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ADVENTNÍ TVOŘENÍ
pátek 28. listopadu 2014
od 14.3o do 17.oo hodin
v Církevní základní škole
Borohrádek

Přijďte zahájit adventní čas a
inspirovat se výrobou adventních
a vánočních ozdob

Město Borohrádek srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v úterý 2. prosince 2014 v 17.oo hodin
na náměstí v Borohrádku

a
VÁNOČNÍ KONCERT
v sobotu 13.12.2014
v kostele Nejsvětější Trojice v Šachově
v sobotu 20.12.2014
v kostele sv. Michaela Archanděla v Borohrádku

Uvnitř čí Uvnitř čísla najdete:
str. 2 Z jednání rady, str. 3-4 Informační servis MÚ, str. 5-6 Objevme naše ekofarmy, str. 7 Knižní novinky, str. 7 -8 Kulturní rubrika,
str. 8-9 Sleva na dani pro starobní důchodce, str.10-12 Zprávičky ze škol, str. 13-16 Z borohrádeckých kronik
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 24. 9. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Umístění dopravních zrcadel pro výjezd z Bělidla na
silnici I/36.
*Žádost o pronájem části budovy v bývalém areálu
ŽPSV firmě ČEZ MZ s.r.o., Kubelíkova 1224/42,
Praha 3, IČ na dobu určitou od 1.10.2014 do
30.9.2015 za cenu 20 Kč/m2.
*Souhlas města s uložením vodovodního potrubí do
pozemků p.č. 462/30 a 478/8 v k.ú. Borohrádek.
*Mandátní smlouvu č. 2014108 s firmou Envidens,
s.r.o., Městská Habrová 1485, Rychnov nad Kněžnou,
IČ 28824989 – výkon práv a povinností zadavatele
soutěže na dodavatele elektrické energie „Dodavatel
elektrické energie pro město Borohrádek a jím zřízené
nebo založené organizace“.
*Smlouvu o umístění reklamy s firmou Serafin
Campestrini, s.r.o., Husova 31, Borohrádek na
hasičská vozidla.
*Rozpočtová opatření č. 15/2014, 16/2014.
*Žádost JSDH o povolení zakoupení lanového
elektrického navijáku.
*Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu
s názvem „Modernizace a rozšíření sběrného místa
odpadů pro město Borohrádek“.
Výtah z usnesení rady ze dne 29. 10. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Rozpočtové opatření č. 17/2014.
*Žádost o pokácení tújí před bytovým domem TGM čp.
501/502.
*Vydání územního souhlasu na akci: Borohrádek,
426/1 Kašparová – přípojky k NN.
*Dle § 75 odst. 7 zákona o obcích odměnu uvolněnému
starostovi při skončení funkčního období ve výši 1+5
(jedna měsíční odměna + pětinásobek této odměny)
vyplacenou jednorázově.
*Potvrzení výkonu funkce ředitelce ZŠ TGM Mgr. Ivě
Přibylové.
*Žádost o výjimku z počtu žáků.
*Uzavření smlouvy na administraci projektu s firmou
Komplexní služby a poradenství v oblasti životního
prostředí, Radek Sokol, Rybná nad Zdobnicí 78, IČ
68489854 ve výši 12.100 Kč vč. DPH.
*Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu
s názvem „Modernizace a rozšíření sběrného místa
odpadů pro město Borohrádek“.
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Zamítá:
Uzavření smlouvu na pronájem haly v bývalém areálu
ŽPSV s firmou SALVET CZ Tutleky.
Postupuje do zastupitelstva:
Souhlas města Borohrádek ve věci přijetí nadačního
příspěvku ve výši 200.000 Kč od Nadace ČEZ získaný
v grantovém řízení Podpora regionů pro projekt:
„Venkovní učebna“.
Zastupitelstvo města Borohrádek
Ze dne 8. 9. 2014
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Peter Janega,
Radomila Pírková, Luděk Vejr.
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na služby
s názvem zakázky: Revitalizace zeleně v Borohrádku,
akceptační číslo 14179946 a smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem Jindřichem Pražákem, Žďár
nad Orlicí. Čp. 57, 51721 Týniště nad Orlicí.
*Bezúplatný převod v k.ú. Borohrádek: p.č. 833/4 o
výměře 79 m2, který byl oddělen geometrickým
plánem č. 260-752/2013, 722-752/2013 z pozemku
p.č. 833/2 - lesní plocha v k.ú. Borohrádek z majetku
města Borohrádek do majetku Královéhradeckého
kraje.
*Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Borohrádek: p.č.
956/9 (o výměře 15 m2) odděleného geometrickým
plánem č. 756-93/2013 z pozemku p.č. 956/3-ostatní
plocha a pozemku p.č. 881/13 (o výměře 15m2)
odděleného geometrickým plánem č. 756-93/2013
z pozemku p.č. 881/6-ostatní plocha v k.ú.
Borohrádek z majetku města Borohrádek do majetku
Královéhradeckého kraje.
*Bezúplatný převod pozemku p.č. 229/6-trvalý travní
porost o výměře 413m2, pozemku p.č. 230/1-trvalý
travní porost o výměře 425m2 a pozemku p.č. 230/2trvalý travní porost o výměře 105 m2,, vše v k.ú.
Borohrádek, z majetku Královéhradeckého kraje do
majetku města.
*Darovací smlouvu pro MAS Nad Orlicí ve výši 20,Kč na obyvatele na základě žádosti.
Zamítá:
Žádost o zohlednění připomínky ke změně č. 2.
územního plánu města majitelů pozemků p.č. 646/21
a 646/24 v k.ú. Borohrádek.
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Informační servis městského úřadu
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOROHRÁDEK ve dnech 10. a 11. 10. 2014
Počet voličů 1681
Počet odevzdaných úředních obálek 669
Celkový počet získaných hlasů jednotlivých stran:
1.VÝCHODOČEŠI
2.BOROHRÁDEČANÉ

2884 hlasů 33,02 %
1915 hlasů 21,93 %

Počet platných hlasů 8732

3. KSČM
4. VOLBA PRO BOROHRÁDEK

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO MĚSTO BOROHRÁDEK
Poř.
Kandidátní listina
Příjmení, jméno, tituly
číslo

907 hlasů
3026 hlasů

10,38%
34,65%

Poř. číslo na
kand. listině

Věk

Počet
získaných hlasů

1.

VÝCHODOČEŠI

Mgr. Iva Přibylová

3

52

306

2.

VÝCHODOČEŠI

Mgr. Jindřich Vašíček

2

59

245

3.

VÝCHODOČEŠI

Mgr. Michal Přibyl

14

26

230

4.

VÝCHODOČEŠI

Milan Maček

1

66

208

5.

VÝCHODOČEŠI

Hana Adamcová

5

45

192

6.

BOROHRÁDEČANÉ

Ing. Eduard Machek

1

56

201

7.

BOROHRÁDEČANÉ

Ing. Marta Susová

2

38

159

8.

BOROHRÁDEČANÉ

Ing. Petr Beránek

5

30

168

9.

KSČM

Radomila Pírková

1

62

113

10.

VOLBA PRO BOROHRÁDEK

Mgr. Martin Moravec

1

35

273

11.

VOLBA PRO BOROHRÁDEK

JUDr. Josef Moravec

2

41

230

12.

