BŘEZEN 2014

Plesová sezóna 2014 – Fotbalistický ples, Hasičský bál
a Dětský karneval
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 14. března 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o dílo – zhotovení projektové dokumentace k výměně zdroje tepla + úpravy
ústředního topení v budově místní základní a mateřské školy mezi objednatelem Obcí
Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Janem Skrbkem.
2. Smlouvu o dílo – doměření stavby, digitalizace existujících podkladů a projekt stavebních
úprav v budově místní základní a mateřské školy mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí
a zhotovitelem atelierem Archiceps HK.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy č. 5/2013 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o..
4. Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014 uzavřené mezi
Obcí Žďár nad Orlicí a Tělovýchovnou jednotou Sokol Žďár nad Orlicí.
5. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Oblastní charitou Červený
Kostelec.
6. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže Hradec
Králové pro účely ekologické akce „7. ročník čištění koryta řeky a přilehlých břehů
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
7. prodej obecního pozemku p.č. 131/1 o výměře 111 m2 ostatní plocha/manipulační plocha
v k.ú. Žďár nad Orlicí za cenu 70 Kč/m2 a pověřuje starostku obce uzavřením kupní
smlouvy mezi prodávajícím Obcí Žďár nad Orlicí a kupujícím Ing. Alešem Plíhalem.
8. Darovací smlouvu o darování infrastruktury - vodovodu a kanalizace mezi dárkyní Marií
Schromovou a obdarovanou Obcí Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce přípravou
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
HELIOS FENIX č. F-10-01145.
10. zprávy kontrolního a finančního výboru obce dle příloh č. 2 a č. 3 zápisu.
11. zahájení jednání ohledně směny pozemků mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Lesy ČR, s.p. a
pověřuje starostku obce jednáním v této věci.
12. vnitřní předpis obce Směrnici č. 2/2014 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v obci Žďár nad Orlicí.
13. návrh inventarizační komise Obce Žďár nad Orlicí na vyřazení a likvidaci majetku dle
přílohy zápisu č. 4.
14. návrh inventarizační komise při Základní škole a mateřské škole, Žďár nad Orlicí, okres
Rychnov nad Kněžnou na vyřazení a likvidaci majetku dle přílohy zápisu č. 5.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu dle přílohy zápisu č. 1.
Zpracovala: M. Benešová
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Vážení spoluobčané,
při přípravě březnového vydání zpravodaje mne vždy napadá, že již za
nedlouho

přivítáme

jaro,

roční

období,

které

většinu

z nás

naplňuje

radostnějším pocitem ze života. V letošním roce to ale vypadá, že podzim
pozvolna přešel do jara. Nejsem z těch, kterým by „se tento způsob zimy zdál
poněkud nešťastným“, ale chápu, že milovníci zimních sportů a hlavně děti byly
z letošní zimy značně roztrpčeny. Ale co jsme si aktivně neužili v zimě, můžeme
napravit na jaře. Opravdu brzký začátek jara nás přímo vybízí k činnostem,
které obvykle začínáme provozovat minimálně o měsíc déle – jízda na kole,
kolečkových bruslích, procházky po našem krásném okolí a především práce
údržbové a zahrádkářské kolem nemovitostí.
Díky absenci sněhové pokrývky a hezkému počasí nám ale bohužel byly
odhaleny i některé neduhy „lidské tvořivosti“. V místě nazývaném „u dubu“ byla
na náklady obce zlikvidována černá skládka lepenkového materiálu a zbytků
asfaltu, tedy odpadu, kterého se lze celkem lehce zbavit na překládací stanici
odpadů v Albrechticích nad Orlicí. Chápu, že využití této služby za poplatek
může některé osoby odradit, ale věřte, že pokuta, která za nelegální uložení
odpadu může být uložena, je mnohonásobně vyšší. Dalším projevem lidské
nedisciplinovanosti a ignorance je objíždění zpomalovacích prahů přes veřejné
prostranství na návsi u dětského hřiště. Tyto prvky nebyly na komunikaci
nainstalovány za účelem znepříjemnění života účastníkům silničního provozu,
ale z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti v místech, kde si hrají děti. Jak nám je
dobře známo, rovinka s dobrou viditelností svádí nejednoho řidiče k rychlejší
jízdě. Bohužel i přes mé optimistické vyhlídky nebyl smysl tohoto opatření
všemi pochopen a přilehlé veřejné prostranství začaly hyzdit vyježděné koleje.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce operativně rozhodlo ohraničit část jedné
strany komunikace obrubníky. U některých občanů panuje názor, že se celá
situace dala vyřešit oplocením dětského hřiště. Tady si ale dovolím oponovat.
Oplocení v daném místě by bylo velmi komplikované, jelikož by bylo nutné
zachovat přístupové vjezdy k přilehlé nemovitosti a k dětskému sportovišti a ani
údržba takto zaploceného prostoru by nebyla jednoduchá (sekání trávy, úpravy
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povrchu pod dětskými prvky). Výhodou takto umístěných obrubníků je, že se
eliminuje počet „vjezdů“ na veřejné prostranství – náves, a tím se zamezí
rozjíždění celé plochy. Do budoucna je nutné naplánovat komplexnější úpravu
této části obce včetně jasně definovaných vjezdů k nemovitostem. Náves by
měla být srdcem obce, tudíž i reprezentativním prostorem.
V měsíci únoru vykonala Státní zemědělská a potravinářská inspekce
kontrolu v místním obchodě se smíšeným zbožím. Na základě jejího zjištění bylo
doporučeno provést opravu podlahové krytiny. Jelikož se bude jednat o
poměrně

