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P O Z V Á N K A 

Jsou události, které vrývají do dějin světa hlubokou stopu. Jsou tisíce míst, 
která se zrodí a zaniknou, ale i tisíce míst která vzniknou, žijí svým 
nenápadným životem a přetrvávají mnohá staletí. Takovým místem je 
například dvůr, osada, vesnice, obec Trnov. První zmínka obce je datována 
rokem 1388. Další informací  je založení dvora,  jenž  patřil jistému  panu 
Trnovi. Jiná verze o názvu obce je stavění trnitých plotů proti divé zvěři. 
Podobně můžeme odhalovat  historii o Houdkovicích,  Záhornici i Zádolí. 
Dnes už asi s určitostí nezjistíme jak to bylo doopravdy,  ale jisté je, že tyto 
obce vznikly už ve středověku. Pomyslete, že je to doba vlády Lucemburků a 
Habsburků, období Jana Žižky z Trocnova a křižáckých výprav. Doba kdy 
Johanka z Arku bojovala proti anglickým vojskům. Doba, kdy Kryštof 
Kolumbus objevuje Ameriku. Doba, kdy vzkvétaly významné civilizace Inků 
a Aztéků. Tak zvučná jména a pojmy, vše tak známé a přesto vzdálené 
v minulosti, jako bychom probírali  látku v dějepisu. V běhu těchto 
významných událostí už žili své obyčejné životy lidé našich čtyř vesnic. Další 
a další staletí spolu s dějinami plynul život pro nás „neznámých“ obyvatel 
v nám známých obcích, se kterými jsme spojeni. 
Nyní je doba digitalizace a nanotechnologií. Přesto se lidé ohlížejí do 
minulosti, aby vtiskli symboly do znaků a standart a vyjádřili identitu 
spojenou s jejich obcí. Naše zastupitelstvo se také rozhodlo vydat touto 
cestou. Po mnohaměsíční přípravě, kdy odborníci na historii a heraldiku 
vypracovali podklady a návrhy na znak a vlajku, byl dne 29. 4. 2010 v budově 
Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR oficiálně předán dekret na tyto 
symboly, které charakterizují naše obce. 

 
V sobotu 4.6.2011 se uskuteční  požehnání praporu 
a znaku v trnovské kapli Panny Marie a 
slavnostním průvodem bude představen 
veřejnosti. Odpolední program proběhne na 
návsi v Trnově. Zahájí ho koncert dechové 
kapely OPOČENKA, svým uměním přispěje ELIŠKA 
MACHAČOVÁ  a  její hosté.  Písničkami z operetek 

se představí Divadelní  soubor ČÁP a  večer završí taneční zábava se 
skupinou ROCKSORRY.                                                                                                                                              
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V průběhu celého dne je zajištěno bohaté občerstvení a zázemí pro příjemné 
posezení. 
Vaší pozornosti by neměla uniknout ani připravovaná výstava dokumentů, 
kronik, fotografií historických i současných a mnoho dalších zajímavostí, 
umístěná v prostorách obecního úřadu. Pan Jiří Hlinovský zpracoval 
publikaci „Historický přehled majitelů domů“, kterou bude možné zakoupit.   
Nejen bohatý program, ale i mnohá nečekaná setkání Vás mohou potěšit, 
neboť pozvánky jsou rozeslány rodákům a bývalým obyvatelům našich obcí. 
Kdyby zakladatelé našich obcí tušili tuto mnohasetletou budoucnost, asi by 
se cítili povzneseně a slavnostně. Přijměte tedy pozvání na tento významný 
den v úctě k těm, jež tu byli před námi a s přáním požehnání těm,  kteří 
přijdou po nás. 
 

Zveme srdečně všechny občany Trnova, Houdkovic, Záhornice a Zádolí, neboť 
udělení obecních symbolů je rozhodně důvod k oslavám.           

Kovaříček Jiří                   

Poznámka: 

Na tuto akci budou pozvaní i bývalí rodáci z našich obcí, pokud 
jste jejich nynější adresy nahlásili zastupitelům ve  vašich obcích: 

Na Záhornici panu Miroslavu Samkovi nebo panu  Ludvíku Kalousovi, 

V Trnově paní Evě Svatoňové 

V Zádolí panu Václavu Hlavsovi, 

V Houdkovicích panu Václavu Vaněčkovi, 

Adresy můžete dodat i na obecní úřad v Trnově:  

 

 

 
Obec Trnov Vás zve 

na jednodenní výlet do Polska, který se uskuteční  

v pondělí 2. května 2011. 

Odjezd cca mezi 6.00-6.30 hod. od autobusových zastávek 

v jednotlivých obcích, cestou zastávka v Kudowě za hranicí u 

směnárny a ve Walbřichu u benzínky na snídani a WC. 

