Červen 2011

Opravená komunikace v místní části Horní Ţďár

Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. června 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a
v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění přednesený Závěrečný účet obce a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření se závěrem, ţe při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2010.
2. pouţití rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Ţďár nad Orlicí
k níţe uvedeným účelům:
vybudování nového domečku pro MŠ na školní zahradě
30 000,- Kč
zakoupení větších lehátek a nového povlečení do MŠ
10 000,- Kč
dokoupení školních lavic
12 000,- Kč
a
prodlouţení provozu MŠ od 1.9.2011 do 16. hodin a s tím související krytí
případné ztráty výsledku hospodaření v roce 2011.
3. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce
jejich provedením v účetním období 6/2011.
4. Smlouvu o dílo č. 841/RB/055/2011, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
841/RB/055/2011 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 841/RB/055/2011
mezi objednatelem Obcí Ţďár nad Orlicí a zhotovitelem STRABAG a.s..
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene NET/OSNM/972-14/2010
povinným Obcí Ţďár nad Orlicí a oprávněným VČP Net, s.r.o..

mezi

6. Smlouvu o zřízení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IP-122003170/VB4 mezi povinným Obcí Ţďár nad Orlicí a oprávněným ČEZ
Distribuce, a.s...
7. aktualizované znění Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictví jejich mobilního svozu mezi Obcí Ţďár nad Orlicí a
provozovatelem ASEKOL s.r.o..
8. Dodatek č. 9 Smlouvy o odběru a uloţení odpadu mezi objednatelem Obcí
Ţďár nad Orlicí a zhotovitelem ODEKO s.r.o..
9. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěrečný účet a Zprávu o výsledku hospodaření DSO Tichá Orlice za rok
2010.
2. Závěrečný účet a Zprávu o výsledku hospodaření DSO Poorlicko za rok
2010.
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. koupi nabídnutého pozemku p.č. 730/35 v k.ú. Ţďár nad Orlicí.
2. podání ţádosti o dotaci na projekt „Energetické úspory ZŠ a MŠ ve Ţďáru
nad Orlicí“.
Zpracovala: M. Benešová
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Váţení spoluobčané,
jarní čtvrtletí nám nepřineslo jen příjemné počasí, ale bylo také bohaté na
kulturní akce a události v obci.
Tradičně jsme se 30.4.2011 slétli a oslavili svátek
čarodějnic a čarodějů – Filipojakubskou noc pálením ohně a rejem na hřišti ve Ţďáru nad
Orlicí. I kdyţ počasí příliš nepřálo, misi můţeme
povaţovat za více neţ splněnou.
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I přes pověrami
opředené datum pátek
13. – 13.5.2011 vyrazil
autobus pana Matějky
směr Kutná Hora a
zámek Kačina. Druhému
obecnímu výletu seniorů
naopak počasí přálo a my
plni pozitivních záţitků si
jiţ teď přejeme, aby
stejná pohodová nálada
panovala i na výletech
příštích.

Dětský den jiţ také patří mezi
neodmyslitelné jarní akce obce.
Letošní svátek dětí jsme oslavili
sportovní aktivitou na Ţďárovské
olympiádě. Kromě „známých
osobností českého sportu“ děti
k výkonům motivovaly krásné
soutěţní ceny. Za finanční
podporu nebo přímo zakoupení
cen děkuji:
J. Karáskovi ml., T. Rufrovi,
firmě
Českomoravské
štěrkovny a.s., R. Schromovi
ml.,
Ivetě
Cvejnové,
L.
Peterkovi, P. Nedomanskému.
Heliem plněné balónky zajišťoval
tradičně A. Plíhal, za atrakci
v podobě dvou jezdeckých koní mnohokrát děkujeme R. Schromovi st.. Shlédli
jsme poučnou ukázku psovodů Městské policie Rychnov nad Kněţnou a ani hasiči
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nezklamali. Jejich „pěna“ byla pro
děti
jako
kaţdoročně
zlatým
hřebem Dětského dne.

