Vážení spoluobčané,
uplynul už nějaký čas od vydání posledního Žďáreckého zpravodaje Proto bych vás rád seznámil
s hlavními úkoly, které si zastupitelstvo obce vytyčilo pro letošní rok.
Hlavní prioritou je dokončení nového územního plánu obce. Ten řeší zejména řadu vašich
žádostí o změnu využití pozemků pro výstavbu rodinných domů a několik veřejně prospěšných
staveb. V současné době probíhá vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu.
Pokud nebudou uplatněny připomínky, lze v nejbližší době očekávat vyhlášení veřejného
projednání, ke kterému budete moci vznést připomínky. Každý z žadatelů obdrží od obecního úřadu
vyjádření, ve kterém mu bude oznámeno, zda uspěl či neuspěl se svojí žádostí a pokud ne, tak
z jakého důvodu. Zde bych chtěl znovu připomenout, že zastupitelstvo obce se kladně vyjádřilo ke
všem podaným žádostem o požadovanou změnu.
Další velkou akcí je generální oprava střechy mateřské školy. Bude zcela vyměněn krov, střešní
krytina, provedeno zateplení, které by mělo přinést úsporu nákladů na vytápění objektu, a dojde i
k celkové úpravě vzhledu objektu. Oprava proběhne v době hlavních školních prázdnin, provede ji
firma KUKO s.r.o., Červený Kostelec, která uspěla ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou
1 598 240,- Kč a započne 29. 6. 2015. Na tuto opravu nám přispěl Krajský úřad Královéhradeckého
kraje prostřednictvím svého dotačního titulu Program obnovy venkova částkou 400 tisíc Kč.
Zároveň s opravou střechy jsme chtěli provést protiradonová opatření, ale vlivem nedostatku času a
potřeby dopracování projektové dokumentace bylo toto odloženo na příští rok. Po dobu
rekonstrukce bude provoz školky v této budově zcela uzavřen. Byla vyvolána jednání s Městysem
Velké Poříčí a Městem Hronov o možnosti docházky dětí do jejich mateřských škol. Ale po jednání
s rodiči dětí, které navštěvují naši mateřskou školu, bylo rozhodnuto spustit provoz v prvních 14 ti
dnech měsíce července v naší základní škole. O dalším provozu bude rozhodnuto začátkem srpna.
Vlivem neustále se zvyšujícího objemu ukládaného rostlinného odpadu dojde v nejbližší době
k výstavbě oplocení deponie rostlinných přebytků, která je vybudována za hřbitovem. Bude
stanoven provozní řád deponie. Těmito kroky chceme zamezit nekontrolovatelnému dovozu odpadu
na deponii cizími osobami. Náklady za nakládku a odvoz odpadu činily za loňský rok 94 380,- Kč a
byly plně hrazeny z rozpočtu obce. Na základě této skutečnosti zastupitelstvo obce rozhodlo na
svém posledním zasedání změnit deponii na komunitní kompostárnu. Rostlinný odpad se bude drtit
a ukládat přímo na místě. Tím dojde ke snížení nákladů na provoz a vytvořený kompost bude
možné použít k úpravě vzhledu obce. Jelikož vznikla obava z možného zápachu z tlení, budeme
úložiště sledovat a v případě zvýšeného zápachu bychom museli hledat jiné řešení likvidace.
V rámci novely zákona o odpadech bychom měli částečně vyřešen rostlinný odpad, ale likvidace
ostatních zbytků z domácností zatím zůstává problémem. V rámci zajištění sběru kovového odpadu
bude mimo mobilního sběru, který probíhá 2x ročně, zajištěn kontejner, do kterého budete moci
vhodit malé kusy kovů. O jeho umístění budete informováni.
V nedávné době došlo k částečné opravě některých komunikací navezením a uválcováním
vyfrézované drtě. Je nám všem jasné, že se jedná o provizorní řešení, které si našlo své příznivce,
ale i odpůrce. Máme nabídku na zajištění částečné opravy komunikace v Kalaboně, ale cena se
nám zdá vysoká. Proto budeme hledat další možnosti opravy komunikací.
V letošním roce jsme opět požádali Úřad práce v Náchodě o dotaci na zřízení dvou pracovních
míst v rámci veřejně prospěšných prací. Uspěli jsme a námi vybraní pracovníci provádí různé
úklidové práce a opravy.
V současné době se zastupitelstvo obce zaobírá otázkou podání nové žádosti o dotaci na
vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV a možnosti koupě nemovitosti čp. 234 a přilehlých
pozemků.

