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srdečně zve na
4. SPORTOVNÍ PLES,
který se uskuteční 23.2.2013
od 20.oo hodin
v sokolovně Borohrádek
Hraje hudební skupina DUALL
Předprodej a rezervace vstupenek
Radek Sazima tel. č. 604 925 582
Bohatá tombola
Host večera: semifinalista
Česko slovensko má talent 2012
MISTR ČR v MIKROMAGII 2012
Miloš Malý
BŘEZEN

TRAVESTI SKUPINA
HANKY PANKY
uvede pořad „DISKOHRÁTKY“
Nejen známá písnička Hanky Zagorové
nese název diskohrátky,
ale i zbrusu nový zábavný pořad
V pátek 1. března 2013 od 19.oo hodin
v Městském kině Borohrádek
Vstupné: 220 Kč
Předprodej vstupenek na MěÚ Borohrádek
Vstupné na místě v den konání 240 Kč
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 22.10.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Rozpočtová opatření č. 23, 24 a 25.
*Přípravu RO pro realizaci náhradní výsadby.
*Záměr pronájmu pozemku p.č. 204/3 o výměře
10.947 m².
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 581/19.
*Příspěvek ve výši 1 000 Kč na spolufinancování
cyklobusů do Orlických hor.
*Smlouvu o dílo s firmou AQUA SERVIS, a.s.
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku I/36 – Borohrádek - úprava křižovatek.
*Nabídku firmy RENARDS, s.r. o. na vyhotovení a
předávání zpráv o udržitelnosti projektu Snížení
energetické náročnosti budov školských zařízení
v Borohrádku za období 2013 – 2017.
*Dohodu s p. R. Laluhou o úhradě nákladů na
zpracování změny č. 1 územního plánu města
Borohrádku.
*Směrnici č. ÚČX/2012 Reálná hodnota majetku
určeného k prodeji.
*Dodatek ke směrnici č. 2/2012 Směrnice časového
rozlišení.
*Ocenění pozemků pro rok 2012 – reálná hodnota
(tržní hodnota).
*Prodloužení autobusové linky.
*Přípravu RO pro vyřešení topení v bytech nad
lékárnou.
Bere na vědomí:
*Usnesení obce Zdelov o schválení Veřejnoprávní
smlouvy o zajišťování podmínek vzdělávání dětí
v MŠ Borohrádek.
*Žádost o koupi části pozemkové parcely v lokalitě U
Žďáru nad Orlicí.
*Informaci
o
převodu
budovy
sokolovny
s příslušenstvím do majetku města.
*Pozvání Mgr. Blanky Roháčové, ředitelky CZŠ na
jednání rady města.
*Dopis pí. Petry Zahradníkové.

Výtah z usnesení rady ze dne 12.11.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Žádost o navýšení příspěvku pro fotbalový oddíl TJ
Lokomotiva Borohrádek.
*Dodatek č. 1 ke smlouvě č. RR/2011/180-SDH/MV/3.
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*Smlouvu na neinvestiční dotaci 2012 v požární
ochraně č. RR/2012/188-SDH/MV/3.
*Uzavření nájemní smlouvy na pronájem mobilní
buňky na dobu určitou.
*Uzavření smlouvy o provozování lunaparků u
příležitosti pouti a posvícení.
*Přijetí dotace od KÚ ve výši 17.501 Kč na provozní
náklady SDH.
*Prodloužení výpůjční doby v knihovně o dvě hodiny
týdně.
*Jmenování inventárních komisí pro rok 2012.
Bere na vědomí:
*Program jednání zastupitelstva města.
*Organizaci prosincových akcí.
Zamítá:
*Žádost o finanční příspěvek spol. Lions club Rychnov
nad Kn. na zakoupení přístroje pro screening očí.
*Nabídku inzerce ve vydání knihy Hradecké lesy
vyprávějí.
Postupuje do zastupitelstva:
*Zadávací podmínky výběrového řízení (způsob
hospodaření v městských lesích).
*Záměr koupě 10 – 30% ve firmě ODEKO s.r.o..
*Žádost o příspěvek na opravu střechy kostela.

Výtah z usnesení rady ze dne 3.12.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Ukončení nájemní smlouvy pronajímaného pozemku
p.č. 298 a pozemku p.č. 975/5 k 31.12.2012.
*Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.
204/3 na dobu neurčitou.
*Přijetí dotace od ÚP RO č. 27 – 75 000 Kč.
*Příspěvek ve výši 5 000 Kč pro sportovní sdružení
ČSTV Rychnov nad Kněžnou.
*Personální změny v protipovodňové komisi města.
*Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
577/3 s firmou J. Musilová, Kovoorlan.
*Smlouvu o půjčce na částku 7 000 Kč pro neziskovou
organizaci MAS nad Orlicí.
*Smlouvu o výpůjčce s neziskovou organizací MAS
nad Orlicí na umístění informační vitríny.
*Souhrn smluvních dohod mezi městem Borohrádek a
firmou EUROVIA CS, a.s. na stavbu: I/36
Borohrádek – úprava křižovatek.
*Navýšení nájmu všech pronajímaných nebytových
prostor o inflační přirážku a to od dubna 2013.
*RO č. 28 úprava příjmů ve výši 231 360 Kč a výdajů
ve výši 207 810 Kč.
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Bere na vědomí:
*Podmínky dotace a financování úvěru při koupi
osmibytového domu.
*Upozornění firmy TRIVOS na havarijní stav
přístupové komunikace.
*Informaci firmy SECA o možné distribuci zbytkového
tepla.

Zamítá:
*Žádost na pronájem místa na chov psů.
Odkládá:
*Návrh na vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení na lokalitu „Za Statkem“.

Zamítá:
*Nabídku na poskytování služeb internetového portálu.

Postupuje do zastupitelstva
*Návrh požadavků na změnu č.2 územního plánu
města.

Výtah z usnesení rady ze dne 18.12.2012
Rada města Borohrádek

Zastupitelstvo Města Borohrádek
ze dne 14.11.2012

Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Směrnici k opravným položkám.
*Přijetí dotace od úřadu práce – RO č. 29.
*Ukončení stávajících nájemních smluv s honebním
společenstvím a vyvěšení záměru pronájmu
městských lesů pro honební společenství.
*Zrušení záměru pronájmu pozemku p.č. 581/19 –
revokováno usnesení ze dne 3.12.2012.

Bere na vědomí:
*Informaci o jednání společníků firmy ODEKO s.r.o.,
ve věci prodeje majoritního podílu společnosti
strategickému partnerovi.
*Informaci o nabytí právní moci určovací žaloby
uplatněné městem Borohrádek u soudu, dne
30.8.2011 ve věci určení vlastnictví lesních pozemků.

Bere na vědomí:
*Ceny vodného a stočného pro rok 2013.
Zamítá:
*Žádost Hospice Anežky České o finanční příspěvek.
Postupuje do zastupitelstva:
*Novou žádost farnosti o poskytnutí finančního daru na
opravu
střechy
kostela
v Borohrádku.
*Schválení výše členských příspěvků v regionálním
sdružení – Euroregion Glacensis.

Výtah z usnesení rady ze dne 14.1.2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Výsledky výběrového řízení na obhospodařovatele
lesních pozemků v majetku města.
*Návrh na vypracování projektové dokumentace
k územnímu rozhodnutí na lokalitu „Západní louka“,
včetně aktualizace veškerých vyjádření.
*Aktualizaci a doplnění projektové dokumentace na
akci Revitalizace a regenerace středu města
Borohrádek.
*Závazné opatření RM pro pracovníky úřadu
podílejících se na přípravě podkladů pro jednání RM
a ZM.
*Pokyny k přípravě rozpočtu na rok 2013.
*Soubor opatření pro plesy konané s podporou města.
*Dodatek o prodloužení smlouvy se společností
WAZA SECURITY, s.r.o..
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Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová, Ing.
Václav Štefan, Libor Kašpar.
*Kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 269/8 – ost.
plocha v k.ú. Šachov u Borohrádku za vzájemně
ujednanou kupní cenu ve výši 9.000 Kč.
*Rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018.
*Záměr na odkoupení podílu společnosti ODEKO
s.r.o., ve výši 10 – 30%.
*Zadávací podmínky výběrového řízení pro výběr
nového obhospodařovatele lesních pozemků městka
vč.
zapracování
upřesnění
požadovaných
kvalifikačních předpokladů uchazeče.
*Souhlasné prohlášení na převod pozemku p.č. 186/3 –
ostatní plocha mezi ČR – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a městem Borohrádek.
*Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 se stanovením
ceny za svoz komunálního odpadu pro období od
1.1.2013 pro jednu fyzickou osobu ve výši 550 Kč.
*Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012.
*Uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí částky ve
výši 100 000 Kč na nákup pozemku p.č. st. 650 o
výměře 163m2 a p.č. st. 839 o výměře 212m2 .
Zamítá:
*Poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč na
opravu střechy kostela.
Ukládá:
*Starostovi města předložit společníkům firmy
ODEKO, s.r.o., Týniště n. Orl. záměr na odkoupení
podílu společnosti ve výši 10 – 30 %.
*Radě města vyhlásit a zajistit výběrové řízení na
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nového obhospodařovatele lesních pozemků po
zapracování a upřesnění požadovaných kvalifikačních
předpokladů uchazeče v zadávacích podmínkách.
*Radě města zajistit doplnění podkladů k bodu 7)
jednání „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o
převodu obchodního podílu“ společnosti BD1
CLEVER s.r.o., Hradec Králové s osmi bytovými
jednotkami na město Borohrádek.

*Půjčku ve výši 7.000,- Kč MAS Nad Orlicí na
instalaci informační vitríny splatnou do 30.06.2013.
*Darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 50.000
Kč na opravu střechy kostela v Borohrádku
*Způsob jmenovitého hlasování k bodu schválení
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu
obchodního podílu za převáděný projekt bytového
domu společnosti BD1 Clever, s.r.o., Hradec Králové.

Zastupitelstvo Města Borohrádek
ze dne 18.12.2012

Neschvaluje:
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o převodu
obchodního podílu a ceny za převáděný projekt
bytového domu společnosti BD1 Clever, s.r.o.,
Hradec Králové s osmi bytovými jednotkami na
město Borohrádek. Jmenovité hlasování je přílohou č.
7 tohoto zápisu (prezenční listina).

Bere na vědomí:
*Kontrolu úkolů uložených ZM dne 14.11.2012.
*Informaci o ceně vodného a stočného na rok 2013.
Schvaluje :
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Miloň Vojnar,
Luděk Vejr, Libor Kašpar.
*RO č.30 - Úprava příjmů a výdajů pro rok 2012.
*Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2013.
*Čerpání finančních prostředků v rozsahu skutečného
rozpočtu města Borohrádek za totéž období roku
2012.
*ZM zároveň pověřilo správce rozpočtu provést
rozpočtové změny i mimo § s tím, že RM a ZM
budou s provedenými opatřeními podrobně seznámeni
na nejbližším zasedání.
*Odstoupení Kateřiny Vackové z Osadního výboru
místní části Šachov ke dni 18.12.2012.
*Jmenování Oldřicha Kamenického členem Osadního
výboru místní části Šachov ke dni 19.12.2012.
*Záměr odkoupení části pozemku p.č. 939/1 v k.ú.
Borohrádek vymezenou geometrickým plánem č.
748-129/2012 od České republiky.
*Záměr odprodeje pozemku p.č. 666/2 ostatní plocha o
výměře 886 m2 u bytového domu čp. 503, p.č. st. 929
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2 a p.č.
666/13 zahrada o výměře 1018 m2 u bytového domu
čp. 504 v ulici Partyzána Petra - vše v k.ú.
Borohrádek.
*Souhlasné prohlášení na pozemek p.č. 1039 v k.ú.
Borohrádek. Přechod vlastnického práva na město
Borohrádek na základě ustanovení § 2a zákona č.
172/1991, o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
*Zkrácení dosavadního Lesního hospodářského plánu
města Borohrádek a vypracování nového jednotného
LHP z důvodu podstatné změny výměry.
*Jmenování Hany Adamcové jako zástupce města
Borohrádek do MAS Nad Orlicí.
*Výši členského příspěvku Euroregionu Glacensis ve
výši 4 Kč za 1 obyvatele.
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Ukládá:
*Starostovi požádat ČD o průběžné informování o
prodeji budovy traťmistrovského okrsku na parcele
p.č. st. 390/2 v k.ú. Borohrádek.
*Radě města připravit výběrové řízení na zpracovatele
LHP a na příštím ZM informovat o finanční
náročnosti operace.

