ČERVENEC 2018

ČERVNOVÉ UDÁLOSTI VE ŽĎÁRU N/O - Petra Černocká a Kamélie na Letní slavnosti

Dětský den Nemocnice na kraji Žďáru

Divadelní premiéra autorské hry Pět odstínů Pepy
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12. června 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 a to bez výhrad.
2. schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz
příloha a převod výsledku hospodaření obce za rok 2017 ve výši 2 242 575,41- Kč na
účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
3. účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši 33 348,88- Kč příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí za rok 2017 dle protokolu o schválení účetní
závěrky - viz příloha a převod výsledku hospodaření za rok 2017 příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí ve výši 7 348,88- Kč do rezervního fondu a 26 000,- Kč do
fondu odměn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění.
4. schvaluje přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
5. Smlouvu o dílo „Žďár nad Orlicí v pohybu“ – vybudování veřejně přístupného
workoutového hřiště a venkovní posilovny mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a
zhotovitelem LLamaro s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
6. Smlouvu o dílo „Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit“ – vybudování
víceúčelového sportoviště mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem
PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
7. přijetí dotace ve výši 558 495,- Kč na projekt „Jak nám slunce začne svítit, tělocvik nás
začne bavit“ – vybudování víceúčelového sportoviště, která bude poskytnuta z
Podprogramu obnovy a rozvoje venkova ČR pro rok 2018, dotační titul č. 6 – „Podpora
obnovy sportovní infrastruktury“ Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
8. záměr Obce Žďár nad Orlicí darovat Královéhradeckému kraji pozemky p.č. 893/2 a p.č.
888/11 v k.ú. Žďár nad Orlicí.
9. Smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vodovodu spojenou se Smlouvou o
zřízení věcného břemene mezi budoucími převádějícími a budoucími povinnými z
věcného břemene panem Lubošem Fibikarem st. a Halkou Fibikarovou, Ing. Pavlem
Honem a Ing. Kateřinou Hon, Lubošem Fibikarem ml. a budoucím nabyvatelem a
budoucím oprávněným z věcného břemene Obcí Žďár nad Orlicí.
10. schvaluje čerpání rezervního fondu pro rok 2018 následujícím
- odvod 100 000,- Kč do fondu investic (za účelem jeho posílení)

způsobem:

11. čerpání
fondu
investic
pro
rok
2018
následujícím
způsobem:
výměna podlahové krytiny v tělocvičně včetně malby
–
45 000,- Kč
Zednické
práce
–
opravy
soklu
v
tělocvičně
–
5
000,Kč
Nákup nového nábytku do velké učebny – policové regály na žákovskou knihovnu –
15 000,- Kč
12. provoz mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí v době letních prázdnin 2018, a to:
2.7. – 4.7.2018
otevřeno
od 6.30 do 15.30 hod.
9.7. . 13.7.2018
otevřeno
od 6.30 do 15.30 hod.
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16.7. – 24.8.2018
27.8. – 31.8.

ZAVŘENO
otevřeno

od 6.30 do 15.30 hod.

13. Směrnici č. 2/2018 „Zpracování a ochrana osobních údajů“ a Směrnici č. 3/2018
„Provoz výpočetní techniky v Obci Žďár nad Orlicí“.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. zahájení procesu pořízení změny územního plánu Obce Žďár nad Orlicí v roce 2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2. přednesená rozpočtová opatření 1/18, 2/18, 3/18 a 4/18 v plném rozsahu provedená dne
1.2.2018, 12.3.2018, 1.4.2018 a 1.5.2018.
Zastupitelstvo obce stanovuje:
3. v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet
zastupitelů pro volební období 2018 – 2022 na 7 zastupitelů.

Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
není přímo mým úmyslem prodlužovat čtvrtletí, ale i díky snaze zachytit
aktuální události posledních červnových dní – dostává se Vám do rukou „neobvyklé“
červencové vydání zpravodaje.
V krátké rekapitulaci jsem chtěla hlavně obrazově
připomenout naši Letní slavnost, která se konala v
sobotu 23.6.2018. Po dobré zkušenosti z minulého roku
jsme opět navázali spolupráci s rádiem Blaník, které
nám zajistilo většinu kulturního programu včetně
moderace a ozvučení. I když počasí nebylo zrovna letní
a i ty dešťové přeháňky nás potrápily, považuji naši
letní slavnost za zdařilou. Měřítkem úspěšnosti pro mě
není jen zajištění dokonalého zázemí, ale především
Vaše chuť bavit se. Po zahájení nás milým vystoupením
potěšily děti z místní základní a mateřské školy, mnozí
se těšili na vystoupení Petry Černocké a dua Kamélie. I
přes občasný déšť se v dobré náladě odehrál fotbalový
„srandamač“ a Ti nejvíce odolní vůči špatnému počasí
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se pobavili a roztančili na diskotéce moderované DJ, skladatelem a zpěvákem Josefem
IX..