Ing. Vladimír Jerman
starosta obce

Vážení spoluobčané,
Letos si naše obec připomíná 600. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Slušelo by se
takovéto výročí řádně oslavit. Možná někteří z vás si kladou otázku: Je vůbec co slavit? Možná z
pohledu současných událostí není co slavit, ale nesmíme zapomínat, že neslavíme jen tak nějaké
výročí, ale 600 let existence naší obce, ať byla a je jakákoliv.
Proto bychom vás všechny, jménem obecního zastupitelstva, rádi pozvali na malé připomenutí
600 let, které se uskuteční v sobotu 10.10. 2015 od 10 hodin. Oslavy budou probíhat celý den a
vyvrcholí slavnostním večerem v kulturním domě ve Žďárkách. Program bude včas uveřejněn na
obecních stránkách a plakátovacích plochách, bude opravdu bohatý a máte se na co těšit.
Srdečně vás tedy zveme a budeme rádi, když si spolu s námi přijdete toto výročí připomenout,
zavzpomínat na doby dřívější a strávíte s námi alespoň část dne. Doufáme, že se Vám připravované
oslavy budou líbit a užijete si jeden den volna se vším všudy.

Oslavy a jejich příprava
Tímto si dovolujeme oslovit a požádat všechny, nejen obyvatele Žďárek, zda by neposkytli pro
připravovanou výstavu o historii obce staré dobové fotografie, výstřižky z novin, popřípadě staré
výtisky žďáreckého zpravodaje. Dále hledáme šikovného historika či zájemce o tuto tématiku, který
by nám pomohl s kompletováním a s přípravou výstavy.
Jde nám především o tyto věci:
 zpravodaje, které vydávala osvětová beseda
 články z historie Žďárek, které vycházely v regionálním tisku, např. v Novém čase,
Pochodni, Náchodském deníku
 dobové fotografie a doklady dokládající běžný život v obci v uplynulém století (vzhled
obce, domů, obyvatelé, způsob obživy, obecní samospráva, obecní pamětihodnosti,
významné budovy, významní rodáci, škola, hasiči, spolková činnost, slavnosti a svátky ap.)

Pokud máte zájem a chuť se na této akci jakkoliv podílet, neváhejte a přijďte za námi na Obecní
úřad nebo kontaktujte kteréhokoliv zastupitele. Budeme rádi za každou radu a pomoc.

Zastupitelstvo obce

Krátká ukázka z článku od pana PhDr. Jaroslava Čápa, ředitele Státního okresního archivu
v Náchodě. Článek byl psán speciálně pro toto číslo zpravodaje a my zde otiskujeme jen jeho
část. Celý text bude uveřejněn na výstavě pořádané k příležitosti oslav 600 let výročí obce
Žďárky.

