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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 5. března 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 6 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.
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Městem Kostelec nad Orlicí a pověřuje
starostku k dalšímu jednání za účelem podpisu této smlouvy.
3. Smlouvu o zápůjčce mezi zápůjčitelem Obcí Žďár nad Orlicí a vydlužitelem
ODEKO, s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
4. dar ve výši 2000,- Kč, který bude poskytnut organizaci Klub dětí a mládeže
Hradec Králové pro účely ekologické akce „12. ročník čištění koryta řeky a
přilehlých břehů v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“ a pověřuje
starostku obce uzavřením darovací smlouvy.
5. dar ve výši 4 800,- Kč, který bude poskytnut provozovatelce obchodu se
smíšeným zbožím paní Zdeňce Horákové a pověřuje starostku obce uzavřením
darovací smlouvy.
6. přednesené zprávy kontrolního, finančního výboru obce.
7. návrh inventarizační komise Obce Žďár nad Orlicí na vyřazení a likvidaci majetku
dle přílohy zápisu č. 3.
8. návrh ředitelky ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí Mgr. Hedviky Hloupé na vyřazení
nefunkční chladící skříně (inventární číslo A 82 v ceně 4 867,10 Kč) z evidence
majetku obce.
9. čerpání FONDU INVESTIC pro rok 2019 následujícím způsobem:
- financování oprav a výmalby zdí v MŠ (herna a chodba) - příprava podkladu na
novou výmalbu od ilustrátora Adolfa Dudka - 5 445,- Kč.
10. vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ADMINISTRATIVNÍ A
SPISOVÝ PRACOVNÍK obce Žďár nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. žádost MAS o finanční podporu pro rok 2019.

Zpracovala: M. Benešová

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 2

Vážení spoluobčané,
bývá již pomalu zvykem, že úvodem březnového zpravodaje zmiňuji, jak už
se moc těšíme na jaro, jak nám chybí slunce a pohyb venku a hlavně jaké
rozpočtem dané aktivity se v prvním čtvrtletí roku podařilo uskutečnit.
Vynechám tedy komentář o předjaří  a rovnou Vás seznámím s obecním
děním .
Jak jsem již informovala v prosincovém vydání zpravodaje, v letošním roce
se naše úsilí zaměří především na zpracování projektových a strategických
dokumentů, které budou základem pro udržitelný rozvoj naší obce. V současné
době byly zahájeny práce na zhotovení dokumentu „Program rozvoje obce Žďár
nad Orlicí pro období 2019-2024“, je objednáno zpracování pasportů obecních
komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení. Pasporty přesně zmapují
současný stav infrastruktury a zařízení a budou zpracovány návrhy řešení pro
opravy a další rozvoj. Tyto dokumenty budou také případně sloužit jako
podklad pro žádosti o dotační podporu. Neméně důležitými dokumenty, jejichž
zpracování bylo v těchto dnech zahájeno, jsou: pasport a inventarizace zeleně
v centru obce, strategie rozvoje zeleně veřejných prostranství, studie vybrané
části veřejného prostranství tzv. „Dolíku na návsi“. Tyto podklady nám
pomohou komplexně a strategicky řešit veřejnou zeleň v obci – její budoucí
úpravu, výsadbu či revitalizaci. Na základě výše uvedené inventarizace a
především revize zdravotního stavu dřevin budou v letošním roce provedeny
úpravy – zdravotní řezy stromů v lipové aleji na návsi. V současné době je také
plněn „rest“ z minulého roku a je zhotovován odpočinkový altán, který bude
umístěn na veřejném prostranství před obecním rybníčkem. DOVOLTE, ABYCH
V TÉTO SOUVISLOSTI PODĚKOVALA ZA SPONZORSKÝ DAR – MATERIÁL NA
VÝROBU ALTÁNU A NOVÉ KRUHOVÉ LAVIČKY PANU PETERKOVI - Stavební a
obalová dřevovýroba, s.r.o., Žďár nad Orlicí.
Na závěr rekapitulace jarních plánů dovolte, abych Vás pozvánkou
přenesla do prázdninového období, a to na Letní slavnost, která se uskuteční
v sobotu 13. července 2019.
Krásné sluncem prosvícené dny přeje
Martina Benešová
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 ke dni 18.3.2019 má obec 515 obyvatel.
 webové stránky obce (www.zdarnadorlici.cz) mají nový design.
 jsou vybírány místní poplatky pro rok 2019:
Odpady:
Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 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 2019.
1) Platbu lze provést od 1.1.2019 do 30.4.2019 bezhotovostním 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 1.3.2019 do
30.4.2019 a to v úřední hodiny: pondělí, středa : 8.00 – 11.00 a 14.00 –
17.00
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 bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
(1/2 úvazek – 20 hodin týdně)