VOLBA PRO BOROHRÁDEK

Luděk Vejr

11

38

230

13.

VOLBA PRO BOROHRÁDEK

Radek Hemelík

15

48

227

14.

VOLBA PRO BOROHRÁDEK

Libor Kašpar

3

40

202

15.

VOLBA PRO BOROHRÁDEK

Pavel Zaujec

4

35

180

Vážení spoluobčané, voliči,
dovoluji si využít této možnosti, abych Vám poděkoval za přízeň, kterou jste mi prokázali v nedávných
komunálních volbách do městského zastupitelstva. Nesmírně si vážím všech hlasů, které jste mi dali, a velmi za ně
děkuji.
Omlouvám se však tímto všem, kteří mi dali svůj hlas pro to, abych dále pracoval jako zastupitel. S ohledem na
fakt, že funkce tajemníka se s prací zastupitele neslučuje, rozhodl jsem se složit svůj mandát zastupitele a dále
vykonávat práci tajemníka úřadu. Rád bych věřil, že jsem tímto rozhodnutím své voliče nezklamal a budu i na
stávající funkci dál pro město pracovat jako doposud i když ne jako zastupitel.
Děkuji za pochopení.
Zdeněk Cablk
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jako nový starosta města Borohrádku. Dovolte, abych nejdříve poděkoval Vám, kteří jste přišli
k volebním urnám, a tím vyjádřili, že Vám život v našem městě není lhostejný. Jsem si vědom zodpovědnosti, která
je přede mnou, neboť rovným dílem zastupuji jak Vás, kteří jste mne do zastupitelstva volili, tak Vás, kteří jste
učinili volbu jinou. S pokorou tak budu pracovat ve prospěch všech občanů. Mojí snahou bude, aby město
fungovalo a postupovalo v záměrech rozvoje co nejširšího pléna občanů a aby učiněné kroky přinesly městu co
možná největší přínos.
Děkuji předem za Vaši důvěru.
Mgr. Martin Moravec
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Společenská kronika
Vítáme nové občánky
Ve spolupráci města Borohrádek a Sboru pro občanské
záležitosti se dne 1. listopadu 2014 uskutečnilo „Vítání
občánků“. Slavnost proběhla v obřadní síni městského
úřadu. Nové občánky přivítala paní Mgr. Iva Přibylová.
Byli přivítáni tito občánci:
Hermína Lada Marčíková
Dominik David
Elena Vyhlídalová
Šárka Chourová
Hana Steigerová
Jiří Herold
Vojtěch Svoboda
Anna Mládková
Lukáš Mrňávek

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo – 12.oo hodin
15.11. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika Pulická 99, Dobruška
16.11. MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
17.11. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
22.11. MUDr. Vyčítalová Marie
dr. Lützova 244, Vamberk
23.11. MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129, Solnice
29.11. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
30.11. MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
06.12. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
07.12. MUDr. Benešová Růžena
Tyršova 464, Dobruška
13.12. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
14.12. MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí
20.12. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
21.12. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
24.12. MUDr. Dvořáková Soňa
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
25.12. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
26.12. MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
27.12. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
28.12. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
01.01. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
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494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
721 460 150
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088
734 324 600
494 383 417
494 534 841
775 224 093
494 561 955
494 539 225
494 323 958
494 371 783
494 532 330
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Objevme naše ekofarmy
Pod tímto názvem v sobotu 20. září 2014 pořádalo
město Borohrádek další ročník pochodu, tentokrát
zaměřený na poznávání nedalekých ekofarem –
v Bozeticích u rodiny Podstavkových a Gregorových a
v Šachově u Borohrádku u rodiny Susových.

Pozvání přijalo i deset zástupců Gminy Cieplowody, se
kterou město udržuje již dlouholeté přátelské styky.
Přijeli Jan Bajtek, starosta Gminy, Vladislav Gluza,
předseda radních, ředitelka kulturního centra Edyta
Zielonka a jejich spolupracovníci.
Účastníci si délku trasy mohli zvolit. Buď absolvovali
okruh délky 4,0 km se dvěma stanovišti, nebo okruh
délky 9,5 km
s pěti
stanovišti, na
nichž byly
připraveny
poznávací
soutěže,
sportovní
disciplíny,
ochutnávky
bylinkových
čajů, moštu a
koláčků.
Na
startu
v městském
kině se sešlo
260
startujících,
kteří
obdrželi
kartičku na
vyznačení
absolvování jednotlivých stanovišť a mapu pochodu a
vydali se s vykukujícím sluníčkem nad hlavou na trasu.
Prvním stanovištěm byla ekofarma Bozetice, kde se
rodina Podstavkových a Gregorových zabývá chovem
hospodářských zvířat a pěstováním polních plodin,
mimo jiné i bylinek do čajových směsí. Bylo zde
připraveno poznávání bylinek, ochutnávka bylinkových
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čajů i domácích koláčů a moučníků, pro děti poznávání
hospodářských zvířat.
Odtud pokračovala trasa lesní partií „Nad Koníčkem“
ke stanovišti č.2, kde členky Asociace Sport pro
všechny připravily zajímavé sportovní disciplíny pro

malé i velké účastníky. Stanoviště mysliveckého
sdružení ve Velkém lese neminul nikdo, střelba ze
vzduchovky totiž lákala všechny věkové kategorie.
Číslo 4 mělo stanoviště u ekofarmy Bílý mrak na
Šachově u Susových. Jejich rodina se věnuje chovu

plemenných ovcí, prodeji bioproduktů – ovoce a
zeleniny a moštu. V nově zrekonstruovaném statku
nabízejí ubytování, možnost konání rodinných oslav a
seminářů.
Zde účastníci mohli ochutnat domácí mošt, koláčky, či
zasoutěžit si v poznávání ovoce.
Po zdolání sestupu z kopce u myslivny Na Skalce,
čekala na účastníky u písníku Na Zámlýní soutěž ve
zručnosti chytání ryb a další poznávací soutěž.
Na všechny úspěšné účastníky pochodu, tj. pro ty, kteří
nasbírali plný počet razítek, čekala v cíli malá sladká
odměna a pamětní list. Opečený párek, pivo, limo
uvítali někteří účastníci jako doping na cestu k domovu.
Polští hosté se velmi zajímali o místní ekofarmy a rádi
poznali práci místních farmářů, jelikož mnozí mají
blízko k práci v zemědělství. Pochod se jim líbil stejně
jako podvečerní prohlídka častolovického zámku.
Město Borohrádek děkuje upřímně všem, kteří se
podíleli na zajištění organizace pochodu, děkuje velké
vstřícnosti majitelů obou ekofarem, všem, kteří
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zajišťovali soutěže a obsluhu na stanovištích, měli na
starosti občerstvení účastníků a hostů, prostě všem,

kteří přispěli ke zdárnému průběhu pochodu.
Děkujeme rovněž všem účastníkům za jejich hojnou
účast! Je příjemným povzbuzením pro plánování
dalšího ročníku.
Za pořadatele ing. Jana Machková, Lenka Kapuciánová

Revitalizace zeleně v Borohrádku
Revitalizace zeleně v Borohrádku
Mnozí občané si jistě povšimli, že je nebývale rušno
v parku u městského úřadu a v ulici Nádražní. Veškeré
práce, které zde probíhají, souvisí s projektem
Revitalizace zeleně v Borohrádku, na který město
Borohrádek obdrželo příslib poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci
Operačního
programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR.



