Osvobození z OZV č. 

1/2010: 

1. Od poplatku jsou zcela osvobozeni: 

a) Poplatník dle čl.2, odst. (1), jehoţ místem trvalého pobytu je sídlo 
ohlašovny tj. Obecní úřad Ţďár nad Orlicí, 

b) Poplatník dle čl.2, odst. (1) po dobu prokázaného umístění v zařízení 

sociálních sluţeb a zdravotní péče (domov důchodců, penzion pro 
seniory, léčebna dlouhodobě nemocných apod.), a to na základě 

potvrzení o umístění v zařízení, 
c) Poplatník dle čl.2, odst. (1) po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí 

svobody, a to po předloţení dokladu o délce pobytu v tomto 

zařízení, 
d) Poplatník dle čl.2, odst. (1), který v kalendářním roce pobývá 

v zahraničí po dobu 6 měsíců a více (např. pracovní pobyt, studijní 

http://www.poorlicko.cz/zdar
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pobyt a jiné). O počátku a ukončení pobytu v zahraničí je 

poplatník povinen předloţit správci poplatku příslušný doklad, 
e) Děti narozené v příslušném kalendářním roce, přičemţ rozhodující 

stav je 31.12. kalendářního roku 
 

2. Poplatník s trvalým pobytem v obci, který má ve vlastnictví další nemovitost 

nacházející se na území obce, hradí poplatek pouze v místě trvalého pobytu. 
 

3. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen 
správci poplatku ohlásit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala 
skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné 

lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození. 
 

Článek 7 – Úlevy zůstává beze změn. Nárok na úlevu ve výši 50 % mají 

poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhli 75 a více let a děti 
do 6 let, přičemţ rozhodující je stav k 31.12. příslušného roku. 

 
Obecně závazná vyhláška obce Ţďár nad Orlicí č. 1/2010 je k dispozici v kanceláři 
obecního úřadu nebo na webových stránkách obce www.poorlicko.cz/zdar 

v menu Obecní úřad – Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva obce. 
 

Martina Benešová, starostka obce 

            
 INFORMACE  

 
 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. 

Rozhodným okamţikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. 
března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země  EU, z nařízení 

Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České 
republice přibliţně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, coţ je 
při tomto způsobu sčítání částka v  Evropské Unii obvyklá). 

Novinky sčítání lidu 2011 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí 
s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích 

sčítání: 

 Formuláře pruţně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související 

legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované 
partnerství. 

 Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 ţádným způsobem 
nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve 

sčítacích formulářích tak nejsou ţádné otázky na vlastnictví ledničky, 
automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení 
domácnosti je pro statistiku důleţitá pouze otázka, zda má rodina moţnost 

vyuţívat osobní počítač a připojení k internetu.  

 Nově bude moţné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a 

odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob 
předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.  

 Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 
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 Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové 

listy prostřednictvím datových schránek.  

 V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné 
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi 

dotazy o sčítání.  

 Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, 

ve kterém si mohli ţáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se 
statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje uţitečné a zajímavé. 

 

 
Sčítání lidu krok za krokem 

1) Blíţí se první návštěva komisaře.  

Ještě před tím, neţ sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde 
kaţdá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání 

lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v kaţdé schránce lísteček Informace o 
kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který 

formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno 
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude moţné ověřit v kaţdé 
obci na úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den 

v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaři 
roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011. 
2) Jak poznám sčítacího komisaře? 

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem 
sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v kaţdé domácnosti 

společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku 
s velkým ţlutým logem České pošty.  
3) Komisaři roznáší formuláře. 

Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března kaţdou domácnost v ČR a 
předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam ţijí (včetně návštěv či 

podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamţiku v domácnosti třeba jen 
přechodně).  
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:  

 Zelený sčítací list osoby (kaţdý člověk v domácnosti dostane svůj vlastní) 

 Ţlutý bytový list (kaţdá domácnost dostane jeden) 

 Oranţový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domů) 

Osoba starší 15 let můţe převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. 
Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.  
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude uţ  na 

formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře 
předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného 

formuláře. 
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít 
vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní moţnosti: 

1) On-line vyplnění a odeslání na internetu 
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi 
hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout) 

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto moţnost, 
předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, ţádné poštovné v tomto 

případě domácnost neplatí)  
Pokud komisaře kdokoliv poţádá o pomoc s vyplněním, vţdy mu vyjde vstříc a 
pomůţe.  
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Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích 

(angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština 
a polština). 

