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

Zprávičky ze ZŠ

Zima v MŠ

Ukázka z připravované publikace o Žďáru nad Orlicí s názvem
„Obec a její osady“ autora Ondřeje Zahálky

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
úvod březnového zpravodaje většinou začínám optimisticky. Blíží se jaro, slunce
vidíme častěji, příroda se začíná barevně oživovat, vše je prostoupeno nadějí
z něčeho nového – začínajícího. To se asi nemění ani v letošním roce. Ale i tak
optimismu ubývá a velmi těžce hledáme důvody k „dobré náladě“. Je asi zbytečné
dlouze popisovat, čím je toto vše způsobeno. Nekončící epidemie, která nás sužuje
nejen zdravotně, ale i sociálně a ekonomicky, neprůhledná a kontroverzní
politická rozhodnutí, která v nás všech vyvolávají pocit, že prioritně rozhodně
nejde o zdraví obyvatel naší země. Seznam negativ této doby by mohl být velmi
dlouhý, ale abychom vše „ve zdraví“ přečkali, musíme se umět radovat z maličkostí
a nerezignovat na cíle do budoucna.
Z pohledu obecního života je velmi smutné, že se díky epidemiologické situaci
nemohou „po dobu neznámou“ konat společenské a kulturní akce. Neradi se
čehokoliv předem vzdáváme, a pokud to stav „věci“ jen trochu dovolí, jsme
připraveni uspořádat jakoukoliv z již tradičních akcí.
O realizačně i  nančně nejnáročnější rekonstrukci letošního roku jsem psala
v minulém vydání zpravodaje. Obnova veřejného osvětlení ve Žďáru nad Orlicí
bude prováděna souběžně s uložením kabelů nízkého napětí do země. V současné
době čekáme na výběr zhotovitele rekonstrukce nn a po té s ním i s investorem
 rmou ČEZ Distribuce a.s. budou zahájena jednání o harmonogramu
a zkoordinování našich prací. Na základě získaných informací provedeme výběr
zhotovitele na obnovu veřejného osvětlení.
Dále bych Vás chtěla v krátkosti seznámit s připravovanou zkušební verzí služby
Mobilní Rozhlas. Tento projekt „chytré komunikace“ nabízí rozšíření možností
pro včasné informování občanů, a to nejen SMS zprávou, ale i e-mailem nebo
prostřednictvím mobilní aplikace. Základem úspěšnosti je ovšem spolupráce Vás
občanů, respektive poskytnutí dat (např. telefonní číslo, e-mail, bydliště atd.),
se kterými by systém v případě předávání informací pracoval. Prozatím nám byl
nabídnut půlroční bezúplatný provoz, zaškolení včetně přípravy informačního
letáku s dotazníkem pro Vás občany.
O samotném spuštění projektu budete včas informováni.
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Stále se pracuje i na Změně č. 2 Územního plánu naší obce. Je zpracována její
gra cká i textová část a čeká se na vyhlášení veřejného projednání tohoto
dokumentu. I tak složitý a dlouhý proces ještě zkomplikovala současná COVID
situace. I díky onemocněním a rekonvalescenci odpovědných pracovníků
pořizovatele (MěÚ Kostelec n/O) se dokončení, vypořádaní námitek, připomínek
dotčených orgánů a samotné schválení změny územního plánu předpokládá v září
letošního roku.
Závěrem bych ráda uveřejnila oznámení, které se týká výběrového řízení
na obsazení pracovního místa „technický pracovník obce“. Nejen díky zkušenosti
letošního roku, kdy se projevila potřeba zastupitelnosti pracovníka obce v době
nemoci – pracovní neschopnosti či dovolené, dlouhodobě pociťujeme nutnost
posílit činnost v oblasti údržby veřejné zeleně, komunikací, správy majetku
a budov ve vlastnictví obce. Stručně řečeno, jeden pracovník na „vše“ je
pro potřeby našeho rozlehlého katastrálního území a povinnostem vyplývajících
z jeho údržby OPRAVDU MÁLO. Věřím, že posílení našeho pracovního kolektivu
povede i k Vaší všeobecné spokojenosti, co se týká rozšíření a zkvalitnění služeb
pro občany.
Přeji Vám nejen do toho jarního období hodně zdraví, naděje a pevné vůle.
Nic netrvá věčně a ty špatné časy prostě jednou musí vystřídat ty lepší .
Martina Benešová

INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15.12.2020
11/1 Usnesení: ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2021 v členění na para
grafy takto: v příjmech 6 567 000,- Kč, ve výdajích 6 567 000,- Kč.
11/2 Usnesení: Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí na r. 2022-2023
11/3 Usnesení: ZO schvaluje rozpočet – plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Žďár nad
Orlicí na rok 2021.
11/4 Usnesení: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Žďár nad
Orlicí pro rok 2022 – 2024.
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11/5 Usnesení: ZO bere na vědomí přednesená rozpočtová opatření 8/2020
a 9/2020 v plném rozsahu provedená dne 1.10.2020 a 1.11.2020.
11/6 Usnesení: ZO schvaluje rozpočtová opatření 10/2020 v plném rozsahu
a pověřuje účetní obce jejich provedením.
11/7 Usnesení: ZO schvaluje přednesené zprávy kontrolního,  nančního výboru
obce.
11/8 Usnesení: ZO schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi dárci Bc. Gabrielou Dvořáčkovou, Jiřím Protivínským, Jiřím Hofmanem
a Mgr. Yvonou Hofmanovou a obdarovanou Obcí Žďár nad
Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
11/9 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.
11/10 Usnesení: ZO schvaluje dar ve výši 7 000,- Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí
a obdarovaným Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Orlicí.
11/11 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.
11/12 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.
11/13 Usnesení: ZO schvaluje dar ve výši 2 000,- Kč a pověřuje starostku obce
uzavřením darovací smlouvy mezi dárcem Obec Žďár nad Orlicí
a obdarovaným Oblastní charita Červený Kostelec.
11/14 Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu místních
komunikací pro období 2020/2021 mezi Obcí Žďár nad Orlicí
a  rmou Roman Schrom a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
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11/15 Usnesení: ZO schvaluje uzavření mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí
dne 23.12.2020.
11/16 Usnesení: ZO schvaluje čerpání  nančních prostředků ve výši 11 340,+ zákonné odvody z úvazku pedagoga Kč z rezervního fondu.
11/17 Usnesení: ZO zamítá žádost paní Jany Rojkové o změnu územního plánu
Obce Žďár nad Orlicí.

VÍTE, ŽE ...
Ke dni 28. února 2021 měla obec 523 obyvatel

Změny v počtu obyvatel v roce 2020
v naší obci

Nárůst počtu obyvatel v naší obci
v posledních letech
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Do tohoto čísla zpravodaje byl
vložen informační leták k nové
službě Mobilní Rozhlas. K této
službě se můžete zaregistrovat
online či prostřednictvím tohoto
letáku. Pokud budete potřebovat
více těchto letáků za účelem registrace, kontaktujte nás.