Obec Žďárky – stručná historie
Současná obec Žďárky má za sebou minimálně 600 let své existence. Zcela jistě byla o
několik let starší, podle názvu se tu provádělo žďáření, tj. vypaloval se původní lesní porost, aby se
získala zemědělská půda. Poprvé písemně v originále se místní lokalita připomíná v listině českého
krále Václava I., vydaná dne 14. ledna 1415. Panovník v ní potvrzuje prodej náchodského panství
(zboží), které od původního majitele Jindřicha z Lažan nově koupil pan Boček z Poděbrad. V listině
jsou vyznačeny jednotlivé lokality, jež vlastnicky náležely do obvodu tehdejšího náchodského
hradu. Mimo jiné je tu uvedena vesnice Žďár, v latinském originálu „Zdyar“. Ačkoliv název není
úplně přesný, zcela jistě se jedná o současnou obec Žďárky. Tomu napovídají jména okolních lokalit
– městečko Hronov, vesnice či osady Brné, Malé Poříčí (Poříčka), Sedmákovice a Vysoká Srbská.1
Znovu se zdejší lokalita připomíná v obvodu náchodského hradu (zboží) k r. 1497 pod soudobým
názvem Žďáry.2 Patrně už tehdy tvořila přirozenou hranici se sousedním zbožím hradu Homole,
který se již nacházel v kladském hrabství.
Poddanská vesnice Žďárky byla ve svém dalším vývoji – až do r. 1849 – majetkovou
součástí náchodského panství. V úřadu obnovených Zemských desk v Praze se připomíná zápisem
k datu 16. 10. 1533, který byl znovu zapsán v r. 1545 při jejich obnově po shoření. Tehdy se
uskutečnil prodej náchodského panství novému majiteli, panu Vojtěchovi z Pernštejna.3 Možná již
tehdy šenkovala krčma ve Žďárkách dodávané pivo náchodských právovárečných měšťanů. Tuto
výsadu si nechali náchodští měšťané znovu potvrdit privilegiem Albrechta Václava Smiřického
z 12. 8. 1612.4 Ovšem zanedlouho o něj přišli. Pravděpodobně byla tato krčma spojena s místní
dědičnou rychtou, bohužel pro toto dosud pracovní tvrzení však chybí příslušné archivní prameny.
Jejich výskyt je rovněž sporadický i pro první polovinu 17. století, kdy se dochovaly dva urbáře
náchodského panství z let 1628 a po 1631. Zaznamenávaly poddanské platy, dávky, případně
robotní povinnosti. V obou je zdejší vesnice nazvána shodně – Žďárky („Zdiarky“).5 Ničivá
třicetiletá válka se přehnala i přes zdejší lokalitu. Ta tehdy představovala zřejmě obtížně dostupný
terén a znamenala pro mnohé postižené obyvatele z okolí jistou naději, že zde možná najdou
bezpečný úkryt.6
V polovině 17. století vznikly pro Čechy dva důležité soupisy na celozemské úrovni, které
mj. zachytily i soudobý stav ve zdejší lokalitě. Předně byl v r. 1651 pořízen soupis poddaných podle
víry a vzápětí soupis daňových povinností – tzv. berní rula z r. 1654. V obou soupisech najdeme pro
Žďárky první známá příjmení místních sousedů – menších sedláků a chalupníků, např. Bernard,
Bohadlo, Jirman, Kubeček, Kymr, Vávra, Vavřena a další.7
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Vítání občánků

V neděli, 15. 03. 2015, jsme slavnostně přivítali naše nejmenší mezi nové občánky obce. Pozvání
přijala 4 děvčátka: Šárka Součková, Lucie Nováková, Lucie Matěnová, Tereza Vondřejcová a jeden
chlapec: Roman Barachet. Děti pozorně poslouchaly vystoupení místních školáků pod vedením paní
učitelky Ivety Balcarové. Na závěr obdžely drobné dárky a maminky květinu.
Všem děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí.

ZPRÁVY OD NAŠICH NEJMENŠÍCH
V měsíci lednu se konal ve škole zápis do 1.třídy. Šest našich kamarádů ze školky (dva chlapci:
Matouš Zelený, Jan Bernard a čtyři dívky: Lucie Komárová, Klára Hybšová, Andrea Bartoňová a
Tereza Laschová) ho úspěšně zvládlo.
Na únorovém karnevalovém reji si děti zasoutěžily, zatančily a zadováděly. Každý, kdo se zúčastnil,
si odnesl domů sladkost a nafukovací balónek.
Velmi přínosná byla návštěva truhlárny pana Součka a kovárny pana Jirmana. Za umožnění
návštěvy děkujeme.
Před Velikonecemi jsme ve školce uspořádali společně s paní Píšovou akci pro rodiče "Tvořivé
odpoledne rodičů s dětmi". Sešli jsme se v hojném počtu a vytvořili pěkné velikonoční slepičky.
Odpoledne se vydařilo.
Příjemným zpestřením byla také navštěva JD v Hronově , kde jsme shlédli zábavný pořad "Jaro je
tady". Děti se dozvěděly, které zvyky dodržovali lidé mezi masopustem a Velikonocemi.
V dubnu začly jezdit "starší děti" splečně se školáky na plavecký výcvik.
Na besedě se zdravotní sestrou pí Urbanovou si děti zopakovaly základní hygienické návyky a

