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obce Žďár nad Orlicí
Ukázka fotografie z knihy „Žďár nad Orlicí – obec a její osady“

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jak to bývá – léto – čas dovolených a prázdnin – uteklo rychleji, než bychom si
přáli. Je pravdou, že co se týká pracovních úkolů, už ani neplatí termín „okurková
sezóna“. Kromě přípravy na již mnohokrát zmiňovanou rekonstrukci veřejného
osvětlení jsme započali s tím, co nám v době „lockdownové“ tolik chybělo. A to
pořádání akcí pro širokou veřejnost.
První vlaštovkou byl „opožděný“ Dětský den – Lesem kouzel, stezkou plnou
překvapení, který se konal 26.6.2021. Počasí nám vyšlo a díky účasti a velké
nápaditosti dobrovolníků (pohádkových postav) se podařilo vytvořit pohodové
dopoledne, které si užily nejen děti. Všem zúčastněným mnohokrát děkuji a těším
se „příště“ .
Zcela neplánovaným počinem byla Bene ce pro Moravu, kdy z iniciativy kapel
Croween rock, Tinnitus a Nátěrová hmota byl ve spolupráci s Obcí Žďár nad Orlicí
zorganizován koncert, jehož výtěžek byl určen obcím na jižní Moravě, které byly
postiženy ničivým tornádem. Vše bylo poněkud „na rychlo“ a i přes fakt, že
31.7.2021 bylo mnoho lidí na dovolených, účast byla velmi uspokojivá. Výtěžek
z akce činil 21 902,- Kč a byl vložen na transparentní účet Jihomoravského kraje
pro pomoc občanům.
A čeká nás? V nejbližší podzimní době to bude 3. ročník turnaje v přehazované
o Žďárský pohár (4.9.2021), s životně zkušenějšími občany vyrazíme 10.9.2021
na výlet do Žďáru nad Sázavou – tematicky laděného „Po stopách Santiniho“.
A z čeho mám opravdu velkou radost a věřím, že letos to vyjde, je obnovení tradice
posvícenského veselí ve Žďáru nad Orlicí. Dne 30.10.2021 Vás srdečně zve
Hospoda Pod Kaštany a Obec Žďár nad Orlicí na Posvícenskou zábavu, kde Vám
k tanci a poslechu bude hrát osvědčená kapela JK Band Jiřího Kárníka. Kromě
hudby a jistě skvělé zábavy pro Vás bude zajištěno neodmyslitelné posvícenské
občerstvení.
Tak to bylo to hezké. Dlouho jsem přemýšlela, zda ve zpravodaji zveřejnit úvahu na
téma méně hezké, nejen v naší obci palčivé, a to jsou mezilidské vztahy. Nakonec
jsem si řekla, že když se touto výzvou situace nezlepší, určitě to nebude horší.
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Abych to na úvodu trochu odlehčila, použila bych frázi ze známého českého lmu
….“rozmohl se nám tady takový nešvar….“, a to sousedské stížnosti, neboli
neschopnost se dohodnout a v klidu vedle sebe žít. Neexistuje jeden prototypový
konkrétní případ, ale většinou se jedná o zásadní bezohlednost strany jedné
ke straně druhé, kdy se na určité řešení přistupuje až po zásahu úředním. Sama žiji
v naší obci 23 let a z vlastní zkušenosti vím, že i když nemusíte zrovna se sousedem
„chodit na kafe“, je téměř existenčně nevyhnutelné umět věcně komunikovat,
v nejlepším případě si neškodit a nedělat naschvály. Tyto „žabomyší války“ nemají
totiž vítěze, a pokud není člověk psychicky narušen, nemůže mu dělat dobře
dlouhodobě žít v napětí. V naší obci a za to jsem nesmírně šťastná, se neustále
zvyšuje počet obyvatel. Ale i to je možná důvod, proč častěji vzniká kon ikt. Víc
lidí, více pohledů na život, zábavu, údržbu svých nemovitostí apod.. Nejsem naivní
a vím, že žádná prosba či výzva tento problém nevyřeší, ale i tak – zkusme být
k sobě tolerantnější, zdvořilejší, zkusme se zamyslet, jestli nelze sousedsky vyjít
vstříc a dohodnout se na věcech, které jsou předmětem sváru. „Svoboda jednoho
končí tam, kde začíná svoboda druhého“ a dokud si tento fakt neuvědomíme,
nemůžeme vedle sebe civilizovaně žít. Kdo tento princip nerespektuje – nechť
u mě jako zástupce samosprávy nehledá zastání.
Podzim bývá barevný a já věřím, že ho hezky barevný budeme mít i v naší obci.
Krásné dny přeje
Martina Benešová

INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 8.6.2021
13/1 Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2020 a to bez výhrad.
13/2 Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020 dle protokolu
o schválení účetní závěrky - viz příloha a převod výsledku
hospodaření obce za rok 2020 ve výši 3 633 275,74 - Kč na účet
432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
13/3 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.
13/4 Usnesení: ZO bere na vědomí přednesená rozpočtová opatření 2/2021,
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3/2021, 4/2021 v plném rozsahu provedená dne 1.3.2021,
1.4.2021, 1.5.2021.
13/5 Usnesení: ZO schvaluje přednesené zprávy kontrolního a nančního
výboru.
13/6 Usnesení: ZO schvaluje čerpání fondu investic pro rok 2021 následujícím
způsobem: Výmalba kuchyně a sociálního zařízení – 7 018,- Kč
(dle cenové nabídky)
13/7 Usnesení: ZO schvaluje provoz mateřské školy ve Žďáru nad Orlicí v době
letních prázdnin 2020, a to:
1.7. – 9.7.2021 otevřeno od 6.30 do 15.30 hod.
2.7. – 13.8.2021 ZAVŘENO
16.8. – 31.8.2021 otevřeno od 6.30 do 15.30 hod.
13/8 Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho
provozování mezi smluvním partnerem Obcí Žďár nad Orlicí
a provozovatelem Zásilkovna s.r.o.
13/9 Usnesení: ZO akceptuje cenovou nabídku . DABONA na přípravu
a organizační zajištění zadávacího řízení na dodavatele –
zhotovitele akce: Žďár nad Orlicí – rekonstrukce veřejného
osvětlení a pověřuje starostku obce k uskutečnění zadávacího
řízení v souladu s předloženou cenovou nabídkou.
13/10 Usnesení: ZO bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání (obchod se smíšeným zbožím) a Smlouvy
o nájmu movité věci (vybavení prodejny) a pověřuje starostku
vyvěšením záměru o pronájmu.
13/11 Usnesení: ZO bere na vědomí rezignaci paní Simony Němcové na mandát
zastupitele a funkci člena kontrolního výboru.

VÍTE, ŽE ...
• Ke dni 31.08.2021 měla obec 524 obyvatel.
• 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Upozorňujeme voliče, že tentokrát budou moci hlasovat v přízemí
budovy Obecního úřadu – v místní knihovně.
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• Dne 23.10.2021 bude probíhat výlov Starožďárského rybníka.
• Dne 26.10.2021 zveme děti na Halloweenskou stezku plnou strašidel.
• Dne 30.10.2021 se bude konat v Hospodě Pod Kaštany Posvícenská zábava.
K tanci a poslechu bude hrát J. K. Band Jiřího Kárníka.
• Dne 1.11.2021 jste všichni srdečně zváni do Hospody Pod Kaštany na Zlatou
hodinku.
• Dne 26.11.2021 zahájíme advent tradičním jarmarkem a rozsvícením
vánočního stromu.

