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obce Žďár nad Orlicí

Výběr z obsahu ...
Bioodpad

Soutěže ZŠ

Z mateřské školy

INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 17.12. 2019
7/1 Usnesení:

ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2020 v členění
na paragrafy takto: v příjmech 7 450 000,- Kč,
ve výdajích 7 450 000,- Kč.

7/2 Usnesení:

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
pro rok 2021 - 2023.

7/3 Usnesení:

ZO schvaluje rozpočet – plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Žďár
nad Orlicí na rok 2020.

7/4 Usnesení:

ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žďár
nad Orlicí pro rok 2021 – 2023.

7/5 Usnesení:

ZO bere na vědomí přednesená rozpočtová opatření 11/2019,
12/2019 a 13/2019 v plném rozsahu provedená dne 1.10.2019,
1.11.2019 a 1.12.2019.

7/6 Usnesení:

ZO schvaluje přednesené zprávy kontrolního,  nančního výboru
obce.

7/7 Usnesení:

ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy o prodeji nemovitostí
pč. 858/6, 858/7, 858/8 v k.ú. Žďár nad Orlicí mezi prodávajícím
Obcí Žďár nad Orlicí a kupujícím Pavlem Krejčíkem a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.

7/8 Usnesení:

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
100 000,- Kč z rozpočtu Obce Žďár nad Orlicí mezi poskytovatelem Obcí Žďár nad Orlicí a příjemcem Tělovýchovnou jednotou
Sokol Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.

7/9 Usnesení:

ZO schvaluje dar ve výši 7 000,- Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí
a obdarovaným Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Orlicí.
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7/10 Usnesení: ZO schvaluje dar ve výši 7 000,- Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí
a obdarovaným Mošnův divadelní spolek Žďár nad Orlicí.
7/11 Usnesení: ZO schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí
a obdarovaným Myslivecký spolek Zelené háje Albrechtice nad
Orlicí.
7/12 Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu místních
komunikací pro období 2019/2020 mezi Obcí Žďár nad Orlicí
a  rmou Roman Schrom a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
7/13 Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žďár nad Orlicí
č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
7/14 Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žďár nad Orlicí
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
7/15 Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žďár nad Orlicí
č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žďár n. O.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme Vás informovali o zpracovávaném dokumentu „Program
rozvoje obce Žďár nad Orlicí na období 2020 – 2024". Tento program, který
hodnotí aktuální stav a formuluje možná řešení v oblasti rozvoje obce, byl
dokončen a na základě připomínek zastupitelů se  nalizuje jeho závěrečná podoba
určená k formálnímu schválení. Mnohokrát děkuji všem občanům, kteří se svou
účastí v dotazníkovém šetření do tvorby dokumentu zapojili. Dovolte, abych Vám
v následujících řádcích představila v krátkosti několik zajímavých poznatků.
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Za stěžejní dle dotazníkového šetření lze považovat, že občané jsou s životem
v obci převážně spokojeni, ponejvíce si cení blízkost přírody, poklidný život nebo
dobrou dopravní dostupnost. Ve většině konkrétních dotazovaných oblastí pak
také téměř vždy převažovaly pozitivní ohlasy, ať již z hlediska dostupnosti
zdravotní péče, služeb pro seniory, volnočasového, sportovního nebo
společenského vyžití, a to i infrastruktury pro děti, fungování a vybavenosti místní
mateřské i základní školy nebo intenzita hromadné dopravy, stavu místních
komunikací a chodníků, péče o památky a veřejné budovy, zeleně a veřejného
prostranství nebo celkového vzhledu obce. Spokojenost panuje také se stavem
nakládání s odpady nebo dostupností pracovních příležitostí, ačkoliv právě zde byl
poměr nejtěsnější. Pokud pomineme fakt, že v rámci veškerých výše uvedených
oblastí se podíl spíše nebo velmi nespokojených občanů pohyboval v rozmezí 20 –
40 % a je tedy třeba tuto skutečnost nepomíjet, z hlediska přímých výtek, co se
občanům nejvíce nelíbí na životě v obci, byly nejvíce uváděny špatné vztahy mezi
lidmi a nedostatečná dostupnost obchodů a služeb a dále již protikladné
hodnocení do úrovně výše uvedeného podílu.
Další pozitivní informací je, že počet obyvatel v obci Žďár nad Orlicí se