Petra Černocká a její soutěže pro děti
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Kamélie
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Měsíc červenec i srpen bývá dobou dovolených. Ale i tak nám do tohoto období
vyšlo plánování a realizace dvou finančně nejvýznamnější akcí tohoto roku –
vybudování víceúčelového sportoviště a instalace workoutové sestavy s posilovacími
stroji. Samozřejmě bylo naším záměrem tyto projekty realizovat ještě v době před
letními prázdninami, ale bohužel se na Ministerstvu pro místní rozvoj pozdržel celý
proces vyhodnocování dotací (na oba projekty jsme žádali o dotační podporu) a
výsledky byly známy až v měsíci květnu, tím pádem jsme po vyhlášení výběrových
řízení na zakázky malého rozsahu mohli vybrat a schválit zhotovitele až v měsíci
červnu. Pozitivní zprávou ale je, že se nám podařilo získat dotaci na projekt „Jak nám
slunce začne svítit, tělocvik nás začne bavit“ neboli na vybudování víceúčelového
sportoviště. Celková vysoutěžená vítězná cena činí 909 292,00 Kč s DPH, z toho
neuznatelné náklady (sportovní vybavení) 111 441,00 Kč s DPH - uznatelné náklady
projektu 797 851,00 Kč s DPH - dotace (70%) 558 495,00 Kč, vlastní zdroje (30%) 350
797,00 Kč.
Na základě uzavřených smluv o dílo je předpoklad zahájení prací - vybudování
víceúčelového sportoviště (vítěz výběrového řízení je firma Philipp sportovní trávníky
a.s.) přelom měsíce srpna a září, instalace workout sestavy a posilovacích strojů
včetně zhotovení podloží (vítěz výběrového řízení je firma LLamaro s.r.o.) v průběhu
měsíce srpna. O přesných termínech realizace bude informování prostřednictvím
rozhlasu, webových stránek a informačních desek obce.

Vysoutěžená podoba workout sestavy a posilovacích strojů, které budou instalovány na
veřejném prostranství za budovou místní základní školy (vedle školní zahrady a
Švehlových).
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A závěrem – také již téměř tradičně – informuji, že se v měsíci září bude opět
konat výlet „dříve narozených“. O místě, datu a programu budou potencionální
účastníci opět informování prostřednictvím pozvánek.
Přeji krásný zbytek prázdnin, léta - užijte každého hezkého dne .

Martina Benešová

 ke dni 30.6.2018 má obec 517 obyvatel.
 dne 3.8.2018 bude v době od 7.30 do 18.30 hod. přerušena dodávka
elektřiny v obci Žďár nad Orlicí.

19. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo 9 dětí se
svými rodiči. Dětem škola není neznámá, jelikož pravidelně od října navštěvují
školičku pro předškoláky. U zápisu děti plnily připravené úkoly, mezi kterými je
provázel náš malý klaun. Všem dětem se dařilo, nadšeně ukázaly, co umí a od nás
dostaly tašku s dárky - zápich a tričko s logem školy, které jsme pro ně vyrobili. Všem
našim budoucím prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do školních let a v září se na
ně moc těšíme.
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24. dubna se v rámci Šablon - setkávání rodičů
s odborníky,

konala

beseda

s ilustrátorem

dětských knih a časopisů Adolfem Dudkem.
Účast rodičů i dětí byla velká, všichni jsme se
zábavnou formou dozvěděli, jak vzniká ilustrace
a že v každém z nás je kousek malíře.

30. duben - Den Země
V měsíci dubnu proběhla na naší škole velká soutěž ve sběru papíru.
Vyhlašovali se první tři nejlepší sběrači - zvlášť z mateřské školy a zvlášť ze základní
školy, ostatní zúčastněné děti dostaly alespoň cenu útěchy. Ač na děti čekaly hezké
odměny, které jsme předem pečlivě připravovali, počet dětí, které přinesly papír, byl
malý.
Z celkového počtu 13-ti dětí ze základní školy přinesly papír pouze 4 děti, a to:
4. místo KVAČEK Jan 23 kg,
3. místo ZIELINSKÁ Weronika 27 kg,
2. místo DAVIDOVÁ Terezka 67kg,
1. místo BÍLEK Martin 160 kg.
Z celkového počtu 22 dětí z mateřské školy se soutěže zúčastnilo 7 dětí, a to:
7. místo KUŠNIR Vilém 3,9 kg,
6. místo BÍLKOVÁ Klára 10 kg,
5. místo CHALUPOVÁ Nela 15 kg,
4. místo HORÁK Jakub 18 kg,
3. místo DVOŘÁČEK Martin 195 kg,
2. místo PROUZOVÁ Kristýnka 209 kg,
1. místo POLOVÁ Dominika 319 kg.
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Všem zúčastněným dětem moc děkujeme a v dalším papírovém klání věříme v hojnější
účast. Velký dík patří i panu Peterkovi za jeho dar papírového sběru.
Díky této akci mohla škola vyfakturovat částku 1.690,- Kč za 1.400 kg papíru (cca 353
kg přispěli nenahlášení sběrači, jako samotná škola, či lidé z obce).
Finanční hotovost bude použita na nákup školních pomůcek.

