ČERVEN 2016

Zasíláme letní pozdrav z naší obce – tentokrát z roku 1939
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 14. června 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. závěrečný účet obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
za rok 2015 a to bez výhrad.
2. účetní závěrku obce za rok 2015 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření obce za rok 2015 ve výši 2 122 868,24- Kč na účet 432 –
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
3. účetní závěrku a výsledek hospodaření ve výši 128 534,- Kč příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Žďár nad Orlicí za rok 2015 dle protokolu o schválení účetní závěrky - viz příloha a
převod výsledku hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žďár nad
Orlicí ve výši 109 254,- Kč do rezervního fondu a 19 280,- Kč do fondu odměn dle
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
4. přednesená rozpočtové opatření 5/2016 v plném rozsahu a pověřuje účetní obce jejich
provedením v účetním období červen 2016.
5. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru.
6. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Hřiště hrou s.r.o.
a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
7. přijetí investiční dotace ve výši 400 000,- Kč na projekt „Regenerace zahrady MŠ a ZŠ
ve Žďáru nad Orlicí“, která bude poskytnuta z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
8. Smlouvu o dílo mezi objednatelem Obcí Žďár nad Orlicí a zhotovitelem Zahrady pro
radost s.r.o a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
9. Darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Žďár nad Orlicí a obdarovaným Babybox pro
odložené děti – STATIM, z.s. a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
10. Darovací smlouvu mezi dárcem Obcí Žďár nad Orlicí a obdarovaným Diaklub Hradec
Králové a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
11. veřejnoprávní smlouvu na zajištění agendy speciálního stavebního úřadu ve věci
pozemních komunikací mezi Obcí Žďár nad Orlicí a Městem Kostelec nad Orlicí a
pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.
12. čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ pro rok 2016 následujícím způsobem:
 odvod 100 000,- Kč do fondu investic (za účelem jeho posílení).
13. čerpání fondu investic ZŠ a MŠ pro rok 2016 následujícím způsobem:
 malování interiéru (chodby, kuchyně a vstupu do MŠ) – 30 000,- Kč
 pořízení vchodových dveří do skladu školní jídelny – 20 000,- Kč
 odvod do rozpočtu zřizovatele (podíl na dofinancování projektu „Regenerace MŠ a
ZŠ ve Žďáru nad Orlicí“) do 31.8.2016 – 100 000,- Kč
14. aktualizovanou Směrnici č. 2/2016 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v Obci Žďár nad Orlicí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. přednesená rozpočtová opatření 2/16, 3/16 a 4/16 v plném rozsahu provedená dne
1.3.2016, 1.4.2016 a 1.5.2016.
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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou červnové vydání zpravodaje, které pro mě vždy
symbolizovalo očekávaný začátek klidnějšího prázdninového období. V průběhu
letošního léta bude ale vše jinak.
 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/305 ALBRECHTICE – BOROHRÁDEK –
