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Září září v kalendáři – školáci zpátky v lavicích,
životně zkušenější na výletě.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 17. září 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Firmou Al lešení
s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
2. Smlouvy o umístění retranslační stanice mezi poskytovatelem Obcí Žďár nad Orlicí a
uživatelem COMA s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
3. Dodatek č. 2 k „Protokolu o předání bytu do užívání paní Haně Zoubkové ze dne 1.3.1990“
mezi pronajímatelem Obcí Žďár nad Orlicí a nájemcem Hanou Zoubkovou a pověřuje
starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2014 na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY
SPOJENÉ S VÝMĚNOU ZDROJŮ TEPLA A ÚPRAVOU ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ“ mezi
objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem ESPO Týniště s.r.o. a pověřuje
starostku obce k podpisu tohoto dodatku.
5. Dohodu č. 2 o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2014 uzavřené
mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Tělovýchovnou jednotou Sokol Žďár nad Orlicí a pověřuje
starostku obce k podpisu této dohody.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-2006480/VB/02 Žďár nad Orlicí, Chotiv 765/104, Kainpřípojka kNN mezi budoucím povinným Obcí Žďár nad Orlicí a budoucím oprávněným
ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
7. přednesená rozpočtová opatření 9/14 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období 9/2014.
8. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
9. pokrytí finančních nákladů způsobené prodloužením provozu družiny při místní základní
škole od 1.10.2014.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření 6/14, 7/14 a 8/14 v plném rozsahu provedená dne
30.6.2014, 1.7.2014, 1.8.2014.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. roční příspěvek pro MAS „Nad Orlicí“ ve výši 20,- Kč na obyvatele.
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
i když devátý měsíc v roce prvoplánově nevybízí k bilancování, ráda bych zářijové
vydání zpravodaje 2014 věnovala obsáhlejší rekapitulaci. Důvod je prostý. 10. a 11.
října tohoto roku se budou konat volby do zastupitelstev obcí a v naší obci se
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zároveň uskuteční volby do Senátu Parlamentu České republiky. Současní
zastupitelé končí své volební období, proto bych u této příležitosti chtěla připomenout,
co se za jejich působení v zastupitelstvu podařilo uskutečnit, zmínit významnější akce
a počiny, které snad pozitivně ovlivnily život většiny občanů naší obce. Pro větší
přehlednost řadím chronologicky a v rámci objektivnosti bez komentáře.
Prosinec 2010:
 zakoupeno hasičské vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25
Rok 2011:
 zakoupen malotraktor VINEA 36 HP
 uskutečněn bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
obce
 dokončení opravy komunikace – položení nového asfaltového povrchu v místní
části Horní Žďár
 oslava výročí 50 let od zahájení provozu místní základní a mateřské školy v
„nové“ budově
Rok 2012:
 položeny obruby kolem obecního parčíku a nový asfaltový povrch na
komunikacích u budovy obecního úřadu
 úprava povrchu dětského sportoviště
 vybudováno dětské hřiště – pořízení dětských herních prvků
Rok 2013:
 pořízen bezdrátový rozhlas – jednotný varovný systém vyrozumění a varování
s pokrytím osad a místní části
 arboristické práce – ošetření lipové aleje a veřejné zeleně u místní základní a
mateřské školy.
 zakoupen travní traktor KARSIT
 oprava střechy nad školním bytem
 vybudováno veřejné osvětlení v lokalitě „k hřišti“
 instalovány retardéry a dopravní značení v osadě Světlá a na komunikaci před
dětským hřištěm
 oslavy 110 výročí SDH Žďár nad Orlicí
Rok 2014:
 stavební úpravy v budově místní základní a mateřské školy – úprava ústředního
topení
 oprava komunikace „k hřišti“
 opravy výtluků a překopů v osadě Světlá a v obci Žďár nad Orlicí
Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 3

