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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 11. prosince 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. schodkový rozpočet na rok 2014 v příjmech 4 780 400,- Kč, ve výdajích 4 892 600,- Kč a
uhrazení schodku hospodaření ve výši 112 200,- Kč z finančních prostředků z minulých
let, dále schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2015 - 2017.
2. Přednesená rozpočtová opatření č. 11 a pověřuje účetní obce jejich provedením v účetním
období 12/2013.
3. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce.
4. na dobu určitou pět let pronájem obecních pozemků p.č. 702/13 o výměře 682 m 2 orná
půda, p.č. 709/16 o výměře 462 m2 orná půda, p.č. 709/182 o výměře 2 250 m2 orná půda,
p.č. 709/195 o výměře 596 m2 orná půda, p.č. 873 o výměře 1 650 m 2 orná půda, p.č.
897/5 o výměře 1 698 m2 orná půda, p.č. 899/1 o výměře 621 m2 ostatní plocha, p.č. 900
o výměře 840 m2 orná půda, p.č. 904/2 o výměře 2 272 m2 orná půda, p.č. 906/4 o výměře
1 352 m2 orná půda v k.ú. Žďár nad Orlicí za celkové roční nájemné 1 800,-Kč za 10 000
m2 a pověřuje starostku obce uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu zemědělských
pozemků mezi pronajímatelem Obcí Žďár nad Orlicí a nájemcem firmou SOLVIT, s.r.o..
5. na dobu určitou pět let pronájem obecního pozemku p.č. 861/5 o výměře 391 m 2 trvalý
travní porost v k.ú. Žďár nad Orlicí za celkové roční nájemné 1 000,- Kč za 10 000 m2 a
pověřuje starostku obce uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu zemědělského pozemku
mezi pronajímatelem Obcí Žďár nad Orlicí a nájemcem firmou Farma u řeky Orlice, s.r.o..
6. uzavření Smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací mezi Obcí Žďár nad Orlicí a
firmou Autodoprava Roman Schrom.
7. Dohodu o zrušení závazku vzniklého ze smlouvy o příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Královéhradeckým krajem.
8. přijetí finanční podpory ve výši 195 000,- Kč na projekt „Bezdrátový rozhlas pro obec Žďár
nad Orlicí“, která byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje –
Dt 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti a pověřuje starostku
obce uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace.
9. Zprávu o uplatňování územního plánu Žďár nad Orlicí podle § 47 odst. 5) a § 55 odst. 1)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření č. 8, č. 9 a č. 10 v plném rozsahu.
Zastupitelstvo obce revokuje:

1. usnesení ze dne 18.9.2013 – schválení nájemní smlouvy o pronájmu zemědělských
pozemků mezi pronajímatelem Obcí Žďár nad Orlicí a nájemcem firmou SOLVIT s.r.o., a
to z důvodu nesplnění zákonného ustanovení § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb..
Zastupitelstvo obce souhlasí:

1. s technickým řešením stavebníků p. J. Kolibáče a p. I. Valáškové navrženým
v souvislosti s budováním ČOV u rodinného domu čp. 152 - s vyústěním kanalizačního
potrubí od nově realizované domovní ČOV do vtoku u trubního propustku DN 400 přes
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místní komunikaci p.č. 874/1 v k.ú. Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce k udělení
tohoto souhlasu.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
pohled do kalendáře nám neúprosně připomíná blížící se závěr roku 2013. Měsíc
prosinec je pro většinu z nás symbolem příprav na jedny z nejkrásnějších svátků v
roce, ať již ve smyslu duchovního adventního rozjímání či zcela světského materiálního
zajištění požitků pro nadcházející sváteční dny. Dvanáctý měsíc v roce může být i
příležitostí pro bilancování, hodnocení nebo pro plánování dalšího, budoucího. Pro
mne osobně je to z pohledu zastupitele obce závěr volebního období 2010 – 2014.
Hodnocení minulého bych prozatím nechala stranou, nakonec je to především
záležitostí Vás občanů a jak je již sedmiletým zvykem obecního zpravodaje, dovolte,
abych Vás seznámila s investičními i neinvestičními plány naší samosprávy pro rok
2014.
Prvním krokem k uskutečnění našich plánů je samozřejmě odpovědné sestavení
rozpočtu. Hlavní zásadou správného hospodáře je nenadhodnocovat příjmy a
nepodhodnocovat výdaje. To se nám v plnění rozpočtu roku 2013 podařilo a i díky
novele zákona o rozpočtovém určení daní nás příjmová část rozpočtu příjemně
překvapila. Dalším příjemným překvapením bylo rozhodnutí zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, které na základě naší žádosti schválilo přidělení dotace
v Programu obnovy venkova na projekt „Bezdrátový rozhlas v obci Žďár nad Orlicí“. O
to snadněji se nám v letošním roce rozhodovalo o uspořádání rozpočtu 2014, jehož
návrh byl zastupitelstvem obce dne 11.12.2013 schválen jako schodkový (v příjmech
4 780 400,- Kč, ve výdajích 4 892 600,- Kč). Schodek rozpočtu byl způsoben
naplánováním dvou finančně náročných akcí, a to:
 „Výměna otopné soustavy a změna způsobu vytápění v budově místní
Základní a mateřské školy“ (současný způsob vytápění se stává
z technických důvodů neudržitelný, nutná celková rekonstrukce, předpokládané
náklady: 1 000 000,- Kč, cena by měla obsáhnout zrušení staré kotelny a
stavební úpravy nutné k zprovoznění nové plynové kotelny, vytvoření dvou
nových topných okruhů včetně výměny topných těles – pro základní a
mateřskou školu. Další náklady budou spojené se zpracováním projektové
dokumentace, zřízením výkonově odpovídající plynové přípojky, revizemi a
zprovozněním plynových kotlů). V průběhu jara 2014 bude vyhlášeno
poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a v době letních
prázdnin 2014 je plánováno zhotovení díla.
 Oprava místní komunikace k fotbalovému hřišti (předpokládané náklady:
550 000,- Kč, zhotovení díla by mělo být provedeno následujícím způsobem:
uválcování pláně, doplnění výtluků štěrkodrtí, provedení podkladní vrstvy
komunikace z recyklované živice, nátěr z asfaltu s drceným kamenivem).
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Poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu bude opět vyhlášeno v průběhu
jara 2014.
Další finanční prostředky byly alokovány na opravy výtluků cesty na Chotiv, v
případě dobré finanční situace jsou plánovány opravy překopů v komunikacích.
Další položky výdajové části jsou již tradiční – 490 000,- Kč činí neinvestiční
příspěvek na provoz místní Základní a mateřské škole, 90 000,- Kč bylo vyhrazeno
na neinvestiční příspěvek místnímu fotbalovému klubu Sokol Žďár nad Orlicí, na
zajištění chodu Jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo vyčleněno 70 500,- Kč.
Samozřejmě nemohly být opomenuty běžné provozní náklady nutné k zajištění
provozu Obce v podobě platů, energií, péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství,
pojistné, programová vybavení, opravy a udržování atd.. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva byl také ve stejné výši jako v letech minulých ponechán poplatek za
občana za svoz a likvidaci odpadů (včetně svozu biodpadu). Je nutné si ale
uvědomit, že nezvýšením poplatku pro občany obec rozdíl mezi vybranými
financemi a skutečnými náklady na svoz a likvidaci odpadů doplácí.
Nedílnou součástí života v obci je kulturní dění. V rozpočtu byly ponechány
finance odpovídající roku předchozímu, proto se i letos můžete těšit na snad
oblíbené akce jako např.: Dětský karneval, Průvod a pálení čarodějnic, Dětský den,
Oslava léta, Výlet seniorů, Halloweenská party, Adventní posezení, Vánoční
jarmark, Gratulace jubilantům obce, Vítání občánků. Hlavním účelem všech výše
uvedených aktivit je podpořit komunitní život v obci. Snažíme se udržet obec živou,
udržet obec mající privilegium tvořit si své občanské a kulturní zázemí. Víme však,
že tyto věci nelze uskutečnit bez dobrovolnické občanské výpomoci nebo spolkověprospěšné činnosti. Příjmy malých obcí nebudou nikdy na takové úrovni, aby si
mohly dovolit tyto aktivity financovat. Dovolte tedy, abych poděkovala všem, kteří
se těchto činností bezúplatně a pravidelně účastní – p. M. Lancmanové, p. S.
Němcové, p. K. Berounské, p. M. Šrajbrové, sl. S. Matějkové, sl. G. Kupkové, p. L.
Cabalkovi, sl. L. Sekyrové, p. Tomáši Syrovému, sl. M. Syrové…..a mnoha dalším,
kterým se tímto za osobní nejmenování omlouvám, děkuji pedagogickému i
nepedagogickému sboru místní základní a mateřské školy, děkuji členům našich
dvou spolků – Sboru dobrovolných hasičů a Oddílu kopané TJ Sokol.
S poděkováním přichází ale i prosba. Pokud máte nápady, jak stávající zdokonalit,
máte chuť se aktivně účastnit nebo Vám naopak v obecním dění něco chybí,
neváhejte a kontaktujte mě. Každá invence je vítaná, a i kdyby se nepodařilo všemu
navrhovanému vdechnout život, je to důkaz o zájmu, který dělá vesnici místem, kde
stojí za to žít.
Krásně provoněné, především klidně prožité
vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2014
přeje

