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obce Žďár nad Orlicí
Pozvánka na zajímavou akci

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
trochu netradiční říjnové vydání zpravodaje bych
nazvala „děkovným“.
Nejdříve bych chtěla poděkovat Vám – občanům za
toleranci a trpělivost nejen v průběhu samotné rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení,
ale především za pochopení aktuální situace, kdy se ve
Žďáru nesvítí. Důvodů je hned několik. Rekonstrukce veřejného osvětlení musela
být díky harmonogramu zemních prací společnosti ČEZ uskutečněna ve dvou
etapách – dvou výběrových řízeních. Do výběrového řízení na II. etapu
rekonstrukce VO neměly  rmy díky v té době začínající válce na Ukrajině a krizi
na trhu v dodávce materiálů zájem vstupovat a bylo velkým vítězstvím vůbec
zhotovitele II. etapy vybrat. Vzhledem k faktu, že smluvně mezi zhotoviteli I. a II.
etapy nešla ošetřit koordinace prací – výměna starých svítidel za svítidla nová,
 rmy mezi sebou nenašly dohodu a vznikla časová prodleva v instalaci nových
sloupů a svítidel. Další zdržení způsobovaly technické problémy, nepřízeň počasí
anebo třeba infekce Covid mezi dělníky. Jsem zvyklá převzít odpovědnost
i za záležitosti, které jsem neměla možnost přímo ovlivnit. Tak to vnímám i nyní.
Cítím odpovědnost, že rekonstrukce neprobíhá dle plánu, zároveň mám ale čisté
svědomí v tom, že nebylo v silách mých nebo zastupitelstva tuto situaci zvrátit.
PROTO A HLAVNĚ PŘEDEVŠÍM DÍKY. DLE VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE
II. ETAPY BY V DOBĚ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE MĚLY JIŽ NĚKTERÉ ČÁSTI
OBCE ŽĎÁR SVÍTIT. Věřím a budu dělat maximum pro to, aby to tak i bylo a celá
náročná akce rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení vstoupila
do svého zdárného konce.
Další poděkování samozřejmě souvisí s volbami do zastupitelstva obce.
Děkuji všem, kteří přišli volit a preferenčními hlasy podpořili „své“ kandidáty.
Já hlasy pro svou osobu beru jako velké povzbuzení, a čím déle „sloužím“, tak i se
stále větší pokorou. Nečeká nás jednoduché a jisté období, ale co mohu určitě slíbit,
že jako v předchozích 16 letech budu činit vše s nejlepším vědomím a svědomím
a "dělat" tu naši obec tak, aby se nám v ní všem dobře žilo J.
Martina Benešová
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INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 21.6.2022
Usnesení
18/1 ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2021 a to bez výhrad.
18/2 ZO schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021 dle protokolu o schválení
účetní závěrky - viz příloha a převod výsledku hospodaření obce za rok 2021
ve výši 3 886 350,72 Kč na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let.
18/3 ZO schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši
1 092,48- Kč příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí za rok 2021
dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a převod výsledku
hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
ve výši 1 092,48- Kč do rezervního fondu dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
18/4 ZO bere na vědomí přednesená rozpočtová opatření 3/2022, 4/2022
v plném rozsahu provedená dne 1.4.2022 a 1.5.2022.
18/5 ZO schvaluje přednesené zprávy kontrolního a  nančního výboru.
18/6 ZO schvaluje čerpání fondu odměn ve výši 11 000,- Kč za účelem vyplacení
odměn za vedení zájmových kroužků v ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí.
18/7 ZO schvaluje přijetí daru obdarovaným ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí a uzavření
Darovací smlouvy, jejímž předmětem je přijetí 3 kusů vyvýšených záhonků
pro účely pěstování zeleniny na školní zahradě v hodnotě 12 066,- Kč.
18/8 ZO schvaluje bezúplatný převod nabyvateli ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku, jejímž
předmětem nabytí movitých věcí (školních pomůcek) dle přílohy 1
v hodnotě 30 067,- Kč.
18/9 ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč LILYANE, z.s. Borohrádek
a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy.
18/10 ZO stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, počet zastupitelů pro volební období 2022 – 2024
na 7 zastupitelů.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 6.9.2022
Usnesení
19/1 ZO bere na vědomí přednesená rozpočtová opatření 5/2022 a 6/2022
v plném rozsahu provedená dne 1.6.2022 a 1.8.2022.
19/2 ZO schvaluje rozpočtová opatření 7/2022 v plném rozsahu a pověřuje
účetní obce jejich provedením v účetním období září 2022.
19/4 ZO zamítá návrh na pokračování pachtu pozemku p.č. 861/5 o výměře
391 m2 v k.ú. Žďár nad Orlicí.
19/5 ZO zamítá žádost o dar Oblastní Charitě Pardubice.
19/6 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12202332/SOBS VB/2
Žďár nad Orlicí, p.č. 490/9 - knn mezi Obcí Žďár nad Orlicí a ČEZ
Distribuce, a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022
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VÍTE, ŽE ...
• Ke dni 31. 8. 2022 měla obec 521 obyvatel.
• Prosba k občanům – HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM!
Vážení spoluobčané, pokud má někdo z vás na pozemku vzrostlý jehličnatý
strom, který byste potřebovali odborně skácet a který by mohl být následně
použit jako obecní strom vánoční, prosím dejte nám vědět na telefonním čísle
724 188 976 nebo v kanceláři obecního úřadu. Kácení stromu a jeho převoz
bychom zajistili. Předem za vaše nabídky děkujeme.
• 14. 10. 2022 se budou konat v Hospodě Pod Kaštany vepřové hody.