v posledních zhruba deseti letech mírně zvyšuje (v r. 2008 bylo v obci trvale
hlášeno 440 obyvatel, v r. 2017 to již bylo 512 obyvatel). Z hlediska budoucího
demogra ckého vývoje má obec dobré předpoklady a nepodléhá tzv.
demogra ckému stárnutí, které je znatelné zejména u malých obcí v periferních
regionech. Průměrný věk obyvatel v naší obci je 38 let (v ČR 42,2 let). V celém
správním obvodu Kostelec nad Orlicí je index stáří nepatrně vyšší, než je průměr
za celou Českou republiku. Obec Žďár nad Orlicí je ovšem z hlediska tohoto
ukazatele nejmladší obcí celého správního obvodu. Jiným kladným statistickým
údajem je i extrémně nízký podíl nezaměstnaných osob – registrovaných
uchazečů o zaměstnání. Žďár nad Orlicí má z hlediska podílu nezaměstnaných
osob druhou nejnižší hodnotu za správní obvod ORP Kostelec nad Orlicí, a to
pouze 0,3 % (v České republice byl k 31.1.2019 podíl nezaměstnaných osob 3,3 %).
Samozřejmě z analýzy současného stavu vyšly i podněty, které nelze nechat bez
povšimnutí a je třeba hledat opatření k nápravě – zlepšení. Jednou z takových
problematik je i odpadové hospodářství. I přes slušný podíl vyseparovaného
odpadu, patří bohužel Žďár nad Orlicí mezi obcemi a městy ve svozové oblasti
společnosti ODEKO, s.r.o. ke „špičce“ s nejvyšším počtem kilogramů
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vyprodukovaného komunálního odpadu na občana. Když pominu ekologický
aspekt, jistě je tato zátěž i zásadní pro obecní pokladnu. Počty svezených tun
a následné uložení jsou rok od roku vyšší položkou v rozpočtu a poplatky vybrané
od občanů tyto náklady nepokryjí. To byl také důvod, proč se zastupitelstvo obce
rozhodlo zavést sezónní svoz bioodpadu prostřednictvím bionádob.
Důslednějším tříděním, a to nejen bioodpadu, se podaří snížit množství
komunálního odpadu, což by měl být efekt celého tohoto projektu. Věřím, že se
zadaří a Obec nebude nucena zvyšovat poplatky za svoz a uložení odpadu
občanům.
Důležitým tématem dokumentu je i školství a vzdělávání v obci. V rámci
dotazníkového šetření vyjádřilo úplnou nebo převážnou spokojenost
s fungováním místní základní školy 72 % dotazovaných, naopak 12 % respondentů
se k této otázce vyjádřilo spíše nebo zcela negativně. Spokojenost převažuje
i v otázce vybavenosti základní školy, kde převážnou nebo úplnou spokojenost
projevuje 77 % respondentů a za zcela nebo převážně neuspokojivou označila tuto
otázku pouze skupina 3 % dotazovaných. Přes tyto pozitivní výsledky nám ale dle
vyhodnocení v budoucnosti hrozí riziko uzavření místní ZŠ a MŠ, a to z důvodu
nízkého počtu žáků. Tento problém nás trápí již několik let. Odliv žáků ve většině
případů není způsoben nespokojeností s kvalitou výuky, vybavením školy nebo
volnočasovým vyžitím žáků. V rámci základní školy je provozována školní
družina, kde jsou pro děti z MŠ i ZŠ dostupné nejrůznější kroužky a aktivity:
sportovní kroužek, taneční kroužek, klub logiky I. a II., Šikulka, Školička pro
předškoláky – angličtina, ve škole dále funguje jídelna, která je zapojena do
projektu „Skutečně zdravá škola“. Cílem tohoto projektu je, aby si děti jídla vážily,
dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Problematická
je ale blízkost plně organizovaných škol v Týništi nad Orlicí a Borohrádku. Rodiče
a žáci tedy mohou díky dobré dopravní dostupnosti volit mezi více školami, a to již
i pro docházku prvního stupně. Jako rodič dokážu pochopit, že každý z nás chce
pro své dítě to nejlepší. Nechci nikomu brát právo rozhodování, do jaké školy své
dítě zapsat a ani přesvědčovat, že za každých okolností musí dítěti či rodiči
vyhovovat škola v místě. Ale DOVOLUJI SI VÁS POŽÁDAT…..rodiče
současných i budoucích předškoláků, důkladně prosím zvažte důvody, které
Vás vedou k zápisu dětí do jiných škol. Pokud opravdu v budoucnu nastane
situace, že škola nebude moci fungovat pro nedostatek žáků, potažmo
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nančních prostředků, bude to jedna z nevratných ztrát celého společenského
dění v místě. Škola a děti přináší do obce život, NENECHME SI TUTO
VÝSADU, která není samozřejmá pro každou malou obec, VZÍT.
Strategický dokument bude po schválení zveřejněn v elektronické podobě na
webových stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí v listinné
podobě na obecním úřadě. A jeho – naše motto?
„ŽDÁR NAD ORLICÍ – OBEC PRO VŠECHNY A SE VŠEMI.“
Mnoho sil, optimismu a pevných nervů Vám v tomto náročném období přeje
Martina Benešová