provozně

náročnou

opravu

(nutné

vystěhovat

zboží

a

regály

z obchodu), budete o přesném termínu realizace akce a případném omezení
provozu (které se budeme snažit minimalizovat na co nejnutnější dobu)
v dostatečném předstihu informování.
A co jinak nového? V prosincovém vydání zpravodaje jste byli informováni
o plánovaných akcích pro rok 2014. Jedna z nich je „Výměna otopné soustavy a
změna způsobu vytápění v budově místní Základní a mateřské školy“. Na
základě schválení zastupiteli obce byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení
projektové dokumentace výměny zdroje tepla + úpravy ústředního topení
v objektu budovy místní ZŠ a MŠ a Smlouva o dílo na zaměření a digitalizaci
podkladů stavby budovy, projekt stavebních úprav, získání stavebního povolení.
Dle smluvní dohody je termín dodání výše uvedeného 2. května 2014, tzn. že
ihned po tomto termínu bude vyhlášeno poptávkové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu – výběr zhotovitele daných prací. Již při počátečním plánování
této opravy bylo jasné, že se bude jednat o náročnou akci po stránce finanční i
realizační. Vyhnutí ale nebylo, současná otopná soustava dosluhuje a technicky
nevyhovuje. Vzhledem k faktu, že se jedná o školní budovu, je nutné pečlivě
naplánovat a přesně dodržovat harmonogram prací tak, aby provoz ve školní
jídelně a v mateřské škole byl omezen na co nejnutnější dobu – informace viz
článek „Zprávičky ze školy a mateřské školky“. Dalšími v současné době
projednávanými investicemi jsou opravy komunikací – o jejich průběhu budete
informování v příštím vydání zpravodaje.
Na závěr bych Vás ráda upozornila na kulturní dění v naší obci. Jsem
ráda za iniciativu, která vzešla od členů místního Sboru dobrovolných hasičů, a
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to uspořádat historicky první Maškarní zábavu pro dospělé. Po Fotbalistickém
plese a Hasičském bále to může být začátek další pěkné tradice, která oživí
společenský život v naší obci. Proto neváhejte – přijďte se pobavit a akci svou
účastí podpořit .
Jako každý rok i letos se bude 30.
dubna

konat

průvod

a

pálení

čarodějnic. Měla bych ale jednu osobní
prosbu.

Oživme

tento

průvod

a

následnou veselici maskami dospělých
Ježibab i Ježidědků. Vždyť se při této
příležitosti nemusí pobavit jen děti. A
z vlastní zkušenosti vím, že jak jednou
zkusíte, nebudete chtít jinak .

Vám přeje Martina Benešová

 ke dni 15.3.2014 má obec 483 obyvatel.

 SE VYBÍRAJÍ MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2014:
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 2014.

PSI:
 cena za 1 psa je 50,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa je 75,- Kč
SPLATNOST POPLATKU JE DO 30. DUBNA 2014.