Pour Feliciter, Fideliter, Fortiter 2013!
Přeji všem občanům Borohrádku a okolí
„JEN TO NEJLEPŠÍ…!“
Zejména pak co
nejlepší zdravotní
stav a psychickou
pohodu, úspěchy
a štěstí ve všech
oblastech života,
optimismus,
radost a lásku – a
vše, co
potřebujete k
(aspoň relativně)
spokojenému
životu – a
v pořadí, jaké
Vám bude
vyhovovat…! 
S úctou a pozdravem
Váš senátor
JUDr. Miroslav Antl
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Informační servis městského úřadu
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Marčíková Marie Anna
Bundál Roman
Černý Maxmilián
Kyncl David
Velínský Petr
Beránek Adam
Balcar Matyáš
Cvejn Lukáš

narozena
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen
narozen

2.10.2012
20.10.2012
26.10.2012
11.11.2012
23.11.2012
30.11.2012
23.12.2012
31.12.2012

Gratulujeme !

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum
03.02.
09.02.
10.02.
16.02.
17.02.
23.02.
24.02.
02.03.
03.03.
09.03.
10.03.
16.03.
17.03.
23.03.
24.03.
30.03.
31.03.
01.04.
06.04.
07.04.

jméno lékaře
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena

adresa ordinace
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

Dne 25. února 2013 uplyne šest let, od doby, kdy nás opustil pan Vladimír Beránek.
Stále vzpomíná rodina.
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telefon
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
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o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může
poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může
poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí.

Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
14.11.2012 usnesením č.j. 460/2012/MUBK usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento
poplatek vznikla, případně doložit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je
povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména a příjmení, místo pobytu,
popřípadě další adresy pro doručování.

Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012

Čl. 2
Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a)

b)
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fyzická osoba
1.
která má v obci trvalý pobyt,
2.
které
byl
podle
zákona
upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3.
která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území
České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4.
které byla udělena mezinárodní
ochrana
podle
zákona
upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana
podle
zákona
upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo
stavby určené k individuální rekreaci nebo
rodinného domu, není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístněna. V případě bytu
je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a
číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově,
pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve
které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou
poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na
území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském
prostoru
nebo
Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 550 Kč a je tvořena:
a)
z částky 250 Kč za kalendářní rok a
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b)

z částky 300 Kč za kalendářní rok. Tato
částka je stanovena na základě
skutečných nákladů města předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok.

2) Skutečné náklady roku 2011 na sběr a svoz
netříděného
komunálního
odpadu
činily:
1.380.520 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1.380.520 Kč děleno počtem poplatníků
tj. 2.179 = 633 Kč. Z této částky je stanovena
sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši 300 Kč.
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby,
změny vlastnictví stavby určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu
kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný
stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději
do 30. 06. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují
v cizině, pokud délka pobytu mimo území
České republiky trvá minimálně 6 měsíců po
sobě jdoucích. Poplatník je povinen tuto
skutečnost prokazatelně doložit,
b) fyzické osoby umístěné nepřetržitě po dobu
alespoň 6 měsíců v sociálním nebo
zdravotnickém zařízení mimo území města
Borohrádek,
pokud
tuto
skutečnost
prokazatelně doloží,
c) fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí
svobody a vazby, pokud tuto skutečnost
prokazatelně doloží,
d) od poplatku dle čl. 2 odst.1 písm. b) jsou
osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm.
a), kteří mají zároveň ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, a to na
územním obvodu města Borohrádek, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba,
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e) fyzické osobě, které byla udělena
mezinárodní
ochrana
podle
zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
f)

fyzické osoby, s místem trvalého pobytu
v sídle ohlašovny „Husova 240“, přičemž se
na území města prokazatelně nezdržuje a
není znám jejich skutečný pobyt.

2) Úleva se poskytuje:
a) fyzické osobě, které mají trvalý pobyt na
adrese Borohrádek, Hájovna čp. 128, Králka
čp. 46, Skalka čp. 205. Sazba poplatku se
snižuje na 200 Kč.
3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku
je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve
lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad
poplatek platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může městský úřad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit
poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce
společně a nerozdílně, zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako
poplatník.
2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo zákonný
zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu
z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2010, ze
dne 20. 12. 2010
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.
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Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2012
o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010
o místním poplatku ze vstupného

Zástupci města Borohrádek spolu se členy klubu
důchodců se v tomto ohledu nenechali dohnat do
pozice outsidera. Vše, co mnozí vlastnoručně připravili,
napekli a naaranžovali, vzbudilo ze strany polských
návštěvníků výstavy velký zájem a obdiv. Dovezené

Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání
dne 14.11.2012 usnesením č. 460 usneslo vydat na
základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek I
Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze
vstupného, přijatá na zasedání Zastupitelstva města
Borohrádek
dne
20.12.2010,
usnesením
č.
753/2010/MUBK.
Článek II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2013.

Poznávání vánočních tradic
V neděli 16.12.2012 se v rámci programu příhraniční
spolupráce s Polskem a letošního projektu: Společné
dějiny a tradice – to je naše koalice! reg.č.
Pl.3.22/3.2.00/11.02582 uskutečnil zájezd členů klubu
důchodců Borohrádek na předvánoční soutěžní akci do
partnerské střediskové obce Gminy Cieplowody.

pokrmy, kde nechyběl smažený kapr, bramborový salát,
rybí polévka, kuba i rozličné vánoční sladké i slané
pečivo, postupně mizely ze stolů a zvídavost a
pochvalné pohledy vyjadřovaly velkou spokojenost.
Část skupiny našeho zájezdu se pak v závěru akce
připojila za doprovodu harmoniky i ke krátkému
improvizovanému sborovému pěveckému vystoupení,
za což sklidila veliký potlesk.
Celá akce splnila na obou stranách své poslání a dala
podnět pro další spolupráci v obdobných aktivitách.
Zdeněk Cablk
Město Borohrádek děkuje Klubu důchodců
Borohrádek, Mateřské škole Borohrádek a všem, kteří
se podíleli na přípravě vánoční soutěže v polských
Cieplowodech.
Další akce, která nás společně čeká, bude příprava
velikonočního stolu a ukázek českých jídel.
/MÚ/

Klub důchodců Borohrádek Vás zve
do městského kina na

„Nedělní odpolední čaje“

Cieplowody sdružují celkem 12 obcí, jejichž zástupci
letos již v šestém ročníku soutěží o nejlépe ozdobený
vánoční stromek a nejlépe upravenou sváteční tabuli
s tradičními pokrmy a specialitami charakteristickými
pro tak významný církevní svátek.
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dne 17. února 2013 ve 14.00 hod.
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje BLEKSKOTY
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Upozornění
pro držitele cestovních dokladů
Dle ustanovení § 32 odst. 1, písmeno b) a § 33 odst. 1)
zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve
znění pozdějších přepisů, je držitel povinen odevzdat
bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy.
Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní
doklad osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za
mrtvou.
Tyto cestovní doklady může občan odevzdat orgánu
příslušnému k jeho vydání /tj. MěÚ Kostelec nad
Orlicí/, matričnímu úřadu nebo neprodleně na vyžádání
orgánům policie. Tyto orgány vystaví potvrzení o
odevzdání cestovního dokladu.
V případě, že občan neodevzdá neplatný cestovní
doklad, dopustí se přestupku na úseku cestovních
dokladů /§ 34a) odst. 1, písmeno f) zákona č. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
přepisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000
Kč.
Slezáková Helena, telefon 494 337 258
e-mail: hslezakova@muko.cz
Cestovní doklady možno odevzdat i na MěÚ
Borohrádek – matrika.

Knižní novinky

Pro děti:
McCaffrey A. Dračí skok
McCaffrey A. Bílý drak
Wilsonová J. Polibek
Bizziová R. Winx – Layla má rande
Houcková C. Tygrovo prokletí
Houcková C. Tygrova stezka
Carranzov Válka čarodějek - Klan vlčice
Carranzov Válka čarodějek – Ledová pustina
Výpůjční doba únor – březen 2013
04.02.
11.02.
18.02.
23.02.(SO)
25.02.

15.30-18.00 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.00 hodin
15.30-18.30 hodin
Hana Sedláková
tel.č. 606154043
e-mail Knihovna.Borohradek@seznam.

Zpráva o bezpečnostní situaci
za II. pololetí roku 2012
V lednu roku 2013 bylo provedeno vyhodnocení
bezpečnostní situace v rámci Územního odboru
Rychnov nad Kněžnou a služebního obvodu OOP
Týniště nad Orlicí za II. pololetí roku 2012 místně
příslušným oddělením.

Leden 2013
Dospělí:
Vitale Klíč
Hill M. Kavárna na hlavní třídě
Reichs K. Divoké kosti
Christopher P. Luciferovo evangelium
Bastian H.W. Stěny, podlahy a stropy ze dřeva
Winterson J. Tíha
Morgensternová J. Jak si udělat pořádek doma, v
kanceláři a v osobním životě
Greenová N. Deník matky na pokraji šílenství
Ness P. Volání netvora
Darbyová K. Útulek pro padlé ženy
Kohout P. Finance po krizi
Viewegh M. Mráz přichází z Hradu
Pospíšilová J. Šaty z duhy
Woodová B. Vyvolená
Bukovský I. Miniencyklopedie přírodní léčby
Fenton-Smith P. Velká škola vykládání tarotu
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Na úvod uvádím pár informací, které se týkají
obvodního oddělení Týniště nad Orlicí. Obvodní
oddělení Týniště nad Orlicí je útvar systemizace Policie
ČR 3. typu. Rozloha teritoria obvodu činí 146 km²,
současný počet obyvatel v tomto obvodě činí 13 766
osob. Systemizovaný stav policistů na obvodním
oddělení činí 15 policistů, kdy skutečný stav policistů
na oddělení je 12 včetně vedoucího oddělení a jeho
zástupce.
Další podrobnější informace o rozdělení obvodu
zdejšího
oddělení,
jednotlivých
policistů
a
aktualizované zpravodajství nejen z obvodu oddělení
Týniště nad Orlicí, ale i z celého Územního odboru
Rychnova nad Kněžnou, je možno si prohlédnout na
internetových stránkách portálu:
www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-tyniste-nadorlici.aspx.
Dále došlo ke změně tel. čísla na OOP Týniště nad
Orlicí, aktuální číslo na služebnu je 974 536 721.
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V druhém pololetí roku 2012 bylo na zdejším
obvodním oddělení PČR evidováno a prošetřováno 87
případů podezření ze spáchání trestného činu, z nichž
24 bylo předáno na kriminální službu do Rychnova nad
Kněžnou. Dále bylo v tomto období šetřeno a
evidováno celkem 203 přestupků. Celková objasněnost
za druhé pololetí roku 2012 činí v procentuálním
vyjádření 54,14%.
Celková objasněnost nápadu trestných činů za uvedené
období Územního odboru Rychnov nad Kněžnou činí
55,86%, což odpovídá celkově evidovaným a
prošetřovaným trestným činům ve výši 1151 případů.
V celkovém
porovnání
objasněnosti
v rámci
Královéhradeckého kraje je Územní odbor vnější
služby Rychnov nad Kněžnou na prvním místě
s objasněností 55,86%, kdy jako druhý nejlepší je
Územní odbor vnější služby Trutnov s objasněností
51,36%.
Závažnost, složitost a skladba trestných činů v druhé
polovině roku 2012 nedoznala větších změn oproti
minulým rokům. Jedná se o majetkové trestné činy, u
kterých převládají krádeže vloupáním do aut,
provozoven a dalších objektů, krádeže prosté, maření
výkonu úředního rozhodnutí, poškozování cizí věci a
v neposlední řadě hospodářské trestné činy, vyplývající
z uzavírání různých úvěrových či leasingových smluv.
Pokud se jedná o nápad a skladbu trestných činů v obci
Borohrádek, jednalo se převážně o trestné činy proti
majetku – krádeže a krádeže vloupáním, maření
výkonu úředního rozhodnutí, porušování domovní
svobody a řízení vozidla pod vlivem návykové látky.
Nejzávažnější trestný čin byl zaznamenán na benzinové
stanici EUROOIL, kde zde došlo opakovaně ke
krádežím vloupáním.
V přestupkovém řízení se v největší míře jedná o
přestupky proti majetku, proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a v neposlední řadě o přestupky na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a to
vzhledem k neukázněnosti a bezohlednosti některých
řidičů na pozemních komunikací a zejména řízení
vozidel pod vlivem alkoholu.
Na závěr vyhodnocení bezpečnostní situace bych chtěl
poděkovat za celé obvodní oddělení Týniště nad Orlicí
za dobrou spolupráci s Vaším městským úřadem,
základní školou, sborem dobrovolných hasičů a
ostatními organizacemi v rámci obce Borohrádek, kde
se budeme rádi účastnit kulturních akcí s ukázkou
policejní techniky, vybavení, a vynasnažím se, aby i
z Vaší strany byla naše práce a počínání na území
Borohrádku hodnocena kladně.
Zpracoval: prap. Fabián Marek, inspektor
Schválil: komisař npor. Šimon Zdeněk, vedoucí OOP
Týniště n. O.

