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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 17. září 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o dílo a o poskytování služeb mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a
poskytovatelem GPlus s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
2. Smlouvu o dílo č. 03/2019 na zpracování změny č. 2 územního plánu Obce Žďár nad
Orlicí mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Ing. arch. Milanem
Vojtěchem a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
3. Darovací smlouvu mezi dárcem TJ Sokol Žďár nad Orlicí a obdarovaným Obcí Žďár nad
Orlicí a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.
4. Smlouvu o užívání nemovitostí mezi Obcí Žďár nad Orlicí a TJ Sokol Žďár nad Orlicí.
5. rozpočtová opatření 9/2019 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich provedením.
6. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. přednesené rozpočtová opatření 7/2019, 8/2019 v plném rozsahu provedená dne
26.6.2019,1.8.2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostku obce, paní Bc. Martinu Benešovou pro spolupráci ve věcech územního plánu a
jeho změn.

Zpracovala: M. Benešová

sportovní terminologií řečeno – vstupujeme do poslední třetiny roku. Pro
mě osobně to není úplně nejoblíbenější čas, ale i podzim může být krásný a na
vánoční období se také těším. Jednoduše řečeno – na všem se dá nalézt něco
hezkého.
S vidinou blížícího se konce kalendářního roku se nám také podařila
ukončit jednání s TJ Sokol Žďár nad Orlicí ve věci převodu budovy Sokolovny
do vlastnictví obce. K tomuto kroku bylo přistoupeno především z investičních
důvodů, neboť Obec plánuje budovu zrekonstruovat, a tím vytvořit dnešním
požadavkům odpovídající prostor pro interiérový sport či jiná společenská a
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kulturní vyžití. Převod bude uskutečněn po skončení podzimní části fotbalové
soutěže, bude zpracována projektová studie, na základě které bude rozhodnuto
o způsobu a rozsahu oprav. Rozhodovat určitě bude finanční náročnost
projektu, zároveň budeme hledat možnosti spolufinancování prostřednictvím
vyhlášených dotačních titulů. Práce nás tedy čeká mnoho, ale moc se těším na
výsledek, kterým by mělo být důstojné sportovní centrum obce.
Do finále se blíží i zpracování pasportů komunikací, dopravního značení a
veřejného osvětlení. Všechny uvedené pasporty budou vloženy do nově
pořízeného softwaru, který bude obsahovat mapové vrstvy a zásuvné moduly.
Tyto dokumenty v digitální podobě budou sloužit nejen pro každodenní potřeby
obce v rámci údržby a oprav, ale budou také podkladem pro zpracování
projektových dokumentací. Chceme inovovat dopravní značení a naším
záměrem je v souběhu s plánovanou rekonstrukcí elektrického vedení nízkého
napětí prováděnou společností ČEZ zrekonstruovat i veřejné osvětlení v obci.
Již jsem Vás také informovala, že je zpracováván strategický dokument
„Program rozvoje obce na období 2020 – 2025“, který by měl sloužit jako „plán“
investic, oprav a aktivit obce pro dané časové období. Jelikož je názor Vás –
občanů pro takové plánování důležitý, byl Vám doručen dotazník, jehož
vyplněním pomůžete stanovit priority budoucího rozvoje naší obce.
Jak jsem již úvodem naznačila - podzim a začínající zimní období je méně
oblíbené i pro klesající intenzitu slunečního záření, ale já věřím, že ten paprsek
dobré nálady v sobě nalezneme i tak – třeba i účastí na připravovaných
obecních akcích.

Martina Benešová

 ke dni 16.9.2019 má obec 513 obyvatel.
 10.10. se budou konat na školní zahradě Farmářské trhy.
 26.10. se bude konat výlov Starožďárského rybníka
 1.11.2019 se bude konat Halloweenská stezka odvahy a party.
 29.11.2019 se bude konat vánoční jarmark s besídkou a rozsvěcením
vánočního stromu.
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Naše obec začala připravovat program rozvoje obce na období let 2020 – 2025. Váš
názor je pro nás důležitý, proto vám byl před několika dny doručen dotazník, jehož
vyplněním nám pomůžete stanovit priority budoucího rozvoje naší obce. Dotazník je
určen všem občanům starším 18-ti let, kteří jsou v naší obci hlášeni k trvalému
pobytu.
Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím v prvním patře obecního úřadu nejpozději
do 27.září 2019.