Ač se to na první pohled nemusí zdát, každá z výše uvedených položek v sobě
skrývá nejen nemalé finanční prostředky, ale především čas a úsilí, které provázely
jejich plánování a realizaci. Tímto děkuji stávajícím členům zastupitelstva obce za
spolupráci a podporu v uplynulých čtyřech letech. Jmenovitě děkuji za dlouholetou
práci zastupitele současnému místostarostovi p. Romanu Schromovi, který se rozhodl
pro příští volební období nekandidovat
Na závěr bych zmínila původně neplánované téma pro toto vydání zpravodaje –
problém, který byl živě diskutován na veřejném zasedání obce dne 17.9.2014.
Zastupitelé byli konfrontováni s názorem, že se v obci nic nekoná proti živelnému
parkování automobilů, díky kterému dochází k ničení veřejných prostranství. Je
pravdou, že na některých místech, a to především na plochách kolem komunikací, je
devastována veřejná zeleň bezohledným a někdy zcela zbytečným parkováním, i když
jsou v těsné blízkosti pro tento účel vyhrazená místa. Konkrétně se jedná například o
parkování na chodníku a veřejné zeleni u budovy místní základní a mateřské školy,
kde dojíždějící mohou využívat asfaltové plochy – parkoviště. Za složitější úkol považuji
nalézt řešení, které by jednotně a spravedlivě pro občany celé obce upravovalo
parkování na veřejné zeleni před nemovitostmi. Doba se mění a tím i životní styl
obyvatel nejen naší obce. Ještě před několika desítkami let nebyl osobní automobil
samozřejmostí v každé rodině. Dnes bohužel i díky současnému trendu zefektivnění
veřejné dopravy a s ním spojené rušení autobusových a vlakových spojů, je pro
ekonomicky aktivní obyvatelstvo nezbytností vlastnit minimálně jeden automobil v
rodině. Stručně řečeno auta přibývají, ale obec se prostorově nezvětšuje. Budováním
dalšího veřejného parkoviště se situace nezlepší, jelikož pochybuji, že by naši občané
navykli „městskému“ způsobu – auto zaparkovali na vzdálenějším místě od svého
bydliště a docházeli ke svým domovům pěšky . Myslím, že téměř každý z nás někdy
využil veřejné prostranství ke krátkodobému odstavení automobilu a bylo by těžké a
nespravedlivé sankcionovat jen některé. Proto apeluji na lidskou slušnost a toleranci
nejen čtenářů tohoto zpravodaje - využívejte k parkování zatravněná veřejná
prostranství jen v nezbytných případech a pokud jste nuceni tak učinit – nevhodným
zaparkováním vozidla nekomplikujte život svým sousedům a neohrožujte bezpečnost
silničního provozu. Jsem životní optimista a věřím, že nebude v budoucnu nutné v tak
malé obci jako je Žďár přistupovat k finančním sankcím a uplatňování práva
prostřednictvím Policie České republiky – tak jak bylo zastupitelstvu doporučeno na
veřejném zasedání. A stačí opravdu tak málo….třeba řídit se citátem Václava Havla:
„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni“
Martina Benešová
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Jak volit v komunálních volbách?
„Zase další volby“. Věta, která napadne většinu z nás, při pomyšlení, že 10. a 11. října
2014 se konají volby do zastupitelstev obcí současně v našem volebním obvodu
s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Ač jsme již z toho neustálého volení
svých zástupců unaveni, věřím, že většina z nás přijde uplatnit své voličské právo i
v nadcházejících volbách . Pro ty, kteří se rozhodnou „jít volit“ níže přikládám
stručný návod pro volby do zastupitelstva obce.
Jak vyplnit hlasovací lístek?
Volený