Jednáme s  rmou Zásilkovna
o umístění Z-Boxu před budovu
Obecního úřadu.
Jedná se o samoobslužné místo,
kde si budete moci vyzvednout
zásilku doručenou fa Zásilkovna.
K otevření Z-BOXu stačí mobilní
aplikace Zásilkovna.
Po příchodu k Z-BOXu se aplikace
automaticky spáruje s vaší schránkou. Pomocí tlačítka v detailu
zásilky ji otevřete. Pak už stačí jen
vyzvednout zásilku a zavřít
schránku. Zásilky na dobírku
pomocí aplikace zaplatíte a pokud
se Vám nehodí datum vyzvednutí,
můžete ho standardně prodloužit.
Přes Z-Box je možné zásilku
i odeslat.
Instruktážní video je možné
zhlédnout na
https://zbox.zasilkovna.cz/
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
Odpady:
Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2021 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 2021.
1) Platbu lze provést od 1.1.2021 do 30.4.2021 bezhotovostním převodem na účet
obce číslo 8229571/0100. Variabilní symbol uveďte takto:
Žďár nad Orlicí a 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 1.3.2021
do 30.4.2021 a to v úřední hodiny:
Pondělí: 14.00 – 17.00
Středa:
14.00 – 17.00
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POZNEJME NAŠE OBČANY...
V této nové rubrice bychom vám chtěli představit naše občany, kteří jsou jednak
něčím výjimeční – např. rukodělně zruční, slaví sportovní úspěchy nebo jsou
pamětníky života v obci a zároveň jsou i ochotní se o svůj příběh či vyprávění
podělit s ostatními.
V tomto čísle jsem oslovila paní Marušku Lorencovou, která již řadu let plete
stenty.
Maruško, nejdříve se zeptám na to, co je to stent?
Stent se používá ve zdravotnictví. Má trubicovitý tvar a zavádí se do tělesných
struktur, aby se udržela jejich průchodnost např. cév, jícnu, žlučovodu apod.
Stenty se dnes vyrábí z různých materiálů. Já vyrábím kovové stenty, které se
pletou z drátu.
Jak jsi se k této práci dostala?
Hledala jsem nové zaměstnání a přihlásila jsem se do konkurzu hradecké  rmy
ELLA-CS, která se specializuje na vývoj a výrobu stentů. Úspěšně jsem prošla
výběrovým řízením, které spočívalo v testu zručnosti. Musela jsem vyrobit podle
návodu endovaskulární stent a pak jeho bezchybnou výrobu zopakovat.
Jak dlouho již stenty vyrábíš?
Dvacet let. Prvních deset let jsem je vyráběla v laboratoři. Pak mi onemocněl muž
a já s ním zůstala doma, abych se o něj starala. Stenty jsem pak doma začala plést
brigádně a pletu je dodnes.
Dají se doma plést všechny stenty?
Nene, nedají. V domácích podmínkách se pletou pouze jícnové stenty, které jsou
největší. Ostatní stenty se pletou v laboratorních podmínkách, někdy i pod
mikroskopem. Já pletu takzvaný Danišův stent.
Jak dlouho trvá tento stent uplést?
Zručné pletařce to trvá 2 až 3 hodiny. Na jeho výrobu se spotřebuje 8 metrů drátu a
do určitých míst se vkládají kontrolní značky, které jsou vidět pod rentgenem,
neboť samotný stent vidět není.
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Maruško, a čemu se věnuješ kromě pletení stentů?
Pletení svetrů, pufů a ponožek pro miminka do inkubátorů, háčkování deček
pro charitu, chození na procházky a lenošení.
Moc děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů v této smysluplné
a naplňující práci.
Mgr. Miluška Wiebkin