SETKÁNÍ STAROSTŮ REGIONŮ Týnišťsko,
Borohrádecko a Holicko s 1. náměstkem hejtmana
Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem
6. února 2020 se v kanceláři starosty města Týniště nad Orlicí pana Libora
Koldinského sešli starostové měst Borohrádek, pan Mgr. Martin Moravec a Holic,
pan Mgr. Ondřej Výborný, dále starostka obce Žďár nad Orlicí, paní Bc. Martina
Benešová, starosta obce Nová Ves, pan Tomáš Zaňka a starosta obce Bolehošť, pan
Jakub Šimerda s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem
Červíčkem a ředitelem společnosti ÚDRŽBAC SILNIC Královéhradeckého kraje
a.s. Ing. Jiřím Brandejsem.
Královéhradecký kraj dlouhodobě připravuje přeložku silnice II/305 mezi městem
Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. V současné době je k dispozici
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí i dokumentace pro vydání
stavebního povolení. Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.,
která při přípravě této stavby Královéhradecký kraj zastupuje, má pro vydání
potřebných povolení k dispozici všechny dokumenty mimo souhlasu nebo
smluvního vztahu k poslednímu pozemku potřebnému pro stavbu přeložky.
Pro vlastní přeložku silnice II/305 je potřeba 289 m2 z celkové výměry 5 955 m
tohoto posledního pozemku.
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Pan Mgr. Martin Červíček podrobně informoval přítomné o dosud provedených
krocích k získání posledního potřebného pozemku i dalším postupu v
následujících týdnech.
Majitel pozemku parc. č. 87/3 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí ( dále jen „pan majitel“ )
má v zásadě tři podmínky pro to, aby prodal část svého pozemku potřebného pro
výstavbu přeložky. Jednak požaduje odkoupení celého pozemku o výměře 5 955
m2. Koupi celého pozemku schválila Rada i Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje, kupní smlouva je od loňského roku připravena k podpisu, pan majitel
pozemku ji ale odmítá podepsat.
Další podmínkou je vyřešení vlastnického sporu mezi panem majitelem pozemku
a obcí Albrechtice nad Orlicí ohledně průběhu hranice mezi pozemky pana
majitele a pozemkem obce Albrechtice nad Orlicí, kdy pan majitel tvrdí, že obec
Albrechtice nad Orlicí postavila část chodníku na jeho pozemcích a že u své
nemovitosti nemůže parkovat na svém pozemku. Tento spor se Královéhradeckého kraje vůbec netýká, ale je naší snahou aktivně přispět k vyřešení i této
podmínky. Na jednání v Týništi nad Orlicí v roce 2016 bylo dohodnuto, že bude
provedeno vytýčení hranice pozemků mimo jiné stavebních parcel 5/1, 5/3 a 2
a pozemkové parcely č. 384/9 ve vlastnictví pana majitele a pozemku parc. č. 384/1
ve vlastnictví obce Albrechtice nad Orlicí. Vytýčením hranic, které proběhlo na
jaře 2017, se ukázalo, že nově vybudovaný chodník je postaven na pozemku obce
Albrechtice nad Orlicí.
Třetí podmínkou, kterou pan majitel pozemku 87/3 podmiňuje souhlas
s prodáním svého pozemku je úklidu zbytků sutě z pozemku parc. č. 42/2 po
rekonstrukci domova důchodců. Pan majitel byl několikrát vyzýván k setkání na
místě samém, aby bylo možné na místě společně speci kovat rozsah této úpravy.
Doposud na tyto výzvy nereagoval. Ve svém dopise ze dne 25. 9. 2018 pak na toto
téma napsal, že cit. . „Pokud tedy nemáte ložisko určeno, obávám se po Vašem
zásahu dalších škod na pozemku a komplikovaného dovolávání se nápravy. Pak
budu raději souhlasit pouze s nápravou této situace formou povrchového vyčištění
části nezoraného pozemku podél plotu“. Toto povrchové vyčištění pozemku jsme
provedli v prosinci loňského roku.
V další části jednání pan 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr.
Martin Červíček informoval o dalších krocích. Obec Albrechtice nad Orlicí
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schválila záměr darovat panu majiteli pozemku část pozemku a stavby chodníku
pro vjezd a parkování u č.p. 15. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje zajistí
potřebné stavení úpravy chodníku, aby se na parkovací místo dalo bez problémů
najíždět. Pan majitel byl obcí Albrechtice nad Orlicí osloven, jestli s daným
postupem souhlasí a dar přijme. Z odpovědi zaslané řediteli společnosti ÚDRŽBA
SILNIC Královéhradeckého kraje a na vědomí zaslané starostovi obce Albrechtice
nad Orlicí a starostovi města Týniště nad Orlicí není patrné, zda vůbec pochopil
tento záměr. V odpovědi ředitele společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje panu majiteli pozemku je snaha mu vše vysvětlit a zároveň výzva
k osobnímu jednání.
I nadále se bude obec Albrechtice nad Orlicí snažit domluvit s panem majitelem
pozemku 87/3, aby bylo možné splnit jeho požadavek parkování na svém
pozemku před domem č.p. 15.
Dále v loňském roce zadala obec Albrechtice nad Orlicí změnu územního plánu
obce, kdy jedna ze měn tohoto plánu se bude týkat i přeložky silnice II/305.
Starosta obce Albrechtice nad Orlicí se ze zdravotních důvodů dnešního jednání
nemohl účastnit, ale veškeré uvedené kroky jsou vzájemně koordinovány
a realizovány s Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje.
Společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje povede dál jednání s
příslušnými úřady s cílem získat potřebná povolení ke stavbě přeložky silnice
II/305 v souladu se současně platnou legislativou.
Přítomní se domluvili, že jakmile budou ve věci přípravy přeložky silnice II/305
mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí nové skutečnosti,
budou se vzájemně informovat a v případě potřeby se sejdou na společném
jednání.
Týniště nad Orlicí 6. 2. 2020
Zpracoval :