počet

zastupitelů

v

obci

je

uveden

v

záhlaví

hlasovacího

lístku.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
Označit jednu volební stranu křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany. Tím je dán hlas volenému počtu kandidátů této volební strany v pořadí
podle hlasovacího lístku.
Označit volené kandidáty v rámečcích před jejich jmény křížkem. Označení
kandidáti mohou být z kterékoli volební strany, ale jejich počet nesmí přesáhnout
volený počet zastupitelů.
Kombinovat oba způsoby tak, že volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty od jiných volebních stran. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.
Neplatnost hlasu:
Hlas voliče je neplatný, jestliže
neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
označil více než jednu volební stranu,
označil více kandidátů než volený počet zastupitelů bez ohledu na to, že kandidát se
kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
hlasovací lístek je přetržen,
úřední obálka obsahuje několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.
Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem a současně jsou označeni
kandidáti této volební strany, k označení kandidátů se nepřihlíží.
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Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z
něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího
lístku se nepřihlíží.
Jak se hlasy sčítají a kdo bude zvolen?
1. Stanovení počtu hlasů pro každou kandidátní listinu. Počet hlasů pro
jednotlivého kandidáta se stanoví jako součet křížků před jeho jménem a hlasů,
které na něho zbyly ze zaškrtnutí celé kandidátní listiny. Součet počtů hlasů pro
jednotlivé kandidáty volební strany tvoří počet hlasů pro kandidátní listinu.
2. Uzavírací klauzule. Vyřadí se kandidátní listiny, které dostaly méně než 5 %
hlasů, k takovým kandidátním listinám a hlasům pro ně odevzdaným se dále
nepřihlíží.
3. D'Hondtova metoda. Celkový počet platných hlasů, který obdržela postupující
kandidátní listina se postupně dělí čísly 1, 2, 3 a tak dále až po počet kandidátů
na kandidátní listině. Takto vypočtené podíly se nazývají volební dělitele.
Volební dělitele ze všech kandidátních listin se seřadí a kandidátní listina získá
za každý podíl obsažený v řadě volebních čísel jeden mandát.
4. Rozdělení mandátů mezi kandidáty na jedné listině. Mandáty mezi
kandidáty jedné volební strany se rozdělí podle pořadí na kandidátní listině s
výjimkou těch kandidátů, kteří získali více než 10 % než průměrný počet hlasů
kandidáta na této kandidátní listině. Tito kandidáti se seřadí podle počtu hlasů
a přesunou se na začátek kandidátní listiny. To znamená, že pořadí na
kandidátní listině určují hlavně hlasy od voličů jiných volebních stran.
Dle dostupných informací by měla být pro volby do zastupitelstva obce Žďár nad
Orlicí podána jedna kandidátní listina, která využívá možnosti výjimky dle zákona
o volbách do zastupitelstev obcí, a to že jako obec s volenými sedmi členy
zastupitelstva uvádí na své kandidátce o dva kandidáty více – tzn. 9. Pro voliče je to
snad příznivá zpráva, jelikož i když není více konkurenčních kandidátních listin, mají
možnost ovlivnit pořadí, a tím i zvolení příslušného kandidáta svými preferenčními
hlasy (v rámečcích před jménem označit křížkem).
Takže přeji „šťastnou ruku“ při volbě zástupců do zastupitelstva obce pro
volební období 2014 – 2018.
Martina Benešová
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 ke dni 15.9.2014 má obec 470 obyvatel.
 31.10. 2014 se bude konat Halloweenská party.
 17. a 18.10.2014 se bude konat sbírka použitého ošacení DIAKONIE.
 v letošním roce se nebude konat výlov Starožďárského rybníku.

Dovolte, abych jménem obce poděkovala personálu školy, brigádníkům a
především dobrovolníkům, kteří se účastnili úklidových a údržbově
pomocných prací po stavebních úpravách a rekonstrukci otopné soustavy
v budově místní základní a mateřské školy. Jmenovitě děkuji p. Denise
Peterkové za sponzorský dar v podobě úklidových prostředků. Díky Vám
všem se podařilo bez komplikací zahájit školní rok 2014 – 2015.
Martina Benešová

Vážení občané,
jmenuji se Leona Vévodová a od 1.9.2014 jsem ředitelkou Základní a mateřské
školy u Vás ve Žďáru nad Orlicí. Pocházím z malé vesničky poblíž Prostějova, kde jsem
žila 40roků. Moc dobře znám život v malé obci a taky vím, a je to má osobní
zkušenost, jak je důležité, aby se škola stala součástí a chloubou obce.
Více jak polovinu své pedagogické praxe jsem učila na vesnické škole. V
současné době je hodně těžké přesvědčit a nadchnout druhé, aby společně dokázali
táhnout za jeden provaz, ale já se o to chci pokusit. Vím, že to nebude hned, avšak
bych si moc přála získat důvěru a podporu Vás všech.
Ráda bych do Vaší obce přinesla svoje osobní zkušenosti ze společenských
aktivit. Upřímným oživením života na vesnici by bylo zavedení hudebního přání
(v místním rozhlase) nejstarším spoluobčanům k jejich kulatým výročím. Zahájit by
tuto relaci mohly děti ze Základní školy básničkou věnovanou oslavenci.
Mým velkým zájmem je obnovení dávných tradic s účastí široké veřejnosti. Na každou
akci školy jste tedy všichni srdečně zváni, ať už to bude Vánoční besídka, či oslava
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Dne matek nebo Letní slavnost.
Chtěla bych dále pořádat pro
děti

besedy

občany

s

obce,

významnými

kteří

chtějí,

té

nejmladší generaci, sdělit, jak se
žilo

dříve

a

naučit

je

tak

hodnotám, které jsou v dnešní
uspěchané

době

opomíjeny.

