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obce Žďár nad Orlicí
12. června 2021 proběhlo vítání nových občánků obce

Přivítání našich nových občánků - Rozálie Kafkové a Filipa Zahálky

Přivítání našich nových občánků - Elišky Charbulákové a Elišky Syrovátkové

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
úvod červnového zpravodaje začínám s nadějí. S nadějí, že se snad po dlouhých
měsících úporného boje s pandemií blýská na lepší časy. S nadějí, že se životy nás
všech opět vrátí do normálu. Do „normálu“ se snažíme postupnými kroky vrátit
i obecní život.
Prvním takovým krokem bylo rozhodnutí uspořádat Dětský den. Dále jsme
obnovili konání ceremonie „vítání občánků“, na podzim je plánován již třetí
ročník obecního turnaje v přehazované, tradičně v měsíci září hodláme uspořádat
obecní výlet „životně zkušenějších“. Snad vše klapne a na základě spolupráce
s Hospodou Pod Kaštany se konečně uskuteční Posvícenská zábava. Pevně věřím,
že i v dalším období budeme moc pokračovat v pořádání akcí jako je Halloweeen,
Vánoční jarmark atd. a atd. Špatnou zprávou z oblasti obecní kultury je, že se
v letošním roce nebude konat Letní slavnost. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli
po vyhodnocení organizační náročnosti celé akce včetně plnění stále měnících se
pravidel epidemiologických opatření. Stručně řečeno – nežli něco letos
„narychlo“, bez větší jistoty, že vše dopadne minimálně s takovým úspěchem jako
v letech minulých, o to pestřejší a atraktivnější program připravíme pro příští rok,
kdy zároveň TJ Sokol Žďár nad Orlicí bude slavit 100 let od svého vzniku.
Co se týká dalšího dění v obci – od letních měsíců roku 2021 do minimálně půlky
roku 2022 bude náš život zásadně ovlivněn rekonstrukcí nízkého napětí společně
s rekonstrukcí veřejného osvětlení. O této investici Vás od konce minulého roku
průběžně informuji. Aktuálně jednáme se Stavebním úřadem Týniště nad Orlicí
o vydání územního rozhodnutí. Bohužel i přes včasnou projektovou přípravu
situaci nebývale zkomplikovala provedená revize katastru, která zapříčinila např.
změnu parcelních čísel dotčených pozemků. Celá projektová dokumentace se
musela včetně mapových podkladů přepracovat do souladu s aktuálním stavem.
Toto zdržení nám velmi komplikuje situaci, jelikož nás ještě čeká výběr zhotovitele
rekonstrukce veřejného osvětlení, a to v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek. Ale jak to bývá, nezbývá nám nic jiného, než to zvládnout.
Na závěr bych Vás chtěla informovat o průběhu jednání ve věci opravy cesty
ke Starožďárskému rybníku. Na základě dlouhodobě špatného, v současné době
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spíše havarijního stavu komunikace, obec zahájila jednání s Farmou u řeky Orlice,
která komunikaci v posledních měsících velmi intenzivně využívá za účelem
obhospodařování skotu na přilehlých pastvinách. Výsledkem jednání by měla být
dohoda na rozsahu oprav, které samozřejmě musí být co nejdříve provedeny.
Půl roku 2021 budeme mít za sebou, jak jsem již v úvodu zmiňovala – S NADĚJÍ,
s nadějí v lepší časy vstupme do té druhé půlky roku.
S přáním krásného prožití léta

MartinaBenešová

INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 9.3.2021
12/1 Usnesení: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Žďár nad Orlicí mezi poskytovatelem Obcí Žďár
nad Orlicí a příjemcem Domovy na Orlici a pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
12/2 Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě
a omezení užívání nemovitosti mezi příspěvkovou organizací
Královéhradeckého kraje Správou silnic KHK a investorem Obcí
Žďár nad Orlicí a pověřuje starostku obce k podpisu této
smlouvy.
12/3 Usnesení: ZO bere na vědomí přednesená rozpočtová opatření 11/2020
a 1/2021, v plném rozsahu provedená dne 15.12.2020 a 1.2.2021.
12/4 Usnesení: ZO schvaluje přednesené zprávy kontrolního, nančního výboru
obce.
12/5 Usnesení: ZO schvaluje Směrnici č. 02/2021, kterou se stanovuje
poskytování stravenkového paušálu pro zaměstnance a uvolněné
členy zastupitelstva Obce Žďár nad Orlicí a podmínky nároku
na stravenkový paušál.
12/6 Usnesení: ZO revokuje Usnesení ZO ze dne 6.10.2004, kterým byl
zaměstnancům obce schválen 50 % příspěvek z ceny oběda
ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí.
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12/7 Usnesení: ZO zamítá Žádost o nanční podporu MAS Nad Orlicí, o.p.s..
12/8 Usnesení: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení
pracovního místa „technický pracovník obce“.