Za školu vypracovala Aneta
Chalupová, Michaela Bartošová

7.5. beseda Myslivost žije
Environmentální výukový program proběhl na školní
zahradě

pro

školku

i

školu.

Během

této

besedy

s názornou ukázkou bylo dětem ukázáno, čím je cenná
naše česká příroda nebo proč česká myslivost a
sokolnictví

bylo

zapsáno

na

seznam

nehmotného

kulturního dědictví ČR a
z

jakého

česká

důvodu

myslivost

sokolnictví

je
a

po

staletí

nepostradatelný

prvek

ochrany
našem

přírody

v

civilizovaném

světě.
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10.5. proběhl zápis dětí do MŠ
V den zápisu podalo přihlášku prostřednictvím svých rodičů 10 dětí, od 1.9.2018
nastupuje 7 dětí k předškolní výchově.

14. 5. Den matek
Svůj svátek některé maminky oslavily s dětmi na
výtvarném semináři pod vedením Elišky Štenclové,
která

nás

seznámila

s netradiční

technikou

razítkování.

31.5. Den dětí na posádce
Přijali jsme pozvání a vyrazili se všichni podívat na den otevřených dveří a oslavit také
svátek dětí trochu netradičně. Děti si mohly prohlédnout vojenskou techniku i
techniku hasičů, výstroj a výzbroj vojenské policie a sami vyzkoušet střelbu na cíl.
Někteří se zúčastnili i běhu přes překážky pro malé hasiče.
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8.6. Zahradní slavnost
Zahradní

slavnost

se

konala

v odpoledních hodinách na naší
zahradě, kterou děti dopoledne
vyzdobily svými obrázky, připravily
pohoštění z vypěstované zeleniny a
těšily se na hudebně taneční šou
s Nikolasem,
soutěžilo,

během

tancovalo

ochutnávaly

se

které

se

s rodiči

a

dobroty

od

maminek. Na závěr byli naši předškoláci pasováni na školáky a následovala diskotéka
pro všechny.

14.6. se děti zúčastnily Mírového běhu, který probíhal přes Žďár. Děti dostaly
informace o smyslu tohoto běhu, obtěžkaly pochodeň a běžely doprovodit všechny
účastníky akce na konec Žďáru.
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19.6. na zahradě proběhlo Muzikohraní, při kterém se učily děti bubnovat na africké
i indiánské bubny.

26. 6. NÁŠ ŠKOLNÍ VÝLET V LOZICÍCH
Dne 26.6.2018 se celá naše škola i se školkou zúčastnili výletu
na farmu v Lozicích. Když jsme tam dorazili, tak jsme si
ukázali zvířata. Hlavně tam byly kozy. Dozvěděli jsme se
spoustu informací o životě koz a péči o ně. Našli jsme tam i
koťátka a jejich maminku kočku. Jedno bylo bílé, druhé rezavé
a třetí strakaté. Zkoušeli jsme krmit kozy a ukazovali jsme si,
jak se dojí. Když jsme jednu podojili, šli jsme z toho mléka
udělat sýr. Udělali jsme ho tak, že jsme dali mléko vařit a pak
jsme přilili ocet. Tím se srazilo a sýr byl skoro hotový. Pak
jsme si šli ukazovat nějaké pomůcky při vyrábění sýra. Když
jsme už všechno probrali, měli jsme možnost zakoupení sýra.
Pak jsme se rozloučili a
jeli do školy. Sýr jsme ve
škole dali do lednice a
těšíme se, až bude hotový.
Školní výlet se nám líbil.

Eliška Novotná a Natálka
Trejtnarová
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29.6. Zakončení školního roku a loučení s žáky 5. ročníku
Pro pět žáků letošního pátého ročníku to byl poslední
den v naší škole, proto jsme se s nimi chtěli všichni
hezky rozloučit a popřát jim hodně štěstí a studijních
úspěchů

v novém

začátku,

který

je

čeká

po

prázdninách. Děkuji paní starostce, že přijala mé
pozvání a připojila se k rozloučení s odcházejícími
dětmi. Děti společně udělaly sladkou tečku za tímto
školním rokem.

