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Město Borohrádek
srdečně zve na

Dětský den
a májové odpoledne
v sobotu 25. května 2013
na fotbalovém hřišti
TJ Lokomotiva Borohrádek

Program:
7.oo hodin
Rybářské závody na písníku Zámlýní
9.3o hodin
Zahájení dětského dne
dětské zábavné atrakce
bohatý program pro děti
13.3o hodin
Zahájení Májového odpoledne
Velký dechový soubor ZUŠ Týniště
Václav Faltus – imitátor
Mladý týnišťský big band
Leona Machálková
s doprovodnou kapelou
QUEEN REVIVAL –
„QUEENIE - world Queen tribute band“
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 25. 2. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku:
Oprava chodníku u Orlického konzumu a
prodloužení sítě ve veřejném osvětlení včetně
návrhu smlouvy o dílo s vítěznou firmou:
Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. RM
výsledek výběrového řízení schvaluje a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
*Uzavřeni smlouvy o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 259/1 v k.ú. Borohrádek.
*Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování
digitálního
povodňového
plánu
s firmou
Envipartner, s.r.o., Brno z důvodu změny čísla účtu
města Borohrádek.
*Souhlasné stanovisko k výstavbě podporovaných
bytů s osmi bytovými jednotkami na p.č. 28/3,
v k.ú. Borohrádek.
*Vypracování studie pro využití antukového hřiště u
fotbalového stadionu.
Výtah z usnesení rady ze dne 11. 3. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Úpravu chodníku v ulici Tylova
*Finanční podporu ve výši 5.000 Kč na akci „6.
ročník čištění koryta řek a přilehlých břehů
v Přírodním parku Orlice od civilizačního odpadu“.
*Schvaluje ZŠ TGM návrh na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2012.
*Uzavření smlouvy o podnájmu.
*Dodatek č.1 ke smlouvě č. 10078751 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí –
na akci „Protipovodňová opatření města
Borohrádek“.
Bere na vědomí:
*Informaci o termínu zápisu do MŠ Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 8. 4. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Instalaci branky na terase mateřské školy.