VÍTE, ŽE ...
Jelikož často dostáváme dotazy týkající se uložení odpadu nad rámec pravidelných
svozů, rádi bychom informovali občany o tom, že odpad mohou odvézt
na překládací stanici rmy ODEKO s.r.o..
Albrechtice n. O.

GPS: 50.1339214N, 16.0527931E

Uložení odpadu je zde zpoplatněno. Cena je dána typem odpadu a mění se
v závislosti na tržních cenách.
 Komunální odpad
Zemina
 Objemný odpad (např. koberce, nábytek atd.)
Papír
 Suť – malé množství, pouze po dohodě
Plast
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
pana Milana Zahálku, Tel.: 494 372 182, Mobil: 603 813 310, Email: ps@odeko.cz
Provozní doba překládací stanice:
Po 7:00 - 15:00
Út 7:00 - 15:00
St 7:00 - 15:00
Čt 7:00 - 16:00
Pá 7:00 - 14:00
Ke dni 31.05.2021 měla obec 521 obyvatel.
Ke dni 24.3.2021 rezignovala paní Simona Němcová na mandát zastupitele
a funkci člena kontrolního výboru obce Žďár nad Orlicí. Tímto jménem obce paní
Němcové děkujeme za mnohaletou práci především v oblasti kultury a přejeme
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Od 1.1.2022 si bude možné pronajmout prostory části přízemí budovy
obecního úřadu, a to za účelem provozování obchodu se smíšením zbožím.
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NAŠE OBEC ZAVEDLA MOBILNÍ ROZHLAS!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme zavedli novou službu –
Mobilní Rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí
různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA
dostávat:
 SMS zprávy,
 hlasové zprávy,
 e-maily,
 zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - např. upozornění na odstávky energií, krizové
informace, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
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POZNEJME NAŠE OBČANY…
Pro tuto publikaci Zpravodaje pro mne bylo ctí a potěšením udělat rozhovor s paní
HELENOU HAVLOVOU, která v měsíci květnu oslavila nádherné životní
jubileum a to 80. narozeniny.
Paní Havlová, vy jste řadu let pracovala jako průvodkyně pro cestovní
kanceláře. Jak jste se k této práci dostala?
K této práci jsem se dostala v roce 1989. To mi bylo 48 let a syny jsem měla už
odrostlé. Pracovala jsem v ČSAD jako dispečerka osobní dopravy. Tenkrát jsme
přistavovali autobusy pro cestovní kanceláře. Můj vedoucí v tom uviděl příležitost
a rozhodl se založit vlastní cestovní kancelář. Proto nabídli těm, co měli maturitu,
aby si udělali průvodcovský kurz. Byl to takový rychlokurz, který trval čtyři
měsíce. Bylo to poměrně náročné. Kromě cizích jazyků jsme se učili psychologii
průvodce, psychologii klienta, technické věci např. parametry tří-hvězdičkového
hotelu, jednání s řidičem, historii a zeměpis nejen náš, ale i zahraniční. Z třiceti nás
udělalo zkoušky jenom devět.
Pak jsem začala průvodcovat při zaměstnání. Kratší zájezdy jsem průvodcovala
během víkendů a na ty delší zájezdy jsem si brala dovolenou. Sbírání zkušeností
bylo na počátku náročné. Já jsem si třeba zaplatila zájezd do destinací, které jsem
měla v budoucnu průvodcovat, abych si to zažila a nešla do neznáma. Doma jsem
to pak dostudovávala. Takže ze začátku to pro mne byl po nanční stránce velký
prodělek. Ale průvodcovství se nedá dělat pro peníze. Je to v prvé řadě nadšení
pro cestování a snaha předat klientům co nejvíce informací o navštěvovaných
místech.
Jak dlouho jste se průvodcovství věnovala?
Do roku 1995 jsem se věnovala průvodcovství při zaměstnání. V tomto roce jsem
odešla do důchodu, a to jsem začala průvodcovat opravdu na plné pecky. Pak už to
bylo intenzivní. Průvodcovat jsem přestala před dvěma lety.
Paní Havlová, měla byste nějakou veselou historku z počátku svého
průvodcování?
Jednou z povinností průvodce je před odjezdem na zájezd zkontrolovat cestovní
doklady, protože v případě nesrovnalostí je snazší rozloučit se s klientem v místě
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odjezdu než někde na hranicích. Zvlášť důležitá byla kontrola po povinné výměně
pasů, když jsme se rozdělili se Slovenskem a stali se samostatnou Českou
republikou. Tenkrát jsme jeli do Francie, Monaka a Itálie a já jsem poprosila