2a) Co kdyţ se mi navrţený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu 
 dobu doma? 

Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do 

schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět 
uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. 

Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můţete zavolat na bezplatnou 
linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.  

Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení 

o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, ţe si můţete 
formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude 
sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.  

3) Rozhodný okamţik 
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. 

rozhodným okamţikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle 
skutečnosti platné v tento rozhodný okamţik.  

 

Příklad:  

Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný 
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před 
půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.   

Po rozhodném okamţiku začíná sběr formulářů.  

4) Sběr vyplněných formulářů 
Uţ při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte 
je komisaři osobně, anebo zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je 

nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 
 a) Vyplnění formulářů on-line 

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od 
rozhodného okamţiku bude moţné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat 
formuláře on-line.  

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové 
formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích 

najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný 
a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz 
přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můţete začít vyplňovat. V závěru 

kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdrţíte automatické potvrzení o 
tom, ţe formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.  
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe 

Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači niţší verzi, bude 
přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné staţení 

potřebné vyšší verze Acrobatu.  
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním 
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání 

formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To je také 
okamţik, kdy vám pomůţe s vyplněním, pokud o tuto pomoc poţádáte.  
Můţe se stát, ţe se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít 

moţnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete 
ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů 

s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět 

http://www.scitani.cz/
http://www.scitani.cz/
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bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, 

kde je moţné navrţený termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.  
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku 

formátu A4 s předtištěnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním 
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak 

můţete formuláře odeslat v obálce. 
 

5) Kdyţ budete potřebovat pomoc 

Telefon:  800 87 97 02  bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu 
domů a bytů 2011 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011) 
e-mail: info@scitani.cz 
web:  www.scitani.cz 
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale 

také pomoci kaţdému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či 
nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou 

komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či 
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.  

 

Základní termíny sčítání lidu 
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 

800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi 

ohledně sčítání kaţdý den od 8:00 do 22:00.  
 Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do 

schránek informační letáky o blíţícím sčítání. Zároveň s letákem 
vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do 
dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Kaţdá domácnost 

najde ve schránce letáček nejpozději 6. března. 

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet 

formuláře. Kaţdý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. 
Majitelé a uţivatelé bytů dostanou navíc ţlutý BYTOVÝ LIST a 
majitelé či správci domů ještě oranţový DOMOVNÍ LIST. 

Roznáška formulářů končí 25. března 2011. 

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamţikem 
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle 

skutečnosti platné v tento rozhodný okamţik.  
 Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak 

ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se 
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu 
do sčítání uvést.   

26. března 2011 V tento den je moţné začít odevzdávat vyplněné sčítací 

formuláře. Existují tři základní cesty: 

 Internet  

 Předání sčítacímu komisaři  

 Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv 

poště 

14. dubna 2011   Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – 

ať uţ je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo 
osobně předávat sčítacímu komisaři.  

mailto:info@scitani.cz
http://www.scitani.cz/
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20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. 

Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého 
statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních 

dnech. Stále bude také fungovat informační email 
info@scitani.cz. 

K čemu se tedy výsledky sčítání pouţívají a jak se promítne vyplnění či 

nevyplnění sčítacího listu do vašeho běţného ţivota? 

 Hasiči Informace ze sčítání lidu budou velmi důleţité pro hasiče a další 

sloţky integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je 
v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy 

postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, 
kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném 
domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi důleţitá při 

zpracování krizových a evakuačních plánů. 

 Povodně Data ze sčítání jsou důleţitým nástrojem k tvorbě 

protipovodňových opatření a jsou také důleţitá při operativních zásazích a 
evakuacích při všech přírodních ţivlech.  Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik 

v kterých oblastech ţije lidí, jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké 
jsou jejich domy a  z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například 
dokáţou řádění přírodního ţivlu odolat. 

