BŘEZEN 2016

Zastupitelstvem obce schválený nově upravený návrh znaku obce Žďár
nad Orlicí, který byl s žádostí o udělení zaslán PS ČR
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. března 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. předloženou podobu znaku a vlajky obce dle odborného heraldického popisu: ve zlatém
štítě pod červenou plamennou hlavou a nad modrou vlnitou patou tři zelené odkloněné
obilné klasy a pověřuje starostku obce k zaslání žádosti o udělení znaku a vlajky obce
Žďár nad Orlicí Poslanecké sněmovně ČR - Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
2. Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy OÚ ve
Žďáru nad Orlicí mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Ing. Karlem
Vrbatou a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
3. Dodatek č. 3 Smlouvy č. 5/2013 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o. a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí (investiční) dotace 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.
5. Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 2 000,- Kč uzavřenou mezi Obcí Žďár nad
Orlicí a Oblastní charitou Červený Kostelec a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
6. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec
Králové pro účely ekologické akce „9. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů v
Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
7. záměr uzavřít veřejnoprávní smlouvu na zajištění agendy speciálního stavebního úřadu
ve věci pozemních komunikací mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Městem Kostelec nad Orlicí
a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
8. rozpočtové opatření 12/2015 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich provedením
a bere na vědomí rozpočtové opatření 1/2016 v plném rozsahu provedená dne 1.2.2016.
9. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
10. zadání změny č. 1 Územního plánu Žďár nad Orlicí podle § 47 odst. 5) v souladu s § 55
odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon).
11. návrh Luboše Fibikara na pořízení změny Územního plánu Žďár nad Orlicí za podmínky
vypuštění zastavitelné plochy Z4, která je územním plánem určená jako smíšená obytná
venkovská.
12. schvaluje podání žádosti o dotaci ve výzvě „Efektivní veřejná správa“ v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.
13. schvaluje návrh inventarizační komise Obce Žďár nad Orlicí na vyřazení a likvidaci
majetku dle přílohy zápisu č. 5.
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Zastupitelstvo obce souhlasí:

1. se zařazením žádosti Luboše Fibikara na pořízení změny do probíhající změny č. 1
Územního plánu Žďár nad Orlicí s podmínkou, že se navrhovatel Luboš Fibikar bude
podílet na finančních nákladech na zpracování změny č. 1 a na vyhotovení Územního
plánu Žďár nad Orlicí zahrnujícího právní stav po vydání změny č. 1 společně s Lesním
družstvem Vysoké Chvojno s.r.o., tak aby Obci Žďár nad Orlicí nevznikly žádné finanční
náklady.

Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
hned úvodem tohoto vydání zpravodaje mne čeká nelehký úkol, a to přiblížit a
vysvětlit dění související s tvorbou a schvalováním podoby znaku naší obce.
Čtenáři zpravodaje si jistě vzpomenou na článek v březnovém vydání loňského
roku, kde jsem informovala o procesu vzniku našeho komunálního symbolu –
především o striktních pravidlech heraldiky, které nás limitovaly ve vybíraných
návrzích znaku. Vzhledem k faktu, že zastupitelé nebyli zcela ztotožněni s grafickou
podobou návrhů, požádali jsme veřejnost o pomoc s výběrem prostřednictvím ankety.
Vítězný návrh znaku, který získal v anketě občanů 44 hlasů, byl dne 5.5.2015
schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce a zaslán s žádostí o projednání
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii. De facto jsme věc brali za uzavřenou a schválení
v Poslanecké sněmovně České republiky jsme považovali za formalitu. O to větší bylo
překvapení, když začátkem října minulého roku přišlo vyjádření Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii o zamítnutí naší žádosti z důvodu porušení heraldického
pravidla o kladení barvy na kov a obráceně, a to v případě paty štítu, v níž se setkávají
dvě barvy (modrá a černá). Podvýbor tedy doporučil úpravu znaku tak, aby byla z paty
šítu vypuštěna černá barva (znázorňující Tichou Orlici) a úpravu plamenů v hlavě
štítu tak, aby se svými vrcholy nedotýkaly horního okraje štítu.
Po této „ledové sprše“ stáli zastupitelé před dalším rozhodnutím. Chceme ještě
vůbec vzít za svůj takto nově graficky upravený znak, když ani s původním nebyla
absolutní spokojenost? Zhotovitel grafické podoby znaku a vlajky (fi. Alerion)
v souladu se smluvními podmínkami v pořizovací ceně pozměnil dílo (vytvořil další
návrhy) tak, aby odpovídaly doporučením Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
Bohužel ale ani s dalšími návrhy se zastupitelstvo zcela neztotožnilo.
V průběhu všech těchto událostí se stalo přeci jen něco, co ve mně probudilo
jiskru naděje. Shodou několika šťastných náhod při prověřování našich dalších
možností se nám podařilo zjistit, že se dochovala historická podoba obecní pečeti i
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razítka obce. Po dlouhých jednáních jsme zhotoviteli zadali použít v novém návrhu
znaku motiv z obecní pečeti – tři zkřížené obilné klasy, které kromě symboliky
pěstování a sklízení obilnin reflektují i tři místní části naší obce. Další heroldské
figury jako plamenná hlava nebo modrá vlnitá pata štítu zůstaly zachovány i
v novém návrhu, pouze byly upraveny dle požadavků Podvýboru.
Dovolte tedy, abych Vám představila novou podobu návrhu znaku a vlajky obce
Žďár nad Orlicí, která byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
15.3.2016 a zaslána s žádostí o projednání a doporučení o udělení Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii.
Návrh znaku pro Obec Žďár nad Orlicí
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Návrh vlajky pro Obec Žďár nad Orlicí

Vyjádření tvůrce grafické podoby obecní symboliky
heraldika PhDr. Zdeňka Kubíka:

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) vycházím z jednoduché, ale
výrazné symboliky tzv. heroldských figur hlavy a paty štítu (geometricky členících štít), aby bylo
možné touto heraldickou „zkratkou“ a priori vyjádřit jméno obce a reflektovat místní historické,
sfragistické, geografické a toponomastické reálie.
Červená plamenná hlava štítu (tj. horní třetina) je tzv. mluvícím znamením obce,
připomínajícím středověké kolonizační „žďáření“ (tj vypalování a mýcení) zdejších lesů.
Modrá vlnitá pata štítu (tj. dolní třetina) pak evokuje řeky (Divokou a Tichou Orlici),
nad jejichž soutokem obec leží.
Štít znaku je (mezi dvěma barvami, červené hlavy a modré paty) zlatý (tj.
v heraldickém kovu, zobrazovaném v běžné praxi žlutou), jako kvetoucí louky i zrající pole
po staletí obydlené a kultivované krajiny, včetně Přírodního parku Orlice.
Ve zlatém poli štítu vidíme tři zelené obilné klasy, převzaté z historické pečeti obce
z roku 1831, obsahující tradiční (dekorativně uspořádané) zemědělské motivy (nářadí a
plodin).
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Počet tří klasů zároveň odkazuje na někdejší poplužní dvory i současné tři části obce (Žďár
nad Orlicí, Chotiv, Světlá) a blason (tj. odborný heraldický popis celého znaku) je proto
následující:
Ve zlatém štítě pod červenou plamennou hlavou a nad modrou vlnitou patou tři zelené
odkloněné obilné klasy.
U takto výrazného znaku je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu
(spojeného s žerdí) opakuje všechny výše popsané figury a tinktury štítu jejich vexilologickým
převedením (tzv. „rozpuštěním“) do obdélníkového listu vlajky (praporu) o stranovém poměru
šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky).
V případě popisu vlajky (praporu) se však nemluví o zlaté tinktuře kovu (tak jako na
hmotově pevném štítě), ale žluté barvě (vlající) tkaniny.
Vážení spoluobčané, já pevně věřím, že toto je závěr martyria tvorby obecního
znaku. Jak jsem již zmiňovala – byl to úkol, na který jsem se těšila a brala spíše jako
odměnu – mít tu čest a být u tvorby podoby symbolu naší obce. Bohužel, chvílemi se
zdálo, že je to ten trest nejvyšší nejen pro mne, ale i celé zastupitelstvo. Ač to na pár
řádcích nevypadá – celý proces tvorby znaku stál mnoho úsilí a času. Ale já věřím, že
všechna ta práce měla smysl a občané Žďáru nad Orlicí se budou hrdě hlásit ke svým
obecním symbolům.
S přáním brzkého příchodu jarních dní