Martina Benešová
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 ke dni 15.12.2013 má obec 479 obyvatel.
 v kanceláři obecního úřadu jsou k nahlédnutí a případnému zakoupení
kalendáře obce Žďár nad Orlicí, a to za výrobní cenu 160,- Kč.
 je změna v provozní době místní pobočky České pošty – z důvodu nemoci
poštovní úřednice bude tento stav trvat do konce roku 2013 – bližší
informace získáte na webových stránkách obce www.poorlicko.cz/zdar.

Pro nás – občany malých venkovských sídel se stalo téměř každodenní zvyklostí
slýchat zprávy, jak budou na malých obcích rušeny různé služby patřící v 21. století
k základním v občanské vybavenosti. V průběhu roku se to samozřejmě mění, nejdříve
to jsou zaručené informace o „neekonomičnosti“ existence malých samospráv (které
jsou nejméně nebo nejsou vůbec zadlužené a z jejich fungování by si leckdy větší
územní celky mohly brát příklad), a to prostřednictvím „slučovacího zákona“, nebudou
peníze na provoz venkovských škol, je přeci jasné, že jde jen o budovu, kam se chodí
děti vzdělávat, o duchu a tradici vesnice nemůžete přemýšlet – není to v souladu
s nastavenými ekonomickými parametry, následně se zjistí, že autobusová a vlaková
doprava je vysoce ztrátová a pro osoby žijící na venkově je vlastně zbytečným luxusem,
mají přeci mít automobil anebo osobu, která jim dopravu zajistí. Nejaktuálnějším
tématem dnešních dnů je pro nás rušení malých pošt na venkově. V současné době
má místní pobočka České pošty omezené provozní hodiny, ale toto opatření by mělo
být dle ujištění vedoucího pracovníka pouze dočasné – po dobu trvání nemoci naší
poštovní úřednice. V předvánočním čase je to samozřejmě komplikace, a to i přes
nabídku služeb České pošty v doručování balíků (viz opakované doručení atd.).
Zaměstnaný člověk ve standardním pracovním poměru bude muset častěji vážit cestu
na pobočku České pošty v Týništi nad Orlicí pro uložené zásilky. Díky redukci veřejné
dopravy to může být pro mnohé z nás záležitost i na téměř půl dne. Ale jak bylo
řečeno, je to omezení dočasné a přeci jsme schopni na dobu nutnou něco
vydržet……Ale….dnes

16.12.2013

mi

byla

doručena

e-mailová

zpráva,

a

s následujícím textem, cituji:
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to

Po nejnovějším kroku Českého telekomunikačního úřadu, který vládě navrhl stanovit
minimální počet pošt na 2 100, jsme se rozhodli zahájit celostátní PETICI ZA ZÁCHRANU
VENKOVÝSKÝCH POŠT. Tento krok totiž přímo ohrožuje dalších zhruba 1 100 pošt
v malých obcích, které jsou nyní vystaveny libovůli České pošty. Vzhledem k tomu, že
poštovní služby jsou službami veřejnými, které ze zákona musí být dostupné i na
venkově, se formou petice obracíme na vládu a Parlament ČR, abychom hrozící masivní
rušení pošt definitivně zastavili. V tuto chvíli nám v našem dlouhodobém úsilí může
pomoci silný hlas veřejnosti.
Vzhledem k faktu, že petiční archy musí být odeslány hned po novém roce,
DOVOLUJI SI VÁS, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÝ OSUD NAŠÍ OBCE, POŽÁDAT O
PŘIPOJENÍ SE K PETICI, A TO DO PÁTKA 3.1.2014. PETIČNÍ ARCHY BUDOU
K DISPOZICI V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU NEBO (PŘEDEVŠÍM V DOBĚ
ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH) V MÍSTNÍM OBCHODĚ SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM.
Martina Benešová