klienty, aby pro můj klid a svou jistotu přepečlivě zkontrolovali, zda je pas opravdu
České republiky a jeho platnost. Asi v polovině autobusu na mne mával pasem
jeden sympatický pan profesor se slovy: „Jen blbec jede na zájezd bez platného
cestovního dokladu. Mě kontrolovat nemusíte!“ Tak jsem se nevnucovala.
Všechno se zdálo být v pořádku až do okamžiku, kdy na hranicích při pasové
kontrole celníci zjistili, že pan profesor má sice cestovní pas ČR, ale pas svého syna,
který si omylem vzal doma místo svého.
Jaká je pro vás nejoblíbenější destinace, kam jste vy jako průvodce jezdila
nejraději?
Do Holandska, protože je to blízko a náplň toho zájezdu je hodně o kytičkách.
A my máme ten program už tak vymazlený. Každý den máme něco o těch kytkách.
První den se jede na burzu, kde se květiny draží. To je něco tak úžasného
a zajímavého. Druhý den se jezdí do největšího parku cibulovin Keukenhof. To je
taková krása. Aby se tam bylo na co dívat co nejdéle, cibuloviny jsou tam vysazeny
tří – poschoďově. Takže jedny odkvetou, druhé jsou v květu a třetí patro do květu
teprve jde. Poslední den jezdíme na květinové korzo. Jelikož hlavním produktem
květinových farem je cibule, květ se musí odhlávkovat, aby se cibule nevyčerpávala
a došlo k bohatšímu přírůstu dceřiných cibulek. Oni pak využívají ty odlámané
květy k tvorbě alegorických vozů, které vytvářejí průvod během květinového
korza.
Také při zájezdu ochutnáváme sýry, vidíme, jak se vyrábí keramika fajáns nebo
tradiční dřeváky, jak se brousí diamanty, jezdíme v Amsterdamu lodí po grachtech
a navštívíme místo posledního odpočinku Jana Ámose Komenského… Já jsem si
říkala, že mě tento zájezd jednou omrzí, ale nikdy se mi to neomrzelo.
Jaká destinace je z vašeho pohledu pro průvodce nejnáročnější?
Pro mě nejnáročnější, ale shodou okolností nejkrásnější, i když to Holandsko mám
nejradši, je Norsko. Pro průvodce i klienty je zájezd do Norska nejnáročnější,
neboť je to dlouhý zájezd. V Norsku je na co se dívat a co obdivovat, neboť
v Norsku je příroda romantiky nezbavená a Norové jsou velmi příjemní.
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Máte nějaký kuriózní zážitek?
Na Capri jsem byla 2 hodiny zavřená. My nesmíme provázet v zahraničí, neboť to
je podmíněné tím, že v té zemi žijete, odvádíte tam daně a máte tam dokončený
průvodcovský kurz. Je to trestné, a přesto přese všechno je mi líto těm lidem ty
informace nepodat. Vždy se snažím být obezřetná, ale na Capri se to nepovedlo.
Tam po mě skočili dva policajti a už mě vedli. Hrozili mi pokutou 10 000 euro.
Ale nějak jsem z toho vybruslila, zaplať pánbůh, bezbolestně.
Jak budete slavit narozeniny?
Narozeniny budu slavit čtyřikrát – s rodinou a různými okruhy přátel. Jsem ráda,
že mám tolik báječných kamarádů a přátel, hodných příbuzných a těším se na ta
setkání. Je to pro mne živá voda. Jsem bohatá jejich přízní a láskou. A mám radost,
že i po přestěhování do Žďáru jsem tady našla hodné a milé přátele, kteří jsou navíc
ochotni mi kdykoliv poradit a pomoci. Vážím si toho, je to důležité pro život víc,
než si můžeme domyslet. Žiji tady již 26 let. Žije se mi tady hezky a jsem tady
šťastná.
Jaké jsou vaše koníčky, co ráda děláte, co vás těší?
Mám ráda kočinky. To je takové moje potěšení. A obklopuji se ráda kytičkami.
Kromě kytek, kočinky, kulturního vyžití a setkávání s přáteli mě opravdu hlavně
v nelehkých chvílích „nabíjí“ les. Les miluju celou duší. Jeho atmosféru, ticho,
vůni, ptáky i jeho štědré dary. Koneckonců už v dětství nás maminka vedla k lásce
k přírodě a k lesu zvlášť. Utíkám tam v každé roční době. Už si nepamatuju jméno
psychologa, ale pamatuju si jeho slova: „Já chodím do lesa, abych ztratil mysl
a nalezl duši“. Ztotožňuju se s tím – les je pro mne chrám. Zaplať Bůh – kolem naší
vesničky jsou nádherné lesy. Měli bychom si toho víc vážit.
Paní Havlové bych tímto chtěla moc poděkovat za nádherný a velmi inspirativní
rozhovor a zároveň ji popřát do dalších let za nás všechny pevné zdraví, hodně
elánu, radosti a krásných chvil.
Připravila Mgr. Miluše Wiebkin
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paní Havlová a její kočinka