Ing. Jiří Brandejs , ředitel společnosti
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
Odpady:
Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020 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 2020.
1) Platbu lze provést od 1.1.2020 do 30.4.2020 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 1.3.2020
do 30.4.2020 a to v úřední hodiny:
Pondělí : 14.00 – 17.00
Středa: 14.00 – 17.00
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VÍTE, ŽE ...
Ke dni 29.02.2020 měla obec 514 obyvatel
V naší obci se budou konat následující kulturní akce:
30.4.2020
Pálení čarodějnic – v areálu fotbalového hřiště
6. 6. 2020
Dětský den – v areálu fotbalového hřiště
25.6.2020
Zahradní slavnost – v zahradě naší školy
11.7.2020
Žďárské letní slavnosti – v areálu fotbalového hřiště

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠE ZASTUPITELE
ALEŠ PLÍHAL, 59 let
Kolik let jste již členem zastupitelstva naší obce?
Jedná se o moje první volení období, takže jsem sice nejstarší
člen zastupitelstva, ale i nováček.
Čeho byste v rámci své funkce chtěl dosáhnout?
Rozhodně bych chtěl využít své schopnosti a znalosti
ve prospěch dobrých rozhodnutí pro budoucnost naší obce.
V rámci rozhodování zastupitelstva je vždy nutné hledat
rozumné kompromisy mezi řadou názorů a pohledů. Cílem je
dobré místo pro život u nás ve Žďáru což pro každého může
znamenat něco jiného. K cíli vedou různé cesty, chtěl bych
přispět k co největší shodě, kudy společně půjdeme.
Čemu se věnujete profesně?
Přestože jsem původně chemik, v podstatě se celý pracovní život věnuji oblasti
tavného svařování. Prošel jsem pod různými majiteli společnosti pestrou cestu od
dělníka, přes technologii a vývoj do vedoucích pozic z oblasti výroby, prodeje,
marketingu a technické podpory momentálně pro region střední a východní
Evropy.
Jak trávíte volný čas?
Nemám ho zase tolik, protože dost cestuji, ale baví mne stále něco vylepšovat na
naší hospodářské usedlosti. Jinak rád chodím s naším psem Foxem na procházky,
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a když mám možnost, rád plavu. To je asi tím, že jsem Vodnář. Opravdu jsem
ale vždy nejraději tady doma ve Žďáru.
Prozradil byste nám nějakou svoji neřest?
Snad nějakou zásadní nemám. Chutná mi dobré jídlo i pití a musím se v tom krotit.
Rád si pospím, pokud se naskytne možnost.
Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Že jsem našel skvělou ženu, že jsme spolu vychovali dva syny a že jsme s pomocí
mojí rodiny opravili, přestavěli a zkulturnili statek, na kterém žijeme.

IVETA TREJTNAROVÁ, 48 let
Kolik let jste již členkou zastupitelstva naší obce?
Členkou zastupitelstva obce jsem již třetí volební období. Ani
tomu nechci věřit, jak ten čas letí. Důvěru občanů a zastupitelů jako místostarostka mám druhé volební období.
Čeho byste v rámci své funkce chtěla dosáhnout?
Spokojenosti občanů, což je náročný úkol. Jsme malá obec,
s omezeným rozpočtem. Přesto si myslím, že je vidět za
poslední roky proměna naší obce k lepšímu. Je to ale běh na
dlouhou trať.
Čemu se věnujete profesně?
Jsem advokátkou v Rychnově nad Kněžnou.
Jak trávíte volný čas?
Většinu volného času trávím se svojí dcerou. Jsem ráda v přírodě. Naštěstí mám les
kousek od domu. Máme psa, který mě vytáhne ven, i když se mi nechce. Jsem také
členkou divadelního spolku, kde je fajn parta lidí.
Prozradila byste nám nějakou svoji neřest?
Jsem tvrdohlavá.
Co považujete za svůj největší životní úspěch?
Jako matka jsem především pyšná na svoje děti. Jinak si cením toho, čeho jsem
v životě dokázala a to i sama sobě.
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BIOPOPELNICE
Sběr biologického odpadu rostlinného původu v naší obci

Popelnice na bioodpad:
Od 1. dubna tohoto roku bude obec v pravidelných intervalech prostřednictvím
 rmy ODEKO zajišťovat svoz biologického odpadu rostlinného původu. Za tímto
účelem si mohli občané během února rezervovat biopopelnici o objemu 240 l.
Pořizovací cena této popelnice je 1000,- Kč včetně DPH. K odprodeji občanům
bude za 300,- Kč. O biopopelnici projevilo zájem zatím 75 domácností. Pokud
máte o biopopelnici zájem, můžete se o ní ještě přihlásit, ale bude dodána v
pozdějším termínu.
Co patří do biopopelnice:
tráva, listí, plevel, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče,
odpad z řezu keřů i stromů, dřevní štěpka, zbytky ze zeleniny a ovoce, čajové sáčky,
kávová sedlina, spadané ovoce, skořápky z vajec, papírové zásobníky na vejce,
odpad z kuchyně rostlinného původu atd.
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Biologický odpad musí jít volně z nádoby vysypat, proto se při plnění odpad nesmí
stlačovat či sešlapávat. Nádoba se nesmí přetěžovat, nelze jí naplnit hlínou či drny.
Bioodpad se nesmí vhazovat do biopopelnic v plastových pytlích.
Co do biopopelnice nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, obaly od potravin, kamení,
cihly, beton a všechny další biologicky nerozložitelné odpady

Harmonogram svozů:
V období 1. duben – 30. listopad:
Svoz biopopelnic bude probíhat jednou za dva týdny a bude se střídat se svozem
směsného komunálního odpadu, tj. v tomto období bude směsný komunální
odpad svážen jednou za dva týdny.
V období 1. prosinec – 31. březen:
Svoz biopopelnic nebude probíhat. V tomto období bude směsný komunální
odpad svážen každý týden.
Biologické odpady rostlinného původu lze také celoročně odevzdávat do
přistavených velkoobjemových kontejnerů, které na svých stanovištích zůstanou.

Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2020:
8. duben 2020

3. červen 2020

29. červenec 2020

23. září 2020

22. duben 2020

17. červen 2020

12. srpen 2020

7. říjen 2020

6. květen 2020

1. červenec 2020

26. srpen 2020

21. říjen 2020

20. květen 2020

15. červenec 2020

9. září 2020

4. listopad 2020
18. listopad 2020

Sběr komunálního odpadu bude v tomto období probíhat v sudých týdnech.
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SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
V lednu byla ke škole na stanoviště na tříděný
odpad umístěna nádoba na sběr jedlých olejů
a tuků. Do této nádoby můžete odkládat JEDLÉ
tuky a oleje vždy v nepropustných a pevně
uzavřených plastových obalech.
NEPATŘÍ sem syntetické oleje a tuky jako jsou
motorové, převodové a hydraulické oleje,
vazelína a další, které jsou nebezpečným
odpadem a které lze odevzdat v rámci sběru
nebezpečného odpadu, který je každoročně
organizován v naší obci.