Průvodky dotazníků budou slosovány a vy se můžete stát

výherci těchto cen:


500 Kč kupón na nákup v místní prodejně



500 Kč kupón na útratu v Hospodě pod Kaštany

Chcete se s námi podělit o akce, fota a příspěvky týkající se naší vesnice a okolí?
Chcete mít informace od spoluobčanů a z obecního úřadu z první ruky?
Přihlaste se do naší skupiny na FB!
Jméno skupiny – ŽĎÁR NAD ORLICÍ
Adresa - https://www.facebook.com/groups/460395237633873/
Správce skupiny je Simona Němcová.

Obec Žďár nad Orlicí přijala návrh nového železničního jízdního řádu 2020 za těchto
podmínek:


změnou v časech příjezdů a odjezdů nebudou významně narušeny návaznosti
spojů ve směrech Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou



časová mezera mezi odjezdy spojů v 7:48 a 10:33 v pracovní dny z Týniště nad
Orlicí do Žďáru nad Orlicí bude vyplněna těmito AUTOBUSOVÝMI SPOJI, které
budou zavedeny v prosinci 2019:
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o Borohrádek 8:07 – Žďár nad Orlicí 8:12 – Týniště nad Orlicí 8:23
o Týniště nad Orlicí 8:37 – Žďár nad Orlicí 8:48 – Borohrádek 8:53

Zpracovala Mgr. Miluše Wiebkin

V této rubrice vám budeme postupně formou mini-rozhovoru představovat členy
našeho zastupitelstva.

Kamil Koucký, 38 let
Kolik let jste již členem zastupitelstva naší
obce?
Členem zastupitelstva obce jsem již třetí volební
období.
Čeho byste v rámci své funkce chtěl dosáhnout?
Máme mnoho úkolů, které bychom chtěli zrealizovat
ve volebním období 2018–2022. Chtěl bych hlavně
dosáhnout obnovení a rekonstrukce plochy a nové
výsadby zeleně na návsi (V dolíčku).
Čemu se věnujete profesně?
Jsem profesionální voják AČR. Sloužím u Agentury
vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.
Jak trávíte volný čas?
Nejvíce času trávím s rodinou. Rádi společně houbaříme ve zdejších lesích.
Prozradil byste nám nějakou svoji neřest?
Mám rád dobré jídlo a dobré pití 
Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Určitě to je moje rodina, se kterou velice rádi bydlíme v naší hezké obci.
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Kamila Berounská, 40 let
Kolik let jste již členem/členkou zastupitelstva naší
obce?
V říjnu již třináctým rokem.
Čeho byste
dosáhnout?

v rámci

své

funkce

chtěl/chtěla

Nikdy se nemůžeme zavděčit všem, ale byla bych ráda,
kdybychom v obci zachovali základní občanskou
vybavenost, jako je škola a školka, obchod, pošta,
hospoda, sportovní vyžití a další. Není to úplně
jednoduché, ale pokud to bude jen trochu možné, budu
se snažit o jejich zachování a rozvoj.
Čemu se věnujete profesně?
Působím jako administrativní pracovnice na Exekutorském úřadě.
Jak trávíte volný čas?
Volný čas trávím většinou s rodinou. Pokud je to jen trochu možné rádi jezdíme na
výlety, chodíme na procházky apod. Také působím jako členka v divadelním spolku,
kde každý rok nacvičujeme novou hru. Je to nejen zábava, ale také odreagování.
Prozradila byste nám nějakou svoji neřest?
Jako každý člověk určitě nějaké neřesti mám. Tou hlavní asi bude, že ráda spím.
Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji svoji rodinu. Jsem pyšná hlavně na svoje děti.

Zpracovala Mgr. Miluše Wiebkin

Není to tak dlouho, kdy jsme si s dětmi přály krásné léto, které uteklo jak voda a
je tu před námi další školní rok. V nově zrekonstruované velké třídě, kde byla
vyměněna přes prázdniny podlaha, rolety a vymalováno, jsme společně zahájili začátek
slavnostním uvítáním prvňáčků. Ti z rukou paní starostky obdrželi kufřík s potřebami
do školy. Po úvodním slovu byla představena nová paní vychovatelka školní družiny,
která bude na naší škole také učit. Díky reformě financování školství, jsme od
letošního školního roku dvoutřídní školou. V I. třídě (2.ročník) je třídní učitelkou Bc.
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Kristýna Macháčková a ve II. třídě (1.,4.,5.ročník) Mgr.
Hedvika Hloupá 11 hodin týdně Čj, M a dalších 11
hodin Bc. Pavlína Kotková. Nadále zde působí školní
asistent Petra Kosová, která je ve třídě s více ročníky.
Další naší kolegyní na dva roky je školní psycholožka
Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická, která zde bude pracovat
s dětmi dva dny v týdnu.

