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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 7. listopadu 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. pronájem části budovy čp. 133, která je součástí st. parcely č. 199 v k.ú. Žďár nad
Orlicí – prostor sloužících podnikání za účelem provozování obchodu se
smíšeným zbožím a pověřuje starostku obce uzavřením nájemních smluv mezi
pronajímatelem Obcí Žďár nad Orlicí a nájemcem panem Pavlem Horákem, a to v
souladu s podmínkami uvedenými v záměru obce pronajmout prostory sloužící
podnikání, který byl zveřejněn dne 6.9.2017.
2. přednesená rozpočtové opatření 12//2017 v plném rozsahu a pověřuje účetní
obce jejich provedením v účetním období listopad 2017.
3. podání žádostí o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj v Programu Podpory
obnovy venkova 2018:
 k realizaci záměru dětského hřiště (workout – tělocvičné prvky) – Dotační
titul č. 2 – PODPORA ZAPOJENÍ GENERACÍ DO KOMUNITNÍHO ŽIVOTA
V OBCI.
 k realizaci záměru sportoviště pro děti a mládež (zhotovení bezprašného
povrchu na dětském sportovišti) – Dotační titul č. 6 – PODPORA OBNOVY
SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY
4. Příkazní smlouvy č. 20170023 a Příkazní smlouvy č. 20170024 mezi příkazcem
Obcí Žďár nad Orlicí a příkazníkem JD-dotace s.r.o. a pověřuje starostku obce
uzavřením těchto smluv.
5. předání majetku – průmyslového objektu – vodárny na pozemku p.č. st. 256 v k.ú.
Žďár nad Orlicí k hospodaření DSO Tichá Orlice a pověřuje starostku obce
realizací tohoto předání majetku.
6. smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací pro období 2017/2018 mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a firmou Autodoprava Roman Schrom a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
7. Směrnici č. 2/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
v Obci Žďár nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 10/2017 a 11/2017 v plném rozsahu provedená
dne 6.9.2017 a 1.10.2017.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. nabídku České pošty, s.p. na spolupráci Obce Žďár nad Orlicí v projektu „Pošta
Partner“.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12. prosince 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. vyrovnaný rozpočet obce v příjmech i výdajích na rok 2018 ve výši 6 530 000,- Kč.
2. střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2019 - 2021.
3. rozpočet – plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí na rok 2018.
4. střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí pro rok 2019 – 2021.
5. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
6. prodej obecního pozemku p.č. 893/10 o výměře 18 m2 v k.ú. Žďár nad Orlicí za
cenu 70 Kč/m2 a zřízení práva služebnosti k vstupu na pozemek a pověřuje
starostku obce uzavřením Smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene mezi
prodávajícím – povinným z věcného břemene Obcí Žďár nad Orlicí a kupujícím –
oprávněným z věcného břemene GridServices, s.r.o. a pověřuje starostku obce
k podpisu této smlouvy.
7. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 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.
8. mimořádnou odměnu starostce za splnění významných úkolů obce - vedení a
úspěšné zakončení rekonstrukce budovy OÚ, organizaci oslavy žehnání obecních
symbolů.
9. jmenování člena školské rady Základní školy a mateřské školy Žďár nad Orlicí
p. Kamila Kouckého.
10. Zprávu o uplatňování územního plánu Žďár nad Orlicí (za období 10/2013 –
10/2017) 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).
11. Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková
organizace, se sídlem T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek.
12. Obecně závaznou vyhlášku obce Žďár nad Orlicí č. 1/2017, kterou stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 13/17 v plném rozsahu provedená dne
1.12.2017.
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Zastupitelstvo obce zamítá:
2. žádost o poskytnutí příspěvku MAS Nad Orlicí, o.p.s. na dofinancování režijních
nákladů.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
závěr roku se nám neodvratitelně blíží a většina z nás rekapituluje minulé
a plánuje budoucí. Z pohledu obecního dění byl rok 2017 opravdu vydatný. Ne
úplně šťastně se naše obec v měsíci únoru celostátně proslavila „ptačí
chřipkou“, zahájili jsme a úspěšně zakončili rozsáhlou rekonstrukci budovy
obecního úřadu, nechali zhotovit komunální symboly (znak a vlajka), které byly
žehnány na jedné z historicky největších slavností obce, úspěšně proběhl
konkurz na ředitele/ku místní základní a mateřské školy, generálně se opravila
cesta do osady Chotiv…..a konec dobrý…všechno dobré – podařilo se získat
nájemce, který bude v prostorách přízemí budovy obecního úřadu provozovat
obchod se smíšeným zbožím (předpokládané otevření v průběhu ledna 2018).
Prosincové vydání zpravodaje také tradičně věnuji informaci o rozpočtu
příštího roku, neboli co se za obecní peníze chystá, do čeho se bude investovat,
na co se jako občané můžete těšit . Rozpočet byl schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2017, a to jako vyrovnaný v příjmech i
výdajích ve výši 6 530 000,- Kč. Vzhledem k optimistickým prognózám, kdy by
nemělo dojít k poklesu ekonomického růstu, byly příjmy obce predikovány
v obdobné výši jako v roce letošním. Naproti tomu byla výdajová část rozpočtu
podřízena jak výdajům zajišťujícím bezproblémový chod služeb, institucí a
spolků v obci, tak na plánované investice a opravy. Z těch nejzásadnější a
finančně nejnáročnějších bych jmenovala:
 zhotovení bezprašného povrchu na dětském sportovišti – podána žádost o
dotaci
 instalace „workout“ sestavy a prvků na veřejné prostranství za školní
zahradou – podána žádost o dotaci
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 obnova obecní techniky
 obnova