Kalendářní rok už spěje ke konci, ale školní rok nemá ani polovinu za sebou. To
však neznamená, že se ve škole nic nedělo, ba právě naopak.
V říjnu jsme se vypravili do Častolovic na "Zahradu Čech". To bylo barev, vůní,
lahůdek a lákadel! Kdo tam zavítal, ví o čem je řeč. Jako každý podzim, tak i ten
letošní jsme spali ve škole. Nejprve se děti vyřádily na Svatbě upírů a pak se trochu bály
na strašidelné cestě. Zbytek večera proběhl v hrách v tělocvičně. Klidnou noc prožil
každý ve spacáku na karimatce.
V prosinci jezdíme tradičně na výtvarnou dílnu do DDM Týniště nad Orlicí
spojenou s vánočním jarmarkem. I letos jsme pracovali a domů si odvezli velmi pěkné
obrázky z voňavého koření.
Muzeum v Třebechovicích pod Orebem opět zahájilo svoji činnost po důkladné
rekonstrukci. To nás zlákalo na prohlídku Proboštova Betlému.
Církevní základní škola nás pozvala na svoji generální zkoušku živého betlému. Jsme
rádi, že máme tak šikovné kamarády. (S touto školou spolupracujeme.)
Tradičně jsme připravili vánoční besídku spojenou s vánočním jarmarkem. Pilně
jsme vyráběli o hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech, ve školní družině
i v mateřské školce. I některé maminky nás podpořily (paní Polčáková a
paní Berounská). Paní kuchařky nám upekly, jako každý rok, voňavé vánočky.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Peterkovi za dovezené palivové dřevo
a panu Plíhalovi za peněžní sponzorský dar pro mateřskou školu. Děkujeme!
Ve škole máme heslo: "Jaro, léto, podzim, zima v každé době je to prima!" Každé
roční období nám přináší něco nového, ale i tradici, zvyky a obyčeje.
Tento předvánoční čas je plný očekávání a my Vám přejeme, aby byl prima! A do
nového roku hodně zdraví, lásky a pohody.

Za děti a kolektiv Blanka Hrušková

Druhá polovina podzimní sezóny pokračovala v podobném duchu jako ta první.
Po výhře v Rokytnici 2:0 jsme doma rozdrtili Javornici 6:0. Potom přišel zápas
v Kostelecké Lhotě, kde jsme pro absenci dvou hráčů základní sestavy nebyli schopni
dopředu něco vymyslet a prohráli 4:1. V domácím zápase se Zdelovem, který byl
zároveň soubojem o první místo, jsme podlehli 0:2, a to po neproměněné penaltě a
několika kontroverzních rozhodnutích rozhodčího. Po tomto zápase nás už čekaly jen
tři zápasy venku. První ve Voděradech, kde jsme vyhráli 5:1, potom derby v Křivicích,
kde jsme po dobrém výkonu zvítězili 2:0 a v předehrávce prvního jarního kola
v Přepychách jsme po velkém boji vyhráli 1:0. Tím se splnil náš cíl získat takový počet
bodů, abychom v klidu přezimovali v horní polovině tabulky.
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Po

třinácti

odehraných

kolech jsme získali 27 bodů za 9
výher a 4 prohry se skórem
39:22, a to stačilo na výborné a
myslíme, že i nečekané 3. místo
(více

na

www.fotbalzdar.cz).