• 20. 10. 2022 přijďte podpořit naši školu a školku na Školní farmářský trh.
• 11. 11. 2022 vás zveme na strašidelnou oslavu Halloweenu.
• 25. 11. 2022 jste srdečně zváni na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
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Informuje
OBČANY NOVÉ VSI a ŽĎÁRU nad Orlicí !

dne 11. října 2022
proběhne sběr drobného chemického odpadu.
tj. baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady,
barvy, ředidla, hadry na čištění, teploměry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky,
lepidla, kovové nádoby se zbytky škodlivin, monočlánky.

Sběr bude proveden na těchto stanovištích:
POŘADÍ
MÍSTO
č.6
Nová Ves – u prodejny
č.7
Nová Ves - Kvartýr
č.8
Horní Žďár – u kontejnerů na tříděný odpad
č.9
Žďár nad Orlicí – před Hospodou pod Kaštany
č.10 Světlá - na návsi
č.11 Chotiv - uprostřed osady

ČAS
16.15 - 16.25
16.30 - 16.40
16.45 - 16.55
17.00 - 17.10
17.15 - 17.25
17.30 - 17.40

Současně se sběrem drobného chemického odpadu bude proveden sběr starých
televizorů, rozhlasových přijímačů, lednic, bojlerů a drobného elektroodpadu. K bezplatnému zpětnému odběru musí být tato technika kompletní!
Za nekompletní zařízení bude vybírán poplatek!
Veškeré odpady je nutné předávat osobně !!!
Informace poskytnou
pracovníci obecního
(městského) úřadu
tel. 494 371 516