AQUA SERVIS ZAVÁDÍ ZÁLOHY
na vodné a stočné
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné na pravidelné měsíční částky
zavádíme placení záloh na vodné. Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů
(tj. domácností a  rem s malým odběrem vody), zálohy se nedotknou
velkoodběratelů, kteří mají již nyní nastaveno pravidelné měsíční vyúčtování.
Zálohy bude možné platit buď trvalým příkazem z účtu nebo prostřednictvím
sdruženého poštovního inkasa SIPO.
V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na skutečnost, že v období 2020
– 2024 dojde postupně v jednotlivých lokalitách ke snižování odečtů až na
1x ročně. Kdo nebude mít sjednán režim zálohových plateb, bude muset počítat
s jednorázovou  nanční zátěží. S ohledem na možnost zálohových plateb
nebudeme v případě dlužných částek přistupovat na režim splátkových kalendářů.
Současně s umožněním zálohových plateb probíhá aktualizace odběratelských
smluv z důvodu splnění nových legislativních požadavků daných novelou
č. 275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
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Při pravidelném odečtu vodoměru Vám náš odečítač předá nebo vhodí do
schránky potřebný formulář s průvodním dopisem.
Jestli máte zájem o sjednání zálohových plateb, nemusíte čekat na návštěvu našeho
zaměstnance, ale můžete navštívit webové stránky společnosti AQUA SERVIS
www.aquark.cz. Pod záložkou ZÁKAZNICKÝ SERVIS / ZÁLOHOVÝ SYSTÉM
PLATEB najdete bližší informace a oba formuláře, jak pro přistoupení k platbě
záloh, tak pro změnu stávající smlouvy. Formuláře bude možné vyzvednout
a vyplněné odevzdat i na úřadu obce.
Pro další informace či schůzku můžete volat na tel.: 494 539 111 nebo na tel. 702
226 422, případně napsat na e-mail: zalohy@aquark.cz.

PROJEKT SENIORSKÁ OBÁLKA
CO JE SENIORSKÁ OBÁLKA NEBOLI I.C.E. KARTA
I.C.E., neboli „In Case of Emergency“ je karta pro případ naléhavé pomoci, která
umí pomáhat v krizových situacích a je určena seniorům domů.
Případů, kdy osamělého seniora mohou
postihnout náhlé zdravotní potíže a musí
volat záchrannou pomoc, přibývá stejně
jako výjezdů hasičů nebo policie.
V takových situacích je člověk často
rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný a nedokáže odpovídat na
položené otázky. Velkým ulehčením pro
přivolanou pomoc je v této situaci dobře
vyplněná I.C.E. KARTA umístěná na
viditelném místě v domácnosti.

ÚDAJE NA KARTĚ A JEJÍ UMÍSTĚNÍ
Kartu je třeba vyplnit nejlépe s někým blízkým či rodinou. Vyplňují se údaje
týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí a léků, které užívá. Dále je vhodné
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uvést jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající se blízkých osob,
kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi
důležité kartu průběžně aktualizovat, například při změně předepsaných léků.
Vyplněnou kartu je nutné umístit na viditelné místo, jedná se konkrétně o dvě
přístupná místa – na lednici třeba magnetkou, nebo do průhledné fólie na vnitřní
stranu vchodových dveří.
Po dohodě se všemi složkami IZS (integrovaný záchranný systém) je důležité,
aby údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta vidět.
KDE MŮŽETE KARTU ZÍSKAT
Seniorskou obálku si můžete zdarma vyzvednout na MěÚ v Týništi nad Orlicí,
správním odboru, kde vám poskytnou potřebné informace a v případě zájmu
pomohou kartu vyplnit.
Kontaktní osoba: Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, tel.: 494 337 303, 720
962 640