 Dopravní obsluţnost Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací 
či do školy, se sestavují tzv. mapy dojíţďky, podle kterých se plánuje 

dopravní obsluţnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či 
tramvají a jak často mají jezdit. 

 Školy a školky Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze 

snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či 
předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná 

kapacita tříd ve školkách a školách případně, kde bude potřeba školky 
otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či školu zavřít. 

 Péče o seniory Data ze sčítání umoţní naplánovat kapacity v domovech 
důchodců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory. Stejně tak 

podle nich můţe být optimalizována nabídka sociálních sluţeb pro seniory 
(např. donášky obědů).   

 Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání 

plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro děti v České republice. 
Data ze sčítání jsou klíčová především pro správné počty vakcín. Pokud se 

jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se jich naopak 
objedná málo, hrozí, ţe po nějakou dobu nebudou k dispozici.  

 Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu přinesou 
podrobné informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní 

síla. Jsou to velmi důleţitá data, která firmy kombinují s aktuálními 
informacemi z úřadů práce, kdyţ se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či 
závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.  

 Peníze z EU Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní 
peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 2011. Země, která 

dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se můţe připravit o desítky 
milionů eur z evropské pokladny.  
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 Část výnosů z daní, která připadne obcím Ministerstvo financí vyuţívá 

data ze sčítání (průběţně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) 

k přerozdělení podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je 
v obci sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR se zatím tyto 
finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU uţ 

výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle 
toho, kolik lidí ţije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této 
lokalitě trvale hlášeni.  

 Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálně zvaţuje, ţe by podle výsledků 
sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala mandáty v Evropském 

parlamentu. 

 Hluk Data ze sčítání jsou důleţitá při posuzování hlukové zátěţe a při 

tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v případě 
nových projektů můţe být)  zasaţena nadměrným hlukem. Podle těchto map 

se pak připravují protihluková opatření a zároveň slouţí jako podklad pro 
ţádosti o dotace na protihluková opatření.  

 Faktické bydliště Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy 

místo, kde lidé skutečně ţijí. Trvalé bydliště je v rámci EU české specifikum 
s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdrţuje stále méně lidí 

a vůbec uţ tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skutečně ţijí.  
Faktické bydliště je velmi důleţitou informací pro starosty, kteří tak poprvé 

oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda 
jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, 
školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost… 

V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky 
bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské 
dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.  

 Ţivnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, 
ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich sluţby. Data o 

technickém stavu domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná například 
pro řemeslníky a prodejce zboţí potřebného pro rekonstrukce, kdyţ se 

rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboţí lidé v dané oblasti 
potřebují. 

 Národnostní menšiny Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní 

menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formulářích sčítání lidu 
sice dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní 

menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb., O 
obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech příslušníků národnostních 

menšin právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí zřídit výbor pro 
národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR také právo na uţívání jazyka 
národnostní menšiny v úředním styku a před soudy, právo na výchovu a 

vzdělávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty 
přihlášených k dané národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při 
prosazování práv národnostních menšin v ČR.  

 Pár zajímavostí Na závěr nabízíme několik maličkostí, které ovlivňují náš 
kaţdodenní ţivot a moţná si ani neuvědomujeme, ţe jde o servis, který 

vznikl díky sčítání.   

- Telefonní automaty Telecom vyuţil tato data v obcích ke splnění 

ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů 
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v závislosti na hustotě obyvatel.  

- Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodářstvím, vyuţila 
výsledky ze sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění tuhými palivy) 

k odhadu mnoţství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a 
v řadě měst slouţily informace o způsobu vytápění ke zpracování 
energetických koncepcí.  

-  Parkoviště Data o dojíţďce ze Středočeského kraje do Prahy byla 
pouţita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť na okrajích 

hlavního města. 

- Hlídání dětí Pouze ze sčítání lze zjistit počty ţen na mateřské dovolené 
za obce či městské části, data se často vyuţívají v Praze (ale i v jiných 

regionech) jako podklad pro plánování sluţeb pro maminky s malými 
dětmi (např. hospodyně docházející do domácností, hlídání dětí…). 

 

Místní poplatky v roce 2011 
 
Odpady: 

 částka za 1 osobu činí 480,- Kč  

 děti do 6 let a osoby starší 75 let platí polovinu 

 částka za objekt k rekreaci je 480,- Kč 

 

Splatnost poplatku je do 31. května 2011. 
 