2

*Mateřské škole převod výsledku hospodaření roku
2012.
*Aktualizaci povodňového plánu včetně proškolení
členů povodňové komise.
*Opravu místní komunikace v ulici Dvořákova před
domem čp. 270.
*Poskytnutí informace vlastníkům pozemků (v k.ú.
Borohrádek a Šachov u Borohrádku) dotčeným
předkupním právem pro veřejně prospěšné stavby
(dle platného územního plán) o jeho zápisu na
základě povinnosti obce dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
*Příspěvek ve výši 1.000 Kč na spolufinancování
cyklobusů do Orlických hor.
*Darovací smlouvu ve výši 5.000 Kč na zabezpečení
závodu v terénním triathlonu.
*Poskytnutí pozemku pro zřízení bezbariérového
přístupu do čp. 53, Náměstí.
*Rozpočtování opatření č. 1-3/2013.
*Žádost o povolení konání soutěže lodních modelů
na vodní nádrži „Zámlýní“.
*Řešení realizace chodníku v ulici 5. května.
*Cenovou nabídku na realizaci veřejného osvětlení
v ulici Nádražní, předloženou firmou AVEPO,
s.r.o.
*Smlouvu o dílo s firmou AQUA servis, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou na opravu kanalizační
přípojky k budově čp. 233 v Nádražní ulici.
Bere na vědomí:
*Nepodání určovací žaloby na pozemky p.č. 547/1 a
část p.č. 578/3 v k.ú. Borohrádek.
*Podání určovací žaloby na pozemek p.č. st. 631
v k.ú. Borohrádek v majetku Úřadu pro zastupování
státu ve věcech veřejných.
*Petici občanů k námitkám průjezdnosti ulicí
Švermova.
*Oznámení o uzavření mateřské školy Borohrádek
od 15.7. do 11.8.2013.
Zamítá:
*Žádost o přehodnocení rozhodnutí RM – odstranění
kotce pro psa.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 18. 3. 2013
Bere na vědomí
*Kontrolu úkolů uložených ZM dne 18.12.2012.
*Zápis č.1/2013 z kontroly kontrolního výboru ze
dne 14.2.2013.
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*Zápis č.2/2013 z jednání kontrolního výboru ZM
ze dne 21.2.2013.
*Výzvu pana F. U. zaslanou e-mailovou poštou dne
27. února 2013.
Schvaluje
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Mgr. J.Vašíček, Mgr.
I. Přibylová, Ing. P. Krupka.
*Pořízení změny č. 2 územního plánu města.
*Povodňový plán města Borohrádek zpracovaný
firmou ENVIPARTNER s.r.o., Brno.
*Návrh plánu kontrolních akcí kontrolního výboru
ZM.
*Účetní závěrku města Borohrádek za rok 2012.
*Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ TGM
Borohrádek za rok 2012.
*Účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ
Borohrádek za rok 2012.
*Rozpočet města Borohrádek pro rok 2013 jako
přebytkový ve výši příjmů: 31.480.100 Kč a
výdajů: 28.414.100 Kč. Přebytek je určen ke
splacení jistin úvěrů.
*Záměr prodeje pozemku 899/1 společnosti ŽPSV,
a.s., Uherský Ostroh za cenu dle znaleckého
posudku.
*Uplatnění nároku na získání historického majetku
města a pověřuje radu, aby podnikla potřebné
kroky, případně rozhodla o podání určovací žaloby.
Zamítá:
*Návrh představenstva společnosti ŽPSV a.s.,
Uherský Ostroh na směnu pozemků 899/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace za pozemek p.č.988/4 ostatní plocha.
Předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, k pozemkům a
stavbám vedeným v územním plánu města jako
plochy pro veřejně prospěšné stavby
Dne 23.3.2012 byl Zastupitelstvem města
Borohrádek vydán (upravený) územní plán města
Borohrádek (opatřením obecné povahy čj. 105/2012
s nabytím účinnosti dne 07.04.2012), který vymezuje
plochy veřejně prospěšných staveb.
Jedná se o přeložku silnice I/36 (obchvat města)
včetně křižovatek, napojení, přemostění a terénních
úprav, propojení silnic I/36 a III/3055, o návrhy
účelových, místních (obslužných) komunikací,
veřejná prostranství, zařízení sociální péče, sportovní
areály, centra pro turistiku, hřiště.
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Město Borohrádek má od 1.1. 2013 ( v souladu
s novelou zákona č. 183/2006 Sb.) povinnost po
vydání Územního plánu města Borohrádek (úprava
ÚP) požádat katastr nemovitostí o zápis vzniku
předkupního práva. K zápisu dojde pravděpodobně
v dubnu 2013.
K pozemkům určených územním plánem pro veřejně
prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství a ke
stavbě na těchto pozemcích má obec nebo kraj anebo
stát v rozsahu vymezeným územním plánem
předkupní právo.
Předkupní právo se tedy zapisuje do katastru
nemovitostí pro budoucího investora (oprávněnou
osobu) město, kraj a stát (dle typu stavby).
Předkupní právo se vztahuje pouze na tu část
pozemku, na které by se měla veřejně prospěšná
stavba realizovat. Jelikož tato část pozemku není
přesně zaměřena, katastrální úřad zapisuje předkupní
právo na celý pozemek.
Vlastníci pozemků nebo staveb, u kterých vzniklo
předkupní právo podle zákona (povinný vlastník) má
povinnost v případě zamýšleného úplatného převodu
písemně nabídnout oprávněné osobě tyto pozemky a
stavby k odkoupení dle postupu a podmínek
stanovených zákonem.
Zápis předkupního práva do katastru nemovitostí se
bude týkat mnoha vlastníků pozemků v k.ú
Borohrádek a Šachov u Borohrádku. Město je osloví
dopisem, aby o této skutečnosti byli informováni.
Město Borohrádek připravuje změnu územního plánu
(ÚP) č. 2, do které budou zahrnuty všechny podněty
na změnu ÚP, které město od roku 2006 obdrželo.
Mělo by být zájmem všech vlastníků pozemků
v obou katastrálních územích zajímat se o změnu
územního plánu města nejen s ohledem na rozvoj
města, ale i s ohledem na případné změny využití
jejich pozemků plánovaných jimi samotnými nebo na
základě plánů města nebo požadavků dotčených
orgánů.
Připravovaná změna ÚP města bude jednou
z příležitostí přehodnotit některé veřejně prospěšné
stavby (převážně účelové a místní komunikace)
vzhledem k jejich potřebě a k jejich dopadu na
omezení vlastnického práva soukromých vlastníků.
A u některých veřejně prospěšných staveb naopak
potvrdit jejich důležitost pro rozvoj města.
ing. Jana Machková, ing, Libor Hemelík,
Město Borohrádek
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Schválený rozpočet na rok 2013