Dne 18.6.2011 se
slavilo. U příleţitosti 50.
Výročí od zahájení provozu
v nové budově školy se
v Základní
a
mateřské
škole konal den otevřených
dveří. Zájemci si mohli
prohlédnout prostory školy
a posoudit, co vše se od
jejich „poslední“ návštěvy
změnilo. Zajímavá byla
také
výstava
fotografií,
historických
učebnic,
školních
pomůcek,
zalistovat
jste
mohli
v kronikách
základní
i
mateřské školy. Oslava,
v tom
pravém
slova
smyslu, se konala od 16.30
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hod.
v Restauraci
Pod
Kaštany.
Osobně
děkuji
dětem
a
pedagogickému
sboru za kulturní program,
jehoţ příprava stála všechny
zúčastněné mnoho času a
úsilí. Děkuji také personálu
kuchyně – p. I. Bohuslavové a
D. Berounské za vynikající
občerstvení
v podobě
sladkých dezertů. Povaţuji
toto společenské odpoledne za

vydařené, pouze škoda, ţe se nás
mnoho nezdrţelo k tanci a poslechu
ţivé hudby. Bylo by přece smutné,
kdybychom nemohli podobné akce
uskutečnit
z důvodu
nezájmu
občanů. A já pevně věřím, ţe
Ţďárováci se bavit umí…..

Krásné léto plné jenom
pozitivních zážitků Vám
přeje
Martina Benešová
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„Díky za krásný den.“
Pátek 13. Května – plný autobus – pěkné počasí a jedeme na výlet. Obecní
úřad pořádal pro nás „seniory“ zájezd na Kačinu a do Kutné Hory. Nálada byla
dobrá, památky krásné. Pod vedením naší starostky ţádné problémy, jen nás
bolely nohy. Jménem „seniorů“ díky a těšíme se na příští výlet.
Hana Petrláková

Hospodaření obce v roce 2010
Rozpočet obce Ţďár nad Orlicí na rok 2010 byl schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva obce 16.12.2009, a to jako vyrovnaný příjmech i
výdajích ve výši 4 128 120,- Kč. Skutečné příjmy obce v r. 2010 činily
4 393 140,- Kč a skutečné výdaje byly účetně vedeny ve výši 3 963 370,Kč. Z toho vyplývá, ţe obec vytvořila zisk ve výši 429 770,- Kč.
Obec čerpala v r. 2010 tyto dotace:
 Neinvestiční dotace z POV KHK

227 400,- Kč

 Neinvestiční dotace Volby do PS
(čerpáno 14 888,- Kč)

17 550,- Kč

 Neinvestiční dotace Volby do ZO
(čerpáno 14 293,- Kč)

19 000,- Kč

 Neinvestiční dotace Sčítání lidu 2011
(čerpáno 1 300,- Kč)

3 800,- Kč

 Finanční dar – soutěţ „Čistá obec“
60 000,- Kč
(čerpáno 42 166,- Kč, 17 834,- Kč zbývá dočerpat v r. 2011)
 Neinvestiční dotace od Úřadu práce

61 346,- Kč

Z výše uvedených finančních prostředků byly hrazeny kromě běžných
provozních nákladů obce (energie, veřejné osvětlení, údržba veřejných
prostranství, příspěvku na provoz místní ZŠ a MŠ, neinvestiční dotace TJ
Sokol, finanční zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů, platy
zaměstnanců a odměny členů zastupitelstva obce, kulturní akce atd.) např.
tyto akce:
úpravy obecního parčíku (kácení, provedení zdravotních řezů, vybudování
cestní sítě, pořízení laviček, nová výsadba), oprava exteriéru fotbalových
kabin, oprava asfaltového povrchu komunikace a parkoviště u místní
základní školy, požární automobil Škoda CAS 25 – RTHP, ozvučovací
technika, rozmetadlo pro posypový materiál, chladící vitrína do
obchodu se smíšeným zbožím.
V roce 2010 byly veškeré výdaje obce hrazeny z vlastních finančních
zdrojů.
Výtah ze závěrečného účtu obce zpracovala Martina Benešová
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ke dni 15.6.2011 má obec 437 obyvatel.
byl odtaţen – zrušen kontejner na komunální odpad na stanovišti „u rybníčka“.
Kontejner byl dlouhodobě zneuţíván k ukládání velkoobjemového odpadu,
bioodpadu, kamení a stavební sutě.
MUDr. Řezáč nebude v době letních prázdnin dojíţdět do naší obce, ordinovat
v prostorách obecního úřadu opět začne 13.9.2011 a po té jako obvykle kaţdý lichý
týden.