zdravotní hlídka ze školy nám ukázala první pomoc při zdravotních problémech.
V květnu jsme uskutečnili procházku s maminkami do pěkné okolní přírody s kytarou a písničkami.
Svátek dětí jsme oslavili hledáním "Dračího pokladu". Dále plánujeme celodenní výlet do Náchoda,
kde nás čeká v Dominu zkouška sportovní zdatnosti. Oběd bude následovat v přírodě a výlet bude
ukončen návštěvou mědvedů u zámku. Na konci školního roku se rozloučíme s předškoláky již
tradiční akcí "Pasováním na školáky". Děti obdrží drobné dárky a pamětní list. V další životní
etapě jim přejeme pěkné známky a hodně kamarádů.

KRÁSNÉ LÉTO A HODNĚ SLUNÍČKA přejí všichni ze školky.

Základní škola
Finišujeme
Zdravíme všechny, kteří čtou červnový Žďárecký zpravodaj. Je to až neuvěřitelné, ale
docela rychle nám končí další školní rok. S přibližujícím se koncem se čas nějak zrychluje. Během
jara jsme s dětmi absolvovali kromě pilné výuky i zajímavé a různorodé aktivity.
V březnu jsme vyrazili do hvězdárny v Hradci Králové. Je tam vybudované nové
planetárium. Zhlédli jsme digitální projekci programu o vesmíru a byli jsme jako v jiném světě.
Informace, které jsme na místě získali, jsme si uložili do paměti. Pro mnohé z nás to byl fascinující
zážitek.
V tomtéž měsíci nás navštívily studentky z gymnázia v Broumově s promítáním několika
krátkých filmů o dětech. Jsou to filmy, které upozorňují na to, že i když je někdo jiný, nemusí být
špatný, že si můžeme stěžovat na to, jak se máme špatně, ale je mnoho lidí, kterým se daří o mnoho
hůř. Promítání pořádá organizace Člověk v tísni a celý projekt se jmenuje Jeden svět.
Na začátku dubna jsme si pozvali do tělocvičny dechový orchestr ze ZUŠ v Hronově. Pod
vedením pana učitele Meiera nám žáci zahráli různé dechové skladby. A paní učitelka Meierová
Genrtová nás poučila o původu a historii různých dechových nástrojů. Některé děti si zkusily i
dirigovat.
Protože nedbáme jen o duši člověka, ale i o jeho tělo, pozvali jsme si do školy zubní
hygieničku. Paní Králová s dětmi moc pěkně mluvila o zubech a zubní hygieně. Všem dětem
poradila, jak si mají správně čistit zuby. Komu nešlo čištění po slovním návodu, tomu pomohla i
prakticky.
V dubnu žáci zahájili kurz plavání. Opět jezdily všechny ročníky a předškoláci z MŠ.
V květnu se členové zdravotnického kroužku pod vedením paní Aleny Urbanové účastnili
okresní soutěže mladých zdravotníků. Umístili se na čtvrtém místě.
V tomtéž měsíci byl ukončen 10. ročník regionální soutěže „Děti rodnému kraji“ vyhlášené
na soutěžní téma Komentovaná fotografie aneb „Postřehy z mého kraje“. Soutěž vyhlašuje
Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec a redakce vlastivědného sborníku Rodným krajem.
Do soutěže se přihlásily 4 děti z pátého ročníku. Tři z nich obsadily v kategorii A první tři místa.
22. května pořádala naše škola turnaj málotřídních škola ve vybíjené. V tělocvičně se sešlo
pět zápasících družstev s pedagogickým doprovodem. Hrálo se jako o život. Na prvním místě se na