Předpokládaná pracovní náplň:
 vedení spisové služby (archivace, skartace), práce s datovou schránkou, e-mailová
korespondence
 vedení úřední desky ve fyzické i elektronické podobě
 vidimace a legalizace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti
podpisu)
 zástup vedení pokladny, evidence a vybírání místních poplatků
 evidence obyvatel
 obsluha pracoviště Czech POINT
 zajišťování voleb
 tisk a kompletace obecního zpravodaje
 zastupitelnost na pracovišti – jednání s občany
 další administrativní práce dle aktuálních potřeb a pokynů starosty

Místo výkonu práce:
Obecní úřad Žďár nad Orlicí čp. 133

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 minimálně vzdělání středoškolské s maturitou
 velmi dobrá znalost práce s PC – Word, Excel, Outlook, Internet
 výborná znalost českého jazyka slovem i písmem
 dobrá komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, ochota se dále vzdělávat
 schopnost týmové práce
 časová flexibilita

Výhodou je:
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)
 vzdělání a zkušenosti v oboru účetnictví

Platové podmínky:
Zařazení do osmé platné třídy a stupně dle délky praxe v souladu s nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,
možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném
znění.

Předpokládaný nástup a trvání pracovního poměru:
Na dobu neurčitou s nástupem od 1. července 2019, se zkušební dobou 3 měsíce. Pracovní
doba: pružná s požadavkem na zajištění úředních hodin (pondělí + středa = 14.00 – 17.00
hod.)
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Přihláška musí obsahovat:



jméno, příjmení a titul



datum a místo narození



státní příslušnost



místo trvalého pobytu



telefonní a e-mailový kontakt uchazeče



datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit:
 strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta a adresa pro podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 15. května 2019 do 10.00 hod. na
adresu: Obec Žďár nad Orlicí, Žďár nad Orlicí 133, 517 23. Uzavřenou obálku označte
nápisem

„NEOTVÍRAT

–

Výběrové

řízení

administrativní

a

spisový

pracovník/pracovnice“.
Podáním přihlášky k výběrovému řízení dává uchazeč souhlas se zpracováním a archivací
osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit
či ho zrušit bez udání důvodu. Uchazeči účastí ve výběrovém řízení souhlasí s tím, že sami
nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vzniknou.

Vánoční výlet se vyvedl
21.12.2018 jsme s dětmi vyrazily na vánoční školní výlet do
Chrudimi - Peklo Čertovina. Autobus jsme si zaplatili z výdělku na
Vánočním jarmarku. Děti byly natěšené, co je v pekle čeká. Některé
vstupovaly

s obavami,

ale

když

zjistily,

že

peklo

není

tak

hrůzostrašné a čerti s čerticemi veselí a vtipní, obavy opadly. Děti

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 7

se zapojily do připravených aktivit, ochutnaly pekelné
brambory a nakonec se i vyfotily s vládcem pekla
Luciferem.

Plavání
13. února jsme zahájili plavecký výcvik pro děti ze školky
a žáky 1. - 5.ročníku.
Zatím máme za sebou 4 lekce kurzu pro neplavce přípravka, začínající a pokročilé plavce. Děti ze školky se
seznamují

s vodou,

nacvičují

plavecké dovednosti a ti starší
trénují

bezpečné

chování

ve

vodě a plavecké styly.

Lyžařský výcvik
V týdnu od 25.2.-1.3.2019 se zájemci z řad dětí ze školky a školy zúčastnily výuky
lyžování pod vedením instruktorů lyžařské školy v Olešnici v Orlických horách, kde si
to všichni lyžaři moc užili. Celý týden nám přálo krásné slunečné počasí, které se
pokazilo až v pátek, kdy měly děti závody. Ale jak se ukázalo, ani déšť závodníkům
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nevadil, protože jsme obsadili dvě první místa. Natce Trejtnarové a Nele Chalupové
ještě jednou blahopřejeme!