Zima byla dlouhá a mrazivá. O to bylo vítání jara radostnější. S nadšením byla spálena
„paní Zima – Morana“ a vhozena do řeky Orlice.
První nesmělé paprsky sluníčka nás všechny nabyly novou energií. Jaro bylo plné
společných akcí MŠ a ZŠ:
 15.3. – stavby ze stavebnic GEOMAC (dopoledne plné staveb a stavění ze stavebnic)
 28.3. – ţáci ZŠ zahráli pro děti MŠ pohádku, kterou si sami secvičili
 5.4. – zápis do MŠ; z MŠ odchází 7 předškoláků a stejný počet dětí byl i zapsán;
kapacita byla naplněna (24 dětí)
 18.4. – velikonoční výstava v Týništi nad Orlicí (ţáci ZŠ)
 19.4. – velikonoční dílna v MŠ, společné tvoření dětí a rodičů
 9.5. – výlet MŠ do Týniště nad Orlicí na vystoupení Základní umělecké školy
 25.5. – ZŠ shlédla vystoupení Základní umělecké školy v Týništi nad Orlicí –
dramaticko-literárního krouţku (2 pohádky)
 31.5. – sportovní den na školní zahradě ke Dni dětí
 2.6. – beseda Policie ČR (ţáci ZŠ + předškoláci z MŠ)
 9.6. – společné fotografování MŠ a ZŠ
 10.6. – zábavné dopoledne s církevní ZŠ Borohrádek v Týništi nad Orlicí
 17.6. – vystoupení dětí v Restauraci Pod Kaštany ke dni oslav 50. Výročí od zahájení
provozu v nové budově školy
 21.6. – společný výlet MŠ a ZŠ do Starých Hradů „Časem zpátky do pohádky“
 27. – 29.6. – sportovní utkání se ZŠ z okolí – ukončení celého školního roku
„hledáním pokladu“
Konec školního roku se blíží a s ním I vytoužené prázdniny. Přejeme
všem hodně sluníčka, krásné zážitky a hlavně načerpání nových sil do další
práce.
Iva Brandejsová, učitelka MŠ
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Okresní přebor II. třídy – jaro 2011
Po dobrém podzimu, kde jsme získali 25 bodů, se muţstvo připravilo na
jarní sezónu v klidu. O posilách jsme psali jiţ v minulém vydání zpravodaje.
Jediná posila Rudolf Čtvrtečka se uvedl hned na začátku sezóny. V prvních pěti
zápasech dal 6 branek. V zápase 19. Kola Ţďár – Dobré byl zraněn a do konce
sezóny se jiţ neprosadil. V zápase Rokytnice – Ţďár byli vyloučeni a potrestáni stop
na pět zápasů 2 hráči – Nedomanský, Škoda.
Konec sezóny se dohrával ve špatné atmosféře, neb ve zbylých šesti
zápasech se podařilo získat jen 7 bodů. Příčinnou tohoto poklesu byl malý počet
hráčů k zápasům. Příklad – v Rokytnici, Doudlebách a v Lípě bylo k dispozici jen
jedenáct hráčů. To zavinilo vyloučení a zranění. Nejlepšími střelci muţstva byli
Bílek a Čtvrtečka. I přes špatný konec se muţstvo umístilo na 5. Místě okresního
přeboru se 43 body.
Všem hráčům a fanouškům přejeme krásné sportovní záţitky v novém
ročníku 2011/2012.
Pořadí

mužstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Častolovice A
Dobruška B
Lípa A
Zdelov
Žďár
K. Lhota A
Petrovice
Doudleby B
Rychnov B
1.FC Rokytnice
Vamberk B
Solnice A
Dobré A
Černíkovice B

vítězná
utkání
20
18
16
13
12
11
10
10
9
8
8
7
3
2

remíza

prohra

skóre

body

5
5
2
8
7
3
5
4
6
5
3
4
7
4

1
3
7
5
7
12
11
11
11
13
15
15
16
20

89:19
72:33
71:26
49:27
53:42
43:48
42:46
41:43
42:47
48:61
56:80
42:69
30:77
23:83