Příjmy

v tisících Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti

1111

4 327,00

1112

1 875,00

Daň z příjmu fyzických osob z kap. výn

1113

449,00

Daň z příjmu právnických osob

1121

4 407,00

Daň z příjmu právnických osob obce

1122

600,00

Daň z přidané hodnoty

1211

7 600,00

Poplatek - TKO

1337

1200,00

Poplatek ze psů

1341

50,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1343

5,00

Odvod výtěžnosti provozování loterií

1351

60,00

Správní poplatky

1361

50,00

80% odvod loterií

1355

800,00

Daň z nemovitosti

1511

4 450,00

Přijatá dotace ze SR - od KÚ

4112

746,30

Přijaté transfery od obcí
Dotace společné dějiny a tradice to je naše
koalice z PL investiční
Dotace společné dějiny a tradice to je naše
koalice z PL neinvestiční
Dotace společné dějiny a tradice to je naše
koalice z SR investiční

4121

2,50

4232

112,33

4152

481,45

4216

27,54

Dotace na opravu hřbitovní zdi
Dotace společné dějiny a tradice to je naše
koalice z SR neinvestiční

4216

206,24

4116

27,54

Dotace na prezidentské volby

4111

47,00

Les

1031

100,00

Nájem za kanalizaci

2321

2 205,60

Rybáři

2349

54,60

Nájem nebytových prostor CZŠ

3113

66,00

Zpravodaj

3349

3,00

Knihovna

3314

6,00

Kultura

3392

47,00

Zdravotnictví

3519

218,00

Byty

3612

890,00

Místní hospodářství

3639

210,00

Prodej popelnic

3722

4,00

Příspěvky za tříděný odpad

3725

121,00

Úroky

6310

Celkem příjmy

Výdaje
Útulky pro psy
Les
Myslivci
Ostatní komunikace (chodníky atd.)
Ostatní komunikace splátka úvěru
Dopravní obslužnost

Kanalizace
Rybáři příspěvek
Zarybnění
Mateřská škola - příspěvek
Mateřská škola - splátka úroku z úvěru
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31,00

31.480,10

1014
1031
1032
2219
2219
2221
2321
2349
2349
3111
3111

v tisících Kč
16,00
165,00
10,00
1 860,00
312,00
33,64
2 242,00
25,00
51,00
750,00
72,00

Základní škola příspěvek
Základní škola – úpravy
Základní škola - splátka úroků z úvěrů
Církevní škola - běžná údržba
Speciální školy-osobní asistence
Kino
Knihovna
Kronika
Zpravodaj
Kultura
SPOZ
Příspěvek Osadní výbor Šachov
ČSTV Rychnov nad Kněžnou - dar
Sportoviště dětská hřiště
TJ Lokomotiva - fotbal
TJ Lokomotiva - hokej
TJ Lokomotiva - ČASPV
TJ Sokol – oddíl líný tenis
TJ Sokol – oddíl zápas
TJ Sokol – oddíl florbal
TJ Sokol – oddíl volejbal
TJ Sokol – režie
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Klub mládeže HK – akce čištění koryt řek
Římskokatolická církev – dar oprava kostela
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plán
Místní hospodářství
Sběr komunálních odpadů
Bioodpad
Využívání a zneškodňování odpadu
Protipovodňová opatření
Veřejná zeleň
Veřejná zeleň – vánoční výzdoba
Klub důchodců na činnost
Klub důchodců režie
Ostraha
Hasiči – provoz+opravy a investiční výdaje
Hasiči – PO příspěvek
Zastupitelé
Prezidentské volby
Správa
Euroregion členský příspěvek
MAS členský příspěvek
Služby peněžních ústavů – poplatky z účtů
Pojištění majetku
Platby daní a poplatků
Příspěvek DSO Albrechtice
Vratky dotace/volby, VISK3
Rezerva

Celkem výdaje

Splátka úvěru zateplení MŠ a ZŠ
Splátka úvěru chodník Zámlýní

3113
3113
3113
3113
3114
3313
3314
3319
3349
3392
3399
3399
3419
3412
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3519
3612
3412
3330
3631
3632
3635
3639
3722
3723
3725
3744
3745
3745
4359
4359
5399
5512
5512
6112
6118
6171
6171
6171
6310
6320
6399
6409
6409
6409