ošetření dřevin a zajištění jejich provozní
bezpečnosti,
 obnovu dožilých a neperspektivních dřevin,
 likvidaci pařezů a obnovu trávníků,
 novou výsadbu v místech, kde stávající
vzrostlá zeleň chybí,
 posílení izolační obvodové zeleně v parku při
hranici s železniční tratí a frekventovanou
Husovou ulicí,
 posílení biologické rozmanitosti řešeného
území.
Zakázku získala ve výběrovém řízení firma Jindřich
Pražák (Arbo Hk) ze Žďáru nad Orlicí. Celková
hodnota díla činí včetně DPH 1.028.171 Kč. Dle
harmonogramu prací by v letošním roce měly být
dokončeny veškeré kácecí práce, likvidace pařezů a
výsadba stromů. Na jaře se bude provádět ošetření
dřevin a dosadba keřů.
Celkem bude odstraněno 69 kusů stromů, z toho 31
podléhalo žádosti o povolení, dále bude odstraněno 459
m2 porostu dřevin o průměru krčku do 100mm z toho
308 m2 vyžadovalo povolení, jedná se zejména o
neperspektivní dřeviny, ve špatném zdravotním stavu.
Naopak se nově vysází 88 kusů stromů, 988 kusů
keřů a 284 kusů dřevin bude odborně ošetřeno. Plocha
nově zakládané zeleně představuje 2743 m2
z celkových 2,4729 ha regenerované plochy. Nově
založené stromořadí bude mít délku 310 m z celkových
483 m regenerovaných stromořadí.
Ing. Petr Kliment

PROVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJERU
U „KOVOŠROTU“

Od 29. listopadu 2014 lze využít velkoobjemový
kontejner pouze v sobotu připadající v kalendáři na
sudý týden v čase od 8.oo do 12.oo hodin.
Dostavte se vždy s evidenční kartou.
Žádáme o respektování provozních hodin, aby Váš
odpad mohl být řádně uložen do kontejneru. Je
zakázáno jej odkládat před plocení dvoru!
Pro likvidaci větví a čisté dřevní hmoty jsme vyčlenili
místo, kde bude tento materiál soustřeďován a následně
štěpkován. Toto úložiště se nachází vpravo za budovou
borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy SECA s.r.o.
Cílem projektu je komplexní řešení úprav zeleně
v parku u městského úřadu a uliční zeleně v ulicích
Nádražní, Čechova a Zámlýní, kde kromě liniové
zeleně bude provedena dosadba i do břehových porostů
Orlice.
Projekt zpracovala Ing. Jarmila Hrůzová ve spolupráci
s Ing. Renatou Mlejnkovou a Ing. Zuzanou Baladovou
se zaměřením na:
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Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali členkám klubu
důchodců, obzvlášť paní Haně Pírkové, které nám
ochotně pomohly, jako již tradičně, zajistit zdárný
průběh humanitární sbírky pro Diakonii Broumov ve
dnech 21.a 22. října 2014 v městském kině.
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Knižní novinky listopad 2014
Dospělí:
Doherty P. Vraždící Anubis
Atwoodová M. Muzeum zkamenělin
Walden L. Ohnivá laguna
Johnson S. Tři podoby lásky
Swann C. Rubínová orchidej
Pospíšilová J. Kosa a kámen
Patterson J. Dokonalá iluze
Janáčková L. Muži chtějí potvory
Doyle A Zapomenuté případy
Forsyth S. Zotročená
Pospíšilová. J V pekle ptáci nezpívají
Nesbo. Jo Netopýr
Körnerová. H Carolina
Janouchová K. Nalezenec
Frýdlová. P Ženám patří půlka nebe
Kieran D. Líný cestovatel
Pro děti:
Dahl R. Matylda
Bauerová I. Indiáni
Schwindt P. Justin Time – Případ Montauk
Bichsel P. Povídání pro děti
Bryantová B. Dívky v sedlech – Zimní prázdniny
Mannelová B. Příběhy ledních medvědů
Cassidy C. Vzkaz v láhvi
Výpůjční doba listopad 2014
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
17.11.2014 knihovna uzavřena

Dokáže královna Modrá růže pomoci Drengovi, králi
červených skřítků? Královna Modrá růže věří dávné
pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže změnit
počasí. Před dávnými lety byl roh ukryt v útrobách
Šedé hory. Když se ho královně podaří najít, bude moci

změnit počasí a nechat ledovec roztát. Ale modří
skřítkové nesdílejí její odhodlání a s plánem naopak
nesouhlasí. Když byl totiž roh použit naposled,
způsobil katastrofu. Navzdory protestům se ale Modrá
růže a Drenge vydají na výpravu za legendárním
rohem.
Pohádkový příběh, 84 minut, český dabing, bez vstupného
pátek 19. prosince 2014
od 16.oo a od 18.oo hodin
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující
filmovou výpravou a kostýmy se odehrává v překrásné
zasněžené norské přírodě. Začíná v předvánočním čase,
kdy do malé vesničky dorazí dvanáctiletá odvážná

Výpůjční doba prosinec 2014
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz

Kulturní rubrika
Městské kino Borohrádek
pátek 28. listopadu 2014
od 16.oo a od 18.oo hodin
MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU
„I skřítkové mohou zažít velká dobrodružství.”
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří
skřítci probudili do té nejchladnější zimy, jakou kdy
zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení
skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí
opustili a červení skřítci budou muset brzy udělat totéž.
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dívka Sonja v doprovodu lupičů, kteří ji drží v zajetí.
Vesnice je totiž zakletá, stejně jako celé království.
Kdysi dávno král ztratil svou jedinou dceru Gulltopp,
která se vydala do lesa hledat Vánoční hvězdu. Dcera
se však už nikdy nevrátila. Královna zemřela žalem a
nešťastný král Vánoční hvězdu proklel. Na jeho
království sestoupila tma a smutek. Jednoho večera
přišel do jejich paláce mudrc, který králi předpověděl,
že pokud se mu podaří do deseti let Vánoční hvězdu
opět rozzářit, jeho dcera se vrátí domů. Od jejího
zmizení uplynulo již devět let a králi zůstává poslední
naděje. Sonje se podaří lupičům utéci a dostane se do
zámku, kde si vyposlechne smutný příběh královské
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rodiny. Když jí král podá záchrannou ruku, Sonja se z
vděčnosti ke králi rozhodne Vánoční hvězdu najít a
konečně zlomit kletbu, která již dlouhou dobu visí nad
jeho královstvím.
Pohádka, 80 minut, český dabing, bez vstupného

Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více

 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!
Sleva na dani pro starobní důchodce
Nález Ústavního soudu ke slevě na dani pro starobní
důchodce
Dne 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález,
přijatý plénem Ústavního soudu dne 10. července 2014,
jímž rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy
na dani v případě pracujících starobních důchodců.
Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 31/13 Ústavní soud vyhověl
skupině senátorů a ke dni vyhlášení svého nálezu ve
Sbírce zákonů zrušil právní úpravu, která
neumožňovala uplatňovat slevu na dani ve výši 24 840
Kč starobním důchodcům, kteří k 1. lednu příslušného
kalendářního roku pobírali starobní důchod.
Ministerstvo financí a Finanční správa České republiky
budou akceptovat závěry uvedené v nálezu Ústavního
soudu zveřejněného dne 30.7.2014 ve věci uplatnění
základní slevy na dani pro poplatníky pobírající
starobní důchod. Z textu nálezu vyplývá, že pracující
starobní důchodci si budou moci po zveřejnění tohoto
rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na
dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na
to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli
starobního důchodu. Slevu na dani si poplatník může
uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele - plátce
daně anebo v daňovém přiznání za zdaňovací období
roku 2014, a to podle zákona o daních z příjmů, v
platném znění.
Odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků týkající se
správného postupu při uplatnění uvedené slevy budou
zveřejněny 1.8.2014 na webových stránkách Finanční
správy ČR.
Čerpáno Ministerstvo finanční ČR
Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na
poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013.
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Za jaké zdaňovací období lze uplatnit slevu na
poplatníka na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn.
I. ÚS 2340/2013 ze dne 22. září 2014, přijatý I.
senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014.
Odpověď: Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS
2340/2013 umožnil uplatnit slevu na poplatníka za
zdaňovací období 2013 všem starobním důchodcům.
Zaměstnanec
1) Může zaměstnanec (starobní důchodce) dodatečně
uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013
u svého zaměstnavatele?
Odpověď: Dodatečně uplatnit slevu na poplatníka u
zaměstnavatele nelze. Pouze v případě, kdy pracující
starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele na
zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka daně z
příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani a bylo
mu provedeno roční zúčtování záloh, avšak
zaměstnavatel mu tuto slevu nezohlednil, pak
zaměstnanec nárok na slevu již uplatnil a zaměstnavatel
mu
předmětnou
slevu
dodatečně
přizná.
Pracující starobní důchodce však o slevu nepřichází, v
jiných případech má možnost podat daňové přiznání za
rok 2013, kde tuto slevu uplatní.
2) Existuje případ, kdy zaměstnanec již dodatečně
slevu na poplatníka uplatnit nemůže?
Odpověď: V případě, kdy zaměstnanec měl od
zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, který
podléhal dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby
daně (srážková daň), nelze již dodatečně slevu na
poplatníka uplatnit u zaměstnavatele, ale ani v
daňovém přiznání.
3) Hrozí zaměstnanci (starobnímu důchodci) sankce
za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací
období 2013?
Odpověď: V případě, že zaměstnanec (starobní
důchodce) neměl zákonnou povinnost podávat daňové
přiznání z jiného důvodu (např. příjmy dle § 7 až § 10
zákona o daních z příjmů), nehrozí mu sankce za
pozdní podání daňového přiznání za zdaňovací období
2013.
Zaměstnavatel
1) Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech,
kdy byla předmětná sleva na poplatníka za zdaňovací
období 2013 v prohlášení uplatněna, ale nebyla
přiznána?
Odpověď:
Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce) v
roce 2013 podepsal u zaměstnavatele Prohlášení
poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil
slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční
zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem
přiznána, pak zaměstnavatel může provést opravu na
dani podle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů a
předmětnou slevu dodatečně přiznat, jestliže

Zpravodaj 6/2014

neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání
vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za
zdaňovací
období
roku
2013.
Zaměstnavatel v souladu s tímto ustanovením o rozdíl
na dani (vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží
nejbližší odvod záloh správci daně.
2) Jak bude postupovat zaměstnavatel – plátce daně
při opravách na dani ze závislé činnosti při uplatnění
slevy na poplatníka za rok 2013 za předpokladu, že
poplatník podepsal Prohlášení poplatníka daně z
příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na
poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování
záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem
přiznána?
Odpověď: Zaměstnavatel provede opravu ročního
zúčtování záloh podle § 38i zákona o daních z příjmů,
přičemž nebude opravovat zálohy na daň
zdaňovacího období 2013 (tzn. nepodává v této
souvislosti dodatečné vyúčtování k roku 2013), ale v
tomto případě opraví pouze výslednou daň z ročního
zúčtování za zdaňovací období roku 2013, které bylo
provedeno v roce 2014. Pokud tuto opravu provede do
termínu pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti za zdaňovací období 2014, tj. do 2.
března 2015 nebo v případě elektronického podání do
20. března 2015, pak tuto opravu zohlední v příslušném
měsíci ve sloupci 4 části I. Vyúčtování a zároveň
vyznačí v příloze č. 3. Pokud by zaměstnavatel
prováděl opravu až po termínu pro podání řádného
vyúčtování, pak by v této souvislosti musel podat
dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2014.
Poplatník podávající daňové přiznání k dani z
příjmů fyzických osob
1) Jak má poplatník uplatnit slevu na poplatníka za
zdaňovací období 2013?
Odpověď: Poplatník, který nepodal daňové přiznání za
zdaňovací období 2013, může uplatnit slevu na
poplatníka za zdaňovací období 2013 v opožděně
podaném
daňovém
přiznání.
Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací
období 2013 a slevu na poplatníka v něm neuplatnil,
případně nebyla správcem daně zohledněna, má
možnost uplatnit předmětnou slevu na dani v
dodatečném daňovém přiznání a použít tiskopis
zveřejněný
na
webové
adrese
http://www.financnisprava.cz/cs/danovetiskopisy/databaze-aktualnich-danovychtiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01
.
Výše uvedená podání může poplatník učinit ve lhůtě
pro stanovení daně, která podle daňového řádu činí tři
roky, tj. do 1. 4. 2017, pokud nebude prodloužena. Pro
úplnost upozorňujeme, že pokud bude poplatník
(starobní důchodce) slevu uplatňovat prostřednictvím
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dodatečného daňového přiznání, měl by je podat do
konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil,
že jeho daňová povinnost měla být, v důsledku
možnosti uplatnit slevu na dani, nižší.
2) Hrozí poplatníkovi sankce za podání dodatečného
daňového přiznání na daň nižší v důsledku uplatnění
slevy na poplatníka za rok 2013?
Odpověď: Ne, nehrozí, pokud poplatník podá
dodatečné daňové přiznání do konce měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém důvod pro podání
takového přiznání zjistil.
3) Jak má postupovat poplatník, u kterého ve věci
slevy na poplatníka probíhá daňové řízení?
Odpověď: V případě, že v současnosti probíhá daňové
řízení, finanční správa uplatněnou slevu na poplatníka
při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.
Čerpáno Finanční správa ČR

KOSMETIKA, MASÁŽE, relaxace těla a duše
Kosmetický salon *OLGA*
nabízí výhodné vánoční akce:
Čištění pleti ultrazvukem
s vyhlazením vrásek, úpravou a
barvením obočí
pouze za 199 Kč, sleva 56%
Odstranění černých teček, hloubkové čištění
a zjemnění viditelných pórů
diamantovým vakuovým peelingem
pouze za 199 Kč, sleva 56%
Odstranění vrásek, zvětšených pórů,
pigmentových skvrn a zjemnění pleti
chemickým AHA peelingem již od 500 Kč
Odstranění celulitidy, otoků a detoxikace organismu
pomocí nové přístrojové 21 komorové
lymfodrenáže již od 130 Kč
Masáže lávovými kameny již od 200 Kč
Pro pojištěnce vybraných zdravotních pojišťoven
slevy 10-20%
Možnost vystavení libovolných dárkových poukazů
Vše najdete na www.kosmetikaolga.cz
Informace na telefonním čísle
728 513 002 – Olga Fedrselová
Adresa:
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803
(naproti Policii, za vchodovými dveřmi VLEVO)
Hradec Králové, Pospíšilova 341
(Studio Charisma)
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek

Základní škola TGM Borohrádek
si Vás dovoluje pozvat na

ŠKOLNÍ PLES 2015
který se koná
v sobotu 17. ledna 2015
od 20.oo hodin
v sokolovně v Borohrádku
Hraje: hudba Tomáše Přibyla
Předprodej vstupenek – aktuální informace na
webových stránkách školy www.zsboro.cz

Srdečně zvou zaměstnanci školy

pro občany Borohrádku a okolí. Budeme zde pořádat
sportovní akce, přednášky, projekce videí školní
televize, filmové festivaly, divadelní představení,
hudební vystoupení či programy pro mateřskou
školu. Můžeme se těšit na nové akce v netradičním
prostředí.
Iva Přibylová
Sportovní úspěch
Na úspěch fotbalistů z 8. a 9. ročníku, kteří dne 1. 10.
obsadili druhé místo na turnaji v Rychnově nad
Kněžnou, navázali další sportovci naší školy na turnaji
v Kin-ballu.
Dne 15. října se uskutečnilo krajské kolo turnaje Inter
G CUP v Kin-ballu, který hostila sportovní hala Třebeš
v Hradci Králové. Ve spolupráci s Českou asociací
Sport pro všechny naše škola vyslala dva smíšené
týmy, které dosáhly v tomto sportu špičkových výkonů
a tým ASPV Borohrádek I. dokonce postoupil do finále
z prvního místa a nechal za sebou taková města jako
Hradec Králové, Liberec, Opava a Pardubice.

Přehled událostí
Dotykem ke vzdělávání
Naše škola je jednou z partnerských škol projektu
Dotykem ke vzdělávání, který probíhá v období od 1.
září 2014 do 31. července 2015. Projekt je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu a z
rozpočtu České republiky.
Finanční částka získaná v rámci tohoto projektu činí
416 570 Kč a je určena na nákup mobilních dotykových
zařízení pro učitele. Pedagogové zapojení do projektu
se budou účastnit dalšího vzdělávání, aby mohli co
nejlépe využívat tuto moderní techniku při vyučování.
Sběr papíru
Ve dnech 8. a 9. října 2014 se uskutečnil sběr papíru.
V soutěži tříd se na prvním místě umístila 4. třída,
druhé místo patřilo páťákům a na třetím místě skončila
3. třída. V soutěži jednotlivců obsadila 1. místo
Veronika Janegová, druhou příčku Adam Pavlíček a na
třetím místě by l Ondřej Kašpar. Za sebraný papír jsme
získali 15 530 Kč.
Venkovní učebna
Naše žádost v grantovém řízení Podpora regionů, které
vyhlašuje Nadace ČEZ, byla podpořena. Na stavbu
venkovní učebny (projekt bývalého žáka Ing.
D. Faltuse) získáváme 200 000 Kč!
Myšlenka výstavby venkovní učebny pochází od
žákovského parlamentu, se kterým jsme řešili využití
získaných financí ze soutěží a ze sběru papíru. Nadační
příspěvek použijeme na stavební práce.
Venkovní učebna je hlavně určena žákům k výuce,
bude ale využívána i pro volnočasové aktivity žáků a
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Základní skupina celkový výsledek:
1.
ASPV Borohrádek
44
2. - 3. ASPV Zákupy
42
2. - 3. Kin-Mix Pardubice
42
4.
ZŠ Waldorfská Pardubice
35
5.
ZŠ Milady Horákové, Hradec Králové 35
6.
ZŠ Bezručova Hradec Králové
31
7.
ASPV Borohrádek II.
30
8. - 9. ZŠ Opava Kuřata
27
8. - 9. ZŠ 5. května Liberec
27
Finálový zápas:
1.Kin-mix Pce
1.p.
2.p.
11 (+1)
22
2.ASPV Zákupy
1.p.
2.p.
10
22

3.p Rozpočet Body
29 10
16
3.p Rozpočet Body
28 6
11
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hasiče, svezli se na koni nebo sledovali prvoligové
fotbalové utkání.
Během celého projektu se žáci učili pracovat

3.ASPV Borohrádek
1.p.
2.p. 3.p Rozpočet Body
9
22 27 2
7
Ondřej Sitka
ZŠ TGM Borohrádek má další národní cenu
Po loňském úspěchu, kdy eTwinningový projekt školy
Crossing Borders Via Videos obdržel druhou národní
cenu, nový projekt Flat Stanley around Europe získal
dokonce první národní cenu. Ta byla Michalu
Přibylovi, učiteli anglického jazyka a práce na počítači,
předána na národní eTwinningové konferenci, která se
v tomto roce konala v Hradci Králové.
O projektu jsme podrobně informovali v druhém čísle

s moderními technologiemi a zábavnou formou si
zdokonalovali angličtinu.
O projektu Flat Stanley a s tím spojeném využití
moderních technologií přednášel Michal Přibyl na
zářijové pražské konferenci Kreativně v jazykové
výuce a rovněž při říjnové národní eTwinningové
konferenci.
Projekt Flat Stanley získal národní certifikát kvality
(Quality Label), první národní cenu ve své kategorii a
pro školu 45 000 Kč. Dne 31. 10. byl navíc oceněn
evropským certifikátem kvality (European Quality
Label).
Zdeňka Danielová
letošního
Zpravodaje,
proto
jen
v krátkosti
připomínám, že Flat Stanley – „Placatý Standa“
cestoval po světě v obálce společně s cestovním
deníkem, dopisem a materiály o Borohrádku a do
Řecka, Španělska, Francie, Slovinska, Rumunska,
Norska, Itálie a Portugalska ho vypravili žáci naší
loňské páté třídy.
Ti prostřednictvím fotografií, vyplňování cestovního

Církevní základní škola
Záložka do knihy
Zapojili jsem se do mezinárodního projektu Záložka do
knihy spojuje školy s podtitulem moje oblíbená kniha.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi naší a
partnerskou školou na Slovensku, podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti získají
nové kamarády, mohou poznávat život na Slovensku a
prostřednictvím elektronické pošty si budou vyměňovat
zkušenosti. Projekt vyhlásilo Národní pedagogické
muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze. Celý
koncept zapadá do aktivit naší školy, rozvoji čtenářské
gramotnosti se věnujeme již více než pět let.

