Září 2010

Opravená komunikace a zpevněná plocha pro parkování u budovy místní ZŠ

Výpis z usnesení z veřejného zasedání konaného dne 15. září 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. přednesená rozpočtová opatření v plném rozsahu a pověřuje účetní obce
jejich provedením v účetním období 9/2010
2. přednesené zprávy kontrolního a finančního výboru obce
3. záměr vyuţít pozemek p.č. 43/1 v k.ú. Ţďár nad Orlicí pro potřeby občanů
obce Ţďár nad Orlicí - k přeloţení a dočasnému uloţení bioodpadu
4. v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu podání ţádosti obce Ţďár nad Orlicí o pořízení
územní studie pořizovateli – odboru územního plánu – stavební úřad MěÚ
Kostelec nad Orlicí, náklady na pořízení územní studie hradí vlastníci
pozemků v lokalitě Z9
Zastupitelstvo obce zamítá:
1. vyuţití moţnosti přednostního práva akcionáře společnosti ČSAD Ústí nad
Orlicí, a.s. k upsání části nových akcií
2. prodej akcií společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. ve vlastnictví obce Ţďár
nad Orlicí
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci o výsledcích jednání s firmou OREDO s.r.o. – dopravní spojení v
obci
Zpracovala: M. Benešová

Váţení spoluobčané,
blíţí se konec funkčního období současných členů zastupitelstva obce.
Skutečnost, která vybízí k bilancování a k zamyšlení. Jelikoţ někteří ze zastupitelů
se jiţ nebudou ucházet o přízeň voličů pro příští volební období, povaţuji za
správné připomenout nejvýznamnější (nejen) investiční akce, které se za jejich
podpory podařilo uskutečnit. V rámci zachování objektivnosti jsem se rozhodla pro
komentářů zbavené chronologické řazení událostí.
podzim 2006 – jaro 2007
 první vydání obecního zpravodaje
 plynofikace celé budovy obecního úřadu
 stavební úpravy v přízemí budovy obecního úřadu (výměna oken a vybudování
bočního vchodu, opravy rozvodů elektřiny, vody a odpadů, obkladačské práce,
poloţení podlahových krytin) a nákup movitého majetku (pulty, regály,
nářezák, pokladna, chladící vitrína, mrazící box, chladnička, digitální váha) za
účelem zřízení prodejny se smíšeným zbožím
 poloţení zámkové dlaţby před budovou obecního úřadu
léto - zima 2007
 zpevnění části cesty za obecním úřadem (p.č. 30 v k.ú. Ţďár nad Orlicí)
 celková rekonstrukce čekárny na autobusové zastávce
 oprava cesty pod osadou Světlá - v rámci dotace DSO Poorlicko
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 pořízení reflexního dopravního značení „pozor děti“ u místní základní a
mateřské školy
 rozšíření sběrných míst pro separaci odpadu
 úpravy veřejné zeleně před budovou místní základní školy
 oprava střechy nad hasičskou zbrojnicí
rok 2008
 schválení pořízení nového územního plánu obce
 skácení 5 ks lip se špatným zdravotním stavem na obecní návsi a následná
výsadba 6 ks lip nových
 celková rekonstrukce Kříţku v obecním parčíku
 oprava a vybudovaní chodníčku před budovou místní základní a mateřské
školy
 oprava části cesty na Horním Ţďáru
 poloţení asfaltového povrchu na komunikaci u „Dvořákových“ (p.č. 855/7)
 oplocení nevyuţité části školní zahrady, kterým vznikl prostor pro dětské
sportoviště - pořízení základního vybavení pro volnočasové sportovní aktivity
„nejen“ dětí a mládeţe
 opravy obecního bytu
rok 2009
 odbahnění obecního rybníčku a úpravy veřejného prostranství v jeho okolí
 oprava cesty k osadě Chotiv
 výměna oken a dveří z PVC v budově základní a mateřské školy a obecního
bytu - současně s touto akcí byly provedeny úpravy interiéru základní školy
(montáţ a dodávka sádrokartonové příčky, montáţ posuvných dveří,vybavení
počítačové učebny nábytkem) nutné k zavedení „dvojtřídky“, která funguje od
1.9.2009
 poloţení asfaltového povrchu na místní komunikaci u „Konárkových“ (p.č.
852/1 v k.ú. Ţďár nad Orlicí)
 zahájení provozu Mateřského centra v prostorách místní mateřské školy
 zřízení kontaktního místa pracoviště Czech-POINT na obecním úřadě
 vydání nového územního plánu obce Ţďár nad Orlicí
 zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a intenzifikace čistírny
odpadních vod ve Ţďáru nad Orlicí" v rámci DSO Tichá Orlice
rok 2010
 úpravy obecního parčíku (kácení, provedení zdravotních řezů), vybudování
cestní sítě, pořízení kruhové lavičky a následná výsadba parčíku
 oprava exteriéru fotbalových kabin
 oprava komunikace „ke hřišti“ a k osadě Chotiv
 oprava – poloţení nového asfaltového povrchu na komunikaci u místní
základní školy (p.č. 860 v k.ú. Ţďár nad Orlicí) a zpevnění plochy neplaceného
parkoviště asfaltovým povrchem na části pozemku p.č. 193/2 v k.ú. Ţďár nad
Orlicí
Projekty podpořené dotací
Vybudování oplocení a vybavení veřejného
dětského sportoviště
(2008)
Pořízení nového digitálního územního plánu obce
(2008)
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Poskytovatel Výše
podpory
Královéhrad.
80 000,kraj
Kč
Královéhrad.
kraj