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 žádosti přidělen.
 13.5.2014 proběhne sběr drobného chemického odpadu.
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 24.3.2014 byla předána stavba, a tím zahájena rekonstrukce budovy
vlakové zastávky Žďár nad Orlicí (stavba nového přístřešku, nové veřejné
osvětlení, demolice stávající vlakové zastávky). Termín dokončení stavby
je stanoven na měsíc květen.

 18.4.2014 se bude konat Maškarní zábava pro dospělé.
 30.4.2014 se bude konat tradiční průvod a pálení čarodějnic.

Zima pomalu končí a přichází jaro. S ním se můžeme těšit i na tyto akce
v MŠ:
ÚNOR:
12.2. – proběhl zápis do ZŠ, do naší školy by mělo nastoupit 5 nových
žáčků, 4 nastupují do ZŠ Borohrádek a Týniště n.O.
21.2 - karneval na téma „ Dinosauři“
BŘEZEN:
13.3 – divadelní představení pro malé děti s názvem „ Dětská revue“
21.3. – vynášení paní Zimy „Morany“
28.3. – program „ Papoušci“- praktické ukázky
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DUBEN:
8.4. – výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou (ukázka
velikonočních zvyků u nás i v jiných zemích)
14.4. – velikonoční tvoření dětí a rodičů v MŠ
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2014 - 2015
se uskuteční dne 15. dubna 2014 v prostorách MŠ od 7.00-7.45 a
14.30-16.00 hodin.
KVĚTEN:
23.5. – program „ Pejsek náš kamarád“- praktické ukázky
stopovaná pro rodiče a děti
ČERVEN:
4.6. - výlet do Potštejna na zámek
ČERVENEC:
Uzavřena MŠ od 7.7. – 29.8. z důvodu rekonstrukce topení a
malování celé školy. Rodiče mají možnost domluvit si umístění v MŠ
Borohrádek nebo v Albrechticích.
Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Peterkovi,
Končickému, Kvačkovi a Švehlovi za pomoc při vyvážení písku
z pískoviště.
Iva Brandejsová, učitelka MŠ

Prezentace výtvarných prací žáků místní základní školy
Ráda bych také čtenáře zpravodaje informovala, že se mi podařilo vystavit
výtvarné práce našich žáků v knihovně v Týništi nad Orlicí. Knihovna má
termíny na celý rok obsazeny. Ale jeden termín v lednu se uvolnil. Vystavovali
jsme průřez naší tvorbou minulým školním rokem. Každý autor měl koláž svých
nejlepších prací. Vzhledem k rychlé akci jsme nestihli vernisáž. Plakátek byl, a
proto věřím, že si někteří na výstavu čas našli.
Blanka Hrušková, učitelka ZŠ
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Nový rok jsme tradičně zahájili přípravami na Ples fotbalistů, jenž se konal
25. ledna 2014 v Hospodě Pod Kaštany za slušné návštěvnosti. Děkujeme všem,
kteří přispěli darováním hodnotných cen do tomboly.
Zimní příprava byla zahájena v lednu na umělé trávě v Týništi nad Orlicí.
V přípravě na jarní sezónu odehrajeme několik přátelských utkání. Pokračujeme
v jednáních o posilách pro jarní část sezóny.
Začínáme v sobotu 29. března 2014 doma v derby s Křivicemi. Přijďte
nás podpořit v jarní části v boji o body. Srdečně Vás zveme na nejen domácí
utkání i na zápasy, které se budou konat na hřištích soupeřů.
Více informací naleznete na www.fotbalzdar.cz.
Výbor TJ Sokol
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Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Leden
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Dne 11. 01. 2014 se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Žďár nad
Orlicí. Zde jsme zhodnotili práci sboru za uplynulý rok a společně se zástupci
okolních SDH a dalšími hosty si popřáli mnoho úspěchů do tohoto roku a
předběžně pohovořili o plánech do budoucna.
Únor
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Tradiční „Hasičský bál” se konal dne 21. 02. 2014. Tento ples byl letos
nekuřácký a většina účastníků si to velice pochvalovala. Kuřáci zprvu trochu
reptali, ale i oni si brzy zvykli a občas si odběhli ven pro svoji dávku. (Někteří
kouřili, někteří se prali a někteří se polévali pivem. Každý si našel to svoje).
Byla připravena bohatá tombola a hudba hrála až se hory zelenaly, proto je
letos asi jaro dřív.
V sobotu 22. 02. 2014 jsme pořádali „Dětský karneval”. Zúčastnilo se přibližně
80 dětí. A i z řad dospělých bylo opravdu mnoho zástupců v maskách. Letos
také dorazila skupina Boney M a zahájila karneval svým zpěvěm a tancem.
Děkuji tímto všem, kteří pomohli s pořádáním tohoto karnevalu. Mimo hasičů
nám pomáhala Simona Němcová, Míša Dušková, Aneta Chalupová, Simona
Matějková, Martina Benešová, Luděk Cabalka, Gábina Kupková a další.
Zvláště pak sponzorům: Českomoravský štěrk, a.s. – pískovna Světlá, Radka
Radvanovská, Obec Žďár nad Orlicí, Simona Němcová, Václav Berounský,
lékarna U Krále Jiřího Týniště nad Orlicí a sladké překvapení pro děti v podobě
ježečků, jablíček, kuřátek a sněhuláků napekla paní Hana Zoubková.
Březen
Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
Údržba hasičské techniky a vybavení.
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Sběr železného šrotu se nebude provádět svozem jako v předešlých letech, ale
po zkušenosti z loňského roku bude odvážen jednotlivě na požádání občanů
nebo bude možné jej odložit za budovu obecního úřadu. V případě Vašeho
zájmu kontaktujte prosím člena SDH Žďár nad Orlicí - p. Švehla, p. Kovařík,
pí. Berounská a to během celého roku.
Náš sbor pro Vás připravuje „První maškarní karneval pro dospělé” dne
18. 04. 2014. Všichni jste srdečně zváni. Proběhne i soutěž o nejhezčí
masku. Tak neváhejte a přijďte se pobavit a možná i vyhrát.
Za SDH a JSDH Kamila Berounská