ač se nejedná o investiční akci obce Žďár nad Orlicí, ale Královéhradeckého
kraje, rozhodně zásadně zasáhne do každodenního života občanů, a to ne jenom
naší obce. Stavba byla zahájena ve dnech 30. – 31.5.2016 od křižovatky u Krbů
v Albrechticích nad Orlicí. Jedná se o první etapu opravy, která by měla být
v průběhu měsíce října 2016 ukončena po zastavěné území obce Žďár nad Orlicí
(výjezd ze Žďáru nad Orlicí na Borohrádek). II. etapa opravy (ve směru na
Borohrádek) by měla být zahájena po skončení sezónní zimní údržby, tedy cca
v jarních měsících roku 2017. Uzavírka je z důvodu urychlení stavebních prací
úplná, PRŮJEZD JE POVOLEN OSOBÁM BYDLÍCÍM V OBCI ŽĎÁR NAD ORLICÍ
(a to jak úředně hlášeným či fakticky žijícím, majitelům nemovitostí a
rekreačních objektů v obci), DOPRAVNÍ OBSLUZE A AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ,
oficiální objízdná trasa vede přes Týniště nad Orlicí – Čestice – Borohrádek. Není
také žádným tajemstvím, že v době uzavírky je často využívána zkratka tzv.
„přes luka“. Kvalita povrchu této komunikace je hezky řečeno nevalná, ale
bohužel se jí přes četné urgence nepodařilo v době před uzavírkou opravit. I
když se jedná o hojně využívanou zkratku do Týniště právě žďárskými občany,
katastr obce Žďár nad Orlicí končí za Světelským mostem, tudíž (i kdybychom
chtěli) nemůžeme investovat veřejné peníze do komunikace jiných vlastníků a na
jiném katastru. Snad tedy alespoň bude dodržen příslib zástupců investora –
Královéhradeckého kraje a tato (ač ne oficiální) objízdná trasa bude opravena po
ukončení rekonstrukce. Dále žádám občany o bedlivé sledování aktuálních
informací ohledně změn v uzavírce prostřednictvím webových stránek, obecního
rozhlasu nebo úřední desky a informačních tabulí. Pokud by měl někdo
z místních problém s průjezdem ze strany Policie ČR či zhotovitele (fi. Eurovia
CS, a.s.), kontaktujte mě na mob.: 724 188 976.
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 REGENERACE ZAHRADY MŠ A ZŠ VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ – na základě
podané žádosti nám byla přidělena dotace v programu Podpora obnovy venkova
Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Regenerace zahrady MŠ a ZŠ ve Žďáru
nad Orlicí“. Díky této pozitivní zprávě se zastupitelstvo rozhodlo projekt
v letošním roce realizovat. Požadovaná dotace činí 400 000,- Kč a vysoutěžená
celková cena díla je 592 238,- Kč včetně DPH. A jak by měla tedy nově školní
zahrada vypadat? Návrh zahrady vychází z osvědčených metodik, z vlastních
zkušeností se hrou dětí i ze zkušeností pedagogického personálu. Cílem projektu
je vytvořit přírodní zahradu, kde jednotlivé prvky využívají potenciálu přírody,
jsou tvořeny přírodními materiály a zároveň nenásilnou formou a hravě
umožňují dětem se seznámit se zákonitostmi přírody. V letošním roce budou
realizovány následující prvky: dlažba před altánem, herní povrch, terénní
úpravy, mlhoviště, herní prvek kopeček s tunelem, herní prvek kladina, herní
prvek pružinová žába, herní prvek auto, tělocvičný prvek, lana mezi stromy,
vyvýšené záhony, vrbový tunel, vrbový plůtek. V rámci realizace projektu i
v rámci péče a údržby zahrady se počítá se zapojením dětí i rodičů. Děti budou
vysazovat rostliny v rámci pracovních činností i v rámci hry. Rodiče (respektive
členové

