ČERVEN 2013

Oslavy 110. výročí založení SDH v obci 22.6.2013
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 12. června 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. účetní závěrku obce Žďár nad Orlicí, včetně HV, a to bez výhrad v rozsahu těchto
finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazu zisku a ztráty, přílohy
účetní závěrky. Dále ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2012 a to bez výhrad.
2. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
3. Smlouvu o dílo, mezi zadavatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Josefem
Kašparem – střechy 3D.
4. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem JD Rozhlasy,
s.r.o..
5. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem firmou Jaroslav
Roček, Ostřetín.
6. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem INKA dopravní
značení Hradec Králové, s.r.o..
7. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 29.8.2008 o zajištění pečovatelské služby na
území obce Žďár nad Orlicí mezi mandantem Obcí Žďár nad Orlicí a mandatářem
Geriatrickým Centrem Týniště nad Orlicí.
8. Smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-2010998/VB/02 mezi budoucím povinným Obcí Žďár nad Orlicí a
budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s..
9. Smlouvu o právu provést stavbu a o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-2010998/VB/02 mezi budoucím povinným Obcí Žďár nad Orlicí a
budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s..
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinným Obcí Žďár nad Orlicí a oprávněným
VČP Net, s.r.o..
11. zastupování obce JUDr. Pavlem Švandrlíkem, advokátem, se sídlem Na Lávkách 778,
517 41 Kostelec nad Orlicí na valné hromadě společnosti ODEKO s.r.o ve věci
vyslovení souhlasu s převodem obchodního podílu na ostatního společníka a jinou
osobu a učiněním rozhodnutí o přistoupení nového společníka Města Horní Jelení do
společnosti ODEKO s.r.o. dle předloženého návrhu a pověřuje starostku obce k udělení
a podpisu plné moci advokátovi k zastupování obce na valné hromadě společnosti
ODEKO s.r.o..
12. finanční dar ve výši 10 000,- Kč na veřejnou sbírku Královéhradeckého kraje určenou
obcím postiženým povodněmi v Královéhradeckém kraji.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu, provedená dne 15.4. a 2.5.2013.
2. nález kontroly České školní inspekce ohledně bezpečnosti provozu v ZŠ a souhlasí
s odinstalováním herních prvků vyžadujících dopadovou plochu a následným nabídnutím
těchto předmětů k prodeji.
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným
Obcí Žďár nad Orlicí a budoucím povinným Bc. Gabrielou Noskovou.
Zastupitelstvo obce revokuje:

1. usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.6.2012 ohledně prodeje části svého obchodního
podílu ve společnosti ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí, ZO neschvaluje prodej části
svého obchodního podílu ve společnosti ODEKO, s.r.o., a to v jakékoliv výši.
Zastupitelstvo obce nepřijímá:

1. nabídku pana Jiřího Šubrta na odkoupení obchodního podílu ve společnosti ODEKO
s.r.o..
Zpracovala: M. Benešová

