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obce Žďár nad Orlicí
Výběr z obsahu ...
Informace z obce

Zprávičky ze ZŠ

Podzim v MŠ

Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
letošní prosincový zpravodaj je „trochu“ jiný. Důvodem je změna ve způsobu
výroby a vydání. Z důvodu efektivity,  nanční úspory a především zkvalitnění
tištěné formy jsme se rozhodli vydání zpravodaje zajistit službou prostřednictvím
tiskárny. Jedinou prozatím citelnou nevýhodou je méně exibilní možnost
doplnění aktuálních příspěvků, jelikož podklady pro tisk musí být dodány
v souladu s objednaným termínem, a to se znatelným předstihem. Proto se může
stát, že některé události minulého čtvrtletí budou zveřejněny až ve zpravodaji
následujícím. Věřím, že i přes tento fakt to bude změna k lepšímu, kterou si náš již
téměř 13 let vydávaný čtvrtletník určitě zaslouží.
Obecní dění podzimních měsíců bylo především ve znamení oprav a údržby.
V souladu se zpracovanými opatřeními uvedenými v dokumentaci „Pasport
a inventarizace zeleně v centru obce Žďár nad Orlicí“ byl proveden řez stromů,
byly zhotoveny vazby, v nezbytných případech byly z bezpečnostních důvodů
stromy pokáceny. Byla opravena cesta do osady Chotiv a částečně komunikace na
území osady Světlá (pokračování oprav je plánováno na jarní měsíce roku 2020),
byla provedena generální oprava herních prvků dětského hřiště.
Dalším krokem vedoucím k modernizaci a lepší dostupnosti informací bylo
pořízení mapového serveru GOBEC, který umožňuje vytvářet a provozovat
ucelený mapový informační geoportál naší obce. Mapový projekt GOBEC se
všemi funkcemi a moduly je dostupný prostřednictvím internetového prohlížeče.
Pro občany připravujeme zprovoznění této služby prostřednictvím „linku“
- odkazu na našich webových stránkách, který umožní využívat moduly
propojené s informacemi z katastru nemovitostí jako např. územní plán,
katastrální a google mapy, záplavové území atd.
Příznačné pro toto období jsou i přípravné práce na rozpočtu pro rok 2020.
O projednání a schválení jednotlivých bodů rozpočtu Vás budu podrobněji
informovat v březnovém vydání zpravodaje.
Rok 2020 bude pro naši Obec jistě zásadní, co se týká přípravy na významné
investice – rekonstrukce budovy Sokolovny, zpracování projektové dokumentace
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pro obnovu veřejného osvětlení a dopravního značení v obci (v letošním roce byly
dokončeny pasporty – zmapování současného stavu). Byl zahájen a bude
pokračovat proces změny územního plánu, čekají nás složitá jednání ve věci
rekonstrukce elektrického vedení a především plánované zdvojkolejnění trati přes
naši obec.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, pokud možno co nejvíce oproštěné
od materiálního shonu a ať Vás v novém roce jen dobré provází :) .

VÍTE, ŽE ...

Martina Benešová

Ke dni 25.11.2019 měla obec 514 obyvatel
V Hospodě Pod Kaštany se budou konat tyto plesy a dětský karneval:

11.1.2020
18.1.2020
21.2.2020
22.2.2020
13.3.2020

Myslivecký ples
Fotbalový ples
Hasičský ples
Dětský karneval
Společenský ples Domova důchodců Albrechtice n.O.