1 630,00
100,00
230,00
50,00
12,00
220,00
105,00
15,00
12,00
440,00
100,00
26,00
5,00
250,00
130,00
30,00
30,00
1,00
80,00
10,00
9,00
10,00
10,00
400,00
5,00
50,00
290,00
220,00
670,00
5 790,00
1 500,00
35,00
315,00
20,00
280,00
100,00
45,00
77,00
100,00
744,00
16,00
1 422,00
45,00
4 750,00
8,61
1,00
20,00
120,00
1 200,00
37,40
16,90
1 094,55

28 414,10

2 016,00
1 050,00
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Informační servis městského úřadu
Provoz velkoobjemového kontejneru u „Kovošrotu“ lze od 4. 5. 2013 využívat každou sobotu v čase od 8.oo do
12.oo hodin. Dostavte se vždy s evidenční kartou. Žádáme o respektování provozních hodin, aby odpad mohl být
uložen do kontejneru a nemusel být odkládán před plocením a do jeho blízkého okolí. Pro likvidaci větví a čisté
dřevní hmoty je vyčleněno místo, kde je tento materiál soustřeďován a následně štěpkován. Toto úložiště se
nachází vpravo za budovou borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy SECA s.r.o.
Svoz biologického odpadu proběhne v sobotu 11.5.2013 zastávkovým způsobem. Upřesňující informace budou
poskytnuty formou letáčku.
Pro průběžné ukládání bioodpadu jsou na území Borohrádku umístěny dva kontejnery na bioodpad. Jeden u garáží
v ulici Smetanova, druhý za budovou borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy SECA s.r.o. Zpřístupněny jsou
denně, krom neděle v čase od 10:00 do 18:00 hodin a to do 31. 5. 2013.

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

adresa ordinace

telefon

18.05. MUDr. Vyčítalová Marie
19.05. MUDr. Zdeňka Jiří
25.05. MUDr. Andělová Jana
26.05. MUDr. Bahník František
01.06. MUDr. Benešová Růžena
02.06. MUDr. Beránek Jan
08.06. MUDr. Čapková Marie
09.06. MUDr. Domáňová Iva
15.06. MUDr. Štulík Richard
16.06. MUDr. Handl Jindřich
22.06. MUDr. Havlová Marie
23.06. MUDr. Hlavsová Lenka
29.06. MUDr. Hrbáčová Eva
30.06. MUDr. Ježková Marie
05.07. MUDr. Kačerová Veronika
06.07. MUDr. Kašková Kateřina
07.07. MUDr. Kašparová Dagmar
13.07. MUDr. Kašparová Helena
14.07. MUDr. Loukota Jan
20.07. MUDr. Malátková Ludmila
21.07. MUDr. Miřejovská Dagmar

dr.Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
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

494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 515 693
494 531 955
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