104 360,Kč

Vybudování asfaltového povrchu na MK p.č.
855/7
(2008)
Výměna oken a dveří z PVC v místní ZŠ a MŠ
(2009)
Czech-POINT – kontaktní místo – plná verze
(2009)
Oprava asfaltového povrchu na MK p.č. 860
(2010)
2. místo v krajském kole soutěţe „Čistá obec
2009“
(2010)

Královéhrad.
kraj

133 000,Kč

Královéhrad.
kraj
Evropská
unie
Královéhrad.
kraj
Královéhrad.
kraj

283 000,Kč
62 021,Kč
227 400,Kč
60 000,Kč

Kulturní a společenské akce 2006 – 2010, které obec organizačně a
finančně zajišťovala:











Průvod čarodějnic a čarodějů - čarodějnická diskotéka
Dětský den
Setkání seniorů
Obecní výlet seniorů
Halloweenský průvod a „párty“
Divadelní představení „vánoční pohádky“
Vánoční jarmark
Vítání občánků
Gratulace jubilantům obce
Humanitární sbírky

Z výčtu výše uvedeného je patrné, ţe za členy zastupitelstva volebního
období 2006 – 2010 zůstalo kus práce. Já si touto formou dovoluji poděkovat za
jejich podněty, podporu a pomoc při řešení problémů obce a přeji všem mnoho
štěstí a zdaru v jejich nejen pracovním konání.
Martina Benešová

Jak „správně“ volit ve volbách do zastupitelstev obcí?
Ve dnech 15. 10. – 16. 10. 2010 se budou konat volby do zastupitelstev obcí.
Fakt, který je jistě většině z Vás znám a není nutné ho připomínat. Komunální
volby jsou ale specifické ve způsobu hlasování a sčítání hlasů okrskovou volební
komisí. Proto dovolte, abych Vás seznámila, případně připomněla několik
zásadních skutečností vyplývajících z volebního zákona.
 HLASOVACÍ LÍSTKY: kandidáti kaţdé volební strany jsou vedeni na
hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou v samostatných
zarámovaných sloupcích. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad
losem. Kaţdý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební
strany. V záhlaví sloupce a před kaţdým jménem kandidáta je umístěn
čtvereček. Hlasovací lístky mohou být natištěny i oboustranně – tzn., ţe
konkurenční volební strany či kandidáti jednotlivci nemají svůj hlasovací
lístek, ale jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku.
 ZPŮSOB HLASOVÁNÍ: volič můţe volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být voleno. V obci Ţďár nad Orlicí je stanoven počet
členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014 na 7.
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Volič může hlasovat následujícími způsoby:
1. označit kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební
strany pouze 1 volební stranu (pokud by byla označena tímto
způsobem více neţ jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný).
Tím je dán hlas kandidátům kříţkem označené volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku v počtu volených členů zastupitelstva, tzn.
prvním sedmi uvedeným kandidátům.
2. označit v rámečcích před jmény kandidátů kříţkem toho kandidáta,
pro kterého hlasujete a to z kterékoliv volební strany (či samostatně
kandidujícího jednotlivce), opět však nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno – tzn. nejvýše 7.
3. Kromě toho lze oba výše popsané způsoby kombinovat a to tak, ţe
označíte kříţkem jednu volební stranu a dále označíte v rámečku
kříţkem kandidáty z jiných volebních stran – či samostatně
kandidující jednotlivce. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům a z označené strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik jich zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.
 POSUZOVÁNÍ HLASOVACÍCH LÍSTKŮ: neplatný je hlasovací lístek, který
není na předepsaném tiskopise. Dále je neplatný hlas voliče:
a) jestliţe neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani ţádného
kandidáta
b) označil-li na hlasovacím lístku kříţkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
volební strany více neţ jednu volební stranu
c) označil-li na hlasovacím lístku kříţkem v rámečku před jménem
kandidáta více kandidátů, neţ má být voleno členů zastupitelstva –
tzn. více neţ 7
d) jestliţe hlasovací lístek nebyl vloţen do úřední obálky
e) jestliţe je hlasovací lístek přetrţen
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhoţ zastupitelstva
obce
g) je-li na hlasovacím lístku označena volební strana kříţkem ve
čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti
této volební strany kříţkem v rámečku před svým jménem, k označení
kandidátů se nepřihlíţí
h) poškození nebo přeloţení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho
platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje.
Toto jsou asi nejzákladnější informace pro Vás občany – voliče. Jednoduchý
výtah ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, by Vám mohl
pomoci „správně“ volit, a tím minimalizovat počet neplatných hlasovacích lístků
v naší obci.
Martina Benešová