paní Havlová pod Matterhornem

paní Havlová v Holandsku
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AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Jarní akce jsme si s dětmi užili o to víc, že jsme se na sebe těšili. První akcí
po otevření školky byly „Čarodějnice“. Jako správné ježibaby a ježidědci jsme si
připravili kouzelné, barevné a bublavé lektvary. Učili jsme se správně létat
na koštěti a házet na kouzelné klobouky. Na ohni začarovaném zaklínadlem „Hoř
ohníčku hoř“ nám voňavé buřtíky chutnaly opravdu výborně. Na začátku května
probíhal týden otevřených dveří, kdy mohli rodiče, kteří měli zájem o zapsání
svých dětí navštívit školku. Společně s velkými školáky jsme na zahradě přivítali
sokolníka, který nás seznámil s cvičenými dravci a mláďaty výra velkého a kalouse
ušatého. První pomoc jsme si všichni procvičili během zajímavého dopoledne
s paní záchranářkou. Jarní květiny jsme se učili poznávat na vycházce s vílou
Majdalenkou. S Ferdou Mravencem jsme poznávali život v mraveništi.
Při výpravách k řece a k rybníku jsme si povídali o vodních živočiších a rostlinách.
Dětem se velmi líbilo autorské čtení s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou
z knihy Kvidovy přeslechy. Při fotografování na konci školního roku nám počasí
přálo. V červnu nás čeká zajímavá akce „Bacilů se nebojíme“ o tom jak se i malé
děti mohou učit chránit před infekcí. Připravujeme se na výlet do ZOO
a na zahradní slavnost se soutěžemi a s pasováním předškoláků na prvňáčky.
Z projektu MAP II Kostelecko máme na jeden rok zapůjčeny vzdělávací pomůcky
pro rozvíjení pohybových a rozumových schopností dětí – ortopedické podlahy
„Muﬀík“, balanční chodník, senzorické kroužky, magnetický pracovní stůl
pro malé kutily, velké plastové pinzety na přenášení předmětů, sada pro rozvoj
schopností rozeznávání barev, přiřazování, třídění a přepočítávání formou veselé
hry na farmu, hra pro přípravu na čtení – hledání detailů na kartách, dřevěné
kostky pro poznávání barev a prvním seznamováním s písmeny a číslicemi. Jsme
všichni rádi, že i přes různá epidemiologická opatření se nám daří pro děti
zajišťovat zajímavý a zábavný program.
Přejeme Vám pěkné a slunečné léto.