 



 
 

 4 

Program výletu do Polska 

 
 V 10.00-11.30 hod. návštěva Palmového skleníku v Lubiechowie. Možnost 

nákupu květin za velmi levné ceny. Možné též posezení v kavárně Pod 

tropikem na výborný pohár či jiné sladké dobroty.  

 Od 12.00 do 16.00 hod. návštěva výstavy květin a umění na zámku Ksiaž 

(Kníže). Na výstavě možnost nákupu květin i dalších zahrádkářských věcí a 

také velmi bohaté občerstvení. 

Svačina není potřebná. 

Návrat do  19,00 hod. 

 Loňské ceny vstupného: skleník - dospělí 8,- Zl, důchodci 5,- Zl; výstava - 

dospělí 13,- Zl, důchodci 10,- Zl. 

 Na vstupné a občerstvení je potřeba mít zloté, květiny možno nakupovat i za 

koruny. 

 Dopravu autobusem hradí obec. 

 Zájemci se mohou přihlásit do 22. dubna 2011, přihlásit se můžete na 

obecním úřadu v Trnově, osobně nebo telefonicky na č: 494 662 138  

Úřední hodiny: 

Po 7.00 - 17.00 

St 7.00 - 15.00 

 

Krátce  informace z obecního úřadu: 

 Rozpočet obce je opět pro letošní rok vyrovnaný,  6 370 120 Kč  na straně 

příjmů a 5 858 120 Kč na straně výdajů a  512 000 Kč na splátky úvěrů. 

 Obec řeší přivedení sítí (elektřiny, plynu, vody a kanalizace) ke stavebním 

parcelám u letiště. 

 V posledních dnech proběhlo jednání s Českou poštou o zachování 

stávajícího poštovního úřadu v budově hostince „U Zárybnických“. Pošta 

bude otevřena i nadále v obvyklých otvíracích hodinách. 

 Od 31.3. do 13.4. bude probíhat řízení k digitalizaci katastrálních map 

v obcích Zádolí a Záhornice.  K námitkovému řízení se můžete dostavit na 

obecní úřad v Trnově  v pondělí  4.  a 11.4. 2011, kdy zde budou přítomni 

pracovníci Katastrálního úřadu z Rychnova nad Kněžnou 
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Usnesení č. 3 

ze zasedání zastupitelstva Obce Trnov dne 21.3. 2011 

I. Bere na vědomí 

  

 bod č. 1 Kontrolu závěrů z minulých jednání. 

 bod č. 2 Rozpočtové opatření č. 6 a 7.  

 bod č. 7.1 Informaci k pobočce České pošty. 

 bod č. 7.4 Informaci o dokončení digitalizace k.ú. Zádolí u Trnova 

             a k.ú. Záhornice. 

 bod č. 7.6 Svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. 

 bod č. 7.7 Přezkoumání hospodaření Obce Trnov. 

 bod č. 7.8 Informaci k územnímu plánu Obce Trnov. 

 bod č. 7.9 Informaci k přípravě oslav v Trnově. 

  

II. Schvaluje 

 bod č. 3 Inventarizaci za rok 2010. 

 bod č. 4 Rozpočet na rok 2011. 

 bod č. 5 Prodej pozemku parc.č. 3142 o výměře 79 m2 v k.ú. Trnov. 

 bod č. 6 Úpravu stanov DSO Vrchy, Trnov. 

 bod č. 7 Dodatek č. 12 s Aqua Servis a.s. Rychnov n. Kn. 

 bod č. 7.2 Správce poldru v Trnově na období 1 roku. 

 bod č. 7.3 Účetní závěrku za rok 2010 v MŠ Houdkovice. 

                            bod č. 7.5 Dohodu o budoucí dohodě o předání a převzetí stavby „Polní   

cesty v Houdkovicích“. 

 

           Jiří Kovaříček                                                          Libuše Brandejsová 

            místostarosta                                                         starostka 
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                                  aneb GRUNTY v našich obcích 

 Jako hlavní pramen jsem využil gruntovní knihy uložené v Státním oblastním 

archivu v Zámrsku. Tyto knihy byly vedené do roku 1848 na správě velkostatku 

Opočno a následně na bývalém Okresním soudu Opočno. V archivu v Zámrsku se 

nacházejí gruntovní knihy pouze do roku 1880. 

Proto jsou do publikace zařazené pouze domy postavené do roku 1880. Mladší 

pozemkové knihy jsou uloženy na okresním soudu v Rychnově nad Kněžnou. Do 

těchto knih je možno nahlížet jenom 

když člověk potřebuje údaje ke svým vlastním nemovitostem. Z tohoto důvodu 

jsem přehled ukončil u Houdkovic a Trnova právě cca rokem 1880. 

         U Zádolí a Záhornice jsem nebyl prvním, kdo takový přehled sestavoval. 