Vážení spoluobčané,
jaro 2013 bylo v obci Žďár nad Orlicí bohaté na události. Byly zrealizovány další
akce plánované pro tento rozpočtový rok, zpestřili jsme si život tradičním „průvodem a
pálením čarodějnic“, „Dětský dnem“ a oslavili jsme 110. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v naší obci.
Již v měsíci březnu byly dokončeny arboristické práce, byla odborně ošetřena
lipová alej na návsi a veřejná zeleň u místní základní školy. V měsíci červnu byla
provedena náhradní výsadba (za skácené dřeviny u školy byl vysazen jírovec) a byla
obnovena okrasná zeleň v obecním parčíku. Na základě poptávkového řízení byl také
vybrán zhotovitel díla „Bezdrátový rozhlas v obci Žďár nad Orlicí, včetně osad Světlá,
Chotiv a místní části Horní Žďár“. Firma JD Rozhlasy dokončila instalaci venkovních
přijímačů s reproduktory, včetně vysílacího zařízení v měsíci květnu (nedokončené je
pouze „hnízdo“ přijímače s reproduktory v lokalitě u fotbalového hřiště, jelikož sloup
veřejného osvětlení, na němž bude zařízení nainstalováno, bude doplněn v rámci
realizace další akce „Veřejné osvětlení k hřišti“ – viz níže v textu). Výhodou nového
systému je nejen pokrytí všech obydlených částí obce, ale i propojení bezdrátových
místních informačních systémů s jednotným systémem vyrozumění a varování
Hasičského záchranného sboru ČR v případě mimořádné události. V současné době je
s firmou domluveno servisní seřízení, tak aby byly odstraněny nedostatky, které tento
nový způsob ozvučení přináší. Pokud by i tak měl někdo z občanů vážný problém
s přijímáním zpráv prostřednictvím bezdrátového rozhlasu, prosím o nahlášení tohoto
problému přímo mé osobě nebo v kanceláři obecního úřadu.
Dokončeno bylo i poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejné
osvětlení v lokalitě k hřišti“. Pro zhotovení akce byla vybrána firma Jaroslav Roček,
Ostřetín. Je zpracována projektová dokumentace, proběhlo jednání s vlastníky
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pozemků, na jejichž hranici by měly být lampy veřejného osvětlení umístěny a dále
probíhá sběr podkladů pro zahájení stavebního řízení v této věci. Předpokládaný
termín realizace je měsíc září 2013.
V říjnu minulého roku obdrželo zastupitelstvo obce petici od obyvatel osady
Světlá, v níž byla uvedena požadovaná opatření, která by měla vést k zvýšení dopravní
bezpečnosti v osadě. Na základě místního šetření byly tyto návrhy projednány se
zástupci Dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou a Odboru dopravy MěÚ
Kostelec nad Orlicí s následujícím závěrem:
v osadě Světlá může být na místní komunikaci (před rekreačním objektem
Kubátových)

nainstalován

zpomalovací

práh

–

společně

s potřebným

dopravním značením
na třech příjezdech do osady bude umístěno dopravní značení označující osadu
Světlá
zrcadlo v křižovatce u Polčákových bylo zamítnuto – špatnou viditelnost
způsoboval živý plot přesahující 70 cm výšky povolených v tomto dopravním
úseku
Dále bylo projednáno a schváleno umístění zpomalovacích prahů v obci Žďár nad
Orlicí, a to na komunikaci před dětským hřištěm. V souvislosti s pořízením dopravního
značení bylo uskutečněno poptávkové řízení na dodavatele. Z poptávaných firem byla
vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou – INKA dopravní značení Hradec Králové.
Termín realizace byl smluvně dohodnut v období od 1.7. do 31.7.2013.
Na závěr mi dovolte obrazem vzpomenout na naše obecní akce.
30.4.2013

se

jako

každoročně

uskutečnil

průvod

čarodějnic

zakončený neodvratitelným
skonem naší zástupkyně
v nelítostném ohni. I přes
nižší účast čarodějnic a
čarodějů považuji misi za
úspěšně splněnou.
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Dětský den nám
vyšel přesně na
1.6.2013.
Rada
starších
měla
nejprve obavy, aby
nám déšť nezkazil
plánované zkoušky
dospělosti mladých
bojovníků, ale náš
Šaman se projevil
jako profík a déšť se
spustil 5 minut po
oficiálním ukončení
akce.