 

Psi: 

 cena za 1 psa je 50,- Kč  
 za druhého a kaţdého dalšího psa je 75,- Kč 

 

Splatnost poplatku je do 30. dubna 2011. 
 
Majitel nově pořízeného psa vyplní formulář „Protokol k místnímu 
poplatku ze psů“, na základě kterého obdrží evidenční známku pro 
svého psa. 
 

Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny v kanceláři obecního 

úřadu nebo převodem na účet obce (č. účtu 8229-571/0100) 

s variabilním symbolem, který Vám bude na základě ţádosti přidělen.  
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 ke dni 15. března má obec 438 obyvatel. 

 svozová firma ODEKO s.r.o. upozorňuje občany, ţe nebudou vyváţeny 

popelnice, jejichţ obsahem je ţhavý popel a stavební suť. 

 v kanceláři obecního úřadu se mohou do jmenného seznamu nahlásit 

zájemci o provedení zákonem stanovené revize komínů, a to do 

15.4.2011. 

 

 

Psí výkaly: Sebrat, nebo nechat leţet? 

 Toto téma je dnes docela aktuální, jelikoţ se uţ někdy kaţdému člověku 

stalo, ţe šlápl do psího výkalu, ţe? Co si budeme nalhávat. Je to opravdu 

nepříjemné a kolikrát i trapné, kdyţ si člověk otírá nenápadně botu o trávník. Jak 

uţ víme, tak v některých městech například v Týništi nad Orlicí nebo v jiných 

městech či vesnicích, je uţ samozřejmost, ţe majitelé po svých domácích 

mazlíčcích sbírají hnědé dárečky. Takţe se zkusme zamyslet nad tím, jaké by to 

bylo, kdybychom na trávníku před svým domem měly psí výkaly. Určitě bychom 

nebyli nadšeni. Navíc si představte situaci, kdyby vůbec nikdo nesbíral psí výkaly. 

Jak by to tu vypadalo?! Chodili byste rádi do parku nebo na náves plného výkalů? 

Já tedy ne! 

 Při psaní tohoto článku jsem si nevzal za cíl to, ţe vám všem povím, ţe jste 

prasata, která po svém psovi neuklízí. Napsal jsem ho proto, abych vám řekl, ţe s 

tím chci něco udělat, protoţe nechci, abych já nebo děti nebo kdokoliv jiný šlapal 

do psích výkalů nebo si v parku nebo na návsi pohrával ve psích výkalech. 

 Také vím, ţe zatím zde nejsou ve vesnici odpadkový koše na psí výkaly s 

pytlíky určené přímo pro psí výkaly. Doufám, ţe v brzké době po vaší iniciativě 

sbírání budou nakoupené. 

                                                               Člen zastupitelstva Kamil Koucký 

 

 

 

 

Okresní přebor II. třídy – Synyt Ţďár nad Orlicí 
Jaro 2011 

 
 Jako kaţdý rok sezóna začala kulturní akcí – Plesem fotbalistů. Skutečná 

jarní sezóna začala v tělocvičně 10.1.2011 v Týništi nad Orlicí. Celý leden byl 
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zaměřen na fyzickou kondici. Od února se muţstvo účastnilo zimního turnaje 

v Černíkovicích. Hrálo se ve dvou skupinách. Naše druţstvo hrálo v B skupině 

s Bílou Třemešnou, Solnicí a Častolovicemi. Zahajovali jsme s Bílou Třemešnou 

prohrou 2:1, druhý zápas se Solnicí 2:2 a třetí zápas s Častolovicemi jsme vyhráli 

4:2. První a druhé muţstvo postoupilo do finálové skupiny o 1. a 4. místo. První 

zápas s Lípou jsme prohráli 5:0. Na druhý zápas náš soupeř z Rokytnice nepřijel, 

a tak naše muţstvo skončilo za Bílou Třemešnou a Lípou na třetím místě. Na 

brankách se podíleli Bílek Jan 3x, Kafka Luboš 2x, Baše Marek a Čtvrtečka 

Richard 1x. Po podzimní sezóně skončilo třem hráčům hostování, které nebylo 

prodlouţeno. Pro jarní sezónu přišel Rudolf Čtvrtečka z SK Přepychy.  