Maruška Lorencová při práci

Jícnový a endovaskulární stent

Rozpletený stent na trnu
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V naší škole během prvního pololetí proběhla prezenční i distanční výuka. Žáci
všech ročníků se aktivně zapojovali do distanční výuky od září 2020 až do půlky
listopadu 2020. Od druhé půlky listopadu až do ledna 2021 probíhala prezenční
výuka. Žáci 1. a 2. ročníku se i v lednu vrátili do školních lavic a za zpřísněných
podmínek se mohou prezenčně vzdělávat zase ve své Velké třídě. Žáci 3. ročníku se
od ledna 2021 začali opět vzdělávat formou distanční výuky ze svých domovů.
Distanční výuka probíhá od pondělí do čtvrtka a to od 08:00 do 11:40. Žáci mají
také možnost přijít do školy na individuální konzultace. Do online výuky
se pravidelně zapojuje i školní psycholožka Mgr. Jitka Kamenická, která s dětmi
pracuje každý čtvrtek jednu vyučovací hodinu. Po jarních prázdninách k nám také
na dva dny zavítala Česká školní inspekce, která monitorovala naši prezenční
výuku v 1. a 2. ročníku, dopady distanční výuky, spolupráci s rodiči, užití
platformy, předávání informací.... Druhá paní inspektorka byla připojená online
8 hodin ve 3.ročníku a sledovala práci dětí, způsob výuky, využití techniky
a také dopad dlouhodobého uzavření školy na žáky.
Kamil Jarkovský, třídní učitel 3. ročník
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Konec kalendářního roku 2020
Kvůli nepříznivé situaci jsme nemohli zakončit kalendářní rok způsobem, jak jsme
byli z minulých let zvyklí, a to předvánočním výletem.
I tak jsme si poslední den před nástupem dětí na vánoční prázdniny užili, jak se
patří.
Krásné na tom všem bylo, že jsme mohli tento den strávit společně, a to všichni žáci
základní školy i pedagogové.
Program byl pestrý a zábavný.
Do školy přišel dopis od Ježíška,
který dětem slíbil, že pokud splní
několik úkolů, odměna v podobě
dárečků nikoho nemine.
Začali jsme vyprávěním o vánočních zvycích a tradicích. Každý si
vyrobil lodičku z ořechové skořápky, pustil ji po hladině a za zvuku
koled pozoroval, kteří kamarádi
budou držet pospolu, nebo zda se
někdo přidá k jiné partě. Nesmělo
chybět ani rozkrojení jablíčka, kde
nás čekala hvězdička a ochutnávka
velmi lákavého a dobrého cukroví,
které si děti přinesly z domu, a tak se
mohly pochlubit ostatním, s čím
doma pomáhaly.
Poté čekalo děti na zahradě velké pohádkové luštění ve skupinkách. Když určili
správné znění hádanek, indicie je navedla do tělocvičny, kde ještě plnili několik
úkolů. Vzhledem k tomu, že bylo vše splněno dle Ježíškových pokynů, čekal na děti
sladký poklad v truhle.
Velkým překvapením byly i dárečky pod naším vánočním stromem před základní
školou. Žáci měli velkou radost nejen z her do školní družiny, ale i nových
a zajímavých učebních pomůcek.
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Školní družina
Prosinec probíhal ve školní družině v předvánočním duchu.
S dětmi jsme vyráběli netradiční vánoční ozdoby, malovali na okna a tvořili
vánoční přáníčka. Tímto děkujeme rodině Davidových za krásný strom, který
zdobil prostor před naší školou.
K Vánocům samozřejmě patří i pečení cukroví a tak jsme i my pekli a zdobili
medové perníčky. Tvořili jsme vánoční dekorace, svícny, keramické závěsy a další
výrobky na prodej. Vše bylo na fotogra ích zveřejněno na facebookových
stránkách školy, když se nemohl konat tradiční předvánoční trh, mohl si kdokoliv
výrobky našich žáků zamluvit a poté zakoupit přímo ve škole.
Tak jako každý rok přišel děti do školy pozdravit Mikuláš. My jsme se na něho ve
družině řádně připravili, vyrobili si masky čertů, udělali si pekelný čertovský
karneval a nechyběli ani netradiční čertovské hrátky a soutěže.
Naše procházky, hry a tvoření venku v listopadu a prosinci probíhaly v “listovém”
duchu, zato leden byl provázený sněhovými radovánkami, kreslením ve sněhu,
ledovými vitrážemi, a pokusy s mrznoucími bublinami.
Bc. Pavlína Kotková (učitelka, vychovatelka ZŠ)
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ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA
NA ZŠ, MŠ ŽĎÁR NAD ORLICÍ
V novém kalendářním roce jsme navázali na již osvědčené aktivity. S dětmi, které
pravidelně dochází do základní školy a vyžadují speciální péči, jsme pokračovali
v započatých individuálních konzultacích. Rovněž byly zahájeny společná setkání
celé třídy s paní psycholožkou, která byla nejprve zaměřená na vzájemné vztahy
spolužáků a aktuálně se věnujeme především relaxačním činnostem (nácvik
metody autogenního tréninku formou speciálních pohádek pro děti do 10ti let
spojený s arteterapií).
Zajímavou aktivitou pak pro děti bylo předávání vysvědčení. Na návštěvu opět
dorazily Angee a Beruška a dětem tak zpříjemnily jejich velký den. Opět byly
nachystané úkoly jak pro děti, tak pro pejsky, všichni odcházeli spokojeni.
Dětem, které jsou na distanční výuce, jsme rovněž od začátku února nabídli
společná online setkání s paní psycholožkou, kde se věnujeme rozvoji různých
schopností a dovedností, jako jsou například paměť, komunikační dovednosti,
představivost nebo empatie. Jednou za 14 dní rovněž těmto žákům nabízíme
individuální setkání s paní psycholožkou ve škole, a to za přítomnosti
canisterapeutického pejska (žáci se musí předem objednat, aby přicházeli vždy
po jednom a ve škole se nepotkali). Naše podpora žáků na online výuce byla velmi
pozitivně hodnocena i ČŠI.
V rámci mateřské školy proběhla letos novinka, a to orientační testování školní
zralosti předškoláků, do něhož se přihlásili všichni. Rodiče byli či v nejbližší době
budou individuálně seznámeni s výsledky a doporučeními, co mohou ještě
do nástupu do 1.třídy základní školy dopilovat. Na toto testování pak měla
navazovat beseda týkající se zápisu do 1.třídy a školní zralosti, která byla původně
plánovaná na konec února. Vzhledem k epidemiologické situaci však byla
přesunuta prozatím na 18.3.2021, její realizace je však bohužel vzhledem k situaci
nejistá.
Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická
školní psycholožka
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ZÁPIS DO ZŠ A MŠ
Vzhledem k množícím se dotazům rodičů Vás rovněž předběžně informujeme
o zápisech do MŠ a ZŠ. Bohužel aktuálně nemáme žádné platné pokyny z MŠMT.
Zápis do 1.třídy ZŠ je prozatím předběžně plánován na 15.4. 2021, zápisy do MŠ na
13.5.2021. Ve chvíli, kdy získáme aktuální stanovisko MŠMT, zveřejníme bližší
organizační pokyny na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení

www.skolazdar.cz

VYHODNOCENÍ ČINNOSTI FOTBALOVÉHO
KLUBU – ZIMNÍ PŘESTÁVKA 2020/2021
Jelikož je činnost našeho fotbalového oddílu, stejně jako všech fotbalových
amatérských soutěží v tomto státě, vládním rozhodnutím pozastavena - není
víceméně za poslední čtvrtletí co hodnotit.
Do zpřísnění opatření, zhruba do půlky prosince, jsme si chodili zatrénovat s
mužstvem Křivic na týnišťskou umělku.
Za dodržení nařízení umožňující trénink (bez šaten, max. 2 osoby na hřiště) se
uskutečnil koncem února na hřišti ve Žďáru jediný sobotní trénink. Bohužel,
následoval další zákaz činnosti, který přetrvává doposud.
Dne 5. 3. 2020 se uskutečnila v Kostelecká Lhotě volební valná hromada okresního
fotbalového svazu. Výsledkem bylo zvolení nového předsedy Ing. Luboše
Michalce a odstoupení „starého“ výboru, který podporoval mediálně propíraného
R. Berbra. Nezbývá popřát novému vedení mnoho štěstí, ale jen čas ukáže, zda
volba delegátů byla správná.
Petr Nedomanský

21

JAK TO VIDÍ RODIČE…
Vzhledem k trvajícím okolnostem v souvislosti s pandemií koronaviru, se i naše
škola věnuje výuce v podobě distančního vzdělávání. Výuka se realizuje
v programu Jitsi Meet, se kterým již žáci potíže nemají, jak se mohlo na počátku
výuky zdát. Veškeré nedokonalosti se díky ochotným pedagogům zvládly a žáci
momentálně dokážou s programem pohotově pracovat a komunikovat s vyučujícím přes tento portál. Díky trpělivému a spolehlivému panu učiteli, Kamilu
Jarkovskému, žáci tzv. nevypadli z denního režimu a výuky se aktivně účastní.
U výuky v této podobě netráví více času, než kdyby chodili do školy prezenčně.
Pan učitel využívá mnoho aktivizačních metod, díky kterým se žáci při hodinách
nenudí, hodiny jsou zpestřovány i praktickými poznámkami a mnoho aktivit
je pro žáky pojato formou zábavy, což jakožto rodiče oceňujeme. Za rodiče tedy
mohu konstatovat, že je s výukou v této podobě spokojenost, děti se na výuku těší
a poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci školy v čele s paní ředitelkou.
Martina Dostálová, zástupce rodičů ŠR