Navíc náš hráč Petr Karkula,
kterého
získali

jsme

před

sezónou

z Lípy,

vede

tabulku

střelců s 14ti přesnými zásahy.
Chtěli bychom poděkovat
všem

našim

sponzorům

–

jmenovitě Obci Žďár nad Orlicí,
S.O.D. Peterka s.r.o. Žďár nad
Orlicí, Mirra Czech Miroslav Ráček Týniště nad Orlicí a manželům Janě a Robovi
Schinkelovi z Holandska, děkujeme Pavlovi a Markétě Šabatovým za příkladné vedení
občerstvení v Hospodě na hřišti a v neposlední řadě našim věrným fanouškům.
Závěrem dovolte, abychom Vás pozvali na tradiční Fotbalový ples, který se bude
konat v sobotu 25. ledna 2014 od 20 hodin v místní Hospodě Pod Kaštany.
Přejeme Vám všem krásné prožití Vánoc a do Nového roku hlavně hodně zdraví,
štěstí a pracovních úspěchů!!!
Výbor TJ SOKOL
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Říjen
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Dne 26.10.2013 se konala tradiční Posvícenská zábava. I přes počáteční obtíže
s technikou se zábava vydařila.
Listopad
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
V tomto období jsme provedli opravu vadné vývěvy na hasičském vozu Škoda CAS a
také jsme provedli přípravu techniky na zimu.
Na cisternu byl zakoupen a nainstalován nabíječ – konzervátor, který udržuje
akumulátory v provozním stavu a prodlužuje jejich životnost.
Náš velitel se účastnil Setkání starostů SDH v Častolovicích. Na tomto setkání proběhlo
zhodnocení letošního roku a zástupci byli seznámeni s připravovanými změnami pro příští
rok.
Prosinec
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
První adventní neděli dne 01.12.2013 jsme připravili pro děti v místním hostinci Mikulášskou
nadílku. Po krátké scénce čertů spadl z nebe Anděl a spolu s Mikulášem předal dětem
adventní kalendáře. Za tuto vydařenou akci děkuji všem hasičům, kteří přispěli a také TJ
Sokol Žďár nad Orlicí. Za přípravu a realizaci této akce děkuji Simoně Němcové, Simoně
Matějkové, Janu Kvačkovi, Luďkovi Cabalkovi, Gábině Kupkové, Markétě Syrové, hasičům,
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kteří se účastnili a zejména pak paní starostce Martině Benešové, která nejen pomohla
s Mikulášskou nadílkou, ale zajistila pěkný ohňostroj a rozsvícení vánočního stromečku na
závěr.

Šťastné a veselé!
Ze srdce přejeme:
hodně štěstí, zdraví a hodně věcí, co Vás baví,
dobrých přátel vždycky dost,
i důvodů pro radost,
prostě jenom to nejlepší,
ať na Vánoce, stejně jako v novém roce,
si každý z Vás polepší.