POZNEJME NAŠE OBČANY…
V tomto čísle Zpravodaje bych
vám chtěla důvěrněji představit
„ n a š e Ho l a n ď a ny “, k t e r é
v budoucnu budete vídat častěji,
neboť se v listopadu stěhují
„na důchod“ natrvalo do naší
obce. Využila jsem příležitosti
jejich prázdninového pobytu,
abych ROBA a JA N N Y
SCHINKEL vyzpovídala.
Robe a Jenny, snažím se zapřemýšlet nad otázkami, které by zajímaly naše
čtenáře. Myslím si, že tou stěžejní otázkou je: „Jak se to událo, že jste se ocitli
u nás ve Žďáru?“
Rádi jsme cestovali a během našich dovolených jsme postupně navštěvovali různé
evropské země. V roce 1991 jsme poprvé přijeli do tehdejšího Československa
na Lipno. Tak nás to tu učarovalo, že od té doby jsme sem jezdili každý rok, a to
dokonce dvakrát – na letní a zimní dovolenou. Pak už jsme nezavítali do žádné
jiné země. Později jsme si oblíbili kemp v Kostelci na Orlicí, kde jsme strávili
12 našich dovolených. A při té jedné jsme zahlédli v nabídce u realitky prodej
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domku ve Žďáru, který nám padl do oka. Ten jsme v roce 2006 koupili a zbytek je
historie :-).
Vy jste navštívili spoustu jiných zemí. Co vás tak učarovalo tady?
Lidé…. (Rob a Janny odpověděli v naprosté synchronicitě.)
A Janny dodává: „Lidé a jídlo!“
Líbí se nám slovanský způsob života – žij pro dnešek a zítra se uvidí. V Holandsku
jsou lidé velmi individualističtí a sebestřední. Místní podnebí nám vyhovuje více
než přímořské podnebí v Holandsku, kde sice nejsou tak velké teplotní rozdíly, ale
je tam velmi vlhko a větrno. Jsme rádi, že můžeme žít ve Žďáru. Je to moc hezká a
klidná obec. Ten klid máme rádi.
Co konkrétně máte rádi na Češích?
Oni se vám vždy snaží pomoci nehledě na tu jazykovou bariéru. Například
Francouzi vám nevyjdou vstříc, pokud se alespoň nepokusíte mluvit francouzsky.
Češi takoví nejsou. I když nenaleznete jazyk, kterým byste se mohli domluvit,
pomohou vám. Moc bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám kdy poskytli svou
pomoc, hlavně paní Heleně Havlové. Bez ní bychom byli ztraceni.
A vaše rodina? Kolik máte dětí? Jak vnímají váš přesun do Čech?
Máme syna, kterému je 38 a jmenuje se Pjor a dceru jménem Dunja. Dceři je 37 let.
Od dcery máme dvě vnoučata. Dětem se nelíbí, že se stěhujeme, ale rozumí tomu.
Určitě se budeme navštěvovat.
Jak dlouho jste manželi?
Janny se směje: „Velmi dlouho!“

Rob: „41 let.“

A jaký je tedy návod na šťastné manželství?
Rob i Janny se srdečně smějí (nazvala bych to salvy smíchu): „Ne vždy šťastné.“
Janny: „Musíš dávat a musíš brát.“
Rob: „Každé manželství má svá lepší a těžší období.“
Čím jste se v Holandsku živili?
Rob: „Nejdříve jsem pracoval jako stavby vedoucí pro rmu, která stavěla silnice,
zvukové bariéry a dělala terénní úpravy kolem komunikací. Měl jsem na dohled
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kolem padesáti lidí, a to bylo hodně stresující. Tak jsem založil vlastní rmu („To
bylo také náročné,“ směje se Rob). Posledních dvacet let jsem pracoval se svými
dětmi ve této rmě. Budovali jsme například parky, zahrady, altány a prováděli
rekonstrukční práce.
Janny: „Po základní škole jsem šla v 15 letech pracovat do rmy, která vyráběla
luxusní kabelky. Zde jsem se vyučila šičkou. Později, když tuto rmu zavřeli,
pracovala jsem jako švadlena ve rmě, která šila sportovní oblečení pro značky
jako je Adidas.“
A jaké máte koníčky?
Janny: „Pletení, šití, háčkování a rovněž ráda čtu.“
Rob: „Práce (oba se smějí) a fotbal. Hrával jsem fotbal, ale teď už se na to cítím
starý. Chodíme tedy alespoň podpořit místní tým, když hraje.
Jaký je rozdíl mezi českým a holandským jídlem?
Česká jídla jsou tučnější, ale česká zelenina a ovoce jsou chutnější. Janny si myslí,
že je to tím, že se v Čechách pěstují v zemi a ne hydroponicky, jak je tomu
v Holandsku. Pochopitelně součástí holandského jídelníčku jsou mořské ryby,
které máme rádi. Tady je nahrazujeme sladkovodními rybami. Oblíbili jsme si
pstruhy, ale kapr nám nechutná.
A co byste nazvali holandským národním pokrmem?
Stamppot – připravuje se tak, že se zelenina (např. mrkev, cibule, kapusta,
čekanka) uvaří spolu s bramborami do měkka a poté se našťouchají. Podává se to
jako příloha k pečenému či vařenému masu nebo uzenině.
Na závěr bych chtěla Robovi a Janny poděkovat za příjemné posezení a popřát jim,
aby si život v Čechách užívali v radosti a ve zdraví a aby se nadále setkávali pouze
s pozitivní stránkou české nátury.
Vám, milí občané, bych ještě ráda prozradila, že Rob přijal naši nabídku a bude
v budoucnu příležitostně vypomáhat našemu technickému pracovníkovi Petrovi
Švehlovi s údržbou obecního prostranství.
Připravila Mgr. Miluška Wiebkin