Za mateřskou školu
D. Plíhalová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V květnu proběhl zápis do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo 6 dětí (4 děti z naší MŠ
a 2 z Týniště n. Orl.). K 1.9. jsou přijati k základnímu vzdělávání všichni, zatím
4 zákonní zástupci potvrdili nástup do prvního ročníku naší základní školy
a jednomu byl vyhověn odklad školní docházky.
V druhé polovině června proběhnou informativní schůzky pro rodiče budoucích
prvňáčků.
Seznam potřeb věcí do školy pro 1.roč.
 Na tělesnou výchovu: cvičky, cvičební úbor na hřiště i do místnosti = vše
v látkovém sáčku na stáhnutí (NE IGELITOVÁ TAŠKA). Obuv do tělocvičny se
světlou podrážkou.
 V penálu: 2 trojboké tužky č.2, guma, ořezávátko, silnější trojboké pastelky
6 barev, lepidlo, nůžky
 Ostatní: desky na písmenka, desky A4 s drukem, mazací tabulka
s popisovatelnou xou, průhledná folie A5, obal A5 5x a 1x na notýsek, kelímek
na vodu s bezpečnostním uzávěrem, temperové barvy (malé), látkový ubrousek
na svačinu, zástěru, bačkory v sáčku na pověšení (ne s černou podešví ani
panto e), ručník
Každý prvňáček při zahájení školního roku obdrží dárek od obce – kufřík
s balíčkem pomůcek:
 Koh-i-noor Pastelky TRIOCOLOR 3132, 12 barev - trojboké
 Koh-i-noor Barvy vodové 12 barev 30 mm
 Koh-i-noor Modelína 10 barev, 200 g v celofánu
 Koh-i-noor trojhranné voskovky 8272 - 12 barev
 Koh-i-noor gra tová tužka 1802, číslo 1 - trojhranná
 Koh-i-noor gra tová tužka 1802, číslo 2 - trojhranná
 Koh-i-noor gra tová tužka 1802, číslo 3 - trojhranná
 Spoko Školní nůžky 0533 dětské kulaté 13 cm - mix barev
 SPOKO štětec vlasový, kulatý, velikost 8
 SPOKO štětec štětinový, plochý, velikost 12
 Oﬃce Lepicí tyčinka - 15 g
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Ubrus na výtvarnou výchovu - mix motivů
Barevné papíry A4 20 listů
SEVT Úkolníček pro 1., 2. a 3. třídu A6
SEVT dětský rozvrh hodin

Dne 2.5.- 16.5.2021 proběhl zápis dětí do mateřské školy, kterého se zúčastnilo
17 dětí. 8 dětí ze Žďáru nad Orlicí, ostatní z přilehlých obcí - Lípa nad Orlicí,
Albrechtice nad Orlicí, Nová Ves a Čermná nad Orlicí. Kapacita pro školní rok
2021/2022 je 5 míst. Dle kritérií bylo přijato 5 dětí, které dovrší 3 let věku dítěte
do 31.8.2021 a mají pobyt v obci.
Poslední týden v srpnu proběhne také informativní schůzka pro rodiče nově
přijatých dětí do mateřské školy.
Seznam potřeb věcí do mateřské školy:
Do třídy
 Na přezutí nejlépe přezůvky s protiskluzovou podrážkou
 Plastový hrneček podepsaný nesmývatelným xem
 Hrací kalhoty nebo tepláčky, holčičky i sukni – ne zástěrky a šaty na zapínání
vzadu. Na převlečení v kapsáři – trička, mikiny, spodní prádlo, tepláky,
ponožky, punčocháče, vše v dostatečném množství podle potřeb dítěte.
 Na odpolední odpočinek pyžamo nebo košilku podle ročního období. Každý
týden v pátek si děti pyžamo berou domů na výměnu.
 Na výtvarné činnosti mohou, ale nemusí, mít starší větší tričko.
Na pobyt venku
 Vhodné sportovní oblečení, které je možné umazat, gumáky, pláštěnka
PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ČERVEN:
2.6.
oslava Dne dětí s papoušky
16.6. brigáda na školní zahradě s rodiči
24.6. zahradní slavnost, pasování předškoláků a čtenářů
25.6. školní výlet
30.6. slavnostní ukončení školního roku se zástupci obce
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Hlavní prázdniny- 1.7.-31.8.2021
Provoz MŠ během letních prázdnin:
ČERVENEC
1.7.- 2. 7. OTEVŘENO
5.7.- 6.7. ZAVŘENO (STÁTNÍ SVÁTEK)
7.7. – 9.7. OTEVŘENO
12.7.- 30.7. ZAVŘENO
SRPEN
2.8.-13.8. ZAVŘENO
16.8.-31.8. OTEVŘENO
Ještě bych ráda touto cestou poděkovala paní Kchopové za zajištění dopravy
k převozu kamení na školní zahradu, na které jsme začali společně pomalu
pracovat.