Letošní rok bude v pirátském duchu,
což je společný třídní projekt, který dává
žákům příležitost ke stmelování kolektivu,
spolupráci a upevňování vztahů mezi žáky
navzájem. Žáci si sami vytváří svá pirátská
pravidla, pirátské deníky, pirátskou
hymnu i vlajku, prolíná se tedy
všemi

vyučujícími

předměty.

Motivací pro žáky je pirátská mapa k
pokladu, na které má každý žák své
místo. Za každý svůj osobní úspěch
se

posune

,,pokladu"

na
a

mapě

poté

si

směrem

k

vytáhne

z

pirátské truhly nějakou tu odměnu.
Čeká nás také ,,pirátské", vánoční
vystoupení, na které se již se všemi
žáky ZŠ těšíme!
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Nadále nabízíme společné aktivity pro mateřskou školu i základní školu jako
jsou plavání, lyžařský výcvik, odpolední kroužky (sportovní hry, flétna, angličtina,
tancování, vaření, šikulka), novinkou je příměstský tábor a angličtina pro děti ve
školce.
První větší akcí, do které se zapojily i okolní školy
z Albrechtic n. Orl., Borohrádku, Čermné n.Orl. a Týniště
n.Orl. je 2. ročník Farmářského trhu, který se uskuteční 10.
října na školní zahradě a jste všichni srdečně zváni zakoupit
nejen výrobky dětí z toho, co
vypěstovaly. Projekt Skutečně
zdravá

škola

nám

přinesl

v červnu bronzové ocenění a
také

pozitivní

hodnocení

v Rychnovském týdeníku.

Už máme za sebou
i první školní výlet, na
který jsme vyrazili do
Hradce Králové, kde se
13. 9. konaly Dožínky.
Počasí nám přálo, děti plnily úkoly na stanovištích, kde
si

hravou

formou

prověřily

znalosti

o

zvířatech,

rostlinách, plodinách, ochutnaly ovoce, zhlédly práci
střihačů ovcí a předení vlny.
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Všem svým kolegům přeji hodně sil, optimismu a úsměvu na tváři, dětem
úspěšnou plavbu v moři učiva a rodičům, kteří nám zachovali přízeň a podporují co
mateřská škola a základní škola nabízí, děkuji a těším se na další spolupráci.
Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka místní ZŠ a MŠ
Organizace školního roku 2019/2020
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3.
ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 3. 2. 9. 2. 2020 Rychnov nad Kněžnou
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Plán aktivit 2019/2020
ŘÍJEN:







10.10.-Farmářský trh
17.10. -beseda s knihovnicí v MŠ
POSVÍCENÍ MŠ + ZŠ
29.10-30.10. - podzimní prázdniny
logopedická depistáž Mgr. Jarošová
vánoční focení

LISTOPAD







advent - příprava na besídku ( taneční kroužek), MŠ a ZŠ
1.11. - Haloween akce ZŠ, obec
14.11.-pedagogická rada
19.11.- třídní schůzky ZŠ - 16.00 individuální konzultace 4.,5.r. od 17.00
1.,2.ročník
21.11.- beseda s knihovnicí v ZŠ
29.11.- Vánoční besídka, jarmark a rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC







4.12.- PROJEKT Etika mezi světy- ZŠ-téma Naše tělo jako domov, Jsme parta
6.12. - Mikulášská nadílka
19.12.- beseda s knihovnicí MŠ- Vánoční zvyky a tradice, posezení u stromečku
20.12.- posezení u stromečku- děti z MŠ
20.12.- Vánoční školní výlet
Vánoční prázdniny - 23. 12. 2018 - 2. 1. 2019
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LEDEN





akce MŠ a ŠD Zimní radovánky
23.1. - pedagogická rada
30.1.2019- pololetní vysvědčení
31.1.2020-pololetní prázdniny

ÚNOR






měření zraku v MŠ
3.2.- 9.2. Jarní prázdniny
PROJEKT - MASOPUST výroba masek, průvod MŠ
13.2. -beseda Mgr. Kamenická- školní zralost, vstup do školy, zápis do 1.třpro rodiče
lyžařský kurz MŠ a ZŠ

BŘEZEN



plavání MŠ, ZŠ
26.3.- PROJEKT Etika mezi světy-2.část, ZŠ- téma Komenský 2020, Aby učení
nebylo mučení

DUBEN








9.4.- 10.4. Velikonoční prázdniny
beseda s Policií ČR
dopravní hřiště, jízda zručnosti
16.4.- zápis do 1.ročníku
22.4. - Den Země- sběr papíru, beseda
23.4.- pedagogická rada
28.4.- třídní schůzky