Upřímně děkujeme za slova útěchy a květinové dary všem spoluobčanům, sousedům,
bývalým spolupracovníkům Dřevařských závodů, kamarádům, Mysliveckému sdružení Orlice,
místní organizaci rybářů – všem, kteří se dne 29. března 2013
přišli rozloučit s panem Františkem Černým.
Za celou zarmoucenou rodinu manželka Zdena Černá.
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Informace o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Borohrádek
Od 1. 1. 2013 platí na území města Borohrádek obecně
závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
(dále jen "poplatek za komunální odpad").
Podle této obecně závazné vyhlášky musí každá fyzická
osoba
*s trvalým pobytem ve městě Borohrádek,
*fyzická osoba, které byl povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
*fyzická osoba, která pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců
*a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, zaplatit
místní poplatek ve výši 550 Kč na kalendářní rok 2013.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2013.
Úhrada poplatku
Poplatek zaplaťte přímo v pokladně města Borohrádek v
pondělí nebo ve středu v době od 7.oo - 11.3o hodin a od
12.3o - 17.oo hodin.
Pokud chcete poplatek platit přes účet, použijte variabilní
symbol, který Vám byl přidělen.
Číslo účtu, na který je možno platit: 1118159329/0800
Osvobození od poplatku
Osvobození se neposkytuje automaticky, ale poplatník je
povinen ohlásit správci poplatku vznik nároku na
osvobození. K tomuto účelu jsou k dispozici na finančním
odboru města Borohrádek formuláře, které je povinen
poplatník vyplnit a v některých případech i k nim doložit
důkazy o dané skutečnosti.
Od poplatku se v roce 2013 osvobozují
▪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,
▪fyzické osoby umístěné nepřetržitě po dobu alespoň 6
měsíců v sociálním nebo zdravotnickém zařízení mimo
území města Borohrádek, pokud tuto skutečnost
prokazatelně doloží,
▪fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody a
vazby, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží,
▪od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které
v Borohrádku mají trvalý pobyt a zároveň zde mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba,
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▪fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
▪fyzické osoby s místem trvalého pobytu v sídle
ohlašovny „Husova 240“, přičemž se na území města
prokazatelně nezdržují a není znám jejich skutečný
pobyt.
Poměrné částky
S výší poplatkové povinnosti souvisí:
□ změna trvalého pobytu (přistěhování,odstěhování)
□ narození
□ úmrtí
Pokud se do Borohrádku přistěhujete nebo z Borohrádku
odstěhujete, platíte poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců trvání poplatkové
povinnosti v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce. V případě úhrady poplatku na celý kalendářní rok,
máte nárok na základě žádosti na vrácení poměrné částky.
Při narození dítěte se postupuje při výpočtu poměrné
částky stejně jako v případě přistěhování se do města.
Při úmrtí přechází poplatková povinnost, která vznikla
zůstaviteli, na jeho dědice, který tak získává postavení
daňového subjektu namísto zůstavitele.
Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, lze jej vrátit dědici,
který na základě usnesení okresního soudu (po skončení
dědického řízení) požádá písemně o jeho vrácení (nutno
předložit usnesení).
Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, je povinen dědic
uhradit poplatek do výše ceny nabytého dědictví.
Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání
Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, nebo jej
zaplatíte v nesprávné výši, stáváte se dlužníkem a vámi
včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek nedoplatku.
Vymáhat tyto nedoplatky může správce poplatku daňovou
exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku
soudním exekutorem, popř. jej uplatnit v insolvenčním
řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby. Ve všech
těchto případech však dlužník zaplatí mnohonásobek
vymáhané částky.
Odpovědnost za zaplacení poplatku
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. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho
zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek
jednomu z nich.
Machová Marie, finanční odbor
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… a mohou za to psi?
Již v minulosti jsme ve zpravodaji upozorňovali na
nebezpečný problém a tím jsou volně pobíhající psi. Jaká
rizika jejich majitelům vznikají není těžké si domyslet,
vždyť v médiích i v tisku jsou zveřejňované reportáže
z touto problematikou. Chci tedy touto cestou znovu
vzbudit pozornost majitelů psů. Vždyť s nadcházejícím
letním počasím se výrazně zvýší počet cyklistů, turistů a
zejména dětí v ulicích města.
Druhá věc, která nám ztěžuje život, se rovněž týká našich
čtyřnohých přátel, a to jsou psí výkaly. I toto bylo
v minulosti nejednou zmiňované téma, ale opakováním se
v tomto případě nic nepokazí. Jde o to, že se stává, že psí
lejno nezůstane na zemi jen v případě volně pobíhajícího
psa, ale mnohdy za přímého dohledu jeho majitele.
Zhlédnutím onoho aktu však pozornost majitele poněkud
opadá a výsledek snažení jeho psa zůstává dále bez
povšimnutí.
Nechci se tímto dotknout těch spoluobčanů, kteří po
venčení svého psa zanechávají veřejné prostranství čisté,
problém je tam, kde to správně nefunguje. V současnosti
se stává vycházkovým místem také trasa cyklostezky a to
je místo, kde se tento nešvar evidentně projevuje. Stačí se
jen po krajnicích zahledět trochu pozorněji a „problém“
lze spatřit ihned.
Zkusme tedy své chování a myšlení trochu poopravit, ať
je nám procházka nebo projížďka v budoucnu příjemnější.
V závěru chci poděkovat všem majitelům, jak by řekl
Zdeněk Srstka, pejsků a feneček, kteří je chovají
především pro svou radost a potěšení, zároveň však
s notnou dávkou ohleduplnosti vůči svému okolí.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Město Borohrádek společně s firmou
ODEKO s.r.o. Týniště nad Orlicí organizuje
sběr drobného chemického odpadu
tj. baterie všeho druhu včetně autobaterií, oleje, plechovky
od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a zásady, barvy,
ředidla, hadry na čištění, teploměry, kosmetika, pesticidy,
fotochemikálie, léky, lepidla, kovové nádoby se zbytky
škodlivin, monočlánky.
Sběr bude proveden na těchto stanovištích:
v pondělí 13. května 2013 v Šachově
Šachov u rybníčku