Informace Finančního úřadu
v Kostelci nad Orlicí
V souvislosti s přijetím zákona č. 456/2011 Sb., o
Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, dojde u části poplatníků daně z nemovitostí
ke změně místní příslušnosti u daně z nemovitostí
v roce 2013.
Od 1.1.2013 spravuje daň z nemovitostí v České
republice 14 finančních úřadů se sídly v jednotlivých
krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu
daně z nemovitostí budou vykonávat prostřednictvím
územních pracovišť příslušného kraje /tj. stávajících
finančních úřadů/.
Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny
nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území
příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho
daňového spisu poplatníka uloženého na jednom
spravujícím územním pracovišti příslušného finančního
úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do
jednoho spisu je k 1.1.2013 provedeno automaticky
z moci úřední.
Nedochází-li ze strany poplatníka ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí na rok
2013 /tj. např. prodeji, koupi, darování, dědění
nemovitostí, změnám v rámci stavebního řízenípřístavby, vestavby, vznik stavebního pozemku/ nemá
poplatník povinnost podat daňové přiznání na rok 2013
a daň mu bude vyměřena za všechny nemovitosti
v rámci kraje v souladu s ust. §13a zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Informaci o umístění spisu daně z nemovitostí na
konkrétním územním pracovišti v rámci kraje bude
obsahovat složenka na daň z nemovitostí na rok 2013.
Spravující územní pracoviště je určeno podle
algoritmu, jehož zásadním kritériem je u fyzické osoby
místo pobytu a u právnické osoby sídlo v konkrétním
kraji.
V informačním letáku č. 17 je podrobně popsáno
schéma postupu stanovení spravujícího územního
pracoviště poplatníka daně z nemovitostí v příslušném
kraji. Tento leták Vám bude v tištěné formě
distribuován do konce roku 2012, aby se se změnami
seznámilo co nejvíce poplatníků daně z nemovitostí.
Informační leták nalezne veřejnost na internetových
stránkách české daňové správy – http://cds.mfcr.cz, pod
záložkou „aktuální informace ke vzniku Finanční
správy“.
Bc. Leona Bílková
vedoucí referátu majetkových daní
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí
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Hasiči Borohrádek
Základním posláním naší jednotky je chránit životy
a zdraví obyvatel a majetek ve městě a jeho okolí před
požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných
událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel,
majetek nebo životní prostředí, které vyžadují
provedení záchranných, resp. likvidačních prací. V roce
2012 došlo ke zvýšení kategorie naší jednotky.
Nařízením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
o plošném pokrytí jednotkami požární ochrany jsme
byli mimo jiné zařazeni do předurčenosti jednotky pro
řešení technických událostí a zásahu při dopravních
nehodách tipu „JPO III/D“. Pro tyto změny musela být
upravena činnost požárních družstev s ohledem na
vyšší nároky celoroční odborné, fyzické a psychické
přípravy a zvýšila se nutnost znalostí poskytování první
pomoci, konstrukce vozidel a jiných právních
předpisů. Jeden ze členů absolvoval náročný 40ti
hodinový kurz Vyprošťování osob z havarovaných
vozidel v Hořicích a získané znalosti vyučuje v naší
jednotce. K těmto účelům proběhla také výměna již
dosluhující techniky Škoda Favorit za „nový“
Volkswagen Transporter řady 5, který je postupně
přestavován a již brzy poskytne rychlou a efektivní
pomoc nejen u technických událostí a dopravních
nehodách.
Za posledních dvanáct měsíců zasahovala naše
jednotka u 21 událostí v našem městě a jeho okolí.
Jednalo se o 7 požárů, 6 technických pomocí, 1 únik
ropných produktů, 6 dopravních nehod a 1 planý
poplach. Nejnáročnější z nich byl požár střechy výrobní
haly v bývalém podniku Danubia v Čermné nad Orlicí.
Zásah byl prováděn ve výškách za použití dýchacích
přístrojů ve vysokých letních teplotách, trval 5 hodin a
byla při něm využita všechna naše technika. Byli jsme
také požádáni v jednom případě o mimokrajskou
spolupráci při požáru domu v Horním Jelení a v jednom
případě jsme zasahovali v okrese Hradec Králové
v obci Štěnkov při vyhledávání ztracené osoby. Planý
poplach je výjezd jednotky na událost, která se po
příjezdu na místo nepotvrdí, jak tomu bylo 29.5.2012
při neohlášeném pálení dřevního odpadu v bývalém
podniku betonárna. Pro tyto práce je nutné ohlásit
pálení na územně příslušný Hasičský Záchranný Sbor,
v našem případě do HZS ÚO Rychnov nad Kněžnou,
aby nedocházelo z vaší strany ke zbytečným
nepříjemnostem.
Organizace v jednotce se v posledních pěti letech
zásadně mění, je kladen důraz na výcvik v jednotce a
odbornou přípravu každého člena podle zařazení.
Nařízená odborná příprava HZS kraje čítá okolo 40
hodin a organizovaná velitelem také 40 hodin ročně.
V těchto hodinách jsou zahrnuty veškeré předepsané
zkoušky a kontroly požárních prostředků, vozidel a
vedení potřebné dokumentace. Tato činnost podléhá
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v našem případě dvouletým kontrolám ze strany HZS
kraje. Jednou podstatnou změnou je také rozlišení mezi
SDH a JSDH. SDH je Sbor dobrovolných hasičů,
občanská organizace působící na úseku požární
ochrany a je čistě dobrovolná, věnuje se prevenci,
kultuře a výchově mládeže. Členové (JSDHO)
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou
v pracovně právním vztahu k obci na „vedlejší“
pracovní poměr
a to nejen z důvodů odměn za vykonanou práci, ale
také pro povinné úrazové pojištění členů při činnostech
spojených s chodem jednotky.

V letošním roce bychom chtěli rozšířit naše řady o čtyři
hasiče a tím zajistit lepší akceschopnost jednotky
v každou denní dobu.
V oblasti prevence jsme v měsíci květnu provedli
prověřovací cvičení na základní škole a besedu o našich
hasičích, exkurzi žáků mateřské školky v hasičské
zbrojnici, celoročně se věnujeme výchově mládeže
v kroužku mladých hasičů a v neposlední řadě se náš
sbor zapojil do projektu Recyklujte s hasiči.
Potřebné informace na úseku požární ochrany a o naší
jednotce naleznete na www.hasici-borohradek.cz nebo
nás kontaktujte na e-mail
hasici.borohradek@seznam.cz, rádi vám na vaše dotazy
odpovíme.
Díky odhodlání a chuti pomáhat a díky práci s perfektní
technikou můžeme efektivně a včas zasáhnout v našem
městě a jeho okolí.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi a
zástupcům města za technické a materiální zajištění
chodu jednotky a firmě GAPA s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou, která se finančně podílela na nákupu již
zmiňovaného vozidla Volkswagwen Transporter T5.
Velitel JSDH Borohrádek
Petr Šrámek
Kroužek mladých hasičů
I my, mladí hasiči, bychom chtěli zhodnotit minulý rok.
Přes zimu jsme opakovali vše, co jsme se v kroužku
naučili, abychom to mohli použít i na závodech. Začali
jsme v Bystrém v Orlických horách, kam jsme si jeli
vyzkoušet štafetu CTIF a požární útok CTIF před
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jarním kolem hry Plamen. Sešli jsme se v krásném
nám přálo, nálada byla výborná. Nejprve nás dovezli za
Bystré na tamější cyklostezku, kde jsme dvoukolově
provedli štafetu CTIF. Když doběhli všichni, dali jsme
si oběd a pokračovali v požárním útoku CTIF. Ten se
nám vyvedl na jedničku – to znamená žádné trestné
body. Z Bystrého jsme odjížděli s diplomem za krásné

