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Církevní základní škola
Borohrádek
Vás srdečně zve na tradiční

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
které se koná
v pátek 22. března 2013
od 14.30 hodin
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace,
přízdoby, kraslice, pečivo
nebo uplést pomlázku

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
Základní organizace ČZS
pořádá ve dnech 22.3 – 24.3.2013
od 9.00 do 17.00 hodin
v areálu výstaviště v Častolovicích
tradiční velikonoční výstavu
V letošním roce bude velmi zajímavý soubor
staročeských řemesel. Poprvé se představí
skláři, kteří předvedou nejen tavící pec, ale i
výrobu skleněných předmětů, dále umělecký
kovář, dráteník a řezbář. Překrásné kroje z
Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady
budou příjemným překvapením.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 18.2.2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Záměr pronájmu pozemku p.č. 229/8.
*Návrh odpisového plánu ZŠ TGM Borohrádek na rok
2013.
Zamítá:
*Žádost o pronájem nebytových prostor.
Bere na vědomí:
*Návrh na vypuštění sazebníkové položky z ceníku
vydaného KHK pro zvláštní užívání silnic pro
výstavbu a opravy vodovodních a kanalizačních
vedení.
*Nabídku společnosti ČEZ na prodej elektrické
energie.
Postupuje do zastupitelstva
*Návrh rozpočtu na rok 2013.
*Návrh výstavby tenisového hřiště.
Postupuje do stavební komise
*Zjištění stavu propojovací komunikace u čp. 174
Švermova ulice s hlavní silnicí a návrh možného
řešení.
Město Borohrádek informuje o plánovaných
omezeních provozu na komunikacích v souvislosti
s připravovanými úpravami povrchů, opravou
kanalizace a vodovodu
Vážení spoluobčané,
v termínu od 18.3. do 15.5.2013 bude probíhat, v
minulosti již zmiňovaná, oprava vozovek na náměstí.
Práce se budou dotýkat výměny dlážděného krytu za
asfaltový, opravy kanalizace a vodovodu, v křižovatce
u hospody bude prováděna přeložka kabelů NN,
odstraněn
zbývající
roh
zdi
z čp.
13
s elektrorozvaděčem, rozšířena křižovatka, rozšířen
chodník u hospody, vybudován bezbariérový přechod
s osvětlením a chodník na ploše po čp.13.
V ulici Nádražní (od náměstí po poštu) se plánuje
oprava vodovodního a kanalizačního řadu, opravy
chodníků a obnova živičného krytu. V ulici Rudé
armády (po odbočku ke hřbitovu) a 5. května (až za
viadukt) proběhne oprava vodovodu a kanalizace.
V plánovaném termínu od 18.3. do 15.5.2013 bude
tedy úplně uzavřena silnice I/36 – průtah náměstím
včetně napojení na silnice II/305 (směr Týniště nad
Orlicí, po prodejnu stavebnin Stavitelství Kašpar) a
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II/3172 (směr Malá Čermná nad Orlicí, po prodejnu
květin Rožek).
Úplná uzavírka se bude týkat také ulice Nádražní
v úseku náměstí až po křižovatku u pošty.
Částečná uzavírka bude v průběhu prací také v ulicích
Rudé armády a 5. května.
V termínu od 8.4. – 11.8.2013 bude uzavřena silnice
II/317 (za mostem, směr Choceň) v úseku od
křižovatky na Šachov po obec Velkou Čermnou nad
Orlicí z důvodu obnovy živičného krytu.
Autobusová doprava by měla fungovat v rámci
objížďky (až na možnou výjimku, v rámci dvou dnů)
bez velkých omezení. Autobusy budou využívat místní
komunikace – Švermova nebo B. Němcové, kde bude
omezeno stání automobilů z obou stran.
Osobní a nákladní doprava směřující do Borohrádku
bude odkloněna. Místní doprava a v nutném případě i
zásobování budou moci využívat průjezd bývalým
statkem a dále účelovou komunikaci, která ústí na
silnici k Malé Čermné.
Výše uvedené stavební práce a objížďky s sebou
přinesou řadu omezení pro velkou část občanů města.
Při opravě vodovodního řádu a při přepojování přípojek
bude nutná i odstávka vody, což bude řešeno
náhradním zásobováním vodou.
Parkování osobních automobilů v prostoru náměstí
bude po dobu opravy vyloučeno. Je nutné, aby si
občané, parkující před svými nemovitostmi nebo
provozovnami zajistili parkování mimo náměstí.
Svoz odpadu bude probíhat z náhradních stanovišť,
která budou určena pro odkládání nádob na odpad
z domů v prostoru náměstí a Nádražní ulice, kam vůz
na sběr odpadu nebude patrně zajíždět.
Zásobování provozoven na náměstí a v Nádražní ulici
bude během stavby řešen operativně, dle postupu prací.
Je však třeba počítat i s možností, že rozměrná
zásobovací auta se nedostanou přímo k danému objektu
a zboží bude nutné dopravovat určitou vzdálenost ručně
za použití menší mechanizace. Obracíme se zde tedy
především na majitele provozoven, aby s dopravci
s předstihem řešili způsob zásobování.
Opravu komunikace na náměstí bude provádět firma
EUROVIA CS, a.s., Praha, opravy kanalizačního a
vodovodního řadu firma AQUA SERVIS a.s., Rychnov
nad Kněžnou a obnovu živičného krytu v ulici 5.
května a Rudé armády firma COLAS CZ, a.s., Praha.
Informace budou v průběhu provádění oprav
upřesňovány.
Kontakt: MÚ Borohrádek, Husova 240, 517 24
Borohrádek, tel.: 494 381 602
Za město Borohrádek Milan Maček, starosta
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Informační servis městského úřadu
INFORMACE O PODMÍNKÁCH VSTUPU A POBYTU NA ÚZEMÍ CIZÍCH STÁTŮ
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu
navštěvovaného státu:
- jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt včetně informací týkajících se dětí např. a) zda je v případě, že dítě
cestuje v doprovodu jednoho rodiče, nutný souhlas druhého rodiče a jaké náležitosti má mít tento souhlas,
b) zda je nutný souhlas rodičů, pokud dítě cestuje v doprovodu cizí osoby nebo samo,
- rozsah vízové povinnosti s ohledem na to, že v případě její změny nemusí být české úřady včas
informovány.
Jako jediný může poskytnout závaznou a úplnou informaci pouze zastupitelský úřad navštěvovaného státu.
Informace o zastupitelských úřadech naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České
republiky http:/www.mzv.cz/jup
Státy a území: kontaktní cizí úřad v ČR, kontaktní český úřad v cizině.