Výsledky jednání na základě připomínek k návrhu železničního
jízdního řádu pro období 2010 – 2011
Společnost OREDO s.r.o. zveřejnila na svých internetových stránkách návrh
ţelezničního jízdního řádu pro období 2010-2011 a dopisem ze dne 21.6.2010
poţádala zástupce obcí o jeho připomínkování. Tak jsme učinili a já pro přesnější
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informaci níţe přikládám výtah z korespondence mezi mnou a jednatelem
společnosti OREDO Ing. Vladimírem Záleským, ze které vyplývá i výsledek
prozatímního jednání.
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Opět nemohu tento výsledek jednání povaţovat za úspěch. Spoje, na které
jsme byli v obci po mnoho let zvyklí, a občanům zajišťovaly dobrou dopravní
obsluţnost, se nepodařilo obnovit ani po roce jednání. Je pochopitelné, ţe v rámci
ekonomických úspor je nutné provádět i nepopulární opatření a omezení. Ale
zároveň není přijatelné, aby za špatně zorganizovanou „nejen“ regionální dopravu
a manaţerské chyby, které vedou ke ztrátovému hospodaření Českých drah, platil
pouze poslední článek řetězce – běţný cestující. V tomto duchu hodláme i nadále
pokračovat ve vyjednávání o znění jízdních řádů pro příští období. Mohu občany
s čistým svědomím ujistit, ţe se této problematice věnujeme s maximálním úsilím.
Martina Benešová

ke dni 15.9.2010 má obec 442 obyvatel.
ve dnech 15. 10. – 16. 10. 2010 se budou konat volby do zastupitelstev obcí.
ve dnech 8 - 10. října 2010 se bude konat v Častolovicích výstava ZAHRADA
VÝCHODNÍCH ČECH.

V minulém roce obec vydala svůj první nástěnný kalendář. Rádi
bychom v tomto počinu pokračovali a chystáme vydání kalendáře pro
rok 2011. Z tohoto důvodu bych Vás – občany ráda poţádala o zaslání
a tím i poskytnutí autorských práv k fotografiím obce Ţďár nad Orlicí.
Prosím o zaslání fotografií v elektronické podobě na e-mail adresu
benesova.zdar@email.cz do 15.10.2010, připište název fotografie,
případně fotografovaného objektu a jméno autora. Není třeba se
ostýchat, kaţdá fotografie má své kouzlo a já se těším na Vaše
příspěvky.
Martina Benešová

1. září 2010 jsme se sešli
opravdu v hojném počtu 16 dětí
(1. - 5. ročník), k tomu 2
učitelky,
vychovatelka,
paní
starostka, paní Berounská za
školskou radu, několik maminek
a paní Pailová, která u nás před
50ti lety šla také poprvé do
školy. Vzala sebou i maminku
paní Pinkasovou a své dvě
dospělé dcery. Po slavnostním
zahájení nového školního roku
nám paní Pailová povídala o
svém prvním dnu ve škole.
Nakonec obdarovala děti velkým
sáčkem bonbonů a našemu
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jedinému prvňáčkovi Veronice
dala
několik
sladkostí.
V besedě jsme pokračovali uţ
bez dětí ve sborovně při kávě
a výborném piškotu (upekla
paní ředitelka) a dohodli se na
další spolupráci na oslavě
naší školy 50 let jejího trvání.
Druhý
školní
den
přinesly děti „prázdninový
domácí úkol“. Sešitek (z
balicího papíru vyrobený ve
škole ještě ve školním roce) se
svými prázdninovými záţitky.
Kaţdý si podle svého uváţení
psal, kreslil, nalepoval to, co
ho nejvíce zaujalo ….. co
proţil. Sešitky jsou velmi
povedené a nabídneme je
široké
veřejnosti
k prohlédnutí.
A co nás čeká v novém školním roce? No přece učení ….. a k tomu naše
pravidelné akce: návštěva DDM Týniště nad Orlicí, výstavy v Častolovicích,
vánoční jarmark v místním hostinci, spaní ve škole, plavecký výcvik, školní výlet,
sportovní setkání s CZŠ Borohrádek ….. a především oslava 50 let školy.
Blanka Hrušková, učitelka místní ZŠ