Kromě
Šamana
chci
poděkovat všem, kteří se
organizačně zúčastnili a
sváteční dopoledne pro
děti pomáhali připravit.
Dík samozřejmě platí i
sponzorům – I. Cvejnové,
P. Nedomanskému a
v neposlední
řadě
R.
Schromovi za zajištění
dvou krásných koníků.
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Program Dětského dne byl
obohacen o ukázku sl. Vondráčkové a jejího psa Falca.
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Vítání občánků obce Žďár nad Orlicí
Dne 25.5.2013 mi bylo ctí uvítat nové občánky: Františka Konárka, Ondřeje Kouta a
Michala Kolibáče. Přejeme šťastným rodičům i jejich dětem hodně zdraví a spokojenosti
v dalších letech života.
Martina Benešová
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Již v prvním čtvrtletí roku 2013 byli starostové Královéhradeckého kraje
informováni, že v rámci úsporných opatření dojde k redukci autobusových
spojů, a to těch, které jsou málo
využívané.
Hlavními
argumenty
představitelů kraje pro toto úsporné
opatření je: neefektivní nárůst spojů
od roku 2009, nedostatečné využívání
těchto spojů, přizpůsobení rozsahu
veřejné dopravy možnostem kraje i
potřebám cestujících. Současně se
ukazuje, že opět roste tlak na obce,
aby se ve větší míře zapojily do
financování veřejné dopravy, která je
pro Kraj dlouhodobě ztrátová.
Toliko asi úvodem ke změnám v autobusových jízdních řádech, které se
dosti citelně od 9.6.2013 dotkly i naší obce. Na základě obdržené tabulky
s redukcemi měli starostové možnost se k těmto omezením vyjádřit. K tzv.
„vyjádření“ z mé strany došlo na schůzce s představiteli firmy OREDO, s.r.o.
dne 18.4.2013 v Kostelci nad Orlicí. Zásadním návrhem totiž pro naši obec bylo
zrušení spoje 9.35 hod. z Týniště nad Orlicí, pokračující ve směru Borohrádek,
který z Borohrádku v 10.00 hod. pokračoval přes Žďár zpět do Týniště nad
Orlicí (v Týništi navazoval na vlakový spoj) a zrušení spoje v 11.35 z Týniště nad
Orlicí do Borohrádku, který taktéž pokračoval ve 12.00 z Borohrádku přes Žďár
do Týniště nad Orlicí. Náhradou za tyto dva zrušené spoje měl být autobus,
který by z Týniště odjížděl v 10.35 hod. a nazpět z Borohrádku v 11.00 hod.
Těm, kteří tyto dopolední autobusové spoje využívali, je zbytečné vysvětlovat, že
návrh firmy OREDO by ani v nejmenším neřešil naši situaci, protože po
jedenácté hodině je možné využít vlakové spojení (i když chápu, že pro seniory
je vlakové nádraží méně dostupné) a opět by se vytvořila námi v předchozích
změnách kritizovaná dopolední proluka (v takto navrhované podobě – od 10.35
hod. až do 13.23 hod., kdy z Týniště jede vlak).
Zástupcům obce bylo na schůzce několikráte zdůrazňováno, že se jedná o
diskusi – vykomunikování nejlepšího řešení. Diskuse byla však pouze přípustná
ohledně časů odjezdů a příjezdů zredukovaných spojů, navrácení původního
stavu bylo absolutní tabu. Proto jsem po vyhodnocení situace ve spolupráci
s tajemníkem MěÚ Borohrádek vybrala to „menší zlo“ a dožadovala se alespoň
zachování spoje „dvanáctky“, která je zásadní pro návaznost vlakových spojů
v Týništi.
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Dalším nepříjemným překvapením bylo zjištění, že
díky označení „školní spoj“ nepojede o letních prázdninách
autobus, který v 7.03 vyjíždí z Borohrádku a 7.28 přijíždí do
Týniště. Na základě připomínek byla ale zapracována
mimořádná změna, a výše uvedený spoj bude provozován i
během letních prázdnin. Jelikož se ale jedná o mimořádnou
změnu udělanou po řádných změnách od 9.6.2013, není
tato změna udělána v podobě souhrnného jízdního řádu
visícího na zastávce. Kromě tohoto se mimořádná změna,
nezapracovaná do jízdního řádu na zastávce, týká také
spoje v 17.50 hod. z Borohrádku – 18.05 hod. v Týništi a spoje v 18.05 z Týniště
– 18.20 v Borohrádku. Nahrazuje autobusový spoj, který před změnou ideálně
s odjezdem o půl hodiny dříve navazoval na vlakový spoj ze směru od Hradce
Králové atd.. Toto nešťastné vykompenzování bylo způsobeno zrušením
autobusu, který před 9.6.2013 v dobu příjezdu vlaku měl příjezd z jiného směru
do Týniště nad Orlicí. Po rozhovoru s pracovníkem zodpovídajícím za plánování
a organizování autobusové dopravy v našem regionu, mi bylo přislíbeno, že se
tuto půlhodinovou proluku, mezi příjezdem vlaku a odjezdem autobusu se
zastávkou v naší obci, pokusí odstranit hned v příští zářijové – prosincové
změně autobusového jízdního řádu.
Co k tomu říci na závěr? Mám pocit hořkosti a bezmoci nad rozhodnutími
našich volených zástupců v Královéhradeckém kraji (především koalice ČSSD a
Komunistické strany). Jsem zastáncem racionálního ekonomického myšlení –
neboli „kupuj, na co máš“, ale ušetření avizovaných 3,5 miliónů Kč ročně
rozhodně není v hospodaření kraje suma, která by se nedala vyšetřit jiným
způsobem, než opětovným zkomplikování života lidem, kteří jsou z různých
důvodů závislí na veřejné dopravě.
Martina Benešová