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

16.03. MUDr. Loukota Jan
17.03. MUDr. Plšková Ivona
23.03. MUDr. Podolská Jana
24.03. MUDr. Pokorná Jaroslava
30.03. MUDr. Pokorná Věra
31.03. MUDr. Přibylová Marta
01.04. MUDr. Ptačovská Eva
06.04. MUDr. Seidlová Zdenka
07.04. MUDr. Skřičková Zdena
13.04. MUDr. Stejskalová Věra
14.04. MUDr. Sudová Simona
20.04. MUDr. Světlík Filip
21.04. MUDr. Šmídová Alena
27.04. MUDr. Štulík Richard
28.04. MUDr. Šťastná Ludislava
01.05. MUDr. Tancurinová Jana
04.05. MUDr. Tomanová Libuše
05.05. MUDr. Tůmová Věra
08.05. MUDr. Valešová Pavla
11.05. MUDr. Vavřičková Hana
12.05. MUDr. Veselská Renata

Komenského 127, Opočno
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
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 621 665
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781

Dne 28. března 2013 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček a manžel pan Josef Čermák.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.
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KNIŽNÍ NOVINKY

ADVENTNÍ KONCERT V ŠACHOVĚ
V sobotu 15. prosince 2012 měli obyvatelé Šachova
a okolí možnost navštívit v adventním čase koncert
v kostele Nejsvětější Trojice v Šachově. Koncert

Březen 2013
Pro dospělé:
Škutina V.- Český šlechtic František Schwarzenberg
Woodová B.- Vyvolená
Krumlovská O. - Zlobí vaše dítě? Buďte rádi, že
nemáte mě!
Diehl H.- Síla zdraví
Longová K.- Výměna manželek
Walliams D.- Babička drsňačka
Kotlán I.- Chcete se dostat na vysokou školu?
Albrightová M.- Pražská zima
Urbaníková E.- Suši v duši
Březinová D. - V každém věku stát za hřích
Formánek J.- Prsatý muž a zloděj příběhů
Jonasson J.- Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Wang M.- Mezi mužem a ženami
Sedláček T.- Ekonomie dobra a zla
Mykiska M. - Byl jsem rok v Antarktidě
Walker M. - Temný vinohrad
Robbins H.- Město hříchu
Obermanová I.- V pěně
Vosseler N.C. -Hvězdy nad Zanzibarem
Martin K.- Žár v nitru
Koudelková B.- Návrat do českého pekla
Soukupová P.- Zmizet
Bidermanová S.- Madame Chat
Theorin J. - Smršť
Březinová A.- Rytířka z Voračova
Boulle P. - Zkouška dospělosti
Christipher P.- Trůn Templářů
Harrisová L.- Vražda o stříbrné svatbě

připravil rychnovský Prausův sbor pod vedením
Dagmar Zemánkové. Koncert byl zahájen skladbou
Kirie od Pavla Staňka. Dále zazněly skladby
tradičních autorů - Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetany, Johannese Bramse, V. A. Michny z
Otradovic a Jakuba Jana Ryby. Umělecký zážitek
umocnilo flétnové trio, které tentokrát pěvecký sbor
doplnilo a svými dvěma koncertními bloky podpořilo

Pro děti:
Plichotová A. OKSA Pollocková-Srdce dvou světů
Weber U. - Co všechno chtějí holky vědět
Weber U. - Co všechno chtějí kluci vědět
Francková - Nevinná
Friedrich- Čtyři a půl kamaráda-a podivná soutěž

Výpůjční doba: březen – duben 2013
každé pondělí
každý čtvrtek
sobota 30.03.
sobota 27.04.

15.30-18.30 hodin
09.30-11.30 hodin
15.30-18.00 hodin
15.30-18.00 hodin

Hana Sedláková
tel.č. 606 154 043
e-mail Knihovna.Borohrádek@seznam.cz
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pěvecký zážitek. Závěr patřil části Gloria z Vánoční
mše J. J. Ryby.
Tento již tradiční koncert nabídl možnost „nasát“
trochu vánoční atmosféry, kterou všichni v tomto
shonu potřebujeme.
Po ukončení koncertu bylo připraveno pro všechny
účastníky, účinkující i diváky malé pohoštění, a to
domácí vánoční cukroví a svařené víno.
Všem účinkujícím a pořadatelům patří upřímné
poděkování. Rovněž děkujeme všem za účast
a podporu našeho snažení.
Osadní výbor Šachova
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Sdělení finančního úřadu
Upozorňujeme daňové poplatníky z Borohrádku
a okolí, že si své daňové záležitosti týkající se daně
z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku
2012
▪ možnost podat daňové přiznání
▪ vyzvednout si formulář
▪ daňovou složenku na zaplacení daně
▪ požádat o poskytnutí informací

provedeních a velikostech, figurky a předměty ze šustí,
pedingu, syselu, rákosu, krouceného papíru a mnoho
dalšího může každý na této výstavě vidět. Poprvé se
představí skláři, kteří předvedou nejen tavící pec, ale i
výrobu skleněných předmětů, dále umělecký kovář,
dráteník a řezbář. Překrásné kroje z Podorlicka
v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady budou příjemným
překvapením. Největší křesťanský svátek v roce bude
zastoupen nejen charakteristickými výjevy, ale i
názornými a přírodními doplňky. Od zeleného pondělí
až po Velikonoční pondělí budou vyobrazena

mohou vyřídit ve středu 27.3.2013 od 8.oo do
12.oo hodin a od 13.oo do 16.oo hodin v úřadovně
Městského úřadu Borohrádek.
V tuto dobu budou na MěÚ v Borohrádku
přítomny pracovnice Finančního úřadu.
Klub důchodců Borohrádek Vás zve
do městského kina na

„Nedělní odpolední čaje“
dne 17. března 2013 ve 14.00 hodin a
dne 14. dubna 2013 ve 14.00 hodin
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje BLEKSKOTY