Nejlepší žáci letošního školního roku 2017/2018

2. ročník - Klára Fialová a Jakub Kolibáč
3. ročník - Weronika Zielinská
4. ročník - Natálie Trejtnarová
5. ročník - Eliška Novotná
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Informace pro rodiče k organizaci 1. týdne v září:
3.9. 2018 slavnostní zahájení školního roku s rodiči 8.00-8.45 (družina tento den
není).
4.9. 2018 škola je pro všechny od 8.00-11.40 s obědem pro přihlášené a družinou
5.9.- 7.9. 2018 výuka podle rozvrhu daného ročníku.
Všem dětem a rodičům přejeme odpočinkové a slunečné léto. Těšíme se na vás
všechny 3.9.2018.
zaměstnanci školy

Vyhodnocení sezóny 2017 - 2018
Přáním v právě ukončené sezóně bylo pohybovat se v klidném středu tabulky a tím
i nadále setrvat v okresním přeboru, v němž jsme dlouholetým účastníkem.
Po podzimní části jsme k tomu však měli daleko, přestože se kvalita týmu blíží
středu tabulky okresního přeboru, řešili jsme spíše sestupové starosti. Špatný
podzim ovlivnila zranění klíčových hráčů, jejich mimosportovní aktivity a dále i
dlouhodobý disciplinární trest.
Zimní příprava se příliš nevydařila, proto se úvod jarní části nesl v podzimním
duchu. Na jaře nás posílil Marek Winkler z Týniště n/O., gólman Jan Chlád ze
Solnice a místní Vláďa Beneš s Michalem Trejtnarem, který restartoval fotbalovou
kariéru. V druhé polovině jara šel náš výkon nahoru. Zlomovým utkáním bylo
derby s Borohrádkem, ve kterém jsme zvítězili 2:1 (21. 4.). Od této doby (mimo
utkání s Černíkovicemi) jsme vždy bodovali (ze 7 utkání 16 bodů) a sestupové
ambice tak zažehnali. Sehráli jsme kvalitní rovnocenná utkání s mužstvy z popředí
tabulky, na která se dalo i dívat. Do ochozů jsme přitáhli více diváků.
V sezóně zasáhlo do 26 utkání 29 hráčů Žďáru, z nichž hned 14 vstřelilo branku.
Nejlepší kanonýr Bohouš Kolář vstřelil 21 branek, dále Luboš Kafka, Michal Vacek
a Jirka Šípek po 4 brankách.
Mezi opory našeho mužstva patří dlouhodobě Petr Rydrych a Bohouš Kolář. K nim
se na jaře přidali i Luboš Kafka, Marek Baše, Marek Winkler, Jirka Šípek, Míra
Šrajbr a ke konci soutěže i celý náš tým. Náš klub prochází generační výměnou,
proto jsme se snažili zařazovat do sestavy i mladší hráče. Své pevné místo
v základu našel Honza Maleček i Michal Trejtnar.
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Po jarní části z klubu odchází na vlastní žádost Lukáš Hlaváč (Zdelov). Jedná se o
příchodu Martina Pavlase (Albrechtice n. O.).
Cíle pro následující sezónu jsou obdobné jako pro tu letošní – pohybovat se
v klidném středu tabulky.
Celková tabulka, OP II. třídy - Rychnov n/Kn., 2017 - 2018
Penalty
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

+

-

1

Javornice "A"

26

25

0

1

111:23

75

1

1

2

Přepychy

26

20

0

6

114:39

61

0

1

3

Deštné v O.h.

26

20

0

6

83:49

59

3

2

4

Lukavice

26

20

0

6

79:45

56

4

0

5

Zdelov

26

14

0

12

75:45

43

0

1

6

Borohrádek

26

15

0

11

73:54

43

2

0

7

Černíkovice

26

13

0

13

64:65

40

1

2

8

Křivice

26

9

0

17

40:55

30

0

3

9

26

10

0

16

50:76

30

1

1

10

Žďár nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí
"B"

26

10

0

16

52:83

28

4

2

11

Kostelecká Lhota "A"

26

10

0

16

35:57

27

4

1

12

Ohnišov

26

7

0

19

44:73

25

0

4

13

Rokytnice v O. h.

26

5

0

21

38:119

16

1

2

14

Petrovice n. O.

26

4

0

22

32:104

13

0

1

V průběhu roku probíhaly v areálu hřiště různé kulturní společenské akce (letní
slavnosti, čarodějnice, dětský den), na kterých se příslušníci našeho klubu podíleli.
Velké poděkování patří pánům Miroslavovi Šrajbrovi a Josefu Sekyrovi, který se
velkou měrou podílí na údržbě hřiště i panu Švehlovi, který nám po celý rok sekal
trávník. Dále vedení obce a všem sponzorům, kteří nám umožňují sportovní vyžití.

Petr Nedomanský, za TJ Sokol Žďár n.O.