ZIMA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prosinec jsme ve školce prožili ve znamení Vánoc. Mikuláš, čert a anděl naši
třídu nepoznali. Všechny děti se s učitelkami proměnily v čertíky a čertice, proto
nám čert svým blekotáním nenahnal
strach. Rodičům jsme poslali video
z čertího tanečku.
Tradiční vánoční jarmark se nemohl
konat, ale i přesto děti nadšeně tvořily
různé drobnosti a dekorace. Paní vychovatelka ze školní družiny je nabízela
přes facebook. Děti měly radost, že se
výrobky líbily. Posezení u stromečku
jsme si zpestřili koledami, recitací veršů
a vánočními zvyky. Na sváteční občerstvení nám maminky darovaly výborné
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cukroví, děkujeme. Ježíšek přinesl dětem autodráhu s autíčky a zvířátky,
stavebnice, kočárek a postýlku pro panenky, vybavení do obchůdku a zajímavé
dětské knížky. Hodné byly nejen děti, ale i paní učitelky. Ježíšek jim přinesl krásné
elektrické pianino a počítačový vzdělávací program pro děti „Barevné kamínky“.
Nezapomněli jsme na lesní zvířátka a ke krmelcům jsme jim donesli spousty
dobrot. Po Vánocích jsme se radovali z příchodu nového roku. Připomněli jsme si
některé lidové zvyky a dramatizací koledy tradici Tří králů.
Letošní zima po letech přála zimním radovánkám. Vytvořili jsme si ze sněhu
„skokanský“ můstek a skákali jsme do dálky. Postavili jsme si sněhuláky, sníh nám
posloužil jako čtvrtka k barevnému malování. Mráz nám pomohl vyčarovat
barevné ledové kelímky s přírodninami.
Nemohli jsme vyrazit na lyžařský kurz, tak si děti vytvořily lepenkové lyže a závody
v slalomu jsme si uspořádali ve třídě. Během masopustního veselí jsme se učili
žertovná říkadla a písně, upekli jsme koláče a připravili si masky na průvod.
Vyvrcholením masopustu byly zábavné aktivity na zahradě školy a průvod obcí.
Hledali jsme velký hrnec s dobrotami, otrhali si zázračně vyrostlé jitrnice na naší
třešni, soutěžili v hodu „jelítkem“ do hrnce a „koblížkem do trouby“. S průvodem
jsme zamířili pozdravit děti, které mají distanční výuku.
Přejeme všem pěkné předjarní dny.
Za mateřskou školu D. Plíhalová
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PÁLIT ČI NEPÁLIT
ANEB JARNÍ ÚKLID ZAHRADY
Pomalu začíná jaro. Mnozí zahrádkáři tak začnou na svých pozemcích pálit větší či
menší haldy biologického odpadu. Pro hasiče je suché jaro obdobím, kdy vyjíždějí
k většímu množství požárů v přírodním prostředí. Někdy je to ještě častěji než
v létě. Přitom plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony
České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů,
zejména starších osob. Zákony plošné vypalování porostů zakazují: zákonem
o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti
ve znění pozdějších předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět
vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit
pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické
a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí
za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero
podmínek. Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad
mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony
(zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech
a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých
hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky
k možnému hašení. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované
spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje
včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit
další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této
ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše
500 000 Kč.
Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
 Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách

HZS kraje nebo na určených telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
 Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
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Pravidla pro pálení biologického materiálu:
 velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě
přítomen dozor,
 při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a
oheň uhasit,
 místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou
odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
 místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
 po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně
kontrolovat,
 příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo
hospodářských objektů,
 osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let,
která je spalováním pověřena.