Přede mnou již toto učinili přepyšský farář Antonín Flesar koncem 19. st. a 

zádolský a záhorský kronikáři. Farář Antonín Flesar končí svůj rukopis Dějiny 

živností farní osady přepyšské také rokem 1880. Ale v těchto dvou kronikách jsou 

přehledy majitelů stavení dovedeny do mladší doby. U Zádolí do 20. let století a u 

Záhornice je nejmladší údaj u jednoho č.p. až z roku 1981. Proto mohly být u Zádolí 

a Záhornice zařazeny do publikace i některé domy postavené po roce 1880. 

        Pro |Houdkovice a Trnov se dochovaly gruntovní knihy až od roku 1709. U 

Záhornice máme údaje již z 90. let 17. století a pro Zádolí existuje stará 

purkrechtní kniha od roku 1588. 

        Z těchto důvodů jsem čerpal pro 17. st. u Houdkovic a Trnova i z dalších 

zdrojů. Jedná se jak o seznamy celostátní povahy, tak i regionální vrchnostenské. 

        Celostátními jsou Soupis poddaných podle víry 1651, což je seznam veškerých 

obyvatel zjišťující, zda jsou katolíci či nekatolíci. A také ,,historicky první daňové 

přiznání“ Berní rula 1654. 

        Regionální prameny jsem použil:  

1. Tři urbáře (tedy soupisy poddanských dávek) panství Opočno 1580, 1598 a 1655. 
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2. Zprávu hejtmana opočenského panství Jana Rašína z Rýzmburka o tom, kolik se 

urodilo na Opočenském panství roku 1646 obilí, zasílanou na Zemský sněm do 

Prahy. 

3. Popis poddanských gruntů 1667.  
4. Soupis plátců daně z hlavy 1691. 
5. Soupis plátců daně 1704. 
6. Přehled pozemkové držby poddaných 1708. 
 

        U Zádolí jsem mohl využít i jeden ještě starší církevní pramen. Dochoval se totiž 

seznam placení desátků přepyšskému faráři v roce 1573. 

        U všech č.p. bude přehled majitelů domů doplněn fotografií, pokud možno 

historickou.                                                                                                Jiří  Hlinovský 

 

Publikaci bude možné zakoupit      

na oslavách v Trnově 

 

 

Plánované akce na úklid v obcích: 

 Posledního dubna se budou v obcích pálit čarodějnice.  Už jsme si zvykli, že 

na oheň patří pouze dřevo.  

 Při jarních úklidech určitě opět najdete 

spoustů věcí, které budete chtít vyhodit. Proto 

firma Marius Pedersen přistaví  v pátek 

15.4.2011 kontejnery na velkoobjemový 

odpad do Malé Záhornice k Bašáku, v Trnově 

na návsi a v Houdkovicích u zastávky. 

Kontejnery budou přistaveny přes víkend 15.-17. dubna 2011. 

 21.5.2011 proběhne tradiční jarní sběr nebezpečného odpadu a 

domácích nefunkčních spotřebičů 
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Narození nových občánků: 
 
Prosinec 2010 

Karolína Hrdá, Houdkovice 11 
Tomáš Rohlena, Houdkovice 70 
 
 

Únor 2011 

Ela Štěpánová, Záhornice 69 
 
Březen 2011 

Eliška Hušková, Houdkovice 96 

Životní jubilea 
Leden 2011 

Josef Čepela, Trnov 24 60 let 
Květuše Šmídová, Trnov 72 83 let 
Jarmila Brandejsová, Trnov 77 80 let 
Marie Roubalová, Trnov 17 70 let 
Marie Čiháčková, Záhornice 68 89 let 
Josef Kovaříček, Trnov 68 84 let 
Josef Hrnčír, Zádolí 4 81 let 
Marie Svatoňová, Trnov 78 84 let 
 
Únor 2011 

Marie Herclíková, Trnov 18     75 let 
Jiří Hynais, Záhornice 3    70 let 
Zdeňka Brandejsová, Houdkovice 68   60 let 
Josef Tůma, Záhornice 49     80 let 
Miroslav Metelka, Trnov 81     65 let 

Březen 2011 

Miroslav Netík, Trnov 52 65 let 
Josef Plachetka, Houdkovice 56 80 let 
Věra Houserová, Záhornice 1 88 let 
Jana Štěpánková, Houdkovice 18 65 let 
 

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a 
spokojenost. 
 

Rozloučili jsme se se zesnulými: 

 

01.01.2011 Josef Řízek, Záhornice 52 
13.03.2011           Anna Čechová, Houdkovice 60 
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 V měsíci březnu se opět děti s učitelkami 
z MŠ Houdkovice zúčastnily v hojném počtu a 
krásných, vlastních, nápaditých maskách 
masopustního průvodu po Houdkovicích. Za 
slunečného počasí, zvuku hudebních nástrojů, 
bujarého veselí a zpěvu společně obešly celou 
vesnici. Obyvatelům Houdkovic děti rozdávaly 
koblihy a dárky, které samy vyrobily. Na 
oplátku děti dostávaly nejen spoustu sladkostí, 
ale i pochvalu a uznání za jejich výkon.  
 První jarní den jsme přivítali na zahradě 
MŠ pálením tetky Zimy. Zpěvem a tancem 
jsme se rozloučili se zimou a jarním klíčem 
probudili jarní zem. Nyní už se těšíme na další 
jarní a letní radovánky – Velikonoce, 
Čarodějnický rej, besídka ke Dni matek, 
rozloučení s předškoláky s překvapením, školní 
výlet atd. 