 Měsíc únor byl bohatý na milé události – našim hráčům Petru Rydrychovi a 

Josefu Šumpikovi se narodili chlapci. Gratulujeme a přejeme rodinám hodně 

štěstí a zdraví. 

 Jarní sezóna začíná 2.4.2011 – ve Ţďáru přivítáme muţstvo Vamberka B a 

utkání začne v 16.30 hodin. I další zápasy na domácím hřišti se budou hrát 

v sobotu. Těšíme se na účast fanoušků a podporu našeho muţstva. 

TJ Sokol Žďár nad Orlicí 

 

 
 

 

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Ţďáru nad Orlicí 
 
Leden ♦ Pravidelná schůzka sboru 

♦ Dne 15.1.2011 se konala kaţdoroční Výroční valná hromada SDH, 

které se mimo našich členů zúčastnili i zástupci okolních sborů. Na 

této Valné hromadě jsme zhodnotili práci sboru za uplynulý rok a 

předali vyznamenání pěti členům za 10 – 40 let u SDH Ţďár nad 

Orlicí.  

♦ Zástupci naší jednotky se účastnili i Výročních valných hromad 

okolních SDH. 

Únor  ♦ Pravidelná schůzka sboru  

♦ Dne 26.2.2011 se konal tradiční ,, Hasičský ples“, který měl sice 

díky chřipkové epidemii niţší účast, zato však velmi bohatou tombolu. 

♦ 27.02.2011 se konal ,,Dětský karneval“, který se jako kaţdoročně 

opět velmi vydařil. Letos se ho zúčastnilo 56 dětských masek + 
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několik masek dospělých. 

Tímto bychom chtěli 

poděkovat obecnímu úřadu, 

který nám pomohl s 

pořádáním dětského karnevalu 

a především dobrovolníkům, 

kteří pomáhali se zajišťováním 

soutěţí a pořádáním této akce. 

Jmenovitě bych chtěla 

poděkovat Simoně Němcové, 

Martině Benešové, Simoně 

Matějkové, Hance Novákové, 

Markétě Syrové, Nikole 

Václavíkové, a přítomným 

členům SDH.  

 

Dále bych chtěla velmi poděkovat 

sponzorům, kteří přispěli na tuto 

akci. Mimo SDH přispěla Obec Ţďár 

nad Orlicí a Lékárna U krále Jiřího 

v Týništi nad Orlicí. 
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♦ Dne 18.2.2011 jsme se účastnili Okrskové valné hromady. 

♦ Pravidelná údrţba hasičské techniky. Několik členů se pravidelně 

schází v hasičárně a pracuje na novém zásahovém vozidle, aby 

splňovalo podmínky pro uvedení do provozu. 

♦ SDH zakoupilo kompresor pro potřeby výjezdové jednotky. 

Březen ♦ Pravidelná schůzka sboru 

♦ Hasičské auto prošlo evidenční kontrolou a bude přihlášeno do 

provozu a po splnění dalších náleţitostí bude naše jednotka opět 

připravena k výjezdům. 

♦ Do hasičárny bylo zavedeno plynové topení. A následně byla 

vybudována nová elektroinstalace. 

  ♦ Pravidelná údrţba hasičské techniky 

Za Sbor dobrovolných hasičů Kamila Berounská 

 

 

 

 

Nový rok 2011 nám začal návštěvou Filharmonie v Hradci Králové, kde jsme 

(někteří úplně poprvé) viděli symfonický orchestr a mohli si poslechnout drobné 

skladby pro jednotlivé nástroje. V pátek 28. ledna jsme dostali svoje pololetní 

vysvědčení a na konci týdne nás pak čekaly malé zimní prázdniny.  Počátkem února 

se konal zápis žáků do první třídy. Od září tedy do naší školy nastoupí Natálie 

Adresová, Adina Benešová, Martin Berounský, Kamil Koucký, Ondřej Polčák a 

Kristýna Vilímková. Všichni se už určitě do školy těší a my zase na ně. Ke konci 

února nás navštívil minicirkus  – o zábavu se postarali jak účinkující se svým vtipným 

programem, tak i zvířátka, která jsme si mohli i pohladit. Komu se jen tak podaří 

hladit malou opičku! Ve středu 23. února jsme zahájili výuku plavání. Jezdíme, 

každým rokem celá škola, letos do úplně nového bazénu v Rychnově nad Kněžnou. 