Rozpočet obce Žďár nad Orlicí na rok 2012 by schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce
14.12.2011 jako schodkový:

příjmy 4 055 610,-- Kč
výdaje 4 278 500,-- Kč

Ztráta ve výši 222 890,- Kč byla kryta z rezerv minulých let.
Skutečné příjmy obce v roce 2012 činily 4 448 007,04 Kč a skutečné výdaje byly ve výši 4 704 682,38
Kč. Rozdíl ve výši 256 675,34 Kč byl kryt z rezerv minulých let.
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Obec v roce 2012 čerpala tyto dotace:
neinvestiční dotaci na volby do Zastupitelstva kraje

21 000,-- Kč

neinvestiční dotaci na volby prezidenta republiky/příprava/

1 000,-- Kč

neinvestiční dotaci ze SR

146 210,-- Kč

dotace pro ZŚ na vzdělávání

145 849,20 Kč

investiční dotaci z MMR na dětské hřiště

186 631,-- Kč

/dofinancování akce z vlastních zdrojů ve výši 79 985,-- Kč/
podíl z 3. splátky z odkupu plynovodní přípojky

70 880,-- Kč

Kromě běžných provozních nákladů obce (energie, veřejné osvětlení, údržba veřejných prostranství,
příspěvku na provoz místní ZŠ a MŠ, neinvestiční dotace TJ Sokol, finančního zajištění činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů, platy zaměstnanců a odměny členů zastupitelstva obce, kulturní
akce atd.) byly hrazeny tyto akce: výstavba dětského sportoviště, výstavba dětského hřiště, oprava
asfaltového povrchu komunikace před obecním úřadem, prodejnou a komunikace k nádraží.
Zpracovala Milena Tupcová, účetní obce

 ke dni 26.6.2013 má obec 473 obyvatel.
 MUDr. Řezáč nebude v době letních prázdnin dojíždět do naší obce,
ordinovat v prostorách obecního úřadu opět začne 25.9.2013 a po té jako
obvykle každý lichý týden.