SRPŠ)

budou

pomáhat

s údržbou

i

drobnými

stavebními

a

zahradnickými pracemi při založení. Ostatní části projektu budou realizovány
v jiných etapách nebo svépomocně nezávisle na žádosti o dotaci.
 REKONSTRUKCE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU – tato dlouhodobě plánovaná
akce by se měla uskutečnit v průběhu druhé půlky prázdnin a optimisticky
doufám, že se nám všechny práce podaří úspěšně dokončit v brzkém podzimním
období. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace, která dle
zadání řeší výměnu střešní krytiny, latí a části krovů, vytvoření nové obecní
místnosti v podkroví, která bude nově propojena s kanceláří starosty, nový
vstup do kanceláří z chodby, kdy dojde k uvolnění dispozice v prostoru
současného WC, tak aby vzniklo nové sociální zázemí. Projektová dokumentace
dále řeší zhotovení tepelné izolace stropu, výměnu stávajících (původních)
dřevěných oken v budově – případné dobudování oken nových, výměnu
stávajících dveří a výměnu podlahové krytiny v kanceláři starostky a účetní,
výměnu

stávající

dlažby

v celé

budově

úřadu,

instalaci

klimatizace

a

rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí budovy. Další upřesnění očekáváme
na základě konzultace a odborných návrhů projektanta. V měsíci červenci by
měla být zveřejněna výzva k podání nabídky na výše uvedené práce a dohodnut
harmonogram prací s vybraným zhotovitelem. Dle tohoto harmonogramu budete
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informováni o případném omezení či úplném uzavření obecního úřadu pro
veřejnost. Prozatím je plánován provizorní přesun kanceláří OÚ do přízemí (vedle
obchodu se smíšeným zbožím). Prosíme tedy o notnou dávku tolerance v době
této zásadní rekonstrukce budovy. Děkuji.
 OPRAVA

POVRCHU

MÍSTNÍCH

KOMUNIKACÍ,

BUDOVÁNÍ

OBRUB

A

PŘÍPRAVA PRO VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU VE SMĚRU NA BOROHRÁDEK –
vzhledem k faktu, že se dařilo v minulých letech vytvářet přebytkové rozpočty,
rozhodlo se zastupitelstvo v letošním roce uvolnit část finančních rezerv
k mimořádným opravám místních komunikací. Byla jsem pověřena přípravou
výzvy k podání nabídky na opravu povrchu komunikace „u školy“ (poničená
rekonstrukcí veřejného prostranství v loňském roce, bude položena nová
asfaltová vrstva), komunikace u pí. Weigertové (dlouhodobě vyježděný a zničený
povrch

z recyklu

bude

nahrazen

asfaltovou

vrstvou)

a

komunikace

„k hřišti“ (část komunikace bude tvořit asfaltový povrch, část bude zhotovena z
asfaltového recyklátu s živičným nátěrem). Zároveň chci upozornit, že oprava
komunikací je jedním z hlavních cílů současného vedení obce a mohu přislíbit,
že i v příštím roce budou opět pro tento účel vyčleněny finanční prostředky –
např. pro významnější opravu komunikace do osady Chotiv.
Dalším z často diskutovaných obecních témat je vybudování chodníku od
obecního parčíku ve směru na Borohrádek. Během letošní rekonstrukce silnice
Albrechtice – Borohrádek se snad i tady blýská na lepší časy. Část obrub položí
v daném místě v rámci projektové dokumentace investor – Královéhradecký kraj.
Zbytek obrub chce zainvestovat Obec ze svého rozpočtu, jakožto první krok ke
stavbě chodníku. Zároveň ovšem ještě musí být na základě zpracované
projektové dokumentace zahájena jednání se Správou silnic Královéhradeckého
kraje o smlouvě o výpůjčce (obruby by byly umístěny na pozemcích ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje) a následném převodu. Další dobrou
zprávou je i dohoda s vlastníky pozemků o vydání předběžného souhlasu (do
dořešení vlastnických práv) k strpění dočasné terénní úpravy v místě pro pěší.
Co si tedy závěrem popřát? Já za sebe, ať to letošní léto není tak žhavé jako
loňské – člověku se ve vedrech špatně dýchá, natož pracuje, ať si děti krásně užijí
prázdniny, které budou plné zážitků, které je v dospělosti pohladí po duši a tradičně
Vám všem šťastné návraty z prázdninových cest domů….do Žďáru nad Orlicí .