Deset lekcí nám vydrží až do května. Jarní prázdniny jsme si užili každý podle svého 

– někteří u babičky, jiní na horách a někteří doma. Jako vždy  - byly krátké! 

 Minulý pátek jsme si ještě zasportovali v Chocni na zimním stadiónu, a tím 

jsme se rozloučili se zimou.   



 15 

 Jaro už nám klepe na dveře a ono to uteče a za chvíli budeme mít konec 

školního roku. Jak už jsem psala, chystáme v jeho závěru setkání bývalých žáků, 

kteří od šk. roku 1960/61 začali chodit do této budovy. Věřím, že o této události dáte 

vědět svým příbuzným a známým, a že se za námi do školy přijdete podívat. Vše by 

mělo propuknout 17. června. Během dopoledne si prohlédnete celou školní budovu, 

kde chystáme výstavku všech dokumentů, které se nám (i za vašeho přispění) podaří 

sehnat. Odpoledne se pak přesuneme do sálu místního hostince, kde bude menší 

kulturní program zakončený posezením při hudbě. Do té doby nás ale čeká ještě 

hodně práce! 

                                                                                       Mgr. J. Bouchnerová, ředitelka  

 

 
 
 

Ze staré obecní kroniky 
 

Sportovní klub ve Ţďáru 
       
 V minulém čísle jsem Vám slíbila něco málo o sportovním klubu zaloţeném 

v roce 1933, zmínku o něm najdete na straně 130 a 131. Zřejmě to byla v naší 

obci velká sláva, sledování zápasů i tréninků patřilo k vítané zábavě. 

„…Ustavení SK Ţďár - V létě si čile vedl nově zaloţený sportovní klub ve 

Ţďáru nad Orlicí. Ustavující valná hromada SK Ţďár se konala v neděli dne 

16. dubna 1933 v hostinci p. Fr. Říhy. Přítomno bylo 29 osob, které za členy 

přistoupili. 

Ve volbách zvoleni byli: 

Jos.  Václavík (z č. 106) předsedou, Václav Urbánek  II. místopředsedou, Jos.  

Martinec I. místopředsedou, Jan Martínek jednatelem, Jos. Hlava pokladník, 

Jos. Vojtěch sekretářem. 

Barva klubu: bílá a fialová 

Provedená sbírka na valné hromadě vynesla 272, 80 Kč. Hlavní zásluhu  při 

zaloţení dotyčného spolku má  Jan Martínek.  

Hřiště poblíţ Tůmovky – Pro kopanou najato bylo hřiště, a to kus pole od 

nájemce Tůmovky,  p.Hláseckého, o rozměrech 96m x 58m za roční poplatek 

280 Kč. První zápas sehrán byl dne  25.června 1933 s SK Platenice.  



 16 

První váţný úraz – Dne 9. září při cviku utrpěl úraz Lad. Hofman, 

zaměstnaný v továrně na kamna firmy Kaplan v Borohrádku, a to tím, ţe mu 

byla přeraţena kopnutím přední kost holení a lýtková nalomena…“ 

     Je velká škoda, ţe nemohu přiloţit autentické fotografie.  V  kronice úplně 

chybí, údajně se ztratily při výpůjčce kroniky z okresního archívu. Spousta 

úryvků z kroniky by byla jistě zajímavější, kdyby byla doplněna dobovými záběry. 

 

Připravila Jana Řeháčková  
 

                                                                                           

 

 
Smrt jsme vám vynesli, nový líto přinesli…… 

   
 Vynášení Smrti nemělo s křesťanskou liturgií nic společného, bylo starší neţ 

církev sama, původ mělo v pohanských obřadech. Smrt představovala nic jiného 

neţ zimu, kterou chtěli mít lidé uţ za sebou, těšili se na jaro a léto, na sluníčko, 

teplo a novou úrodu. Proto ji symbolicky odnášeli, zbavovali se jí. 