4. místo.
Pak nás čekalo jarní kolo hry Plamen, kterého jsme se
bohužel z důvodu nemoci nemohli účastnit. Do konce
prázdnin jsme schůzky trávili za hasičskou zbrojnicí a
v přírodě. Poslední schůzku jsme si opekli buřty,
dostali diplomy za celoroční činnost a sladké odměny.
V září jsme se opět sešli, škoda že ne v plném počtu.
Jeli jsme si zkusit branný závod do Lukavice. Na start
jsme postavili dvě družstva – mladší a starší. Byla sice
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počtu a mohli jsme s našimi vedoucími vyrazit. Počasí
zima, ale teplý čaj nás zahřál. Trať byla dlouhá asi jen 2
kilometry, ale na zkoušku byla super, běželi jsme i po
poli mezi kravami. Starší doběhli na 10. místě, ale
mladší družstvo nás velice překvapilo, umístili se na
úžasném 1. místě. Nikdo z nás to nečekal, o to větší
byla naše radost.
Pak už nás čekal branný závod ve hře Plamen konané
v Bystrém v Orlických horách. Nejprve vypadalo, že
bude pršet, ale počasí se umoudřilo a vykouklo i
sluníčko. Na startu jsme měli jen jedno družstvo
starších. Zdejší pořadatelé měli špatně značenou trať,
mnoho hlídek zabloudilo a museli se vracet, nás se to
naštěstí netýkalo. Trať jsme zvládli a v pořádku doběhli
do cíle. Výsledky nebyly jako v Lukavici, ale přesto
jsme nebyli úplně na konci. Umístili jsme se na 20.
místě ze 30 družstev.
Na konci roku jsme ještě stihli udělat brigádu a uklidit
okolo hasičárny. Na jaře nás čeká rekonstrukce našich
překážek a zahájíme účast na soutěži Podorlická liga
mládeže v požárním sportu.
A nakonec vánoční besídka s ozdobeným stromečkem a
cukrovím.
Teď už jen předsevzetí do nového roku – aby nám vše
šlo jako doposud a možná ještě lépe.
Máte – li zájem se naučit něco nového, přijďte mezi nás
každý čtvrtek od 16.00 – 17.00 do hasičské zbrojnice.
Více informací o našem kroužku na www.hasiciborohradek.cz/Mladi hasici/ .Těšíme se na nové tváře.
Za kolektiv
vedoucích Alice Šrámková
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Klub důchodců
Vážení občané,
jistě je vám známo, že v našem městě již mnoho let
působí Klub důchodců, organizace, která svojí činností
přispívá ke zlepšení a zkvalitnění života jeho občanůseniorů. Dovolte mi, abych vás jménem výboru Klubu
důchodců v Borohrádku seznámil s jeho činností za rok
2012.
Náš klub v současné době řídí výbor v tomto složení:
Pírková Hana, předseda,
Matějíčková Irena, jednatel
Michaličková Marie, hospodář
Karásek Josef, kulturní záležitosti
Revizní komisi tvoří naše členky:
Majáková Marie
Marková Marie
Členové klubu se pravidelně scházejí ve své klubovně
jednou týdně a to vždy ve čtvrtek v odpolední době
mimo měsíců července a srpna. V těchto dvou měsících
však někteří naši členové nezahálejí, ale pořádají m.j.
i cyklistické vyjížďky po našem nádherném okolí. Na
schůzkách v klubu projednáváme veškeré organizační
záležitosti a ve zbytku času vždy následuje volná
diskuse a zábava členů. Tato setkání jsou pro
všestranné zájmy ode všech členů velmi kladně
hodnocena. Jedinou vadou na kráse, můžeme-li tohoto
termínu použít je, že se těchto setkání zúčastňuje stále
malé procento mužů.
Výše uvedená činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil i několik
dalších akcí pro zpestření našeho seniorského života.
Nedílnou součástí naší činnosti je organizování
poznávacích autobusových zájezdů a to hlavně díky
finančním prostředkům, které nám jsou poskytovány
Městským úřadem v Borohrádku. Za to mu patří vřelý
dík. Rovněž kladně hodnotíme i vstřícnost
kompetentních pracovníků městského úřadu v kladném
vyřízení našeho požadavku k zapůjčování prostor
městského kina pro naše plánované akce, které tak
můžeme provádět v důstojném prostředí.
Všechny plánované autobusové zájezdy jsou s ohledem
na fyzickou náročnost voleny tak, aby se jich mohlo
zúčastnit co nejvíce zájemců našeho klubu. Největším
problémem při plánování nových akcí je najít další
lokality a místa příštích zájezdů, neboť většina z nás
mnoho hezkých a zajímavých míst v naší republice již
navštívila. Proto vítáme, když někteří členové našeho
klubu svými podnětnými návrhy přispívají při jejich
dalším organizování.
Dne 16.6.2012 jsme se zúčastnili hezkého a velice
zajímavého vystoupení hudebníků-harmonikářů, které
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se konalo pod záštitou klubu důchodců v Čermné nad
Orlicí.
Na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně na
severní Moravě jsme jeli 26.6.2012. Zde jsme měli
možnost zhlédnout, dá se říci, jeden z mála světových
unikátů výroby elektrické energie. Všem přítomným se
tento zájezd velice líbil a podle vyjádření zde někteří
členové klubu byli už podruhé. Zároveň jsme si
vychutnali i pěkný výhled na Praděd a nádhernou
okolní přírodu Hrubého Jeseníku.
Kdo by neměl rád dobré moravské víno. Proto se dne
15.9.2012 uskutečnil autobusový zájezd do vinného
sklípku v Hustopečích. Všichni účastníci mimo jiné
ochutnali i dobré moravské speciality. Návrat byl
v pozdních nočních hodinách. Cestu tam jsme spojili
s návštěvou známého poutního kostela ve Křtinách.
Rovněž se stávají tradicí i zájezdy do Polska, jmenovitě
města Kudowa Zdrój. Zde si mimo prohlídku města a
jeho pamětihodností každý účastník má možnost
nakoupit zboží, které na našem trhu vždy nenalezne.
Tento zájezd se konal dne 25.9.2012.
A jako poslední ze zájezdů byla akce, která se konala
ve spolupráci městských úřadů v Borohrádku a města
Cieplowody v Polsku. Uskutečnil se 16.12.2012 jako
autobusový zájezd. Jedná se o družební program, jehož
součástí je i poznání života, zvyků a tradic občanů obou
měst. Jízdné a pobyt v Polsku byl hrazen z prostředků
MěÚ Borohrádek.
Při organizování těchto zájezdových akcí vždy dbáme
na co největší využití kapacity obsazení míst
v autobuse, a proto v některých případech doplňujeme
počet volných míst i o ostatní zájemce z našeho města.
Dne 10.3.2012 jsme v místním kině spolu s obyvateli
Domova důchodců v Borohrádku oslavili Mezinárodní
den žen. Nad touto akcí měla záštitu městská
organizace KSČM. Jako host zde vystoupil pan MUDr.
Voborník z polikliniky Týniště n.O., který blahopřál
všem přítomným ženám k jejich svátku a přednesl i
poutavou přednášku na téma Zdraví senioři.
Den matek jsme oslavili dne 17.5.2012, kdy pro dobrou
pohodu a náladu všem přítomným zahrála k tanci a
poslechu hezké melodie naše oblíbená hudební dvojice
pánové Luděk Černý a Jiří Jehlička. I tato akce byla
přítomnými členy kladně hodnocena.
Přednášku na téma zdraví jsme si s velkou pozorností
poslechli 18. října v prostorách našeho klubu. Jak
předcházet nemocem, jak se správně stravovat a mnoho
jiných zajímavých okruhů z oboru zdravotnictví nám
s vysokou profesionalitou a i z vlastních zkušeností
přednesla zdravotní sestra paní Kopalová z Hradce
Králové.
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Tak jako každý rok, tak i letos na jaře a na podzim,
naše členky zajišťovaly v městském kině humanitární
sbírku šatstva.
Svůj hezký vztah k dětem projevily i při oslavě
dětského dne, kde se aktivně zúčastnily výpomoci při
zajišťování občerstvení. I za tyto dvě záslužné činnosti
ve volném čase jim patří poděkování, zvláště pak paní
Haně Pírkové, která se na tyto akce vždy svědomitě
připravuje.
Je už naší tradicí, že každoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Tyto akce se konaly
v městském kině dne 29.3., 28.6., 27.9. a 13.12.2012.
Jubilanti vždy obdrží hezkou kytičku a posléze s nimi
setrváme v přátelském a milém ovzduší za přispění
hezkých melodií od našich osvědčených muzikantů.
Všem našim jubilantům touto cestou ještě jednou
přejeme do dalších let mnoho úspěchů, pohody a
hlavně hodně tolik potřebného zdraví. Zvláště pak naší
člence, paní Emilii Drozdíkové, která se v duševní a
fyzické pohodě dožila krásných 90 let.

sportovní hry. Naše účast na nich je již dlouholetou
tradicí a snad ještě žádný rok se nestalo, abychom se
vrátili bez umístění v některé z disciplin. Také tentokrát
se nám velmi dařilo a několik našich klientů si odvezlo
diplom a hodnotnou cenu za přední umístění.
Na listopad jsme do našeho domova opět pozvali pana
Zdeňka Černohouze, který je u nás vždy vítán s velkým
nadšením. Všichni si rádi poslechnou melodie v jeho
podání. Při pásmu písniček s názvem „Pod našima okny
teče vodička“ se klienti zaposlouchali do známých
melodií provázejících je celým životem. Mnoho z nich
se i připojilo a zpívali spolu s panem Černohouzem.
Protože dechová hudba je nejoblíbenějším žánrem
našich seniorů, pozvali jsme k nám také pana Vávru a
jeho kolegyni, k jejichž repertoáru patří kromě jiného i
zmiňovaná dechovka. Ti pak našim klientům zpestřili
jeden z běžných dnů.
Na počátku adventního času přijeli do našeho domova
umělci z agentury pana Kubce s programem vánočních
koled a povídáním o vzniku vánočních tradic. Tím
začalo naše čekání na Vánoce. Zimní a předvánoční
atmosféru v domově umocnil příchod Mikuláše, čerta a
anděla. Ti nejdříve navštívili klienty v jejich pokojích.

Tolik, alespoň krátce, k našemu životu v klubu. Věřím,
že v jeho další činnosti a rovněž v jeho činorodé práci
se budeme snažit pokračovat tak, aby všichni jeho
členové byli po celý další rok 2013 co možná nejvíce
spokojeni.
Vážení občané,
závěrem chci pozvat všechny ty z vás, kteří dovršili
důchodový věk, aby přišli mezi nás a rozšířili naše
řady. A úplně na závěr mi dovolte, abych vám jménem
všech členů klubu, našeho výboru i jménem svým
popřál v novém roce 2013 hodně pevného zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.
Josef Karásek

Domov důchodců
Rok 2012 je za námi, a tak bychom rádi
zrekapitulovali, co se v našem domově událo na
podzim a závěrem minulého roku.
V září jsme s našimi klienty, v rámci dne otevřených
dveří, navštívili Domov důchodců Albrechtice, kde
jsme měli možnost strávit příjemné a pohodové
odpoledne. Nejprve jsme si celý domov prohlédli a pak
se již těšili na připravený kulturní program.
V říjnu do našeho zařízení přijel pan Zbyněk Vlasák se
svojí skupinou REGE, aby našim seniorům zpestřil den
svým hudebním vystoupením. Také jsme byli pozváni
do Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí na

14

Pak následovala taneční zábava, na kterou se naši
senioři již od léta těšili. K poslechu a tanci nám na
harmoniku zahrála paní Bernardová. Kdo chtěl, mohl
spolu s ní zpívat, mnoho klientů se pustilo do tance a i
ti, kteří pouze přihlíželi, se dobře pobavili. Příchod
Vánoc jsme si pak připomněli ještě s panem Vávrou a
jeho vánočními melodiemi. Vůbec poslední akcí roku
2012 byla návštěva dětí z Církevní základní školy
Borohrádek. Děti si již tradičně připravili vystoupení
„Živý Betlém“.
Na závěr si dovoluji poděkovat všem, kteří se na
realizaci kulturního života v našem zařízení podíleli a
kteří o seniory pečují. Také doufáme, že i v letošním
roce se nám podaří pro naše klienty uspořádat co
nejvíce akcí, které by jim zpříjemnily život u nás.
Blanka Frumarová
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MS Orlice Borohrádek informuje
Vážení spoluobčané,
možná jste si již
všimli, že okolo
příjezdových silnic
do Borohrádku jsou
rozmístěny
na
některých stromech
pěnové značky. Do
nich
vpravují
myslivci
z
MS
Orlice Borohrádek
repelentní látky, aby tak předešli střetům se zvěří na
silnicích. Na tyto látky poskytl nemalý příspěvek OMS
Rychnov nad Kněžnou. Prosíme občany, aby nám tyto
značky neodstraňovali a neničili je. Jde nám přeci o
společný zájem ochrany zvěře a Vašeho majetku.
V měsících říjnu a listopadu uspořádali členové MS
brigády na nátěr terminálních vrcholů dřevin, aby je
ochránili před okusem zvěří. Nátěry byly prováděny v
městských lesích Borohrádek. Město Borohrádek
přispívá každoročně našemu MS na činnost a provoz,
za což mu patří velký dík, těšíme se na i další
spolupráci.
za MS jednatel: Mgr. Martin Moravec

Může kostel v Borohrádku za zpackaný
Zákon o církevních restitucích?
Jistě se shodneme na tom, že dominantou Borohrádku
není nádraží, nebo sokolovna či kino, ale barokní kostel
sv. Michaela Archanděla budovaný v letech 1669 – 73
s cennou freskovou výzdobou a barokním rokokovým
zařízením.
Na listopadovém veřejném zastupitelstvu se
projednávala další žádost církve o příspěvek na opravu
střechy kostela. Starostův návrh na částku 50.000 Kč
bez velké diskuze nedostal většinovou podporu
přítomných zastupitelů.
Nechtělo se mi věřit, že někteří zastupitelé, především
z řad podnikatelů pro tuto částku nehlasovali a mohlo
by se zdát, že si tak svým postojem neváží řemeslné
práce našich předků. Možná se však takto rozhodli
v souvislosti se zpackaným zákonem o církevních
restitucích, se kterým nesouhlasí většina národa. Byť
jsem ateista a se zákonem zásadně též nesouhlasím,
tvrdím, že kostel za to nemůže. Kromě církevních
obřadů se v něm přece konají kulturní produkce
vzhledem k vynikající akustice kostelů. Možná je
škoda, že není tento prostor více využíván k takovýmto
akcím a ne jen v zimě na půlnoční mši.
Jsem tedy rád za to, že při dalším jednání zastupitelstva
byla tato otázka příspěvku znovu zařazena do programu
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jednání a tentokrát se částka 50.000 Kč na opravu
střechy kostela sv. Michaela Archanděla odsouhlasila.
Nenechme si přeci ničit práci našich předků vodou
prosakující střechou a naopak opatrujme naše kulturní
dědictví pro další generace, ač nejsme jeho vlastníky,
jako v tomto případě, kdy se jedná o jednu z dominant
města.
Ing. Miroslav Palhoun

Vzdělávací centrum Paprsek
v roce 2013 nabízí
Jednorázové cvičební hodiny:
Roztančená středa 18:45 – taneční hodina s prvky
zumby, salsasize a tanečního aerobiku
Regenerujeme svá těla – středa od 20 hodin –
protahovací, relaxační cvičení
Stepy + posilování s posilovacími činkami – pátek
18:45
Od února rozjíždíme 2.pololetí cvičebních kurzů:
- Cvičení rodičů s dětmi od 12 do 18 měsíců
- Zdravá zádíčka pro děti od 4 do 10 let
- Aktivní babička – pro seniory
I když kurzy anglického jazyka vstupují do druhého
pololetí, případní noví zájemci nás mohou kontaktovat.
Věnujeme se předškolním dětem od 3 do 6 let a
středoškolákům.
Pro dospělé máme čtyři úrovně – začátečníci, mírně
pokročilí, středně pokročilí a pokročilí.
Pro jarní prázdniny připravujeme pro školáky tyto
speciální akce:
Angličtina se zvířátky – pro děti od 1. do 3. třídy –
pondělí 4.2. od 9 do 13 hodin
Hravá angličtina – pro děti od 3. třídy – pátek 1.2. od
9 do 13 hodin
Angličtina se Shrekem – pro děti od 3. třídy – pátek
8.2. od 9 do 13 hodin
Více aktuálních informací naleznete na našich
webových stránkách:
www.paprsek.webuje.cz či na naší nástěnce na
budově Obecního úřadu v Horním Jelení ( vedle
veřejného WC).
Rádi Vás u nás přivítáme. Naší snahou je nabídnout
různorodost a stále se progresivní cestou rozvíjející
nabídku aktivit.
Jsme sice malé centrum, ale profesionální a osobní
přístup spolu s kvalitním zázemím je naší prioritou.
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S přáním pohodového roku 2013
Vzdělávací centrum Paprsek Dolní Jelení
www.paprsek.webuje.cz 777 012 474, 608 228 176
vzdelavacicentrumpaprsek@seznam.cz