a

pořízení

mobiliáře

obce

(odpočinkový

altán

k rybníčku,

informační tabule v samotné obci i v osadách, výměna laviček apod.)
 údržba a revitalizace veřejné zeleně, zdravotní řez stromů, vypracování
projektu a případná realizace úpravy veřejného prostranství za parčíkem
 rozšíření obecního rozhlasu (za účelem zkvalitnění přenosu zpráv budou
doplněny hlásiče)
Část financí spolknou nutné opravy místních komunikací, v roce 2018 také
znovu zahájíme intenzivní jednání na téma odkupu pozemků pod provizorní
pochůznou plochou podél části silnice II/305, jejichž vlastnictví je nezbytné
pro podání žádosti o stavební povolení na vybudování chodníku ze zámkové
dlažby. Rádi bychom také pokračovali v tradici nejen již zažitých kulturních
akcí, ale plánujeme i pořádání tzv. „Letní slavnosti“ s programem a večerní
zábavou.
To jsou ve zkrácené verzi úkoly, které zastupitelstvo a zaměstnance Obce
v příštím roce čekají. Není jich málo a jasné je již teď, že plnění většiny
přesáhne řádnou pracovní dobu. Ale pokud trvají u většiny z Vás pozitivní
ohlasy a je znatelná občanská účast na obecním dění, je to práce naplňující,
která stojí za všechno to úsilí.
Vážení, do nadcházejících vánočních svátků
Vám přeji klid v duši a mír v srdci, pokud možno
co nejvíce krásných setkání se svými nejbližšími a
do nového roku jen štěstí, zdraví a optimismus
s vědomím,

že

dobro

nevítězí

nad

zlem

jen

v pohádkách.
Martina Benešová

 ke dni 11.12.2017 má obec 509 obyvatel.
 V PRŮBĚHU MĚSÍCE LEDNA 2018 BUDE ZNOVU OBNOVEN PROVOZ
MÍSTNÍHO

OBCHODU

SE

SMÍŠENÝM

ZBOŽÍM.
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O KONKRÉTNÍM DATU OTEVŘENÍ A PROVOZNÍ DOBĚ BUDE ZVEŘEJNĚNA,
VYHLÁŠENA A DISTRIBUOVÁNA MEZI OBČANY.
 SE BUDE KONAT VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY, A TO VE DNECH
12. A 13. LEDNA 2018; PŘÍPADNÉ II. KOLO VE DNECH 26. A 27. LEDNA 2018.
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018
ODPADY:
Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2018 zůstává stejná jako
v minulém roce.
-