SV. FLORIÁN, PATRON VŠECH HASIČŮ,
SLAVÍ 4. KVĚTNA SVÁTEK
Každoročně si den 4. května hasiči připomínají jako
svátek svého patrona, svatého Floriána. Svatý
Florián, Sanctus Florianus, vlastním jménem
Florian von Lorch, jehož latinské jméno lze volně
přeložit jako „kvetoucí či rozkošný", patří v Čechách
mezi nejpopulár-nější světce.
Svatý Florián se pravděpodobně narodil roku
250 n. l. v obci Cetia, později ZeiselmauerWolfpassing, na okraji provincie Noricum, dnes
spolková země Dolní Rakousy ležící v Rakousku.
Působil jako plukovník římského vojska v Cetii, poté
jako správce římské provincie Noricum se sídlem v
městě Lauriacum (neboli Lorch, odtud jeho jméno),
které je dnes částí obce Enns v Rakousku. Byl
horlivým křesťanem, a tak za vlády císaře
Diokleciána tajně pomáhal pronásledovaným

30

křesťanům. V roce 304 našeho letopočtu byla jeho křesťanská víra odhalena a byl
sesazen z funkce správce římské provincie. Císařský náměstek Aquilinus ho dal
podle legendy opakovaně zbičovat a stahovat z kůže, ale Florián se i přesto
odmítnul vzdát své křesťanské víry. Aquilinus ho tedy odsoudil k smrti. Svatý
Florián zemřel dne 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu
do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku. Byl provizorně pohřben
křesťankou Valérií na jejím statku. Později byly jeho ostatky přeneseny a pohřbeny
poblíž dnešního Lince, kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven klášter
sv. Floriána.
První písemná zmínka o tomto klášteru pochází z roku 819. Floriánovi ostatky zde
ale nezůstaly na dlouho, neboť byly v 11. století převezeny dvěma jáhny (jáhen –
duchovní, který přijal nižší svěcení) do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže
Kazimír II. Spravedlivý (1138–1194, vládl 1177-1194) spolu s krakovským
biskupem Gedeonem, papeže Lucia III. (1110–1185, jako papež 1181-1185), aby
jim vydal ostatky svatého Floriána jako záštitu proti Rusům. Papež jejich žádosti
vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě
v Krakově a svatý Florián byl přijat za patrona Polska. Z Polska byla za Karla IV.
malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Další část relikvií
je umístěna v katedrále sv. Václava v Olomouci, a v kostelích na Kladně, v Jaroměři,
v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly
ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se
stal patronem hasičů.
Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem
a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.
Památka sv. Floriána je oslavována 4. května. Sv. Florián se stal patronem všech
hasičů, kominíků, hrnčířů, pekařů a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě,
a proto představoval v dřívějších dobách běžný a hojně užívaný námět pro
výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce
o jeho svátku bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti
nestalo neštěstí. Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v symbolickém slova
smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou
nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho
„hasičství" jsou výsledkem pozdějších legend. V souvislosti se sv. Floriánem
vznikla i celá řada lidových rčení, za všechny uvádíme například: "Kde pálí ohně
žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián."
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky:
Eliška Syrovátková – nar. 31.12.2020
Šťastným rodičům blahopřejeme.
Životní jubilea:
leden - březen 2021
88 let Josef Falta
86 let Jaroslava Faltová
85 let Marie Fibikarová
81 let Ladislav Vencl
75 let Dobromila Absolonová
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a rodinné pohody.
Rozloučení:
Josef Šafář

r. 1956

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vydává: Obec Žďár nad Orlicí, čp. 133, 517 23 Žďár nad Orlicí'
tel.: 494 371 516, e-mail: zdar@wo.cz, www.zdarnadorlici.cz
Náklad 250 výtisků. Neprodejné.
Redakce zpravodaje: Bc. Martina Benešová, Mgr. Miluše Wiebkin
Grafická úprava a tisk: Morčinko – Tiskárna Rege, www.tiskarnarege.cz
Publikace je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 17619.
Uzávěrka příštího čísla bude 28. květen 2021.
Příspěvky můžete odevzdávat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě.
Články se uveřejňují bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.

Obec Žďár nad Orlicí
517 23 Žďár nad Orlicí 133
tel.: 494 371 516, e-mail: zdar@wo.cz
www.zdarnadorlici.cz