X. ročník festivalu
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
nabídne velkolepý program
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč si vybojovala
přízeň posluchačů v náročné konkurenci, a proto oslaví
svůj jubilejní, desátý ročník, jak se patří. Již tradičně
nabídne jednu zahraniční a jednu českou operu,
operetu a baletní představení. To vše bude doplněno
koncerty a komorními vystoupeními známých
hudebníků.
Festival bude zahájen 24. 2. 2013 operou W. A.
Mozarta Don Giovanni, dále se můžete těšit na
Gentlemen Singers, dámské trio Musica dolce vita, na
operu Tajemství Bedřicha Smetany v podání Divadla J.
K. Tyla z Plzně, slavnou operetu Polská krev Oskara
Nedbala nebo balet Sen noci svatojánské, k němuž je
použita hudba Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a
které předvede taktéž Divadlo J. K. Tyla z Plzně.
Kompletní program festivalu naleznete na stránkách
www.festival-hudebni.skutec.cz.
Za zmínku stojí také galakoncert Filharmonie Hradec
Králové s názvem Symphonic Queen, který se
uskuteční 26. dubna od 19.00 hodin na zimním
stadionu ve Skutči.
To vše a ještě mnohem více jsme připravili pro
návštěvníky festivalu v roce 2013. Vstupenky na
jednotlivé koncerty jsou v prodeji na odboru kultury a
školství MěÚ Skuteč a na IC v budově Městského
muzea ve Skutči.
Vstupenky můžete zakoupit také prostřednictvím
internetového portálu http://vstupenky.skutec.cz.
Divadelní abonentka
Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté
divadelní abonmá. Za tu dobu se na pódiu KKS
vystřídala spousta známých tváří a jmen, za všechny
jmenujme Elišku Balzerovou, Simonou Stašovou,
Ondřeje
Vetchého,
Báru
Hrzánovou,
Hanu
Maciuchovou či nedávno zesnulého Radoslava
Brzobohatého.
Také připravované jarní abonmá přináší skvělé
divadelní zážitky. Jihlavské Horácké divadlo zahájí
divadelní sezónu ve Skutči ve čtvrtek 4. dubna hrou
českého klasika J. K. Tyla Naši furianti. Divadlo A.
Dvořáka z Příbrami vystoupí 7. května s představením
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francouzského autora Alexandra Dumase Dáma
s kaméliemi. V hlavní roli se představí oblíbená
herečka Sabina Laurinová. Jarní divadelní abonmá
bude uzavřeno 5. června inscenací Městského divadla
Mladá Boleslav Scapinova šibalství, v níž hlavní roli
ztělesní Matouš Ruml.
Celé divadelní abonmá můžete zakoupit od 7. 12. 2012
za zvýhodněnou cenu 600 Kč na
http://vstupenky.skutec.cz/ nebo osobně na odboru
kultury a školství MěÚ Skuteč.
Více informací na www.skutec.cz nebo na tel.
469 623 486/7, 731 557 422/477.

● 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!

Firma TEXson, s.r.o.
Havlíčkova 267, Borohrádek
/bývalá Botana naproti restauraci U
Medvěda/ nabízí své služby šití a sváření z
PVC, folií a látek.
Zahradní stříšky i sedáky na houpačky,
altánky, prodejní stánky, kryty a vložky na
bazény.
Prodej galanterních výrobků a opravy
veškerých těchto a dalších produktů.
Těšíme se na Vaši návštěvu a spolupráci.
www.texson.cz
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Chybí Vám elegantní,
kvalitní a nadčasová kabelka?

Kosmetický salon „OLGA“
Ukažte okolí, že máte vkus a pořiďte si kvalitní kabelku
od tradičního českého výrobce!
Tradiční výroba od skla až po obuv a koženou
galanterii má v České republice mnohaletou tradici,
některé z výrobků se však i přes jejich kvalitu na
českém trhu nedaří uplatnit vzhledem k dovozu
levnějšího zahraničního zboží. Nízká cena tohoto zboží
je mnohdy na úkor jeho kvality, avšak pro konečného
spotřebitele se, i přes tento fakt, stává rozhodujícím
faktorem ke koupi cena. Výrok „Nejsem tak bohatý,
abych si mohl kupovat levné věci“ vše vysvětluje –
trendem moderních výrobků je totiž skvělá cena, ale
nízká životnost výrobku, která v krátkém časovém
horizontu donutí k dalšímu nákupu.
Jednou z mála českých rodinných firem je podnik pana
Pavla Hajna s tradicí ruční výroby kožené galanterie
pro dámy i pány, které je na českém trhu již přes 23 let.
Pan Hajn, vědom si konkurence, své zboží i přesto
vyrábí stále stejně a prioritou je pro něj prvotřídní
kvalita a spokojenost zákazníků. Zboží je vyrobeno
z kvalitní hovězí kůže a v nabídce naleznete množství
kabelek, psaníček, aktovek, opasků či peněženek,
dolarek, klíčenek, ale také méně dostupné zboží jakým
jsou číšnické peněženky.
Firma za svoji existenci získala několik ocenění na
mezinárodním veletrhu KABO v Brně jako je TOP
MODEL a TOP QUALITY AWARD.
Veškeré výrobky si je možno zakoupit v podnikové
prodejně na náměstí v Borohrádku, kde kromě našeho
zboží nabízíme hračky, dětskou a domácí obuv,
bižuterii, ponožky, školní batohy a mnoho dalších
výrobků.
Otevírací doba prodejny:
pondělí – pátek od 13.00 – 16.30 hodin,
sobota 8.00 – 11. 00 hodin.
V prvním kvartále roku 2013 bude otevřena nová
prodejna
v Pardubicích
v nově
rekonstruované
Machoňově pasáži na Třídě Míru.
V roce 2012 se podařilo podepsat obchodní spolupráci
s firmou KARA Trutnov, jejichž 50 obchodů je
rozmístěno po celé České a Slovenské republice.
Kontrakt byl podepsán na výhradní dodávku kožených
aktovek a kabelek. Další obchodní jednání bylo
uskutečněno v únoru na mezinárodní výstavě KABO
v Brně, kde byla dohodnuta spolupráce s Uzbekistánem
a Mongolskem. Na základě této dohody naši firmu
osobně navštívil více prezident obchodu pan
Jargalsaikhan Dashdavaa. V průběhu návštěvy byla
provedena první objednávka zboží.
Pavel Hajn – výroba kožené galanterie, Borohrádek
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Týniště nad Orlicí, Čapkova 803
(bývalá Porska – nad Fitnesscentrem)
!!! Výborná dostupnost !!!

200 m od vlakového nádraží
směrem k centru města
autobusová zastávka pouze 100 metrů

Nabídka služeb:
*Kompletní kosmetické ošetření
*Diamantová mikrodermabraze
*Ultrazvukové vyhlazování vrásek
*Přístrojová léčba akné,
problematické pleti a žilek
*Ozonizace pleti
*Barvení obočí a řas
*Přístrojové zapracování účinných sér
*Japonská manikúra P-shine (regenerace
zničených nehtů)
*Ultrazvukové odstraňování celulitidy
*Indická masáž hlavy – antistresová
*Prodej kvalitní přírodní kosmetiky
*Poradenství v péči o pleť ZCELA ZDARMA
*DÁRKOVÉ POUKÁZKY*

Těší se na Vás
Olga Fedrselová
Moje webové stránky:
www.kosmetikaolga.cz
Objednávky: mobil 728 513 002
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Návštěva Obchodní akademie Kostelec nad Orlicí
Dne 10. října se žáci 9. ročníku zúčastnili tradiční
exkurze na tuto střední školu. Studenti měli pro naše
žáky připravenu prezentaci své akademie a vedle toho
deváťáci zhlédli vystavené maxileporelo dokumentující
dějiny českého národa..
Společné zaměstnání se žáky MŠ Borohrádek
Třikrát ročně připravují naši vyučující pro předškolní
děti z místní mateřské školy zajímavý program. Ten,

který se konal pod vedením Mgr. Jany Řeháčkové dne
16. října, byl podzimně naladěn. Děti soutěžily,
sportovaly či malovaly.
Exkurze na Úřad práce do Rychnova nad Kněžnou
Našim žákům se snažíme ulehčit důležité rozhodování
při volbě budoucího povolání, proto jsme pro žáky 9.
ročníku zorganizovali dne 17. října exkurzi na Úřad
práce v Rychnově nad Kněžnou. Mgr. Martincová,
poradkyně pro volbu povolání z rychnovského úřadu,
hovořila se žáky o jejich zájmech, studijních
předpokladech i o potřebách trhu práce.
Návštěva z Cieplowod
Naše město spolupracuje s gminou Cieplowody na
projektu zaměřeném na historii. Rovněž žáci věnují
pozornost poznávání společných historických událostí i
těch momentů, které nás přeci jen odlišují. Dne 24.
října proběhla v městském kině soutěž ve znalostech
historie. Smíšené česko-polské týmy musely zvládnout
různé úkoly. Soutěžící skládali mapy svých zemí, český
a polský text o borohrádeckém kostele, odpovídali na
otázky z nejstarších i nejnovějších dějin našich zemí.
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Bonusovým úkolem bylo zatancovat mazurku či polku.
Součástí programu bylo také promítnutí dokumentu o
Borohrádku, který vytvořil štáb Školní televize. Na
základě zhlédnutí filmu odpovídali soutěžící na další
otázky. Týmy také se zájmem přistupovaly
k seřazování správných dvojic – erbů Piastovců a
Přemyslovců, názvů písní H. Vondráčkové a M.
Rodowycz, budov letišť v Praze a Gdaňsku s jejich
názvy apod.
Posledním soutěžním úkolem bylo
rozkrývání obrázků známých českých a polských
osobností. Pochvalu zaslouží všichni soutěžící, protože
prokázali nejen výborné znalosti historie, ale i
schopnost spolupráce v mezinárodním týmu.
Předplatné do Klicperova divadla
V tomto školním roce jsme již zhlédli dvě představení,
a to Dona Juana a Fausta dne 1. listopadu a dne 10.
prosince Figarovu svatbu. Obě hry můžeme doporučit.
Máme radost, že do divadla letos jezdí rekordní počet
zájemců – 42 žáků.
Den otevřených dveří
Dne 7. listopadu jsme nejprve v dopoledních hodinách
nabídli rodičům i veřejnosti možnost navštívit
vyučování. Plno bylo hlavně ve třídách mladších žáků,
kteří se chtěli pochlubit, co nového dovedou.
Odpoledne následoval pro návštěvníky školy
doprovodný
program.
Někteří
zvolili
práci
s keramickou hlínou, další sporovali, jiní sledovali
fyzikální pokusy či videa Školní televize. Žáci 9.
ročníku organizovali soutěž ve znalostech naší školy,
do které se zapojili jak současní a bývalí žáci, tak i
rodiče.
Fakultní pracoviště
Den otevřených dveří byl spojen s významnou událostí.