MALÉ ÚPRAVY NA WEBU OBCE
Provedli jsme pár malých změn na našich webových stránkách. Záložku
AKTUALITY ve složce OBEC budeme v budoucnu věnovat pouze aktualitám, které
se týkají naší obce nebo aktualitám, které byly hlášeny v místním rozhlase. Vedle toho
jsme zavedli záložku AKTUALITY Z OKOLÍ ve složce OKOLÍ, kde budeme
zveřejňovat informace o kulturních a sportovních událostech v přilehlých obcích.
Pokud chcete být emailem upozorněni na zveřejnění nových aktualit, musíte
si prostřednictvím našich webových stránek aktivovat funkci „Přihlásit se k odběru
novinek“. Tuto funkci musíte aktivovat zvlášť pro:
• AKTUALITY ve složce OBEC
• AKTUALITY Z OKOLÍ ve složce OKOLÍ a rovněž ji nabízíme pro záložku
• ZPRAVODAJ OBCE ve složce OBEC
Veškeré aktuality (z obce i z okolí) jsou souběžně sdíleny přes naší Facebookovou
skupinu ŽĎÁR NAD ORLICÍ.
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NOVÁ SLUŽBA OBČANŮM
upozornění na proběhlé hlášení místního rozhlasu esemeskou
V rámci rozšiřování informovanosti občanů bychom chtěli nabídnout novou
službu. Jedná se o zasílání zpráv sms jako oznámení upozorňující na právě
uskutečněné hlášení místního rozhlasu.
SMS zprávou se nepřenese celé hlášení. Jedná se pouze o upozornění, že hlášení
proběhlo a kterých aktualit se hlášení týkalo. Tyto aktuality je pak možné v plném
znění nalézt na webových stránkách obce či na FaceBooku v naší skupině Žďár nad
Orlicí. Pokud byste měli o tuto službu zájem, je potřeba, abyste se zastavili u nás na
úřadě, nahlásili číslo vašeho mobilního telefonu a zároveň podepsali prohlášení,
ve kterém nám dáváte souhlas k používání vašeho telefonního čísla k tomuto
účelu.

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE ZASTUPITELE
V této rubrice vám budeme postupně formou mini-rozhovoru představovat členy
našeho zastupitelstva.

SIMONA NĚMCOVÁ, 47 let
Kolik let jste již členkou zastupitelstva naší obce?
Členkou zastupitelstva jsem druhé volební období,
ale podle mne na funkci nezáleží. Pokud někdo má zájem
něco pro obec udělat, nemusí být evidován na papíře.
Čeho byste v rámci své funkce chtěla dosáhnout?
V rámci své funkce se snažím a dále bych chtěla udržovat kulturu a tradice v naší
obci. Připomínat malým i velkým, že chvíle, které stráví děti a rodiče spolu jim
nikdo nevezme a budou mít na co vzpomínat v dalších letech.
Čemu se věnujete profesně?
Pracuji již dvacet let v DD Albrechtice nad Orlicí jako PSS-instruktor, což obnáší
aktivizaci a péči o klienty s Alzheimerovou chorobou.
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Jak trávíte volný čas?
Svůj volný čas trávím většinou v přírodě na výletech, s přáteli, manželem, dětmi,
a hlavně s rozmazleným psem Samíkem . Hodně času trávím přípravami na dětské
akce (karneval, halloween, den dětí ...), dále v našem divadelním spolku, kde pro
vás připravujeme na jaro premiéru pohádky ,,Líný Kuba holé neštěstí“.
Samozřejmě mám i další aktivity, mezi které patří například keramický kroužek
pro děti a dospělé…tak přemýšlím…mám já vůbec nějaký volný čas??
Prozradila byste nám nějakou svoji neřest?
Neřestí mám, jako každý z nás … ale myslím, že mám i nějakou tu ctnost…takže
je to snad vyrovnané…
…tak dobře, jednu vám prozradím - ,, nakupování “ .
Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Můj největší životní úspěch?? …To nevím. Státní maturita ve čtyřiceti letech?
Nemyslím si ….
Pro mě je úspěchem to, že mohu někomu udělat radost a že moje snaha
je k něčemu dobrému.