 Krásné jarní dny plné sluníčka a pohody přejí děti a kolektiv zaměstnanců 
MŠ Houdkovice. 
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Kterak český učitel 

americkou školu 

navštívil. 

Letos o Vánocích se mi podařilo odcestoval do Kalifornie za 

dcerou. Nebudu vám však popisovat vánoční zvyky, počasí ( bylo mimochodem 

fantastické) ani zdlouhavé cestování. Přes imigračního důstojníka jsem se i s těmi 

několika anglickými slůvky prokousal, pak už chybělo jen vyhrát velkou výhru 

v kasinu v Las Vegas. O tom někdy příště. Mě jako učitele nejvíce zajímalo školství 

v tomto státě. Mou zvědavost ještě prohloubila informace při nedělní kávě u 

dceřiny kamarádky, že chodí vypomáhat „učit“ paní učitelce své dcery. Takových 

matek prý je ale více. Když nevěřím, tak ať se jdu klidně podívat. No to musím 

vidět na vlastní oči !! Takže jsem hned po novém roce do takové školy vyrazil. 

Ale pěkně po pořádku. 

Mé postřehy samozřejmě platí pouze pro určitou oblast USA, každý z 50 

amerických států má jinou školskou politiku. Stát Kalifornie společně s Floridou 

jsou nejbohatší státy unie, takže školství je na tom velmi dobře. Úplně jiná je 

situace ve školách  např. ve státech Nebraska, Karolína, tedy ve vnitrozemí. Navíc 

všeobecně platí, že čím bohatší lidé žijí v okolí školy, tím více peněz plyne z jejich 

daní na provoz a platy každé školy. Navíc si rodiče nemohou vybírat školské 

zařízení, musí navštěvovat školu v místě bydliště. Proto je i běžné, že se rodiče 

stěhují před nástupem svého dítěte do školy do jiné část města, aby dítě mohlo 

navštěvovat elementary school, kterou si vybrali. 

Pro další čtení musím ještě doplnit: průměrný měsíční plat státního zaměstnance 

se pohybuje kolem 4000 dolarů, při kurzu 19 Kč za dolar to dělá 76000,- Kč. 

Naopak plat prodavačky v supermarketu se pohybuje okolo 1300 dolarů (24700,- 

Kč). Nájem bytu 3 + 1 přijde na 1800 dolarů (35000,-Kč), potraviny,oblečení,auta 

jsou jen o něco dražší než u nás, obyčejný dům však stojí více jak 500000 dolarů, 

což činí kolem 9 miliónů v českých korunách, ale viděli jsme i obyčejné zděné domy 

za 50 milionů v naší měně. 

V zásadě existuje tento model školní přípravy: 

Daycare – u nás název jesle, do 2 let, placené, záleží na kolik hodin denně, platí se 

až 1000 dolarů měsíčně  
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Podobné hlídání dětí se provádí běžně i v posilovnách. 

Preeschool – klasická školka pro děti od 2 do 5 let, třeba jen na 2 dny v týdnu, na 

13 dětí 3 učitelky, nestráví zde více než 3 hodiny, nepodává se žádné jídlo, vše si 

musí děti přinést, placené cca 300 – 400 dolarů měsíčně. 

Kinder garden – je předškolní zařízení pro 5 – 6 leté děti, je povinné, stráví zde asi 

3 až 5 hodin denně, je zdarma, učí se hodiny, jmenovat barvy, počítat do deseti, 

dny v týdnu, názvy matematických obrazců, měsíců, důraz je kladen na anglickou 

abecedu, naučí se všechna písmena v psané i čtené podobě 

Elementary school – základní škola pro 6 – 10 leté děti, v zásadě probíhá skupinové 

vyučování, ve třídě je maximálně 20 žáků, 1 učitelka je třídní, některé předměty 

učí odborně jiní učitelé, výuka zdarma (pokud se jedná o státní školu, v katolických 

se platí), v některých školách se neučí tělesná výchova, nedostávají známky, ale 

písmena A,B,C,D, používají i plusy a minusy (např B- , C +), nemají žákovské knížky, 

chování se nehodnotí známkou, za nekázeň dostávají barevně odstupňované 

kartičky, nehorším trestem je návštěva ředitelny. 