Také děkuji všem rodičům a zaměstnancům za spolupráci a podporu během
školního roku a přeji pohodové léto.
Mgr. Hedvika Hloupá
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY - PROJEKTY
Projektový den “Malý záchranář”
16.4. naši školu navštívila paní Mgr.
Pavlína Miltová ze vzdělávací instituce
PMeduca se svým projektovým dnem
“Malý záchranář”, a tak si mohli žáci
ze ZŠ i děti z MŠ vyzkoušet být alespoň
na chvíli záchranářem.
Nejdříve proběhlo seznámení s vlastním
tělem, jaké máme části těla a kde je
na sobě najdeme, abychom při pozdějších aktivitách věděli, jakou část budeme
ošetřovat.
Děti si vyzkoušeli poslech tlukotu srdce
na svém kamarádovi vlastníma ušima,
ale také fonendoskopem. Co dělat, kdyby
se někdo v naší blízkosti začal dusit
například kouskem jídla, který uvízl
v dýchacích cestách, už není pro naše děti neznámou a jistě by si v této situaci věděli
rady. Všichni si vyzkoušeli nepřímou masáž srdce na přinesených speciálních
pannách. Velkou zajímavostí byla ukázka de brilátoru a způsobu jeho použití.
V následném programu již pokračovali jen žáci základní školy. Zkusili si ošetřit
kamaráda s úrazem horní končetiny pomocí trojcípých šátků, znehybnění při úrazu
dolní končetiny, jak zabránit podchlazení pomocí termofolie, či jak použít
zaškrcovadlo při masivním krvácení horní končetiny.
Všichni naši malí záchranáři byli šikovní a odnesli si za své výkony diplom.
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Den Země
22.4. probíhá ekologicky motivovaný mezinárodní svátek, který má za cíl
upozornit na dopady ničení životního prostředí a připomenout důležitost jeho
ochrany.
I u nás ve škole jsme prožili tento den s netradičními aktivitami.
Zábavné barevné počítání, matematická rozcvička v kapkách vody, čtení
s porozuměním s obrázky chráněných druhů zvířat, slib Zemi (co bychom mohli
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udělat, aby se nám žilo lépe), ale také správné třídění odpadů. Žáci 3.ročníku se
vyzbrojili pytli a ochrannými pomůckami a zapojili se do úklidu v nedalekém lese.
Ve školní družině jsme se věnovali aktivitám k tomuto dni v průběhu celého týdne.
Společně jsme vytvořili obraz Země, na které by se nám žilo dobře a takové, kde
bychom určitě žít nechtěli a pokračovali jsme v úpravách naší školní zahrady.
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Čarodějnice
Letos jsme mohli čarodějnice opět oslavit společně, a tak jsme si je řádně užili.
Již ráno do školy přilétali na košťatech malé čarodějnice a čarodějové, a tak se naše
škola proměnila na den na školu čar a kouzel. První páteční hodinu jsme strávili
luštěním přísad do kouzelných lektvarů, čarodějným psaním, a pak už na malé
čarodějnice a čaroděje čekala zábava na zahradě. Pokračovali jsme povídáním
o tomto svátku, proč se slaví, co znamená a hlavně jak taková správná čarodějnice
vypadá a co všechno musí umět.
Namalovali jsme společně čarodějnici v lidské velikosti, zapálili hranici a rituálně
ji upálili.
Samozřejmě, že jsme si na ohni nezapomněli nejdříve opéct buřtíky.
Nechybělo ani vaření kouzelných lektvarů, které žáky velmi nadchlo. Nakonec
jsme si ještě zasportovali v čarodějném duchu. Skákání v kouzelném pytli, let
na koštěti překážkovou dráhou nebo přechod nad smrdutým močálem byly
pro některé hračkou.
Naši malí čarodějové a čarodějnice si svůj den velmi užili.
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Projektový den “Dravci”
Na začátku května nás navštívil pan Karel Nejman se svým ekologicky výchovným
programem o ochraně dravců a sov. Přiblížil žákům ZŠ i dětem v MŠ život dravců
v zajetí i ve volné přírodě.
Na školní zahradě na děti čekala ukázka dravců. Přivítal nás orel, sokoli Čiko
a Čikita, raroh, káně, sova pálená, poštolka, mládě kalouse ušatého a výra velkého.
Pan Nejman nám přednášel o životě těchto dravců a jejich využití při biologické
ochraně letišť, budov a sadů, kterou se zabývá. Dozvěděli jsme se, kdo je denní
a noční lovec, o ochraně přírody a péči o zvěř. Co dělat, když najdeme v přírodě
osamocená mláďata, ať už dravce, sovy, srnče či zajíčka.
Všechny děti měly možnost držet na ruce raroha, pohladit si orla i sovu pálenou.
Nechyběla ani praktická ukázka letu a přivolání sokola zpět na ruku.
Na závěr nám byli představeni i dva společníci, kteří panu Nejmanovi při práci
pomáhají. A to Bretaňští ohaři, jejichž výcviku a lovecké kynologii se zaměřením
na chov se také věnuje.
Nadšení v očích dětí bylo velké. Obzvlášť když měli možnost tolik dravců vidět
z bezprostřední blízkosti a dokonce si na ně sáhnout.
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Tělocvik online
V květnu jsme se s žáky základní školy zapojili do akce “ Tělocvik online Challenge”. Každý všední den po dobu 3 týdnů jsme s žáky plnili lehčí, ale i těžké či
záludné, ale hlavně také zábavné sportovní výzvy. Všichni se na každou novou
výzvu těšili a svědomitě se snažili vše plnit dle zadání. Podařilo se nám splnit všech
15 výzev se 100% účastí a odevzdat potřebnou dokumentaci. Do výzvy se
přihlásilo 834 tříd ze 167 ZŠ z celé ČR a nám se podařilo umístit na krásném
27.místě. Jako odměna bude pro žáky sportovní sada do hodin tělesné výchovy,
kterou nám organizátor akce zašle do školy.

