ČERVENEC 2019

Nový odpočinkový altán a informační cedule u obecního rybníčku.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 7. května 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostku obce vyřízením.
2. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na třídu pro školní rok 2019/2020.
3. provoz MŠ během hlavních prázdnin takto:
Červenec: od 1.7 .- 14.7.
zkrácený provoz od 6.30 do 15.30 hod.
od 15.7.- 25.8
uzavření MŠ – dovolená
Srpen
od 26.8.- 1.9.
zkrácený provoz od 6.30 do 15.30 hod.
4. dar ve výši 2 000,- Kč, který bude poskytnut organizátorům dětských rybářských závodů
v Čermné nad Orlicí a pověřuje starostku uzavřením darovací smlouvy.
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RRD100057 na realizaci projektu s názvem „Podpora venkovské prodejny ve Žďáru nad Orlicí“ a
pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.
6. vypovězení dohodou Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Žďár nad Orlicí a
Městem Borohrádek ze dne 27.9.2007, a to ke dni 8.5.2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 1/2019, 2/2019 a 3/2019 v plném rozsahu provedená
dne 1.2.2019, 1.3.2019, 5.3.2019.

Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 25. června 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. závěrečný účet obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2018 a to bez výhrad.
2. účetní závěrku obce za rok 2018 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření obce za rok 2018 ve výši 3 617 474,73- Kč na účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
3. účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2018 ve výši 83 790,94- Kč příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí za rok 2018 dle protokolu o schválení účetní
závěrky - viz příloha a převod výsledku hospodaření za rok 2018 příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí ve výši 73 000,- Kč do rezervního fondu a 10 790,94- Kč do
fondu odměn dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění.
4. přednesená rozpočtová opatření 6/2019 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období červenec 2019.
5. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
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6. Směnnou smlouvu mezi směňujícím Obcí Žďár nad Orlicí a druhým směňujícím
Václavem Vajglem a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
7. Pachtovní smlouvu mezi propachtovatelem Obcí Žďár nad Orlicí a pachtýřem
SOLVITEM s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby mezi poskytovatelem
Geriatrickým centrem Týniště nad Orlicí a objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
9. poskytnutí daru dárcem Obcí Žďár nad Orlicí obdarovanému DDM Týniště nad Orlicí a
pověřuje starostku vyřízením.
10. čerpání rezervního fondu pro rok 2019 následujícím způsobem:
 40 000,- Kč – dofinancování překročené výše přidělené dotace EU – Šablony I.
11. čerpání fondu investic pro rok 2019 následujícím způsobem:
 Výmalba kuchyně, skladu, jídelny, MŠ – spinkárna, ZŠ – velká učebna – 36 845,Kč
 Výměna textilních rolet za nefunkční a poškozené žaluzie MŠ – herna, spinkárna,
ZŠ – velká učebna – 35 771,- Kč
 Výměna podlahy ve velké učebně ZŠ – 71 874,- Kč
 Výměna stávajících dveří (2x se zárubní) u kotelny za protipožární s prací –
22 000,- Kč
12. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů na úseku zajišťování místních záležitostí
veřejného pořádku na katastrálním území obce Žďár nad Orlicí mezi Městem Týniště nad
Orlicí a Obcí Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku k dalšímu jednání za účelem podpisu
této smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesená rozpočtová opatření 4/19 a 5/19 v plném rozsahu provedená dne 1.4.2019 a
1.5.2019.
2. informace přednesené Ing. Alešem Plíhalem ve věci údržby koryta řeky Orlice na našem
území prováděné správcem toku Povodí Labe, státní podnik.