S právě probíhajícím létem si připomeneme pár zásad, které mohou zabránit
vzniku nejen požáru a uchránit náš majetek před většími ztrátami.
Před odjezdem na dovolenou


Když na delší dobu opouštíte byt, tak zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny
elektrické spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Všechny spotřebiče, které
nemusí být zapojeny, odpojte ze zásuvek. Nikdy nenechávejte spotřebiče v tzv.
pohotovostním režimu. Televizory odpojte od antény. Doporučuje se vypnutí
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jističů pro světelný a zásuvkový okruh, ochráníte tak váš majetek před
poškozením v případě úderu blesku nebo prudkého výkyvu napětí v síti.


Zavřete všechna okna i dveře. Prudký déšť může způsobit škody nejen ve vašem
bytě, ale může dojít i k protečení vody k sousedům. Silný vítr může způsobit
rozbití skel v oknech.



Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte volně položené předměty,
zahradní nábytek, kusy plechu či květinové truhlíky, které by mohly při silném
větru spadnout či odletět a někoho zranit.



Pro zamezení havárie, např. v důsledku prasklé hadice u pračky či umyvadla,
doporučujeme uzavřít přívod vody do bytu.



Pro případ, že by v době vaší nepřítomnosti přeci jen došlo k nějaké nemilé
nehodě, tak je dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj svůj
aktuální kontakt a rezervní klíče. Hasiči tak budou moci rychleji zasáhnout a
nebudou se muset dovnitř bytu dostávat násilím.

Statisticky nejčastěji se na vzniku požárů podílí lidská nedbalosti (30 %) a technické
závady (21 %).
V době školních prázdnin je nutné připomenout i nebezpečí her dětí se zápalkami
a ohněm. Tyto hry způsobily během letních prázdnin v roce 2017 – 30 požárů, v roce
2016 – 27 požárů a v roce 2015 dokonce 61 požárů. Děti nemohou posoudit následky
svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby jejich děti svým jednáním
nezpůsobily požár.
Aby léto bylo bez požárů
Letní měsíce jsou dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec nejvíce požárů. Červenec
a srpen jsou rovněž obdobím, kdy mají jednotky požární ochrany obvykle
nadprůměrný počet technických zásahů – zejména u dopravních nehod, úniků
nebezpečných látek, ale i práce na vodě, otevírání uzavřených prostor, odstraňování
překážek, likvidace obtížného nebezpečného hmyzu apod.
Nejčastějšími příčinami jsou lidská nedbalost a technické závady. Mezi typicky letní
zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných
táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské
techniky, vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod.
Rady od hasičů, jak nezpůsobit požár a neohrozit sebe i jiné:
1. V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně(sirky,
cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a
můžete svou neopatrností způsobit požár.
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2. V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15
000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího
rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zakázáno je samozřejmě i
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
3.

Rozdělávat

nebo

udržovat

otevřený

oheň

je

možné

jen

na

místě

vzdáleném minimálně 50 m od okraje lesa.
4. Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve
vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
5. Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě nebo na volném prostranství oheň
vůbec nerozdělávat.
6. Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně
zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
7. Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná
činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
8. Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu na zahrádce
předem nahlaste hasičům.
9. Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na
okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno
způsobit požár.
Na co dalšího si při vysokých letních teplotách dát pozor:
1. Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín,
nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i
riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny
skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných
místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování,
topidla) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních
prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži
lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80
litrů).
2. Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např.
plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám
představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen
těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
3. Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např.
přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a
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nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a
zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové
lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách,
garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení – např.
ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v
prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve
snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
4. Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se
dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v
přírodě.
5. A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým
při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou
výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu
nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.
V případě

nedodržení

zásad

požární

bezpečnosti při používání

otevřeného

ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým
jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o
požární ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či
podnikající

fyzické

prostranství povinny

osoby
učinit

jsou

při

spalování

odpovídající

hořlavých

opatření

proti

látek
vzniku

na
a

volném
šíření

požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a
nevznikl z něj požár.
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky
150 nebo 112.
Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností potvrdit, že důsledná
preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a
ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
Přeji všem krásné léto.
Za SDH Kamila Berounská