počet vyhraných zápasů umístilo družstvo Velkého Dřevíče a Žďárek. Musel se tedy dopočítat
počet vybitých protihráčů. Žďárky měly o 6 vybitých méně. Skončily tedy na druhém místě. Třetí
byly děti z Babího, čtvrté děti ze Suchého Dolu a pátí byli žáci z Bukovice. Musím zde zmínit, že
naše děti nejen výborně hrály, ale také se moc hezky chovaly. Při zápase se slabším soupeřem
dávaly možnost zahrát si i slabším spoluhráčům, když viděly, že soupeř je ne tolik zdatný, nedávaly
velké rány a děti z jiného týmu šetřily. Musíme je pochválit, pro nás jsou prostě jedničky.
Moc také děkujeme všem vám, kteří jste nám pomohli turnaj zajistit. A to jak po stránce
věcných darů pro účastníky turnaje, tak i finančními sponzorskými dary. Poděkování zaslouží též
obecní zastupitelstvo, které turnaj podporovalo fyzicky, psychicky i finančně, dále paní
vychovatelka Iveta Balcarová za perfektně zvládnutou organizaci turnaje po všech stránkách a také
paní učitelka Daniela Sidney – časomíra a paní asistentka Daniela Eichlerová – fotografka.
Během celého školního roku jsme navštěvovali divadelní představení v Jiráskově divadle
v Hronově, v Beránku v Náchodě a měli jsme umělce i přímo ve škole.
Už máme také za sebou školu v přírodě. Tentokrát jsme jeli do Janoviček u Broumova. Je
tam krásně a perfektní zázemí. Poštěstilo se nám i s počasím. Letos jsme si hráli na pravěk. Lovili
jsme mamuta, vyráběli jsme si „oblečení z kožešin“, ozdoby a zbraně z přírodních materiálů a kostí
a představovali jsme, jak asi lidé v pravěku žili, jak se museli chovat a co museli dělat. Trénovali
jsme odvahu a vytrvalost pravěkých lidí delšími pochody a stezkou odvahy. Všichni naši „pravěcí
lidé“ byli k užitku své tlupě i celému kmeni a pobyt si užívali. Na koních jsme nejezdili. Ale svezli
jsme se na vozících zapřažených do psích spřežení. A že to frčelo. A toho štěkání a mazlení se
čtyřnohými kamarády. Všichni přece víme, že už v pravěku začal pes kamarádit s člověkem.
Samozřejmě jsme se byli podívat v klášteře v Broumově a v nově otevřených a upravených
klášterních zahradách. Je to i typ pro vás na hezký výlet. A určitě se nezapomeňte zastavit na
soukromé farmě – zoo Wenet na cestě k hraničnímu přechodu v Otovicích. A ještě jedna
zajímavost. Přijeli za námi bratři Vackovi s dalekohledem. Chtěli jsme pozorovat západ sluníčka.
Ale byly mraky, slunce nebylo vidět. Podívali jsme se alespoň na rozhlednu na Ruprechtickém
Špičáku a později ještě na Venuši.
V červnu nás čeká ještě jedna akce – dopravní výuka na dětském dopravním hřišti v Bělovsi.
Jako každoročně tam pojedou i letos čtvrťáci. Pokud dobře obstojí v jízdě zručnosti a dopravních
testech, přivezou si svůj první řidičský průkaz. Sice jen na jízdní kolo, ale i to se počítá.
To nejdůležitější nakonec. Vydání závěrečného vysvědčení za školní rok 2014/2015.
Rozloučíme se s 10 páťáky. Tři z nich odcházejí na víceletá gymnázia, ostatní na 2. stupně různých
základních škol. Tak ať se daří i nadále ve zdraví a spokojenosti.
V době hlavních prázdnin dojde k celkové rekonstrukci horního poschodí budovy MŠ
včetně úplné výměny střešní konstrukce a jejího pokrytí. Děti z MŠ budou 14 dní na začátku
prázdnin provizorně umístěny v přízemí ZŠ. Otevření MŠ a docházka do MŠ posledních
čtrnáct dnů hlavních prázdnin bude operativně řešena podle aktuálního stavu rekonstrukce.
Situaci v MŠ bude přizpůsoben i provoz školní kuchyně. Bude se tedy určitě vařit prvních 14
dní o prázdninách, na konci prázdnin se opět bude školní jídelna otevírat podle aktuální
situace rekonstrukce mateřské školy.
Mějte hezké léto plné sluníčka a samých dobrých zpráv.