Martina Benešová

V prosincovém vydání zpravodaje loňského roku Vás společnost ODEKO, s.r.o.
informovala o otevření centrálního sběrného dvoru a specifikovala druhy odpadů,
které lze v zařízení ukládat. Vzhledem k častým dotazům ohledně plateb za odevzdaný
odpad zveřejňujeme i ceník:

Ceník přijímaných odpadů na rok 2016
platný od 1. 1. 2016
odpad přijímaný na PS

smluvní partneři

1 825,-- Kč/t + DPH

(včetně objemného a TKO)

ostatní

1 865,-- Kč/t + DPH

pneumatiky

3 500,-- Kč/t + DPH
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odpad přijímaný na rekultivaci smluvní partneři

smluvní cena

ostatní
odpad přijímaný na kompostárnu

300,-- Kč/t + DPH

nevyžad. úpr. smluvní partneři 125,-- Kč/t + DPH
ostatní (tráva, listí)135,-- Kč/t + DPH
vyžad. úpravu sml. partneři

300,-- Kč/t + DPH

ostatní (větve, směs)330,-- Kč/t + DPH
odpady přijímané na sběrný dvůr - kategorie “N“ nebezpečný
N

08 01 11

N
N
N
N
N
O/N
O/N
O/N
N

13 02 08
13 07 01
13 07 02
13 01 05
14 06 03
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10

N

15 02 02

N
N
N
N

16 01 07
16 01 08
16 01 13
16 01 14

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

16 06 01
16 06 02
16 07 08
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23

N
N
N
N
N
N

20 01 26
20 01 27
20 01 29
20 01 33
20 01 35
20 01 37

odpadní barva a látky obs. organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
jiné motorové, převodové a mazací oleje
motorová nafta
benzín
nechlorované emulze
jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,
nebo obaly těmito látkami znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy
olejové filtry
součástky obsahující rtuť
brzdové kapaliny
nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné
látky
olověné akumulátory
nikl-kadmiové baterie a akumulátory
odpady obsahující ropné látky
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky
olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty obsahující nebezpečné látky
baterie a akumulátory
vyřazené elektrické a elektronické zařízení
dřevo obsahující nebezpečné látky

16 000,- Kč/t + DPH
4 000,- Kč/t + DPH
8 000,- Kč/t + DPH
8 000,- Kč/t + DPH
8 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
--8 000,- Kč/t + DPH
8 000,- Kč/t + DPH
0,0,8 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
25 000,- Kč/t + DPH
25 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
25 000,- Kč/t + DPH
zpětný odběr
zpětný odběr
4 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
16 000,- Kč/t + DPH
0,zpětný odběr
16 000,- Kč/t + DPH

Katalogová čísla 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 budou přijímána do zařízení pouze v případě, že
nespadají pod působnost dílu 8 zákona o odpadech. V případě, že zařízení bude místem odděleného
sběru odpadů (bude disponovat smlouvou s výrobcem elektrozařízení) budou moci být katalogová čísla
odpadů 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 do zařízení přijímána i v případě, že spadají pod působnost
dílu 8 zákona o odpadech.
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Na základě diskuse v zastupitelstvu je v jednání možnost, že by od příštího
roku bylo ukládání některých z výše uvedených odpadů pro občany obce Žďár
nad Orlicí zdarma. Rozhodnutí zastupitelstva můžete ovlivnit i vy, a to pečlivým
tříděním a produkováním co nejnižšího množství komunálního odpadu. Čím
méně Obec zaplatí za uložení komunálního odpadu, tím více financí může
investovat do jiných služeb pro občany.
Martina Benešová

 ke dni 15.3.2016 má obec 483 obyvatel.