Zpracovala: Martina Benešová

Vážení spoluobčané,
opět jako v letech minulých se Vám hlásím v červencovém vydání zpravodaje.
Mám dojem, že prodloužené čtvrtletí zachováme i v budoucnu, a to právě z důvodu
aktuálního zdokumentování pro nás již třetím rokem zažité Letní slavnosti. Smyslem
této akce je pobavit občany, vytvořit prostředí pro setkání širšího okruhu lidí, posílit
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pospolitost v obci. Myslím, že vše se prozatím daří. Letošní slavnost byla ze začátku
poznamenána nepřízní počasí, ale i v „bojových“ podmínkách se dařilo realizovat
slíbený program. Dechová kapela Pardubická šestka sice vystupovala za silného deště,
ten ale neměl vliv na kvalitu produkce těchto profesionálů. Jan Rosák, který u nás
vystoupil jako náhrada za nemocného Jiřího Krampola, přivezl již téměř jasné počasí,
které se nepokazilo ani při vystoupení Zdeňka Izera. Po pěveckém a moderátorském
vstupu Šimona Pečenky, který provázel svým skvělým hlasem celou slavnost,
následovala nejen „oldies“ diskotéka pod taktovkou zvukaře a DJ Hrocha. Věřím, že
každý zúčastněný si našel to své a příští rok se u této akce budu opět těšit „NA ŽĎÁR!“
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Z pohledu dalšího obecního dění by se dalo říci, že se jedná o klidnější období.
Opak je ale pravdou. Jak jsem již informovala v březnovém zpravodaji, i když pro
letošní rok nejsou plánovány významnější investiční akce, jsou zpracovávány
projektové a strategické dokumenty, jejichž příprava a vyhotovení zabere velké
množství času i úsilí. Jedním z nejdůležitějších je samozřejmě i připravovaná změna
územního plánu obce. Aktuálně budou probíhat jednání s architektem a pořizovatelem
MěÚ Kostelec nad Orlicí, v plánu je schválení zahájení procesu, a to se všemi
potřebnými náležitostmi nejdéle do konce roku 2019. Obec má v plánu aktualizovat
plochy pro výstavbu rodinných domů, tak aby nově vymezené lokality navazovaly na
současnou zástavbu a bylo prověřeno možné napojení či vybudování infrastruktury
nezbytné pro rodinné bydlení.
Možná jste zaregistrovali, že v jarních měsících bylo vyhlášeno výběrové řízení na
pracovní pozici administrativní a spisový pracovník/pracovnice Obce Žďár nad Orlicí.
Na základě vyhodnocení přihlášených byla jako nevhodnější uchazečka pro tuto práci
vybrána paní Mgr. Miluše Wiebkin. Paní Wiebkin je zaměstnána na poloviční pracovní
úvazek především jako administrativní výpomoc, ale po zapracování bude také osobou,
která bude plnohodnotně vyřizovat záležitosti Vás občanů (výběr poplatků, ověřování,
Czech POINT atd.).
Závěrem bych Vás chtěla informovat, že i letos se bude konat obecní výlet
„životně zkušenějších“, a to jubilejní desátý. Místo výletu je prozatím v jednání,
předpokládaný

termín

konání

je

20.9.2019.

Bližší

informace

budou

sděleny

prostřednictvím pozvánek.

S přáním pohodového
prožití

léta,

času

dovolených a prázdnin

Martina Benešová
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Pálení čarodějnic 30.4.2019
Dětský den – výcvikový tábor
agentů 1.6.2019 + cirkusové
vystoupení
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Historicky první obecní turnaj v přehazované o „Žďárský pohár“ 15.6.2019
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Vítězný team „TRPASLÍCI“

Druhé místo získala ŠÍLENÁ RODINKA
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Třetí se umístili VOSTA TEAM

A ostatní se dobře bavili……brzy u podobné sportovní akce „NA ŽĎÁR“ !!!
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 ke dni 30.6.2019 má obec 512 obyvatel.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Poslední dva měsíce tohoto školního roku utekly neskutečně rychle, jako voda v
potoce, jak se říká. Při tomto rychlém tempu se uskutečnilo, samozřejmě kromě učení,
v naší školičce spoustu akcí.
Hned na začátku května jsme odjeli do Kostelce nad Orlicí na soutěž ve vybíjené.
I když jsme se neumístili na žádné přední příčce, nasbírali jsme několik dobrých
zkušeností do dalších let, kdy je potřeba vytvořit tým a trénovat jednotlivé hráčské
pozice.
Dále se naši žáci zúčastnili besedy s hasiči, která
probíhala v naší škole, a poté jízdy zručnosti na kole,
kterou jsme zorganizovali na naší krásné školní zahradě.
Žáci si vyzkoušeli jízdu slalomem, jízdu v úzké kolejnici,
kruhový objezd, přenášení kelímku s vodou z místa na
místo i podjíždění branky v co nejkratším čase a bez
nehody. Po jízdě zručnosti následovala teoretická část, kdy
starší žáci psali dopravní testy, a ti mladší řešili různé
dopravní situace - jak se má správně chovat cyklista a
chodec v běžném silničním provozu.
Koncem měsíce května nás čekala na školní zahradě příjemná dvouhodinová
muzikoterapie. Úplně poslední květnový den jsme si jeli se žáky užít jejich svátek DEN
DĚTÍ na vojenskou posádku do Čermné nad Orlicí.
V měsíci červnu jsme se všichni těšili na zahradní slavnost, školní výlet,
pasování prvňáků na čtenáře a samozřejmě poslední den ve školním roce - Slavnostní
rozloučení se žáky 5. ročníku a na předávání vysvědčení.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Již tradičně, jako každý rok na naší škole pořádáme pro malé i velké ZAHRADNÍ
SLAVNOST.