Martina Benešová
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Situační nákres projektové dokumentace – vyobrazení prvků je pouze orientační, oproti
grafické příloze budou v letošním roce realizovány pouze herní prvky uvedené v textu
„REGENERACE ZAHRADY MŠ A ZŠ VE ŽĎÁRU NAD ORLICÍ“.
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 ke dni 15.6.2016 má obec 479 obyvatel.
 NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY ZE
STRANY NÁJEMCE TUNG DANG DUC BUDE OBEC ŽĎÁR NAD ORLICÍ
ZVEŘEJŇOVAT ZÁMĚR PODLE USTANOVENÍ § 39 ODST. 1 ZÁKONA
Č. 128/2000 Sb., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ O PRONÁJMU
PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ ZA ÚČELEM PROVOZOVÁNÍ
OBCHODU SE SMÍŠENÝM ZBOŽÍM. DOBA PRONÁJMU MOŽNÁ OD
1.1.2017. BLIŽŠÍ INFORMACE PŘED ZVEŘEJNĚNÍM ZÁMĚRU
PŘÍPADNÝM ZÁJEMCŮM PODÁ STAROSTKA OBCE, MOB.:
724188976.

Vážení občané,
školní rok opět utekl jako voda. Byly dny náročné, ale i dny naprosto pohodové.
Dobrý pocit mám z celoroční akce „Celé Česko čte dětem“, z návštěvy planetária a
Divadla Drak v Hradci Králové, z projektových dnů i z úžasného školního výletu ZŠ na
Skautskou základnu do Vamberka a MŠ byla v ZOO ve Dvoře Králové. Vyšla nám
dotace na obnovu školní zahrady, v malé třídě máme data projektor a ve školkové
ložnici bude během prázdnin nový nábytek. To je jen něco málo ze změn, ke kterým
došlo nebo teprve dojde, do září 2016.
Mám pro Vás, věřím, že milé, překvapení. Součástí každého červnového článku
budou slohové práce žáků 5. ročníku na téma: “Mých 5 let ve žďárské škole.“ Letos
nás opustí pět páťáků a určitě se nám všem bude stýskat. V září místo nich přibudou
čtyři prvňáci.
Chtěla bych poděkovat za vzornou práci v průběhu celého školního roku
kolektivu zaměstnanců základní i mateřské školy, paní starostce i zastupitelům, všem
členům Divadelního spolku a členům SRPŠ, zejména těm aktivním, bez jejichž pomoci
bychom spoustu krásných aktivit dětem nezajistili.
V závěru bych chtěla popřát dětem v celém Žďáru a okolí jedinečné a skvělé
prázdniny, prožité bez úrazu a propršených dní: Všem ostatním občanům Žďáru přeji
slunečné a klidné léto.
Mgr. Leona Vévodová, ředitelka školy
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NYNÍ PÁR INFORMACÍ ZE ŠKOLKY.
Konec roku v MŠ byl ve znamení příprav na besídku pro maminky. Ohlas měly
tanečky i říkadla. Jako dárek si maminky odnesly náramky na ruku.
Další velkou akcí byl výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Čekala nás
příjemná procházka mezi zvířátky s odborným výkladem zoolektorky.
Posledními akcemi v tomto roce bylo Muzikohraní, společné fotografování, Letní
slavnost na zahradě školy a branná hra s rodiči.
V tomto školním roce se rozloučíme s těmito předškoláky: Klára Fialová, Antonie
Venclová, Filip Berounský, Matěj Ditrich, Jakub Kolibáč. Společné tablo bude
umístěno na vývěsce OÚ.
Všem dětem i rodičům přejeme klidné a prosluněné prázdniny.
Učitelky MŠ

MÝCH PĚT LET NA ŽĎÁRSKÉ ŠKOLE
Natálie Adresová
V první třídě jsem si našla kamarády, se kterými jsem neměla tak velký kontakt. Pak
po dlouhé době jsme si víc a víc rozuměli. Povídali jsme si o různých věcech a zažívali
spolu spoustu zábavy a zážitků. Vlastně 1., 2. a 3. třída byla skoro o ničem, ale od 4.
třídy to bylo něco jiného než nuda. Teď se blíží konec školního roku a já se těším na
nová dobrodružství v základní škole v Týništi nad Orlicí.
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Adina Benešová
Už v první třídě jsme
se spolužáky dobře
poznali, ale moc se
nebavili.
školním

V dalším
roce

jsme

už byli jako parta.
Skoro všichni jsme
tu

měli

starší

sourozence,

takže

jsme spíš chodili za
nimi.