Middle school – 10 – 14 let, 6.- 8 třída, ani zde se nedostávají známky, ale zase 

písmena a pokud někdy použijí číslice, tak zde mají opačný význam, pětka je 

nejlepší a jednička nejhorší, pokud někdo obdrží písmeno F, tak propadá, ale má 

povinnost o prázdninách navštěvovat doučovací kurzy a s jejich  pomocí dotáhne 

učivo a nepropadne. 

High school – 15 – 18 let, čtyřleté školy všeobecného typu, něco jako naše 

gymnázia, žáci si však mohou navolit předměty dle svého zájmu a potřeb na celý 

týden, takže se stává, že každou hodinu je ve třídě s jinými lidmi, a stejně tak po 

celé studium, zase zdarma, mohou již od 15,5 let na základě zvláštního řidičského 

průkazu jezdit auty s malými obsahy motoru 

Studenti, kteří nezvládnou učivo (tzv. propadnou) , mohou chodit v průběhu 

prázdnin na tzv. summer school a vše dohnat. 

Zajímavé jsou i tresty na středních školách: za drobné prohřešky mohou zůstat „po 

škole“, tomu se říká „detention“, po skončení vyučování se sejdou v jedné třídě a 

pod dohledem učitele se buď učí, nebo si dělají úkoly. Při větším prohřešku mohou 

být dočasně vyloučeni, dojde k tzv. „suspension“, třeba na 1 až 2 týdny. Student 

nesmí do školy, musí se učivo doučit. To by asi brali u nás všichni, ale má to jednu 
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významnou vadu. Tento prohřešek se píše do přihlášky na vysokou školu a šance 

dostat se na nějakou prestižní školu je pak minimální. 

College – naše vysoká škola, většinou placená 

A nyní několik zajímavých postřehů: 

* Začátky i konce vyučování si určují školy samy. 

* Volných dnů mají v USA více než české děti. Mimo 14 dnů o Vánocích mají ještě 

týden v únoru zimní a o Velikonocích jarní. Všechny americké svátky se slaví 

v pondělí (celkem 10), kromě Díkůvzdání, který je pravidelně ve čtvrtek na podzim, 

ale to je zase volno celý týden.  Dny ředitelského volna se také využívají, učitelé 

v té době mají odborné semináře.       

* Domácí úkoly dostávají pravidelně každý den (zaregistroval jsem na elementary), 

ale nikdy na sobotu nebo neděli nebo na prázdniny či svátky. To od učitelů 

dostávají doporučení věnovat se svým zálibám, zájmům a sportovnímu vyžití, ale 

pozor vše se dost draze platí 

* Počínaje 2.třídou se píší ke konci roku závěrečné testy. Na konci 4. a 8.třídy se 

navíc píší standardní testy, kterým se přikládá velká důležitost a jsou souhrnem 

schopností dítěte. 

* Vysvědčení samo o sobě je velmi podrobné a obsahuje přibližně 50 hodnocených 

položek (my bychom řekli známek) + písemné hodnocení. Celé vysvědčení je 

chápáno jako zhodnocení pokroku dítěte a ne jako hodnocení jeho vědomostí. 

Vydává se každé čtvrtletí. 

* Cestování do školy je proslulými žlutými autobusy, které mají všude absolutní 

přednost. Děti jezdí samozřejmě zdarma, vystupují a nastupují pokud možno u 

svých domů, při zastavení autobusu a výstražném znamení (stopka) nesmí ostatní 

řidiči autobus předjíždět, zastavit musí i protijedoucí řidiči. Nejběžnějším 

dopravním prostředkem je však auto, k tomuto účelu jsou u škol buď velká 

parkoviště, častěji samostatné koridory pro rychlý výstup či nástup dětí z aut. Do 

věku 10 let jsem viděl jen výjimečně jít dítě samostatně do školy nebo ze školy. 

* Přestože si budete těžko v USA zvykat na všeobecné tykání, jsou učitelé 

pravděpodobně jediní, kteří se oslovují pane, paní, slečno a přidává se příjmení. 

Navíc není zvykem v Americe mluvit špatně o učitelích, na konverzaci tohoto typu 

zde rychle zapomeňte. 
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* Žáci píší tiskacím písmem, teprve v šestém ročníku mají možnost ve volitelném 

předmětu se naučit psací typ. 

* Neuvěřitelné vlastenectví projevují všichni žáci. Každý den začínají přísahou na 

vlajku USA v 1.- 5.ročníku, v 6.-8. r. každý pátek ráno. Každá škola vztyčuje ráno 2 

vlajky USA a Kalifornie. (Porovnejte vlastenectví v našich školách nebo obecně 

v celém národě – jsme vlastenci, jen když vyhrajeme mistrovství světa v hokeji). 

* Na většině škol se vyhlašuje nejlepší žák měsíce, nesmí se jím stát v jednom roce 

stejný žák, dostává diplom 

* Žáci v 1. – 5. ročníku se každý rok promíchávají, aby se lépe poznali. 