KVĚTEN





4.5.- Den otevřených dveří v MŠ
7.5.,14.5.-dva bloky, beseda s hasiči ZŠ
12.5.-zápis do MŠ
focení tříd MŠ, ZŠ, předškoláků na tablo

ČERVEN







23.6.- Zahradní slavnost- pasování předškoláků, vystoupení děti z MŠ,
ZŠ adaptační odpoledne nových dětí v MŠ
školní výlet
pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně v Týništi nad Orl.
25.6.- pedagogická rada
Slavnostní ukončení školního roku 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny - od 1.7. do 1.9.2020
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V letošní sezóně bychom chtěli stabilizovat kádr, ve kterém došlo přes
prázdniny k mnoha změnám a pokusit se udržet v klidných vodách
v nebývale silném okresním přeboru. Z 3. třídy postoupil kvalitní celek
Častolovic a naopak z krajské B třídy k sestoupily do okresu celky Albrechtic
a Doudleb.
Náš celek posílili hráči z dorostu Týniště n/O. – Matěj Václavík a Vláďa
Beneš a z dorostu Borohrádku – Michal Vencl.
Martin

Husák.

Jedná

se

Dále naše řady rozšířil

o

hráče

bydlící

ve Žďáru, proto doufáme ve zvýšený zájem o fotbal v obci.
Naše řady naopak bohužel opustil Zdenda Novák (Rychnov) a bez
rozloučení i J. Malichenko (Borohrádek). Z osobních důvodů ukončil
sportovní činnost M. Baše.
Letní přípravu jsme zahájili koncem července. Trénujeme 2x týdně
přibližně s 10 - 16 hráči. V druhém kole okresního poháru jsme doma
překvapivě zdolali ambiciózní Kostelec n/O. B 4:2. Ve 3. kole poháru jsme
v improvizované sestavě nestačili na Zdelov (1:7).
Los mistrovských utkání moc příznivý nebyl, zahajovali jsme dvakrát
venku - v Doudlebách (prohra 3:1) a v Dobrušce (prohra 2:1). V obou
utkáních jsme nebyli horším týmem, bohužel nám chybělo kousek štěstí,
které rovněž chybělo i v penaltovém rozstřelu po domácí remíze s Lukavicí
(2:2, prohra na penalty 4:5). V Častolovicích jsme utrpěli ve slepené sestavě
vysokou porážku 8:2, kterou jsme o týden později trochu napravili první
domácí

výhrou

nad

Kostelcem

n/O.

B

2:1.

V 6. kole jsme ale utrpěli na hřišti Rychnova debakl 10:1.
V úvodu sezóny nás provází dlouhodobá zranění opor (P. Rydrych a L.
Kafka). Tito hráči se nám zejména v obranné činnosti prozatím nepodařilo
nahradit. Z nových posil se prosazuje nejvíce Mates Václavík, který si
vybudoval pevné místo v základní sestavě.
Náš tým se po 6. kole nachází na 12. místě (ze 14 mužstev), ale pevně
věříme, že se situace během podzimu zlepší.
Petr Nedomanský za TJ Sokol
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Přestože topná sezóna začíná oficiálně až 1. října, chladné počasí vede
řadu domácností k tomu, že už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale
vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním
prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné
sezóně bude bezpečné. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí
nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína,
zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně. Nevyčištěný komín může za
převážnou většinu požárů komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně
neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou
právě při požárech v domácnostech.
Legislativa
Dnem

nabytí

účinnosti

zákona

č.

320/2015 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky nabyla účinnosti
změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, která mimo jiné upravuje oblast
spalinových cest. Tak je tato problematika
již

pevně

ukotvena

v

zákoně.

Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním
provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a
1x ročně na plynná paliva.

Nové znění zákona o požární ochraně je

benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění
provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty
oprávněným kominíkem. Co mohu zkontrolovat sám? Je kouřovod řádně
upevněn?

Není

spotřebič

nebo

kouřovod

propálený?

Fungují

uzávěry

komínových dvířek? Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle? Je
dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné? Je komín
celistvý,

neprodyšný,

bez

spár

a

omítnutý?

Je

zařízení

domácnosti

v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá
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izolace? Co dělat, když začne v komíně hořet? Urychleně odstraňte veškerý
hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ověřte si, že si domů zvete
odborníka – pomůže vám aplikace na našich stránkách: O problémech
takzvaných „falešných kominíků“ se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé
„nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by
měla přispět nová aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest,
kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na
internetové

adrese: http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-

cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své
činnosti osvědčení.
A pro zajímavost výjezdy hasičů
během

letních

prázdnin.