LUBOŠ KOBLMÜLLER, 36 let
Kolik let jste již členem zastupitelstva naší obce?
Zastupitelem jsem první volební období. Dalo by se říci,
že jsem zastupitel v "tréninku".
Čeho byste v rámci své funkce chtěl dosáhnout?
Vzhledem k tomu, že zatím nasávám informace od kolegů zastupitelů a snažím se
postupně zabřednout do dění obce a jejího fungování, je těžké upřímně říci, čeho
chci z pozice zastupitele dosáhnout. Samozřejmě bych byl rád, kdyby zde žilo co
nejvíce spokojených občanů.
Čemu se věnujete profesně?
Jsem živnostníkem v oboru kovoobrábění.
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Jak trávíte volný čas?
Volného času moc nemám, ale když se pár hodin týdně najde, věnuji se své dceři,
fotbalu a moc rád cestuji – ať už "jen kolem komína" tak i po světě.
Prozradil byste nám nějakou svoji neřest?
Žádnou neřest na sobě nepozoruji, ale manželka tvrdí že jsem paličatý
a egmatický.
Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Za svůj životní úspěch považuji teplo rodinného krbu, pohodové manželství
a dceru Šarlot.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Školní farmářský trh
V rámci projektu Skutečně zdravá škola se 10. října 2019 v ZŠ A MŠ Žďár nad
Orlicí uskutečnil 2. ročník školního farmářského trhu.
Pozvání přijali a se svými výrobky a pěstitelskými úspěchy přijeli zástupci ze ZŠ
a MŠ Čermná nad Orlicí, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí, Lesní školky
Třebechovice, MŠ Město Týniště nad Orlicí a ZŠ Borohrádek.
Program zpestřilo vystoupení dětí z Týniště, Albrechtic a parkurové vystoupení
dětí z Borohrádku.
Žáci škol se na trh velmi dobře připravili a jejich výrobky se také letos těšily
velkému zájmu příchozích, kterých bylo mnoho.
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Výrobky se zaměřovaly hlavně na zdravý životní styl – domácí pečené čaje, sirupy,
marmelády, bylinky, koření, sušené ovoce, sušené houby, bylinkové oleje,
zavařeniny a nakládaná zelenina, domácí sýry, sušená levandule, celozrnné
sušenky, ale také brambory, mrkev, česnek, dýně všeho druhu.
Oči mohly potěšit i výrobky z keramiky, korálků, věnce z obilí, sušené květiny
a bodláky, ale také sazenice nejrůznějších pokojových rostlin, proutěné košíky
a další.
Na své si přišly i mlsné jazýčky, které si mohly zakoupit dýňovou polévku
z vlastních výpěstků, která byla nejen chutná, ale dokázala i v chladnějším počasí
krásně zahřát. Někteří návštěvníci přivítali i možnost jen tak se na chvíli zastavit
u ohýnku a opéct si hady z těsta.
Farmářské trhy žákům pomáhají poznat, odkud potraviny pocházejí a kolik práce
dá je vyprodukovat. V průběhu výuky některých předmětů, ale i ve školní družině
se žáci na trhy velmi pečlivě připravovali. Do výroby a příprav se zapojil každý žák
naší školy.
Někteří žáci během vytváření poprvé zkusili práci s keramickou hlínou, která
je velmi bavila. Nejvíce je však nadchla výroba domácích sýrů. Pod odborným
vedením si prošli celým procesem výroby. Aneb jak lze vykouzlit z kravského
mléka během několika hodit velmi chutný sýr, který sami zpracovali, okořenili
i zabalili.
Žáci se zapojili nejen do příprav, ale také do prodeje, kde si mohli zlepšovat své
početní dovednosti a vyzkoušeli si nelehkou práci prodejců.
Bc. Pavlína Kotková, učitelka ZŠ
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Ráda bych touto cestou poděkovala paní Aleně Kchopové, za sponzorský dar
ve formě zapůjčení  remního vozidla na převoz stánků, které jsme měli na trh
půjčené zdarma od města Borohrádek. Velké díky všem za pomoc s organizací této
skvělé akce.
Výtěžek z farmářského trhu bude věnován na pomůcky do školky a školy a na
zaplacení autobusové dopravy na vánoční školní výlet, který nás čeká
20.12. - Výstava Betlémů na Veselém kopci u Chrudimi.
Další akce naší školy a školky je vánoční besídka s jarmarkem, která se uskuteční
29.11. od 17.00 v obecní hospodě. Následovat bude rozsvícení vánočního stromu.
Do nového roku přejeme všem hodně zdraví, pohody, úsměvu a lásky.
Těšíme se na setkání s Vámi na dalších školních akcích.
Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka školy