65
59
50
47
43
36
35
34
33
29
27
25
16
10

Výbor TJ Sokol

Zpráva o činnosti SDH a JSDH Ţďár nad Orlicí
Duben

 Pravidelná schůzka sboru
 Dne 15.4.2011 se v katastru naší obce uskutečnilo okrskové
prověřovací cvičení většího rozsahu „Poţár v areálu skladu dřeva a
pískovny – Autodoprava Roman Schrom“
V 16.45 na pokyn velitele okrsku vyhlásil operační důstojník HZS
poplach pro jednotky ze Ţďáru nad Orlicí, Albrechtic nad Orlicí a
Týniště nad Orlicí.
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V 16.54, pouhých 9 minut
po vyhlášení poplachu,
dorazily první jednotky na
místo
zásahu
a
průzkumem
zjistily
rozsáhlý poţár suchých
travin, uloţeného dřeva a
nízkých dřevin.
Na likvidaci poţáru bylo
nasazeno celkem 28 muţů
ze třech sborů a 9 kusů
těţké i lehké techniky
(cisternová
vozidla
pro
hašení
a
kyvadlovou
dopravu vody z místního
rybníčku,
plovoucí
čerpadla, poţární stříkačky
PS12). V průběhu zásahu
byly
jednotky
nuceny
pouţít dýchací přístroje.
Plocha lokalizace poţáru
činila 350 m2, nasazeno
bylo 6 proudů „C“ a
spotřebováno 37 000 litrů
vody.
V okamţiku
nejintenzivnějšího hašení
protékalo
proudnicemi
2 400
litrů
vody
za
minutu. Oheň se podařilo
dostat
pod
kontrolou
v 18.25
a
zlikvidovat
v 18.45.
Toto ostré cvičení prověřilo připravenost dobrovolných jednotek
okrsku, jejich techniku i součinnost s obyvateli obce při ţivelné
situaci. Velitel okrsku touto cestou děkuje panu Romanu Schromovi
za propůjčení areálu a spolupráci při přípravě cvičení.
 Dne 30.4.2011 jsme opět technicky zajišťovali „Pálení čarodějnic“.
V letošním roce nám v hašení vydatně pomáhal déšť.
Květen
 Pravidelná schůzka sboru
 Dne 29.5.2011 jsme opět vypomáhali se zajišťováním Dětského dne na
místním fotbalovém hřišti. I letos jsme pro děti „vytvořili“ hasící pěnu,
která měla velký úspěch. Děti se opravdu vyřádily. Po vydatném
„válení“ v pěně jsme je museli opláchnout hadicí, aby si je rodiče vůbec
poznali☺.
 Byla provedena technická kontrola zásahového vozidla.
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Červen
 Pravidelná schůzka sboru
 Byly natřeny vrata v hasičárně.
 Provádí se rozsáhlejší údrţba hasičské techniky.
Za sbor dobrovolných hasičů Kamila Berounská a Tomáš Zahálka

Ze staré obecní kroniky
Tentokrát jsem kroniku otevřela na str. 311 aţ 325, kde jsou zaznamenány
události z let 1931 a 1932. Nejvíce zde kronikář popisuje probíhající hospodářskou
krizi, která těţce dopadla i na obyvatele naší obce a okolních měst. Propouštění ze
zaměstnání, vysoká nezaměstnanost, zdraţování potravin…
Najdeme zde i porovnání výsledků sčítání lidu z let 1921 a 1931. Zajímavé
je, ţe tento desetiletý cyklus byl zachován aţ do současnosti.
„… Sčítání lidu
Rok 1921
Ve Ţďáru 112 domů
Ve Světlé
17 domů
V Chotivi
15 domů
Celkem
144 domů

Rok 1931
623 obyvatel 134 domů 669 obyvatel
111 obyvatel
18 domů
93 obyvatel
102 obyvatel
16 domů
83 obyvatel
836 obyvatel 168 domů 845 obyvatel

Za deset let přibylo 24 domů, obyvatel nepřibylo, neboť při sčítání v roce 1931 je
zahrnuto i 10 kočovných cizinců…“
I přes hospodářskou krizi se stavěly nové domky.
„…Přírůstek nových domků v r. 1932
V roce 1932 vznikly ve Ţďáru 3 nové domky, a to:
1) Stanislava Šumpíka na H. Ţďáru
2) Josefa Rychtra, hajného z Albrechtic
3) Gustava Běly, kotláře (oba u silnice vedle konzumu)…“
A ještě jeden postřeh z kroniky z roku 1932:
„…Třešňové stromky na návsi
V měsíci dubnu vysazená byla náves 14 třešňovými stromky (u obecní váhy) v ceně 140
Kč…“
Ze staré obecní kroniky pro Vás vybrala Jana Řeháčková
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Obec Ţďár nad Orlicí v roce 1936
Díky materiálu, který mi věnovala p. Hana Petrláková z rodinného archívu,
mohu

přispět

do

rubriky

„Z

historie

naší

obce“

i

já.