Z rukou proděkana Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové, Mgr. Václava Víšky, Ph.D., nám byl
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předán certifikát Fakultní pracoviště. Jedná se o
ocenění naší spolupráce s hradeckou univerzitou
týkající se především vědy a výzkumu v oblasti
videotvorby ve škole. Naše spolupráce bude pokračovat
i nadále, a to v několika oblastech. Patří sem vedení
redakčního týmu Školní televize a uplatňování
videotvorby ve výuce. Lektor mediálního kroužku bude
studentům a učitelské veřejnosti každoročně předávat
poznatky při přednášce nebo Pedagogických dnech
pořádaných hradeckou fakultou. Rovněž bude společně
s univerzitními pracovníky publikovat odborné
příspěvky. Další oblastí spolupráce je možnost
absolvování průběžných a souvislých praxí pro
studenty učitelství prvního a druhého stupně.
Statutu fakultního pracoviště si velmi vážíme. Jsme
jediná škola v rychnovském okrese, která se může
chlubit tímto názvem.
Zdraví a pohyb v kostce
Ve dnech 9. – 10. listopadu u nás proběhlo v rámci
dalšího vzdělávání pracovníků školy školení pod
vedením profesora K. Martinika a docenta V.
Semeckého. Tento kurz byl zaměřen na možnosti
ovlivnění dětské obezity a nadváhy výživou.
Příběhy bezpráví
Naše škola se již šestým rokem zapojila do projektu
Příběhy bezpráví. V pondělí 19. listopadu měli žáci 9.
ročníku možnost vyslechnout si příběh borohrádeckého
občana, pana Josefa Smetany, který vyprávěl o
padesátých letech minulého století. Hovořil o osudu své
rodiny, o zážitcích z dolů i o svých kamarádech.
Setkání bylo ukončeno zhlédnutím filmu České děti.
Předvánoční dílny
Dne 3. prosince žáci 1., 2., 3. a 5. třídy využili pozvání
k účasti na předvánočních dílnách pořádaných Domem
dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí.
Mikulášská návštěva
I v letošním školním roce zamířilo několik deváťáků
v mikulášském, čertovském i andělském oblečení do
místní mateřské školky. Poté následovalo „výchovné“
působení i na mladší žáky naší školy.
Vánoční akademie 19. prosince
Žáci naší školy přistupují k přípravám na svá
vystoupení s velkou zodpovědností a zájmem. Za
pomoci svých učitelů vytvářejí potřebné kulisy,
přinášejí různé pomůcky a samozřejmě poctivě
nacvičují. Po slavnostním zahájení v podání mažoretek
následoval program plný pohádkových písniček, písní
s vánoční tematikou či různých tanečních čísel. Žáci
páté třídy vtipně připomněli známé filmy, nechybělo
ani náročné gymnastické vystoupení žáků druhého
stupně, pod taktovkou šesťáků mohli diváci nacvičovat
píseň Metro pro krtky. Velký potlesk sklidili deváťáci
za výborně připravenou pohádku O hloupém Honzovi.
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Nová sekce na webových stránkách školy
Potěší nás, když navštívíte stránky školy a podíváte se
na novou sekci Média a my. Najdete tu oskenované
články či odkazy na články, odkazy na televizní pořady
či rozhlasové reportáže o naší škole od začátku
školního roku.
Iva Přibylová
Sportovní turnaje
Na každý měsíc ve školním roce je pro žáky připraven
sportovní turnaj. Děti bojují o diplomy s fotografií
svého týmu a sladkou drobnost za vynaložené úsilí. Od
září roku 2012 byly odehrány turnaje v basketbalu,
silovém pětiboji, kin-ballu, florbalu a futsalu.
Připravuje se přehazovaná, gymnastický víceboj,
vybíjená, házená, fotbal a spousta dalších sportovních
akcí. Mimo kolektivní zápolení mají žáci možnost
jednotlivě vyniknout v soutěži nazvané Borohrádecký
ninja faktor, a to na extrémně náročné dráze. Pokud
zápal a nadšení žáků vydrží, bude se sportovní činnost
na naší škole nadále rozrůstat.
Ondřej Sitka
Návštěva ze Střední zdravotnické školy Ústí nad
Orlicí
Dne 15. ledna 2013 měla naše 9. třída návštěvu ze
Střední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí. Nejdříve
jsme se dozvěděli, jaké studijní obory se na této škole
učí, z čeho se dělají přijímací zkoušky a spoustu dalších
zajímavých věcí ohledně zdravého životního stylu. Poté
jsme si mohli nechat změřit tlak, dozvěděli jsme se,
kolik nikotinu se usadí v plicích po vykouření jedné
cigarety. Nejzábavnější ale pro nás bylo, že jsme si
mohli za pomoci tzv. opileckých brýlí vyzkoušet, jak
vidí opilí lidé. Návštěva se nám líbila a paní učitelce a
děvčatům z této střední školy moc děkujeme.
Marie Pazdírková, 9. třída
Druhá návštěva dětí z MŠ
Dne 15. ledna 2013 navštívili ZŠ TGM Borohrádek
budoucí školáci z MŠ. Starší kamarádi z 5. třídy si pro
ně připravili hádanky, hry, písničky a kouzla se
zvířátky. Páťáci dětem předvedli práci s interaktivní
tabulí a počítači. Všechny děti si společné chvíle užily.
Jindra Řezníčková
Školní televize
Projekce videí
Školní televize pořádala dne 17. října 2012 projekci
videí v budově městského kina Borohrádek. Promítnuty
byly promo film připravený pro setkání školních
televizí, dokumenty ZŠ TGM Borohrádek se
představuje a Historie a současnost Borohrádku. Dále
byly prezentovány dvě reportáže o dění v Borohrádku
zpracované pro Českou televizi. Programem provázely
členky mediálního kroužku Nikola Mahutová a Diana
Netolická.
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Setkání školních televizí v Příbrami
Redakční tým Školní televize ZŠ TGM Borohrádek se
ve dnech 19. a 20. října 2012 účastnil setkání školních
televizí v Příbrami pořádaného v rámci projektu Jak se
dělá televize. Do akce konané pod záštitou České
televize se zapojilo devět školních a dětských televizí z
různých koutů republiky.
Při slavnostním zahájení byl představen celý projekt a
rovněž se prezentovaly všechny školní televize.
Součástí prezentace byla i projekce promo filmů
připravených pro tuto příležitost. Dále byly na
programu přednášky, besedy a tvůrčí dílny pod
vedením profesionálů z České televize. Setkali jsme se
s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem,
sportovním komentátorem Robertem Zárubou,

moderátorkou počasí Taťánou Míkovou, moderátory
Danielem Takáčem a Miroslavem Vaňurou či sportovní
reportérkou Barborou Černoškovou. Vedle osobností
známých z televizních obrazovek do budovy Gymnázia
Příbram, pořadatele setkání, dorazili také kameramani,
technici, editor a další odborníci.
Během obou dnů byl před budovou školy přistaven
přenosový vůz České televize, vedený Antonínem
Dekojem, zajišťující živé vysíláni vybraných částí na
internetu. O natáčení a zpracování obrazu a zvuku se
starali členové školních televizí. Náš tým se např.
zapojil do tvorby simulovaného přímého přenosu
fotbalového utkání, která obnášela natáčení čtyřmi
kamerami, udávání pokynů v režii, střídání záběrů,
přípravu opakovaných záběrů, vkládání titulků a loga či
zpracování zvuku.
Děkujeme GymTV Příbram a České televizi za
možnost zapojit se do této výborně připravené akce.
Přínosná pro nás byla setkání jak s odborníky, tak s
našimi kolegy z ostatních školních a dětských televizí.
Reportáž o Školní televizi ve vysílání Českého
rozhlasu
Činnost Školní televize byla přiblížena v reportáži
vysílané dne 13. listopadu v Českém rozhlasu.
Předávání zkušeností delegaci z Nového Města
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Zkušenosti získané při realizaci projektu Školní
televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
jsme dne 27. listopadu 2012 předávali delegaci
z Nového Města nad Metují, která by rovněž ráda
zapojila žáky do tvoření videí. Do Borohrádku dorazili
starosta města, ředitel a zástupkyně ZŠ Komenského a
jednatelka TV Metuje.
Delegaci jsme předávali zkušenosti se sepsáním
projektové žádosti či vedením redakčního týmu školní
televize. Těší nás, že se i další škola rozhodla nabídnout
svým žákům přínosnou a atraktivní náplň volného času.
Reportáž o Školní televizi ve vysílání České televize
Dne 11. prosince 2012 byla v pořadu České televize
Události v regionech zveřejněna reportáž o vítězství
Školní televize v projektu Crossing Borders Via
Videos. Odkaz na reportáž je zveřejněn na webových
stránkách Školní televize v nově vytvořené sekci Média
a my.
Reportáž Školní televize na webu České televize
Reportáž o oslavách dvaceti let činnosti České asociace
Sport pro všechny v Borohrádku byla dne 14. 12. 2012
zveřejněna na webových stránkách České televize
v sekci Vaše zprávy.
Tvorba videí
Redakční tým se připravuje na tvorbu videa pro projekt
Crossing Borders Via Videos a zpracovává reportáže o
životě školy, které jsou součástí přehledů událostí vždy
za dva měsíce. Přehledy událostí za měsíce září, říjen a
listopad, prosinec jsou zveřejněné spolu s dalšími videi
a
informacemi
na
webových
stránkách
http://tv.zsboro.cz.
Michal Přibyl
Mezinárodní spolupráce
ZŠ TGM Borohrádek již několik let spolupracuje se
zahraničními školami. V letošním školním roce
pokračuje dlouholeté spojení se Zespol Szkol z

polských Cieplowod a nadále organizujeme projekt
jedenácti zemí Evropy Crossing borders via videos.
Žáci čtvrté třídy také zahájili spolupráci s partnerskou
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školou z Polska, žáci sedmého a osmého ročníku
komunikují prostřednictvím dopisů a moderních
technologií s vrstevníky z Nizozemska a Francie.
Rovněž se nám podařilo získat grantovou podporu na
projekt Comenius Partnerství škol s názvem Let’s
Create. Do projektu Let's create jsou vedle ZŠ TGM
Borohrádek zapojeny školy Secció d'Institut La
Miquela Bescano ze Španělska, Cumhuriyet Lisesi z
Turecka a Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w
Racławicach z Polska. Žáci v rámci této spolupráce
povedou fiktivní firmu, přičemž budou v praxi
poznávat základní postupy spojené se založením
společnosti, vytvořením business plánu či uvedením
produktu na trh. Dílčí výstupy jako popsání společnosti,
odůvodnění lokace, vytvoření katalogu, webových
stránek či reklamy budou prezentovány prostřednictvím
internetu a také na projektových setkáních
v jednotlivých zemích. První setkání hostila ve dnech
13. až 16. listopadu 2012 partnerská škola ve
Španělsku. Zde byly za účasti koordinátorů ze
všech partnerských škol podrobně naplánovány
projektové aktivity od postupu při vedení fiktivní firmy
po organizování videokonferencí či plánování
workshopů při výměnných pobytech. Každá škola také
představila blog projektu, článek o hospodářské krizi a
také návrh loga projektu. Logo Viktorie Kačínové,
žákyně naší školy, se umístilo na druhém místě.
Vrcholem programu byl ceremoniál za účasti zástupců
významných institucí.
Žáci naší školy se v rámci projektu věnují založení
fiktivní firmy a také se účastnili dvou videokonferencí
se žáky z partnerské školy ze Španělska.
Rovněž jsme zahájili přípravy na dubnové projektové
setkání, kdy ZŠ TGM Borohrádek přivítá více než
šedesát žáků a učitelů z partnerských škol.
Michal Přibyl

vyzdobená škola a vánoční koledy napomohly k
vytvoření té správné atmosféry. Děkujeme všem
návštěvníkům a těšíme se na další podobnou akci před
Velikonocemi.
Živý Betlém
Dne 18.12.2012 se u nás uskutečnil již tradiční Živý
Betlém. Generální zkouška byla naplánovaná o den
dříve, kdy byly diváky děti z místní mateřské školy.
Děkujeme také pracovnicím a klientům DD, kteří nám

svým vřelým přijetím vytvořili ideální podmínky pro
naše další vystoupení. Diváci zhlédli hudebnědramatické pásmo, před školou se potěšili u ohrad s
živými zvířátky, prohlédli si školu a ochutnali čaj nebo
svařené víno. Jsme rádi, že jsme mohli takovou akcí
společně s přáteli školy příjemně zahájit vánoční čas.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 5.1.2013 vás možná nepřekvapila zvláštní
návštěva. Letos jsme se znovu přidali k celostátní

Poděkování
Dne 21. ledna se uskutečnil na naší škole zápis do 1.
třídy. Vysoký počet dětí je pro nás příjemným
oceněním naší práce a zároveň závazkem do budoucna.
Všem rodičům děkujeme za důvěru v naši školu.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ TGM Borohrádek