Sběr a zneškodnění zajišťuje
EKOPART s.r.o. , Vamberk
tel: 602 438 569
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ALMANACH - 100 let TJ Sokol Žďár n.O. v prodeji
Letos je to 100 let, co byl založen TJ Sokol ve Žďáru nad Orlicí. K této příležitosti
jsem společnými silami vydali Almanach, který mapuje historii TJ Sokol
všeobecně, ale hlavně její historii v naší obci. V Almanachu naleznete přepisy
zápisů z kronik, historické fotogra e a chronologicky uspořádané dochované
fotogra e místních fotbalových týmů.
Almanach je vytištěn na křídovém papíru, v lepené vazbě a má 32 stran.
Zakoupit si ho můžete na obecním úřadě za dotovanou cenu 100,- Kč (výrobní
náklady vycházely 150,- Kč za kus) a to v úředních hodinách:
Pondělí 14:00 - 17:00, Středa 14:00 - 17:00. Mimo úřední hodiny po domluvě.
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POZNEJME NAŠE OBČANY
K rozhovoru do tohoto čísla Zpravodaje jsem přemluvila člověka, kterého vy
všichni znáte, a to našeho technického pracovníka PETRA ŠVEHLU. Ze střípků
z jeho vyprávění mi došlo, že jeho život, a hlavně pracovní kariéra byly velmi pestré
a chtěla jsem, aby se o to podělil i s vámi. Moc se mu nechtělo, ale nakonec jsem ho
udolala J.
Petře, začneme tím,
odkud pocházíš?
Já jsem z Prahy 5 –
Zbraslavi. Jedná se
o jižní část Prahy, která
byla k Praze připojena
v roce 1975. Tam jsem
vyrůstal. V Praze jsem
žil 33 let.
Čím ses vyučil?
Jsem vyučený kuchař /číšník s maturitou. Vyučil jsem se na Středním odborném
učilišti v Klánovicích. Díky tomu, že vedení školy mělo dobré kontakty, tak jsme
chodili s poděbradskou hotelovkou obsluhovat na Hrad. Během jedné velké
konference jsem obsluhoval i prezidenta Husáka a kardinála Tomáška. Celý třeťák
jsem dělal praxi ve Federálním shromáždění, Černínském paláci a v hotelu Praha.
Hotel Praha byl moderní pražský hotel a jeden z nejluxusnějších hotelů na území
ČSSR, který byl postaven jako špičkové ubytovací zařízení pro potřeby Komunistické
strany Československa a československé vlády k ubytování zahraničních delegací.
Nacházel se v Praze – Dejvicích. Existoval v letech 1981–2014, kdy byl zdemolován.
(pozn. autora)
Pak jsem si dodělal maturitu a šel na vojnu do Chebu Na Pomezí.
A pracoval jsi jako kuchař?
10 let. Na vojně jsem vařil a pak jsem dělal kuchaře minutek v Praze U Rudolfa.
To bylo dobré období. Až na to, že po čase stráveném tam jsem se dlouho nemohl
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U Rudolfa
na biek ani podívat. J Bylo to v Maiselově ulici v centru Prahy. Patřilo to pod
vinárnu U Golema. Jiří Bartoška bydlel o dva vchody dál a v patře nad námi žila
Uršula Kluková. Tam jsem zase obsluhoval Havla. Šel kamarádovi za svědka
a u nás měli hostinu.
Jak jsi poznal svoji ženu Milušku?
Na vojně!
V rámci rozcvičky jsem dělal dřepy s klukem na zádech. Ten kluk měl 120 kg
a mně prasklo koleno. Skončil jsem ve špitálu v Aši na ortopedii, kde ležel i můj
nastávající švagr. Byl o dva roky mladší a leželi jsme spolu na pokoji. Miluška ho
chodila navštěvovat, a tak jsme se poznali….
A jak skončilo období U Rudolfa?
Šel jsem prodávat nábytek! Otec s máti prodávali nábytek celý život. Nejdříve pro
Jednotu. Pak ale obchod, ve kterém prodávali 25 let nábytek na Zbraslavi, zavřeli
a navrhli jim, ať převezmou obchod spotřebního družstva Včela. Ten byl rozlohou
6krát větší a pochopitelně na takový velký plac bylo potřeba více zaměstnanců.
Tak jsme šli s bráchou do nábytku…
Miluška mezitím pracovala jako prodavačka v potravinách. Pak nás napadlo,
že bychom si s Miluškou mohli zřídit řeznickou výrobu s krámkem.
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Ale to ses musel i ty naučit řezničinu?
To ano! Nechal jsem se na 3 měsíce zaměstnat ve výrobě na Vinohradech