Vystoupení skupiny Boney-M
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Než přijdou Velikonoce
Jediný svátek, který nemá pevný termín, jsou Velikonoce. Je to nevýznamnější
křesťanský svátek, který oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jeho ukřižování se
událo kolem roku 30 až 33. Přesné datum neznáme. Podle výpočtů několika vědců
připadlo ukřižování zřejmě na podvečer 3. dubna 33.
Masopust končí před Popeleční středou a tou začíná čtyřicetidenní půst. Dnes se
obnovuje průvod maškar v okolních obcích. V Albrechticích nad Orlicí chodil průvod
1. března. Jako pohoštění se pečou koblihy, Boží milosti a připravují se zabijačkové
pochoutky. U Krbů visely jitrnice na stromě. Popeleční středa
přichází šest týdnů před Škaredou středou. Svou přezdívku
má od desátého století. V ten den se věřícím uděloval popelec.
Používal se k tomu popel ze spálených ratolestí, které byly
vysvěceny o loňské Květné neděli. Popel připomínal pomíjivost
pozemského života. „Prach jsi a v prach se obrátíš.“
První postní neděle je černá. Nosily se černé šátky, fěrtochy a všichni se chovali
střídmě. K této neděli patřil pokrm z namočeného a praženého hrachu, kterému se
říkalo pučálka.
Druhá postní neděle je Pražná. Hospodyně připravovaly pražmo. Bylo to zrno
z nezralých klasů, které se nasucho pražilo na pánvi. Byl to nejstarší způsob
konzervace obilí. Pomleté pražmo se používalo jako jíška do jednoduché polévky.
Třetí postní neděle je Kýchavná. V 16. století se kýcháním projevoval mor, na
který se umíralo. Proto po kýchnutí se ozývalo „Pomáhej Pán Bůh“ nebo „Pozdrav Tě
Pán Bůh“. Znamenalo to jediné – „Neumři i ty na kýchavý mor“. Kroniky uvádějí, že
ten divný mor vylidnil řadu měst a vesnic.
Čtvrtá postní neděle je Družebná. Během této neděle povolil přísný půst. Mládež
se mohla po práci sejít na návsi a veselit se. Družba se ženichem chodili na návštěvu
tam, kde chtěli o pomlázce žádat o nevěstu.
Pátá postní neděle je Smrtná. Kříže v kostele halí fialový závoj a lid chodil
s figurou smrtky k vodě nebo k strmé skále. Říkalo se jí všelijak. Smrtka, Smrtholka,
Morana nebo Mařena. Církev tento zvyk neviděla ráda, ale vymýtit ho nedokázala.
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Šestá

postní

neděle

je

Květná.