částka za osobu, mající v obci trvalý pobyt

530,- Kč

-

děti do 6 let a osoby starší 75 let platí polovinu

265,- Kč

-

částka za objekt k rekreaci

530,- Kč

PSI:
-

částka za 1 psa

50,- Kč

-

za druhého a každého dalšího psa

75,- Kč

POPLATKY JSOU SPLATNÉ DNE 30. DUBNA 2018.
1) BEZHOTOVOSTNÍ platbu lze provést od 1.1.2018 do 30.4.2018 převodem na
účet obce číslo 8229571/0100. Variabilní symbol uveďte takto:
Žďár nad Orlicí, Horní Žďár

VS 1XXX + Vaše čp. nebo če
(příklad : u čp.133 se uvede VS 1133)

osada Světlá

VS 2XXX + Vaše čp. nebo če

osada Chotiv

VS 3XXX + Vaše čp.
VS 4XXX + Vaše če.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno plátce a počet osob, za který je poplatek hrazen,
případně počet psů.
2) V HOTOVOSTI lze platbu uhradit do pokladny obecního úřadu od 1.3.2017 do
30.4.2018 a to v úřední hodiny:
Pondělí : 8.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00
Středa

: 8.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00
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Halloweenská stezka odvahy
Dne 3. 11. 2017 se ve Žďáru nad Orlicí uskutečnila akce Halloween.
Začínala u školy, kde jsme se dozvěděli, co máme dělat a dostali jsme kartičky
s tajenkou. Poté jsme šli po skupinkách směrem z kopce na první stanoviště
stezky. Čekal tam na nás kat, který nám položil hádanku, když jsme ji uhodli,
napsal nám kousek tajenky na kartičku. Šli jsme ze stanoviště ke stanovišti, až
jsme došli na to poslední. Mezi tím jsme se setkali s mnoha strašidly, např.
s vodníkem, klaunem, čerty, Fredy Kruegerem a dalšími.
Každý nám napsal další písmena do tajenky. Tajenka zněla: STRACH
VELKÝ JE NEPŘÍTEL.
Potom

jsme

šli

do

hospody na ples upírů.
Tam

jsme

tancovali,

dělali všechno možné a
hlavně jsme se bavili.
Vyzkoušeli jsme si i
kolo štěstí, ze kterého
jsme

si

vylosovali

malou odměnu. VŠE
se

nám

moc

líbilo.

Nejvíc se nám líbilo kolo
štěstí.
Tereza Davidová, Eliška
Novotná žákyně 5. třídy
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Vánoční jarmark
Děti ze školy a
školky děkují všem,
kteří si koupily
vánoční
výrobky.
Za vydělané peníze
zaplatíme autobus
na vánoční výlet do
Potštejna.

OKRESNÍ PŘEBOR II. TŘÍDY
1. Jak hodnotíte výkony a výsledky vašeho mužstva v podzimní části?
Velice negativně, naše umístění v tabulce je pod očekávání. Tabulka je
našlapaná a soutěž vyrovnaná, proto těžce sbíráme každý bodík. Hráli jsme
relativně v podobném složení, akorát se nám trochu začala sypat záloha. Kvalita
okresní soutěže je vysoká.
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2. Naplnily se vaše předsezonní plány a odpovídá umístění možnostem
týmu?
Prakticky jsem odpověděl v předchozím bodu. Plány byly klidný střed a
umístění tomu neodpovídá.
3. Jste spokojen s výkony jednotlivců? Kdo patřil k oporám týmu, kdo
vás zklamal?
Nerad, ale musím vyzvednout našeho „bombéra“ Koláře, branky a spousta
dalších asistencí, to si zaslouží pochvalu, stejně jako jeho nasazení a bojovnost
na hřišti. A navíc je to hráč i do party v kabině. Nezávidím obráncům soupeře.
4. Zvýšila se nebo snížila kvalita OP II. třídy?
Jednoznačně se zvýšila. Není divu, že se týmům z nižší soutěže nechce k nám
postupovat. Momentálně v okrese není slabých týmů, každý zápas je těžký.
5. Plánujete změny v hráčském kádru?
Zatím neplánujeme.
6. Kdy zahájíte přípravu na jarní část OP II. třídy?
Prakticky

tradičním

silvestrovským

fotbálkem

(31.12) u nás na place. Koná se taky umělka V
Týništi. Ale v plánu je po
našem fotbalovém plese,
tj.

zhruba

v

polovině

ledna 2018.

Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.
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V minulém čísle jsem zveřejnila pár statistik hasičského záchranného
sboru a dnes bych na tyto zajímavosti chtěla opět navázat.
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V tomto adventním období se stává mnoho požárů, a proto jsem vyhledala další
zajímavosti a hlavně rady jak jim předejít.
Požáry adventních věnců
Přiblížil se vánoční čas, tedy doba, kdy na adventním věnci zapalujeme každý týden
adventní svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou
s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny
vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z
umělých vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých
materiálů

rychle

šíří

a

mohou

způsobit

značné

materiální

škody.

Jen loni v prosinci evidují hasiči 1 456 požárů. Ty si vyžádaly 8 lidských životů
a 139

lidí

se

při

nich

zranilo. V příčinách

„vánočních“

požárů

vedou

ty,

které způsobily svíčky, nejčastěji na adventních věncích. K takovému požáru dojde
velmi snadno - na malý věneček z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně
zapomene. Svíčky pak při dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a
zařízení bytu. Pozor by si měli dávat zvláště majitelé domácích mazlíčků, především
koček. Hasičští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy příčinou požáru byl adventní
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věnec, který ze stolu shodila kočka. Kočka skočila na stůl, stáhla z něj ubrus i
s hořícím věncem, a následně došlo k požáru bytu. Rizikové jsou z pohledu hasičů
také věnce, které si lidé dělají sami doma.

Každoročně řeší hasiči požáry

adventních věnců, na kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku, nebo
bylo moc chvojí kolem svíček, které od plamínku svíčky chytlo. Pamatujte, že hořící
svíčka je otevřený oheň a jako s takovou by se s ní mělo zacházet. Každý rok
dochází během vánočních svátků k

požárům od hořících svíček, zejména těch

umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a
lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.
Zde je pár užitečných rad, které je dobré dodržovat:
1. Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete.
Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin
apod. Na trhu se objevují adventní věnce, které jsou vyrobeny například ze
suchých dřevěných pilin, na nichž jsou bez jakýchkoliv podkladových misek
přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit
požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.
2. Správně vybírejte i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené např. do svícnů)
nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či
okolí zapálit. (Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou
vrstvou, které hoří dlouho).
3. Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém
případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící
přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce).
V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných
podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě
bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
4. Svíčky

umísťujte

v dostatečné

vzdálenosti

od

hořlavých

materiálů,

rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti
sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle
přenese na nábytek a zařízení bytu.
5. Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení.
6. Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou.

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 13

7. Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku
převrhnout.
8. Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte
nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu
odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.
Co dělat v případě požáru?
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat
chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár zlikvidovat vlastními silami. V takovém
případě je nutné reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v zárodku
uhasit improvizovanými prostředky, např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými
silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje
či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví
je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za
každou cenu sami. Pokud zjistíte, že požár sami nemůžete uhasit, zavolejte hasiče
pomocí linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za několik minut.

Opět jsou tu Vánoce,
ten krásný čas rodinných setkání,
radostí z dárečků, čas porozumění,
slibů a předsevzetí…
Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc
přetrvala a úspěchy příštího roku
ať předstihnou roky minulé.
Příjemné prožití vánočních svátků Vám přeje SDH
Žďár nad Orlicí.
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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Od paní Dany Škopové jsem dostala
starý sešit, který je nadepsán jako „RADY
V DOMÁCNOSTI“.

Nejen

hospodyňky

si

zapisovaly různé rady. V tomto případě sešit
sepisoval
popisného
vesničce

pan

František

132.
několik

Škop

Škopových
rodin.

ze

čísla

bylo

v naší

se

dobře

Aby

rozeznaly, měly rodiny různé přezdívky.
Škopovi

od

„HEJPRĎASOVI“.