Bc. Pavlína Kotková (učitelka, vychovatelka ZŠ)
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA
Po částečném uvolnění vládních nařízeních jsme přivítali děti ve škole
za společnosti canisterapeutických pejsků. Z MŠ se účastnili aktivit předškoláci,
kteří tentokrát měli pejsky jen pro sebe a díky tomu si je též více užili. I na školní
děti se poté dostalo a s pejsky strávili čas, na který se všichni vždy těší.
Po návratu dětí do škol pokračujeme v pravidelné práci s jednotlivými třídami ZŠ,
navázali jsme na aktivity z distanční výuky. Velmi se nám v poslední době
osvědčily aktivity s novými pomůckami, které nám zakoupila MAS nad Orlicí,
za což velmi děkujeme. Díky nim nyní využíváme speciálních terapeutických karet
Život je Život a Moře emocí a také velmi oblíbeného plyšového Ferdy (soubor
Ferda a jeho emoce, na němž se děti učí pracovat s pocity, náladami i obtížnými
životními situacemi). Tyto aktivity průběžně zařazujeme jak individuálně pro děti
z MŠ, tak i ve formě skupinových aktivit ve škole. Během června se mohou děti
opět těšit na pejsky a na další zajímavé činnosti.

Mgr. et Mgr. Jitka Kamenická
školní psycholožka
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ABY LÉTO BYLO BEZ POŽÁRŮ
Letní měsíce jsou spolu s jarem dobou, kdy hasiči tradičně likvidují vůbec nejvíce
požárů. Červenec a srpen jsou rovněž obdobím, kdy mají jednotky požární
ochrany obvykle nadprůměrný počet technických zásahů – zejména u dopravních
nehod, úniků nebezpečných látek, ale i práce na vodě, otevírání uzavřených
prostor, odstraňování překážek, likvidace obtížného nebezpečného hmyzu apod.
Tradičně nejvíc požárů je v létě v přírodním prostředí a nejčastějšími příčinami
jsou lidská nedbalost a technické závady. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří
požáry travních a lesních porostů od neopatrně rozdělaných táborových ohníčků
nebo nedopalků cigaret, požáry na polích od jisker ze zemědělské techniky,
vznícení porostu od výfuku nevhodně zaparkovaného automobilu apod.
Proto je zde několik rad od hasičů, jak nezpůsobit vznik požárů a neohrozit
sebe i jiné:
 V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky,
cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí,
a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 V lesích je celoročně zakázáno kouřit. Rozdělávat nebo udržovat otevřené
ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše
15 000 Kč, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda
vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 Kč.
 Zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
 Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném
minimálně 50 m od okraje lesa.
 Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin,
ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
 Při teplém a suchém počasí je lepší v přírodě oheň vůbec nerozdělávat.
 Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej
důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte
vrstvou zeminy.
 Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice
nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
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 Spalování klestí v lese nebo většího množství biologického odpadu
na zahrádce předem nahlaste hasičům.
 Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani
na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může
snadno způsobit požár.
Na co dalšího si při vysokých letních teplotách dát pozor:
 Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín,
naa, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem
roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé
kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách
na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného
ohně (svařování, topidla) ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte
ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích
zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů
pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
 Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny.
Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému
vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho
plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
 Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči
(např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým
teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti
hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny,
tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní
okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových
domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než
vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko
požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťujte ve snadno přístupných
a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
 Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se
dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování
v přírodě.
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 A pozor – vysoké teploty také znamenají zvýšené riziko otravy oxidem
uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít
zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dveřích. Je
také potřeba si karmu nechat alespoň jednou za rok technikem zkontrolovat.
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně,
mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním
způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární
ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či
podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném
prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru.
Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl
z něj požár.
Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové
linky 150 nebo 112. Hasiči mohou na základě vlastních bohatých zkušeností
potvrdit, že důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš
majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.