Možná si někteří naši občané povšimli zvláštního úkazu, který vám chci připomenout.
Na našem katastrálním území jsme ještě nikdy nic podobného neviděli. Rádi
sledujeme, když se vracejí stěhovaví ptáci do našich zahrad, polí a lesů, nejen naše
čápy na školním komíně.
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Letos na začátku března přilétla hejna špačků a zdržovala se na vojtěškovém
poli vedle Škopových. Pak se objevily čejky. Je to krásný pták s chocholkou, veliký asi
jako sojka. Po té louce se jich promenádovalo asi 200, možná i více. Ještě nikdy jsem
neviděla tolik těchto ptáků pohromadě. Zdrželi se asi 14 dní, pak se rozletěli na další
hnízdiště. Nějaké čejky byly vidět i pod Novou Vsí, ale u nás jich byl velký počet.
Několik párů tady zůstává každý rok a vyvedou mladé. Čejky jsou otužilí ptáci, kterým
nevadí ani jarní mrazy a vánice. Říká se o nich, že jsou první poslové jara. Při
příznivém počasí se párují už začátkem března a obsazují své hnízdní revíry.
V bažinatém terénu si čejky zakládají hnízda na vyvýšeninách, které zaručují, že
vajíčka budou stále v suchu. Na vajíčkách sedí oba rodiče. Také svorně brání vylíhlá
kuřátka proti predátorům. V případě ohrožení nebojácně nalétávají na narušitele a
nebojí se ani člověka. Jejich akrobatické prvky připomínají akrobaty v letadlech. Na
narušitele pořádají hotové nálety. Po čejkách se ve velkém množství ukázali také
drozdi, ale ti se nezdržovali tak dlouho.
Ještě jedna zvláštnost letošního jara. Akáty začaly kvést velice brzy, byly obaleny
bílou záplavou květů, ale nevoněly jako v jiné roky. Jejich omamná vůně se vždy táhla
kolem Tůmovky až za přejezd, kde jich roste spousta kolem trati. To že letos nevoněly,
mohlo být způsobeno rychlým nástupem vysokých teplot. Ani lesní konvalinky neměly
tu silnou omamnou vůni jako jiné roky.
Letošní jaro bylo zvláštní. Ani naši čápi se nechovají jako jiné roky. Vypadá to,
že nebudou mít letos mladé. Loni vychovali čtyři potomky. Teď se zdá, že mláďata
nekrmí.
Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce

Dovolte mi, abych se na stánkách ZPRAVODAJE obce Žďár nad Orlicí,
objasnil, co mne vedlo k napsání k této úvahy.
A je mi také jasné, že mnozí řeknou: „To tady moralizuje ten pravý“. Ano, byl jsem
přiznávám, že od roku 1987 do sametové revoluce v r. 1989 členem KSČ (a můžete mi
věřit, že na to nejsem vůbec pyšný) a od roku 1986 jedno volební období i předsedou
MNV. ( Tímto aktualizuji svůj profil na sociální síti facebook, čti fejsbuk, pro mladé jen
fejs, jak mi radili v internetové diskuzi. Vysvětlím později.
V tomto případě už je to trochu jiné a rovnou řeknu proč. Lidé na vesnicích totiž
od jakživa „zpívali“ jinou písničku, než ve velkých městech. Volně cituji z filmu
Vesničko má středisková: My na vesnicích se neoslovujeme soudruhu nebo
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soudružko, ale normálně se zdravíme, dobrý den sousede, sousedko. Jinak řečeno,
lidé na vesnicích všeobecně neřešili, že když bylo ve vsi něco potřeba udělat opravit
něco na škole, hospodě, zvelebit areál na hřišti, nebo prostě že je potřeba ve vsi
uklidit, vůbec neřešili, jestli to je to směna národní fronty nebo jiný výmysl, pro
udělení kladného bodu na OV KSČ. Je to potřeba udělat, a tak šli ve svém volnu a (pro
dnešní generaci něco nepředstavitelného) zadarmo to udělali. Když ale slyším názor
mladých: „když jste byli tak blbý“, a podívám se na chátrající tělocvičnu na hřišti, ve
které se žilo pravým vesnickým životem a vidím, jaké jsou problémy se zásobováním
v obci, když se místní samoobsluha změnila v rodinný dům a především jak se mění
vztahy mezi lidmi, někdy si říkám, zdali nemají pravdu.
Když se všeobecně začalo rozšiřovat používání „zábavné pyrotechniky“ i mimo
období konce roku a tak jak se zvyšovala intenzita zvukových efektů nad únosnou mez
(některé zvukové efekty jsou slyšet na kilometry daleko, zvláště v nočních hodinách)
požádal jsem OU, zda by nebylo možné, nějakým (upřímně, že nevím jakým) způsobem
prezentovat na veřejnosti, že ne vše, co jiní považují za zábavu, se nutně musí líbit
jiným. Nejdříve, když jsem potkal paní starostku na ulici, později oficiální žádostí pro
zastupitelstvo. Pokaždé jsem byl odmítnut s tím, že mne chápou, že i když i jim je to
někdy nepříjemné, ale pokud se nejedná o rušení nočního klidu (v době od 22:00
večer, do 6:00 ráno), nelze s tím nic dělat, že obec nemá žádné pravomoci. A pokud se
mi něco nelíbí, že se musím obrátit na policii, ta to zařídí. Zprvu jsem si myslel, že je
to pouze výmluva a že je zatím neochota zastupitelstva problém řešit. Třeba proto, že
si nechtějí, tak zvaně si pálit prsty. Později jsem pochopil, že to není výmluva, ale
krutá realita.
A když se používání pyrotechniky rozšířilo i na ŠTĚDRÝ DEN, a k tomu přibyla
silná reprodukce hudby, doprovázená dalšími zvukovými efekty, rozhodl jsem se pro
níže citovanou žádost a požádal jsem o její projednání v zastupitelstvu a zvážení
možnosti jejího zveřejnění. Navrhl jsem tyto možnosti: 1) zveřejnění na úřední desce
OU, 2)