Prázdniny

skončily a s nimi i horké a suché léto,
které

navýšilo počty výjezdů hasičů,

převážně

v

červenci. Na

příkladu

letošního července a srpna bylo krásně
vidět, jak se na nárůstu počtu požárů
(hlavně v přírodním prostředí) podepisuje
počasí. Díky proměnlivému srpnovému počasí a občasnému dešti, klesly požáry
v přírodním prostředí oproti červenci téměř na třetinu. Zatímco v červenci jich
bylo 1 117 v srpnu pouze 411. I přesto je ale nárůst letních požárů
patrný. Hasiči vyjeli během dvou letních měsíců k 3 977 požárům, což je
průměrně 64 požárů denně. Přitom dlouhodobý denní průměr činí 49 požárů.
Letos v létě (od 1. 7. – 31. 8. 2019) vyjeli hasiči celkem ke 25 404
událostem, což znamená, že vyjížděli průměrně 410krát denně. Dlouhodobý
denní průměr přitom činí 311 výjezdů. Dnem s nejvíce požáry se stal 6.
červenec 2019, kdy hasiči vyjížděli k 145 požárům. Tento den tak překonal
nejbohatší den na požáry loňského roku, kdy hasiči vyjeli k 143 požárům dne
31. července 2018. A ještě jedno srovnání, tentokrát s létem 2015, které bylo
také velmi horké a suché. Tehdy hasiči vyjeli k nejvíc požárům dne 14. srpna
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2015, kdy se počet požárů vyšplhal až k číslu 201. V létě 2015 ale období
nejhorších požárů bylo pouze mezi 31. červencem a 15. srpnem, zatímco letos
hasiči vyjížděli ke zvýšenému počtu požárů prakticky již od dubna. Červenci
ještě dominovaly velké požáry v přírodním prostředí, srpen byl po této
stránce klidnější, pokračovala ale série požárů techniky, která pracovala na
polích, hořely rodinné domy, výrobní haly, skládky nebo zpovědnice kostela.
Za SDH Kamila Berounská

Zástupkyněmi obce Žďár nad Orlicí na ME ve Francii byly Barunka
Zemánková, Nelinka Chalupová, Viky Vacková a Tonička Venclová.
Koncem srpna a začátkem září 2019 vrcholila soutěžní sezóna pro náš tým.
Skvělé výsledky v podobě zlatých, stříbrných a bronzových medailí ve finálových
kolech nás posunuly až na Mistrovství Evropy do francouzského Agenu,
městečka na jihu Francie, cca 200 km od Biskajského zálivu a cca 150 km od
Toulousu.
Počasí jsme chytli až moc krásné, stále vedro

, ale pořád lepší než déšť.