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČASTOLOVICÍCH

Ve dnech 22. – 24. března 2013 pořádá ZO ČZS
v Častolovicích již 13. jarní výstavu pod názvem
„Velikonoce – svátky jara“. Tato výstava již dnes má
svoji novodobou historii a všem návštěvníkům
přibližuje staročeské velikonoční tradice. Ukazuje
nejen zvyky a krásu tohoto období, ale dává i návody,
jak si zpříjemnit a zkrášlit příchod jara. Výstava se
uskuteční v celém výstavištním areálu, tj. v sokolovně
v 1. patře a přízemí, zahrádkářské budově a na sokolské
zahradě a bude otevřena každý den v době od 9.oo hod.
do 17.oo hod. Výstavní plocha se rozšíří na téměř 2 000
m2. Vystaveny budou jak kraslice různě malované a
zdobené, tak i všechny věci připomínající velikonoční
krásu. Každý návštěvník bude moci zhlédnout
praktické ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním,
oplétáním a dalšími technikami. V letošním roce bude
velmi zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba
dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a
pomlázek, malování perníků, paličkování a háčkování,
ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika v různých
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křesťanská přísloví a zvyky. Chybět nebude ani široký
sortiment velikonočních pamlsků a cukroví. Velmi
zajímavé bude srovnání pečení našich babiček,
staročeské velikonoční mazance, beránci, koblihy
s velkopekárenskými výrobky.
Samostatná expozice proutěného zboží a
keramiky ozdobí hlavní sál výstavy. Zde návštěvníci
budou moci uvidět vše, co se týká velikonočních ozdob
a upomínek. Také umělecká družstva s velikonoční
tematikou budou na výstavě zastoupena. Jejich zdobené
předměty budou chloubou celé výstavy. Největším
zážitkem nejen pro děti budou jistě ukázky některých
symbolů Velikonoc, mimo jiné i zvířátka - zajíci a
beránci. Všechny tyto expozice budou skloubeny
s velikým množstvím krásných jarních cibulovin,
včetně květin z dovozu z Holandska, které budou
naaranžovány v celém areálu výstaviště.
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks
velikonočních kraslic, do které se může každý před
výstavou přihlásit. Soutěž bude vyhodnocena 24. 3.
v 16.oo hod. Odevzdávání kraslic lze provést do 21. 3.
do 16.00 hod. přímo na výstavišti v Častolovicích. Pro
všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej
všeho, co je spojeno s příchodem jara. Protože je to
výstava zahrádkářů, nebude chybět ani prodej květin,
cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření
a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i
bohaté občerstvení. Na výstavu do Častolovic Vás zvou
pořadatelé – zahrádkáři.
Bližší informace na tel. 721 311 719 a na
www.zahradkari.com.
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Zápis do 1. třídy
V sobotu dne 19. ledna se dostavilo k zápisu celkem
33 dětí, další dítě bylo omluveno z důvodu nemoci.
Ve čtyřech případech jednáme o odkladu školní
docházky o jeden rok. Vzhledem k vysokému počtu
budoucích prvňáčků počítáme s variantou dvou
prvních tříd. Pouze v případě, že dojde k výraznému
snížení počtu žáků prvního ročníku, ať už
v souvislosti se skutečnými odklady školní docházky
nebo případným odstěhováním některého žáka,
přizpůsobíme řešení této nové situaci. V každém
případě však ke spokojenosti dětí i rodičů. Ještě
jednou děkujeme za důvěru.
O průběhu zápisu natočili naši žáci reportáž, která
byla nejprve zveřejněna na webových stránkách ČT a
dne 25. ledna byla odvysílána v pořadu Zprávičky na
ČT 2.
Mezinárodní spolupráce
Comenius – Projekty partnerství
V současné době vrcholí přípravy na dubnové
setkání čtyř zemí v Borohrádku. V době od 7. dubna
do 13. dubna budete moci v našem městečku
potkávat žáky a učitele z polských Raclawic,
španělské Girony a tureckého Corum. Celkem se
projektového setkání zúčastní 54 hostů ze zahraničí.
Plánujeme výlet do Prahy, Pardubic, Hradce Králové
či Adršpachu, ale před námi je rovněž práce na
projektu s názvem Let´s create. Během pobytu
v Borohrádku bude úkolem všech zúčastněných škol
připravit reklamu na své výrobky. Samozřejmě
pozveme naše zahraniční hosty i do vyučování.
Třídy a mezinárodní spolupráce
Uvědomujeme si, jak je důležité vyzkoušení
jazykových dovedností v praxi, a proto se snažíme
zapojit do mezinárodní spolupráce i jednotlivé třídy.
Žáci čtvrtého ročníku si v období karnevalů vyměnili
masky se školou v Polsku, žáci šestého ročníku
zahajují spolupráci s chorvatskou školu a školou v
Kolumbii, žáci sedmé třídy si vyměňují dopisy
s Francouzi, žáci 8. A absolvovali videokonference
se španělskou školou a žáci devátého ročníku také
pomocí
moderních
technologií
uskutečnili
videokonference s partnerskou školou v Turecku.
Iva Přibylová
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Turnaj v Kinn - Ballu
V úterý 5. února se ZŠ TGM Borohrádek zúčastnila
krajského turnaje v Kin-Ballu, který pořádala ZŠ
Kukleny v Hradci Králové. Kin – Ball je nová

kanadská hra s velikým nafukovacím míčem, který
se hráči snaží odehrát tak, aby ho soupeřův tým
nechytil. Do Hradce jsme se vydali autobusem v 19
členné sestavě. Pan Horčička v roli řidiče, paní
Černá, já jako pedagogický dozor a dva osmičlenné
týmy v mladší a starší věkové kategorii.
Za mladší žáky hráli Pavel Chudoba, Tomáš
Moravec, Matěj Václavík, Jakub Červeňanský, Aneta
Sazimová, Michaela Řeháková, Petra Hobíková a
Lenka Beranová.
Za starší žáky bojovali Martin Kubový, Milan
Smolík, Matěj Kroulík, Ondřej Buriánek, Natálie
Kašparová, Martina Semrádová, Nikola Matoušová a
Nikola Jedličková.
Po úvodním zápase jsme byli překvapeni přísným
dodržováním pravidel, proto o konečném výsledku
nerozhodovala ani tak kvalita týmů jako spíše menší
počet chyb. V dalších zápasech si naši hráči zvykli
na pravidla, začali hrát aktivně a chytře a nakonec
vybojovali krásná medailová umístění. Mladší žáci
získali pohár, medaile, diplomy a věcné dary za 2.
místo. Starší žáci si nevedli o moc hůře a vybojovali
3. místo. Turnaj měl velmi kladné ohlasy a těšíme se
na příští rok.
Ondřej Sitka
Lyžařský výcvik
Ve dnech 9. až 16. února proběhl lyžařský výcvik
naší školy. I ten letošní se konal v Deštném v
Orlických horách.
Po příjezdu jsme se ubytovali a poté se
vydali lyžovat na kopec za chatou. Další dny mimo
úterý jsme vyráželi na sjezdovky Marta I a Marta II.
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V úterý následovala dopolední túra. Odpoledne jsme
potom strávili při turnajích ve stolních hrách. Užívali
jsme si také večerní programy, kdy pro nás byly