16.00 – 16.10

v sobotu 18. května 2013 v Borohrádku
Havlíčkova – u sokolovny
09.00 – 09.15
Náměstí
09.20 – 09.30
Nádražní ulice – CZŠ
09.35 – 09.45
Bezejmenná ulice-křiž. s ulicí J. z Pod. 09.50 – 10.05
Nerudova ulice – prostr. pod kinem
10.10 – 10.25
Ulice Partyzána Petra za ŽPSV
10.30 – 10.40
Zámlýní – u mlýna
10.45 – 10.55
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Současně se sběrem drobného chemického odpadu bude
proveden sběr starých televizorů, rozhlasových přijímačů,
počítačů, lednic, bojlerů a ostatních drobných
elektrospotřebičů. K bezplatnému zpětnému odběru musí
být tyto spotřebiče kompletní. Za nekompletní zařízení
bude vybírán poplatek. Veškeré odpady je nutné předávat
osobně.

Nově bude proveden sběr použitých oděvů a
textilních materiálů!!
Ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou
Ministerstva životního prostředí ČR připravuje společnost
ODEKO s.r.o. sběr použitých oděvů a textilních materiálů
/ kat .číslo odpadů 200 110 a 200 111 /. Tento sběr slouží
k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu a
bude prováděn současně se sběrem nebezpečného odpadu.
Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále
používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů,
čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.
Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci
charitativního využití věnuje charitativním organizacím,
které je použijí jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné
v krizových situacích.
Podporujeme: Farní charitu Beroun, Český červený kříž
Liberec, Oblastní charitu Červený Kostelec, Diakonii
Broumov, program Sázava 21, Nadaci EURONISA,
občanské sdružení PROSTOR PRO a další. Tímto sběrem
a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení
životního prostředí.
Chcete-li i Vy přispět ke zlepšení životního prostředí,
odevzdejte použitý a nepotřebný textil zabalený a
zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů.
V nejbližší době bude vedle Orlického konzumu na
náměstí umístěn i kontejner na sběr textilu. Bude bílé
barvy s označením TEXTIL. Kontejner obsahuje návod k
požití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. I pro
ukládání do kontejneru platí, že použitý a nepotřebný
textil je zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo
pytlů. Manipulace s volným textilem je při vyvážení
obtížnější a navíc se oděvy využitelné pro charitu mohou
v tomto případě snadno znehodnotit.
Do sběru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo,
záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná
nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce,
matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály,
výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to,
že s tímto materiálem bude při zpracování ručně
manipulováno.
Informace poskytnou pracovníci města Borohrádek na tel.
č. 494 381 602
Sběr a zneškodnění zajišťuje ODEKO s.r.o. Týniště nad
Orlicí, tel. č. 494 371 003
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Tradiční velikonoční zvyky a pokrmy
První dubnová neděle byla ve znamení návštěvy polské
obce Cieplowody, se kterou město spolupracovalo
na mnoha projektech zaměřených na školství, kulturu,

Poděkování patří všem nadšeným kuchařkám,
tanečníkům a tanečnicím a jejich hudebnímu
doprovodu, všem, kteří se podíleli na přípravě této
akce.
MÚ Borohrádek

Knihovna
Knižní novinky
Pro dospělé:

vzájemné poznávání historie, tradic a zvyků a se kterou
ho pojí již dlouholeté přátelské vztahy.
V rámci právě probíhajícího projektu: Společné dějiny
a tradice – to je naše koalice! reg.č.
Pl.3.22/3.2.00/11.02582
navštívili
členové
borohrádeckého klubu důchodců a pracovníci úřadu
Kulturní centrum v Cieplowodech, kam přivezli svoji
prezentaci českých tradičních velikonočních pokrmů a
zvyků. Na českém stole se objevily jarní dekorace,
zdobené kraslice, pomlázky, ale také neuvěřitelné
množství dobrot, které se ochutnávaly v průběhu celé
prezentace.
Součástí akce byla rovněž soutěž o nejkrásnější
velikonoční koš, sportovní soutěže (kde náčiním bylo
velikonoční vajíčko), kuchařský duel starostů (zvítězili