Sazka Olympijský víceboj

deníku či on-line komunikace představovali svým
evropským vrstevníkům naši zemi. Skupinky žáků i
jednotlivci „hostům“ ukazovali školu, vydali se
společně na procházky po městě, navštívili místní
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Naše škola je dlouhodobě zapojená do konceptu
„Zdravá škola“, kam patří i aktivity jako otužování,
pitný režim, ovoce do škol a nyní nově Sazka
Olympijský víceboj. Jedná se o jeden z klíčových
projektů Českého olympijského výboru v rámci
kampaně Česko sportuje. V průběhu běžných hodin
tělocviku naši žáci budou trénovat 8 měřitelných
disciplín a učitelé budou děti motivovat k tomu, aby
sportovaly i ve svém volném čase. Děti mohou získat
sportovní vysvědčení nebo sportovní žákovské knížky.
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Vše je podpořeno kampaní, do které jsou zapojeni naši
olympijští reprezentanti. Mezi jednotlivé disciplíny
patří zkrácené sedy-lehy, běh na 60 a 500 metrů, T-běh,
skok z místa, hod basketbalovým míčem, postoj čápa a
hluboký předklon. Finální vyhlášení a ocenění škol
proběhne v červnu 2015.

Divadlo v AJ
Dvě temperamentní anglicky mluvící herečky z Prahy
ze ZIG-ZAG Theatre přijaly pozvání do naší školy. Z
jejich nabídky jsme vybrali divadelní představení s

výkresy byly velmi povedené a učitele nyní čeká
nelehký úkol – vybrat pouze 3 výkresy z celé školy,
které budou poslány do soutěže.
Pozvání na tento den přijala Mgr. B. Halbrštátová,
diecézní ředitelka „Papežských misijních děl“, která
dětem poutavě líčila zážitky ze svých cest do
rozvojových zemí, promítala zajímavé spoty z Afriky a
ze Srí Lanky a sdílela se všemi množství nových a
často překvapivých informací. Žáci si zahráli na lidové
hudební nástroje z Afriky a měli možnost obléknout si
typické oblečení domorodců.
Závěrem snad jen dodat, že to byl den plný skrytých
poučení a všichni si uvědomili, že tady žijeme ve
velkém bohatství a přepychu. Pravdou je, že někdy by
to děti vyměnily za větší pozornost a čas svých rodičů.
Pradeepa tady máme v plánu podporovat až do té doby,
kdy se z něj skutečně stane zubař, jak si sám přeje.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek
5. září 2014 děti zhlédly divadelní představení paní M.
názvem Green Eggs and Ham. Spolu s dětmi z MŠ
Borohrádek jsme se naučili nová anglická slova, veselé
písničky a užili si báječnou hodinu angličtiny.

Projekt – Všude žijí děti
Ve čtvrtek 23. října 2014 se v naší škole učilo
netradičně. Žáci si ráno přinesli pouze svačiny a začal
den plný malování, tvoření a získávání informací.
Projekt nesl název „Všude žijí děti“ a byl zaměřen na
téma „Adopce na dálku“ a „Papežská misijní díla“.
Škola a její žáci již několik let finančně podporují
indického chlapce Pradeepa v jeho studiu.
Součástí projektu byla účast na celonárodní soutěži

Koumarové "Budulínek Mandelínka".
7. října 2014 předškolní děti byly pozvány do CZŠ v
Borohrádku na divadelní představení "Green eggs and
ham " kanadské herečky a učitelky Vanessy Gedron.
Děkujeme CZŠ za pozvání na netradiční zážitek v
anglickém jazyce, který se dětem velmi líbil.
9. října 2014 divadélko Štaflička navštívilo naši
mateřskou školu s divadelním představením "Berušky
vaří povidla a hrušky".