Jedná

se

o kratičké shrnutí demografických a geografických údajů, občanské vybavenosti a
historie obce Ţďár nad Orlicí, tak jak byla obec představena v knize „MÍSTOPIS A
VEŘEJNÁ SPRÁVA KOSTELECKA A RYCHNOVSKA“ (vydána a vytisknuta
knihtiskárnou

Jar.

Čermáka

ve

Vamberku,

v zimě

1936

–

1937),

a to

v následujícím znění:

„Počet obyvatel 845. Počet domů 168. Velikost
katastru 933 ha/role 272, luka 138, lesy 465/. Vzdálenost
od sídla okresu 20,3 km. Nadmořská výška cca 250 m.
Četnická stanice Borohrádek. Ţelezniční stanice Ţďár nad
Orlicí, Čestice, Borohrádek, Týniště nad Orlicí. Pošta
Borohrádek. Škola Ţďár nad Orlicí /Chotiv přiškolen do
Šachova/. Ř. k. fara Borohrádek. Hřbitov Ţďár nad Orlicí
/Chotiv pohřbívá do Šachova/. Daňová základna 7 300 Kč.
Přiráţky obecní 250 %.
Starosta obce: Jan Potoček
Členové obec. Zastupitelstva: Jos. Provazník, Josef Škop,
Josef Svoboda, Jos. Chaloupka, Vinc Kobrč, Jan Karásek,
Jos. Krysten, Jar. Šumpík, Alois Vrbata, Josef Sekyra,
Jindř. Sekyra, Jos. Brandejs, Jos. Martinec.
Hostince: Marie Pfeiferové /náj. Jar. Červený/, Frant.
Moravce č. 43
Název obce pochází od slova „Ţďár“, které znamenalo
půdu neb pozemek „ţďářením“, tj. vymýcením a vypálením
získaný. Zprvu to byla vesnička malá, s popluţními dvory
Horní Ţďár, Světlá a Chotiv, jak poprvé se o tom činí
zmínka z roku 1342, kdy patřila i s městečkem Borohrádkem
ke zboţí pana Mikuláše z Potštejna. Od té doby majitelé se
střídali aţ do roku 1848, kdy v době zrušení roboty,
náleţela hraběti Františku z Lützova.
Z význačných budov moţno uvésti obecnou školu v roce
1828 postavenou a roku 1880 rozšířenou a pěknou budovu
Kampeličky z roku 1931. K obci Ţďáru náleţejí osady:
Světlá a Chotiv, jakoţ i tzv. „Tůmovka“.
Obecní kronika zaloţena jiţ v roce 1890 a vzorně
vedená býv. Řídícím učitelem p. Václavem Macháčkem. Po
jeho odchodu byl kronikářem p. řídící učitel Josef
Salavec.
Přepsala Martina Benešová
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Jsem ráda, ţe můţeme opět publikovat další zajímavou fotografii. Navazuje
na minulý úryvek ze staré obecní kroniky o fotbalovém druţstvu, které vzniklo ve
Ţďáru v roce 1933. Fotografie je z roku 1925 (moţná z roku 1926) a dokumentuje,
ţe na Světlé byla celá fotbalová jedenáctka jiţ o něco dříve. Nebylo snad ţádné
světelské stavení, kde by neměli nějakého fotbalistu.
Podle vyprávění bylo na Světlé fotbalové hřiště lemované břízkami v místě,
kde se říkalo „Na Vrších“, tedy na dnes jiţ odtěţeném kopci, přibliţně nad domem
Špačkových, č. 16 (dnes tedy náš dům). Vypráví se, ţe pokud brankář nechytil
prudkou střelu, skutálel se míč ze stráně aţ dolů k Faltovým anebo dokonce kolem
jejich pozemku aţ pod vesnici na pole.
Na fotografii je uprostřed první stojící řady nejvyšší postava pan Chaloupka,
krejčí, z č. 2, vedle něj vpravo pan Absolon (st.). Někde mezi fotbalisty je i pan
Typlt, jednoruký fotbalista, který podle vyprávění střílel neskutečně prudké kopy.
Za fotografii děkuji panu Absolonovi.
Jana Řeháčková
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Letnice (květen – červen)
Jedná se o svátky spadající na začátek letního období. Církev slaví v té době
svatodušní svátky, jejich termín je pohyblivý, závisí na datu Velikonoc, interval
mezi nimi je padesát dnů, tedy mezi 10. květnem a 13. červnem. Také se jim říkalo
rozálie, to podle mnoţství květin, hlavně růţí, na oltářích.