Milena Štelzigová

Stručně z činnosti SDH Žďárky v letošním roce 2015
Letošní 136. rok činnosti dobrovolných hasičů ve Žďárkách zahájili hasiči s nově zvoleným
výborem, který byl zvolen na VVH dne 6. 12. 2014. Ve volebním období 2015-2019 máme opět
zastoupení ve vedení okrsku Hronov. Referentem mládeže okrsku Hronov byl zvolen
Bc. Štefan Komár.
V současné době je registrováno ve sboru dobrovolných hasičů ve Žďárkách 74 mužů, 36 žen
a 21 mladých hasičů, dohromady tedy 131 členů.
V měsíci únoru jsme uspořádali již 112. hasičský ples.
Devět členů zásahového družstva se 16. 3. 2015 zúčastnilo zdravotního školení, které se konalo
v hasičské zbrojnici ve Velkém Poříčí. Na školení velitelů a strojníků byli 24. 3. 2015 přítomni
velitel Hrubý Josef a strojníci Nývlt František a Bohadlo Michal.
Od začátku roku probíhají práce na rozsáhlé modernizaci technického vybavení zásahového a
soutěžního družstva, které jsou poměrně časově a finančně náročné.
Dne 30. 4. jsme zorganizovali a připravili za finanční spoluúčasti s Obecním úřadem Žďárky
akci „pálení čarodějnic“.
Dne 16. 5. se soutěžní družstva zúčastnila okrskové soutěže okrsku Hronov ve Velkém Dřevíči,
kde obsadilo družstvo „A“ 5. místo a družstvo „B“ 7. místo.
Žďárecký SDH je spoluzakladatelem Ostašsko-Borské ligy v požárním sportu. V letošním roce
probíhá 1. ročník, ve kterém je zařazeno devět soutěží. Třetí soutěží v pořadí ligy byla Žďárecká
špička (13. ročník), kterou jsme uspořádali 30. 5. 2015. V kategorii žen se umístila družstva
v pořadí: 1. Velký Dřevíč, 2. Vysoká Srbská, 3. Bystré. V kategorii mužů bylo toto pořadí:
1. Bezděkov, 2. Velké Petrovice, 3. Suchý Důl. Družstvo mužů Žďárky „A“ obsadilo 6. místo,
družstvo mužů Žďárky „B“ skončilo na 11. místě. Po 4 soutěžích ligy je družstvo Žďárky „A“
na průběžném 4. místě.
Mladí hasiči pracují pod vedením Štefana Komára a Leony Lamkové.
K 1. 1. 2015 založil čestný starosta SDH Žďárky Antonín Bohadlo „Klub starých hasičů SDH
Žďárky“. Klub sdružuje členy sboru nad 65 let (nečleni výboru SDH). Členové klubu se scházejí
každou první neděli v měsíci od 10ti hodin v hospodě „U Václava KD Žďárky“ k přátelskému
předobědovému posezení, popovídání a získání informací o dění v našem sboru.
Členové klubu budou dle svých možností a schopností pomáhat při akcích organizovaných výborem
SDH (soutěže, brigády, ples, apod.). A že to již dobře „funguje“ je skutečnost slušné účasti na
našich setkáních (ne schůzích!) a již aktivních účastích při zajištění plesu, brigádách při přípravě na
akci „pálení čarodějnic“ a přípravě na 13. ročník Žďárecké špičky i jejím konání.
Tradiční opékání kýt máme naplánované na 8. 8. 2015. Zveme všechny členy SDH na příjemné
posezení.