připraveny tančící koberce, karaoke, diskotéky a
další. Ve čtvrtek jsme vyslechli zajímavou přednášku
od člena horské služby, při které jsme se dověděli, co
práce záchranáře obnáší.
Celý kurz jsme si moc užili a možná za rok...
Diana Netolická a Andrea Vejrová, 8. A
Karneval školní družiny
Ve čtvrtek 21. února se konal v tělocvičně naší školy
tradiční karneval školní družiny. Mnoho soutěží a her
přilákalo k účasti velký počet dětí. Karneval
navštívili i budoucí prvňáčci - předškolní děti z
místní mateřské školy. Program zpestřili svým
akrobatickým číslem svěřenci pana učitele Sitky.
Fotografie dokazují, že se žádné z dětí nenudilo.
Účastníci karnevalu si domů odnášeli spoustu
sladkostí, odměny ze soutěží a hlavně dobrou náladu.
Vychovatelky školní družiny
Školní televize
Spolupráce s Českou televizí
V uplynulém období jsme nadále rozvíjeli spolupráci

reportáž o zápisu do první třídy byla rovněž dne 25.
ledna vysílána v pořadu ČT2 Zprávičky.
Také jsme byli pozváni na natáčení čtyř dílů
Miniparlamentu pořadu Zprávičky.
Dne 2. února jsme se tak vydali do televizního
střediska na Kavčích horách v Praze. Dvanáct žáků
z naší školy usedlo do publika a hodnotilo návrhy
čtyř poslankyň. Jednou z poslankyň byla i Míša
Zahajská z Borohrádku.
Natáčení předcházely úpravy v maskérně, zkoušky
nasvícení, mluvení do mikrofonu či hlasová cvičení
pod vedením moderátorky pořadu Barbory
Černoškové. Poté již následovalo natáčení
jednotlivých dílů Miniparlamentu. V každém z nich
jedna z poslankyň přednesla svůj návrh, o kterém
všichni účastníci dále diskutovali. Vrcholem bylo
hlasování o podpoře daného návrhu.
Žáci naší školy zaslouží velkou pochvalu, neboť se
aktivně zapojovali do diskuze a vhodně
argumentovali, poslankyně Míša Zahajská úspěšně

prosadila návrh na zapojení více českých škol do
spolupráce se zahraničními školami po vzoru ZŠ
TGM Borohrádek. Natáčení v profesionálním studiu,
prohlídka režie, setkání se známou moderátorkou,
obdržení triček a klíčenek s logem České televize –
to vše bylo pro žáky velkou zkušeností a zážitkem.
Jak si naši žáci vedli, jste mohli sledovat sami ve
čtyřech dílech Zpráviček vysílaných od 15. února.
Záznam všech dílů také najdete na http://tv.zsboro.cz
v sekci Média a my. Na našich webových stránkách
rovněž můžete zhlédnout reportáž z natáčení.

s Českou televizí. Dvě reportáže byly zveřejněny na
webových stránkách ČT24 v sekci Vaše zprávy,
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Crossing Borders Via Videos
Úspěšný mezinárodní projekt Crossing Borders Via
Videos pokračoval zpracováním tématu „Vítejte
v našem městě“. Tým Školní televize vytvořil video,
ve kterém v angličtině představuje naše město. Naše
video i videa natočená žáky zahraničních škol budou
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zveřejněny na webových stránkách projektu a také
budou představeny na školním filmovém festivalu.
Odkaz na stránky Crossing Borders Via Videos
najdete na http://tv.zsboro.cz.
Michal Přibyl

každý mohl dozvědět, že masopust na naší škole
vypukne 12.2. . Po velké přestávce se to na chodbách
školy začalo hemžit různými princeznami, strašidly,
vojáky i sportovci. Společné setkání všech masek

Církevní základní škola
Zápis
Dne 19. 1. se v sobotním dopoledni uskutečnil zápis
žáků do 1. třídy na rok 2013/2014. Na tento
tematicky laděný zápis, kterým provázela Beruška a
Ferda Mravenec, se dostavilo 10 budoucích
prvňáčků. Rodičům těchto dětí děkujeme za důvěru a
v září se těšíme na vyučování v rodinném kruhu
plném pohody a krásných zážitků.
Minicirkus
31.1. k nám přijel „minicirkus“. Viděli jsme drezuru
malých psů, žonglování s obručemi, míčky a s
kužely. Své kousky předvedl i kouzelník, který v
závěru nechal zmizet i králíka. Všichni si mohli
pohladit opičku Žofinku a dozvědět se o ní spoustu
zajímavostí. Představení se nám moc líbilo, a proto
jsme ho odměnili velkým potleskem.
Bruslení
Dne 7.2. jsme vyrazili na bruslení na choceňský
zimní stadion. Společně s kamarády z čermenské

základní školy jsme zažili mnoho legrace. Napínavý
byl i hokejový zápas. Těšíme se na další bruslení,
které se uskuteční 1.3.
Masopustní rej
Žáci 5. ročníku připravili informační letáky o
průběhu masopustu při hodině informatiky, a tak se
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vyvrcholilo diskotékou a soutěžemi. Sladkou
masopustní koblihu ochutnala každá bytost, ať už
pohádková, strašidelně hororová nebo sportovní. Že
jsme si to užili, to nám věřte nebo se podívejte na
naše webové stránky s fotodokumentací.
Valentýn
Oslava svátku svatého Valentýna se traduje od dob
starého Říma, kdy vládl Claudius II., který kvůli
válce zakazoval mladým mužům uzavírat manželství.
Kněz Valentýn mladé zamilované páry tajně
oddával, byl za to vězněn a nakonec i popraven.
Šťastní manželé mu do vězení posílali děkovné listy,
psali o svých splněných snech, radostech a štěstí tolik praví jedna z legend. Od té doby si tento den
připravujeme pro své blízké malá překvapení či
přáníčka. My jsme se letos vzájemně obdarovali
lízátky s valentýnským přáníčkem.
Výprava do Afriky – Namibie 14. 2. 2013
V rámci celoročního projektového vyučování pro II.
ročník s názvem „Učíme se se zvířátky“ nás ve škole
navštívil badatel, Ing. Ivan Běťák z Prahy. Přijel s
povídáním a fotografiemi ze své cesty do Namibie.
Mladí badatelé (druháci) se na přednášku již měsíc
těšili. Nakreslili pro pana Běťáka malé obrázky
zvířat, která nás provázela prvním pololetím školního
roku.
Na přednášku si druháci přinesli badatelské deníky,
aby si mohli zapsat to, co je nejvíce zaujalo. A
zároveň si potvrzovali svá badatelská zjištění o
zvířatech z Afriky. Pan Ing. Běťák dětem vše
ochotně vysvětloval a přidal spoustu zajímavostí a
osobních zkušeností z výpravy.
Nádherné záběry africké přírody a poutavé vyprávění
nenechaly nikoho na pochybách, že stojí za to
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objevovat, zajímat se a bádat v této přírodní
pokladnici. A to nejen pro své potěšení, ale hlavně
proto, abychom se mohli společně podílet na ochraně
přírody, která je pro život na této planetě tolik
důležitá.
Za úžasné badatelské zážitky děkujeme panu Ing.
Ivanu Běťákovi a za zprostředkování přednášky
velký dík paní Martě Susové.
P.S. Další badatelská přednáška nás čeká v květnu.
Tentokrát nás pan Ing. Běťák provede říší rostlin.
Pečení vločkových sušenek ve školní družině
Pečení ve školní družině s dětmi se velice vydařilo a
každý se rád zapojil do činnosti. Děti se neučily