* Skupinové vyučování: žáci jsou rozděleni do čtyř nebo pěti skupin, dostanou 

práci a na ní pracují za pomoci literatury, počítače a dalších pomůcek ve třídě. 

K tomu jim jsou nápomocni právě rodiče. Ti pomáhají dětem, čtou s nimi, počítají, 

stříhají různé věci a připravují pomůcky na další hodiny, opravují pro učitelku 

různé testy. Vše dělají samozřejmě zadarmo. Předpokládá se diskrétnost ze strany 

rodičů. Rodiče potom pochopitelně žijí s kolektivem, jezdí s ním na malé i větší 

výlety, pořádají pikniky a různé hry a soutěže v přírodě, často i bez učitelky. 

Maminky a děti se navzájem velmi dobře poznají, vytváří se přátelská atmosféra a 

děti se do školy velmi těší. Na škole, ve které jsem byl i na hospitaci přírodovědy 

ve 2.třídě ( vzal jsem si na tlumočení svou dceru) mají  600 dětí a pravidelně tam 

dochází přibližně 100 rodičů takto pomáhat. Nic takového neexistuje ani u nás, 

natož ve vyspělé Francii či Německu. 

Spolupráce rodičů, žáků a učitelů: Většina mimoškolních aktivit je založena na 

spolupráci s rodiči. Na zmiňované škole je mnoho rodičovských výborů, vedení 

školy je ani neeviduje, o některých nemá ani přehled. Pořádají pravidelné knižní 

veletrhy v prostorách školy, prodeje knih, pečení a prodej domácího pečiva, 

nacvičování divadelních představení, cvičení mažoretek, různé sportovní kroužky. 

Všechny peněžní výtěžky předávají škole a sami rodiče z toho mají obrovskou 

radost. 

Jak vypadá škola ? 

Dveře ředitelny v době vyučování nejsou nikdy zavřené, chodby- to je život, pestré, 

barevné, plné vjemů, výtvarné práce dětí, fota nových žáků, plakáty zvoucí na 

různá představení, artefakty na zemi, šum a veselí.  
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Třídy poskytují podobný obraz, jen jsou na můj vkus přeplněné pomůckami 

(kabinety neexistují), my bychom řekli neuklizené. Místnosti tříd jsou veliké, plné 

různých zákoutí s výtvarnými potřebami, knihovnou plnou knížek a encyklopedií 

(děti je fakt používaly), akváriem a malým teráriem, dokonce inkubátorem pro 

líhnutí kuřat, klavírem a 5 počítači. 

Šatny nemají, nepřezouvají se, tašky mají na chodbách a učivo v lavicích. 

Učitelé v každé třídě jsou samostatná jednotka, takže mají svůj počítač, barevnou 

tiskárnu, skener, notebook, přístroj na laminování, telefon se záznamníkem. 

V případě, že se dítě nedostaví do školy nebo jde dříve domů, okamžitě volají 

rodičům a prověřují situaci. (Kalifornie se řadí v únosech dětí na přední místo ve 

světě). 

Ve zpěvníku jsem objevil i dvě české písničky, samozřejmě s anglickými texty , 

Rolničky,rolničky,… a Jede, jede poštovský panáček … 

Sport a tělovýchova 

Jako tělocvikář jsem byl zvědavý na americké hvězdy. Zklamání jsem zažil, když 

jsem sledoval hodinu tělesné výchovy osmáků. Oni nemají povinnost nosit 

cvičební úbor, boty však ano. Přednost dávají jednoznačně kolektivním hrám, 

pokud chcete něco naučit ( výmyk na hrazdě, smeč v odbíjené, přeskok kozy, …) 

musíte se přihlásit do specializovaného oddílu, kde vás to naučí. Ve škole na to 

není čas ani povinnost. 

Záviděl jsem jim však jednu věc, které bych se chtěl v naší společnosti ještě dožít. 

Je to péče o děti v době volna a hlavně o sobotách a nedělích. Děti sportují 

výhradně pod dohledem obou rodičů, kteří si nedovolí o volných dnech pracovat, 

ale plně se věnují svým dětem. Neúčast jednoho z rodičů na přátelském nebo 

mistrovském zápase je těžko odpustitelná a tomu se vše v rodině podřizuje. 

Pochopitelně i zde jsou rodiče, kteří pracují o sobotách a nedělích a nemohou se 

věnovat svým dětem tak, jak to popisuji v předešlém. Snaží se však jim to nahradit  

jinými aktivitami. 

Celkově i v Kalifornii školství pociťuje dopady světové krize, zvyšují se náklady a 

samozřejmě se zvedá i školné. Moje návštěva dvou amerických škol byla poučná a 

nelituji času, který jsem zjišťování výše uvedených skutečností věnoval. 

Mgr. Josef Kovaříček, Záhornice 
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V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011! 

Rok 2010 skončil, rok 2011 právě začíná. Bývá dobrým zvykem 

dopřát si malé bilancování – jak byl předchozí rok úspěšný. 