Opět je za námi další školní rok, pro někoho ten první, pro jiného poslední
na této škole. Letos nás opustí tři „páťáci“, kteří budou dál „bojovat“ na jiných
školách a hledat si tak své místo v životě. Všichni jim moc přejeme, aby jejich
cesta byla úspěšná.
Naše práce v druhém pololetí byla podobná té z roků minulých. Jen s tím
rozdílem, že nás na začátku dubna navštívila Česká školní inspekce. A to je
vždy v životě každé školy důležitá, a řekla bych, i málo populární událost.
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Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného naší školou v MŠ a ZŠ. Několikastránková zpráva
obsahuje podrobné hodnocení naší práce, její plné znění je možné si přečíst u
nás ve škole nebo na Krajském inspektorátu České školní inspekce – dokument
je veřejně přístupný. Závěr vyznívá pozitivně, a proto bych ráda část textu
ocitovala:
„Předškolní vzdělávání je organizováno v přátelském klimatu, ve kterém je
patrná partnerská spolupráce mezi dětmi a učitelkami. Cíle, formy a metody
práce jsou naplňovány ve všech vzdělávacích činnostech. Výsledky dětí jsou
předpokladem jejich úspěšného přechodu do ZŠ.“
„Organizace výuky v ZŠ zohledňuje počty žáků v ročnících a respektuje
psychohygienické a pedagogické zásady výuky. Při rozvoji osobnosti žáků jsou
rovnoměrně a vyváženě využívány všechny formy a metody práce. Vzdělávání
žáků v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti je na velmi dobré úrovni.
Žáci jsou vedeni k praktickému uplatnění získaných vědomostí a dovedností.“
Velmi kladně byla hodnocena i spolupráce se zřizovatelem.
Závěrem bych proto ráda poděkovala všem, kteří k tomuto kladnému
hodnocení ČŠI přispěli. Přeji dětem, ale hlavně všem pracovníkům školy, krásné
prázdniny a načerpání nových sil do příštího školního roku.
Mgr. Jaroslava Bouchnerová, ředitelka ZŠ a MŠ
V programu oslav 110. výročí založení SDH ve Žďáru nad Orlicí nechybělo
vystoupení dětí z místní základní a mateřské školy.
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Jarní sezóna pro nás dopadla nad očekávání dobře. Po přípravě, která
zahrnovala jen několik tréninků a 3 přípravné zápasy, málokdo doufal v takový
úspěch. V této polovině sezóny jsme získali 25 bodů a za 8 výher, 1 remízu a 4
porážky, z čehož vyplynulo celkově pěkné 6. místo. Celkově jsme v sezóně získali 39
bodů (12 výher, 3 remízy a 11 porážek).
Naše mužstvo mělo v této části sezóny naštěstí více světlých chvilek, což dokládá
domácí výhra nad Lípou, Vamberkem nebo výhry ve Zdelově, v Kostelecké Lhotě a
v Solnici. Bohužel přišly i herní výpadky v podobě vysokých proher s Albrechticemi
nebo s Rychnovem.
Dobrý výsledek sezóny je zásluhou všech, kteří se podíleli, ať to jsou hráči,
členové výboru, pořadatelé, velký dík patří i obsluze občerstvení a především věrným
fandům.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na nadcházející sezónu 2013/2014. Přijďte
podpořit náš team v boji o body nejen v domácích zápasech na hřišti ve Žďáru nad
Orlicí.

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 13

K této fotografii můžeme doplnit, že po úspěchu v minulé sezóně se podařilo elévům
SK Albrechtice zvítězit v okresním přeboru Rychnovska. Na tomto úspěchu se podíleli
tři mladí fotbalisté ze Žďáru – Libor a Miroslav Šrajbrovi a Martin Berounský.
Gratulujeme!!!
Výbor TJ Sokol

Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Orlicí
Duben
Schůzka sboru.
Celý měsíc probíhaly různé opravy v hasičárně a její údržba. Dále se pracovalo
na Almanachu a přípravách na 110 výročí SDH Žďár nad Orlicí
30.4.2013 jsme již tradičně pomáhali s organizací ,,Pálení čarodějnic“.
Velitel JSDH a dva strojníci se účastnili školení v Bílých Poličanech.
Květen
Schůzka sboru.
Opět probíhali přípravy na oslavy na 110 let našeho SDH a opravy v hasičárně.
Jako například sádrování, malování, nátěr okna, parapetu a mříže, oprava
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stropu, zřízení vývodu na výfukové plyny při startování hasičského vozu a
další.
Ke sboru nastoupil nový člen Filip Šimerda.
Červen
Schůzka sboru.
Příprava na 110 let SDH byla v plném proudu. Za hasičárnou se udělala
zámková dlažba, protože zde nebyl rovný terén a parkovací místo z panelů pod
hasičský vlek. Dále se trošku poopravila vrata a odmastila podlaha od letitých
nánosů oleje po různých opravách hasičského auta. Nakonec se hasičárna
vyzdobila obrázky, které namalovali děti v místním kroužku Šikulka za pomocí
své vedoucí Simony Němcové. Na výstavku jsme přidali i kroniky, různé
diplomy a čestné uznání a pár historických dokumentů. Také jsme pracovali
na tisku a skládání almanachu.
Technická kontrola hasičského vozidla
Po vytrvalých deštích a povodních v naší republice jsme zorganizovali
povodňovou sbírku. Náš sbor přispěl menší částkou, za kterou se nakoupili
čisticí prostředky a ještě se vyhlásila sbírka pro občany Žďáru. Ti donesli
kartony s balenou vodou, čisticí prostředky, rukavice, dezinfekce, úklidový
materiál, a další. Někteří přispěli i finanční částkou a za tu jsme nakoupili
nářadí pro vyplavené. Všem občanům velice děkujeme za projevenou
solidaritu. Vybrané věci jsme odvezli na Červený kříž do Rychnova nad
Kněžnou,
vědí,