u známého. Tam jsem prošel celé kolečko výroby. Pochopitelně základy jsem měl,
ale ta praxe byla k nezaplacení. A pak jsme to s Miluškou otevřeli. Udírnu jsme
neměli, o to to bylo jednodušší, neboť jsme dělali pouze vařené výrobky.
Miluška prodávala v krámku nahoře, což byla bývalá buňka 2 x 6 m. Já jsem měl
ve sklepě výrobu, kde jsem dělal všechny přípravy a nosil jsem to po schodech
nahoru. To jsme dělali čtyři roky, než se narodila naše druhá dcera Petra. Ještě
týden před porodem Miluška prodávala. Od jejího porodníka jsem dostal
takového sprďáka, že si ji raději hned druhý den vzal do porodnice. Miluška přišla
z porodnice a hned třetí den už byla za pultem. Pochopitelně tohle nešlo
dlouhodobě vydržet.
A co bylo pak?
Brácha se vyučil hrnčířem v rodinné  rmě ve Štěchovicích, kde měli kasselskou
pec. Bráchovi se tenkrát naskytla příležitost pronajmout si keramiku v Týništi,
kterou chtěl původně vzít s kolegou, kde vedle elektrických pecí byla právě
kasselská pec, ale mnohonásobně větší – 18ti kubíková. 3 týdny před podepsáním
smlouvy na konci roku 1996 z toho ten kolega vycouval. Brácha mě poprosil, zda
bych mu s tím nepomohl. Tak jsme zavřeli řeznictví a já šel s bráchou do keramiky.
Začali jsme začátkem ledna 1997.
A tak ses ocitl v tomto kraji?
Nejdřív jsem za Miluškou a holkama dojížděl do Prahy, když to dobře dopadlo,
tak jednou za 14 dnů. Po roce se nám to začalo zajídat. V roce 1998 jsme koupili
nemovitost ve Žďáru a přestěhovali jsme se sem.
Co bylo na té práci v keramické výrobě nejtěžší?
Nejtěžší to bylo rozjet, sehnat lidi, zaučit je. Ti lidé, co tam dělali předtím, jelikož
to tři roky stálo, už měli jinou práci. Ani jeden člověk se nevrátil. Výrobu jsme
rozjeli s ohromnými ztrátami, protože jsme se museli všechno učit. Používali jsme
například úplně jiný druh hlíny, než se kterým se učil brácha ve Štěchovicích.
Ve Štěchovicích dělali hlavně kávové a čajové soupravy. Tady se dělaly květináče
a krmítka. Učili jsme se za pochodu. Trvalo nám minimálně pět let, než jsme
to vychytali.
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Čím je kasselská pec speciální?
V kasselské peci dochází k výpalu keramiky dřevem. Je možné dosáhnout vyšších
teplot výpalu a keramika má patinu plamene. Výpal trvá minimálně 24 hodin.
Ty výrobky pak vydržely všechno – byly mrazuvzdorné. Na jedno vypálení v této
kasselské peci jsme spotřebovali 5 tun uhlí nebo 20 kubíků dřeva. U pece se střídali
2 až 3 lidi. Každé čtvrt hodiny přikládali dvě lopaty. Když jsme měli dostatek
suchého dřeva, topilo se jenom dřevem, jinak se dřevem dotápělo poslední tři
hodiny, a to se topilo nepřetržitě. V té poslední fázi se dosáhlo rychle nejvyšších
teplot. Když se dotopilo, tak se topeniště a popelníky musely zazdít cihlami
a hliněným blátem a do komína se dal železný plát, aby se zabránilo průvanu.
Pec se otevírala po dvou dnech, a to tam ještě bylo 80 C.
Otevírání pece byly strašné nervy. Výrobky do první pece jsme vyráběli měsíc
a zbylo z toho asi 50 květináčů. Zbytek popraskal, protože jsme neměli suché
dřevo a ta pára ty výrobky roztrhala. Když to šlo dobře, tak se těch pecí pálilo
až 12 ročně.
A proč jsi z keramiky odešel?
Oděšli jsme po deseti letech (žena tam pracovala také) na konci roku 2006. Brácha
měl na starosti veškerou výrobní činnost a já dělal papíry, prodej a lehkou
propagaci. Jelikož jsme pak měli obchoďáka, už jsem neměl pomalu do čeho
píchnout. Od roku 2007 jsme se ženou na rok a tři čtvrtě vzali hospodu ve Žďáru.
V roce 2008 přišla krize a už to nebylo na uživení pro dva. Tak jsme nechali
i hospodu. Žena šla pracovat do Bocusu do Týniště, já na chvilku do HP - tronicu
a pak pro Obec.
Když vzpomínáš na ta různá zaměstnání, co tě bavilo nejvíce?
Nejzajímavější bylo období v keramice – bylo to pestré a musel jsem se naučit