v místním rozhlase, 3) ZPRAVODAJI OBCE, 4) zveřejnění na sociální síti,

pokud ji obec má k dispozici.
Prosím všechny spoluobčany obce Žďár nad Orlicí, kteří mají nutnost
oznámit široké veřejnosti, že v jejich rodině se nastala významná životní
událost (svatba, narození dítěte, životní jubileum atd.), aby tuto událost sdělili
kultivovanějším způsobem (např. zveřejněním v místním zpravodaji, popřípadě
oznámením v místním rozhlase, nebo se s přáteli podělili na sociálních sítích),
než je hlasitá reprodukce hudby, hlasité výlevy svých pocitů a emocí, které trvá
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vesměs o víkendech od časných odpoledních, až do pozdních nočních (někdy i
časných ranních) hodin, prokládaných odpalováním „zábavné pyrotechniky.
Žádost byla umístěna na sociální síti skupiny ŽĎÁR NAD ORLICÍ. Ke způsobu
zveřejnění jsem měl výhrady, které jsme si v osobním rozhovoru s paní starostkou,
vyjasnili.
Proč to všechno tak podrobně rozebírám? Možná, že v následujících řádcích
pochopíte.
Když jsem poprvé (asi před dvěma lety) poukazoval, tenkrát pouze na stále zvyšující se
četnost používání zábavné pyrotechniky mimo období kolem silvestra, byla mi
přilepena nálepka věčně si stěžujícího důchodce. A protože, nejen v diskuzi mi téměř
každý podsouvá, že vše co ve věci podnikám, je věčné stěžování a neustále jsem
nabádán, že když se mi něco nelíbí, mám se obrátit na policii, že ta to zařídí. Ale já si
nestěžuji, ale že se mi určité dění v obci skutečně nelíbí je prostý fakt.
Ale když se mi nelíbí tolik věcí!
Například, když žena středního věku veze do kontejneru na papír, kartonovou krabici
velikosti automatické pračky a šup s ní do kontejneru, který právě popeláři vyvezli. A
rázem je kontejner z jedné třetiny plný. Nelíbí se mi to, mám zavolat policii? Ale
protože paní znám, tak to nechám být. Přece na paní, kterou znám, nebudu volat
policii.
Za pár dní nato, nesu do kontejneru plasty. Přijde mladší muž s pytlem
nesešlápnutých 1 ½ litrových umělohmotných lahví od piva, které bez rozpaků hodí
do kontejneru. Ptám se, zdali by nebylo možné, ty lahve sešlápnout, abych se jich tam
vešlo víc. Jeho odpověď mne ani moc nepřekvapila: „Co je ti potom a starej se o svoje
dědku“. To už jsem sahal po telefonu, abych oznámil policii, že se mi to nelíbí (ne
proto, že mi říká dědku a že se mám starat o svoje, vždyť máme svobodu projevu
slova), ale že nesešlápl lahve, i když je to na kontejneru jasně napsáno a jak je známo,
že co je psáno, to je dáno. Ale pak jsem se rozhodl, že se na to vykašlu. Co kdyby si na
mne počkal u místní prodejny a pak oznámil policii, že se mu nelíbí, že jsem si nevzal
EET účtenku a že paní za pultem mi ji možná ani nevydala a já ji nato nezpozornil.
Vždyť je v zákoně jasně psáno, že se to musí oznámit. A to je přece daleko větší
porušení zákona, než nějaká nesešlápnutá láhev. Anebo by také mohl oznámit policii,
že se mu nelíbí, jak můj pes hlasitě štěká a pobíhá kolem plotu. A že žádný plot
nemám, to bude muset policie prověřit a já budu muset pracně dokazovat, že určitě
žádný plot nemám.
A nelíbí se mi další věci.
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Že někdo vhodil do kontejneru na plasty igelitový pytel s nevábným obsahem, který
s plasty společný pouze ten pytel, že se mi také nelíbí, když někdo vysype u řeky 200
zavíčkovaných sklenic s ovocným kompotem a že u řeky, v místě u dubu, kam chodím
koupat psa, vysype lepenku IPU, že by jí bylo na valník, že někteří pejskaři po svých
miláčcích neuklízí jejich potřebu. Ale proč by to vlastně uklízeli, když to za ně
technický pracovník úřadu (pro ochranu osobních údajů nesmím jmenovat) uklidí.
A nelíbí se mi mnoho dalších věcí, ale kdybych na všechny měl volat polici, tak