Projekt ZŠ
Ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě a s Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně se naši žáci zúčastnili mezinárodního projektu Záložka do
knihy spojuje školy 2019. Cílem projektu bylo navázání kontaktů mezi českými
a slovenskými základními školami a podpora
čtenářství prostřednictvím výměny záložek
do knih. Žáci z České republiky vytvořili
záložku do knihy, na níž libovolnou technikou
ztvárnili téma česko-slovenského projektu
List za listem – baví mě číst, a vyměnili si je se
žáky z přidělené partnerské školy ze Slovenské
republiky.
,,Výměnou záložek jsme tak navázali nové
kontakty a žáci se touto cestou mohli setkat se
slovenským jazykem, literaturou, historií
a kulturou. Všichni měli radost z obdržených
záložek a těší se na další možnosti spolupráce.“
Bc. Kristýna Macháčková, učitelka ZŠ
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Práce školního psychologa
Od září pracuje dva dny v týdnu v naší škole i ve školce paní psycholožka.
Pravidelně si s ní děti povídají o tom, co je trápí nebo o tom, co se jim daří. Také
spolu trénují některé dovednosti. Každý týden také plní celá třída úkoly, v nichž
se snaží spolu co nejlépe vycházet a spolupracovat, podporují dobré vztahy
se spolužáky. Paní psycholožka má doma speciálně vycvičené canisterapeutické
psy a pod záštitou spolku AuraCanis provádí canisterapii v několika zařízeních.
A tak jednoho z pejsků – fenku Angee – přivedla do školy i školky, aby s ní děti
mohly pracovat. Canisterapie je speciální postup, kdy za pomoci psa rozvíjíme
sociální, poznávací, motorické i komunikační dovednosti, pejsek může i léčit.
Může pomáhat jak zdravým dětem, tak osobám postiženým či seniorům. Děti se
spolu s Angee učily správné péči o psa, povídaly si o tom, jak se k pejskům chovat,
ale také si trénovaly hrubou i jemnou motoriku při navlékání vodítek a obojků
nebo chystání drobných pamlsků do speciálních psích hlavolamů. Potrénovaly
také při závodu s plyšovými pejsky a pamlsky i tolik potřebnou spolupráci v týmu.
Na závěr pak paní psycholožka s některými dětmi, jimž se úplně nedaří ve čtení,
četla pejskovi. Tomu totiž chyby nevadí, rád poslouchá, a tak mají děti dost
prostoru na pořádné trénování.
Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická, školní psycholog

Sběr papíru
Zpravidla každý rok pořádá škola sběr papíru,
abychom utržili trochu peněz „navíc“ a dětem mohli
dopřát taktéž něco „navíc“.
V říjnu tomu nebylo jinak.
Tentokrát se hledal pouze jediný vítěz z celé školy, jak
z řad dětí z mateřinky, tak i dětí ze základní školy.
Vybrali jsme celkem 450 kg papíru a 230 kg lepenkového obalu. Situace na trhu
s použitým papírem nám nepřála, tudíž jsme za lepenkové obaly nedostali nic
a za papír 1,30 Kč. Mohli jsme si tedy vyfakturovat částku 585,- Kč. Ale jak praví
známe přísloví: “Nemusí pršet, jen když kape.“ My jsme rádi i za to.
Vítězem této soutěže se stala Kristýnka Prouzová z MŠ s celkově odevzdanými
116,5 kily.
Všem dětem, rodičům i veřejnosti, která přispěla použitým papírem MOC
DĚKUJEME!!!
Aneta Chalupová - organizátorka akce