k 15. výročí založení „Adopce na dálku“, kterou
vyhlásila Diecézní katolická charita. Žáci malovali
výkres na téma „Můj kamarád v Indii“. Všechny
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Poděkování
Mateřská škola Borohrádek děkuje jménem rodičů
firmě Obra a jejímu obchodnímu zástupci panu
Rostislavu Škopovi za dar - laktobacily Bifolac - Kids doplněk stravy pro děti z naší mateřské školy.
Ředitelka mateřské školy Iva Jehličková
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Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
„Prohlášení neodvislosti v Paříži
V této vážné chvíli, kdy Hohenzollerové nabízejí mír, aby zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili
rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy Habsburkové slibují federalisaci říše a autonomii nespokojeným národům,
podrobeným jejich vládě, my Československá Národní Rada, uznaná vládami Spojeneckými a vládou Americkou za
prozatímní vládu Československého sátu a národa, v plném souhlasu s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze
dne 6. ledna 1918, a vědomi si toho, že federalisace a tím více autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou dynastii,
činíme toto naše prohlášení nezávislosti.
Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže býti nucen žíti pod svrchovaností, které neuznává a poněvadž
máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ nemůže se volně vyvíjeti v habsburské lži-federaci, která není než
novou formou odnárodňujícího útisku, pod nímž jsme trpěli minulá tři století. Máme za to, že svoboda je prvním
požadavkem federalisace a jsme přesvědčeni, že svobodní národové střední a východní Evropy snadno utvoří federaci,
jestliže to shledají nutným.
Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a přirozeného práva. Byli jsme samostatným státem již od
sedmého století a r. 1526 jako samostatný stát, sestávající z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a
Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí. Nikdy jsme se v této konfederaci nevzdali dobrovolně svých
práv jako samostatný stát. Habsburkové porušili svou smlouvu s naším národem, nezákonně překročujíce naše práva a
znásilňujíc ústavu našeho státu, kterou sami přísahali zachovávati, a my proto odpíráme zůstati déle v jakékoliv formě
součástkou Rakousko-Uherska.
Požadujeme pro Čechy práv, aby byli spojeni se svými slovenskými bratry ze Slovenska, kdysi součástky našeho
národního státu, odtržené později od našeho národního těla a před padesáti lety vtělené v uherský stát Maďarů, kteří
nevyléčitelným násilím a krutým útiskem podrobených plemen pozbyli veškerého mravního a lidského práva vládnouti
komukoliv, kromě sobě samým.
Svět zná dějiny našeho zápasu proti habsburskému útisku, zesílenému a v systém uvedenému dualistickým vyrovnáním
rakousko-uherským z r. 1867. Tento dualismus jest toliko nestoudnou organisací hrubé síly a vykořisťování většiny
menšinou; je to politický úklad Němců a Maďarů proti našemu vlastnímu národu stejně, jako proti jiným slovanským a
latinským národům monarchie. Svět zná historii našich práv, kterých Habsburkové sami neodvážili se popírati. František
Josef uznal opětovně nejslavnějším způsobem svrchovaná práva našeho národa. Němci a Maďaři postavili se na odpor
tomuto uznání a Rakousko-Uhersko, sklánějíc se před Pangermány, stalo se kolonií Německa a jako předvoj na Východě
vyvolalo poslední balkánský konflikt stejně jako nynější světovou válku, kterou Habsburkové počali sami bez souhlasu
zástupců lidu. Nemůžeme a nechceme nadále žiti pod přímou nebo nepřímou vládou těch, kdo znásilnili Belgii, Francii a
Srbsko, chtěli býti vrahy Ruska a Rumunska, jsou vrahy desetitisíců občanů a vojínů naší krve a spoluviníky
bezpočetných nevýslovných zločinů, spáchaných v této válce proti lidskosti těmito dvěma degenerovanými a
nezodpovědnými dynastiemi. Nechceme zůstat součástkou státu, který nemá existenčního oprávnění a který odpíraje
přijati základní zásady moderní světové organisace, zůstává toliko umělým, nemorálním politickým útvarem, který
překáží každému hnutí směřujícímu k demokratickému a sociálnímu pokroku. Habsburská dynastie, zatížená nesmírným
dědictvím chyb a zločinů, jest stálou hrozbou světovému míru a my považujeme za svojí povinnost k lidstvu a civilisaci
přispěti k jejímu pádu a zničení.
Odmítáme svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie habsburské a hohenzollernské je původu božského; odpíráme uznati
božské právo králů. Náš národ povolal Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tímtéž právem je sesazuje.
Prohlašujeme tímto habsburskou dynastii za nehodnou, aby vedla náš národ a upíráme jí veškerá práva vládnouti
v Československé zemi, která --- to zde nyní prohlašujeme --- bude od nynějška svobodným a nezávislým lidem a
národem.
Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim lnouti, poněvadž to byly ideály našeho národa po staletí.
Přijímáme americké zásady, jak byly stanoveny presidentem Wilsonem: zásady o osvobozeném lidstvu, skutečné
rovnosti národů a vládách, odvozujících všecku svou spravedlivou moc se souhlasem ovládaných.
My, národ Komenského, nemůžeme než přijmouti tyto zásady, vyjádřené v americké deklaraci nezávislosti, v zásadách
Lincolnových a v prohlášení lidských a občanských práv. Za tyto zásady proléval náš národ krev pěti stoletími
v památných válkách husitských, za tytéž zásady prolévá náš národ krev dnes po boku svých spojenců v Rusku, v Itálii a
ve Francii.
Načrtneme jen hlavní zásady ústavy Československého národa. Konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží zákonitě
zvoleným zástupcům osvobozeného a sjednoceného národa.
Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a vědy,
literatury a umění, slova, tisku a práva shromažďovacího a petičního.
Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude spočívati na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou
postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům. Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením;
národní menšiny budou požívati rovných práv. Vláda bude míti formu parlamentární a bude uznávati zásady iniciativy a
referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí. Československý národ provede dalekosáhlé sociální a hospodářské
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reformy; velkostatky budou vyvlastněny pro domácí kolonisace; výsady šlechtické budou zrušeny. Národ náš převezme
svou část předválečného státního dluhu rakousko-uherského; válečné dluhy ponecháme těm, kdo do nich zabředli.
Ve své zahraniční politice příjme Československý národ plnou část odpovědnosti za reorganisaci východní Evropy.
Přijímá cele demokratický a sociální princip národností a souhlasí s naukou, že veškeré smlouvy mají býti uzavírány
otevřeně a upřímně bez tajné diplomacie. Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a spravedlivou vládu, která
vyloučí jakékoliv zvláštní výsady a znemožní třídní zákonodárství. Demokracie porazila theokratickou autokracii.
Militarism je zničen – demokracie je vítěžnou; na základech demokracie lidstvo bude reorganisováno. Mocnosti temnoty
sloužily vítězství světla – vytoužený věk lidstva vzchází. Věříme v demokracii, věříme ve svobodu – a ve svobodu vždy
větší a větší.
Dáno v Paříži, dne 18. října 1918.
Profesor T. G. Masaryk, předseda ministerské rady a ministr financí.
Generál Dr. Milan Štefánik, ministr národní obrany.
Dr. Eduard Beneš, ministr zahraničních záležitostí a ministr vnitra.
Dne 19. října 1918 byl pak prohlášen ve Francii samostatný stát československý.
28. říjen Prohlášení samostatnosti
Dne 28. října po 4. hodině odpoledne roznesla se po městečku zpráva že „Národní výbor“ v Praze toho dne prohlásil
samostatný stát Československý a ujal se vlády. Vydal zákonné provolání, jímž se upravuje přechod k novému státnímu
životu. Aby se tato přeradostná zvěst co nejrychleji rozšířila, bylo bubnováno a vyzváněno. Obyvatelstvo ihned ozdobilo
domy prapory.
Všeobecná radost rozhostila se po městečku, mladí i staří jásali. Opět se ozvaly naše národní písničky. I mládež cítila
vznešenost okamžiku.
Všeobecná občanská oslava konána byla v úterý dne 29. října. Od časného rána všechno obyvatelstvo ve svátečních
šatech na ulicích i na náměstí živě rokovalo a v radostné náladě odstraňovalo všecky upomínky na rakouskou vládu. Pak
sejmuty za velikého jásotu říšské znaky a „rosety“ četníkům na četnické stanici, kde by málem došlo k incidentu, na
poště, odnášeny schránky na dopisy, aby byly znovu natřeny; také do školy vnikli a odnesli za veselého pokřiku obrazy