Jako

starší

jsme se poznávali víc
a

víc.

Od

září

nastupujeme všichni
do

základní

školy

v Týništi nad Orlicí,
a proto pro nás bylo
nemilé

překvapení,

když nám sdělili, že
nás

možná

budou

rozdělovat do dvou
tříd. Za 1. a 2. třídu
se mi nejvíce líbil Tajný výlet do Čermné nad Orlicí a ve 4. a 5. třídě zas výlet na
Skautskou základnu ve Vamberku. Celých pět let se mi ve žďárské škole líbilo.
Martin Berounský
V první třídě jsem poznal hodně kamarádů. Naučil jsem se tady toho hodně, i když je
tahle škola je malá. Jezdili jsme na spoustu výletů a akcí. Měli jsme tam hodně
turistiky. Jeli jsme i na výlet pod širák. Za pět let se nám vystřídalo několik učitelek.
Těším se do Týniště nad Orlicí, ale stejně bych nejraději zůstal ještě nějaký ten rok ve
škole ve Žďáru.
Kamil Koucký
V 1. třídě se mi moc líbilo. Za bývalé paní ředitelky to byla legrace. A na moje první
školní vysvědčení jsem se moc těšil a taky se to povedlo, měl jsem samé jedničky.
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Ve 2. třídě se mi moc líbilo. Měl jsem také samé jedničky. Ve 3. třídě jsem už dostal
asi 3 dvojky na vysvědčení. Ve 4. třídě, na začátku nového školního roku, nás přivítala
nová paní ředitelka. V 5. třídě to bylo o něco těžší, ale už se moc těším na novou
školu.
Ondřej Polčák
Do této školy jsem chodil 5 let, z toho 3 roky byla mou ředitelkou paní Bouchnerová a
2 roky paní Vévodová. Za ty první 3 roky, byla mou třídní učitelkou paní Blanka
Hrušková a za ty druhé 2 roky paní Eva Bláhová. Měl jsem tam ty nejlepší kamarády,
se kterými se znám už od školky. Takže jsem rád, že jdu s nimi do Týniště nad Orlicí.
Když jsem se měl rozhodnout, kam půjdu do školy, řekl jsem si, že tam jsou lepší
učitelé a vlastně skoro všechno a navíc tam budu mít kamarády z prvního stupně. Ve
škole jsme měli i kroužky: sportovní cvičení, dramatický kroužek a šikulku, na
všechny jsem chodil. S touto školou jsem hodně zažil a musím říct, že to bylo hezkých
5 let.