HALLOWEEN svátek strašidel
V pátek se konal HALLOWEEN a na začátku byla
stezka odvahy. Chodili jsme po skupinách s kamarády.
Jako první nás pouštěla ďábelská čertice. Při vstupu do
lesa na nás čekal hrůzostrašný mnich. Zavedl nás ale
jen kousek. Když nás opustil, potkali jsme bludičku.
Navedla nás k mozkomorovi, který nám řekl, že se
máme vrátit. Bludička nás pak navedla na správnou
cestu. Se strachem jsme pokračovali dál a pak na nás
vyskočila oběšená čarodějnice. Pak jsme potkali
jezinky a ty nás navedly k strašidelným klaunům. Dále
na nás číhal duch z hororu. Když jsme se otočili, vyběhli vojáci a jeptiška.
To nejhorší na nás teprve čekalo. V hustém lese jsme zahlédli svíčky, u kterých byla
rakev a v ní ležela mrtvá hraběnka. Když jsme se vraceli z lesa, byl jsem vystrašený
a v noci se mi o strašidelné stezce zdálo.
Patrik Andres, žák 5. ročníku
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Podzim v MŠ
V září jsme se v mateřské škole rozloučili se stěhovavými ptáky hrou v přírodě
„Kam odlétají ptáčci“. Děti v lese hledaly obrázky našich zpěvných ptáků, určovaly
jejich názvy, opakovaly si, proč odlétají. Odlety jsme také ztvárnili ve výtvarných
pracích a námětových hrách.
Druhou půlku podzimu nás provázeli skřítkové v soutěži rodičů a dětí
„O nejlepšího Ovocnáčka a Zelenináčka“. Děti s rodiči vytvořily opravdu moc
hezké a nápadité postavičky skřítků a jejich zvířátek. Děti měly velkou radost
z tvoření a ocenění si zasloužili všichni zúčastnění. Děkujeme za spolupráci všem
maminkám a tatínkům. Další skřítek byl Zdravníček, který dětem pomáhal
seznámit se s lidským tělem. Zlý čaroděj Sarka Farka Tatranka Zdravníčka zlým
kouzlem rozfoukal po lese na kousky. Nechtěl, aby děti věděly, co jíst a jak
se chovat, aby byly zdravé. Děti hledaly skřítka v lese a opět ho složily. Tím se zlý
čaroděj ztratil. Zdravníček také pomáhal dětem s čištěním zubů, které jsme
v mateřské škole zavedli. V podzimním programu nechybělo divadélko, pohádka
O ztraceném písmenku R.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při akcích v mateřské škole a při plnění
výchovně vzdělávacího programu. Přejeme pěkné vánoční svátky, zdraví
a pohodu v příštím roce.
za MŠ D. Plíhalová

11

TJ SOKOL, ODDÍL KOPANÉ
Vyhodnocení činnosti fotbalového klubu
- po podzimní části sezóny OP II. třídy 2019-2020
S podzimní částí soutěže rozhodně spokojeni být nemůžeme. V herně
vyrovnaných utkáních jsme nebodovali. V utkáních, kde jsme byli horší než
soupeři, jsme prohrávali vysokými brankovými rozdíly. Bohužel, během celého
podzimu jsme měli problémy s absencemi klíčových hráčů, které hráči z lavičky
nedokázali plnohodnotně nahradit. K dlouhodobě zraněným oporám (P. Rydrych
a L. Kaa) se přidal i náš brankář Míra Šrajbr.
Během podzimu nastoupilo do jednotlivých utkání celkem 27 hráčů. Přestože
tréninková morálka hráčů je solidní – v průměru chodilo na trénink 10 - 12 hráčů,
do utkání se to příliš nepromítlo. Nedařila se nám defenzivní činnost celého
mužstva – obdrželi jsme ze všech týmů okresního přeboru nejvíce branek 57 (průměr branek na utkání 4,07). V ofenzivě jsme se také moc nepředvedli
(oproti ostatním týmům), ve 14 zápasech jsme nastříleli 23 branek (průměr branek
na utkání 1,64).
Nad vodou nás drží cenné vítězství z Albrechtic a domácí výhra s Křivicemi.
Naopak mrzí ztracené body za remízu s Lukavicí (2:2), kdy jsme již 2:0 vedli
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a nešťastná domácí prohra s Kosteleckou Lhotou. Mít z těchto utkání o 5 bodů více,
dýchalo by se nám v jarní části sezóny lépe.
Ve 14 utkání jsme vstřelili 21 branek, na kterých se podíleli 5ti zásahy B. Kolář
a M. Václavík, 3 branky vstřelil Roman Kyral, po 2 gólech přidali M. Winkler,
R. Veselka a M. Husák a po 1 brance J. David, M. Baše, L. Kaa a J. Moravec.
Jak jsem již předesílal v předchozím hodnocení, úroveň okresního přeboru se
oproti loňsku rapidně zvýšila a je stále těžší s kluby z popředí tabulky držet krok.
Pevně však věříme, že se situace v jarní části sezóny zlepší.