  Smrt představovala figurína, které se říkalo Morana, Mařena, Mořena nebo 

Smrtoholka. Někde byla docela malá, jinde měla velikost lidské postavy. 

Zhotovovala se vesměs všude stejně – na dřevěný základ ve tvaru kříţe se upevnila 

hlava, tělo se vymodelovalo ze slámy a nakonec se celá figurína oblékla do haleny, 

sukně a šátku. Na krk se jí často věšely korále z vyfouknutých vajec nebo 

prázdných hlemýţdích ulit, obojí totiţ představovalo smrt, konec ţivota. Mládeţ 

vynesla figurínu společně z vesnice a podle moţnosti a místní tradice hodila do 

vody, svrhla ze skály, výjimečně zahrabala do země. Často se pak všichni 

účastníci průvodu dali na útěk, nikdo nechtěl zůstat poslední. Zůstat pozadu 

nebo zakopnout znamenalo do roka smrt. 

  S vynášením Smrti také souviselo přinášení léta – někde se pojilo přímo 

s vynášením Smrti – do vesnice se dívky vracely se zpěvem a s ozdobenou 

větvičkou – létem, lítem nebo létečkem. Jinde to byl samostatný obřad. Dívky 

chodily s těmito létečky po vsi s koledami či říkadly, obcházely stavení s přáním 

dobré úrody. Někde se tato tradice dodrţovala ještě v polovině 20. století. 
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  Obyčej vynášení Smrti se vyskytuje hlavně v klimatických podmínkách 

středoevropského vnitrozemí s výrazným střídáním čtyř ročních období. Naproti 

tomu přinášení léta je známé prakticky po celé Evropě. 

                               podle knihy České zvyky a obyčeje Aleny Vondruškové 
připravila Jana Řeháčková 

 

Znáte všechna zákoutí naší obce? 
 

 
Nová hádanka:  

Tentokrát Vám představuji fotografii z nedělního rána 16. ledna 2011, kdy se díky 

povodni pole mezi Žďárem a Světlou proměnila v jednu velkou lagunu. V tu dobu 

byla povodeň již po 

kulminaci, nejvyššího 

bodu dosahovala 

předchozí den večer 

nebo v nočních 

hodinách. Poznáte 

místo, ze kterého je 

fotografie pořízena a 

která část obce je na 

záběru?    

J. Ř. 

 

 

 

 

Hádanka z minulého čísla:  
roubená chalupa u ţelezničního přejezdu, před sídlem firmy pana Schroma 

 

 
V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011! 

 

 

 
Rok 2010 skončil, rok 2011 právě začíná. Bývá dobrým zvykem dopřát si 

malé bilancování – jak byl předchozí rok úspěšný. 
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Nejprve trochu čísel:  v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11 388 

kontejnerů na tříděný sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90% obcí - to 

znamená, ţe většina obyvatel třídila odpad. Kaţdý v našem kraji vytřídil téměř 40 

kg odpadu. 

Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo, plasty 

a nápojové kartony. V roce 2010 se opět se podařilo zvýšit počet kontejnerů na 

tříděný odpad, významně vzrostl počet kontejnerů na čité sklo. Kromě sběru 

odpadu do nádob se v řadě obcí rozšířil takzvaný pytlový sběr. Tento způsob 

třídění se velmi osvědčil, v novém roce v něm budeme určitě pokračovat.  

Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce řadu akcí a 

soutěţí. Po celý rok 2010 běţela soutěţ „Čistá obec“. Pátý ročník soutěţe obcí 

Královéhradeckého kraje skončil poslední den v roce, ale jednotlivé obce mají aţ 

do 20. února 2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky. Na jaře se můţete těšit na 

vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíţdí uţ 6. ročník této soutěţe. Pokud jste 

se nestihli zapojit v minulém roce, můţete zabojovat letos.  

Ve školách probíhá jiţ 4. ročník soutěţe „Třídíme s Nikitou“ a projekt košů. 

Obě akce pokračují také v roce 2011 a jsou výzvou pro všechny školy, které ještě 

odpad ve škole netřídí anebo naopak – které by chtěly třídit ještě víc. Díky 

společnosti EKO-KOM, a.s. se děti mohly účastnit pokusu o světový rekord – 

vytvářely znaky svých měst a obcí z odpadových materiálů. Ta nejlepší dílka se po 

výstavě v Hradci Králové přesunula do Brna, na veletrhy GO a Regiontour.  