Setkání s paní Pailovou dalo podnět pro oslavu 50 let výročí naší školy.
Obracíme se na všechny bývalé ţáky, aby se s námi podělili o své
školní záţitky. Uvítáme staré doklady o studiu (vysvědčení, kníţky,
sešity) a fotografie. Chceme uspořádat výstavu s besedou.
Nestyďte se a přijďte za námi do školy. Za všechny dokumenty, nápady
a připomínky budeme vděční. Termín naší akce sdělíme všem
s předstihem.
Blanka Hrušková, učitelka místní ZŠ

Děti se představují
Malovali jsme horu Říp podle předlohy z dětské knihy. Pracovali jsme
suchým pastelem, který jsme nakonec zafixovali lakem na vlasy. Kaţdý ten "kopec"
ztvárnil po svém. A teď Vám je představujeme na malé výstavě na obecním úřadě.
Blanka Hrušková, učitelka místní ZŠ
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Komu se nelení, tomu se .....
Kdyţ jsem v minulém školním roce uţ po
několikáté pospíchala na poštu s velkou
obálkou z balicího papíru plnou školních
výtvarných prací, netušila jsem, ţe se to
vyplatí. Stalo se!
V září přijel do školy pan Ing. Černý z
Týniště nad Orlicí z Českého zahrádkářského
svazu a předal Pavle Peterkové diplom a drobné
dárečky.
V celostátní soutěţi "Děti na zahrádce" bylo
více jak 2000 prací a Pavla byla šestá.
Gratulujeme! Co dodat? To přísloví opravdu
platí.
Blanka Hrušková, učitelka místní ZŠ

Pavlínka Peterková a p. uč. Hrušková
u příležitosti předání ocenění
za umístění ve výtvarné soutěži

Ţáci naší ZŠ Tomáš Kos a
Matěj
Václavík
se
zúčastnili
Okresního výběru ve fotbale, který
se konal v Solnici. Oba hráči na
náboru
uspěli
a
reprezentují
Okresní výběr města Rychnov nad
Kněţnou.
8. září 2010 nastoupili proti
Okresu
Jičín,
kde
se
hrála
vyrovnaná utkání. 22.9. 2010 jedou
do Rtyně v Podkrkonoší, dále se
utkají
s Okresem
Náchod
a
závěrečný zápas si zahrají v Hradci
Králové. Klukům přejeme mnoho
sportovních
úspěchů
nejen
v Okresním výběru, ale i v jejich
domácích sportovních klubech.
Zleva: Matěj Václavík, Tomáš Kos

Oddíl kopané pro sezónu 2010/2011 zrušil ţákovské druţstvo z důvodu
malého počtu hráčů. Někteří hráči byli uvolněni na hostování do Borohrádku,
Týniště (Kos Tomáš, Nedomanský Vojtěch) a do Albrechtic (Václavík Matěj). Tito tři
hráči se také dostali do Okresního výběru muţstva.
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Do podzimní sezóny u druţstva muţů došlo ke změně trenéra. Muţstvo vede
Karel Marčík. Vstup do sezóny se nepovedl dle představ. V prvém domácím utkání
prohráli s Kosteleckou Lhotou 1:0, potom ve Vamberku 4:2, aţ ve druhém
domácím utkání porazili druţstvo Černíkovic 2:0. Ale v Častolovicích zase prohráli,
a to vysoko 6:0. Se Spartakem Rychnov doma vyhráli 2:1 a v Dobrém jenom
remizovali 2:2, kdyţ ještě minutu před koncem vedli. Vstupy do utkání mají hráči
vţdy dobré, ale v druhém poločase jako by neměli fyzickou kondici.
výbor TJ Sokol