Tabulka Okresního přeboru II. třídy - Rychnov n/Kn.,
po podzimní části sezóny 2019 - 2020
Penalty
kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Deštné
Borohrádek
Rychnov B
Černíkovice
Doudleby A
ZDELOV
Častolovice
Kostelec B
Lukavice
Dobruška B
Albrechtice
Žďár
Kostelecká Lhota A
Křivice

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
12
10
10
10
8
8
7
6
5
4
3
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
4
4
4
6
6
7
8
9
10
11
12
13

66:32
44:21
51:27
42:26
30:22
39:28
46:27
27:31
33:31
22:47
23:33
23:57
22:44
13:55

36
36
31
29
28
26
25
19
16
16
11
10
7
4

+

1
1
0
1
2
0
1
2
3
0
1
0
1
0

1
1
1
0
0
2
2
0
1
1
0
1
2
1

V lednu (18. 1. 2020, od 20:00 hod.) budeme pořádat v „Hospodě Pod Kaštany“
již tradiční fotbalový ples, na který bych Vás chtěl touto cestou srdečně pozvat.
Petr Nedomanský
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SDH VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ
85% požárů komínů mají na svědomí nevyčištěné saze
Topná sezóna začala o ciálně 1. října. 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. Pokud topíme v kotli na
pevná paliva, bude potřeba komín vyčistit během topné sezóny, ještě dvakrát.
Během loňské topné sezóny, tedy od října 2018 do března 2019, došlo k 860
požárům způsobených komíny. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 31 osob zranilo. Přímá škoda dosáhla částky 68,3 mil. Kč.

Požáry komínů ale nejsou ohraničeny pouze topnou sezónou. Vždy záleží na tom,
jaké je počasí. Letos si mnoho lidí přitápělo i v dubnu a květnu. V dubnu tak došlo
ještě k 87 požárům komínů a v květnu k 55. Z toho jasně vyplývá, že nechat
komín vyčistit pouze před topnou sezónou, pokud topíte na pevná paliva,
nestačí. Ze statistiky jasně vyplývá, že nejvíc požárů vznikne přímo v komíně,
kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových
požárů 738 z celkového počtu 860, tedy více než 85%. Mezi další příčiny požárů
patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry
v komíně.
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.
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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?
• Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
• Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
• Fungují uzávěry komínových dvířek?
• Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu
od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
• Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
• Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
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 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.
Příklady požárů komínů v letošním roce:
Typickým příkladem byl letošní únorový (6. února 2019) požár rodinného
domku v obci Buk na Přerovsku. Tísňová linka HZS Olomouckého kraje přijala
informaci o zakouřeném domě, které způsobilo zahoření v komíně. Přijíždějící
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jednotky však už spatřily střechu celou v plamenech. Situaci na místě
komplikovaly teploty dosahující -10°C. Pro likvidaci bylo využito několik
hasebních proudů i výšková technika. Požár poškodil kompletně střechu objektu.
Hasiči několik hodin vynášeli požárem zasažené vybavení domu a v půdní části
likvidovali zahoření slámy a sena. Naštěstí se obyvatel domu dostal z hořících
prostor včas do bezpečí.
K požáru 400 let staré chalupy do Klášterce nad Orlicí (Pardubický kraj) vyjížděly
v pátek 22. února letošního roku čtyři jednotky hasičů. Hasiči provedli průzkum
a zjistili, že se uvnitř chalupy nikdo nenachází. Při prošetřování případu bylo
zjištěno, že majitelé zatopili a odešli do restaurace. Sousedé po nějaké době
zpozorovali plameny. Hasičům se podařilo včas vynést z půdního prostoru dvě
propanbutanové lahve, které mohly způsobit explozi. Střecha objektu se následně
propadla. Hasiči po půl hodině dostali požár pod kontrolu a následně rozebírali
ohořelé konstrukce a dohašovali ohniska. Příčinou vzniku požáru byla
nevhodná konstrukce komínu. Škoda v tomto případě byla předběžně vyčíslena
na 1 milion korun.
Trochu jiný případ se stal v lednu (7. ledna 2019) v Rudníku na Královéhradecku,
kdy požár rodinného domu způsobil sám majitel neopatrnou manipulací se
žhavým popelem. K události byly povolány tři jednotky požární ochrany, které
průzkumem zjistily, že došlo k zahoření vnitřního vybavení obývacího pokoje.
Zasahujícím hasičům se podařilo požár asi po půl hodině lokalizovat a následně
zlikvidovat. Nicméně plameny zničily prakticky veškeré vybavení pokoje, sálavé
teplo a zplodiny hoření pak poškodily vybavení v ostatních místnostech přízemí
domu. Škoda způsobená požárem byla předběžně stanovena na 300 tisíc korun.