18.2.2019 proběhla beseda na téma Školní zralost a školní připravenost, kde měli
rodiče předškolních dětí možnost získat více informací o vyšetření školní zralosti, které
proběhlo následující den. Dozvěděli se více o možných rizicích spojených se zahájením
školní docházky u nezralého dítěte, o námětech pro podporu rozvoje dítěte před
vstupem do školy, co by měl předškolák umět a řešili s psychologem a speciálním
pedagogem aktuální problémy u svých dětí. Zúčastněným rodičům děkuji za účast a
zájem o dané téma.
Pozvánka na další akce:
19.3.2019 – Výtvarný seminář s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem od
16.00 hod.

4.4.2019 se od 15.00 hod. bude konat ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ
9.5.2019 od 14.30 hod. bude konat zápis nových dětí do MŠ
Den otevřených dveří
- 19.3. od 15.30 hod. v ZŠ - prohlídka školy, ochutnávka naší zdravé kuchyně,
možnost vidět akci pro rodiče a zúčastnit se semináře
- 2.5. od 14.30 hod. v MŠ - budou připravené aktivity pro děti, prohlídka školky a
ochutnávka naší zdravé kuchyně
Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka ZŠ a MŠ
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Předjaří
zahájili

letošního

roku

zvesela

jsme

v mateřské

masopustním

škole

průvodem.

S laškovnými říkadly a písničkami jsme se stavili
v zahradnictví, v místním obchůdku, na úřadě a u
maminek paní Ryšavé a Koutové. Všichni navštívení
měli pro děti připravené dobroty. Paní Koutová
upekla dětem šátečky a mohly si pohladit ráno
narozené jehňátko.
Uspořádali jsme dílničku pro rodiče a děti
na výrobu masopustních masek a besedu o
nových knihách pro děti i dospěláky. I přes
velmi komorní účast jsme si akce užili.
Předškoláci

opět

recitovali

na

„Vítání

občánků“, na které se vždy velmi těší.
Začátkem

března

jsme

byli

otvírat

studánku (pramen u písníku). Cestou jsme
vyháněli zimu jarními říkadly a písničkami,
hráli si na pramínek a vodu. Studánku
jsme otevřeli s vílou Voděnkou a popřáli si podle lidové tradice život bez bouří, větru,
sucha, hladu a nemocí.
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
V únoru jsme si povídali o vesmíru a hráli si na
kosmonauty, proto jsme se na začátku března
vydali do hvězdárny v Hradci Králové, abychom si
vesmír ještě více přiblížili. V rámci akce „Celé
Česko

čte

dětem“

budeme

mít

besedu

s knihovnicí „Co si hračky povídaly“ a přijde nám
přečíst pohádku babička, maminka paní učitelky.
První jarní den půjde celá mateřinka vyhnat paní
zimu Moranu a přivítat jarní sluníčko.
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Starší děti se zapojily do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Tuto soutěž vyhlásilo
Okresní sdružení hasičů Rychnov nad Kněžnou. Děti z mateřinky se také účastnily
plaveckého a lyžařského kurzu.
Za MŠ Dagmar Plíhalová
Od ledna jsem začala ve školní družině pracovat jako vychovatelka na záskok za
nemoc. S dětmi jsme se vzájemně znaly, o to jsme měly rozjezd jednodušší.
Snažili jsme se využít každého vhodného počasí na vycházky ven a hrátkám ve
sněhu, vycházkou ke krmelci, kam jsme přinesly zvířátkům něco na přilepšenou,
sledovaly

jsme

změny

v přírodě,

a

když

nám

počasí

nepřálo,

vybíjeli

jsme

nahromaděnou energii hrami a hlavně vybíjenou, kterou děti milují.
V únoru byl hlavním tématem masopust a karneval. Masopustního průvodu si
užily děti z mateřské školky a my jsme si uspořádaly karneval se spoustou her,
soutěží a i sladkým odměňováním. Z důvodů velké nemocnosti a lyžařského kurzu se
nám termín „malinko“ posunul, ale i tak jsme si to užili.
Březen jsme začaly soutěží „Voda pro všechny“ vyhlášenou Ministerstvem
zemědělství ČR (u příležitosti celosvětového dne vody, který připadá na 22.3.). Cílem je
osvěta veřejnosti o nenahraditelném významu vody a vodním hospodářství. Aby děti
pochopily, proč je voda tak důležitá, jakým způsobem se s ní hospodaří, jaké jsou
možnosti a problémy v celosvětovém měřítku. Aby si uvědomily, jak je důležité s vodou
šetrně hospodařit zejména v době probíhajících klimatických změn. A měly za úkol:
-

vymyslete nápady, které by pomohly lidem žijícím bez přístupu ke zdravotně
nezávadné vodě. Jak by se dalo tomuto cíli „Voda pro všechny“ přiblížit?