Letos

se

tato

akce

uskutečnila

v

pátek

14.6.

v odpoledních hodinách v naší krásně vyzdobené školní zahradě. Výzdoba byla tvořena
obrázky dětí, které během školního roku namalovaly a vytvořily.
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Slavnost zahájili naši prvňáčci, následovalo vystoupení dětí z MŠ a poté i tanečního
kroužku. Důležitou součástí tohoto slavnostního odpoledne bylo pasování předškoláků
na školáky. Celým odpolednem nás provázel moderátor, který vytvářel pro děti různé
soutěže a pouštěl písničky k poslechu i tanci.
O občerstvení se postaraly nejen šikovné ruce našeho pana kuchaře Honzy, ale i
některých rodičů, kterým touto cestou děkujeme. Slavnostní tabule byla díky nim
opravdu pestrá a chutná.
Úplně na závěr nás čekalo velmi milé překvapení, a to v podobě Bronzového
ocenění (Skutečně zdravá škola) v oblasti zdravého a udržitelného stravování, o které
se v naší škole snažíme a usilujeme. Přejeme si JEN TAK DÁL !!!
Mgr. Alena Mitanová, učitelka ZŠ

KRÁSNÉ LÉTO a 2.9.2019 SE NA VÁS TĚŠÍME!
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rozkvetlý květen jsme v mateřské škole přivítali „Dnem otevřených dveří“.
Navštívili nás rodiče s dětmi, které k nám budou chodit. V kytičkovém měsíci, jak ho
pojmenovaly naše děti, jsme připravili pro maminky malé vystoupení z říkadel
vybraných dětmi a srdíčkové přáníčko ke Dni matek.
Proběhl také zápis do MŠ, naši budoucí „školkáčci“ si pohráli ve třídě a mohli si
vybrat zajíčka, kterého pro ně vytvořily děti. Všichni jsme měli moc pěkný zážitek při
seznamování s netradičními etnickými hudebními nástroji a mohli si na ně zahrát.
Děti zaujala tibetská mísa s vodou, ve které při hlazení paličkou po obvodu začala
voda vířit a rozstřikovat se kolem. Velkou radost jsme měli z umístění našich dětí ve
výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ vyhlášené Okresním sdružením hasičů
v Rychnově nad Kněžnou. Julinka Cabalková a Míša Kolibáč získali ve své kategorii
první místo a Lubošek Bednář třetí místo. Gratulujeme!!!
Zavítalo

k nám

logopedické

divadélko

s pohádkou

„O

líném

jazýčku“.

Představení zaujalo nejen děti, které si s jazýčkem zahrály a procvičily si mluvidla, ale
i dospěláky. S divadélkem jsme navázali spolupráci a v příštím roce se budeme těšit
na další veselé logopedické pohádky. Předškoláci se podívali s velkými školáky do
Týniště nad Orlicí na vystoupení ZUŠ. Vzpomínku na kamarády z tohoto školního
roku zachytila paní fotografka na pěkné fotky. Pro předškoláky jsme z nich vytvořili
tablo.
„Kytičkový měsíc“ jsme zakončili oslavou Dne dětí. Navštívili jsme posádku v Čermné
nad Orlicí. Bylo to opravdu hezké a akční dopoledne, všechny děti se svezly na
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záchranných člunech, zastříkaly si z hadice a seznámily
se s hasičskými auty. Nejvíce se jim líbilo, že si mohly
samotné zapínat sirénu. Seznámily se také s první pomocí
a zkoušely si masáž srdce na figuríně.
Poslední školní měsíc byl ve znamení letní slavnosti
a pasování předškoláčků na prvňáky. Program jsme
vybírali s dětmi, seznamovali se s životem zvířátek, o
kterých se v písni Mc Donald zpívá. Děti vystoupení hodně
bavilo a užily si ho, ani jim nevadilo velké horko.
Děkujeme