 SE VYBÍRAJÍ MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2016:
ODPADY:
 částka za 1 osobu činí 530,- Kč
 děti do 6 let a osoby starší 75 let platí polovinu
 částka za objekt k rekreaci je 530,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2016.

PSI:
 cena za 1 psa je 50,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa je 75,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2016.

Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny v kanceláři obecního úřadu nebo
převodem na účet obce (č. účtu 8229571/0100) s variabilním symbolem, který
Vám bude na základě žádosti přidělen.

Vážení občané,
tak už nám klepe jaro na dveře a já musím opět přiznat, jak ten čas letí. Od
vánoc se v naší malé škole a školičce událo spoustu nového a ráda bych se tedy
s Vámi o to podělila.
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Naše škola zdárně dokončila Závěrečnou monitorovací zprávu projektu z OPVK
„Výzva 56“. Na základě poskytnuté dotace má naše škola 200 nových knížek, 5

Celé Česko čte dětem s paní Němcovou

notebooků a hlavně spoustu nadšených čtenářů, z čehož máme ve škole všichni
radost. Stále také probíhá projekt „Celé Česko čte dětem“, na kterém nám už četlo více
jak desítka lidí, kteří mají rádi děti a hlavně mají vztah k literatuře. Kdyby někdo měl
zájem, zejména ze starších občanů důchodového věku, kteří jsou dopoledne doma,
nám přijít předčítat pohádky či povídky, určitě se neostýchejte a zazvoňte na školu,
budete jistě vítáni.
Akce „Den otevřených dveří“, mě osobně velice zklamala, protože přišlo velmi
málo občanů. Věřím, že Ti co přišli, byli spokojení s programem, který byl pro ně
přichystán a děkuji tak všem svým spolupracovnicím, za přípravu a organizaci této
akce. Nevím, zda ji ještě budeme v budoucnu opakovat.
Nyní Vám připomenu některé z našich akcí v základní škole a v závěru Vás paní
učitelky z MŠ seznámí s akcemi, které se do konce roku odehrají u nich ve školce.
V polovině ledna navštívili žáci základní školy divadlo hrané v anglickém jazyce,
na které jsme byli pozváni do základní školy v Albrechticích. Domnívám se, že to byl
pro děti nový kulturní zážitek a náležitě si jej užily.
Velkým úspěchem skončilo okresní kolo Matematické olympiády v Rychnově nad
Kněžnou, kterého se zúčastnili tři žáci 5. ročníku, jmenovitě Adina Benešová, Martin
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Berounský a Ondřej Polčák. Posledně zmiňovaný skončil v Kategorii I. na druhém až
čtvrtém místě z 22 dětí celého okresu. Dostal pochvalu i věcnou odměnu jak od
organizátorů soutěže, tak i od vedení školy.
Koncem ledna dostali žáci pololetní vysvědčení, na které se těšili hlavně
prvňáčci. Musím říct, že jsou velice šikovní a samé jedničky si opravdu zasloužili.
Dobře vím, že domácí příprava s prvňáčkem je někdy velice náročná, zejména na
trpělivost a důslednost, ale vím jistě, že každodenní čtení a počítání první dva roky
školní docházky, se pozitivně projeví v dalších ročnících. Proto děkuji za děti, které až
poletech ocení to, že jste se jim, jako rodiče, tak moc věnovali.
Od ledna začala také Školička pro předškoláky, kterou navštěvuje 8 dětí. Opět,
jako loňský rok, připravuji děti do první třídy. I když všechny z nich ještě nejsou
v předškolním věku, pracovat s nimi je radostí.
Hned 2. února se v naší škole uskutečnil Zápis do 1. třídy. Z šesti předškoláků
v MŠ přišli jen čtyři, přijaty byly tři děti. A protože odchází 5 žáků z 5. ročníku na
druhý stupeň, klesne nám počet dětí ve škole. Bylo by zbytečné o tom psát, jak moc
jsem byla z toho zklamaná a smutná. Za sebe i za ostatní moje kolegyně ze základní
školy chci zodpovědně říci, že svoji práci máme rády a je pro nás všechny posláním.