spoustě věcí. Každý den jsem dělal něco jiného. Na obci je to také pestré, ale za těch
13 let, co už tu jsem, člověk ví, co ho čeká. Když se něco rozbije, tak to je zpestření,
neboť je co opravovat. J
Petrovi za tento rozhovor moc děkuji a přeji mu pevné zdraví a spoustu dalších let
v našem týmu.
Připravila Mgr. Miluše Wiebkin
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
1.9. proběhlo zahájení nového školního roku 2022/2023.
Letošní školní rok budeme cestovat po planetách, planetkách a hvězdičky nám
budou svítit na vesmírnou cestu letošního školního roku.
Společně se ZUŠ v Týništi nad Orlicí jsme přivítali naše prvňáčky, sedm malých
hvězdiček, které se přidaly do našeho Vesmíru. Náš Vesmír letos sčítá 7 malých
hvězdiček, 4 hvězdy, 3 planetky, 3 planety a 6 kosmických raket.
Těšíme se kam až doletíme... aktuálně jsme na cestě na souhvězdí Velké
Medvědice...
Lucie Burešová
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PLÁN AKTIVIT ZŠ 2022/2023
ZÁŘÍ
• 1. 9. - slavnostní zahájení školního roku,
• 5. 9. - informativní schůzka rodičů 1.ročník
• Etika - adaptace nových žáků na školní prostředí a kolektiv
• 16. 9. - PPP prevence s pí. Ženatovou (internet)
ŘÍJEN
• 5. 10. - přírodní zahrada – environmentální program, Čermná n. O. (Korunka)
• Posvícení – pečeme koláče MŠ + ZŠ
• 20. 10. - Den stromů – výsadba
• 20. 10. - školní farmářský trh
• 26.,27. 10. - podzimní prázdniny
• logopedická depistáž - Mgr. Jarošová
• depistáž PPP- Mgr. T. Zavoralová – MŠ
• advent – příprava na besídku MŠ a ZŠ
LISTOPAD
• 4. 11. - Haloween akce ZŠ, obec
• advent – příprava na besídku MŠ a ZŠ
• vánoční focení
• 16. 11. - pedagogická rada
• 21. 11. - 25.11.-Triády
• 25. 11. - Vánoční besídka, jarmark a rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
• 6. 12. - Mikulášská nadílka
• 20. 12. - Vánoční čtení s knihovnicí v MŠ
• 22. 12. - posezení u stromečku – děti z MŠ, ZŠ-besídka
• 23. 12. - 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny
LEDEN
• 25. 1. - pedagogická rada
• 31. 1. - pololetní vysvědčení
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ÚNOR
• 3. 2. - pololetní prázdniny
• Den bezpečného internetu (kyberšikana)
• 27. 2 – 5. 3. jarní prázdniny
• PROJEKT – Masopust – výroba masek, průvod
• lyžařský kurz MŠ a ZŠ
BŘEZEN
• 1. 3. - beseda s Mgr. T. Zavoralovou – školní zralost, vstup do školy,
zápis do 1.tř. – pro rodiče
• plavání MŠ, ZŠ
• Návštěva dětí MŠ ve škole – ukázkové hodiny Č a M (každé úterý od 1. 3.)
• Tematický den/týden
DUBEN
• 6. 4. Velikonoční prázdniny
• beseda s policií ČR – MŠ +ZŠ
• 13. 4. - zápis do 1. třídy
• 21. 4. - Projektový den-Den Země
• 24. 4. - pedagogická rada
• 25. 4. -28.4.-Triády
KVĚTEN
• 4. 5. - Den otevřených dveří v MŠ
• 11. 5. - zápis do MŠ
• focení tříd MŠ, ZŠ a předškoláků na tablo
• výlet do Prahy - 3.,5.r.
ČERVEN
• 1. 6. - Den dětí – karneval v MŠ, ZŠ-divadlo
• 22. 6. - pedagogická rada
• 27. 6. - Zahradní slavnost – pasování předškoláků
• 28. 6. - odevzdání učebnic, úklidy tříd
• 29. 6. - školní výlet ZŠ, MŠ
• 30. 6. - slavnostní ukončení školního roku se starostkou
• 3. 7. - 4. 7. - příměstský tábor pro ZŠ a předškoláky
• Hlavní prázdniny 1.7.- 31.8.2023
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V naší mateřské školce od září pracují nové paní učitelky – Denisa Beránková,
Jana Kapuciánová a paní asistentka Petra Kolaříková. Tímto bych je ráda
představila a popřála jim, aby byly u nás spokojené a stále usměvavé…
Během celého měsíce září probíhá adaptace nových dětí ve školce. Celý měsíc září
nás doprovází Krtečkova pravidla, se kterými se seznamujeme a ve třídě se podle
nich řídíme. Každý den je pro nás jiný, hrajeme si, cvičíme, seznamujeme se
a připravujeme se na další pracovní měsíce. Tento měsíc máme tematický celek
zvědavý ježeček Dupálek.
Denisa Beránková