Na závěr přejeme všem spoluobčanům pohodové léto bez požárů.
Výbor SDH Žďárky

TJ Sokol Žďárky
Sportovní soutěže a vesnická tělovýchova
Stolní tenisté ukončili soutěžní období ročníku 2014-2015. Muži "A" obsadili v okresním
přeboru 1. třídy 6. místo. Muži "B" skončili v okresním přeboru 4. třídy předposlední.
Své soutěže zahájili také tenisté. Družstvo mužů a družstvo mužů-veteránů zatím v okresním
přeboru shodně 1x zvítězilo a 2x prohrálo.
Velkého úspěchu dosáhli fotbalisté Sokola Žďárky. Stali se přeborníky okresu v malé kopané
"Futsal FIFA" v ročníku 2014-2015. O svém prvenství rozhodli až v posledním utkání soutěže
vítězstvím nad FK Vernéřovice 2:0, když obě branky vstřelil Radek Sedláček.
Téměř v polovině je 48. ročník soutěží vesnických TJ. Naši sportovci jsou v průběžném
hodnocení zatím na 2. místě.
V družstvech vybojovali 1. místo žáci ve florbale. 2. místo žáci a muži ve stolním tenisu a 3.
místo dorostenci ve stolním tenisu. V soutěžích jednotlivců ve stolním tenise byli z našich zatím
nejúspěšnější a 1. místo obsadili Karla Sedláčková, Denisa Hanzlová, Václav Špaček ml., ing.
Vladimír Jerman, ing. Karel Staněk a Vlastimil Sedláček, - 2. místo Vojtěch Jerman a Kateřina
Jermanová, - 3. místo Mgr. Jana Píšová, Radek Sedláček a ing. Miloš Jerman.
Atletických závodů na Hamrech jsem se zúčastnili 13. června. Sportovci získali 13 prvních míst
– v hodu granátem: Vojtěch Jerman, Tereza Sedláčková, Ondřej Jerman, Dagmar Šimková, v hodu
koulí: Tereza Sedláčková, Martin Neuschl, ve skoku do dálky: Pavel Šimek, Martin Neuschl,
Dagmar Šimková, Vratislav Hanzl a v běhu: Pavel Šimek a Ondřej Jerman. Druhá místa obsadili –
v hodu kriketovým míčkem: Matěj Souček a Pavel Šimek, v hodu granátem: Vratislav Hanzl, ve
skoku do dálky: Matěj Souček, Ondřej Jerman a v běhu: Vojtěch Jerman, Martin Neuschl a
Vratislav Hanzl. Třetí místa obsadili v hodu kriketovým míčkem: Martin Prouza a v hodu
granátem: Jan Jirman, ve skoku do dálky: Vojtěch Jerman a Jan Jirman.
Poslední závod, který se konal, byl duatlon v Olešnici u Červeného Kostelce (běh, kolo, běh).
Tentokrát nás reprezentovali pouze tři závodníci a to: Pavel Šimek - 1. místo, Vojtěch Neuschl - 2.
místo a Michal Dlhopolec - 5. místo.
Do dalších soutěží zveme naše sportovce i spoluobčany a přejeme jim hodně sportovních
úspěchů.

TJ Sokol Žďárky – oddíl cvičení dětí
I v roce 2015 dále pokračujeme v našem všestranném cvičení s dětmi. Z finančních příspěvků od
rodičů jsme dětem zakoupili nová trička - kluci cvičí v modrém a děvčata v růžovém tričku. Ještě
nám zbylo i na nové náčiní a pomůcky do tělocvičny.
Scházíme se v úterý ve dvou skupinách. Menší děti od 16 h se svými vedoucími Leonou
Lamkovou a Marcelou Komárovou, větší s Hanou Staňkovou od 17 h.
Menší celou zimu s velkým zápalem trénovali, nejvíce je baví šplh, švihadlo a překážková dráha.
Větší poctivě pracují na své fyzičce a zlepšují své sportovní dovednosti. Moc nás bavilo cvičení na
airtracku - nafukovací žíněnce (8m dlouhé), kterou nám půjčila paní Staňková od dětí ze „Skalice“.
Některým se podařilo skočit svoje první salto.

V soutěži vesnických jednot jsme zatím absolvovali jen gymnastický čtyřboj a ten se nám povedl.
Celkem odjelo závodit 16 dětí, svoji první soutěž si vyzkoušely Nela Švorcová a Natálka Hrubá.
Přivezli jsme 7 vynikajících umístění.
2. místa - Souček Matěj, Píša Šimon
3. místa - Prouza Martin, Dlhopolcová Denisa,Vrabcová Nela, Turinská Kristýna,
Dlhopolec Michal
Teď jsme v plné přípravě na atletiku – běh, skok a hod. Abychom si nácvik zpestřili, hrajeme
softbal a docela nám to jde.
Staňková Hana

SOUTĚŽ
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma:

Naše obec včera, dnes a zítra
Svoje díla prosím posílejte na adresu: katerina.vondraskova@seznam.cz
nebo odevzdejte originály do místní knihovny paní Ivaně Zelené nebo paní Janě
Jirmanové.

Uzávěrka soutěže je 30. 09. 2015.
Každé dílo čitelně podepište, napište
název a věk autora. Výstava těchto
děl bude uskutečněna v den oslav a
soutěžící s největším počtem hlasů
bude odměněn.
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