Nejprve trochu čísel:  v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11 388 kontejnerů na 

tříděný sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90% obcí - to znamená, že 

většina obyvatel třídila odpad. Každý v našem kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu. 

Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo, plasty a nápojové 

kartony. V roce 2010 se opět se podařilo zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, 

významně vzrostl počet kontejnerů na čité sklo. Kromě sběru odpadu do nádob se 

v řadě obcí rozšířil takzvaný pytlový sběr. Tento způsob třídění se velmi osvědčil, 

v novém roce v něm budeme určitě pokračovat.  

Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce řadu akcí a soutěží. 

Po celý rok 2010 běžela soutěž „Čistá obec“. Pátý ročník soutěže obcí 

Královéhradeckého kraje skončil poslední den v roce, ale jednotlivé obce mají až do 

20. února 2011 šanci odeslat vyplněné dotazníky. Na jaře se můžete těšit na 

vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíždí už 6. ročník této soutěže. Pokud jste se 

nestihli zapojit v minulém roce, můžete zabojovat letos.  

Ve školách probíhá již 4. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“ a projekt košů. Obě akce 

pokračují také v roce 2011 a jsou výzvou pro všechny školy, které ještě odpad ve 

škole netřídí anebo naopak – které by chtěly třídit ještě víc. Díky společnosti EKO-

KOM, a.s. se děti mohly účastnit pokusu o světový rekord – vytvářely znaky svých 

měst a obcí z odpadových materiálů. Ta nejlepší dílka se po výstavě v Hradci Králové 

přesunula do Brna, na veletrhy GO a Regiontour.  

Stranou nezůstala ani královéhradecká veřejnost. Společnost EKO-KOM, a.s. 

připravovala soutěže a kvízy nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Tzv. Barevné dny 

probíhaly ve spolupráci s jednotlivými městy a staly se součástí tradičních slavností 

jako např. Den země, Den dětí, jarmarky, dožínky, Rychnovské dividílkování, Jičín -  

město pohádky apod. Jejich součástí se stala také výstava Tonda Obal na cestách. 

V ZOO Dvůr Králové nad Labem se podařilo otevřít „Naučnou stezku o třídění 

odpadu“. 

Všechny tyto akce probíhaly v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, 
čistý kraj“. Veškeré informace jste mohli v průběhu roku najít na www.cistykraj.cz. 

http://www.cistykraj.cz/
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V roce 2010 získal náš web novou tvář, je přehlednější, najdete tu všechny potřebné 
informace o třídění odpadů a nechybí ani poradenství.  

Chtěl bych poděkovat všem, kteří třídili odpad po celý rok 2010. V roce 2009 byl 
Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé republice. Přál bych všem lidem 
našeho kraje i společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných stupních vítězů zůstal 
Královéhradecký kraj po vyhodnocení roku 2010. A do nového roku 2011 přeji nám 
všem ještě více a kvalitnějšího třídění.  

Za společnost EKO-KOM, a.s.      Tomáš Pešek, Regionální manažer EKO-KOM, a.s. 

Kontakt:        Tel.: 721 562 554, E-mail.: pesek@ekokom.cz 

 

 

Přehled událostí v našich obcích v roce 2010 
     

Událost Počet    

Narození 12    

Úmrtí 4    

Sňatek 4     

Rozvod 4    

Přistěhování 20    

Odstěhování 12    

Stěhování v obci 5    

     

Počet obyvatel v našich obcích 
k datu 31.12.2010      
     

Obec Počet Ženy Muži  

Trnov 256 127 129  

Houdkovice 260 124 136  

Zádolí 43 22 21  

Záhornice 154 78 76  

Celkem 713 351 362  

Celkem v loňském roce 696 345 351  

     

Nejstaršímu občanovi je 89 let.    

Nejmladšímu občánkovi je 1 měsíc.   

     

Ve statistice nejsou zahrnuti občané, kteří sice již bydlí v obcích, 

ale dosud se k trvalému pobytu nepřihlásili.  

mailto:pesek@ekokom.cz
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Doplňkové stavby  ke stavbám rodinných domů – 2-.část 

V minulé části jsme Vás ve stručnosti seznámili s tzv. doplňkovými 

stavbami, které je možno umisťovat na pozemcích se stavbami 

rodinných domů. Skončili jsme u pojmu „Územní souhlas“, kterým 

může být nahrazeno územní rozhodnutí a to za těchto podmínek: 

- záměr má být uskutečněn v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše 
- poměry v územní se podstatně nemění 
- záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou a dopravní infrastrukturu 

Územní souhlas rovněž nelze vydat, obsahují-li závazná stanoviska dotčených orgánů 

podmínky, nebo nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na 

životní prostředí podle zvláštních předpisů.  