Kristův vjezd do Jeruzaléma provázelo
nadšené

mávání

věřících

palmovými

ratolestmi. V českých zemích ho nahradili
jívou.

Svěcené

pomluvy,

oheň,

kočičky

plašily

čarodějnice,

zlo,

kroupy,

sucho a myši. Kdo oblékl něco nového,
celý rok kvetl. Kdo spolkl tři svěcené
kočičky, tomu se vyhýbaly bolesti a zimnice.
Potom následuje pašijový týden.
o Škaredá středa – ten den zradil Jidáš Krista. Někdy se jí říkalo sazometná,
protože se ten den vymetaly komíny. Nikdo se nemá mračit, aby se nemusel
mračit celý rok.
o Zelený čtvrtek – v kostelích nezvoní zvony, říká se, že odletěly do Říma.
K tomuto dni se vztahují pověry.
Posvěceným proutkem se šlehaly peřiny a podlahy (proti čárám).
Když se umyjete ranní rosou, budete mít krásnou pleť.
Nic si nepůjčujte (celý rok se Vás budou držet peníze)
S nikým se nehádejte (hádky se
Vám vyhnou celý rok)
Pekly se jidáše – to je sladké pečivo, jedly se
s medem, med chránil před hady, vosami a
sršni.
o Velký pátek – den nejhlubšího smutku.
Nesmí se hýbat se zemí. Nitě utkané v tento den vykazují čarovnou moc. Chrání
před bleskem a kulkou.
o Bílá sobota – „Lucernárium“ – v kostele se světil oheň. Hospodyně světily
polínko.

Uhlíky,

které

zbyly,

dávaly

za

trám

domu,

jako

protipožární

zabezpečení. Název bílá, získala podle bílých rouch těch, kdo byli ten den křtěni.
o
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Neděle Boží hod velikonoční –
podle liturgického počítání, začíná
neděle sobotním západem slunce.
Peče se beránek (obětní zvířátko),
také mazanec (naříznutý do kříže).
Červená vajíčka
Opuštěná Maří Magdaléna šla do
Říma k císaři Tiberiovi, nesla mu
jako

dar

bílá

vejce

„Kristus

vstal

„Nemožné“,

řekl

a

zvolala

z mrtvých“.
císař,

„stejně

nemožné jako kdyby bílé vejce
zčervenalo“.
statistik

jsou

Stalo

se.

červená

Podle
vajíčka

nejpřitažlivější.
Velikonoční zajíček
V Byzantské říši představoval zajíček
Krista. Pohanská bohyně plodnosti
Easter

proměnila

zmrzlého

ptáčka

v zajíčka, ona pak z vděčnosti každé
jaro klade vajíčko jako pták. Někde je
tradicí schovávat barevná vajíčka po
zahradě a děti je hledají.

Pranostiky
 Masopust na slunci – pomlázka u kamen.
 Jaké je počasí o Popeleční středě takové se drží celý rok.
 Jaké zvěstování Boží Matky, takové velikonoční svátky.
Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce
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Kroužek Šikulka vám opět nechává nahlédnout do naší práce. Naše výrobky a zájmy
jsou prezentovány také na FB: ,,šikulka šikulka“, kde můžete pravidelně sledovat nejen
naše výrobky a všechny aktivity uvnitř kroužku.

Letos jsme vyrobili mnoho
krásných dárečků nejen pro
sebe,

ale hlavně se snažíme
udělat radost i ostatním.

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 15

Také si rádi zasoutěžíme o drobné ceny 

Už se moc těšíme na jaro…
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Na konec naší prezentace se podívejte, jak jsme ukončili masopust  Jak jinak než
malováním na obličeje,
které má vždy velký úspěch 