přilijeme trochu vlahého mléka (asi půl skleničky),
vejce, prášek do pečiva, skořici a cukr dle chuti.
Všechno pořádně zamícháme a vytvoříme těsto,
které necháme půl hodiny odležet.
Mezitím předehřejeme troubu a potřeme pečící papír
na plechu kouskem zbylého margarínu či máslem. Z
těsta vytvarujeme placičky a pečeme při 200°C podle
potřeby (asi 40 – 45min.). Pokud máme troubu s
horkým vzduchem, využijeme horký vzduch. Po
vyndání z trouby sušenky posypeme nastrouhanou
čokoládou na vaření.
Přejeme dobrou chuť!
CZŠ Borohrádek

Ze sportovních oddílů
ČSOB POJIŠŤOVNA CUP – HORNÍ JELENÍ

pouze péct sušenky, ale také dbát na hygienu při
práci, čistotu a uspořádání pracoviště. Odměnou nám
byly vynikající sušenky a radost z dobře vykonané
práce.
Společně se těšíme na další družinové pečení!!
Pokud chcete, můžete si náš originální recept na
přípravu vločkových sušenek také vyzkoušet.
POTŘEBY:
1 balení vloček
půl prášku do pečiva
5 vajec
1 Zlatá Haná
nasekané oříšky (vlašské nebo lískové)
nasekané rozinky (nebo jiné sušené ovoce)
trocha vlahého mléka
skořice (dle chuti)
cukr moučka (dle chuti)
čokoláda na vaření
POSTUP:
Do misky nasypeme balení vloček. Nasekáme oříšky,
rozinky či sušené ovoce na malé kousky. Vše
smícháme s vločkami v míse. Na sporáku rozpustíme
margarín (Zlatou Hanu) a přidáme do misky,
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V neděli 10. 2. 2013 se v tělocvičně Základní školy
Horní Jelení uskutečnil halový turnaj, určený
tentokrát pro fotbalovou kategorii mladších žáků
(ročník 2000 a mladší). Turnaje se zúčastnilo těchto
šest týmů:
1) AFK Horní Jelení
2) Spartak Sezemice
3) SK Třebechovice
4) Sokol Prosetín
5) 1.FC BODY Bukovka
6) TJ Lokomotiva Borohrádek
Všechna mužstva se mezi sebou utkala systémem

„každý s každým“. Celkem jsme tedy odehráli pět
utkání, ve kterých jsme ani v jednom nepoznali
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hořkost porážky. Musíme však sportovně přiznat, že
v některých zápasech se na naši stranu občas
přiklonilo i to potřebné štěstí. Po bojovném výkonu
našich kluků jsme ČSOB POJIŠTOVNA CUP 2013
bez ztráty jediného bodu vyhráli. Naši účast na
halovém turnaji tedy hodnotíme velmi pozitivně
z pohledu toho, že posloužil k doplnění tréninku
v zimní přípravě a získání dalších hráčských
zkušeností před nastávající sezónou. Naši hráči měli
možnost poměřit své fotbalové dovednosti v kvalitní
konkurenci mužstev hrajících převážně krajskou
soutěž. Přáli bychom si, aby úspěch na turnaji
pomohl klukům k dalšímu posunu v jejich fotbalové
kariéře.
Výsledky našich zápasů:
Borohrádek 7 : 1 AFK Horní Jelení
Borohrádek 2 : 0 SK Třebechovice
Borohrádek 3 : 2 Spartak Sezemice
Borohrádek 3 : 2 Sokol Prosetín
Borohrádek 3 : 2 1. FC BODY Bukovka
Za zmínku stojí rovněž individuální ocenění pro
nejlepšího střelce turnaje, kterým se stal Pavel
Chudoba
z našeho
týmu
TJ
Lokomotiva
Borohrádek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům za
vzornou reprezentaci
fotbalového klubu a
samotného města Borohrádek.
Jakub Čermák
Roman Kněžour
FOTBAL
Je to neuvěřitelné – ale již od starověku bylo
oblíbenou hrou dopravit míč do branky. Později ve

středověku se jako míč používal např. měchýř
z vepře nebo vycpaná kůže ze zvířete, v této době
hrály proti sobě dva týmy s neomezeným počtem
hráčů. Na začátku 19. století začal fotbal dostávat
oficiální pravidla a již na konci tohoto století byla
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fotbalová pravidla ustálena – přibližně v takové
podobě, jako je známe dnes, a fotbal se šířil po celém
světě doslova rychlostí blesku.
Zajímavosti:
- 1872 byly zavedeny rohové kopy
- 1878 rozhodčí začali používat píšťalku
- 1891 byly zavedeny pokutové kopy
- 29. 9. 1887 první fotbalové utkání v Čechách
v Roudnici nad Labem
- 1. český sportovní klub – AC Praha
Fotbal je nejtypičtějším sportem hraným v ČR a
řekla bych, že v Borohrádku žije fotbalem nejen
spousta malých kluků, ale i mnozí dospělí. Proto
jsem oslovila jednoho nadšence a položila mu pár
otázek.
… malý rozhovor s panem Antonínem Čermákem:
Jsi rodákem z Borohrádku?
Ano.
V kolika letech jsi začal hrát fotbal?
V 9 letech, k fotbalu mě vedl můj otec, který byl
zároveň s p. Jedličkou mým trenérem. Dříve byly
poněkud jiné kategorie, hrál jsem za žáky (7 – 15
let), psal se rok 1971.
Měl jsi nějaký fotbalový vzor?
Jako malý asi ne, později se mi líbila Bohemians,
líbil se mi Antonín Panenka….
Jak dlouho jsi aktivně hrál?
Přibližně do roku 1994.
Jak dlouho ses věnoval trenérství?
S přestávkami jako trenér nebo asistent trenéra cca
15 let, mám trenérské zkoušky 3. třídy. Trenérské
zkoušky se musí po 2 letech obnovovat.
Kolik času týdně tato činnost přibližně
představuje?
Přibližně 5 hodin týdně při tréninku a pak „mistrák“.
Jakou funkci zastáváš v současné době?
Jsem vedoucí mužstva.
Co tato funkce obnáší?
Jedná se převážně o administrativu, domlouvám
přáteláky, jsem nápomocný „manšaftu“….
Vzpomeneš si na nějakého borce, který to dotáhl
někam dál?
Ano, např. Pavel Hajn nebo Michal Žák.
Je důležitá nějaká životospráva?
Rozhodně ano, záleží na každém, jak „vzorně“
přistupuje ke hře, tréninku, zápasům…
Účastnil ses nějakého zahraničního utkání?
Co se týká ciziny, tak ne, ale v rámci republiky
několikrát.
Perfektní
atmosféra,
adrenalin…
Doporučuji.