-

popřemýšlet jakým způsobem by zajistili dostatečné zdroje zdravotně nezávadné
vody pro všechny

-

popřemýšlet, jak by vyřešili problém s diskriminací a zajistili, aby každý měl
přístup k dostatku čisté vody

Své nápady měly ztvárnit kresbou
libovolnou výtvarnou technikou. Děti se
snažily, práce se zdařila a já bych jim za
to chtěla moc poděkovat.
Téma „voda“ nás i nadále bude provázet
celým březnem a zároveň si užijeme
jarních prázdnin. Po prázdninách se
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chystáme do Městské knihovny a do Vodárenské věže v
Týništi nad Orlicí. Pokud to půjde, zajdeme se podívat
do čističky odpadních vod v Týništi nad Orlicí, uděláme
si soukromé kino s celovečerním filmem na téma „voda“
a spoustu jiného.
Čas letí jako bláznivý i díky všem našim aktivitám a v
dubnu se budeme těšit na Velikonoce .
Ze školní družiny za děti, paní učitelku Kristýnku a sebe
Aneta Chalupová

Vyhodnocení činnosti fotbalového klubu - zimní přestávka 2018-19
Po ukončení podzimní části sezóny, převládl v našem fotbalovém světě čas
odpočinku. Jarní část sezóny odstartuje až 30. března 2019.
Ale ani v tomto čase jsme nezaháleli. Od konce listopadu jsme chodili každou středu,
v rámci dobrovolných tréninků, společně s mužstvem Křivic na umělou trávu do
Týniště nad Orlicí.
Den před vánočními svátky jsme se zúčastnili prvního ročníku solidně
obsazeného turnaje HOWI Cup na umělé trávě v Týništi nad Orlicí, kde jsme se
v systému každý s každým umístili na pěkném 3. místě. (1. Lípa n/O. A, 2. Týniště
n/O A., 3. Žďár n/O). O lepším umístění nás připravilo několik neproměněných
pokutových kopů, ale to je fotbal.
Zimní přípravu jsme zahájili 2. února na hřišti ve Žďáru n/O. Od této doby jsme
se scházeli na trénincích každou sobotu. Z důvodu nezpůsobilého terénu na
travnatém hřišti jsme několikrát využili i hřiště s umělým povrchem u školy.
Dne 9. března jsme odehráli přípravné utkání s Albrechticemi n/O. Na umělém
trávníku v Rychnově n/K. jsme měli prvních 20 minut herní převahu, přesto se soupeř
po našich chybách ujal vedení 2:0. Do poločasu však stačil snížit Vláďa Beneš.
V druhé půli jsme se dokonce dostali brankami Malichenka a Winklera do vedení, ale
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soupeř v závěru brankou Hořínka výsledek zremizoval. Přestože chybělo na obou
stranách několik opor, mělo utkání kvalitní úroveň.
O týden později jsme odehráli na umělém povrchu v Týništi n/O. přípravné
utkání s Křivicemi ve kterém jsme vyhráli o jednu branku (8:7). Dne 23. 3. Nás ještě
čeká ve Žďáru hrané přátelské utkání s Častolovicemi.
Na přelomu roku (19. ledna) se nám podařilo zorganizovat již tradiční fotbalový
ples, jehož příprava stála organizační výbor nemalé úsilí. Z našeho pohledu přibylo
oproti loňsku více tanečníků, proto celou akci hodnotíme pozitivně.
V únoru (23. - 24. 2.) byl zorganizován pro členy klubu zájezd na fotbalová
utkání do Londýna. V sobotu jsme navštívili utkání Championship (2. ligy): Millwall –
Preston (1:3) a v neděli utkání Premier Leaque: Arsenal - Souphamton (2:0), kde bylo
téměř 60 tisíc diváků.
Všichni víme, že na naše utkání tolik diváků asi nepřijde, přesto věřím, že si do
našich ochozů na jarní mače cestu rádi najdete.