Za JSDH a SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

DOBA ADVENTNÍ
O té se psalo dost, jen připomenu název ADVENT z latinského ADVENTUS
znamená příchod vykupitele.
ADVENTNÍ KALENDÁŘ S DÁREČKY
První adventní kalendář byl chytrým nápadem majitele tiskárny z Mnichova
v roce 1908. Vlastně to byly vystřihovánky s obrázkem na každý den. Popularitu si
nápad získal hned, a to už byl jen malý krůček ke kalendáři s okénky a drobnými
dárečky nebo čokoládou. Dnes máme na výběr mnoho druhů kalendářů pro děti,
dospělé i domácí mazlíčky.
ADVENTNÍ VĚNEC SE SVÍČKAMI
Historie věnce sahá do poloviny 19. století. První věnec se objevil v Hamburku, měl
dřevěný podklad a bylo na něm 23 svíček. Na každý den čekání jedna. Na svícen dnes
dáváme 4 svíčky, jednu za každou adventní neděli. Tradiční barva věnce i adventu je
barva fialová, podle duchovní barvy kněžského roucha. Častěji se ale dávala barva
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červená, byla pro obyčejné lidi dostupnější. Svíčky se dávají na zelený podklad. První
svíčka se zapaluje v předvečer první adventní neděle, a pak každý týden, ve směru
hodinových ručiček, vždy zapalujeme jednu svíčku. Poslední adventní neděli svítí
všechny čtyři svíce.
SVATÝ MIKULÁŠ
To byla skutečná postava. Narodil se kolem roku 250 a přibližně v roce 300 působil
v turecké Myře jako biskup. Byl známý svou štědrostí a ušlechtilostí. V 10. století
v Německu v předvečer svátku sv. Mikuláše navštěvoval domovy a obdarovával děti.
V českých zemích jsou o této tradici první zprávy ze 13. století. Mikuláš je také
patronem šťastného manželství, rodiček a dětí. Na jeho svátek obchodníci uzavírali
smlouvy a věřili v úspěšné zisky. Čerti se k Mikulášovi přidali mnohem později.
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Betlémy si doma stavíme na Vánoce většinou papírové, ale jsou domácnosti, které mají
betlém dřevěný i z jiných materiálů – ty se dědí z generace na generaci.
A teď zajímavost o hvězdě. Už určitě víme, že to nebyla kometa. Byla to velká jasná
hvězda, která svými paprsky žehná jezulátku. Jeden malíř z dávných dob jménem Joto
(čti Džoto) přimaloval na obraz hvězdě ocas komety, a protože se to všem líbilo, začala
se hvězda znázorňovat i malovat s ocasem komety. Podle hvězdáře Keplera připadla na
dobu narození Ježíška konjunkce Jupitera se Saturnem, a to byla ta jasná hvězda,
kterou viděli lidé přicházející k Betlému.
VÁNOČNÍ STROMEK
Vánoční stromek měl ochranitelskou funkci. Ozdobené větvičky rozdávali i koledníci.
Ve skanzenu jsme se dozvěděli, že první stromky se zavěšovaly ke stropu, ale špičkou
dolů. V chaloupkách měli tak malé světničky, že to bylo nejlepší řešení. Tradice
zdobení stromku přichází z Německa. Jedna z prvních zpráv o stromku v domě je
v brémské kronice z roku 1570. Nejdřív byl viděn v cechovních a řemeslnických
domech. Do menších domácností pronikal až v polovině 17. století. V 19. století se
objevuje i jinde mimo Německo. Katolická církev to zprvu považovala za pohanský
zvyk. V mnohém měla pravdu. Germánské kmeny tak o zimním slunovratu uctívaly
boha Wotana. Podobně i Keltové ozdobenými stromky nebo větvemi uctívali boha
Slunce. V Česku vánoční stromek nemá dlouhou tradici. Poprvé jej představil pro své
přátele v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém
zámečku. V bohatých měšťanských rodinách se začal objevovat až ve 40. letech 19.
století. Na trzích se objevovaly umělé stromky už tehdy. Přivážely se z Německa a byly
vyrobeny ze dřeva a papíru. Obyčejní lidé o ně neměli zájem. Zřejmě roku 1860 se na
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stromečku objevily první lojové svíčky. Do venkovských stavení pronikaly ozdobené
stromky ještě pomaleji. Až do první světové války byla v mnoha domácnostech jen
ozdobená smrková nebo jedlová větev.
VELKÝ STROM NA NÁMĚSTÍ
Poprvé byl Strom republiky postaven na brněnském Náměstí svobody spisovatelem
Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho tomu událost, kdy s přáteli v zimě roku 1919
nalezli v bílovickém lese prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že
v roce 1924 se rozhodl a o vánočních svátcích nechal vztyčit na náměstí strom. Pod
ním uspořádal sbírku na pomoc opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších stromů
byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který v roce 1999 zdobil o Vánocích Svatopetrské
náměstí ve Vatikánu.
PRANOSTIKY
Dvanáct nocí a dní od štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích
dvanácti měsíců.
Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Když Kateřina po ledě chodívá, Eva blátem oplývá.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Na Boží narození o bleší převalení.
Na Nový rok o slepičí krok.
Připravila Věra Václavíková, kronikářka obce