S pozdravem Simona Němcová,
vedoucí kroužku Šikulka

Vážení a milí čtenáři zpravodaje obce Žďár nad Orlicí.
Ráda bych vám představila naši společnost WELLDOM, která vznikla již před 8 lety a jejíž nové
působiště se nachází v Týništi nad Orlicí, na adrese Opatrného 973, na hlavní silnici směrem na Hradec
Králové. Než vám ale představím naší společnost, ráda bych vám řekla něco o sobě a také o strategii a
plánech naší firmy.
Jmenuji se Eva Paráková a pocházím ze Žďáru nad Orlicí. Vyrostla jsem tady a strávila celé dětství
a mládí (tenkrát ještě se jménem Holická), takže si mě mnozí z vás mohou pamatovat jako malou holku
s brýlemi. Život mě pak zavál na různá místa, ale stále mne to táhlo zpět sem, takže jsem měla a mám
velkou radost, že jsem se mohla po letech vrátit do rodného místa.
Když vznikla naše firma, bylo hlavní náplní prodej a servis saun a to jak infrasaun tak i saun
klasických. Postupně jsme přidali prodej a servis venkovních vířivých van a v minulém roce i dovoz a prodej
ručně vyráběného nábytku z Indonésie, který je opravdu výjimečný nejen zpracováním, ale zejména
designem, který v jiném obchodě v České republice nenajdete. Nábytek je vyráběn pouze z přírodních
materiálů, jako je vodní hyacint, abaka, banánové listy, přírodní ratan a používané dřevo je mahagon nebo
teak. Určitě si pomyslíte, že kvalitní zboží si nebudete moci dovolit, ale to je právě omyl. Znám to sama moc
dobře, chtěla bych si koupit něco opravdu výjimečného, kvalitního a krásného, ale po pohledu na cedulku
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s cenou raději odejdu se smutkem na
duši, že si to nemůžu dovolit. A to jsem
se právě rozhodla změnit. Vždyť všichni
se chceme obklopovat hezkými věcmi,
ale

bohužel

jsme

svázáni

našimi

finančními možnosti. Všechno zboží
dovážíme přímo od výrobce, takže
nemusíme živit žádné další překupníky
nebo zprostředkovatele.
Naší několikaletou myšlenkou bylo zbudování wellnessu, který bude v luxusním stylu, ale za ceny,
které si budou moci dovolit běžní občané. Vždyť která rodina se dvěma dětmi si může zajet do vodního a
saunového světa, třeba každý víkend a dopřát sobě a svým nejbližším zábavu a relax? Možná jednou za
měsíc a to se pak pořádně promítne
v rodinném rozpočtu.
V Týništi jsme od ledna začali velmi
intenzivně budovat nové prostory, je hotové a
otevřené krásné masážní studio, do dvou
týdnů otevřeme novou výstavní plochu a od
dubna se naši šikovní řemeslníci (vesměs
Žďárováci) pustí do výstavby soukromého
wellnes centra, saunového světa a hlavně
velké rarity – koupelových maďarských lázní Bukfurdo. Co vše v těchto objektech budete moci najít, se
dozvíte v dalším vydání tohoto časopisu, ráda vám budu přinášet informace nejen o všech příznivých
účincích saun, vířivek, léčivých minerálů lázní Bukfurdo, ale i o všech akcích, které chystáme.
Ale co je už teď jisté, všichni občané Žďáru nad Orlicí mají a budou mít trvalou slevu 40% na
všechny procedury a zážitkové programy, které budeme nabízet.
Jak jsem psala na začátku, tady jsem se narodila a tady je můj domov. A proto je mým přáním, aby všichni,
kteří tady žijí a já doufám, že rádi, měli možnost dopřávat si oddechu a relaxace za dostupné ceny a aby
jste mohli vašim dětem dopřávat užívat si vodních radovánek. A navíc to budete mít blízko.
Děkuji Vám, že jste věnovali čas tomuto článku a že jste se třeba alespoň trochu začali těšit.
Eva Paráková
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Vítáme nové občánky
Jakub Brandejs

nar. 29.1.2014

Nikol Karkulová

nar. 21.2.2014
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – leden – březen 2014
81 let

Josef Falta

88 let

Karel Kupka

81 let

Marie Římalová

82 let

Eliška Nyklová

75 let

Marie Kuderová

80 let

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

Vzpomínka:
Dne 03. 03. 2014 uplynulo 15 let, co nás navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan Václav Berounský ze Žďáru nad Orlicí. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
manželka a děti s rodinami

Vydává: Obec Žďár nad Orlicí, čp. 133, Žďár nad Orlicí, 517 23, tel.: 494 371 516,
www.poorlicko.cz/zdar, e-mail: zdar@wo.cz. Náklad 220 výtisků. Neprodejné.
Redakce zpravodaje: Martina Benešová
Grafická úprava: Martina Benešová
Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17619.
Uzávěrka příštího čísla bude 15. června 2014.
Příspěvky můžete odevzdat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě, články se uveřejňují
bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.
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