Neodmítnu

žádnou

pomoc

a

nabídku spolupráce s kýmkoliv z
Vás. A proto se chci nyní na Vás
obrátit s prosbou o pomoc při
vytvoření

webových

stránek

školy. Věřím, že se jistě najde nějaký šikovný člověk, který tímto pomůže
zviditelnit dění

a

informovanost o naší škole.
Na závěr bych chtěla moc
poděkovat

všem,

kteří

se

účastnili úklidu celé budovy
školy a školky, po náročné
rekonstrukci otopné soustavy
a také po malování. Já osobně
bych
místním

ráda

poděkovala

hasičům

a

také

tatínkům dětí, kteří mi přišli
pomoci se stěhováním a hlavně s instalací
lešení.

To

usnadnilo

malování

loga

Základní a mateřské školy, na které se
můžete přijít podívat v Den otevřených
dveří, jehož termín bude ještě ve vydání
Zpravodaje obce upřesněn.

Mgr. Leona Vévodová , ředitelka místní základní a mateřské školy
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Zbrusu

novou

fotbalovou

sezónu

2014/2015

jsme

zahájili

22.

července

2014.

Začali

jsme

budovat

kondiční

stránku

mužstva

intenzivním

tréninkem

a častými výběhy okolo
starožďárského rybníka, když právě výběhy se těšily velké oblibě. S radostí jsme uvítali
na trenérském můstku staronového Karla Marčíka. Co se týče posil, přišli Winkler,
Gavula, Křížek z Týniště, David z Albrechtic, Cabalka a Baše T. z Lípy, Maleček
ze Žamberka, na celoroční hostování odešel Karkula a Dobiáš do sousedního
Borohrádku předvést své umění ve vyšší soutěži. Za zmínku stojí skutečnost, že se
k mužstvu s velkým zaujetím připojil a chce mu pomoci místní Pavel Šabata.
Dodáváme ještě, že jsme na vlastní žádost uvolnili Kafku do Lípy. V současné době
máme již odehráno úvodních šest kol, kdy zastáváme páté místo s celkovým počtem
11 bodů, s čímž panuje v klubu prozatímní spokojenost. Nemáme malé cíle, chceme se
pohybovat v horní polovině nejvyšší okresní soutěže a rozdávat fotbalovou radost.

Co se týká aktivit mimo zelený trávník, svépomocí jsme ve fotbalovém areálu
vybudovali menší dětské hřiště, kromě stávajícího pískoviště jsme namontovali
houpačky a věž s horolezeckou stěnou a skluzavkou pro naše nejmenší. Je zajištěn
provoz hostince na hřišti, a to jak při fotbalových trénincích (út a čt od 18 hod), tak při
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domácích

fotbalových

zápasech. O prázdninách
na vedlejším hřišti proběhl
1. ročník tunning party,
který

však

měl

kvůli

chladnému počasí menší
účast.

Dále

rekonstrukce
kdy

zde

hospody,

budou

promítány
přenosy

probíhá
nově

sportovní
(jste

srdečně

zváni!) a 26. 9. 2014 od 18
hod bude turnaj v pokeru.
Jak vidíte, novinek není
málo. Zapracovali jsme na doplnění hráčského kádru a zvelebování fotbalového areálu,
přičemž druhé jmenované je pro nás prioritou. Však už jsme na jaře uvítali i svatbu.
Areál chceme trvale vylepšovat, aby byl k dispozici všem žďárovákům!
Závěrem bychom chtěli všechny fanoušky našeho klubu, ať žďárováky ale i
přespolní pozvat do našeho malebného areálu a to nejenom na fotbalová utkání, ale i
na příjemné posezení v místní hospůdce. Přijďte fandit!!!!
Závěrem děkujeme všem fandům a sponzorům za přízeň. O dalších novinkách
Vás budeme informovat na těchto stránkách nebo jsme na webu: www.fotbalzdar.cz.

Za výbor TJ Sokol Žďár nad Orlicí
PETR MALIJOVSKÝ - sekretář
Soupis domácích fotbalových utkání:

PODZIM 2014
A1A Okresní přebor II. třídy
Žďár – Přepychy

SO

27. 09. 2014

od 16:30

Žďár – Lukavice

SO

11. 10. 2014

od 16:00

Žďár - Dobruška B

SO

25. 10. 2014

od 14:30

Žďár - Kostelecká Lhota

SO

08. 11. 2014

od 14:00
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Červenec
 Schůzka sboru
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V měsíci červenci jsme dokončili stavbu přístřešku za hasičárnou. Kromě latí a
střešní krytiny byla konstrukce hotová.
Srpen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné

školení

výjezdové jednotky.
 Tento měsíc jsme na
přístřešku
hasičárnou

za
dodělali

střešní latě a položili
zakoupenou krytinu.
Chtěla

bych

poděkovat

všem

hasičům,

kteří

se

podíleli na výstavbě,
zejména pak Dušanovi
Berounskému,
vedl

který

celou

stavbu.