7

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLE
Přestože nám mimořádné opatření nedovolilo uspořádat zápis do 1. ročníku
prezenčně, za účasti dětí a rodičů,
zorganizovaly jim děti z 1. a 2. ročníku
na konci června návštěvu školy s úkoly.
Předškoláci dostali nejprve k vystřižení
talisman s obrázky k jednotlivým
úkolům, vystřihli si ho a mohli vyrazit
na jednotlivá stanoviště, kde je čekaly
starší děti a vysvětlovaly, co je čeká.
Všichni svědomitě plnili úkoly, ve kterých
ukázali znalost pohádek, posloupnost
čísel, zručnost při zavazování tkaniček,
dokreslovali části lidského těla, hledali
cesty podle barev a poznávali
geometrické tvary. Všem se podařilo
splnit vš e chny ú koly a o dnést si
vybarvený talisman.
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ŠKOLNÍ VÝLET DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
Konečně, po všech proticovidových
opatřeních, jsme zase mohli vyrazit
na školní výlet. Všichni jsme se o to více
těšili a 25.6.2021 jsme celá škola (ZŠ
i MŠ) jeli do Zoologické zahrady
ve Dvoře Králové.
Navzdory nepřízni počasí jsme si výlet
v pláštěnkách (někteří i bez) užili
a věřím, že si každý našel nějakou novou
informaci nebo zajímavost, kterou nám
zprostředkovali tamní zoolektoři.
Děti byly úžasné! Stihli jsme si zatančit
mezi kapkami deště a kalužemi a určitě
máme na co vzpomínat.
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BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Velkou akcí na konci školního roku byla
společná brigáda rodičů dětí mateřské
a základní školy. Dne 16.6. se všichni
sešli, aby společnými silami pomohli
vylepšit vzhled školní zahrady. Účast
byla velmi dobrá. Práce byla rozdělena
na těžší pro tatínky a lehčí pro maminky.
Společnými silami byl odstraněn
nevyhovující pletivový plot, vyplety
záhony, vybudováno nové ohniště,
dokončeno jezírko, okrasné záhony
s keříky byly podloženy netkanou folií
a vysypány kamínky.
Velké poděkování patří paní Kchopové,
za dovezení kamenů, obci, za zakoupení
n ov é h o p l e t i v a , p a nu Ha n z l ov i
za dokončení plotu.
Děkujeme všem rodičům za pomoc, ale i za příjemně strávené odpoledne.
Iva Brandejsová
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ZAHRADNÍ SLAVNOST
Na konci června proběhla již tradiční zahradní slavnost. Po roce jsme opět mohli
pozvat rodiny dětí a společně prožít významný den v životě celé školy. Po zahájení
slavnosti a vystoupení dětí
ze školky předaly paní
učitelky všem školkáčkům
medaile a diplomy za cvičení
v celostátním pohybovém
programu „Do života se
S o k o l e m“. D ě t i m ě l y
z ocenění radost. Slavnostní
fanfára oznámila pasování
předškoláků na prvňáčky a
prvňáků ze školy na čtenáře.
Paní učitelky převlečené
za „knihomolky“ přinesly
velkou učenou knihu.
Pře d š kol á č c i p o s tupn ě
přistupovali ke knize a přísahou slíbili pilné a svědomité
učení ve škole. Po slavnostním slibu byli pasováni
na prvňáčka. Na památku
dostali od „knihomolek“ knihu s věnováním, šerpu a promoční čepičku, na kterou
se všichni těšili. Potom nastal slavnostní okamžik pro děti z první třídy, které se
ve škole naučily číst a mohly být pasovány na čtenáře. Pěkná kniha s věnováním
jim bude tyto chvíle připomínat.