Vánoce, svíčky a pyrotechnika
S blížícími se vánočními svátky stojí za připomenutí i požáry o Vánocích
a používání zábavní pyrotechniky.
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce,
čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, která snadno hoří.
V příčinách „vánočních“ požárů vedou ty, které způsobily svíčky, nejčastěji na
adventních věncích. K takovému požáru dojde velmi snadno – na malý věneček
z chvojí se umístí svíce a po jejich zapálení se na ně zapomene. Svíčky pak při
dohořívání zapálí chvojí, od kterého se vznítí nábytek a zařízení bytu. A s koncem
roku také přichází čas, kdy se nejvíce používá zábavní pyrotechnika. Jaká jsou
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základní doporučení pro zacházení se zábavní pyrotechnikou?
1. Zábavní pyrotechniku nakupujeme v kamenných obchodech, s českým
návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
a s uvedenou třídou nebezpečnosti. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným
obalem nikdy nekupujeme.
2. Doma skladujeme pyrotechniku na suchém místě, mimo dosah dětí, a ne
v blízkosti krbů a svíček – tedy otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k iniciaci
pyrotechniky.
3. Před odpálením si řádně přečteme celý návod k použití pyrotechniky.
Pro jistotu si připravíme silnou pracovní rukavici a vodu na uhašení.
4. S pyrotechnikou je možné manipulovat na volném prostranství, minimálně
100 metrů od nejbližšího obydlí. Zábavní pyrotechniku nesmí odpalovat děti
bez dozoru dospělých a podnapilé osoby, které nejsou schopny zajistit
předepsaný směr vypouštění pyrotechniky. Žádný z pyrotechnických výrobků
není určen k používání uvnitř budov (snad jen kromě prskavek a dortových
fontán).
5. Zábavnou pyrotechniku umísťujeme na pevnou vodorovnou plochu a vždy
odstoupíme do bezpečné vzdálenosti. Nikdy neodpalujeme výrobky z ruky.
6. Při selhání pyrotechniky vyčkejme min 10 min a poté výrobek rozmočme
ve vodě.
7. Po skončení ohňostroje výrobky zalijme vodou a odklidíme papírové zbytky,
které by se mohly vznítit.
8. Poučme své děti o nebezpečích, které jim hrozí, pokud se budou snažit rachejtle
odpalovat samy bez dozoru, příp. pokud budou použitou pyrotechniku sbírat
ze země a snažit se ji znovu použít.
9. Pozor také na petardy, které nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale při
nevhodném odpálení mohou nenávratně poškodit sluch. Hasiči doporučují:
Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, svěřte jeho realizaci
odborníkům a zajděte se podívat na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Příjemné prožití vánočních svátků
Vám přeje SDH Žďár nad Orlicí.
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj v duši.
Co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!
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KAM ZA KULTUROU?

Pro úplné programy navšvte:
www.chovateletyniste.cz
www.zamek-doudleby.cz

www.kostelecno.cz
www.neratov.cz

www.tyniste.cz
www.zamekkostelecno.cz
www.skrabstejn.cz www.moh.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky:
Viktorie Hon

nar. 18.11.2019

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea:
říjen–prosinec 2019
89 let Jiřina Weigertová
82 let Roman Schrom
81 let Jaroslav Škop
81 let Dagmar Škopová
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné pohody.
Rozloučení:
Adolf Hamm

r. 1938
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