Petr Nedomanský za TJ Sokol Žďár nad Orlicí
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
 Dne 04.01.2019 se konala Výroční valná hromada našeho SDH. Tentokrát se
konala v Hospodě Pod Kaštany. Po formalitách této schůze jsme měli
občerstvení a volnou zábavu.
 V lednu jsme se účastnili i Výročních valných hromad okolních SDH. Dostali
jsme pozvánku do Týniště a Albrechtic. V Týništi jsme se dozvěděli, že se
konečně dočkají výstavby nové hasičské zbrojnice, která bude lépe splňovat
potřeby sboru. V Albrechticích byla schůze akčnější. Uprostřed schůze několika
členům zazvonil mobil a ti okamžitě vyběhli pryč. Po chvíli jsme zjistili, že byli
odvoláni k výjezdu.
 V únoru jsme pořádali tradiční „Hasičský ples“. Znovu nám hrála skupina RAJ
music

a

všem

se

velice

líbila.

Děkujeme

všem

sponzorům,

hasičům,

přispívajícím a občanům ze Žďáru nad Orlicí, kteří nám přispěli cenami do
tomboly. Také děkuji všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci
plesu. Velké díky také letos patří paní hostinské Pavlíně Hlaváčkové. Měli jsme
krásně nazdobený a vytopený sál a vše bylo perfektní.
 Dne

23.02.2019

se

konal

Dětský

karneval.

Tentokrát na téma ,,Žďárský Olymp“. Dorazil Zeus,
Héra, Afrodita, Artemis, Athéna, Deméter, Múza a
ošklivá zakletá Medúsa. Potom začala karnevalová
diskotéka a soutěže. I přesto, že z důvodu chřipkové
epidemie

byla

nižší

účast, se karneval všem
moc líbil. Velice děkuji
paní Simoně Němcové
za pomoc se soutěžemi
a za originální dekorace
k tématu jako každý
rok. Dále bych chtěla poděkovat Jiřině Jiráčkové,
Darje Bozetické, Markétě Syrové, Martině Benešové,
Haně

Benešové

a

Petru

Gründlovi

za

pomoc

s pořádáním karnevalu. Také moc děkuji paní Haně
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Zoubkové, která upekla dětem výborné perníčky a také je krásně nazdobila.
Velké díky patří i našim sponzorům, kteří přispěli na karneval nejen finančně
ale i různými dárečky. SDH Žďár nad Orlicí, Obec Žďár nad Orlicí,
Českomoravský štěrk Světlá, Papírnictví Klára a Jiří Uhnavý Týniště nad Orlicí a
pan Antonín Peterka. Také děkuji členům sboru, kteří pomáhali s realizací.
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Všem občanům přeji krásný jarní slunečný čas s tolik potřebným deštěm
Za SDH Kamila Berounská

POVODNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH OD ROKU 1272 DO ROKU 2013
13. století – 1272 – Praha – velká voda poškodila Juditin most.
14. století – 1342 – Praha – Juditin most pod náporem ledu definitivně zničen.
15. století – 1432 – Praha – Karlův most přišel o pět pilířů. Oprava trvala 71 let.
18. století – 1768 – Písek – při povodni se zřítila levobřežní brána Komenského mostu.
1774 – Rozvodněné Labe
1784 – Praha – 28. 2. průtok Vltavy 4 500 m3/s
1799 – Labe
19. století – 1815 – Labe
1824 – Vltava
1830 – Vltava
1845 – Praha – březen: jedna z historicky největších povodní, odhadovaný
průtok Vltavy v Praze 4 500 m3/s
1862 – Labe – březen
1872 – Berounka – květen – zasažena hlavně Berounka a Vltava. Na
Berounsku zahynulo několik desítek lidí. Některé vesnice byly úplně zničeny. Voda se
na berounském náměstí zastavila ve výšce dvou metrů. Průtok ve Vltavě 3 300 m3/s.
1876 – Labe – jaro
1890 – Vltava – září, opět pobořen Karlův most, průtok vody 4 000 m3/s
1893 – Vltava
20. století - 1940 – Praha – březen, průtok 3 245 m3/s
1954 – Vltava (velkou část povodňové vody zadržela dokončovaná vodní
nádrž Slapy)
1966 – Slezsko, oblast novojičínska (škody přes 100 miliónu Kč)
1970 – Jižní Morava (35 mrtvých)
1981 – Čechy - po čtyřtýdenních deštích trval povodňový stav na Berounce
více než týden.
1985 – Čechy a Morava
1987 – Čechy
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1997 – srpen – Morava. Slezsko a východní Čechy (50 mrtvých). Tato
tehdy nejrozsáhlejší katastrofa 20. století prokázala nepřipravenost tehdejších
institucí a vedla k rozsáhlému přepracování havarijních plánů.
1998 – Královéhradecký kraj – červenec (6 obětí)
21. století - 2002 – srpen – Vltava a Labe, dosud největší změřené povodně v Čechách,
velké škody v Praze, průtok 5 300 m3/s (17 mrtvých).
2006 – různé řeky (7 obětí)
2009 – červen a červenec – Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a
Jihočeský kraj (13 obětí)
2010 – květen především Moravskoslezský, Olomoucký (TROUBKY),
Zlínský a Jihočeský kraj (1 oběť), Liberecký kraj (5 obětí)
2013 – červen – zasaženo celé povodí Labe a Vltavy, průtok v Praze 3 210
m3/s (7 mrtvých).
Přímo u nás byla nejrozsáhlejší povodeň v roce 1997. Od té doby se v mnoha
obcích vystavěly protipovodňové hráze. V sousedních Albrechticích bylo zaplaveno
mnoho domů, voda tekla dveřmi dovnitř a okny ven. Mosty do Týniště byly pod vodou
a voda tekla přes silnici. Na vodu na lukách jsme byli zvyklí. Orlice se rozlévala každý
rok, někdy i vícekrát, ale takové škody nikdy nenapáchala. Také ve Žďáru bylo pár
domů, kde měli obyvatelé vodu nejen ve sklepě.
Příště téma vichřice.
MÁLO ZNÁMÉ BŘEZNOVÉ PRANOSTIKY
1. 3. Bedřich (dříve Eudokie, později Albína)
Jak je 1. 3., takové bude celé jaro.
Odkud se na svatou Eudikii vane vítr, odtud bude celý rok foukat.
Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá.
Závěj svaté Albíny, zaplavuje doliny.
2. 3. Anežka
Na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se velmi snadno vlčí neduh chytí.
5. 3. Kazimír
Na Kazimíra pohoda, na kobzole úroda. (brambory)
9. 3. Františka
Na Františku déšť, neurodí se kobzole.
17. 3. Gertruda
Napije-li se na Gertrudu z louže slepička, naškube si na Jiřího i kravička.
19. 3. Josef
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Na svatého Josefa vítr z Moravy, bude hojnost trávy, když z polské strany bude
zrní i slámy.
25.3. Marián (dříve Zvěstování Panny Marie)
Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste i
kdyby ji palicí zatloukal.
zpracovala Věra Václavíková, kronikářka

Vážení zástupci obcí,
dovoluji si Vás informovat o vydání výlukového jízdního řádu linky IREDO 211
Borohrádek – Týniště nad Orlicí s platností od 1.4.2019 do 31.10.2019. V tomto
období dojde k uzavírce ulic Mostecká x Turkova. Z tohoto důvodu se mění pořadí
zastávek, kdy ve směru od Albrechtic nad Orlicí pojede autobus nejprve k železniční
stanici, poté ke Geriatrickému centru a svou cestu ukončí na náměstí (spoj
s odjezdem ve 4:30 z Borohrádku dále pokračuje z Týniště do Kvasin Škoda Auto).
Ve směru z Týniště nad Orlicí autobus začne na náměstí, pokračuje přes
zastávku Geriatrické centrum k železniční stanici a odtud do Albrechtic a dále po své
trase.
Přípoje v Týništi nad Orlicí zůstávají zachovány. Dopolední přípoj v Borohrádku
v 9:07 na spoj z Pardubic zůstává zachován.
Informace pro cestující zveřejníme v nejbližších dnech také na facebookovém
profilu veřejná doprava v královéhradeckém kraji a na webových stránkách krajského
úřadu Královéhradeckého kraje.
S pozdravem

Mgr. Petr Nosek
dopravní specialista - technolog veřejné dopravy
odbor dopravy a silničního hospodářství │oddělení dopravní obslužnosti
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Prvními vítanými občánky roku 2019 byli dne 9. 2. 2019:
Dagmar Slezáková a Michal Andrašík
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Vítáme nové občánky
Tereza Burešová

nar. 21. 1. 2019

Štěpán Jedlička

nar. 23. 2. 2019
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – leden – březen 2019
86 let

Josef Falta

83 let

Marie Fibikarová

84 let

Jaroslava Faltová

70 let

Milada Vrbatová

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

Vzpomínka:
Dne 03. 03. 2019 uplynulo 20 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
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