Ve druhé části slavnosti si celý sbor v čele s paní ředitelkou připravil veselé soutěže.
Všichni soutěžící si za získané žetonky mohli „koupit“ v krámku hezké odměny.
Moc a moc děkujeme maminkám za přípravu výborných a osvěžujících dobrot.
Bez nich by slavnost nebyla tak příjemná.
D. Plíhalová
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ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
30.6. byl slavnostně za přítomnosti paní starostky ukončen školní rok, který pro
nás všechny, a hlavně pro prvňáky znamenal překonat spousty překážek. Všichni
byli stateční a dopluli na svůj ostrov v rámci celoroční hry a byli oceněni dárkovým
poukazem a plackou „DOPLULI JSME“.
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KOUZELNÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČAL
Kouzelný školní rok začal, a to nejen pro prvňáčky v naší škole, ale i pro dalších
12 kouzelníku a kouzelnic.
Krásné přivítání si připravila paní starostka, paní ředitelka a také zástupci ZUŠ
Týniště nad Orlicí, kterým patří velké poděkování.
V naší kouzelnické škole bude 16 kouzelníku a kouzelnic skládat nelehké úkoly, ale
pomocí čar a kouzel určitě vše překonají.
"Abraka dabra" školní rok 2021/2022 je zahájen.
Lucie Burešová, ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
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DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
HASIČI UPOZORŇUJÍ
Průjezdnost silnic
V rámci Dne požární bezpečnosti upozornili hasiči na problém s průjezdností
ulic. Na ulicích je stále více osobních aut a nedostatek parkovacích míst. Problém,
který nemá snadné a rychlé řešení. Pro hasiče velká komplikace při jízdě k zásahu.
Pokud potřebujete pomoc hasičů, tak vám čas pocitově ubíhá úplně jinak.
Každých pár vteřin je doslova jako věčnost. A ani když už slyšíte zvuk houkaček,
tak nemusí být vyhráno. Zásahová technika hasičů se totiž musí dostat až k vám
a to je někdy opravdu velká komplikace. Auta parkují prakticky všude, někdy i tam
kde nemají. A tam, kde se jiné osobní auto ještě protáhne, tak tam často nemá
hasičská cisterna nebo automobilový žebřík žádnou šanci. Technika záchranářů
potřebuje pro bezpečný a rychlý průjezd totiž více místa - nejen na samotnou šířku
ponechaného volného jízdního pruhu. Jde i o nájezdové úhly do zatáček,
s osmimetrovým autem nejde zatočit tak jako s malým osobním. V pátek 13. srpna,
tedy v průběhu vyhlášeného Den požární bezpečnosti, upozorňovali hasiči
v ulicích měst na tento problém. V některých městech, kde mají profesionální
hasiči svojí stanici, projížděli vybrané ulice se zásahovou technikou a na řadě míst
narazili na ztížené podmínky pro průjezd nebo dokonce na nemožnost projetí.
Jednalo se o preventivní akci, takže nikde nehrozil odtah nebo pokuty. Smyslem
bylo opět pouze upozornit, že když hasičská technika neprojede mezi
zaparkovanými vozidly, tak nemůže včas pomoci. Zároveň někde dostali řidiči
za stěrač malý letáček, který upozorňuje na potřebu tří metrů širokého průjezdu
pro hasičskou techniku. Kdo tento trojúhelníkový letáček za stěračem našel, tak
částečně nebo zcela blokoval průjezd. Ty tři metry pro hasičskou techniku mohou
znamenat tři metry pro život.