transformátoru
Paní

Škopová

byli
z návsi

měla přezdívku „MAKRONKA“, a to protože
měla ráda kokosky. Škopovi co bydleli
v kopečku, byli „BARYCHOVI“. Pan Škop
choval ptáky a vždycky měli velkého psa
Baryka. Poslední Škopovi měli přezdívku
„MÁLEČKOVI“, snad proto, že byl pán malý
vzrůstem. Jeho jsou rady a některé z nich Vám opisuji níže:
Peřiny nikdy nevěšíme na prudké slunce, vylučuje se tím z peří tukovina a
peřiny pak zapáchají ztuchlinou
Muší

stopy

z kovových

předmětů

odstraníme

snadno

kašičkou

z cigaretového popela a kapky petroleje.
Ztvrdlý sír zabalíme do ubrousku namočeného v pivě nebo ve slané vodě.
Mléko neuteče, položíme-li na hrnek nůž nebo něco podobného.
Staré máslo nebo sádlo přeškvaříme s kouskem mrkve nebo kůrkou chleba.
Omastek při smažení se nepřipálí, dáme-li do něho slupku syrové
brambory.
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Lahve a sklenice čistí slupky ze syrových brambor. Cínové a plechové
nádobí čistíme louhem z bramborových slupek.
Lahve od oleje vymyjeme vyvařenou kávovinou a třepeme, než omastek
odstraníme.
Stříbro zčernalé vyčistíme hadříkem namočeném ve čpavku.
Bronzový lustr vyčistíme horkým odvarem cikorky.
Namrzlé brambory, aby ztratily nasládlou chuď postaví se na oheň ve
studené vodě a jak se počnou vařit, voda se hned slije a na brambory se dá nová
vařící voda, ve které se dovaří.
Je-li mléko zředěné, poznáte, ponoříte-li do něho hladký drát. Nezůstanou-li
na drátě stopy mléka, je to důkaz, že je mléko zředěné.
Tvrdé pečivo změkne a bude jako čerstvé, vložíme-li je do kameninové
nádoby, přiklopíme a ponoříme nádobu do vařící vody. Nádobu vyndejte, až voda
zchladne.
Okopané špičky hnědých bot zkuste natřít jodovou tinkturou.
Zažloutlé prádlo zbělá, namočí-li se přes noc do čisté vody s vymačkanou
šťávou z citronu nebo lžící čistého lihu.
Nasype-li se hrst soli na oheň, v kamnech se netvoří saze.
Skvrny od červeného vína a inkoustu, jsou-li hned zasypány solí, zmizí.
Sůl rozpuštěná v lihu nebo čpavku, odstraní mastné skvrny z látek.
Skvrny od čokolády odstraníme studenou vodou a benzínem na vlněné
látky a svetry.
Skvrny od jahod vyčistíme, když je namočíme do horké vody a vypereme
horkým octem.
Chléb neokorá, vložíte-li ho do plechovky a přiložíte-li kousek rozkrojeného
jablka, chléb Vám vydrží vláčný i několik dní.
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Rozkrojený brambor používám místo mýdla na vydrhnutí dřevěného stolu,
lavic, prkének a nožů.
Toaletní mýdlo déle vydrží, když jednu stranu zabalíme do staniolu a touto
stranou pokládáme na umyvadlo.
V dnešní době saponátů a různých přípravků jsou tyto rady směšné. Ale
člověk vidí, že si naši předci poradili se vším.

Připravila Věra Václavíková, kronikářka obce

Rok 2017 mně v tomto ohledu opravdu udělal radost. Měla jsem tu čest poprvé
v rekonstruovaných prostorách přivítat nové občánky:

DNE 30. 9. 2017 – ANTONÍNA KOUTA, TEREZU JEDLIČKOVOU A LUĎKA
CABALKU
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DNE 11. 11. 2017 – Viktorii Husákovou, Františka Kafku a Barboru
Zahálkovou, které byl předán upomínkový dar jako prvnímu 500-stému
občanovi v novodobé historii obce Žďár nad Orlicí (obec měla naposledy
500 obyvatel v roce 1976).
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Vítáme nové občánky
Filip Säckl

nar. 30. 9. 2017

Kryštof Hon

nar. 14. 11. 2017
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – říjen – prosinec 2017

87 let

Jiřina Weigertová

83 let

Marie Provazníková

75 let

Marie Horčičková

80 let

Roman Schrom

91 let

Olga Šumpíková

70 let

Marie Schromová

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

Rozloučení
Božena Pinkasová

r. 1928

Jiří Zahálka

r. 1953
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