Špaček L. Velká kniha etiky
Taylor P. Doktore, ne tak zhurta!
Pobertová S. Životy na schovávanou
Hassel S. Vláda pekel
Mlynářová M. Asi nejsem ženská
James E.L. Padesát odstínu šedi
Holá E. Cesta k mým matkám
Vondruška V. Krev na kapradí
Formanová M. Ten sen
Grubhoffer J. Bojoval jsem na nesprávné straně v Rusku
Pro děti:
Peyo Šmoulové - Prťata
Smith I.J. Tajný kruh - Rozkol
Řeháčková V. Prožila jsem něco neuvěřitelného
Riordan R. Bohové Olympu - Znamení Athény
Riordan R. Hněv bohů
Handová C. Zasvěcená
Marie Lu Legenda
Patterson J. Můj nejhorší školní rok
Smith L.J. Tajný kruh – Otrokyně
Smith L.J. Tajný kruh – Zasvěcení
Winx club Píseň pro Musu
Darren Shan Sága Lartena Hroozleyho – Zrození zabijáka

Výpůjční doba: květen – červen 2013

každé pondělí
každý čtvrtek
sobota 25.5. 29.6.

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

Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail Knihovna.Borohrádek@seznam.cz

jsme), amatérská představení místních folklórních
souborů a ochutnávka tradičních polských pokrmů.
Česká výprava opět nezklamala. Připravila si hudební
vystoupení doplněné o obdivuhodný výkon mažoretek
z klubu důchodců, které za své recesistické vystoupení
sklidily velký úspěch.
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Česká pošta - změny v doručování v Borohrádku

Od 1. 5. 2013 bude doručování v Borohrádku
zajištěno motorizovanými doručovateli z pošty
Týniště nad Orlicí (místo místních pěších
doručovatelů přijedou dva doručovatelé autem).
Výhodou motorizovaného doručování je, že kromě
doručení všech druhů zásilek může u adresátů
(hlavně starších občanů) zajistit i podání listovních a
balíkových zásilek, peněžních poukázek a dokladů
SIPO, prodej poštovních známek a po domluvě
případně i další služby. Oznámené zásilky budou
nadále ukládány na místní poště. PSČ obce se
nemění.
Mgr. Irena Šedivá, manažerka obvodu Náchod

● 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!

Bartákův hrnec k Podstavkům
Odborná komise Nadačního fondu Bartákův hrnec
vybrala z několika návrhů a doporučení kontrolní
organizace jako nejlepší ekologické hospodářství za rok
2012 Ondřeje Podstavka z Bozetic u Borohrádku, který
hospodaří
s přítelkyní a se
synovou rodinou u
Tiché
Orlice.
Komise si váží
především souběhu
pěstování rostlin i
chovu
zvířat
v ekologickém
zemědělství, které není příliš běžné.
Ondřej Podstavek zachránil hospodaření na samotě
Bozetice, kde po ukončení činnosti JZD pokračoval
v chovu dojnic už ekologickou cestou. Další polnosti
mají v nedalekém Šachově. Na 100 hektarech pěstují
široký sortiment obilnin, nedávno začali s pěstováním
biozeleniny, biobrambor a biobylin a přibrali si
ekochov slepic. V posledních letech dokončili opravy
dvousetleté nemovitosti a přistavěli mléčnici. Odměnu
dostává ekohospodář originálním způsobem –
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z hliněného hrnce se mu přesypou dva tisíce čerstvě
ražených desetikorun jako symbolický poklad.
Zveme všechny příznivce ekozemědělství na sobotu
25. května 2013 od 10.oo hodin do Borohrádku,
k slavnostnímu předání Hrnce a Den otevřených dveří
do hospodářství.
Čerpáno z měsíčníku Bio 4/2013