foto před utkáním se Černíkovicemi

Zpráva o činnosti SDH a JSDH Žďár nad Orlicí
Červenec

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Dne 10.7.2010 jsme se zúčastnili závodů v Kostelecké Lhotě. Tyto
závody jsou pojaty vţdy velmi zábavnou formou. Nejde zde o poţární
sport jako takový, ale pořadatelé pro nás vţdy připraví i netradiční
zábavu. V letošním roce jsme si museli před startem navléknout
plenky, dudlíky, čepičky a bryndáky a po kolenou s dětským autíčkem
vyrazit k poţární technice. Poté jsme provedli klasický poţární útok a
museli jsme s dřevěným vozíkem (do kterého jsme umístili toho
nejlehčího) doběhnout do cíle, kde byl jeden z členů přestrojen za
,,mámu“ a musel všechny ,,děti“ nakrmit dětskou výţivou a po vypití
dětských lahviček byl úkol splněn a závod ukončen. Závodů se
zúčastnilo 17 druţstev a my jsme skončili na 9. místě. I přesto, ţe se
závod uskutečnil v 35 stupňovém horku a naši hasiči museli pojídat
dětskou výţivu, vyvázli naprosto bez úhony.
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♦ Dne 13.7.2010 hořel mezi hřištěm a naší obcí osobní automobil a
náš sbor byl poţádán o pomoc při zajišťování bezpečnosti silničního
provozu v místě a pomáhal při odklízení a odvozu ohořelého vraku.
♦ V tomto období jsme také při velkém suchu 2x zalévali místní
fotbalové hřiště. Vodu jsme vedli z písníku Tůmovka do vzdálenosti
440 metrů a pouţili jsme 22 hadic.
♦ Další akcí našeho sboru bylo opětovné čištění schodů do řeky od
nánosů bahna a jiných nečistot.
Srpen

♦ Pravidelná schůze sboru.
♦ Tento měsíc jsme pořádali grilování pro členy a přispívající.
♦ V tomto měsíci také probíhala pravidelná údrţba hasičské techniky a
vybavení.

Září

♦ Pravidelná schůze sboru
♦ Dne 12.9.2010 jsme se zúčastnili hasičských závodů v Albrechticích.
Umístili jsme se na 8. místě.
♦ V měsíci září přijal náš sbor 2 nové členy - Lukáše Zahálku a Jiřího
Přibyla.
Všechny občany tímto srdečně zveme na pravidelnou Posvícenskou
zábavu, která se uskuteční dne 30.10.2010 od 20.00 hodin.
Za sbor dobrovolných hasičů Kamila Berounská

Ukázky soutěžních disciplín na hasičských závodech
v Kostelecké Lhotě
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Ze staré obecní kroniky
Ve třicátých letech se v kronice objevuje několik zmínek o škole, o knihovně a o
dětských besídkách.
„…Dětská besídka 11. března 1934
Tělovýchovná jednota Sokol ve Žďáru pořádala v hostinci J. Červeného
„Dětskou besídku“.
Program besídky: Honzíček z malované chaloupky (pohádka se zpěvy)
Naše písně
Tělovýchovná scéna pro 10 žáků
Živý obraz….“
„…Dětská besídka 12. a 13. května 1934
Na oslavu svátku matek pořádaly děti školní „Dětskou besídku“
s následujícím programem:
Úvod: Svátek matek
Báseň: Matčino srdce
Rytmická cvičení: Srdíčka, Činka, Řezníci, Sněhurky
Scény: Muzikanti, Poraněný vrabeček, Husí revoluce…“
O dalších podrobnostech se kronika nezmiňuje, besídka se zřejmě líbila, protoţe
představení se konala ve dvou dnech.
Ze staré obecní kroniky pro Vás vybrala Jana Řeháčková

Žďárská škola
Fotografie z roků 1932 a 1934.
Fotografie z roku 1932 je z první třídy, v čele s řídícím učitelem panem
Salavcem. Na klíně má dceru Bělinku, která se později stala manţelkou předsedy
celostátního svazu zahrádkářů. Dále je zde učitelka, slečna Bisová, a katecheta, učitel
náboţenství.
Do první třídy chodili ţáci prvním, druhým a třetím rokem ve škole. Učení se
kaţdý den zahajovalo ve stoje, zpěvem některé z národních písní.
Fotografie z roku 1934 je z druhé třídy. Učitelem je zde pan Celler. Do druhé třídy
chodili ţáci čtvrtým a pátým rokem. Dále ti, kteří nepřestoupili na vyšší školu. To byla
měšťanka, dnes devítiletá škola. Jelikoţ byla 8letá školní docházka, ţáci šestým,
sedmým a osmým rokem zůstávali v druhé třídě. Takţe sem chodili ţáci čtvrté aţ
osmé třídy, do ukončení povinné osmileté školní docházky. Na fotografii je jasně vidět
rozdíl ve vzrůstu dětí.
Ţáci, kteří docházeli do měšťanské školy v Týništi nad Orlicí, museli platit
školné. Za kaţdý rok 200 Kč. Dnes se zdá, ţe je tato částka malá. Musíme však
přihlédnout k finanční situaci v té době. V závodech se pracovalo 30 aţ 48 hodin
týdně, dle mnoţství zakázek. Mzda byla v té době 1 Kč za hodinu, jen v některých
závodech o něco vyšší. Říkalo se- kolko hodin, tolko korun.
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Zpracoval Ladislav Vajgl