mi nebude stačit měsíční kredit v mobilu a policie bude nucena rozšířit svoje řady,
nebo si založit v obci pobočku.
A proč to všechno píši?
Jak jsem již výše předeslal, téměř každý s kým jsem hovořil, mi dává za pravdu, že mi
rozumí, že mne chápe. Když se ale zeptám, zdali proti tomu něco udělal, třeba jen na
problém jen upozornil, tak obrátil, že už mu to zas tolik nevadí, že to není zas tak
hrozné, aby se to nedalo přežít, že ty výbuchy pyrotechniky snad ani neslyšel a že se
s tím stejně nedá nic dělat.
Na myšlenku, že jednám, jak jednám, mne přivedl jeden můj známý, který mi
řekl: Když si neustále stěžuješ, tak se nediv, že tě každý má za věčného stěžovatele a
když jsi už něco začal, tak to dotáhni do konce. Ptám se, a jak? Oznamuj vše policii.
Jen ta má pravomoc řešit, V tu chvíli jsem uvažoval, že má asi pravdu a že vše nechám
být, jen abych měl pokoj. Ale najednou mi probleskla hlavou melodie z písničky
skupiny CHINASKI, Husákovi děti:
RODIČE MI ŘÍKALI, NEHAS, CO TĚ NEPÁLÍ.
A uvědomil jsem si, že i já (a moji vrstevníci) jsem rodič Husákova dítě a že jsme
udělali jednu zásadní chybu. Ne proto, že bych dětem říkali, ať nehasí, to co je nepálí,
ale málo jsme jim vysvětlovali, že ne vše je tak růžové, jak jim vypráví ve škole.
Nic o tom, v jak těžké době jejich prarodiče žili, že zavolat bezpečnost na
souseda, se na vesnici neodpouští, s jedinou výjimkou a to byla vražda. Protože kdyby
děda na souseda zavolal VB, nepřijede nějaký příslušník, o kterém naše generace rády
vyprávěla vtipy, ale přijedou příslušníci STB, kteří nebudou řešit nějakou pravdu a
můžu vás ujistit, že by neodjeli sami.
Za Husákovy éry koloval vtip: To, víš že STB sbírá vtipy o Husákovy. Nekecej, je to
vůbec možné? Je, oni je sbírají i s těmi, kteří je vypráví.
Proč tak zdůrazňuji? Aby si lidé uvědomili, že jak má mince dvě strany, tak i
život má dvě strany. Stranu práv a stranu povinností. Myslím si, že mnohým, zejména
těm mladším, druhá strana mince, to je strana povinností nic moc neříká, v horším
případě o ní nechtějí slyšet.
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A jak z toho ven?
Možná, že by stačilo dodržovat základní poučku demokracie:
TAM, KDE ZAČÍNÁ PRÁVO A SVOBODA JINÝCH, TAM KONČÍ PRÁVO A
SVOBODA MOJE.
A přidat k tomu víc ohleduplnosti, citu a pochopení pro potřeby jiných.
A úplným závěr mi dovolte ještě jednu poznámku.
Pokud někomu nevadí žít v obci, kde je čím dál víc nepořádku, kde nikdo neví v kterou
denní, nebo noční hodinu mu nad barákem bouchne petarda nebo šrapnel a kdy se
mu do baráku začne vloupávat hlasitá reprodukce oplzlých písniček a rádoby
kulturních vystoupení, je to jeho volba.
Ale protože to není moje volba a moje právo je se mi to nelíbit, tak mne nemusí nikdo
urážet a napadat poznámkami o nesvéprávném důchodci, notorickém stěžovateli, ale
především nikdo mě nebude nutit dělat, z výše uvedených důvodů, donašeče, udavače
nebo fízla.
Kdo neví o čem je řeč a má přístup na internet a má účet na facebook, ať se přihlásí
do skupiny ŽĎÁR NAD ORLICÍ, umístí podobný příspěvek do diskuze (já už tam žádný
neumístím, můj účet byl demokraticky smazán) a bude v obraze.
Děkuji všem, kteří tento příspěvek dočetli až sem a za případné pravopisné chyby, se
předem omlouvám.
Zpracoval Stanislav Zahálka

Dne 16. června 2018
byli uvítáni tito noví
občánci:
Karolína Vanišová a
Tomáš Ryšavý
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Vítáme nové občánky
Tomáš Ryšavý

nar. 28. 3. 2018
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – duben – červen 2018
75 let

Marie Lancmanová

75 let

Dagmar Karásková

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

Rozloučení
Marie Schromová

r. 1947
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