Plně nám to vynahradila krásná klimatizovaná hala v Kongresovém centru, kde
se Mistrovství Evropy konalo.
Na cestu jsme vyjeli ve středu 28.8. kolem desáté hodiny dopoledne a
šťastně jsme dorazili do Agenu k hale kolem deváté hodiny dopolední 29.8.
Omrkli jsme prostory, proběhl trénink a ve večerních hodinách jsme
vystartovali na ubytování, které jsme měli cca hodinu cesty od Agenu.
A pátek ráno nám to začalo. Na start se jako úplně první postavila
Sabrinka Nguyen se svým sólem. Hned za ní startovala Kajka Saparbajevová,
pak v seniorkách následovala Maky Liana Bímová a naše dopolední šílenství
uzavřelo duo Elvis, Nellinka Izáková a Sabrinka Nguyen. Odpoledne nervy
pokračovaly a startovala Jarča Čechová v kategorii sólo pom classic.
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Na vyhlášení sólo formací a dua jsme si museli počkat až do sobotních
večerních hodin. Byly to nervy, protože konkurence byla veliká a parametry na
umístění na bedně byly přísně dané. Jen pro upřesnění, když se náhodou stalo,
že kategorie byla málo obsazená, porota měla dané bodové rozmezí, ve kterém
se daná choreografie mohla umístit. Takže se také stalo, že startovala jedna
choreografie v dané kategorii, ale byla až čtvrtá, což se mně, jako trenérce, zdálo
být objektivně ohodnocené, oproti výkonu, který soutěžící dívky předvedly. Ale
to jen na okraj. Prostě nic není zadarmo.
Sobotu jsme měli volnou, a tak jsme se po dopoledním tréninku vypravili
do Aqualendu, hned vedle Agenu. Nic lepšího jsme nemohli dívkám dopřát.
Voda prostě uzdravuje a dodává sílu. Holčičky byly nadšené, a i rodiče si to užili
a musím přiznat, že i já s Maky jsme byly v sedmém nebi. Byla to paráda.
No a v neděli jsme už stály v deset hodin ráno v plné polní, připraveny,
porvat se o co nejlepší umístění, s ostatní konkurencí v kategorii velkých
formací show kadet. Že to byl boj veliký a co stát, to jiné pojetí, nemusím těm,
co tam byli s námi, připomínat. Mé myšlenky, při sledování ostatních týmů, se
začaly ubírat úplně jiným směrem, protože jsem zjistila, že absolutně netuším,
jestli bude porotu zajímat preciznost gymnastiky a acroby, nebo počet zvedaček
až nad hlavu i v kategorii kadet. Nebo jestli je bude zajímat práce s pomy ve
vysokých levlech za sebou a počet výhozů. Pravidla byla sice daná, ale pro nás
trošku neobvyklá s povolenými zvedačkami až nad hlavu v kategorii kadet.
Jasně, že jsme měli i zvedačky, ale né až nad hlavu a v takovém množství jako
ostatní. Avšak česká preciznost, gymnastika, akroba a práce s pomy sklidila své
vytoužené ovoce. Zážitek to byl úžasný a výsledky neskutečné.
Prostě EUFORIE. A tady už jsou naše výsledky ME ČMTF států EU:
1. místo Sabrinka Nguyen Mistr ME Francie ČMTF, sólo pom show kadet
1. místo Markéta Liana Bímová Mistr ME Francie ČMTF sólo pom show senior
1. místo Nellinka Izáková a Sabrinka Nguyen Mistr ME Francie ČMTF duo pom
show kadet 2. místo Kajka Saparbajevová I.Vícemistr ME Francie ČMTF, sólo
pom show kadet
2. místo VELKÁ FORMACE POM SHOW KADET I.VÍCEMISTR ČMTF ME
FRANCIE
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9. místo Jarča Čechová sólo pom classic senior
Ráda bych podotkla, že i umístění na deváté příčce v kategorii classic pom
senior, tedy v první desítce je krásný a úspěšný výkon, protože v kategorii
classic senior byla velmi silná a kvalitní konkurence.
Také DĚKUJI všem našim rodičům, kteří s námi jeli. Zkrátka děkuji moc za
pomoc, překlady, připomínky, upozornění, hlídání atd. Bylo to náročné, ale
doufáme, že Vám zůstanou jen ty nejlepší vzpomínky ze společné akce Vás a
Vašich dětí.
Mirka Lejla Knajflová (hlavní vedoucí POM POM DANCE)
a
Markéta Liana Bímová (trenérka POM POM DANCE)
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Nedaleko naší obce směrem na Albrechtice nad Orlicí, poblíž železniční
tratě Choceň-Týniště nad Orlicí, se nachází soutok Divoké a Tiché Orlice.
Stručná

informace

z WIKIPEDIE:

Orlice (německy Adler, polsky Orlica)

je řeka ve východních Čechách a její celková délka činí 32,7 km (od soutoku
Divoké a Tiché Orlice). Vzniká soutokem dvou zdrojnic – Divoké Orlice dlouhé
99,3 km (na území Česka) a Tiché Orlice dlouhé 107,5 km. Divoká Orlice tvoří
česko-polskou státní hranici v délce 29,5 km a pramení v horských rašeliništích
Czarne bagno a Rašeliniště pod Zielencem na území Polska. Tichá Orlice
pramení na západním svahu hory Jeřáb v Hanušovické vrchovině, nad Horní
Orlicí, což je část obce Červená Voda. U Albrechtic nad Orlicí v soutoku
s Divokou Orlicí tvoří řeku, která má dále název Orlice. V Hradci Králové je
Orlice

největším

východočeským

přítokem

do

řeky

Labe.