Přestože počasí nám moc nepřálo, účastnilo se 37 osob v pořadí 4. výletu, který
pro nás „seniory“ pořádal obecní úřad. Zámek Častolovice – krásné. Návštěva muzea
v Letohradě nám „starším“ připomněla naše babičky a jejich náčiní a nářadí,
připomněla nám obchody v obci v našem mladém věku, hlavně obchod u „Štefků“.
Také Tvrz Orlice v Letohradě nás upoutala. Byla to náhrada za Pastvinskou přehradu,
jejíž návštěvu nám počasí překazilo. Celý den byla výborná nálada, oběd byl také
dobrý, a tak se moc těšíme na příští 5. zájezd.
Díky naší starostce a obecní pokladně.
Za účastníky výletu Hana Petrláková
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Občas vykoukne z plakátů nebo z místního tisku a zve vás na veřejná setkání.
Prý, Místní akční skupina. Pozůstatek akčního výboru nebo parta ekologů, ptá se
hlouček před výlepní plochou.
Ani jedno, vážení! Místní akční skupina, tzv. MAS (mělo by se říci Skupina pro
místní akce) je obecně prospěšná společnost, která má za cíl stmelovat venkovský
region, hýbat s ním a podporovat akce pro jeho rozvoj. Podle principu partnerství
sdružuje drobné živnostníky, spolky nebo obce na svém území. Pořád ještě tápete?
Zkusím to tedy jinak.
V čem vám může být MAS užitečná?
Jste-li běžný občan, můžete se účastnit aktuálních projektů. Lidí, kteří chtějí
předávat své životní zkušenosti dál, není nikdy dost. Využít se dá i bezplatné inzerce
v rámci projektu Venkovská tržnice. Více na www.venkovskatrznice.cz. Třeba přes tuto
stránku najdete i nové pracovní uplatnění. Jako živnostníkovi vám umožní snáze
získat odběratele pro zboží nebo služby, nebo naopak dodavatele toho, co potřebujete.
Dokáže vás spojit se stejně zaměřenými lidmi. MAS vám pomůže zažádat o dotaci
v právě probíhajících výzvách. Neoblíbenou administrativu udělá za vás a ještě vám
poradí, s čím nejvíce uspějete.
Sháníte prostory pro svou práci, potřebujete podporu obce? MAS je v kontaktu
se všemi obcemi a mnoha jinými subjekty na svém území a může se ujmout role
nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na Místní akční skupinu obrací většinou pro pomoc při
získání dotací. Platí tu ale stejné možnosti propojení s obcí, s obyvateli. Stačí se jen
zeptat. Toto platí pro neziskové organizace, drobné zemědělce a jiné.
Co nabízí MAS obcím?
Obce na území MAS plánují společné aktivity a také žádají o finanční i
nefinanční příspěvky z fondů EU. Nejdůležitější ale je spolupráce obcí navzájem. Když
si jednotlivé obce „nestaví jen na vlastním písečku“, dají se zrealizovat větší projekty,
které mají přínos pro více obyvatel. Proto MAS pracuje na společné strategii rozvoje.
Když celý region táhne za jeden provaz, zvyšuje tím možnost opravdu se rozvíjet.
MAS je možno brát jako jednu z příležitostí, jak být aktivní ve své komunitě. Je
hlasatelem nelhostejného přístupu vůči prostředí, ve kterém žijeme a vychováváme
naše děti. Místní akční skupina bude ráda nápomocná při smysluplných činnostech.
Je tady jedna podmínka – aktivní zájem řadových občanů i zástupců obcí. Bez lidí se
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pro lidi nedá nic dělat. Budeme-li čekat na „pečené holuby rovnou do …“, pročekáme
se ke hřbitovní zdi.
V posledním strategickém období podpořila MAS NAD ORLICÍ 93 projektů, výše
dotace celkem byla více jak 26mil. Další strategické období 2015-2020 nás teprve
čeká. Přípravy jsou v plném proudu. Vyhodnocujeme ankety občanů a rozhovory se
zastupiteli obcí. Nejen z těchto zdrojů zjišťujeme, co region nad Orlicí nejvíc pálí, co
potřebuje v příštích letech řešit. Máte k tématu co říci? Uvítáme každého, kdo se chce
zapojit.
Přidáte se?
Více informací o nás na www.nadorlici.cz
Za MAS NAD ORLICÍ BcA. Magda Zdena Schmidt

Pro příznivce našeho kroužku ŠIKULKA, jsem připravila něco málo k nahlédnutí
z našich výrobků.
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Šikulkové jsou opravdu moc šikovní 
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Dne 7. prosince jsme nepřivítali jen první významnější sněhový
poprašek, ale také dva nové občanky obce Žďár nad Orlicí, a to Klárku
Davidovou a Tadeáška Vernera.
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Vítáme nové občánky
Tadeáš Verner

15.10.2013

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2012
85 let

Božena Pinkasová

83 let

Jiřina Weigertová

75 let

Jaroslav Škop

75 let

Dagmar Škopová

89 let

Jaruška Kupková

75 let

František Novák

87 let

Olga Šumpíková

83 let

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