ČEZ UPOZORŇUJE NA FIKTIVNÍ ZAMĚSTNANCE
NENECHTE SE OBELSTÍT A OKRÁST OD FIKTIVNÍCH
ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI ČEZ!!!
Upozorňujeme občany, že narůstá množství případů, kdy se
někteří jedinci vydávají za zaměstnance ČEZu a lstivým
způsobem obelhávají klienty ČEZu s cílem získat vlastní
prospěch.
Skuteční zaměstnanci ČEZu nevybírají hotovost a nepožadují od občanů
předložení dokladů. Zaměstnanci ČEZu vstupují do objektů či nemovitosti jen
k účelům de novaných v energetickém zákoně např. z důvodů oprav a revize
zařízení, odečtu elektroměru apod. Zaměstnanci ČEZu u sebe vždy mají služební
průkaz s fotogra í a identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860.
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EUROKLÍČ V TÝNIŠTI N. ORLICÍ
CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se
zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let, a to k otevření veřejně
přístupných sociálních zařízeních (WC), výtahů, schodišťových plošin
a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí
být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním
lidé se zdravotním postižením mohou tato zařízení odemknout sami a nemusejí
žádat o klíč obsluhu.
KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EUROKLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik,
stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou, nespeci ckými střevním záněty (Crohnovou chorobou
a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné
předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli
průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé cílové
skupiny.
KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT
Centálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum
pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.
Místně je možné klíč získat na MěÚ Týniště nad Orlicí, správním odboru.
Kontaktní osoba: Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, tel.: 494 337 303,
720 962 640
KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních,
zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních
a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při
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cestách ve státech EU, kde je možnost jeho využití podstatně vyšší. Aktuální
seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na
internetových stránkách www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letos jsme si sněhuláky s dětmi nepostavili, přesto si zimu – ne zimu užíváme
příjemně. Na začátku ledna jsme se byli podívat v loutkovém divadle Drak
v Hradci Králové na kouzelné pohádce „O makovém mužíčkovi“. Děti měly opět
možnost jezdit s velkými školáky na lyžařský kurz. Ti, kteří si ho již zopakovali
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podruhé, jezdili na velké sjezdovce
jako zkušení lyžaři. Lyžaře si děti
vytvořili i doma s pomocí rodičů
z papírových ruliček, které pak
vytvořily neobvyklou výstavku.
Rodičům děkujeme za perfektní
spolupráci. V lednu dále také proběhlo
vyšetření očí speciální kamerou, která
včas odhalí oční vadu u malých dětí.
Nezapomínali jsme na ptáčky ani na
zvířata v lese, pravidelně jsme sypali do
krmítka, vytvořili jedlé ozdoby a nosili
dobroty ke krmelcům. Únor jsme
přivítali vystoupením cvičených
pejsků a seznámením s nosálem,
kterého si děti nadšeně hladily. Pro
rodiče předškoláků proběhla beseda o školní zralosti s paní psycholožkou. V
masopustním týdnu jsme se sešli na výtvarné dílně s tvořením masek z papírových
tašek. Všechny přítomné maminky a tatínkové byli kreativní, s dětmi vytvářeli
pěkné a nápadité masky. Děkujeme rodičům za spolupráci na výrobě
masopustních koníků, děti si s nimi užily cvičení a „projížďku“ na školní zahradě
před masopustním průvodem. Probíhající veselí jsme společně se školáky
dotvářeli veselými říkadly a písničkami v lidovém stylu. Od března začínají
předškoláci jezdit na plavecký kurz. Navštíví nás paní policistka se zajímavým
programem a děti si prohlédnou policejní auto. Formou příběhů a pohádek se
budou seznamovat i s negativními jevy, které je mohou v životě potkat a zároveň se
dozvědí, jak se bezpečně chovat. Při besedě s hasiči se seznámí s požárním
poplachem. Ke konci března nás ve škole navštíví spisovatelka dětských příběhů,
paní Vítová, s autorským čtením. Děti uvidí další pohádku z Divadélka žiray
Žoy „Sášenka jde do školy“, která se tematicky váže na zápis do první třídy. Pro
předškoláky a jejich rodiče připravíme dvě pracovní dílny s ukázkami činností pro
úspěšný vstup do školy. Paní Novotná z knihovny v Týništi n. O. přijde dětem číst
jarní příběhy z nových knížek. Další předjarní akce bude velikonoční focení.
Přejeme Vám příjemné a slunečné přicházející jaro.
Za mateřskou školu D. Plíhalová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Co proběhlo a co nás ještě čeká
LEDEN
27.1.-31.1.- lyžařský kurz MŠ a ZŠ

ÚNOR
PROJEKT- MASOPUST- výroba masek, dílna s rodiči MŠ, průvod obcí
13.2. - beseda se školní psycholožkou Mgr. Jitkou Kamenickou – školní zralost,
vstup do školy a zápis do 1.ročníku
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BŘEZEN
4.3.
plavání MŠ, ZŠ
6.3.
beseda s policií ČR
20.3. beseda se spisovatelkou – Vítová (autorské čtení MŠ, ZŠ)
26.3. PROJEKT Etika mezi světy-2.část, ZŠ – téma Komenský 2020, Aby
učení nebylo mučení
DUBEN
2.4.
9.4.-10.4.
16.4.
22.4.
24.4.
28.4.

jarní konference MŠ, ZŠ
Velikonoční prázdniny
zápis do 1.ročníku
Den Země – beseda
ornitologové
třídní schůzky – TRIÁDY

KVĚTEN
4.5.
Den otevřených dveří v MŠ
12.5. zápis do MŠ
focení tříd MŠ, ZŠ, předškoláků na tablo
měsíc školních zahrad – týden s (pra)rodiči na zahradě,
termín bude upřesněn
ČERVEN
25.6. Zahradní slavnost – pasování předškoláků, vystoupení děti z MŠ, ZŠ
adaptační odpoledne nových dětí v MŠ
školní výlet
30.6. Slavnostní ukončení školního roku
Hlavní prázdniny – od 1.7. do 1.9.2020
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Zprávy o soutěžích, kterých se účastníme
Soutěž svačíme s Fitkontem
Od září do listopadu minulého roku se naši žáci vyšších ročníků zapojili do soutěže
na téma zdravé svačiny do školy s názvem „Svačíme s Fitkontem“.
V rámci výuky informatiky žáci zaznamenávali svoje denní sportovní aktivity
a odpovídali na anketní otázky, za které mohli získat věcné ceny. Úspěšnou se stala
žákyně 5. ročníku W. Zielinská a to hned dvakrát.
eTwinningová hra Vánoce, Vánoce přicházejí … do naší školy
Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR připravilo na konci roku 2019
hru s názvem „Vánoce, Vánoce přicházejí… do naší školy“. Cílem byla vzájemná
inspirace malotřídních a venkovských škol zajímavými výtvory a vánočními
dekoracemi. Naše škola se této soutěže zúčastnila a mezi 48 školami se umístila
mezi prvními pěti nejlepšími, kam by se zástupci ostatních škol chtěli vypravit pro
inspiraci na vánoční výzdobu.
Velkým a milým překvapením pro nás byly ceny, které po skončení hlasování
dorazily k nám na školu.