Školní kolo recitační soutěže
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Úžasný zážitek nás čekal 9. února, kdy jsme celá škola jela na exkurzi do
hvězdárny v Hradci Králové. Velice poutavé vyprávění i samotná projekce v Planetáriu
uchvátila jak děti, tak nás dospělé a můžu jen vřele doporučit jako tip na víkendový
výlet s rodinou.
V pátek 12. února proběhlo školní kolo recitační soutěže, z kterého dvě žákyně
naší školy Tereza Davidová a Adina Benešová, postoupily do okresního kola. Tam se
sice neumístily, ale patří jim velké díky za reprezentaci naší školy.
Nyní se dostávám k akci, na kterou se jistě těšíme jak my, tady ve škole, tak
věříme i Vy. Jedná se o Velikonoční jarmark. Opět celá škola pod vedením

pedagogického personálu vytváří pro Vás jedinečné výrobky, které třeba nejsou
dokonalé, ale udělané s dětským nadšením a radostí. Těšíme se na Vás a věříme, že
svým nákupem přispějete dětem na mimoškolní akce. Obnos, který utržíme z této
akce, půjde na účet SRPŠ.

Předem bych tedy chtěla moc poděkovat všem

zaměstnancům školy, maminkám, členům Spolku rodičů a přátel školy a mnohým
dalším, kdo se přičiní o zdárný průběh akce.
Do konce školního roku nás čeká mnoho práce jak té školní, tak i mimo školní.
Poprvé přijedou žáci 1. – 3. ročníku Základní školy z Albrechtic na „Turnaj
v deskových hrách“. Dále nás čeká začátkem dubna výlet do divadla Drak v Hradci
Králové.
Další akcí bude sběr starého papíru. O účast na něm prosíme i Vás občany
Žďáru nad Orlicí. Starý papír můžete nezvážený dávat do kontejneru a to od 13.4. až
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do 15.4. Pokud budete chtít věnovat sběr některému ze žáků naší školy, prosíme o
zvážení doma a předání sběru zaměstnancům školy, kteří si zapíší jméno dítěte, či
žáka naší školy. Soutěžíme o věcné ceny, kterými budou nejlepší tři sběrači
odměněny. Výtěžek z této akce půjde na účet Spolku rodičů a přátel školy. Předem
děkujeme.
Také Vás chci již pozvat na besídku ke „Dni matek“, která se netradičně
uskuteční v sobotu 15.00 hod v hostinci Pod kaštany. Již teď se můžete těšit na
taneční vystoupení dětí z MŠ a divadelní představení žáků ZŠ. Všechny maminky i
babičky se mohou těšit i na malý dáreček.
Nyní pár slov k činnosti v mateřské škole.
Jaro přivítáme Vynášením Moreny a Velikonočním jarmarkem. Před Velikonocemi
uspořádáme dílničku pro rodiče s dětmi. Každý měsíc si se školáky poslechneme
příběhy v rámci akce „Celé Česko čte dětem“. Na den matek nacvičíme krátké taneční
vystoupení a maminkám vyrobíme malý dáreček. V dubnu pojedeme se školáky do
Divadla Drak na představení „A do třetice všeho“. Školní rok zakončíme výletem do
Litomyšle na prohlídku zámku s paní Kajetánskou (program pro MŠ). Předběžně, podle

Karneval v mateřské škole
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počasí, zveme všechny rodiče, babičky, dědečky… s dětmi na „Stopovanou“ a to v
sobotu 25. června, kde se příjemně projdete okolím Žďáru nad Orlicí a prověříte
znalosti své i Vašich dětí. Čas této akce bude upřesněn v plánu práce na měsíc červen.
Kolektiv učitelek MŠ
Přeji nám všem slunečné a jarem provoněné dny, plné radosti a dobré nálady.
Mgr. Leona Vévodová, ředitelka místní ZŠ a MŠ