Máte vyčištěný komín?
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další
příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a
špatné spáry v komíně. Nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů
komínových těles, a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště
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když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech
v domácnostech.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu
je:
· 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva
· 2x ročně na kapalná paliva
· 1x ročně na plynná paliva
Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že
umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění
provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola
spalinové cesty oprávněným kominíkem.
Co mohu zkontrolovat sám?
· Je kouřovod řádně upevněn?
· Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
· Fungují uzávěry komínových dvířek?
· Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
· Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
· Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
· Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je
použita tepelná a nehořlavá izolace?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by
dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit
plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Za SDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská
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INFORMACE Z ČINNOSTI
FOTBALOVÉHO KLUBU VE 3. ČTVRTLETÍ
Pro letošní sezónu jsme se rozhodli přihlásit po více jak čtyřicetiletém působení
v okresním přeboru třetí třídu. V soutěži startuje 10 účastníků, mezi kterými jsou
i týmy Křivic, Petrovic a Týniště „B“, takže o místní derby nebude nouze.
Letní přípravu jsme zahájili 13. 7. 2021. Trénuje se 2x týdně s průměrnou účastí
deseti hráčů.
Za celkem úspěšné lze považovat naše vystoupení v okresním poháru. V prvním
kole (17.7.) jsme vyhráli v Olešnici v Orlických horách 0:6 (0:2). V druhém kole
(25.7.) jsme získali v domácím utkání po výhře 2:1 (0:0) cenný skalp souseda
z Borohrádku. Cestu v okresním poháru jsme zakončili ve 3. kole (18.8.) v značně
improvizované sestavě domácí prohrou se Zdelovem 1:3 (0:2).
Do letošní soutěže jsme vstoupili výhrou v Petrovicích 0:1 (branka: Moravec).
Body z venkovního utkání jsme potvrdili v domácím derby s Křivicemi 1:0
(branka: Winkler). Týden na to jsme nestačili na domácí Vamberk a prohráli
v nervózním utkání 6:4 (branky: Kolář, Lochman, Winkler, Husák). V posledním
odehraném utkání jsme doma přehráli Křovice 4:1 (branky: Beneš V., Vacek,
Kolář, Lochman). Tato výhra nás posunula v tabulce okresní soutěže na 3. místo.
V letním přestupovém období přišli Jakub Procházka z Čermné a Lukáš Hlaváč
ze Zdelova, dále svoji kariéru restartoval Luděk Cabalka. Odešel pouze Jiří
Podstata do Petrovic.
S výsledky můžeme být víceméně spokojeni, i když na naší hře bude vždy
co zlepšovat. Podzimní část soutěže končí 2. 10. 2021 utkáním v Týništi nad Orlicí.
Byl bych rád, kdybyste nám i nadále zachovali přízeň a přišli nás v domácích
utkáních podpořit. (Voděrady – 11. 9. v 16,30 hod., Labuť Rychnov n/K. – 25. 9.
v 15,30 hod.).
Petr Nedomanský
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PŘEHAZOVANÁ
Dne 4.9.2021 se konal třetí ročník
turnaje v přehazované o Žďárský pohár.
Krásné počasí, výborná atmosféra
a skvělé sportovní výkony.
Na prvním místě se umístil team Horní
Dolní, druhé místo obsadili Obecňáci
a třetí místo získali Trpaslíci. Vítězům
blahopřejeme, všem zúčastněným
i fanouškům děkujeme a těšíme se příští rok opět „Na Žďár“.
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DĚTSKÝ DEN
26. června 2021 se konal dětský den – Pohádkovou stezkou plnou překvapení.
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PRODEJ KNIHY
Milí spoluobčané,
rádi bychom vám představili již dlouho
ohlašovanou knihu „Žďár nad Orlicí – obec
a její osady“. Tuto knihu je nyní možné
zakoupit v kanceláři Obecního úřadu
za pořizovací cenu 200,- Kč a to v době
úředních hodin: Po a St 14:00 - 17:00.
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VÝLET ŽIVOTNĚ ZKUŠENĚJŠÍCH
ŽĎÁROVÁCI JELI DO ŽĎÁRU
V pátek 10. září se konal tradiční již dvanáctý výlet životně zkušenějších občanů.
Ráno jsme se sešli v úžasném počtu třiceti dvou účastníků a vydali se do Žďáru nad
Sázavou. Počasí bylo jako na objednávku – modrá obloha a slunce nad hlavou.
Ve Žďáru nad Sázavou jsme navštívili při hodinové komentované prohlídce
nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera – nynějšího zámku, která
jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Poté
následoval volný čas, který každý využil jinak – někdo požitkářsky nad zákuskem
v zámecké kavárně či nákupem v zámeckém obchůdku, procházkou po areálu
zámku anebo výšlapem na nedalekou Zelenou horu, kde se nachází výjimečná
stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s půdorysem ve tvaru pěticípé
hvězdy. Bylo nás hodně, kteří to zvládli vše. :-)
Potom následovala „třešnička na dortu“, a to oběd v nedaleké restauraci Polnička.
Jídlo bylo výborné. Myslím, že si všichni pochutnali. A pak už cesta domů. Do
Žďáru jsme dojeli v pořádku, příjemně unaveni, i když trošku smutní, že takto
krásně strávený den je už bohužel za námi. Nezbývá nic jiného než se těšit na příští
rok.
Mgr. Miluška Wiebkin
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky:
Dorota Jedličková
Markéta Králová

nar. 22.7.2021
nar. 3.9.2021

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea: červenec–září 2021
85 let
81 let
70 let
70 let

Marie Říhová
Marie Václavíková
Irena Škopová
Stanislav Horčička

85 let
75 let
70 let
70 let

Jarmila Hemelíková
Alenka Felcmanová
Věra Tošovská
Václav Hudec

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

Rozloučení:
Ladislav Zahálka

r. 1951

Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
18. srpna 2021 manželé Jaroslava a Josef Faltovi oslavili „Kamennou
svatbu“ - 65. výročí sňatku. K tomuto nádhernému milníku srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho dalších krásných let pospolu.
Chtěla bych poděkovat paní starostce Benešové za návštěvu, blahopřání
a dárek k narozeninám.
Škopová Irena
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