Zpravodaj 2/2013

Věnuje se fotbalu ještě někdo – s kým jsi hrál za
mlada
Ne.
Máš v rodině nějakého pokračovatele?
Ano, syna Antonína (t. č. hraje I. B třídu).
Jak vidíš „mládí“ v Borohrádku?
Nyní se dělá s mládeží více než dřív, jsou lepší
podmínky. Začalo to tak před 3 – 4 lety…
Věnuje se tomu víc lidí, jsou rozdělené kategorie,
kompetence, prostě posun – svědčí o tom i umístění
mládeže… (viz zopakování úspěchů v kategoriích,
ve kterých hraje TJ Lokomotiva Borohrádek –
v závěru rozhovoru)
Sejde se na tréninku I. B třídy někdy celá
sestava? Kolik je přibližně mužů v sestavě?
Málokdy, sejde se přibližně 10 – 12 chlapů, a to je,
myslím – v tomto vytíženém světě, úspěch!
Máme přibližně 18 mužů.
Jak vypadalo dřív hřiště?
Určitě nebylo v takovém stavu jako dnes, na
některých místech chyběl trávník, hlavně před
brankou. Dřívější kabiny byly poloviční. Co se týká
dnešní restaurace Sport, tak ta zde také nebyla.
Bylo to původní hřiště?
Co jsem slyšel, původní hřiště bylo někde za
statkem.
Jaký byl největší úspěch borohrádeckého fotbalu?
Byl to postup do I. A třídy v roce 1988.
Slyšela jsem, že existuje fotbalová kronika.
Ano – je tomu tak, má ji na starost pan František
Jurček.
Kdo se stará o webové stránky?
O webovky se stará Honza Nývlt.
Pozn.:
http://www.lokomotivaborohradek.estranky.cz
Můžeme zmínit i další jména, která jsou spojena
s borohrádeckým fotbalem?
Určitě ano.
Sektretář – Lukáš Merkl
Kustod (stará se o vybavení hráčů, sklad…) – Václav
Čermák
Údržba a správa hřiště, sekání hřiště – Roman
Kněžour
Lajnování – Jakub Čermák
Praní dresů – Hana Pírková
Předseda oddílu TJ Lokomotiva Borohrádek –
Tomáš Sazima
Trenér mužstva I. B třídy – Radek Sazima
Asistent trenéra – Jarda Voříšek
Trenéři mládeže – Tomáš Sazima, Radek Sazima,
František Liška, Roman Kněžour, Josef Moravec,
Jakub Čermák, Tomáš Jedlička, Petr Nyč
Všimla jsem si, že loni byla zhotovena nová
tribuna.
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Ano, je tomu tak, za společného úsilí jsme postavili
v červnu novou tribunu, stihlo se to ještě před
V. ročníkem memoriálu Tomáše Došela, kde měří
své síly naši nejmladší fotbalisté. Je škoda, že pro
nedostatek hráčů nefunguje kategorie dorostu.
Chtěl bys ještě něco dodat?
Ani přes zimu naši fotbalisté nezahálejí, zvyšují
v sokolovně svoji kondici a chystají se na další
sezónu.
A fotbal je jednou z možností, aby se tvoji kluci
sportovně realizovali, ne?
Tak to máš pravdu, děkuji za rozhovor.
Úspěchy v loňské sezóně - rekapitulace:
MUŽI I. B třída skupina B
6. místo v krajské soutěži
26 zápasů – 35 bodů – skóre 60 : 66
(10 výher, 5 remíz, 11 porážek)
PŘÍPRAVKA
1. místo v okresním přeboru Rychnovska
43 zápasů - 111 bodů – skóre 175 : 41
(36 výher, 3 remízy, 4 porážky)
ELÉVOVÉ
2. místo v okresním přeboru Rychnovska
42 zápasů – 98 bodů – skóre 145 : 36
(31 výher, 5 remíz, 6 porážek)
MLADŠÍ ŽÁCI
2. místo v okresním přeboru Rychnovska
12 zápasů – 30 bodů – skóre 65 : 17
(10 výher, 2 porážky)
Chtěla bych popřát všem týmům hodně úspěchů
v nadcházející fotbalové sezóně .
Jaroslava Bártlová

EXKURZE DO PARDUBICKÉHO PIVOVARU
Dne 15. 2.2013 se členové TJ Lokomotivy Borohrádek,
sponzoři, příznivci fotbalu a představitelé města
Borohrádek v čele s panem starostou Milanem Mačkem
a panem tajemníkem Zdeňkem Cablkem, zúčastnili
exkurze v pardubickém pivovaru. Exkurze byla spojena
s ochutnávkou lahodného moku a výkladem odborníka
nejpovolanějšího, sládka Martina Gruntoráda o historii
pardubického pivovaru a jednotlivých fázích výroby
piva. Pardubické pivo se zde vaří od roku 1871.
V současné době vyrábí 65 tisíc hektolitrů. Pan sládek
nás provedl celým areálem od varny přes lahvárnu a
ležácké tanky, v nichž dozrávají jednotlivé druhy piva.
Zde čekají na svou cestu k odběrateli. Při ochutnávce
v restauraci Pivovarka jsme ochutnali 11 Viléma, 12
světlý ležák, 14 Taxise a 19 Portera a ke každému pivu
nám řekl výklad pan sládek. Na závěr bych chtěl
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jménem TJ Lokomotivy Borohrádek poděkovat za
pozvání k prohlídce pivovaru, které se nám dostalo od

předsedy představenstva pardubického pivovaru pana
Leoše Kvapila. Přejeme pardubickému pivovaru jen to
nejlepší a věříme, že spolupráce bude trvat nadále.
Sazima Radek

semifinalista soutěže Česko - Slovensko má talent
2012). Jeho triky a kouzla s kartami byly opravdu
neuvěřitelné. Kdo chtěl, tak si k němu kouzelník
přisedl a ukazoval mu triky s kartami. Touto
cestou bych chtěl jménem TJ Lokomotivy
Borohrádek poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci tohoto plesu. Zejména
poděkování zaslouží paní Ludmila Jiroušková,
její výzdoba je každý rok originální. Dále bych
chtěl poděkovat městu Borohrádek a všem
sponzorům, kteří svými příspěvky obohatili
krásnou a bohatou tombolu. Hlavním sponzorem
plesu byla paní Veronika Tobolková (BIKE
TRADING s.r.o.), která věnovala do tomboly
kolo ROCK MACHINE a spoustu hodnotných
cen. Výtěžek z plesu bude použit na mládežnický
fotbal v Borohrádku. Fotky z přípravy sálu a
z plesu najdete na stránkách TJ Lokomotivy
Borohrádek (oblíbené odkazy - naše fotky). TJ
Lokomotiva Borohrádek ještě jednou všem děkuje
a těšíme se, že se za rok sejdeme na již
5. SPORTOVNÍM PLESE (22. 2. 2014).