kam

těchto

kde

nejlépe

je

potřeba

materiálních

příspěvků.
Dne 22.6.2013 proběhlo
výročí 110 let SDH Žďár
nad Orlicí. Po ranním
vytrvalém dešti jsme měli
obavy o průběh oslav, ale
kolem deváté hodiny se
začalo
nakonec

vyjasňovat
bylo

a

docela
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pěkné počasí. Zahájení proběhlo v 11.00 hodin před hasičárnou. Přítomné
přivítala starostka obce paní Martina Benešová, starosta hasičů pan Libor
Václavík a člen výkonného výboru Okresního sdružení hasičů pan Horníček
z Borohrádku, který hasičům předal čestné uznání a pochválil sbor za jeho
práci v posledních letech. Po zahájení a prohlídce hasičárny jsme se přesunuli

na ,,Borek“, kde proběhlo
vystoupení
z Týniště
Následovalo

mažoretek
nad

Orlicí.

vystoupení

dětí z místní mateřské a
základní školy na školní
zahradě a prohlídka školy.
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Pak následovala ukázka pořádkové Policie z Hradce Králové a Rychnov nad

Kněžnou a děti i dospělí si mohli vyzkoušet jejich zásahové oblečení a
ochranné pomůcky do ostrého zásahu, obušky, beranidla a jiné.

Další ukázku předvedlo SDH Albrechtice s historickou stříkačkou. Nejprve
předvedli její moderní motorový pohon a poté i klasické ruční pumpování,
které si mohli vyzkoušet i přítomní zájemci. JSDH Borohrádek nám předvedlo
svůj zásahový žebřík a práci s lanem. Žebřík měl 30 metrů a unese 180 kg při
vysunutí a 220 kg pokud je opřen o budovu. JSDH Týniště nad Orlicí ukázalo
vyprošťovací techniku. Pomocí hydraulických kleští nám předvedli rozstříhání
auta při dopravní nehodě, pokud je potřeba vyprostit raněné. JSDH
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Albrechtice

přivezlo

protipovodňový

vak,

který

naplnili vodou a děti na něm
mohly skákat.

Na závěr hasiči nastříkali pěnu, která má
vždy velký úspěch a děti se opravdu
vydováděly.

Pak byl čas předat hasičům
vyznamenání za dlouholetou
práci

a

rozloučit

s přítomnými.

se
Večer

následovala

zábava

s Country kapelou.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem

členům,

odpracovali

mnoho

brigádnických
v hasičárně

kteří
hodin

a

zajišťovali

přípravy a realizaci výročí.
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Největší díky patří Obci Žďár nad Orlicí za finanční příspěvek na tuto akci a
zejména pak paní starostce Martině Benešové za pomoc při realizaci výročí.
Díky patří i jednotkám Policie a hasičských sborů, kteří se ve svém volnu a
bezplatně účastnili se svými ukázkami.