Výpis ze statistické ročenky:
Tab. 1: Žďár nad Orlicí a okolní obce, počet obyvatel podle sčítání lidu:
Rok
1869
1900
1930
1950
1961
1968
Zďár nad
787
785
845
656
593
573
Orlicí
Albrechtice
877
1054
1392
1484
1560
1556
nad Orlicí
Borohrádek
1872
1942
2260
1752
2056
2182
Nová Ves
510
472
407
296
285
236
Lípa
600
561
553
585
569
564
Týniště nad
1670
2084
3170
3207
4086
4606
Orlicí
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K významnému úbytku obyvatel v obcích došlo po roce 1945, kdy se řada obyvatel
odstěhovala do pohraničí. Toto stěhování postihlo i Ţďár, neboť začátkem války měl
Ţďár skoro tisíc obyvatel, vlivem uprchlíků přišlých z pohraničí. Ve Ţďáru byli tři
třídy základní školy.
U Týniště je vidět vznik průmyslu po roce 1900. V současné době má město Týniště
5249 obyvatel a s přidruţenými obcemi 6174 obyvatel.
Zpracoval Ladislav Vajgl

Dušičky versus Halloween
Pod názvem Dušičky se dnes skrývají hned dva svátky – svátek Všech
svatých a Památka zemřelých ( 1. a 2. 11.) A aby to bylo ještě sloţitější,
začala se v poslední době v celé Evropě ujímat i americká podoba tohoto
svátku - Halloween.
Všechny kultury lidské civilizace se zabývaly otázkou konce ţivota a
další existence člověka po smrti. Lidé vţdycky věřili v nějakou formu
posmrtného ţivota a v to, ţe duše zemřelých se mohou v některé dny vracet
na zem. V keltském kalendáři je první listopad začátkem nového roku a
zároveň dnem, kdy se setkával svět ţivých se světem mrtvých. Obřadní ohně
ukazovaly cestu bloudícím duším, které mohly konat dobré skutky, anebo
se také mohly mstít za minulá příkoří. Při hostinách se počítalo s podílem
jídla pro mrtvé, ţiví obětovali bohům a oblékali masky pro obřadní tance a
průvody.
Křesťanský svátek Všech svatých má svůj základ v roce 609 v Římě, kde
byl slavnostně zasvěcen bývalý pohanský chrám všech starověkých bohů
Pantheon křesťanské Panně Marii a svatým mučedníkům. Následujícího
dne, 2. listopadu, se slaví Památka všech zemřelých, spojená se vzpomínkou
a modlitbou za mrtvé. Modlitby ţivých pomohou duším zemřelých k očištění
od hříchů. Zprvu se na zesnulé vzpomínalo spíš v rodinném kruhu. Poprvé
se veřejná oslava uskutečnila koncem desátého století ve francouzském
benediktinském klášteře v Cluny. Během několika století se svátek rozšířil
do dalších zemí, dnes se v kostelích slouţí mše, někdy i několik.
Podle lidové víry vystupují v předvečer svátku duše z očistce, aby si
alespoň na jednu noc odpočinuly od muk. S tím souvisí řada pověrečných
praktik, aby jim ţiví alespoň trochu ulehčili jejich úděl. Lidé připravovali
studené mléko. Lampy plnili máslem namísto oleje, aby si jím mohly
dušičky ošetřit spáleniny. Hlavně však navštěvovali hřbitovy a hroby svých
zemřelých zdobili květinami, věnci a svíčkami. Na hroby se také pokládalo
starobylé pečivo, související s hostinami za mrtvé. Zajít na hřbitov a
zavzpomínat na zesnulé je běţné dodnes.
A jak je to s Halloweenem, který se v Americe slaví 31. října, v předvečer
svátku Všech svatých? Dostal se sem nejspíš z Irska, chudé katolické země,
odkud v minulosti směřovalo do zámoří za lepším ţivotem několik početných
vln vystěhovalců. Ti si z domova přinesli mnoho zvyků. Dnes se Halloween
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odehrává hlavně jako zábava ve znamení masek a převleků, a to co
nejhrůznějších. Děti se strojí za smrtky, duchy, upíry a obcházejí domy
sousedů. Vyrábějí se svítící dýně (jsou nejspíš moderní podobou obřadních
ohňů, ukazujících bloudícím duším mrtvých cestu), pořádají se večírky ve
vyzdobených domech a po ulicích chodí skupinky v maskách. Z hlediska
trţeb je tento svátek pro americké obchodníky hned po Vánocích druhý
nejvýnosnější v roce. Prodávají se masky, mnoţství dekorací pro výzdobu
domů a zahrad, nejrůznější sladkosti a pochoutky.
Původně si koledníci výsluţkou obohacovali chudý jídelníček. Dnes je
pro většinu dětí vítanou legrací. Známý Halloweenský pokřik „Trick or Treat“
( trik nebo pohoštění) je pro dnešní Američany zrovna tak málo výhruţný
jako pro nás dobře známé „… nedáte-li oříšek, provrtám vám koţíšek“ ze
štěpánské koledy. Koledníci musí předvést nějaký veselý kousek či kouzlo, a
pokud nedostanou řádnou výsluţku, provedou nějakou neplechu kolem
domu nebo na zahradě.
Podle knížky České zvyky a obyčeje
zpracovala Jana Řeháčková