4. SPORTOVNÍ PLES

Letošní plesová sezóna v Borohrádku je u konce.
23.2.2013 se uskutečnil již tradiční 4. sportovní
ples, který pořádala TJ Lokomotiva Borohrádek ve

spolupráci s městem Borohrádek. Rekordní
návštěva 330 prodaných vstupenek je pro nás milé
překvapení a závazek do příštích let. K poslechu a
tanci hrála hudební skupina DUALL. Jako první se
nám
předvedli
naši
nejmladší
členové
borohrádeckého fotbalu (přípravka). Pod vedením
trenérů nám předvedli, co se naučili a divákům
ukázali, jak vypadá jejich tréninková jednotka.
Jejich vystoupení sklidilo zasloužený a velký
aplaus. Hlavním hostem večera byl pan Miloš
Malý – kouzelník (mistr ČR v mikromagii a
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*TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
*MĚSTO BOROHRÁDEK*
*BIKE TRADING s.r.o.*
*Serafin Campestrini s.r.o.*Pivovar Pernštejn*
*Miloň Vojnar – LUMIUS*
*Pavel Zaujec – Čestická hospoda*
*Ajurvédské centrum krásy Vlaďka Štefková*
*Libor Kašpar – Stavitelství s.r.o. * Václav Kába*
*Pavel Hajn – výroba kožené galanterie*
*Rudolf Laluha – LAGA*
*Luděk Vejr – AVEPO s.r.o.*
*Václav Štefan – BIOTEC*
*Petr Frolík – Pražírna kávy*
*Rostislav Hendrich – TRIVOS * Jan Matějíček*
*Miloš Koblmüller * Radko Skalický*
*Libuše Smisitelová – květinka*
*Monika Bagárová – večerka * Vinotéka U pošty*
*Písnik Světlá - p. Uhnavý*
*Čerpací stanice Borohrádek*
*Šrámkovi – STROJMOTIV s.r.o.*
*Restaurace Na náměstí * Restaurace U Medvěda*
*Petr Šedek cyklo * Trafika Kohoutkovi*
*Stanislav Florián – trafika* Ing. Sus Radek*
*Michal Červinka – internetové nákupní centrum*
*Restaurace Sport * Jaroslav Šturm – řeznictví*
*Členové TJ Lokomotiva Borohrádek*
*MUDr. Milena Ulbrichová*
*Martina Šrámková – výroba klíčů*
*Zdeněk Mimra * Jiří Jehlička*
*Občerstvení u Čermáků * Petra Grulichová*
*Petr Kondáš – řeznictví * Pan Dang*
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*Večerka u Benzínové pumpy*
*Chovatelské potřeby Azor*
*Kovošrot Martin Hloušek * Kovošrot Musilovi*
*Kadeřnictví Dagmar Nováková*
*Manikúra Eva Bártová*
*Kadeřnictví Tereza Mrázková*
*VIS s.r.o. Hradec Králové*
*Zelenina Dvořák Doudleby*
*Žáci Církevní základní školy Borohrádek*

Všem sponzorům, kteří ples podpořili, tímto
ještě jednou děkujeme.
Sazima Radek
PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA NA KONCERTY
Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou
pátek 29. března 2013
RADIM HLADÍK & BLUE EFECT od 20.oo hodin
OBOROH-FORK od 22.oo hodin
Vstupné 250 Kč
Předprodej od 4. 3. 2013
Zámecká jízdárna Rychnov nad Kněžnou
neděle 7. července 2013

LUCIE BÍLÁ s kapelou Petra Maláska
od 19.30 hodin
Předprodej od 3.4.2013
- Pelclovo divadlo 494535329
- Informační centrum 494539027

/RED/
Dne 19. ledna tohoto roku se v sousední Malé Čermné
konal, již už tradiční 2. HASIČSKÝ PLES SDH
ČÍČOVÁ. Ke vší spokojenosti pořadatelů patřila
zejména hojná účast návštěvníků, kteří nenechali bez
povšimnutí jediný volný kousek místa nejen u baru, ale
hlavně na tanečním parketu a odstartovali tak letošní
plesovou sezónu skvělou zábavou, veselou náladou a
vytvořili příjemnou atmosféru, která k této události
bezprostředně patří. Nechyběla ani bohatá tombola,
která by však nebyla, nebýt níže uvedených sponzorů,
kteří nás podpořili věcným darem, a za to jim všem
patří naše ohromné díky, protože bez tomboly by tato
událost ztratila veškerého ducha. Ještě jednou děkujeme
sponzorům: □ Serafín Campestrini s.r.o, □ Stavitelství
Kašpar s.r.o., □ výroba kožené galanterie Pavel Hajn, □
pražírna kávy Petr Frolík, □ Služby a květiny Libuše
Smisitelová, □ řeznictví a uzenářství Petr Kondáš, □
trafika Stanislav Florián, □ lékárna Mgr. Marie
Adámková.
Za SDH Pavel Majrych

● 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!
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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.
Dodáme
technické
plachty,
autoplachty,
plachtové
garáže, stany, altány, prodejní stánky, bazénové vložky
a kryty, přístřešky, zastřešení pergoly, vrata, rolovací
stěny. Vyrábíme i párty stany různých velikostí a tvarů.
Naší specializací je i zakázková výroba, prodej a
opravy brašnářského zboží. Pro motoristy šijeme kryty
na motorky, čtyřkolky a sněžné skútry. Zajistíme také
transparenty i
reklamní
bannery
s potiskem.
Těšíme se na
Vaši návštěvu a
spolupráci.
www.texson.cz
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Historie