KONEC FOTBALOVÉ SEZÓNY 2015 - 2016
Vážení fanoušci a členové fotbalového klubu TJ Sokol Žďár nad Orlicí, milí
Žďárováci, občané!
Jsem tu zase s novinkami z našeho fotbalového oddílu.
V sobotu 18.6 nám skončila fotbalová sezóna. Naším cílem bylo zachránit pro Žďár
nejvyšší okresní soutěž, což se nám již s předstihem povedlo. Obsadili jsme desátou
příčku s celkovým počtem 33 bodů. Jsme tedy spokojeni, jelikož kvůli reorganizaci
sestupovala do nižší soutěže 3-4 mužstva a hrozba sestupu zde byla. Následující
ročník bude velmi kvalitní a musíme se na něj řádně připravit. Z krajské soutěže totiž
sestoupila kvalitní mužstva, můžete se opět těšit na sousedská derby se Zdelovem či
Borohrádkem.
Co se týče trenérské židle, na jaře převzal mužstvo Miroslav Ráček, který po
úspěšné záchraně s trénováním končí a bude se dále věnovat dalším funkcím v klubu.
Na novou sezónu přebírá tým Zdeněk Lebeda, který dosud úspěšně trénoval
v Křivicích. Do mužstva dále přichází na přestup z SK Týniště – Jan Lochman a Lukáš
Hlaváč. Oba jste měli možnost vidět již při jarních utkáních. Práce na posílení kádru
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budou pokračovat. Dále z mužstva odešli Karkula a Dobiáš do Křivic (tito hráči však
dlouhodobě nehráli). Jinak se nám z hostování z Petrovic vrací Petr Křížek.
Co se týče dalších aktivit, jistě jste se povšimli, že začalo budování nového
zavlažovacího systému na hřišti. Chceme tam jednou provždy vyřešit problémy se
zavlažováním hřiště. Byla instalována retenční nádrž o kapacitě 21 m3, která bude
zásobovat 4 výkonné úderové postřikovače, které by měli do cca 1 hod kompletně
zakropit celé hřiště. Velmi děkujeme panu Schromovi za pomoc při výkopových
pracích na hřišti. Dokončení systému očekáváme do konce měsíce června 2016.
Došlo také ke zkvalitnění služeb ve stánku na hřišti, kde kromě klobás jsou
k zakoupení i voňavé bramboráky. Ještě nás 25.6 čeká tradiční brigáda a ukončení
fotbalové sezóny.
Tak to je v krátkosti vše, co se v poslední době u nás událo, čeká nás teď
fotbalová přestávka, když nová sezóna se rozběhne zase začátkem srpna.
Přeji Vám všem pěkné léto, loučím se s Vámi našim žďárovským „NaŽďár“ a
těším se zase u zeleného pažitu!
Petr Malijovský, sekretář TJ Sokol Žďár n.O.

Zpráva o činnosti SDH a JSDH ve Žďáru nad Orlicí
Duben

 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové
jednotky.
 Během
proběhla

měsíce

dubna

brigáda

na

dokončení zámkové dlažby
za hasičárnou. Děkuji všem
členům, kteří se účastnili.
 30.04.2016

se

jednotka

účastnila

čarodějnic.

výjezdová
Pálení
Prováděli

každoroční dozor u ohně.
V tento

den

probíhaly

i kondiční jízdy řidičů. Na
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vozidle byla zjištěna závada, která byla ještě tento den odstraněna. Velké díky
patří panu Schromovi staršímu i panu Schromovi mladšímu za pomoc při opravě
vozidla a zajištění náhradních dílů.
Květen
 Schůzka sboru.
 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 Během měsíce května výjezdová jednotka u rybníčka zkoušela plovoucí čerpadlo.
 V sobotu 28.05.2016 se ráno u pana Dostála začaly rojit včely. Členové SDH
obcházeli místní včelaře a zjišťovali, komu včely chybí. Bohužel se ke včelám
nikdo nehlásil. Včely se mezitím přemístily na dětské hřiště a proto členové JSDH
zkontaktovali operačního důstojníka, který přislíbil pomoc při dohledání včelaře.
Včelaře se i tak nepodařilo zajistit a bylo rozhodnuto, že včely musí být
odchyceny. Odchyt musel proběhnout až v podvečerních hodinách a do té doby
členové JSDH hlídali včelí roj a dětské hřiště z důvodu bezpečnosti dětí.
Červen



Schůzka sboru.

 Pravidelné školení výjezdové jednotky.
 V měsíci červnu probíhala údržba zásahového vozidla a bylo připraveno na
pravidelnou technickou kontrolu.
 V sobotu 04.06.2016 proběhlo grilování pro členy a přispívající.
 V tomto měsíci došlo k předání funkce velitele JSDH. Po vzájemné dohodě
z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti velitele pana Josefa Kovaříka byl
jmenován velitelem JSDH pan Petr Němec. I nadále bude pan Josef Kovařík
působit na pozici zástupce velitele a předávat své zkušenosti.
Za SDH a JSDH Žďár nad Orlicí Kamila Berounská