Znáte všechna zákoutí naší obce?
Nová hádanka:
Kdo má rád procházky, nebude mu neznámé ani toto místo, i kdyţ není zrovna
středem obce.

Hádanka z minulého čísla:
Kříţek v osadě Světlá
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Markéta Syrová (1995) a Nikola Václavíková (1996)
V borohrádecké škole jim nikdo neřekne jinak neţ
„břišní tanečnice“. Děvčata totiţ předvedla na
akademii excelentní taneční číslo i s patřičným
oděvem s cinkajícími plíšky. Uţ ve zdejší škole
nechyběla obě děvčata u ţádného tanečního
vystoupení.
Letos je Markéta v 9. ročníku a Nikola v 8.
ročníku. V loňském školním roce se děvčata
připravovala na vystoupení v Řecku, jednalo se o
evropský projet Partnerství škol. Bohuţel cesta do
Řecka skončila tragickou nehodou. Všichni jsme si
moc přáli, aby se děvčata brzo uzdravila a co
nejdříve jsme je viděli zase tancovat. Obě o sobě
totiţ tvrdí, ţe tanec je jejich ţivot….
Tak jak je to s tancováním?
Nikča: Obě jsme uţ v pořádku, uţ i já od září naplno trénuji.
Tak to je moc dobře. Jak dlouho se tanci věnujete?
Nikola: Tanci se věnuji uţ osmý rok.
Markéta: S aerobikem jsem začala uţ v 1. třídě, břišním tancům jsme se začaly
obě věnovat před třemi roky.
Chodíte do nějakého tanečního klubu?
Ano. Uţ druhým rokem chodíme do týnišťského Domu dětí a mládeţe Sluníčko
k Lence Volkové do tanečního krouţku RoseGirls, je to tam bezva.
Co připravujete v současné době?
Trénujeme novou společnou skladbu břišních tanců. A také se společně
s RoseGirls připravujeme na letošní soutěţe.
Co děláte jiného kromě tancování?
Kromě tance? Obě rádi zpíváme a připravujeme se na školní soutěţ Zlatý slavík,
která se bude konat na jaře příštího roku.
Markéta: Ve volném čase, pokud zrovna netrénuji na taneční vystoupení, hraji na
akustickou kytaru a ráda nakupuji.
Nikola: Kromě tance ještě ráda poznávám nové kamarády a ráda cestuji.
Tak to se těším, doufám, že na Zlatém slavíku přidáte zase nějakou taneční
kreaci. Poslední dva ročníky se Vám moc vydařily! Jaké máte plány do
budoucna?
Určitě chceme i nadále tancovat a v tanci se také zlepšovat. Dále bychom rády
společně vystupovaly na veřejnosti. A jednou třeba zaloţíme vlastní taneční klub.
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Co škola?
Markéta: Jelikoţ jsem v posledním ročníku, vybírám si střední školu, ale abych
pravdu řekla, vůbec se mi z borohrádecké školy nikam nechce.
Nikola: Letos jsem se do školy těšila, protoţe nám ji nově zrekonstruovali.
Děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám, ať Vaše kamarádství vydrží, také hodně
tanečních úspěchů, hodně štěstí v rozhodování a taky zdraví!!!!!!!!!
J an a Ř eh áčkov á