Církevní základní škola
Adventní tvoření
Páteční odpoledne před první adventní nedělí patří
každý rok oblíbené akci Adventní tvoření. Tentokrát
to bylo 30.11.2012. Na jednotlivých stanovištích si
rodiče s dětmi vyzkoušeli práci se šustím, papírem i
perníčkovým těstem. Domů si děti odnášely výrobky k
vánoční dekoraci, umotané adventní věnce nebo
zakoupené přízdoby a hotové výrobky od manželů
Rožkových. Vůně perníčků a svařeného vína,
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Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita ČR. I přes
nepřízeň počasí naši stateční koledníci vybrali 23 456
Kč. Výtěžek bude použit podle schváleného záměru na
podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově
n. K. pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným
postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a
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regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v
nouzi. Děkujeme dětem za statečné koledování a
dospělým doprovodům paní Sazimové, Janečkové a
Susové, slečně Morávkové a Králíčkové, panu Bártlovi,
Matějíčkovi a Mědílkovi a Vám všem, kteří jste spolu s
námi finančně podpořili dobrou věc!
Florbalový turnaj
Dne 7.12. se naši žáci zúčastnili florbalového turnaje

mateřské školy prožili
předvánoční pohody.

hezké

odpoledne

plné

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Kulturní rubrika
V Borohrádku se ples vydařil.
V sobotu 19. ledna byla plesem, pořádaným městem,
zahájena plesová sezóna 2013 v Borohrádku.
Tradičním místem konání se stala zdejší sokolovna,
která byla jako každoročně neotřele a s notnou dávkou
nápadů slavnostně vyzdobena. O to se postarala spolu
s pracovníky města paní Ludmila Jiroušková.

memoriálu Mgr. Karla Přibyla. Turnaj se konal již
tradičně v borohrádecké sokolovně. Celkem se zde
utkalo 8 týmu ze ZŠ a CZŠ. V letošním ročníku se
podařilo poprvé získat zlaté medaile našim borcům.
Úspěšně naši školu reprezentovaly i další týmy.
Děkujeme pořadatelům a těšíme se na příští ročník.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Ve čtvrtek 13. prosince 2012 byli rodiče pozváni na
vánoční posezení do Mateřské školy Borohrádek.

Prohlédli si vánočně vyzdobené třídy, nové hračky,
které děti našly pod stromečkem, ochutnali občerstvení,
které pro ně připravily pracovnice mateřské školy
společně s dětmi. Děti ukázaly rodičům, s čím si rády v
mateřské škole hrají. Rodiče, děti i pracovnice
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Krátce po 20.00 hodině po zahájení panem starostou,
napochodovaly na parket mažoretky Colloredo
z Opočna, aby tak předvedly svůj první vstup.
Zasloužený potlesk, který jejich vystoupení provázel,
vystřídaly tóny první písničky v podání kapely Koplaho
Band a to byl signál pro tance chtivé páry, které
v rytmu polky vpluly na parket. Po odehrání několika
sérií přišel druhý vstup mažoretek v nových kostýmech
a za další půlhodinu si mohli přítomní užít ukázku
latinsko-amerických tanců v podání páru Taneční školy
Krok, z Hradce Králové, tvořeného Andreou
Novákovou a Tomášem Martincem. Do půlnočního
překvapení připraveného na 23.30 hodin zbývala asi
hodina, ta však na parketu utekla nečekaně rychle.
Nastal čas, kdy světla v sále postupně pohasínala, až
nastala úplná tma, kterou pod kulisou rytmické, tepající
hudby začaly prořezávat paprsky barevných laserů.
Scénář půlnočního překvapení byl tím odtajněn a začala
avizovaná laserová show. Po patnácti minutách hry
rytmu a světel, bylo dáno znovu slovo kapele, ale to už
pořadatele připravovali losování tomboly.
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Její průběh, jak už to bývá, provázela radost ale i
zklamání. No, všichni si domů odnést cenu opravdu
nemohli. Během tomboly využila kapela čas
k občerstvení, aby nabrala sil do zbytku zábavy,
protože tanečníci se zdáli být k neutahání.
Až výrok pořadatelů, dvacet minut po třetí hodině
ranní, ukončil taneční rej a plesové veselí. A ohlasy?
Jen ty nejlepší.
Nezbývá tedy než poděkovat pracovníkům města za
bezvadnou organizaci, personálu restaurace za vzornou
obsluhu a chutné pohoštění, sponzorům, kam patří i TJ
Sokol Borohrádek, účinkujícím, kapele a všem, kdo se
na přípravě podíleli, ale hlavně všem těm, kteří si ples
přišli užít a podpořili tak další z kulturních akcí, které
město pro své občany každoročně pořádá.

založení oddílu, se sešlo 45 závodníků nejenom
z domácího oddílu, ale přijeli i borci z Hradce Králové
a Rtyně v Podkrkonoší.
O výsledky na tomto turnaji ani moc nešlo, i když se
bojovalo o medaile a pěkné věcné ceny. Důležitější

Lékárna - Mgr. Marie Adámková
Vinotéka „U POŠTY“ - PaedDr. Marta Hunalová
Výroba kožené galanterie - Pavel Hajn
Farma Bozetice - Ondřej Podstavek
Služby květiny - Libuše Smisitelová
Regia Borohrádek, spol. s r.o.
Elektromontáže - Radko Skalický

bylo předvedení svých výkonů rodičům a rodinným
příslušníkům.
Turnaj a celá borohrádecká zápasnická sportovní
sezóna byla zakončena malým občerstvením v podobě
vánočního cukroví, které zápasníci přinesli jako
startovné na tento turnaj.

Kadeřnictví - Dagmar Nováková
Večerka - Monika Bagárová
Truhlářství Šachov - Oldřich Kamenický
Vodoinstalace - Antonín Čermák
LUMIUS - ing. Miloň Vojnar
AVEPO s.r.o. Borohrádek
SECA a.s. Borohrádek
Ekofarma BÍLÝ MRAK Šachov- manželé Susovi
Všem sponzorům, kteří ples podpořili, tímto ještě
jednou děkujeme.
Zdeněk Cablk

Ze sportovních oddílů
Zápasnický Vánoční turnaj
Oddíl zápasu TJ Sokol Borohrádek se s letošní
sportovní sezónou rozloučil Vánočním turnajem. Ten
se uskutečnil v neděli 18.12. v borohrádecké
sokolovně.
Na nové zápasnické žíněnce, kterou si oddíl zápasu
pořídil jako vánoční dárek k 50-ti letému výročí
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Tímto tedy sezóna pro malé sportovce skončila a borci
se v sokolovně sejdou až v novém roce, ale pro trenéry
konec není. Nyní musí připravit tréninkové plány na
rok 2013 a kalendář soutěží, kterých se
„Borohrádečáci“ zúčastní. Velkým organizačním
úkolem je již tradiční Velká cena Borohrádku pořádaná
v jarním termínu v sokolovně pod záštitou města
Borohrádek a za přispění řady sponzorů, kterým tímto
také děkujeme, a jsou to:
Mgr. Marie Adámková – lékárna,
Serafin Campestrini s.r.o.,
Vladislav Morávek - fa. MORAMA,
Rudolf Laluha - fa. LAGA s.r.o.,
Libor Kašpar – stavitelství Kašpar s.r.o.,
ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí
Ivo Nedvídek - restaurace „U Medvěda“

Zpravodaj 1/2013

Milan Repš - hotel RAMBOUSEK,
P. Hajn a V. Janoušková - výroba kožené galanterie,
Ing.Miloň Vojnar - fa. LUMIUS,
Miloš Matouš a Pavel Zaujec - čestická hospoda,
Petr Frolík - pražírna kávy,
Ing Václav Štefan – fa. BIOTEC a.s.,
Martin Hejný - KOOPERATIVA a.s.,
Václav Kába,
Jan Matějíček.
Dalším velkým úkolem je medailově se prosadit na
jednotlivých mistrovstvích ČR a tím šířit dobré jméno
borohrádeckých sportovců.
Borohrádečtí zápasníci

20 let odboru ČASPV

při TJ Lokomotiva Borohrádek
Oddíl ZRTV v Borohrádku úspěšně
pracoval po dlouhá léta. Cvičilo se s
mládeží i dospělými díky obětavým
cvičitelům v místní sokolovně. Po
jejím předání do majetku Sokola
Královéhradecké župy náš oddíl v
roce 1992 požádal ředitelství
Základní školy TGM v Borohrádku
o pronájem tělocvičny. Začal cvičit jen oddíl žen, již v
odboru ČASPV. Nájem jsme neplatily, jen uklizečku po
skončení cvičení. Ze sokolovny, kde jsme měli spoustu
nářadí, náčiní, mimo starého magnetofonu (nový zůstal
v sokolovně) jsme neobdrželi nic. Jen touhu pokračovat
ve cvičení. Do pokladny jsme dostali dotaci od OV
ČASPV Rychnov n/K 390 Kč a ke konci roku 1993
jsme obdrželi 4.000 Kč.
V roce 1994 jsme v odboru již cvičili s dětmi, jeli jsme
na první okresní závody čtyřboje žactva do Opočna.
Začali jsme platit ZŠ nájem za tělocvičnu 120 Kč
měsíčně.
V roce 1995 se začaly vybírat příspěvky od dospělých
členů. Uspořádali jsme dětský karneval v hostinci na
náměstí s výtěžkem 3.844 Kč. Už jsme mohli nakoupit
rádio s přehrávačem, kazety, míče, lano a obruče.
Odboru se začalo dařit ve cvičení s mládeží a rozšíření
cvičebních hodin pro dospělé, hodiny aerobiku a jógy.
Na žádost odboru přispěla ČASPV městu Borohrádek
20.000 Kč na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ
TGM.
Dotační příspěvky ČASPV našemu odboru hlavně na
činnost a za aktivitu cvičení s mládeží dopomohly
vyslat nové adepty na školení cvičitelů, doplnit
cvičební náčiní a hlavně nářadí, které škola neměla.
V letech 1996-2000 jsme toto pořídili za více než
22.000 Kč. Takzvané GRANTY, které poskytovala
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ČASPV do odboru jako zápůjčku náčiní a nářadí, náš
odbor obdržel v hodnotě 52.765 Kč, vše slouží odboru,
ZŠ TGM a dvěma kroužkům ASPV v církevní základní
škole. Tyto granty jsou v letošním roce naposledy.
Díky finančním prostředkům města Borohrádek za rok
2004-2012 , které činily 296.000 Kč, hradil odbor
ČASPV další náčiní, nářadí, uzamykatelný drátěný
box, trička pro soutěže žactva, rozlišovací dresy,
cvičební úbory pro vystoupení dětského aerobiku v
ceně 223.000 Kč + nájem v ZŠ TGM ve výši 148.000
Kč. Rozdíl byl kryt z dotací ČASPV.
Od roku 2010 odesíláme do ústředí ČASPV podíl
členských příspěvků. Za tři roky bylo odesláno 56.850
Kč. Naše členské příspěvky jsou celkově na nižší
úrovni než v jiných sportovních odvětvích i přesto, že
valná hromada odboru v roce 2010 jejich výši zvedla.
Mimoto odbor hradí všem soutěžícím startovné a
dopravné na okresní závody a přispívá na republikové
soutěže, ceny na místní soutěže, nahrávky hudby pro
cvičení všech oddílů a další výdaje.
Po celých 20 let náš odbor vyvíjel trvalou činnost.
Žactvo se účastnilo soutěží až po republiková finále,
družstva vybojovala krásné výsledky ve vybíjené a
přehazované. Jako jediný odbor v okrese Rychnov n/K
se zúčastňujeme závodu dvoučlenných hlídek v
orientačním běhu od krajských kol až po republikové
finále. Žactvo i dospělí se účastní přespolního běhu
kolem Orlice v Doudlebách n/O. Dívky a jeden chlapec
od těch nejmenších cvičí v oddílech dětského aerobiku,
několikrát vystoupili při schůzi Klubu důchodců,
vystoupili dvakrát na Plese sportovců, na cvičitelském
srazu v Čermné n/O, na vánočních akademiích v ZŠ
TGM vystupují pravidelně. Každým rokem žákovské
oddíly ukončí v červnu cvičební rok pobytem v přírodě
s opékáním špekáčků.
Oddíl aerobiku uspořádal pro celý region několik
seminářů pro širokou veřejnost nazvaný„Sobota plná
pohybu“. Svůj cvičební rok pravidelně ukončují
výletem na kolech.
Oddíl zdravotní tělesné výchovy, který se rozrostl až na
třicet cvičenek, mimo své pravidelné cvičení pořádá
výlety na kolech: Kunětická Hora, Orlické hory,
Letohrad-Ústí n/O- Brandýs n/O - ChoceňBorohrádek, Studánka u Rychnova n/K a v době
prázdnin každý čtvrtek po našem okolí. Pěšáci, a je nás
značný počet, babičky vezmou i své vnučky, několikrát
prošli trasy Nová Ves, Velká Čermná, Čestice, Lípa n/O
včetně celodenních výletů do vzdálenějších míst jako
Studánka u Rychnov n/K , Brandýs n/O. Do této
aktivity se zapojují členové oddílu jógy a pilatesu,
vítáni jsou i nečlenové odboru ASPV.
Na republikovém festivalu ČASPV v Olomouci v roce
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2005 deset našich žen vystoupilo s cvičenkami celého
Královéhradeckého kraje v hromadné skladbě „ Lujzina
polka“. Naše ženy se ochotně zapojují do organizování
sportovních aktivit na dětských dnech a poprvé na
pochodu historickými místy města Borohrádek.
Finanční situace v celém státě i v tělovýchově je
neuspokojivá, přesto cvičíme, soutěžíme, daří se nám a
vyhráváme. Díky velké finanční podpoře našeho města,
možnosti cvičit v čisté a teplé tělocvičně v ZŠ TGM,
nenahraditelné a obětavé práci našich cvičitelů a
cvičitelek máme krásné výsledky. Odbor ASPV má
nyní 259 členů.
Naším přáním je, aby se co nejvíce dětí sportovně
vyžívalo, aby i dospělá populace měla ráda pohyb,
hlavně pro zdraví, pro radost.
Vždyť naše heslo je POHYB JE ŽIVOT.
20 let České asociace Sport pro všechny oslavil
odbor ASPV při TJ Lokomotiva Borohrádek 12.
prosince 2012 v městském kině tělovýchovným
vystoupením.
V ukázkách cvičení z oddílů rodičů a dětí, nejmladšího
žactva, dětského aerobiku, aerobiku dorostenek a žen,
zdravotního tělocviku a sportovní gymnastiky,
Vystoupilo 42 dětí a 18 dospělých.