Největší díky patří panu
Peterkovi,

který

hasičům daroval dřevo
na stavbu přístřešku.
 Před
školního

začátkem
roku

jsme

společně s tatínky dětí
místní

základní

školy

pomohli se stěhováním
nábytku.
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vyčistili

okap

a

střechu

na

základní

škole od trávy klacků a jiných nánosů,
které tam za několik let vytvořili čápi.
 Máchadlo u řeky opět volalo po očistě a
tak

jsme

vyčistili

přístup

k řece,

máchadlo a schody od nánosů bahna
trávy a dalších nečistot.
Září
 Schůzka sboru.
Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Člen výjezdové jednotky se zúčastnil
školení HZS v Rychnově nad Kněžnou.
Na tomto školení jsme se dozvěděli nové

informace pro velitele a výjezdové

jednotky.
 20.09.2014 se konalo Opékání pro členy a přispívající.

Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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stránka 12

Mariánské léto:
připadá na prvních deset dní měsíce září, kdy se poměrně pravidelně objevují teplé a
slunečné dny.
Babí léto:
je období déle trvajícího slunečného
počasí, poměrně teplého, na konci
září

a

počátku

října.

Teploty

vystupují nad 21 stupňů Celsia. Je
doprovázeno

ranními

mlhami.

Objevuje se v evropském, asijském a
americkém

kontinentu.

Dalším

pojmenováním je léto sv. Václava,
v Německu mají léto sv. Michaela, ve
Francii léto sv. Martina, Morise nebo
Denise, v Anglii léto sv. Lukáše a
v Americe a Kanadě indiánské léto.
Původ názvu babího léta není dnes
jasný.

Řada

pojmenování
poletujících

znalců

odvozuje

babího

léta

pavučin,

od
které

připomínají šedé babské vlasy, jiné

odvozují

tohoto

pojmenování

od

chladnějšího počasí „zestárlého léta“ a jiní
zase

od

Plejád

(to

jsou

hvězdokupy

v souhvězdí Býka, lidově zvané Baby).
Plejády se právě v tomto období začínají
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objevovat na noční obloze. Je to krásné období
sklizně úrody jablek, hrušek a ostatních plodů.
Jsou

krásně

zbarvené

lesy,

a

to

báječné

houbaření.
Zavařování:
je proces, který uchovává potraviny delší dobu bez
zkázy. Napoleon Bonaparte prohlásil, že kdo vyřeší problémy se zásobováním jeho
vojáků, ten dostane odměnu 12 tisíc
franků. Na tuto výzvu se přihlásil
pařížský kuchař, cukrář a obchodník
s vínem Nikolas Appert. Roku 1795 po
mnoha pokusech přišel na skladování
potravin

sterilizací

ve

sklenicích.

Sklenice uzavřel korkem a drátem,
podobně jako šampaňské, jen hrdlo
sklenic bylo širší. V roce 1810 sám
Napoleon osobně odměnu vyplatil. Ve
stejném roce v Anglii získal patent od
krále na svůj vynález Peter Durand.
Jemu

patří

potravin

prvenství

v plechovkách.

k uchovávání
Durandovy

plechovky byly stejně vzduchotěsné, ale
nerozbitné. Brzy vznikla u Londýna
továrna

na

výrobu

plechovek

z pocínovaného materiálu.
DVA RECEPTY NA ZPRACOVÁNÍ HUB
Čalamáda z hub:
2 kg hub (směs), 1 velký kečup, 1 rajský protlak, pepř, sůl drcený kmín, 1 kg paprik,
chilli omáčka, palička česneku, 1 skl. oleje, 1 kg cibule, 1 kg rajčat, množství koření,
jak má kdo rád – podle chuti.
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Nakrájené suroviny vaříme ve velkém hrnci asi hodinu,
mícháme. Potom horké do skleniček, obrátit dnem
vzhůru a nechat vychladnout. Výborné na topinky
nebo bramboráky. Mňam!
A jedna ostřejší:
1 kg hub, pepř, sůl, mleté chilli koření, 1 dcl oleje, 0,5
kg cibule, 1 ostrý kečup.
Postup je stejný jako u předešlého receptu, můžeme
sterilizovat i ½ paličky česneku.
A