Poděkování
Děkujeme všem rodičům dětí z mateřské školy za velmi dojemné rozloučení
a ocenění naší práce. Velmi si vážíme Vašeho uznání, spolupráce a důvěry během
našeho působení ve školce.
Iva Brandejsová, Dáša Plíhalová
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INFORMACE Z ČINNOSTI FOTBALOVÉHO
KLUBU – letní část sezóny 2022 - 2023
Po zdařilém závěru loňské sezóny nás čekala další výzva, a to letní žďárské
slavnosti spojené se stoletým výročím založení klubu. V rámci oslav sehrál náš tým
exhibiční utkání se SIGI Teamem, ve kterém nastoupilo mnoho hvězd jako např.
Ivan Hašek, Horst Siegl, Tomáš Vlasák, Jiří Sabou, Tomáš Jůn, Radek Faksa a další.
Utkání, ve kterém nešlo o vítězství, jsme těsně prohrály 4:8. Tentokrát vyšlo
i počasí a tak si početná divácká návštěva místních i přespolních letní slavnosti
dokonale užila.
V letošní sezóně nás opustil dlouholetý kapitán Bohouš Kolář (přestup do
Albrechtic). Naopak naše řady rozšířil Vašek Daněk, který v uplynulé sezóně
nastupoval za Doudleby. Přípravu na novou sezónu jsme zahájili koncem
července, od této doby trénujeme dvakrát týdně.
Před soutěžními utkáními jsme si zahráli dvě kola poháru okresního fotbalového
svazu. V 1. kole jsme porazili v domácím utkání Petrovice 4:1. Bohužel v 2. kole
jsme nestačili na tým z Doudleb a prohráli 2:0. Pohárová utkání jsme využili jako
přípravu na následující ročník.
Po letní přestávce jsme 13. srpna nastoupili k prvnímu domácímu mistrovskému
utkání s Křovicemi. Přestože hosté přes letní přestávku posílili kádr, zvítězili jsme
brankami Matese Václavíka a Michala Vacka 2:0. Následně jsme pouze remizovali
ve Vamberku 1:1. Penaltový rozstřel jsme však nezvládli a bod navíc připadnul
Vamberku. V dalším domácím utkání jsme prohráli s mužstvem z čela tabulky Častolovicemi B 2:1 (branka M. Václavík). V tomto utkání jsme si, zejména
za druhý poločas, nějaký ten bod zasloužili. Následoval katastrofální a bezduchý
výkon v Křivicích – prohra 4:0. V zatím posledním soutěžním utkání jsme
si ve Žďáru poradili s rezervou Doudleb 3:0 (branky M. Husák 2x, M. Vencl).
V úvodních zápasech nové sezóny nastoupilo za náš klub 20 hráčů. Bohužel
z důvodu zranění či jiných povinností není naše sestava ustálená a stále se mění.
V utkáních jsme nastříleli i obdrželi shodně po 7 gólech, což nás řadí přibližně
doprostřed tabulky. Sezónu zakončíme 8. října mistrovským utkáním
v Petrovicích.
Střelci: 2 g. - M. Husák, 1 g. - M. Vacek, M. Václavík, M. Vencl, M. Winkler
Žluté karty: 2x - V. Beneš, P. Lochman, 1x - M. Husák, L. Cabalka, P. Vanický,
M. Vencl
Petr Nedomanský