ODCHYT A HUBENÍ VOS, VČEL A SRŠŇŮ
V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, hasiči odchyt a likvidaci
obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách,
a chalupách neprovádějí.
S blížícím se teplým počasím zaznamenává každoročně Operační a informační
středisko hasičů větší počet telefonátů oznamujících výskyt nebezpečného hmyzu
poblíž obydlí, na veřejných prostranstvích, u škol apod. V tomto období se
nejčastěji jedná o včely, v letních měsících pak o sršně a vosy.
Vosí a sršní hnízda je vhodné likvidovat v pozdních odpoledních případně
večerních hodinách, kdy je uvnitř nejvíc jedinců. Na trhu existuje dostatek
prostředků k jejich likvidaci. Pokaždé je však nutné chránit se před bodnutím
vhodným oděvem, včelařskou kuklou, rukavicemi a obuví. V závažných
případech může u alergiků při pobodání dojít až k život ohrožujícím stavům
(anafylaktický šok). Mnohačetná pobodání jsou nebezpečná, zejména do oblasti
horních cest dýchacích, nebo do krku a okolí očí.
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Úkolem jednotek požární ochrany je mimo jiné odstranit bezprostřední
nebezpečí při ohrožení života a zdraví osob a zvířat. V případě ohrožení života
a zdraví tedy nastupují hasiči. Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy
od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu.
V případech výskytu včelích rojů dávají hasiči přednost odborníkům – včelařům.
U vos a sršňů pak soukromým rmám, které se na likvidaci obtížného hmyzu
zaměřují.
Hasičský záchranný sbor provádí odchyt a likvidaci obtížného hmyzu zejména na
veřejném prostranství, v budovách škol, školek, úřadů, nemocnic, domovů
důchodců apod. V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí tedy hasiči
odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných
domech, chatách, chalupách apod. neprovádějí.
S přáním krásného a klidného léta
za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

INFORMACE Z ČINNOSTI
FOTBALOVÉHO KLUBU VE 2. ČTVRTLETÍ
Jak jsem již avizoval v předchozím zpravodaji, proběhla 5. 3. 2021 v Kostelecké
Lhotě volební valná hromada Okresního fotbalového svazu, na které bylo těsným
poměrem zvoleno nové vedení ve složení:
Předseda: Ing. Luboš Michalec, Místopředseda: Tomáš Rejzek,
Členové výkonného výboru: MUDr. Josef Stodůlka, Martin Lev a Roman Havel.
Nový výbor jsme při volbách podpořili svým hlasem a přejeme jim v nové funkci
mnoho úspěchů.
Postupným rozvolňováním státních opatření se probudila i činnost našeho
fotbalového klubu. Již koncem dubna jsme zahájili činnost v podobě středečních
tréninků, které probíhají dodnes. Dne 30. 5. 2021 jsme sehráli V Týništi nad Orlicí
před vydatnou diváckou kulisou přátelské utkání s domácím „B“ týmem, které
jsme prohráli 3:1. Domácí, posilněni o několik hráčů z „A“ týmu byli nad naše síly.
V červenci zahájíme přípravu na následující sezónu. Větší část hráčů je dříve
narozená a loňská nedokončená sezóna nám naznačila, že nám již pomalu začíná
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ujíždět vlak. Příchody nových hráčů do klubu se nerýsují, proto zvažujeme
přihlášku i do 3. třídy. O dalším působení v okresních soutěžích rozhodne hráčská
schůze, která se uskuteční v průběhu června.
Po dlouhých letech ukončil trenérskou činnost v našem klubu Zdeněk Lebeda
(odchod do Týniště B). Chtěli bychom touto cestou Zdeňkovi poděkovat za práci,
kterou pro klub vykonal.
Připravil Petr Nedomanský

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea: duben - červen 2021
91 let Olga Cejnarová
84 let Eva Hammová
80 let Helena Havlová

70 let Hana Peterková
70 let Pavel Sedlák

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