JARO 2016
Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí
Žďárováci, občané! Naposledy jsem se s Vámi loučil koncem roku 2015 a jsem tu zase
s novinkami z našeho oddílu. Začneme s rekapitulací.
Vzhledem k postavení našeho týmu v tabulce jsme se rozhodli pojmout vážné
zimní přípravu, jelikož to byla dlouholetá bolest našeho oddílu a přes zimu se z moc
netrénovalo.
Zahájili jsme tedy zimní přípravu již 28. ledna na hřišti, kdy jsme začali využívat
sál jako tělocvičnu a vánoční kila šla rychle dolů. Najeli jsme na periodu čtvrteksobota, když čtvrtky cvičíme na sále a soboty jsou cvičení na hřišti. Zatím nebyl
zrušen jediný trénink, i když je pravdou, že se na přípravě objevují stále ty samé tváře.
Jako doplňkový sport probíhá pod bravurním vedením Jana Kohla na sále hra
florbalu.
Co se týče změn v kádru, zatím se ohledně posílení kádru dojednáno půl roční
hostování Bohouše Koláře z SK Lípa, je to střelec, tak doufáme, že se bude třepetat síť
i u našich soupeřů. Dále jsme dohodli hostování Lukáše Hlaváče z SK Týniště, to je
šikovný záložník, na jaře hrál dokonce krajský přebor za Týniště, měl by být velkou
posilou a třetí hostování je Jan Lochman z Týniště, rychlý, výbušný hráč, použitelný
v na křídle i v útoku. Dále se nám po usilovném jednání s SK Žamberk podařilo
přivést Honzu Malečka, který u náš už hostoval a je u nás spokojen. Mohu už teď, cca
měsíc před začátkem soutěže říci, že jsme dobře posíleni na jarní část sezóny, aby se
nám vyhnuly nervy drásající sestupové boje. V jednání jsou ještě někteří další hráči,
ale to nebudu prozrazovat.
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Ohledně odchodů, hostování ukončili R. Moravec a M. Sychra z Albrechtic, na
hostování do Borohrádku byl uvolněn Karkula a stejným směrem zamíří asi i Michal
Vencl na hostování.
Jinak na první fotbaly se můžete těšit brzy, přikládám rozpis a hospoda bude otevřena
již od prvního přátelského utkání 19.3.2016!!! :
PŘÍPRAVA
Žďár – Dolní Roveň

SO

19.3.2016 15:00

Žďár – Býšť

SO

26.3.2016 15:00

SOUTĚŽ
Žďár – Lukavice

SO

02.04.2016 16:00

Žďár - České Meziříčí B

SO

16.04.2016 17:00

Žďár - Křivice

SO

30.04.2016 17:00

Žďár - Deštné

SO

14.05.2016 17:00

Žďár - 1.FC Rokytnice

SO

Žďár - Kostelecká Lhota A

SO

Vamberk A - Žďár

SO

09.04.2016 16:30

Přepychy - Žďár

NE

24.04.2016 17:00

Častolovice - Žďár

SO

07.05.2016 17:00

Voděrady A - Žďár

SO

21.05.2016 17:00

Javornice A - Žďár

SO

04.06.2016 17:00

Slatina - Žďár

SO

18.06.2016 17:00

28.05.2016 17:00
11.06.2016 17:00

- pozor, u venkovních utkání může dojít ke změně v časech zápasu
Loučím se s Vámi našim žďárovským NaŽďár a těším se u zeleného pažitu!
Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Leden
 Schůzka sboru.
 Výroční valná hromada se konala 16.01.2016.
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 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V tomto měsíci se zástupci našeho sboru účastnili Výročních valných
hromad okolních SDH.
Únor
 Mimořádná výroční valná hromada se uskutečnila 05.02.2016. Na
této valné hromadě byla zvolena starostkou sboru Kamila Berounská.
Také zde byla dohodnuta přeregistrace sboru, která byla dle zákona
nutná

k jejímu

dalšímu

nepřeregistrovaly

by

fungování.