Jedná

se

o

vodohospodářsky významný tok. Největším přítokem je Dědina (Zlatý potok)
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ústící do Orlice zprava u Třebechovic pod Orebem. Řeka Orlice má dosud jako
jeden z mala nížinných toků v ČR převážně přirozený charakter.
Z veřejně dostupných zdrojů a konzultacemi se zodpovědnými pracovníky
správce toku Povodí Labe, státní podnik jsem se snažil získat informace o tom,
v jakém režimu jsou toky těchto řek na území naší obce spravovány a jaké jsou
plány do budoucna v této oblasti. Na odkazu AGENTURY PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY https://drusop.nature.cz/portal/ je možno vyhledávat
v Ústředním seznamu ochrany přírody různé druhy chráněných území.
V kategorii Maloplošná zvláště chráněná území lze najít pro naši obec důležitý
oficiální dokument Plán péče o přírodní památku Orlice na období 2016-2025.
Tento závazný dokument na celkem 150 stranách rozebírá podrobně flóru a
faunu, přístup státu a obyvatel k vybraným územím. V tomto dokumentu je
zahrnuto i katastrální území č. 795224, Žďár nad Orlici o rozloze 30,1 ha. Je
potřeba zmínit, že v oblasti spadající do „Plánu péče“ existuje i překryv území s
dalšími chráněnými územími. Jedná se o NATURA 2000, Evropsky významná
lokalita CZ0524049 Orlice a Labe a dále o přírodní park Orlice. Ten byl zřízen
roku 1996 podél toků Tiché, Divoké a spojené Orlice. Z uvedeného vyplývá, že
řeky na území naší obce spadají do několika chráněných území a jak již bylo
zmíněno, jsou navíc také přírodní památkou. Za zmínku jistě stojí informace o
vcelku novém nálezu kriticky ohroženého skokana ostronosého (Rana arvalis).
V roce 2014 bylo jeho menší trdliště prokázáno v rameni v nivě Tiché Orlice
u pískovny Tůmovka (celkem asi 50 snůšek). V dalším textu jsem se snažil
vybrat

to

vyplynulo

podstatné,

co

z rozhovorů

se

zodpovědnými

pracovníky,

kteří mají na starosti části
řek na území naší obce.
Divoká Orlice patří
pod

středisko

Žamberk.

Řeka na území naší obce
spadá do části spodního
toku Divoké Orlice na trase
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Doudleby-Hradec Králové a patří pod režim Natura 2000. Jak vyplývá ze
samotného slova natura je základním principem na tomto území, pokud možno
žádným způsobem nezasahovat do přírody. Tok Divoké Orlice je také součástí
přírodního parku Orlice, která je v kategorii evropsky významná lokalita. Dle
zákona o vodách se do těchto toků nijak nezasahuje. Správcem toku byly
provedeny akce v 90. letech a okolo roku 2000 údržba topolové monokultury a
výsadba nových stromů dle návrhů vypracované studie. V současné době jsou
plánované aktivity na řece v katastru obce Lípa nad Orlicí včetně údržby
slepých ramen. Suché stromy se odstraňují pouze, pokud ohrožují objekty a
majetek nebo hrubě zasahují do vodního toku. Obchůzka a kontrola vodního
toku se provádí jednou ročně na jaře.
Tichá Orlice patří pod
středisko Vysoké Mýto. Je
také v režimu NATURA a
jedná se o neupravený tok,
kde není záměr zasahovat.
Zásahy se provádí pouze při
ohrožení majetku státu např.
jezy

a

zdymadla.

Suché

stromy se ponechávají i kvůli
chráněným

živočichům,

protože pro ně tvoří útočiště
a

hnízda.

Na

odtěžení

nánosu musí být spousta výjimek a není to plánováno. Čištění toku provádí
externí subjekt každý rok na jaře. V řešení je likvidace stromu „u tábořiště“. Na
úseku Tiché Orlice není plánována žádná významná akce. Obchůzka a kontrola
vodního toku se provádí jednou ročně na jaře.
Předložený příspěvek si dal za cíl seznámit občany naší obce s aktuální
situací správy toků Divoké a Tiché Orlice. Věřím, že si většina z nás cení tak
krásné a nedotčené přírody, kterou máme opravdu nadosah. Je to jistě i jeden
z důvodů proč je o bydlení v naší obci stálý zájem.
Ing. Aleš Plíhal
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V pátek 20. září se konal jubilejní, již desátý výlet pro
„životně zkušenější“ občany naší obce. Tentokrát jsme mířili
do Mělníka.

Bylo vidět, že počasí nám bude nakloněno a

vskutku, z chladnějšího rána se vyklubal nádherný slunečný
den.

Ze Žďáru jsme vyjeli v sedm hodin ráno v početné

sestavě – bylo nás celkem 37.

Paní Dušková z cestovní

agentury DUKO pro nás připravila úžasný program, který
začal prohlídkou zámku Mělník. Zámkem nás provedla velmi
znalá a vědomostmi sršící průvodkyně.
Tento zámek je sídlem prastarého šlechtického rodu Knížat z Lobkowicz.
V současné době je v soukromém vlastnictví Jiřího Lobkowicze, který zámek a část
přilehlých vinic spravuje a na zámku se svou rodinou rovněž žije. Po prohlídce zámku
jsme se krátce prošli historickým centrem města. Město se připravovalo na třídenní,
programem nabitou oslavu Mělnického vinobraní.