Lidové letnice se pravděpodobně vázaly k letnímu slunovratu. Nejstarší zprávu
z Čech zapsal kronikář Kosmas, kdyţ popisuje konání kníţete Břetislava II. (roku
1092). Ten prý vyháněl ze země čarodějníky a věštce, zakazoval vesničanům nosit
o letnicích ke studánkám dárky, zabíjet zvířata a obětovat je zlým duchům. To
všechno byly pohanské obyčeje a vládnoucí Přemyslovci se snaţili o jejich
potlačení.
Podobně jako o filipojakubské noci se leckde zaháněly čarodějnice a další zlé
síly zejména hlasitým práskáním biče. Na mnoha místech se konaly obchůzky
mezí a hraničních kamenů, které vyznačovaly území obce. Kontrolovaly se,
případně opravovaly, při té příleţitosti se také řešily sousedské spory o hranice
pozemků. V minulosti se pole obcházela a později objíţděla na koních a přitom se
prováděly různé magické úkony, které měly zajistit nové úrodě dobré počasí,
dostatek vláhy, a naopak zahnat krupobití, povodně a další přírodní katastrofy.
Někde se letnice nazývaly „koláčové svátky“. To proto, ţe se i na letnice
připravovalo dobré jídlo, hlavně pečivo. Původně slouţilo jako obětiny házené do
studánek a pramenů. Také kosmatice patřily k jídlům tohoto ročního období.
V některých rodinách jsou oblíbené dodnes. Připravovaly se z květů černého bezu
nebo akátu, obalených v trojobalu (mouce, vejcích a strouhance) a usmaţených.
Ve staročeských městech se na letnice provozoval zvláštní zvyk, který přišel
z ciziny. Nicméně v Čechách po husitských válkách byla tato zábava velmi
oblíbená. Na dlouhé dřevěné bidlo se upevnil pták, nejprve ţivý a teprve později
dřevěný, a konaly se závody v jeho sestřelení. Střelci, z kuší a později z pušek, byli
členy cechů, které zábavu organizovaly. Vítěz nosil celý den odznak svého
prvenství – stříbrného ptáka na řetězu. Dějiny střeleckých spolků se o těchto
zábavách zmiňují, doklady existují od 15. století snad ze všech měst, kde ţilo
německy ţijící obyvatelstvo.
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Do tohoto období patří další lidové obyčeje – jízdy králů, královničky, čištění
studánek a další obyčeje související s vodou a deštěm. Ještě v první polovině
dvacátého století patřily letnice mezi významné a oblíbené svátky.
(Podle knihy A. Vondruškové České zvyky a obyčeje
připravila Jana Řeháčková)

Znáte všechna zákoutí naší obce?
Nová hádanka:
Někdy projíţdíme (zvláště autem) opakovaně
místy, která ani nevnímáme! Poznáte, kam vede
tato silnice?
J. Ř.

Hádanka z minulého čísla:
Fotografie je pořízena v zatáčce před mostem
přes Tichou Orlici za Noskovými, pohled směr
Borohrádek.

A n a z á v ě r f o to g r a f i e n o v é h o
o b e c n í h o t r a k t o ru s „ po s á dk o u“ –
pr a c o v n í k y
ú d rţ b y
veřejných
pr o s t r a n s t v í ( P . Š v e h l a a M .
K o u ck á ) .
M.B.
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Životní jubilea – duben – červen 2011
70 let

Helena Havlová

81 let

Olga Cejnarová
Milada Dytrtová

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

Vzpomínka:
Dne 8. května uplynul jeden rok, co od nás odešla paní Olga Sládková ze Žďáru nad
Orlicí. Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Sládkova
Poděkování:
Děkuji za blahopřání k mým 81. narozeninám, zvláště za návštěvu zástupců vedení
obce, která mne velmi potěšila.
Milada Dytrtová
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