k 30.06.2016

Všechny
musely

sbory,
být

které

se

zlikvidovány

stanoveným likvidátorem a přestaly existovat.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Dne 26.02.2016 se konal pravidelný Hasičský ples. Děkujeme všem
sponzorům, hasičům a přispívajícím, kteří nám přispěli cenami do
tomboly. Také děkuji všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci plesu.
 O den později v sobotu 27.02.2016 se konal tradiční Dětský karneval. Do
našeho království dorazil Král s Královnou dvěma krásnými dcerami,
královským šaškem, komornou a královskými strašidly. Děti se účastnily
soutěží a jako odměnu dostaly různé sladkosti a dárečky. Chtěla bych
poděkovat všem hasičům, kteří se podíleli na této akci. Také děkuji Míše
Duškové, Simoně Němcové, Martině Benešové, Šárce Venclové, Darče
Fořtové a Kamče Berounské za jejich pomoc s pořádáním karnevalu.
Velice

děkuji

Haně

Zoubkové

výborné
které
děti.

paní
za

perníčky,
napekla

Na

přispěly:

pro

tuto

akci

SDH

Žďár

nad Orlicí, Obec Žďár
nad

Orlicí,

Českomoravský štěrk
Světlá, Nika Chrudim,
Papírnictví

Jiří

Uhnavý Týniště nad
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Orlicí, Autodoprava Roman Schrom, Simona Němcová, Antonín Peterka,
Lékárna U krále Jiřího Týniště nad Orlicí,

Březen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Dne 19.03.2016 se koná Maškarní karneval pro dospělé. Informace a
fotografie budou v příštím zpravodaji z důvodu uzávěrky zpravodaje před
konáním karnevalu.
Za SDH a JSDH Kamila Berounská

SVÁTKY JARA
O velikonočních zvyklostech už bylo napsáno mnoho. Jen bych dodala, v Česku
je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Pověst praví, že dívky mají být na
Velikonoce vyšlehány pomlázkou z mladého vrbového proutí, aby zůstaly po celý rok
zdravé a plodné. Ze stejného důvodu dostávají chlapci vajíčko, prastarý symbol nového
života. Někde chodí ženy a dívky na pomlázku čtrnáct dní před klučičí koledou, jinde
na Velikonoční pondělí odpoledne a někde se koledníci polévají vodou, chlapci děvčata
i naopak. To je podle zvyků v určitém kraji.
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VELIKONOČNÍ ZVYKY V ZAHRANIČÍ
Ve Spojených státech jsou Velikonoce také náboženským svátkem. Mnoho rodin
navštěvuje kostel a zdobí velikonoční vajíčka. V sobotu se zdobí vajíčka a v neděli je
děti hledají po domě a zahradě, kam je poschovával zajíček.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.
V Norsku kromě lyžování a malování vajíček patří k velikonočním zvyklostem
řešení kriminálních příběhů, v televizi, rádiu i v knihách.
Na Ukrajině se tradičně peče velikonoční chléb PASCHA v několika různých
velikostech, pro každého člena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pasha je
zdobena ornamenty, osmiramennými kříži, věnci, ptáčky a květinami ze stejného
těsta.
V Rusku se peče KULIČ, to je neozdobený chléb politý sněhem z bílků. Na tyto
chleby paschu a kulič se používají speciálně vytvořené keramické formy, v mnoha
domácnostech využívají i různé široké hrnce. Vždy se pečou na Velký pátek.
PRANOSTIKY JARA
Konec masopustu jasný – len krásný.
Krátký masopust – dlouhá zima.
Na ostatky lužky (kaluže) – boudou jablka, hrušky.
Suchý půst – úrodný rok.
1.3. Svatá Eudokie psa po uši zavěje.
2.3. Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se snadno vlčí neduh chytí.
O svaté Anežce od kamen se nechce.
3.3. Mrzne-li o Kunhutě, mrzne ještě 40 dní.
5.3. Na Kazimíra pohoda – na kobzole (brambory) úroda.
6.3. Svatá Feličita sníh z polí odmítá. Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
7.3. O svatém Tomáši bředne sníh na kaši. Zima kterou Tomáš nese, dlouho s námi
ještě třese.
9.3. Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
10.3. Mrzne-li na den čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet mrazíků. Svatá Panna
Viktorie obrázky do okna ryje.
12.3. Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře, čáp letí přes moře, ledy plují do moře,
vlaštovičky od moře, zábavu otevře. Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře. Na
svatého Řehoře, všecko na dvoře krákoře.
15.3. Na svatého Longina práce v poli začíná.
17.3. Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mráz ještě celý měsíc.
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19.3. Josefova širočina ničí poslední ledy. Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý
rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a neúroda. Je-li na svatého Josefa vítr, fouká
čtvrt roku. Vítr z Moravy – bude hodně trávy, a když z polské strany – bude zrní, slámy.
Josef s Marií zimu zaryjí.
20.3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21.3. Svatý Benedikt má ječmen a cibuli sít. Byť byl jarní den na zakázku, nechoď ještě
nalehko na procházku, ať tvé zdraví netratí svou sázku. Za rovnodenní větry nelení.
25.3. Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok. Matka boží trávu
množí. Svatý Matěj přidá polínko, svatý Josef dvě a Panna Marie celou náruč. Jaké
zvěstování Boží Matky – takové velikonoční svátky.
30.3. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31.3. O svaté Balbíně je už po zimě.
Možná mladým se ta jména zdají cizí a neodpovídají dnešním jménům
v kalendáři, ale tak to dříve bylo v kalendářích křesťanských.
Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce

Jako gestor pro oblast dopravy jsem velmi rád, že se s Vámi mohu podělit o
dobrou zprávu: cestování mezi Borohrádkem a Albrechticemi se zlepší a to díky
připravené rekonstrukci krajské silnice.
Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce havarijního stavu silnice II/305
v úseku Albrechtice nad Orlici – Borohrádek včetně opravy silničních mostů ev. č.
305-009 a ev. č. 305-010 a některých propustků je již vypsáno.
Začátek úseku je na silnici II/305 od křižovatky se silnicí III/3051 v obci
Albrechtice nad Orlicí, konec úseku je v místě křižovatky I/36 v obci Borohrádek.
Celková délka rekonstrukce je 6,231 km.
Stavba bude rozdělena na 2 části: v roce 2016 bude realizován úsek v délce
3,574 km od obce Albrechtice nad Orlicí po průtah obcí Žďár nad Orlicí, včetně opravy
dvou mostů.
V roce 2017 bude realizován zbytek úseku v délce 2,657 km, tj. extravilán a
intravilán města Borohrádek. Zakázka bude realizována v návaznosti na realizaci
přechodů a rekonstrukci kanalizace, kde investorem je dotčená obec, či město.
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Rekonstrukce komunikace se předpokládá financovat z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a Královéhradecký kraj zajistí spolufinancování.
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je v květnu 2016 (16.5.2016) a
termín dokončení v říjnu 2017. Maximální cena za plnění zakázky je ve výši
72 042 678,90 Kč bez DPH.
S úctou
Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Dne 6. února jsem
měla tu čest přivítat
naše nové občánky, a
to:
Terezu
Dvořáčkovou, Jiřího
Andrašíka a Kamilu
Säcklovou
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Vítáme nové občánky
Ondřej Kupka

nar. 3.2.2016
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – leden – březen 2016
83 let

Josef Falta

80 let

Marie Fibikarová

83 let

Marie Římalová

81 let

Jaroslava Faltová

84 let

Eliška Nyklová

70 let

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

Rozloučení
Jaruška Kupková

r. 1924

Marie Vošlajerová

r. 1942
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