maminkám

za

dobroty

na

pohoštění

při

slavnosti.

Zážitkový stan s vesmírným programem byl

prima a hodně sugestivní.
V červnu byl zakončen projekt „Celé Česko čte
dětem“, v průběhu roku pořádala knihovnice paní
Novotná besedy a čtení z knížek, přišly dětem číst
dvě babičky a projekt vyvrcholil týdenním čtením
velkých školáků před odpoledním odpočinkem. Na
školní výlet na „ Babiččin dvoreček a dědečkovu
obůrku“ jsme se všichni moc těšili. Viděli jsme
pštrosy, lamy, muflony, pávy, čínská prasátka, ovce,
koně,

různé

krásných

druhy

bažantů

slepic,

kozičky

hnědé

i

velké

a

malé
bílé

s kozlíky, husy a housata, kachny s kachňaty, králíky,
masožravé želvy, nutrie, poníka. Na všechny zvířata si
mohly děti sáhnout a nakrmit je. Na statku jsme dostali
dobrý oběd, krůtí řízek s bramborovou kaší a výbornou
zeleninkou. Děti si pohrály v domečku a pohoupaly se,
koupily si malou upomínku nebo dobrůtku a všichni
dostali perníček. Odjížděli jsme spokojení a bohatší o nové
zážitky.
Přejeme všem pěkné léto a příjemné, veselé zážitky.
Dagmar Plíhalová, učitelka MŠ
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BABIČČIN DVOREČEK
LICIBOŘICE
V pátek 21.6.2019 jsme jeli na školní výlet na babiččin dvoreček do Licibořic.
Když jsme přijeli, přivítali nás lamy, kozy, osel a nutrie.
Po dvorku tam běhalo kotě, s kterým jsme si mohli hrát.
Krmili jsme tam zvířata, která jsme si mohli pohladit.
Pak jsme šli lesem se podívat do dědečkovy obůrky, na pštrosy, koně, páva a muflony.
Vyráběli jsme z hlíny misku, z drátku jsme si vyrobili srdíčko a pekli jsme preclíky.
Pořádali jsme závody se želvami, želvy jsme si mohli vzít do ruky.
Hladili jsme si rezavého králíka.
Museli jsme si rozdělat oheň, abychom si mohli ogrilovat špízy.
Po obědě jsme si mohli něco koupit v obchůdku.
Výlet se mi líbil.
autor neuveden – za žáky ZŠ

SOVÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Milí čtenáři,
další školní rok je za námi. Žáci školní družiny zažili společně
mnoho zajímavých chvil. Jezdili jsme na kolech, sbírali bylinky,
dělali herbář, krmili nutrie, starali se o školní zahradu, hráli různé
hry a konec školního roku završili návštěvou kina v Rychnově nad
Kněžnou.
Další školní rok bude žáky provázet „pirátské“ téma.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na shledání opět v září!
Školní družina - vychovatelka Bc. Kristýna Macháčková
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Vyhodnocení činnosti fotbalového klubu - jaro 2019, shrnutí sezóny 2018 - 2019
Před zahájením jarní části fotbalové sezóny jsme na hřišti ve Žďáru provedli
vertikutaci travnatého povrchu.
Do jarních bojů jsme vstoupili nad očekávání, kdy jsme si v domácím utkání poradili
s vedoucím Kostelcem „B“ 2:0, v Rychnově porazili místní „B“ mužstvo 2:1 a následně
ve Žďáru zvládli místní derby s Křivicemi v poměru 3:1 pro naše barvy.
Bohužel po lichotivém začátku následoval herní útlum i s ním spojený měsíční
bodový půst. Prohry v Dobrušce (6:1), v Lukavici (4:3) a domácí prohry s Čeníkovicemi
(2:3) a Zdelovem (0:3) nás odsunuly na 6. místo v tabulce.
Ze zájezdu do Deštného jsme přivezli cenné 3 body za výhru 4:2, kterou jsme
však v domácím utkání s lídrem soutěže - Vamberkem i přes vyrovnanou hru
neobhájili - prohra 0:3. V předposledním utkání okresního přeboru jsme zajížděli do
Borohrádku, odkud jsme si po ostudném výkonu přivezli pořádný debakl - 1:6.
V závěrečném kole jsme nastoupili v Kostelecké Lhotě proti domácím borcům, se
kterými jsme i přes několik neproměněných vyložených šancí prohráli poměrně vysoko
4:1.
Oproti podzimní části sezóny jsme se na jaře výsledkově i herně zhoršili.
Příčinou toho byly časté absence a zranění hráčů základní sestavy, které hráči ze
střídačky nedokázali plnohodnotně nahradit. Stále se nám střelecky nedaří, na vsítění
branky se strašně nadřeme.
I přes jarní útlum hodnotím uplynulou sezónu 2018 – 2019 jako tu lepší. V následující
sezóně se pokusíme zapracovat do týmu nově příchozí hráče s dorostů Borohrádku a
Týniště n/O. Následující sezóna bude obtížná. Ze III. třídy postupuje kvalitní celek
Častolovic a naopak z krajské B třídy k nám sestupují celky Albrechtic a Doudleb.
Nejlepší střelci:
Bohouš Kolář - 15 branek, Zdenda Novák - 6 branek, Marek Winkler - 5 branek
Nejvíc odehraných utkání: Miroslav Šrajbr, Bohouš Kolář – 24
Ze strany klubu patří poděkování Obecnímu úřadu za podporu a dále i panu
Petru Švehlovi, který nám po celý rok sekal trávník na hřišti.

Petr Nedomanský, za TJ Sokol Žďár n.O.
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Závěrečná tabulka Okresního přeboru II. třídy – Rychnovsko, 2018 - 19

SIRÉNA
Napadlo Vás někdy, proč vlastně houká siréna? Nebo se Vám zdá, že pokaždé houká
jinak? Říkáte si, co se asi děje? Ze stránek hasičského záchranného systému Vám
přináším pár informací.
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Varování obyvatelstva v České republice
Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří
síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále
pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu
a

informací

mezi

vyrozumívacími

centry),

soustava

místního

vyrozumění

(infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má
rovněž

právo

vstoupit

do

sdělovacích

prostředků

a

informovat

obyvatelstvo

prostřednictvím televize a rozhlasu. Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku
mimořádné

události

varováno

především

prostřednictvím

varovného

signálu

„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto
signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují
obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné
události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se
využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání
hlasové informace.

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem,
televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného
záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém
případě dělat. Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je
„Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je
vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

První

středu

v

měsíci

probíhá

na

celém

území

republiky akustická

zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní
zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou
občané vyrozuměni také hlasově.
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V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než
8800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 %
obydleného území ČR varovným signálem.
Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým
modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační
ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují
vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny
v systému dálkového ovládání.
Provázanost systému varování a informování s hromadnými informačními prostředky
umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí
(živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).
DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“
1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE


Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář,
obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu
ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se
při zemi).



Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa
mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech
nejbližší vhodné budovy.
2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA



V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte
pravděpodobnost vlastního zamoření.
3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI



Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co
dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace
mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě
megafony záchranářských vozidel.
Výše uvedené pokyny jsou mírně odlišné, pokud se jedná o povodně.
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OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat
následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou záchranným
složkám při zásahu:


RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,
místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)



NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy



VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)



NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena



NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci



POMÁHEJTE dle možností sousedům a lidem ve svém okolí



UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek



UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní
správy a samosprávy
Za SDH Kamila Berounská

máme v obci 4 dívky s titulem Mistr ČR? Jedná se o tým mažoretek POM POM
DANCE DDM Týniště nad Orlicí?
Jsme mažoretky ve věku od 4 do 23 let, které baví tanec, gymnastika, akrobacie,
balet a hlavně hudba s pom pomy. Náš tým zahájil svou činnost v říjnu 2015. Jsme
tedy mladé, velmi perspektivní a úspěšné družstvo.
Čtyři mažoretky jsou přímo z obce Žďár nad Orlicí. Jmenovitě Barunka Zemánková
navštěvuje tento oddíl třetím rokem a získala již mnoho ocenění. Mezi posledními jsou
tituly z roku 2018 – Mistryně ČR CMA miniformace pom děti profi, I. Vícemistryně ČR
CMA duo pom děti profi, I. Vícemistryně Evropy ČMTF velká formace kadet pom profi
v Srbsku z roku 2018. Pro letošní rok 2019 je dvojnásobnou Mistryní ČR v sóle pom
děti profi - Mistryně ČR v mažoretkové asociaci CMA a Mistryně ČR v mažoretkové
federaci ČMTF, dále je Mistryní ČR ČMTF duo pom děti profi, I.Vícemistryní ČR CMA
duo pom děti profi, I.Vícemistryní miniformace pom děti profi, Mistryně ČR ČMTF
pódiová sestava kadetek pom profi.
Další dívkou je Nelinka Chalupová, která navštěvuje mažoretky POM POM
DANCE DDM Týniště nad Orlicí již druhým rokem a také získala mnohá ocenění. Za
rok 2018 je Mistryně ČR CMA v miniformaci pom děti profi, pro letošní rok 2019 je
Mistryní ČR ČMTF duo pom děti profi, I.Vícemistryní ČR CMA duo pom děti profi,
I.Vícemistryní miniformace pom děti profi,

Mistryně ČR ČMTF pódiová sestava

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 20

kadetek pom profi. Nelinka v letošním roce soutěžila i se sólem a ve finále ČR ČMTF se
umístila na krásném 4.místě.
Jistě jste si všimli stejných titulů za duo pom děti profi u Nelinky a Barborky –
dívky toto duo tančily spolu a mělo název Cirkus.
Prvním rokem pod vedení Miroslavy Lejly Knajflové a Markéty Liany Bímové jsou
Tonička Venclová a Viky Vacková ze Světlé. Obě dívky se prvním rokem velmi dobře
adaptovaly v týmu, základy si velmi brzy osvojily a tak si z Mistrovství ČR ČMTF
v Čáslavi odvážely také titul nejvyšší 1.místo - Mistryně ČR ČMTF pódiová sestava
kadetek pom profi.
Děvčata se v den dětí 1.6.2019 spolu s dalšími dívkami z týmu probojovaly svou
pílí, úsilím, dřinou a dravostí až do finále Mistrovství ČR ČMTF, kde se umístily na
příčce nejvyšší - zlaté. Tím si zajistily postup na Mistrovství Evropy ve Francii, které
se koná 29.8. až 1.9.2019. Držme jim pěsti, aby i tam dosáhly co nejvyšších úspěchů.
Velké poděkování patří našim trenérkám, rodičům, kteří nás v našem sportu
podporují, DDM Týniště nad Orlicí a zároveň i obci Žďár nad Orlicí za finanční
podporu, která bude použita pro dívky, na výlohy spojené s Mistrovstvím Evropy ve
Francii.
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Zpracovala Lenka Vacková
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 22

Dne 4. května 2019 byli uvítáni tito noví občánci:
Nela Prouzová, Tereza Burešová a Štěpán Jedlička
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Životní jubilea – duben – červen 2019
75 let

Vilém Lancman

75 let

Vladimír Absolon

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

Rozloučení
Hana Petrláková

r. 1935

Vzpomínka:
Dne 4. června tomu bylo 15 let, co Nás navždy opustila manželka a
maminka Dagmar Zahálková.
Se smutkem v srdci na ni vzpomínáme.
Rodina Zahálkova

Letos v srpnu tomu bude 25 let od úmrtí Naší maminky a babičky Jarmily
Zahálkové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Zahálkova
Vydává: Obec Žďár nad Orlicí, čp. 133, Žďár nad Orlicí, 517 23,
www.poorlicko.cz/zdar, e-mail: zdar@wo.cz. Náklad 220 výtisků. Neprodejné.
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