Bylo vidět, že o zábavu a víno tam

opravdu nebude nouze.
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Poté

jsme

k řece Labi.

se

přesunuli

Někteří z nás šli na

degustaci místních vín, jiní se
vydali na projížďku výletní lodí
Fidelio po Labi a soutoku Labe
s Vltavou a byli i tací, co zvládli
obojí. A pak už nás čekal společný
oběd

v mělnické

Olympionik.
něj

sice

až

restauraci

Dostali jsme se na
po

třetí

hodině

odpolední, ale o to víc nám chutnalo.

Domů jsme se vrátili něco málo po sedmé

hodině večer unavení, ale spokojení.
Moc děkujeme všem, kteří se k nám letos přidali. Opravdu jsme si to s vámi
užili a budeme rádi, když se k nám opět přidáte za rok při dalším výletě „životně
zkušenějších“.
Miluška Wiebkin
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KDY?
3. – 6. října
4. října

9:00 – 17:00
19:30

10. října

16:00 – 18:00

11. října

19:30

17. října

17:00

19. října

7:00 – 12:00

Areál Chovatelů
Týniště nad Orlicí

20. října

15:00

25. října

19:00

Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
SK Rabštejn
Kostelec n. O.
Starožďárský
rybník
Areál Chovatelů
Týniště nad Orlicí
Žďár nad Orlicí
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
Zámek Doudleby
nad Orlicí
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
SK Rabštejn
Kostelec n. O.
Nový Zámek
Kostelec n. O.
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
SK Rabštejn
Kostelec n. O.
Žďár nad Orlicí
Sýpka – Muzeum
Orlických hor
Skanzen Krňovice

26. října
27. října

6:00 – 10:00

1. listopadu
1. listopadu

19:30

8. listopadu

19:30

10. listopadu

15:00

10. listopadu

9:00

15. listopadu

19:30

15. listopadu

17:30

16. listopadu

19:30

22. listopadu

19:30

24. listopadu

19:00

29. listopadu
30. listopadu

10:00 – 17:00

14. – 15.
prosince
15. prosince

10:00

9:00

KDE?
Častolovice
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
Zahrada ZŠ a MŠ
Žďár nad Orlicí
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí
Kulturní Centrum
Týniště nad Orlicí

Zámek Doudleby
nad Orlicí

CO?
Výstava Zahrada východních Čech
Divadelní představení PROMIŇTE
Farmářské trhy
Divadelní představení PRODANÁ NEVĚSTA
SENIOR BEZ NEHOD – Divadelní přednáška –
projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů
v dopravě
Celostátní výstava králíků Českých albínů a
Hototských + okresní výstava králíků, holubů a
drůbeže
Divadelní představení pro děti
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Divadelní představení VELKÉ LÁSKY V MALÉM
HOTELU, hrají L. Vaculík, M. Bočanová
Výlov rybníka
Ptačí trh + trh králíků, holubů a drůbeže

Halloweenská stezka a party
Divadelní představení DUCHAŘINA ANEB
VŠICHNI JSME JEDNA RODINA
Beseda – VÁCLAV KOPTA – DAVID DRÁBEK
Divadelní představení pro děti TECHNICKÁ
POHÁDKA ANEB JAK SI POSTAVIT AUTO
Farmářské martinské trhy
Divadelní představení QUERIDA
Filmový festival – Expediční kamera –
SnowFilmFest
Jiří Bárta a Terezie Fialová: koncert k 30. výročí
Dne boje za svobodu a demokracii
Divadelní představení LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
Divadelní představení BOSÉ NOHY V PARKU,
hrají V. Freimanová, R. Hrušínský
Jarmark a rozsvícení vánočního stromu
Tvůrčí dílna – Vítání adventu na Sýpce –
výroba adventních věnců
Vánoce ve skanzenu
Farmářské trhy vánoční

Pro úplné programy navštivte:
www.chovateletyniste.cz

www.kostelecno.cz

www.tyniste.cz

www.zamek-doudleby.cz

www.skrabstejn.cz

www.moh.cz

www.zamekkostelecno.cz
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Životní jubilea – červenec – září 2019
83 let

Marie Říhová

75 let

Karel Bednář

75 let

Josef David

75 let

Jitka Peciválová

83 let

Jarmila Hemelíková

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

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 240 výtisků. Neprodejné.
Redakce zpravodaje: Bc. Martina Benešová, Mgr. Miluše Wiebkin
Grafická úprava: Bc. Martina Benešová
Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17619.
Uzávěrka příštího čísla bude 10. prosince 2019.
Příspěvky můžete odevzdat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě, články se uveřejňují
bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 24