Ještě bych ráda poděkovala:
Simoně Němcové za pomoc při realizaci oslav a výzdobě hasičárny.
Aleši Plíhalovi, který pro děti nafoukl spoustu krásných balónků.
Václavu Vajglovi za dopravu historické koňky.
Richardu Michalcovi z Albrechtic za zapůjčení vraku na ukázku hasičů.
Manželům Moravcovým z Nové Vsi a jejich pomocníkům za občerstvení.
Tomáši Syrovému za ozvučení oslav.
Míše Duškové za pomoc při oslavách.
Dětem a učitelkám z místní základní a mateřské školy za přípravu
vystoupení a krásné výstavky.
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Mažoretkám Týnky za jejich vystoupení.
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

LETNICE – SVATODUŠNÍ SVÁTKY
Letnice jsou svátky pohyblivé. Slaví se 50 dní po Velikonocích. Letnice a
Velikonoce mají mnoho společného – oslavují přírodu – Velikonce jsou svátky
jara – Letnice jsou začátkem sklizně.

HISTORICKÉ SLAVENÍ LETNIC
Ve

starověku

slavila

tento svátek církev již brzy,
první

zmínky

objevují

až

ve

Protože
chápání

se
3.

však
století.

v křesťanském
Letnicemi

vrcholí

padesátidenní
Velikonoc,

byly

oslava
a

nadále

jsou Letnice považovány za
jednu

z nejvýznamnějších

křesťanských

slavností

vůbec. Ve 4. století se začala
v podvečer

slavnosti

slavit

VIGILIE (to je bohoslužba) a po ní se slavil OKTAV (to je seslání Ducha
Svatého). Odtud název Svatodušní svátky. Liturgická barva Letnic byla vždy
červená – slavnostní římský oděv byl barven purpurem – odtud původ barvy.
V českých zemích se Letnice slavily od příchodu křesťanství, ale ještě
dlouho

přetrvávají

pohanské

zvyky

a

obyčeje,

byť

upravené

na

nové

náboženství, jak dokládá kronikář Kosmas, když roku 1092 píše o knížeti
Břetislavovi II., že vyháněl ze země čarodějníky, věštce a pohanské hadače.
Kníže vykořenil též „OBYČEJE POVĚREČNÉ, které vesničané dosud pohané, o
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Letnicích

v OUTERÝ

nebo

ve

středu

zachovávali,

přinášejíc

dárky

ke

studánkám, oběti zabíjeli a zlým duchům obětovali“.
Letošní Letnice připadly na 19. května. V dnešní době se už tyto svátky
neslaví.
ZVYKY:
 STŘÍLENÍ KU PTÁKU – střílení lukem na tyč s atrapou ptáka
 ZPĚV VODNÍHO PTÁKA – to je hra pro mladé chlapce, to jsou ty méně
známé. Známější je JÍZDA KRÁLŮ, ale už se nespojuje s Letnicemi.
ZAJÍMAVÉ PRANOSTIKY
Na Svatého Ducha nesvlékej kožucha.
Déšť o Letnicích – slunce na Boží tělo.
Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.
Když prší na svatodušní pondělí, bude zkáza na sena.
Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
Zpracovala kronikářka Věra Václavíková

Nová hádanka:
Vybavíte si, v kterém místě se nachází tato nemovitost?

Hádanka z minulého čísla:
Pohled na budovu nazývanou „Tůmovka“.
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Prázdniny jsou tady ….a ,,ŠIKULKA“ se bude těšit na další
spolupráci v příštím školním roce.
Informace o fungování a veškeré instrukce budou včas oznámeny….
Přeji všem krásné prázdniny a v září nashledanou  

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 22

Vedoucí kroužku Simona Němcová
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Vítáme nové občánky
Michal Kolibáč

nar. 15.3.2013

Ladislav Havlíček

nar. 30. 3. 2013

Šťastným rodičům blahopřejeme.

Životní jubilea – duben – červen 2013
75 let

Růžena Bozetická

80 let

Václav Sládek

75 let

Adolf Hamm

70 let

Marie Lancmanová

70 let

Dagmar Karásková

83 let

Milada Dytrtová

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