Dostala se mi do ruky knížečka s názvem Sborník sokolský rok 1926 –
1927. Už nevím, jak se ke mně dostal, ale určitě pochází od rodiny
Štanderových. Několik zajímavostí jsem vypsala.
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Část hospodářská.
Na začátku této publikace jsou vypsány poplatky poštovní, za telegramy, telefon
i poplatky vkladní. Tabulka pro poštovní poplatky obsahuje přesný přehled cen
za dopisy i tiskopisy podle váhy a místa obecného určení. Například dopis 20 g
v místě 0,60 Kč, mimo místo 1 Kč. Doporučené v místě 2,60 Kč a mimo místo 3
Kč. Mezinárodní pošta obyčejně 2,50 Kč a doporučeně 3 Kč. Poplatky za
telegramy jsou stanoveny takto: ve vnitrozemí za každé slovo 0,40 Kč, nejméně
4,- Kč. Tiskový telegram za 1 slovo nejméně 12 Kč. Za telegram podaný v neděli
platí se sazba dvojnásobná. Zajímavý je také výčet poplatků za rozmluvy
telefonem. Obyčejný hovor místní za jednotku (3 minuty) 80 haléřů. Místní
hovor pilný za jednotku 2,40 Kč. Meziměstské hovorné za jednotku obyčejného
hovoru v I. pásmu (do 25 km) 3 Kč, v II. pásmu (do 50km) 4 Kč, v III. pásmu (do
100 km) 5 Kč,- atd. Podrobně jsou popsány poplatky, které se u nás v roce
1926 používaly. Pro zajímavost – kolky, které se dávaly k žádostem o licenci
nebo za povolení zábavy stály 8 Kč.
Sborník také obsahuje „Vzájemný poměr vah a měr“.
1 čtverečný myriametr = 100 km2= 1,738 rakouské čtverečné míle
1 vídeňský sáh = 1, 896 614 m, 1 česká stopa = 0,296 m
1 sáh = 1,778392 m, český loket = 0,593 m
1 rakouské jitro = 0,575 hektaru = 57,5 aru
Také se tady popisují jednice elektroměrné a na další stránce je výtah ze
zákona o jazykových právech ze dne 20. února 1920.
Část odborná
V České obci sokolské byly v roce 1924 sdruženy 53 župy a o 2 584 jednotách a
536 pobočkách. V nich čítalo se 258 391 mužů a 104 203 žen, úhrnem 362 594
členstva. Dorostenci jest 43 230 a dorostenek 37 496. Žáků 81 769 a žákyň
91 051. Celkem bylo v Sokolstvu sdruženo 616 140 duší. To je popsáno na
stránce 76 tohoto sborníku.
Další stránky se týkají Sokolských žup v cizině. Podrobně se popisuje, kde
byly slety a kolik se účastnilo cvičenců. Následuje program všesokolských sletů,
které se konaly dříve. Nejstarší záznam je z 8. a 9. září 1888 u příležitosti 25-ti
letého jubilea Sokola Lublaňského ve Slovinsku.
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Potom jsou seznamy žup. Nám je nejblíže ŽUPA ORLICKÁ, sídlo je
v Hradci Králové, založena r. 1895. Jsou tady vyjmenováni činovníci a seznam
jednot. Figurují tady jednotky Albrechtice nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a
Borohrádek. V tomto roce byl Sokol Žďár nad Orlicí jen pobočkou a o
činovnících se zde nepíše.