Čtení z farní kroniky – 7. část
„P. František Bernard Šolc
Narozen v Nové Pace z měšťanských rodičů dne 17. listopadu 1824. Odbyv latinské školy v Jičíně a filozofii na
libomudrckém ústavu v Litomyšli, vstoupil jsem do semináře v Hradci Králové, kdež 1849 študie bohoslovecké
jsem ukončil a téhož léta dne 25. července na kněžství vysvěcen byl. Po vysvěcení vypomáhal jsem v duchovní
správě v Nové Pace na 1 rok, na 4 měsíce v Libotově a na 3 měsíce na Novém Hrádku, načež 1.1.1851byl jsem
povolán za kaplana ve Vamberku. V tom městě pobyl jsem plných 12 let, pečuje všemožně o zvelebení školy a
utvrzení víry mezi lidmi.
Dne 26. července L.P.1863 byl jsem od Jeho Excelence urozeného pána Františka hraběte z Lützowů k mé žádosti
a na návrh Nejdůstojnějšího biskupského konzistorium v Hradci Králové na farní beneficium v Borohrádku
prezentován a dne 3. srpna téhož roku od nejdůstojnějšího pana kapitulního děkana Jana Nep. Raise investován,
načež jsem na den sv. Kláry v průvodu nejpřednějších měšťanů vambereckých na místo svého nového povolání
přibyl a dne 4. října ustanoven byl.
V zapisování pokračuje Josef Pohl, farář nástupce.
Po Josefu Dusilovi byl administrátorem fary zdejší kaplan P. Josef Moravec, který zde celkem 7 roků strávil. Po
nastoupení svém byl P. Frant. Scholz bez kaplana 13. měsíců. Hned zpočátku měl větší vydání na slušnou úpravu
vnitřní ve faře. Kuchyň tak zvaná „otevřená“ dle tehdejšího způsobu byla černá, sazemi oblita, v čeledníku byla
obmítka opukána. Patronátní úřad zdráhal se opravu vykonati a farář boje se, aby mu patron dříví a pivo posud
proti vrácení výkupného ročně per 142 zl. 80 kr. milostivě ponechávané nevzal (30 sáhů dříví a 7 sudů piva), raději
dal svým nákladem kuchyň otlouci, znovu namýtnouti, podlahu, které nebylo, položiti a čeledník oškrabati a
vybíliti. V kuchyni bylo ještě za kaplanování Josefa Pohla viděti díru po kotli od dědiců Dusilových vytrženém;
plotny nebylo, jen kamna daremná. V čeledníku trouba u země do kamen usazena. Dal nejdříve v čeledníku kamna
přestavěti s pohodlnější troubou a pak i v kuchyni plotnu zříditi s obdélníkovým kamnovcem.
Zkoušel sázeti stromky ovocné na zahradě, ale brzy přestal vida, že půda spodní je žlutý písek a vyžadovalo by to
mnoho nákladu, kdyby se měl špatný spodek dobrou hlínou nahraditi, která by se musela z daleka voziti.- Povodní
roku 1866 stala se veliká strž břehu na potoku pod Benešovými, kterou po 6 týdnů několika dělníky na svůj náklad
mimo potřebný materiál poskytnutý patronátním úřadem opravil a břehy upevnil. Však málo dbal o vysazování
vrboví při břehu tom a nebránil dosti cizím kozám a husám do struhy, tak že i staré vrboví nadobro bylo vyhubeno
a jen málokterý kříček pod Benešovými se zachoval, kdežto za Dusila faráře ještě velkými a hustými vrbami břeh
potoka prý byl porostlý.
Postavením mlýna Šabatového a zřízením tam nádržky trpí náramně břeh potoka. Voda často stoupá a zas klesá a
tím břehy spadávají. Jsou pamětníci, kteří vypravují, že od té doby, co mlýn povstal, úžlabí potoka se rychle
hloubilo. Také dříve jezdívalo se prázdným vozem od stodoly na Luxovo pole a nahoru do „Kociánek“, nyní tam je
příkrý sesutý břeh a hladina potoka klesla o 2 až 3 metry níže.
Roku 1866 za války rakousko – pruské vypukly nemoce nakažlivé. V chudobinci bylo několik nemocných vojínů
ubytováno. I duchovní správa zažila všelikých nepříjemností jak s nemocnými, tak s vojskem. Kaplan tehdejší
František Král prospěl velice obci vyjednáváním mezi ní a vojskem, začež mu obec také vděčná byla. – Toho roku
vyhořela levá strana náměstí hledě od obecního domu nahoru, kdež ještě bylo všude podloubí, které však při nové
stavbě zrušeno. Tehdáž jistý Matoušek, slabomyslný, vzal z dohořívajícího stavení ohárek, zastrčil v „Na písku“
ulici pod přístřeší svého bytu a ježto nastal na to prudký vítr, zapálil rozdmýchán domek a celá ulice „Na písku“
lehla popelem. Co kdo mohl, vynášel z hořících stavení na farskou zahradu, která se podobala velikému skladu
nábytku, peřin, náčiní a jiných věcí.
Vida, že na „Hladkých lukách“ u Velké Čermné málo se sklidí píce, dal některá sušší místa as 4 jitra zorati a v pole
proměniti. Z počátku ho sám osíval, potom pronajal. Říkával, že jednoho roku celou otavu as na 10 jitrech půdy
prodal na pastvu za 8 zl. Nyní aspoň něco nájmu z pole se dostává. Pro vzdálenost pozemků nevyplácí se však
faráři hospodářství držeti. Miloval v kostele pořádek, paramenta i prádlo držel v čistotě. Za něho pořízen koberec
oltářní a místo starých zvětralých a vydrolených pořízeny pískovcové schody před kostel.
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Před biskupskou vizitací dal aspoň stará, rozdrolená okna natříti, pokoje vymalovati, odstranil z pokoje nad
kaplánkou stará velká kamna a nahradil moderními. Kaplany zde za něho byli: P. František Král 5 roků, P. Josef
Čížek 1 rok, P. Jan Sehnal 1 rok, P. Jan Urban 5 roků, P. Josef Pohl 6 roků a 4 měsíce. Dne 17. května 1880 zavítal
sem z Týniště k večeru Jeho biskupská Milost Josef Jan Hais a druhého dne 18. května udílel svátost biřmování a
odbýval generální kanonickou vizitaci. Farář i kaplan obdrželi za to pochvalné uznání.
Na nový rok 1882 měl farář delší řeč, nato ochuravěl, na Tři krále s tíží odsloužil mši sv., pak ulehl a zaopatřen
svátostmi umírajících od souseda dp. faráře jelenského Františka Vacka zemřel dne 17. dubna 1882 o 4. hod.
odpoledne. Pohřben dne 20. dubna do hrobky, kde má farář Dusil pomník a kde prý již 4 faráři odpočívají, od vldp.
tehdejšího bisk. vikáře a faráře z Týniště Antonína Skokana za účastenství 18 kněží a množství lidu. Pohřební řeč
měl farář P. Frant. Vacek z Jelení.
Jmění při skrovných příjmech zdejší fary nezanechal a dluhy zaplaceny z prodaných věcí pozůstalých, které
v slušné ceně převzal farář nástupce, takže ještě něco zbylo. Administrátorem ustanoven byl 18. dubna Jos. Pohl,
zdejší kaplan, který stal se zde
i farářem.“

/RED/

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.
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