ještě

vitamínová

bomba

do

podzimních

plískanic:
RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ – vitamínový poklad
obsahuje vitamíny A, B, C, D, F, K aminokyseliny,
třísloviny, silice a obsah vitamínů je mnohokrát vyšší
než u citrusů.
Zpracování za syrova, vymačkaná šťáva 1 podíl a 1
podíl

cukru

vznikne

sirup,

který

se

nemusí

sterilizovat, nekazí se.
Na marmeládu nebo želé, stejný postup jako u jiných
druhů marmelád. Dobrá je marmeláda ze směsi
rakytník, rybíz a maliny. Výborné jsou bobule
rakytníku v medu.
ZÁZVOROVÝ ČAJ – výborný prostředek
na

posílení

oloupaného

imunity.
zázvoru

Asi

2

nastrouháme

cm
do

čajové konvičky, zalijeme 1 litrem vřelé
vody a necháme 10 minut odstát. Potom
přecedíme

a

ochutíme

citronem

a

medem. Dobré protichřipkové opatření.
Zpracovala Věra Václavíková, kronikářka obce
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V pátek
uskutečnil

12.9.2014

v pořadí

již

se
pátý

obecní výlet seniorů. I když
účast byla i z důvodu špatného
zdravotního

stavu

skalních
považuji

některých

výletníků
naši

nižší,

„misi“

za

jsme

si

splněnou .
Tentokrát

rozšiřovali všeobecný rozhled

především
životě

informacemi

naší

o

„národní“

spisovatelky

Boženy

Němcové.

V dopoledních

hodinách jsme absolvovali
prohlídku
Němcové
muzea

Muzea
a

Textilního

v České

Následovala
procházka

Boženy
Skalici.
volná

v prostorách

tvrze, která patří k areálu
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muzea,

a

kde

se

konala

„Jiřinková slavnost“ – výstava
různých aranžmá z jiřin. Po
estetickém zážitku nejen pro
milovníky

samotných

jiřin

jsme si prohlédli Barunčinu
školu. Většinu zúčastněných
zaujal nejvíce trestající nástroj
ve školách té doby – rákoska.
Museli

jsme

správných

uznat,

rukou

by

že

ve

tento

nástroj našel v našem školství
uplatnění i dnes .
Po

dobrém

obědě

se

vším co k němu patří, jsme se
nechali přepravit do Babiččina
údolí.

Vyhlášen

program,

proto

byl

volný

záleželo

na

každém z nás, jak si závěr
výletu zpříjemní, zda navštíví
Ratibořický zámek, Rudrův

mlýn, Viktorčin splav nebo
Staré Bělidlo. Je pravdou, že
nás

poněkud

nepříjemně

zaskočil

zářijový

provoz

výše

omezený
uvedených

turistických atrakcí. Náladu
jsme si ale spravili kafíčkem
a něčím „dobrým“ pod zub a
hurá

zpátky

domů

–

do

Žďáru.
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Nelze jinak než opět konstatovat, že to bylo báječné a já se na všechny
„účastníky zájezdu“ těším snad příští rok nashledanou .
Martina Benešová

Milé děti a rodiče,
náš kroužek ,,ŠIKULKA„ začíná 1. října a bude
vždy každou středu od 15.05 do 16.30 hodin. Pro
naše tvoření nám škola uvolnila nový prostor, za
který jsem velice ráda.
Budeme se jako každý rok snažit naučit něco nového,
připomenout si něco ze staročeských tradic a zvyků a
hlavně si vyrobit spousty dárečků 
Už se moc těším, jak spolu budeme zase něco vyrábět a dělat radost lidem kolem nás 
Simona Němcová, vedoucí kroužku Šikulka
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Dne 20. září jsem měla tu čest přivítat naše
další nové občánky roku 2014, a to:
Tadeaše Sokola, Sofii Danielovou a Lucii
Henryku Bednářovou

Martina Benešová
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Vítáme nové občánky
Tadeáš Sokol

nar. 17.5.2014

Sofie Danielová

nar. 12.6.2014

Lucie Henryka Bednářová

nar. 22.6.2014
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – červenec – září 2014
70 let

Karel Bednář

70 let

Josef David

70 let

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

Rozloučení
Miroslav Dytrt

r. 1930

Božena Štučková

r. 1939
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