Zápis ze schůze OV konané dne11.1.2016
Přítomni: Winkler, Vybíral, Vondrková, Štěch, Schonbauer, Chvala, omluvena Pundová
Program schůze: Seznámení členů OV s průběhem schůzky předsedů OV z 5.1.2016
Zhodnocení akcí za rok 2015
Plán akcí na rok 2016
Příprava veřejné schůze na 25.1.2016
Diskuze
Předseda seznámil přítomné členy OV s průběhem jednání schůzky předsedů OV částí města J.
Hradec a se závěry z této schůzky. Oblast financování činnosti – k dispozici 10 000,- Kč, jsou určeny
kapitoly , z nichž lze čerpat. Oblast investic – H. Žďár nemá v letošním roce žádnou větší investici, na
obnovení zvoničky je v plánu 100 000 Kč. Diskutována forma obnovy, jsou navrhovány dvě možnosti:
1)Demontáž stávající zvoničky, výroba nových dílů (kotevní tyče, nové mezikusy, pozinkování těchto
dílů, zrestaurování (očištění, nátěr, event.. výměna) dřevěných částí, zrestaurování vrcholové části
zvoničky (konstrukce střechy, zavěšení zvonu, vlastní zvon) a opětovné sestavení do původní podoby
zvoničky.
2)Demontáž zvoničky, restaurace vrcholové části zvoničky, nová, (zřejmě dřevěná) konstrukce hlavní
části zvoničky
Vzhledem k tomu, že ani členové výboru nejsou v této otázce jednotní a jedná se o určitou
dominantu centrální části obce, bylo dohodnuto, že tato otázka bude předložena občanům na
veřejné schůzi k projednání.
Akce roku 2015 můžeme hodnotit vesměs jako velmi úspěšné, po dlouhé době prvním masopustním
průvodem počínaje, dále dětským dnem, tanečním večerem, rozloučením s prázdninami, účastí na
Hrách bez hranic pokračujíc a rozsvěcením vánočního stromku spojeným s mikulášskou nadílkou
konče.
Plán akcí na rok 2016:
Všechny akce budeme pořádat ve spolupráci se spolkem Horní Žďár žije zhruba ve stejném rozsahu,
jako v roce2015.
13.2.2016

Masopust

4.6.2016

Dětský den

25.6.2016

Taneční večer

28.8.2016

Rozloučení s létem

????

Hry bez hranic, pořádá H. Skrýchov

3.12.2016

Rozsvícení vánočního stromku + mikulášská nadílka

Předseda spolku „H. Žďár žije“ byl upozorněn na termín předložení žádostí o financování grantů na
akce a to 20.1. – 31.1.2016 a to jednak u akcí pro děti u odboru školství, u akcí pro dospělé u odboru
kultury.
Příprava veřejné schůze: Termín dle dohody s Ing. Komínkem 25.1.2016 v 19.00 hod v hostinci U
Pundů. Pozvánky zajistí Winkler, distribuci zajistí Winkler (část směr D. Pěna), p. Štěchová ( centrální
část), Vondrková (část za řekou). Pozvánky budou předány osobně jmenovaným 18.1.2016.
Diskuze: p. Schonbauer – je v kontaktu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
ohledně rozhodnutí o demolici tzv. papíráku.( Dne 6.1.2016 se uskutečnila prohlídka tohoto objektu
pracovníkem výše uvedeného úřadu za účasti. P. Schonbauera a Winklera, z níž vyplynul závěr, že
demolici je jediné řešení a písemné vyjádření bude vydáno do konce ledna 2016). Pokud bude mít
město souhlas ÚPZSVM, budeme požadovat zpracování projektové dokumentace z rozpočtové
rezervy v letošním roce a a zařazením stavby do rozpočtu příštího roku.
Dále byla diskutována situace kolem popelnic na separovaný odpad. Stávající uspořádání je zcela
nevyhovující, prostor je příliš malý, část kontejnerů je mimo zpevněnou plochu. Za vzorové
uspořádání považujeme řešení v D. Pěně – vyhrazený dostatečný prostor, zastřešený lehkou
konstrukcí.
V souvislosti s možností předat obyvatelům MČ malý dárek k význačným jubileím by bylo vhodné, aby
osadní výbor měl k dispozici data narození obyvatel MČ nebo aby byl MÚ na tato výročí upozorněn.
Zapsal: Winkler