Na závěr je napsáno:
Bratři a sestry,
čtěte a rozšiřujte Sborník sokolský.
Seznamuje nás životopisnými četami se zasloužilými pracovníky na poli práce
sokolské.
Přináší úvahy o všech zjevech v sokolském životě.
Nabádá ku práci ve všech oborech výchovy sokolské, tělesné i mravní i
vzdělavatelské.
Má důkladný přehled činovníků župních i jednot.
Zachycuje důležité údaje o činnosti žup, zejména tělocviku se týkající.
Jest dobrým a spolehlivým rádcem ve věcech sokolských i některých
hospodářských.
Sborník sokolský má míti každý činovník neustále po ruce a odebírati jej každý,
kdo chce své znalosti o Sokolstvu doplniti. Nazdar.
Vypsáno ze Sborníku sokolského
Věra Václavíková, kronikářka obce
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Pořádané akce letošního jara
PRŮVOD A PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4.2016

DĚTSKÝ DEN – CESTA KOLEM
SVĚTA 29.5.2016

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 15

Zpravodaj obce Žďár nad Orlicí

stránka 16

LETNÍ SLAVNOST 17.6.2016
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Příjmy v roce 2015 dle účetní evidence činily celkem 6 213 901,25 Kč, skutečné výdaje
pak

4 730 613,81

Kč.

Obec

tedy

hospodařila

v daném

roce

s přebytkem

1 483 287,44 Kč.
Konečný stav finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2015 činil 6 659 327,87Kč.
Co bylo z rozpočtu obce hrazeno?
Finančně nejnáročnější akcí realizovanou v minulém roce byla obnova veřejného
prostranství a osvětlení před budovou základní školy v celkové hodnotě 244 830,- Kč.
Ve škole byla zhotovena také foukaná tepelná izolace stropu za 81 448,- Kč. Dále byla
provedena oprava garáže u obecního úřadu a stavební úpravy v prodejně se smíšeným
zbožím celkem za 174. 784,- Kč. Na dětské hřiště byl zakoupen nový herní prvek kolotoč za 42 241,- Kč, byla uskutečněna celková rekonstrukce zvoničky včetně
renovace zvonu za 31 234,- Kč, byla opravena komunikace „pod Světlou“ za 52 514,Kč. Z rozpočtu obce byly hrazeny také běžné provozní výdaje – údržba veřejné zeleně,
veřejné osvětlení, zimní údržba, kulturní akce, investiční a neinvestiční příspěvky ZŠ a
MŠ

Žďár n.O. a TJ Sokol, finančně byla zajištěna činnost Jednotky sboru

dobrovolných hasičů atd.
Jana Šrajbrová, účetní obce

Jiří Sovák napsal: „Pro mě je označení komediant vyznamenání. Dobrý
komediant má možnost udělat víc než král.“
Já si myslím to samé. Divadlo je terapie, která dokáže, že člověk zapomene na
všechny starosti. U divadla jsem už více než šestnáct let a nedokážu si představit život
bez něj. S velkou radostí to pociťuju i u žďárských divadelníků.
Divadlo má ve Žďáru dlouholetou tradici a je mi ctí, že jsem mohla být u jeho
znovuzrození. Sdílím nadšení všech herců a hereček, kteří obětují svůj čas, který by
jistě mohli využít jinak a místo toho pod mojí taktovkou (ne vždy příjemnou) se drtí
role a stávají se na jevišti někým jiným, pro radost svojí a hlavně pro radost diváka.
Máme za sebou již druhou sezónu a druhou divadelní hru. Skoro desítku
úspěšných představení. Na podzim máme domluvenou „štaci“ ještě tří představení Joa
a já mám hlavě další divadelní hry, které bych chtěla s našimi divadelníky nastudovat.
Bohužel se potýkám s nedostatkem mužů v našem ansámblu. Ráda bych touto
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cestou vyzvala čtenáře, aby pouvažovali, zda v sobě skrývají „komedianta“ a
chtějí podpořit divadelní tradici ve Žďáru. Nabídnout můžeme bezva partu.
Herci se můžou nahlásit na mailu ren.vet@seznam.cz
Vaše Renáta Šťastná (režisérka místního divadelního spolku)
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Životní jubilea – duben – červen 2015
86 let

Olga Cejnarová

75 let

Helena Havlová

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