Z minulých medailonků
Barča Řeháčková hlásí konec sezony
Všechny zdravím, letošní sezona uţ pomalu končí. Já jsem ji uzavřela uţ 11. září
na 25. ročníku rodea v Libchavách, kde se všechny soutěţe jely v rámci
republikového PRORODEA Tour. V kategorii do 18 let se mi dařilo. Získala jsem
třetí místo ve slalomu mezi tyčemi a čtvrté místo v barel race, konkurence byla
slušná, soupeři přijeli například z Plzně, ze Šumavy i z Ústí nad Labem. A druhý
můj největší letošní úspěch: získala jsem titul „ALL

AROUND SHAMPION“ na

westernovém dni v Houdkovicích, kde jsem v juniorské kategorii ve westernových
disciplínách ze šesti závodů čtyři vyhrála a ve dvou byla druhá.
www.ranchberuska. websnadno.cz
www.vkvkonaci.estranky.cz/nase-akce
www.ranchclibchavy.wbs.cz/rodea-2010
Barča Řeháčková

Týden vzdělávání dospělých
Od 8. do 12. listopadu 2010 se v Královéhradeckém kraji
uskuteční Týden vzdělávání dospělých. Tento ročník
organizačně zabezpečují úřady práce v Královéhradeckém kraji,
tedy i Úřad práce v Rychnově nad Kněţnou.

Mottem letošního ročníku Týdnů vzdělávání dospělých je heslo „Vzděláváním ke
zvyšování produktivity“.
Hlavním cílem této významné celorepublikové akce je motivace potenciálních
účastníků celoţivotního vzdělávání, vzdělavatelů a zaměstnanců k účasti ve
vzdělávání dospělých.
Pro občany všech věkových kategorií, ať zaměstnané nebo nezaměstnané, kteří
mají chuť se vzdělávat, mají chuť učit se novým věcem, nebo si jen chtějí
zpříjemnit den zajímavou přednáškou, pracovníci Úřadu práce v Rychnově nad
Kněţnou ve spolupráci s dalšími organizacemi připravili opravdu zajímavý
program.
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Můţete se těšit na přednášky, dny otevřených dveří, semináře, ukázkové hodiny
kurzů a mnoho dalšího – a to vše zcela zdarma. Tyto akce se uskuteční ve
vlastních prostorách jednotlivých institucí. Některé instituce však nemají vlastní
prostory natolik velké, aby pojaly větší počet lidí, proto pro tento účel uvolní
vlastní prostory i úřad práce.
Program se v současné době vytváří, ale jiţ nyní můţeme prozradit, ţe se do
programu zapojí mnoho vzdělávacích, ale i zájmových institucí. Jsou mezi nimi
např. o.s. Péče o duševní zdraví, Agapé, o. s. – občanská poradna, Pferda o. s.,
knihovny, mateřská centra, OKO – vzdělávací a rozvojové centrum, sdruţení Splav,
domy dětí a mládeţe, Bazén v Rychnově nad Kněţnou, autoškoly, střední školy a
další.
V rámci Týdnů vzdělávání se představí také Úřad práce v Rychnově nad Kněţnou.
Obsah jednotlivých seminářů a přednášek se bude týkat např. informací o
sluţbách úřadu práce, dovedností nutných k úspěšnému hledání zaměstnání,
moderních informačních zdrojů, job clubů, rekvalifikací, osobní dokumentace –
ţivotopisů, motivačních dopisů atd.
Dále připravujeme setkání u kulatého stolu zástupců významných firem z regionu,
ředitelů středních škol a výchovných poradců.
Sledujte tisk a výlepní plochy, jiţ brzo se dozvíte podrobný program pro náš okres.
Věříme, ţe si v bohatém programu Týdnu vzdělávání dospělých vybere opravdu
kaţdý. Všichni jste srdečně zváni!
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na níţe uvedená telefonní
čísla.
Lada Doležalová, DiS., tel. 950 159 283
Mgr. Naděžda Martincová, tel. 950 159 231
odd.poradenství Úřadu práce v Rychnově n.Kn.

Vítání nových občánků
Dne 11. září 2010 byli oficiálně uvítáni 3 noví občánci obce – Antonie
Venclová, Jakub Kolibáč a Jan Šrajbr. Přejeme v životě hodně štěstí, zdraví,
lásky a spokojenosti.

Redakce zpravodaje
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Vítáme nové občánky
Jan Šrajbr

nar. 28.7.2010

Šťastným rodičům blahopřejeme

Životní jubilea – červenec – září 2010
70 let

Marie Václavíková

75 let

Hana Petrláková

80 let

Miroslav Dytrt

83 let

Milada Charvátová

88 let

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

Rozloučení
Růţena Janáčková
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