17

OHLÉDNUTÍ ZA ŽĎÁRSKÝMI SLAVNOSTMI
Žďárské slavnosti se konaly 2. 7. 2022. Počasí nám přálo, atmosféra byla úžasná,
zkrátka super akce. Za krásné fotogra e děkujeme panu Martinu Tobiškovi.
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VÝLET ŽIVOTNĚ ZKUŠENĚJŠÍCH
DO HARRACHOVA
V pátek 16. září se konal tradiční již třináctý výlet životně zkušenějších. Tentokrát
nám paní Dušková připravila nádherný výlet do harrachovských skláren –
Novosad a syn. Zájezdu se zúčastnil rekordní počet 44 účastníků. Výlet zahrnoval
prohlídku provozu, kde bylo možno vidět práci sklářů a brusičů, návštěvu Muzea
skla a oběd ve stylové restauraci přímo v areálu skláren. Ve  remní prodejně oči
přecházely nad množstvím užitkového skla a porcelánu. Po obědě se výletníci
vypravili vláčkem k Mumlavským vodopádům a na tribuny skokanských můstků.
Výlet mnozí ukončili sladkou tečkou v cukrárně areálu skláren. I když počasí bylo
trochu uplakané, díky prozřetelně sestavenému programu, dojem z výletu určitě
nepokazilo.
Přestože je program na další výlet zatím ve hvězdách, my už se moc těšíme
a doufáme, že se tam ve zdraví zase všichni sejdeme. Tak za rok!
Mgr. Miluše Wiebkin
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TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
– O ŽĎÁRSKÝ POHÁR
10. září 2022 se konal 4. ročník turnaje v přehazované. Turnaje se zúčastnil zatím
rekordní počet osmi družstev. Na prvním místě se umístil tým Horní Dolní, druzí
byli Toxíni a třetí místo obsadili Obecňáci. Doufáme, že napřesrok nás bude
ještě víc.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
3. září 2022 proběhlo vítání nových občánků obce. Slavnostně přivítáni byli Matěj
Kaa a Alex Ditzel.
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KAM ZA KULTUROU?
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítáme nové občánky:
Alex Ditzel
Jan Valenta
Elena Vanišová

nar. 18.6.2022
nar. 6.9.2022
nar. 8.9.2022

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea:

červenec – září 2022

86 let Jarmila Hemelíková
82 let Marie Václavíková
75 let Josef Sekyra
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a rodinné pohody.

Rozloučení:
Marie Fibikarová

r. 1936

Vzpomínka:
Dne 19. listopadu 2022 to bude smutných 5 let co nás navždy
opustila naše drahá babička, prababička, tchýně,
paní Boženka Pinkasová. Stále vzpomínáme!
Dne 1. října 2022 uplyne již 10 let od úmrtí pana Jana Kozáka.
S láskou vzpomínají sestra Blanka, synovec Karel a neteř Lucie Tomanovi.
Vydává: Obec Žďár nad Orlicí, čp. 133, 517 23 Žďár nad Orlicí, tel.: 494 371 516,
www.zdarnadorlici.cz , email: zdar@wo.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 22. listopad 2022.
Příspěvky můžete odevzdávat v písemné nebo elektronické podobě na obecním úřadě.
Články se uveřejňují bez cenzurního zásahu, nepřijímají se příspěvky vulgární a urážlivé.
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