Bc. Pavlína Kotková, učitelka ZŠ
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Základní škola a mateřská škola
Žďár nad Orlicí
nabízí vzdělávání pro žáky prvního stupně, aktuálně ve dvou třídách. Ačkoliv
navazujeme na dlouholetou tradici vzdělávání v naší obci, průběžně sledujeme aktuální
trendy ve výuce a využíváme je i v hodinách. Tímto bychom Vám proto rádi představili
činnost naší školy a nabídku pro případné zájemce:

Co můžeme budoucím zájemcům o docházku do naší školy nabídnout?
-

-

-

Vaše dítě získá vědomosti odpovídající rámcovému vzdělávacímu programu
pro základní vzdělávání (úroveň znalostí požadovaná MŠMT).
Vzděláváno bude v malém kolektivu dětí, kde je dostatek prostoru pro práci
s individuálními potřebami jednotlivých žáků.
Pyšníme se též bronzovým certiﬁkátem Skutečně zdravé školy – v naší
školní jídelně se stravujeme zdravě.
V případě, kdy je pro rodiče problematické vyzvedávat děti ihned po
vyučování, nabízíme školní družinu a dohlídávání dětí.
Nabízíme pestrou škálu kroužků, které probíhají přímo ve škole a díky nimž
je efektivně naplněn volný čas Vašich dětí.
Pro děti navštěvující naši ZŠ pořádáme na začátku července příměstský
tábor.
Pro propojení naučených vědomostí a praktických zkušeností organizujeme
během školního roku řadu akcí, které mají přesah i do života v obci –
pořádáme Farmářské trhy, Vánoční jarmark, Karneval apod. na nějž jsou
zvaní jak rodiče, tak i široká veřejnost. Žáci kooperují na přípravě těchto
akcí a sami se jich účastní.
Od školního roku 2019/2020 je ve škole pro žáky i rodiče k dispozici školní
psycholožka, která pracuje s dětmi jak individuálně, tak i v rámci celé třídy.
Nabízí též pravidelně pro naše žáky canisterapii se speciálně vycvičenými
psy.
V novém školním roce bude v rámci projektu upravena školní zahrada, kde
bude při přízni počasí výuka částečně též realizována.

Co se u nás Vaše dítě naučí mimo běžně požadované látky?
- Toleranci vůči druhým a zároveň spolupráci. Často proto využíváme k výuce
didaktických úkolů, do nichž se zapojují děti společně, učí se i jeden od
druhého a zároveň podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci. Jsou
vedeni k vzájemné toleranci.
- Ve výuce využíváme řady moderních metod, které kladou důraz jak na obsah
učeného, tak i na formu, jakou se žáci látku učí. Díky využívání jak
moderních technologií (PC, tablet, interaktivní tabule), tak didaktických
her apod. nerozvíjejí jen své vědomosti, ale také schopnosti nutné pro
běžný život.

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI FOTBALOVÉHO
KLUBU - ZIMNÍ PŘESTÁVKA 2019-20
Po ukončení podzimní části sezóny nastala nejdelší přestávka ve fotbalovém roce.
Jarní část sezóny odstartuje až 29. března 2020.
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.
Dne 21. 12. 2019 jsme se zúčastnili druhého ročníku výborně obsazeného turnaje
HOWI Cup na umělé trávě v Týništi nad Orlicí, kde jsme se navázali na předloňské
pěkné umístění (3. místo) a celý turnaj překvapivě vyhráli (1. Žďár n/O, 2. Křivice,
3. Týniště n/O „A“).
Na přelomu roku (18. ledna) jsme organizovali již tradiční fotbalový ples. Přestože
příprava stála organizační výbor nemalé úsilí, příliš tanečníků cestu na parket
nenašlo.
Zimní přípravu jsme zahájili 15. února tréninkem na hřišti ve Žďáru n/O. Od této
doby jsme se scházeli na trénincích každou sobotu.
Dne 22. února jsme odehráli na hřišti ve Žďáru před vydatnou diváckou kulisou
(80-90 diváků) přípravné utkání od příští sezóny s nově vznikajícím týmem
Týniště n/O „B“ (výhra 7:1). Dále máme naplánována přípravná utkání s
Petrovicemi (7. března), Jeníkovicemi (14. března) a Kostelcem „B“ (21. března) vždy ve Žďáru od 15,00 hod.
Dne 29. 2. 2020 se po sobotním tréninku uskutečnila valná hromada klubu, na
které p. Ráček přednesl zprávu o čerpání  nančních prostředků v uplynulém roce.
Trenér p. Lebeda seznámil účastníky s plánem přípravných utkání a nastínil
možné hráčské posily do příštího ročníku. Předseda p. Šrajbr oznámil přítomným
skutečnost, že objekt sokolovny, který původně vlastnil klub, byl předán obci. Dále
bylo účastníky odsouhlaseno vybírání příspěvků v hodnotě 500 Kč /osobu.
Z důvodů možných úprav termínů zahájení utkání (stanovených OFS do 10. 3.
2020) předkládám předpokládaný rozpis jarních utkání okresního přeboru.
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Jelikož jsme v podzimní části fotbalové sezóny příliš bodů neposbírali, budeme se
muset v jarní utkáních poprat o každý bod. Byl bych velice rád za Vaši diváckou
podporu v ochozech našeho areálu.
Petr Nedomanský