císařů rakouských. Všechno toto haraburdí bylo pak shromážděno na náměstí, rozšlapáno, spáleno a jinak veřejně
zničeno.
Od 10. hod. dopoledne konána slavná mše sv. s „Tadeum“. Modlitba za vlast od V. B. Třebízského. Zpíván chorál sv.
Václava a ponejprv zahlaholila ve chrámu hymna „Kde domov můj“? Bohoslužbám obcovala mládež školní, učitelé,
členové obec. zastup. a mnoho občanů. Z kostela odebrali se všichni na náměstí; mládež zapěla národní písně, starosta
města Antonín Smrtka v krátkém proslovu vylíčil význam událostí, načež Ph. C. J. Charous pronesl řeč, v níž vystihl
dobu panství Habsburků, pojednal o hrůzách války a nastínil, jak vybudován náš stát. Ukázal snahy našich domácích
bojovníků, práci prof. Masaryka a Beneše za hranicemi, oběti našich statečných legionářů, jimž jsme též za svobodu
díkem zavázáni. Nato posluchači provolali slávu prof. Masarykovi, Wilsonovi a naším legionářům.
O půl dvanácté přijela hudba z Holic a s ní mnoho občanů tamních. Za
zvuků hudby tábor teprve daleko mohutněji vzrostl. Pak byl sestaven
průvod: mládež s praporky, dělnictvo, občanstvo. Při hudbě hnul se průvod
z náměstí, šlo se ve čtyřstupech i šestistupech. Když první zatáčeli již po
silnici za školu, hnuli se teprve poslední na náměstí. Cestou provolávána
sláva Masarykovi, Wilsonovi a legionářům. Když se průvod vrátil na
náměstí, opakoval k všeobecné žádosti. J. Charous výše zmíněný proslov.
Pak koncertovala holická hudba až do půl druhé hodiny, kdy průvod
doprovodil hosty na nádraží. Za hudby a zpěvu odjel vlak a mnoho občanů
zdejších, aby byli zase v Holicích účastni oslavy. Významný,
nezapomenutelný den! Ve vzpomínkách vybavuje se ještě nejurčitěji dojem prudkého zmrazení onoho podivuhodného
letního večera dne 25. července 1914, když válka začínala, tak jako zase 28. října 1918 bude žít v menších vzpomínkách
dojmem vlahého jarního jitra.
Lid český osvobozen z třistaletého poddanství. Vláda věcí našich vrátila se opět do rukou našich. Proroctví Komenského
se naplnilo. Samostatný stát československý prohlášen „Republikou Československou“.
Zpřetrhány jsou otrocké svazky s Habsburky. A pak, Masaryk, I. president republiky
Československé, posvětil dne 21. prosince 1918 triumfálním vjezdem do Prahy její křest…
Občanstvo zdejší poučeno bylo o světodějné události přednáškami 3. a 10. listopadu, v nichž o
Bílé Hoře a konci Habsburků a pak o státě – republice promluvil J. Charous a prof. J. Svoboda
z Kostelce nad Orl. Ve druhé přednášce vybídnuti již přítomní ku sbírce ve prospěch legionářů,
která vynesla 235.50 Kč a odevzdána svému účelu.
Dne 4. listopadu 1918 – v pondělí oslavena samostatnost národa Československého ve škole.
Učitelé vyložili dětem význam světodějné události a kterak náš národ stal se samostatným.
Mládež byla vybídnuta, aby od nynějška pilněji a radostněji se učila a tak vyrůstala k potěšení
rodičů a stala se nadějí svobodné vlasti!
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Významné tyto chvíle uplynuly celkem klidně; pořádek nikde nebyl porušen. V prvních dnech pečovalo o pořádek
sokolstvo. Brzy zřízeny první formace vojenské, první pluky Československé armády. Radostný ruch a velké naděje do
budoucna uchvacovaly každého.
První vláda Republiky Československé
J.U.Dr. Karel Kramář – ministerský předseda
Ph. Dr. Eduard Beneš – ministr zahraničních věcí
Gustav Habermann – ministr vyučování
Václav Klofáč – ministr národní obrany
Karel Prášek – ministr zemědělství
J. U. Dr. Alois Rašín – ministr financí
J. U. Dr. Frant. Soukup – ministr spravedlnosti
František Staněk – ministr veřejných prací
J. U. Dr. Adolf Stránský – ministr obchodu
Jiří Stříbrný – ministr pošt a telegrafů
M. U. Kr. Vavro Šrobár – ministr zdravotnictví
Ph. Dr. Milan Rastislav Štefánik – ministr vojenství
Antonín Švehla – ministr vnitra
M. U. Dr. Bohuslav Vrbenský – ministr zásobování
J. U. Dr. Lev Winter – ministr sociální péče
Dr. Isidor Zahradník – ministr železnic
J. U. Dr. Mořic Hruban – ministr bez portfeje
Zhroucení rakousko-uherské fronty
Rakouská fronta se pak asi ve čtrnácti dnech úplně zhroutila a naši vojáci se vraceli domů. Některé české pluky se
vracely zpět jednotně s úplnou válečnou výzbrojí a ozdobeny českosl. trikolorami a kokardami. Většinou však byli čeští
vojáci vracející se zpět přes Rakousy a hlavně přes Maďarsko, obráni o všecko, jmen. jednotlivci, kteří se vraceli od
různých pluků sami „na svou pěst“. Cesta zpátky v chaosu, který nastal, byla pro mnohého hrozná a bylo mnoho
jednotlivců, kteří jí zaplatili životem. Vlaky, směřující od italské fronty na sever k Vídni a do Čech, byly tak přeplněny
vojskem, že vojáci obsadili i střechy vagonů a všechno kde se mohli zachytit. V zatáčkách a v tunelích pak docházelo
k tragédiím. Vídeň sama byla přeplněna vojskem a zajatci.
Prostranství i ulice kolem vídeňských nábřeží byla proměněna na vojenské tábory.
U severního nádraží (Nordbahnhof) čekalo na svůj osud 60 tis. vyhladovělých ruských zajatců, kteří se počali bouřit, ale
strojní pušky je však umlčely, jakož i každého, kdo se zdráhal odevzdat všecko, co na něm žádali i voj. výzbroje.
Nedocenitelné služby svojí radou a skutkem vykonali pro naší vlast a vojáky neznalé Vídně, naši vídeňští krajané, jmen.
členové tamějších sokolských jednot. Jejich zásluhou jest, že se naší vojáci tak poměrně brzy dostali do osvobozené
vlasti, která je ve svých prvých dnech tak nutně potřebovala.
Význam 28. října
28. říjen jest prvním dnem obnoveného našeho státu! Vyslanec Dr. Osuský, který se později zůčastnil jednání reparační
komise, jež rozhodovala o otázce, kdy stát československý vstoupil do války, konstatoval:
„Reparační komise rozhodla, že Československo bylo ve válce s Německem dne 28. října 1918 a stejně též ve válce
s Rakouskem a Uhrami.
Reparační komise, tak i mezinárodní právo samo přikládají rozhodující důležitost činům, které se skutečně staly na
území Československé republiky. Dnem 28. října zmocnil se Národní výbor skutečně vlády nad územími
československými a tím dnem plnilo obyvatelstvo jejich území jeho rozkazy. Třeba podotknouti, ž před událostmi na
území československém před 28. říjnem týkala se všechna ta uznání jen armády a národa, od 28. října však svrchovanosti
československého státu. Reparační komise rozhodla, že před 28. říjnem válčila na různých bojištích italských a
francouzských jenom armáda československá, ale stát československý teprve od 28. října. Československo nevzniklo na
troskách habsburské monarchie, neboť jestliže ono existovalo již před 28. říjnem a Habsburkové vládli ještě po tomto
dni, bylo Československo s nimi ve válečném stavu, z něhož vyšlo vítězně svojí revolucí na domácí půdě.
Jisto tedy je, že 28. říjnem stalo se teprve Československo státem československým se všemi atributy suverenní
existence a tím dnem přiznaly mu spojenecké státy právo tyto atributy v mezinárodním právu uplatňovati.“
Císař Vilém se vzdal trůnu
Německý císař Vilém vzdal se trůnu dne 9. listopadu 1918. V příštích dnech pak v Německu houfně abdikovali 4
králové, 6 velkovévodů, 5 vévodů a 7 knížat.
Abdikace císaře Karla I.
Rakouský císař Karel I. abdikoval 12. listopadu 1918.
Rakouští „oficíři“ (hlavně vyšší šarže) nestačili dosti rychle odstraňovat ze svých uniforem, podobně jako bylo u nás o
převratě, ins. a různé monogramy rak. císaře, proto jim vydatně pomáhali i civilisté a ořezávali jím je na potkání. Bylo
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zajímavé přihlížeti takovému jednání. Mladíci 16 až 20 letí zastavili i tramvaj a pokud panu „obrstovi“ neořezali veřejně
hvězdy, knoflíky aj. nesmělo se pokračovat v jízdě.
Národní hymna
Naše národní hymna: „Kde domov můj?“ zpívána byla poprvé dne 31. prosince r. 1834 při premiéře Tylovy hry
„Fidlovača“.
„Nad Tatrou se blýská“ – je píseň Jankova Matuškova (*10. ledna 1821). Harmonizaci k této písni složil L. Vansa, prof.
hudby v Praze zemřelý r. 1873. (ve „Spevech Sokolov Tatranských“) Tereza Vansová v Báňské Bystřici vypravuje
v časopise: „Slovanská žena“, jak byla píseň ta po prvé zpívána: „Kde vláda Slovákom neprajná odstránila žiakomi
zbožňovaného profesora L. Štúra, vtedy mladici, ktori citili velikú ztratu, opustili bratislavskú školu a putovali do
Lovoče. Na tejto ceste (r. 1844) už spievali si pieseň Jankovu Matuškovu“.
Návrat prvních naších legionářů domů
20. prosince 1918 navrátil se domů jako první, italský legionář Josef Horák od 32. pl. 24. prosince 1918 pak přišel Silný
Antonín it. leg. od 34 pl.“
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