V průběhu vystoupení byli vyhlášeni nejúspěšnější
sportovci odboru za rok 2012. Ocenění – diplom a
pohár převzalo 19 dětí od starosty města Borohrádku
pana Milana Mačka a předsedy regionálního centra

25

ČASPV pana M. Sršně.
Celý průběh vystoupení natáčela školní televize ZŠ
TGM Borohrádek. Žáci ihned zpracovali filmový
materiál a již druhý den 13.12.2012 odvysílala ČT
v regionálním vysílání krátký záznam. I občané našeho
města si mohou tento záznam prohlédnout na
www.zsboro.cz.

Nejúspěšnější sportovci roku 2012 v místních, okresních a
krajských soutěžích a republikovém finále: zimní pětiboj
žactva, lehká atletika, orientační běh „Medvědí stezka“ jsou:
Buriánek Ondřej 1x zlato, 1x stříbro
Dudová Eliška
1x zlato, 1x stříbro
Homolka Adam
2x bronz
Jirásek Martin
1x zlato, 1x stříbro
Kašpar Ondřej
2x zlato, 1x stříbro
Kašparová Natálie
1x zlato
Králíčková Kristýna
1x zlato
Morávková Anna 1x zlato
Prouzová Barbora
2x stříbro
Riegrová Markéta
1x stříbro
Ročňová Kateřina
1x stříbro
Sazimová Aneta 1x bronz
Suchánková Martina
2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz
Štefanová Kateřina
1x stříbro, 1x bronz
Urbánková Karolína
2x stříbro
Vejrová Aneta
1x zlato, 1x bronz
Kratochvíl Nikolas
1x zlato, 2x stříbro,
3. místo v republikovém finále LA
Suchánková Jana 2x zlato, 1x stříbro,
1. místo v republikovém finále LA
Šplíchalová Alena
2x zlato,
4. místo v republikovém finále LA

Zdena Černá
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Historie

Čtení z farní kroniky – 6.část
„Od 1. prosince bylo tedy toto beneficium uprázdněno. Ucházel se o něj také zámecký kaplan P. František
Neumann a dostal dne 30. června 1848 od Jeho Excelence vysoce urozeného pána pana Františka Antonína
říšského hraběte Kolowrat - Liebsteinského etc. etc. prezentaci na toto beneficium v Borohrádku. Dne 10. června
1848 byl investován vysokou biskupskou konzistoří od vysoce důstojného dómského děkana Vincence Bibuse a
přestěhoval se dne 1. srpna 1848 na své beneficium do Borohrádku, kde hned následující neděli dne 6. srpna t.r. byl
instalován vysoce důstojným biskupským vikářem kosteleckého okrsku.
P. František Neumann
se narodil v Lukavici na rychnovském panství dne 24. ledna 1808, kde jeho otec vykonával až do svého 75 roku
službu učitelskou. Když ukončil latinská studia na piaristickém gymnáziu v Rychnově, filozofická v Litomyšli a
teologický kurs v Hradci Králové v roce 1833, byl ordinován dne 25. července t.r. Jeho biskupskou Excelencí
vysoce důstojným biskupem Karlem Boromeem Hanlem v Hradci Králové na kněze, pak pomáhal v pastoraci
v Žamberku a dne 24. dubna 1834 obdržel jurisdikční dekret jako kaplan do Bílého Újezda, kam se také vydal a až
do 18.srpna 1843 vykonával u vysoce důstojného pana sekretáře rychnovského okrsku P. Františka Černušáka
v nezkaleném pokoji duchovní povinnosti. Dne 18. srpna 1843 byl přeložen jako zámecký kaplan do Rychnova,
kde u důstojného pana vikáře a děkana P. Josefa Scholze až do 30. června 1848 sám zastával kaplanskou službu,
odkud pak byl přeložen do Borohrádku.
Tento nastoupil obročí v době, kdy si lid vykládal konstituci tak, že už je volný od všech dávek. V letech 1848 a
1849 odpírali odevzdávání fasí určených dávek; jen obec Borohrádek pomáhala v této těžké době jejich
odevzdáváním v zaopatřování obživy, čímž získala slavné zásluhy do budoucna.
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Milé a lidské chování získalo tomuto panu faráři také lásku a úctu všech jeho farníků. Od svého nástupu
v Borohrádku však takřka stále postonával, aniž se však o své zdraví příliš staral. Žluté zabarvení jeho pleti dávalo
tušit jaterní chorobu; díky ní byl den ode dne slabší. Konečně, pohnut otcovskou radou pana vikáře z Rychnova
pana Josefa Scholze odjel do Prahy a konzultoval specialisty, kteří mu doporučili lázně Karlovy Vary ještě téhož
roku. Dne 27. září se z Prahy vrátil, pobyl přes zdejší posvícení v Borohrádku a 30. září odcestoval do Karlových
Varů. Ale bohužel tento pramen pro něj nebyl vhodný; neboť po 10 dnech mu přibylo tolik jaterních skvrn, že už
nemohl navštěvovat mlýnský pramen. Po čtrnáctidenním pobytu v Karlových Varech se tedy vrátil zpět do
Borohrádku, kde ulehl. Během jeho nemoci pomáhal týništský administrátor o nedělích a svátcích, až 28. listopadu
pak dostal jako kooperátora P. Jana Neumanna, rodem z Rychnova.
Poněvadž se neukazovala naděje na opětné uzdravení, nechal se o důstojného pána Josefa Vorla, faráře v Újezdě,
zaopatřit svátostmi umírajících za přítomnosti celé školní mládeže, kterou se snažil svým příkladem povzbudit a
získat pro cestu náboženství a ctnosti.
6. ledna 1851 přišlo c.k. vojsko na exekuci dávek, odpíraných borohrádeckému beneficiátovi, kteréhožto
prostředku se nemocný farář, když všechna napomínání byla marná, s těžkým srdcem chopil. Konec jeho života se
blížil a on zesnul dne 9.ledna 1851 blaženě v Pánu, podle ohledací listiny dne 4. ledna 1851 na všeobecnou
vodnatelnost v důsledku vrozené jaterní choroby. Bůh ať ho nechá odpočívat v pokoji.
Na uprázdněnou farnost jsem byl určen já, od 16. října 1849 kaplan v Borohrádku, P. Jan Raschek jako
administrátor s jurisdikcí od 16. ledna a administroval jsem obročí až do 6. dubna 1851. Jako kaplan zůstal během
administrace výše zmíněný kooperátor P. Jan Neumann, který byl pak odtud přeložen jako kaplan do Vamberka.
Po klidném skonu P. Františka Neumanna o toto beneficium požádal javornický administrátor P. Josef Dusil,
obdržel toto obročí dne 2. dubna 1851 od Jeho Excelence vysoce urozeného pána pana Františka Antonína říšského
hraběte Kolowrat - Krakowského. Dne 7. dubna t.r. byl od vysoké biskupské konzistoře v residenční kapli po
povolení Jeho biskupské Excelence od pana Vincence Libuše, dómského děkana a předsedy odpoledne ve 3 hodiny
investován a přestěhoval se dne 14. dubna 1851 na své beneficium do Borohrádku.
Pat. Josef Antonín Dusil
Bratr mého předchůdce Jana Dusila, zdejšího faráře, narodil se v Rychnově dne 14. února 1801, studoval zde
latinské školy, filozofii v Litomyšli a teologii v Hradci Králové. Dne 24. srpna 1827 byl Jeho Excelencí pánem
panem Antonínem Josefem hrabětem Kolowrat - Krakowským, biskupem v Hradci Králové, ordinován na kněze a
poté, co v Rychnově a v Horním Jelení během nemoci pana faráře působil v pastoraci, dostal jurisdikci jako
protokaplan do Suchdola u Kutné Hory, kde vykonával duchovní funkce u nyní jubilujícího pana faráře Václava
Pusmana 1 ½ roku duchovní povinnosti až do roku 1830 a nemocného faráře ve všem zastupoval.
Když můj bratr kaplan ve Vamberku se stal zámeckým kaplanem v Rychnově, dostal jsem kaplanskou jurisdikci do
Vamberka, kde jsem u ještě žijícího nyní penzionovaného faráře P. Jana Peikerta 10 let jako kaplan a 1 rok jako
administrátor in spiritualibus vykonával pastoraci a zaopatřoval všechny, kdo onemocněli na choleru. Po smrti
javornického administrátora P. Františka Černého jsem byl pro správu tohoto obročí určen já, a když toto místo
dostal můj bratr, odešel jsem zase já na jeho místo do Černíkovic, kde jsem strávil při vykonávání svých povinností
lokalisty 7 spokojených let a lásku a důvěru svých farníků jsem získal do té míry, že jsem během jednoho roku za
peníze vybrané od farníků a dobrodinců pořídil do tamního kostela křížovou cestu našeho Spasitele a další
předměty.
Po přeložení mého bratra do Borohrádku jsem dne 4. září 1844 obdržel prezentaci do Javornice, byl jsem
investován dne 10. září v Hradci Králové dómským scholastikem Josefem Müllerem a přestěhoval jsem se dne 13.
září t.r. na beneficium Javornice, kde jsem klidně žil až do let 1849 a 1850, kdy mi na základě v platnost vstoupivší
konstituce byly farníky odepřeny všechny naturální dávky. Co jsem udělal pro mešní roucha a kostel, jak jsem
pozdvihl kostelní zpěv a hudbu, dosvědčuje pamětní kniha v Javornici.
Mou první starostí bylo hlavní oltářní obraz sv. Michaela, který byl na mnoha místech děravý a celý zpuchřelý,
sejmout, podložit 16 lokty lněného plátna, rychnovským Malířem Václavem Vomáčkou nechat přemalovat barvami
tam, kde to bylo nutné. Stejně tak jsem nechal opravit obraz na postranním oltáři sv. Anny, který byl celý pokryt
plísní a uprostřed protržený.
Na své nálady jsem také nechal kostel v roce 1856 vybílit.
1858 Mou hlavní starostí bylo převést louku patřící šachovskému kostelu č.top. 87, 827  ٱa pole č.top. 86, 323  ٱdo
vlastních práv a veřejně ji vylicitovat.
Dne 20. března 1863 v Pánu zesnul svátostmi umírajících zaopatřen farář Josef Dusil.“

/RED/
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Z redakce zpravodaje:









úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do
17.00 hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení
textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.2.2013
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