ZPRAVODAJ HASIČŮ
Bilance orkánu Sabine
Celkový počet výjezdů v souvislosti s orkánem Sabine se vyšplhal na 5 018. To je
třicetinásobek dlouhodobého denního průměru (průměrně denně hasiči vyjíždějí
k 162 technickým pomocem). Operátoři na tísňových linkách 150 a 112 přijali
13 000 hovorů.
Zatímco hasiči čekali největší nápor výjezdů v ranních hodinách, ten přišel až mezi
13,00 a 14,00 hodinou. Během jediné hodiny odbavili operátoři 1 900 volání a mezi
13,00 a 16,00 hodinou pak také hasiči nejvíc vyjížděli. Večer se situace postupně
zklidňovala, i když ještě v 19,00 hodin byli hasiči v terénu u 296 událostí. Nejčastěji
hasiči vyjížděli k odstraňování popadaných stromů a větví, ať už na komunikace,
železnici, auta, domy nebo dráty elektrického vedení. Také spolupracovali
s pracovníky pohotovostních služeb, kteří obnovovali elektrické vedení. Dále
zajišťovali uvolněné plechy na střechách, upevňovali či odstraňovali billboardy,
cedule nebo poutače. Práci jim po celý den komplikoval silný vítr.
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Nejhorší situace byla v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském a v hlavním
městě. V průběhu dne se pak přidával kraj Liberecký, Ústecký a Moravskoslezský.
Celkově vyjeli hasiči v pondělí 10. 2. 2020 k 5 488 událostem. Na jejich likvidaci se
podílelo 6557 hasičských jednotek, z toho byla větší polovina jednotek
dobrovolných hasičů. Kromě technických zásahů po orkánu vyjeli hasiči k 116
dopravním nehodám a 78 požárům. Hasiči pokračovali v odstraňování následků
silného větru i během následujícího dne.
V úterý 11. února 2020 vyjeli hasiči k téměř 1 500 událostem v souvislosti
s odstraňováním následků orkánu Sabine. Většinou se opět jednalo o popadané
stromy a větve, často šlo o události, které vznikly už v pondělí, ale přímo
neohrožovaly životy, zdraví nebo majetek. I v následujících dnech hasiči postupně
likvidovali právě takové události. Orkán nejvíc zasáhnul kraj Středočeský,
Jihočeský, Plzeňský a hlavní město Prahu.
V pondělí vyjížděli hasiči k 5 018 technickým pomocem. Pro srovnání, při orkánu
Kyrill, který se přehnal přes naši republiku 18. – 21. ledna 2007, zasahovaly
jednotky požární ochrany u celkem 7729 mimořádných událostí. Při orkánu
Herwart zasahovali hasiči během jediného dne, neděle 29. října 2017, u 7 309
událostí. To znamená, že hasiči během jediného dne zasahovali téměř ve stejném
množství případů jako u orkánu Kyrill za 4 dny.
Výstraha před silným větrem a rady, co dělat
V souvislosti s výstrahou ČHMU na silný vítr se vždy HZS ČR připravuje na
výrazný nárůst mimořádných událostí. Posílí všechny směny. Záchranný útvar
HZS ČR je v pohotovosti a připraven okamžitě reagovat, zvýší i počet operátorů
tísňových linek 112 a 150. Přesto, vzhledem ke zkušenostem s likvidací následků
podobných meteorologických jevů na území ČR, se na vás obracíme s prosbou
o pečlivé zvážení všech okolností dříve, než se rozhodnete zavolat na některou
z tísňových linek. Ohlášení událostí, jako například popadané větve na zahradách
a podobně, pokud není bezprostředně ohrožen život, jistě snese odkladu.
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Zde je pár praktických rad od hasičů, jak se chovat při silném větru:
-

Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku.
Nezdržujte se v blízkosti větších stromů.

-

Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní
krytiny (tašky, plechy).

-

Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení.

-

Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy
mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s
překážkou na silnici).

-

Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.

-

Nechoďte do lesa.

-

Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

-

Připravte si baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku
proudu.

-

Doma nezapomeňte zavřít okna, odstraňte nebo upevněte volně uložené
předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče,
zahradní nábytek atd.).
Pokud je váš život, zdraví, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte
hasiče na číslo 112 nebo 150.

-

Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně
zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

Hasičský ples a karneval
Dne 21.02.2020 se uskutečnil tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu nám hrála
skupina Raj music, která se opět velmi líbila. Čekal nás krásně vyzdobený sál, který
spolu s paní hostinskou zajistili členové SDH. Děkuji všem sponzorům, hasičům
a obyvatelům obce, kteří nám přispěli do tomboly a také těm co podpořili pořádání
plesu.
Druhý den v sobotu 22.02.2020 se konal tradiční karneval pro děti. Tentokrát na
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téma „Mořský svět“. Musím pochválit děti a jejich rodiče, že většina dorazila
tematicky ustrojena a po chvilce se to na parketu hemžilo potápěči, chobotnicemi,
medúzami, rybami a piráty. Dorazil i Poseidon a mořské panny a další masky.
Výborné perníčky ve tvaru mořských živočichů nám opět upekla a krásně
nazdobila paní Hana Zoubková, které tímto moc děkujeme. Za pomoc při realizaci
karnevalu moc děkuji svým pomocníkům. Jmenovitě Simona Němcová, Luděk
Cabalka a Martina Benešová. Za hasiče patří velké díky Lukášovi, Milanovi
a Láďovi Zahálkovým, Martinovi Berounskému a ostatním hasičům, kteří se na
organizaci plesu a karnevalu podíleli. Také děkuji všem sponzorům, kteří nám
přispěli cenami pro děti. Jmenovitě SDH Žďár nad Orlicí, Obec Žďár nad Orlicí,
Písník Světlá, Roman Schrom, Dřevovýroba Peterkovi, Simona Němcová,
Papírnictví Klára a Jiří Uhnavý, Rob Schinkel a další. Cenu za nejlepší masku si
odnesla Simona Němcová jako Medúza. Karneval se opět velice vydařil a těšíme se
na příští rok.
Přejme Vám krásné nadcházející jarní dny a velikonoční svátky.
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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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:
Tereza Benešová

nar. 8.2.2020

Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea:
leden - březen 2020
87 let Josef Falta
85 let Jaroslava Faltová
84 let Marie Fibikarová
80 let Ladislav Vencl
70 let Oldřich Dostál
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné pohody.
Rozloučení:
Jaromíra Konárková

r. 1962

Ilona Sokolová

r. 1956

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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