Stranou nezůstala ani královéhradecká veřejnost. Společnost EKO-KOM, 

a.s. připravovala soutěţe a kvízy nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Tzv. Barevné 

dny probíhaly ve spolupráci s jednotlivými městy a staly se součástí tradičních 

slavností jako např. Den země, Den dětí, jarmarky, doţínky, Rychnovské 

dividílkování, Jičín -  město pohádky apod. Jejich součástí se stala také výstava 

Tonda Obal na cestách. V ZOO Dvůr Králové nad Labem se podařilo otevřít 

„Naučnou stezku o třídění odpadu“. 

Všechny tyto akce probíhaly v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté 

město, čistý kraj“. Veškeré informace jste mohli v průběhu roku najít na 

www.cistykraj.cz. V roce 2010 získal náš web novou tvář, je přehlednější, najdete 

tu všechny potřebné informace o třídění odpadů a nechybí ani poradenství.  

http://www.cistykraj.cz/
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří třídili odpad po celý rok 2010. V roce 

2009 byl Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé republice. Přál bych 

všem lidem našeho kraje i společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných stupních 

vítězů zůstal Královéhradecký kraj po vyhodnocení roku 2010. A do nového roku 

2011 přeji nám všem ještě více a kvalitnějšího třídění.  

Za společnost EKO-KOM, a.s. 

Tomáš Pešek, Regionální manaţer EKO-KOM, a.s. 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci za II. pololetí roku 

2010 – od 1.7.2010 do 31.12.2010 
 

V měsíci lednu 2011 bylo provedeno vyhodnocení bezpečnostní situace za 

období druhé poloviny roku 2010. 

Na územním obvodu Obvodního oddělení PČR Týniště nad Orlicí bylo 

v druhém pololetí roku 2010 evidováno celkem 128 trestných činů. Jedná se 

převáţně o majetkové a násilné trestné činy, krádeţe, poškozování cizí věci, 

neoprávněná uţívání cizí věci, ublíţení na zdraví, nebezpečná vyhroţování, 

neoprávněné zásahy do práv k domu a zanedbání povinné výţivy. Z tohoto počtu 

v katastru obce Ţďár nad Orlicí došlo ke dvěma trestným činům. Jednalo se o 

maření výkonu úředního rozhodnutí a o neoprávněný zásah do práva k domu, 

bytu nebo k nebytovému prostoru. Za druhé pololetí roku 2010 je celková 

objasněnost v celém teritoriu OOP Týniště nad Orlicí 44,74%, v územním odboru 

Rychnov nad Kněţnou pak 55,65%. 

Pokud se jedná o přestupky, je na OOP Týniště nad Orlicí za druhé pololetí 

roku 2010 evidováno celkem 263 přestupků, z toho počtu byla většina přestupků 

vyřízena na místě v blokovém řízení. V katastru obce Ţďár nad Orlicí bylo 

prováděno šetření ke 3 přestupkům. Jmenovitě šlo ve dvou případech o přestupek 

proti občanskému souţití a v jednom případě o přestupek proti bezpečnosti a 

plynulosti silničního provozu. 

Nápad trestných činů a přestupků v katastru obce Ţďár nad Orlicí je trvale 

nízký. Ze strany policie nebyl v rámci obce Ţďár nad Orlicí řešen váţnější problém 

týkající se veřejného pořádku. 

Zpracoval územně odpovědný VA: pprap. Jiří Uhnavý 
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Vítáme nové občánky  
 

 

Tobiáš Peterka   nar. 3.2.2011 

 

 

 

 

Šťastným rodičům blahopřejeme 

 

 

 

Životní jubilea –  leden –  březen  2011 
 

 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, 

hodně štěstí, lásky a rodinné pohody. 

 

 

75 let Marie Fibikarová 

 

85 let Karel Kupka 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení 
 

            Pavel Václavík  r. 1947                Žďár n. O. 139 

  

 Anna Čechová  r. 1914   Žďár n. O. 81 
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