Obecně lze předpokládat, že stavby, které jsme vyjmenovali minule, tedy pro 

úplnost : 

- stavby o jednom  nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienické 
zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých 
kapalin a hořlavých plynů ( pozn.: sem patří zejména pergoly, sklady 
zahradního nářadí a nábytku, přístřešky pro automobil, ale také garáže do 25 
m2 zastavěné plochy), 

- stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 
m2 a do 5 m výšky, 

- zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné 
plochy  a do 5 m výšky, 

- bazény do 40m2 zastavěné plochy, 
až na výjimky, vždy splní shora uvedené požadavky a lze pro ně vydat územní 

souhlas. Důležitou pro umisťování uvedených staveb je i podmínka, že tyto stavby 

musí být ve vzdálenosti min. 2,00 m od společných hranic pozemků se stavbami 

rodinných domů. 

Pokud je záměr v souladu se všemi dosud zmíněnými požadavky, pak je možno 

požádat o vydání územního souhlasu a to předložením typového formuláře 

„Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“, který je možno 

vyzvednout v kanceláři odboru výstavby Městského úřadu Opočno nebo stáhnout na 

webových stránkách města Opočna. S jeho vyplněním Vám rádi pomůžeme, ale se 

základními údaji si určitě každý bez problémů poradí sám. Přílohou vyplněného a 

podepsaného formuláře bude situační výkres na podkladě katastrální mapy, se 

zakreslením předmětu záměru. Ze zákresu musí být patrny základní půdorysné 
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rozměry a vzdálenosti umisťované stavby od hranic sousedních pozemků, 

eventuelně od existujících staveb. Dále budou předloženy jednoduché výkresy, 

z nichž bodu zřejmé výškové, objemové a pohledové  parametry stavby (výška a tvar 

zastřešení, umístění oken, dveří apod.) a jednoduchý technický popis. Tyto  výkresy 

nemusí být vypracovány projektantem! Vlastníci (v případě podílového 

spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů se pod pojmem „vlastníci“ rozumí 

všichni) sousedních pozemků  musí vyjádřit svůj souhlas se stavbou  podpisem, 

nejlépe přímo na situační výkres. Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru 

bezodkladně poté, co jej oznámil stavebnímu úřadu (tedy po předložení vyplněného 

a podepsaného formuláře s přílohami), byla vyvěšena  na veřejně přístupném místě 

u stavby nebo pozemku, na němž se má záměr uskutečnit a to po dobu nejméně 30 

dnů. 

Některé stavby mohou vyžadovat další přílohy (např. závazná stanoviska dotčených 

orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury apod.), ale 

výčet těch nejzákladnějších a v převážné většině postačujících k vydání územního 

souhlasu, je shora uveden. 

Příště Vás seznámíme s možnými postupy stavebního úřadu po předložení 

„Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu“. 

Ing.Dalibor Štěpán 13.12.2010 
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KOMPLEXNJ FINANČNJ PORADENSTVJ 
-pojištění majetku 

-životní a úrazové pojištění 

-penzijní připojištění 

-pojištění podnikatelů 

-stavební spoření 

-hypotéky, úvěry, refinancování nevýhodných úvěrů 

 

KOMPLETNJ SLUŽBY V OBLASTI REALIT 

-koupě, prodej, pronájem, výkup 

 
PORADENSKÝ SERVIS S DLOUHOLETOU PRAXJ BEZ ZDLOUHAVÝCH 

NÁVŠTĚV KANCELÁŘJ TOP PRODUKTY NA TRHU 

 

Mgr. Taťána Klapková 

Trnov 44 

tel.: 736 646 578 

E-mail.: tatana.klapkova@centrum.cz 

 

TERMJN SCHŮZKY PO TELEFONICKF DOMLUVĚ 

  / MOŽNOST I O VJKENDU/ 

 
 

Dětský kroužek v Trnově 

Vás srdečně zve  9. dubna 2011 od 8 – 15 hod.  

na 2. velikonoční výstavu, 

která se bude konat v prostorách Obecního úřadu v Trnově. 

Bude zde možno shlédnout výrobky našich 

spoluobčanů i dětí z MŠ v Houdkovicích. 

Některé výrobky bude možné zakoupit. 

Součástí výstavy bude dárkové zboží z obchodu Mila. 

Přijďte načerpat velikonoční atmosféru!!! 

mailto:tatana.klapkova@centrum.cz
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SDH Záhornice a Záhoráček si Vás dovolují pozvat na výstavu 

 

 

Výstava se koná na Velké Záhornici dne 9.4.2011 

 od 9:00 hod. do 17:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T - DESIGN 

 
Ruční práce   *     Každý kus originál    *   detailní zpracování 

 

Nabízím vkusné a kvalitně vyrobené dekorace na každé roční období a ke každé 

příležitosti. Dle přání zákazníka zhotovím dekorace do požadované barvy,       

stylu a ceny. 

Tereza Holečková-Svatoňová                            www.t-design.webnode.cz 
               739 268 552               t.design@seznam.cz 
               725 284 223              Trnov 94 