Chraňte svůj majetek
Někteří majitelé nemovitostí nahrávají zlodějům tím, že
si svůj majetek nedostatečně chrání. Nově to platí
například pro majitele rodinných domů v městských
satelitech, obcích, které jsou v blízkosti větších měst.
Rodinné moderní domy
se nezřídka vyznačují
širokými francouzskými okny v přízemí. Jak vyplývá
ze statistiky, přibývá hlášení pojistných událostí
pojišťovnám. Francouzská okna
a zejména pak
plastová okna, která se v poslední době intenzivně
osazují i do starší zástavby, jsou pro zloděje v poslední
době čím dál častěji místem, kudy nenechavci vnikají
do domů nejen když majitelé nejsou doma, ale
v současné době poměrně často i během noci.
Posledním trendem je, že skupiny profesionálních band
si nejdříve důkladně monitorují objekty bydlení,
připraví si přístupovou cestu do objektu navrtáním
balkónových dveří či oken a další noc do domu rychle
vniknou a během několika minut posbírají zejména
hotovost, šperky a doklady a v tichosti nepozorovaně
zmizí. Takto většinou zvládnou více objektů najednou.
Objekty bydlení si monitorují specielními přístroji,
jako jsou termokamery. Přesně zjistí, kde obyvatelé
domů spí a pak, když je klid, do domů vnikají.
Proto chceme majitelům domů připomenout několik
preventivních opatření, které by měli provést oni sami,
aby se nestali oběťmi zlodějů. Majitelům domů
především doporučujeme, aby investovali do kvalitního
zámkového bezpečnostního systému. To se jim určitě
vyplatí. Pozornost by měli věnovat i zabezpečení oken
a balkónových dveří. Doporučujeme provádět
pravidelné kontroly oken, dveří, balkónových vstupů,
zda nejsou navrtané malými otvory v oblasti kování,
kudy pak zloději za pomocí jednoduchých přípravků
dveře či okna otevřou a do objektu vniknou. Právě teď,
když roztaje sníh, se okolí domu stává pro stopy
anonymní. Pro vyšší standard ochrany doporučujeme
využít elektronickou ochranu. Máme zkušenosti z celé
České republiky, že se vyplatil i akustický alarm pro
zapnutí na noc. Jediným prostředkem pro maximální
ochranu je elektronický zabezpečovací systém
propojený přes on-line vysílače s PCO (pultem
centralizované ochrany). Toto je jediná možnost, jak se
chránit před použitím různých rušiček signálu.
Zabezpečovací systémy nejsou mříže, ale eliminují čas,
kdy si nezvaný návštěvník v domě může dělat, co chce.

Zpravodaj 3/2013

Tam, kde je instalovaný zabezpečovací systém
připojený on-line na PCO, eliminuje se z 90-95%
případů možnost, že zloději se budou snažit vniknout
právě tam. Ze zkušeností a statistik vyplývá, že si
neradi dělají problémy. Když je zabezpečovací systém
dobře udělaný, není možné ho jen tak vyřadit
z provozu, jak se mnohdy objevuje v tisku a televizi.
Jedinou možností je použití rušičky a to lze řešit
připojením on-line s PCO.
Případně dotazy či informace a kontakty naleznete na
www.jjtrend.com .
Ing. Jiří Jedlička, ředitel společnosti

Osud nemocnice v Rychnově nad Kněžnou
Osud Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou je
v rukou koalice vládnoucí v Královéhradeckém kraji.
Na červnovém zasedání se bude projednávat její
sloučení s Oblastní nemocnicí Náchod.
Královéhradecký kraj se zavázal, že v oblastních
nemocnicích zachová čtyři základní obory – chirurgii,
ARO, internu, gynekologii - a dále obory, které jsou
zavedené a splňují kritéria výkonů. To je u Oblastní
nemocnice v Rychnově nad Kněžnou mimo jiných
oborů například ortopedie, která je druhou
nejvýkonnější v celém kraji.
Připravovaná několikamiliardová rekonstrukce
Oblastní nemocnice v Náchodě má za cíl vybudovat
nadstandardní oblastní nemocnici, která by v budoucnu
v souvislosti s navrhovanou fúzí s Oblastní nemocnicí
v Rychnově nad Kněžnou tuto nemocnici jednoznačně
znevýhodnila.
Kontroverzní je například plán na vybudování osmi
až dvanácti operačních sálů, což vyvolává značné
pochybnosti o jejich využití. Pro srovnání je uváděn
příklad Oblastní nemocnice v Trutnově, kde jsou v
provozu čtyři operační sály a další dva z důvodu
nevyužití v trvalé konzervaci. Oblastní nemocnice
v Trutnově přitom slouží pro spádovou oblast o
12 000 obyvatel větší, než je spádová oblast
Náchodska. Pro informaci - v rychnovské nemocnici
jsou operační sály pouze dva.
Starostové zastupující obyvatele z oblasti Rychnovska
s fúzí nesouhlasí. Důvodem jsou oprávněné obavy, že
se v případě spojení obou nemocnic stane z rychnovské
nemocnice provozní jednotka druhořadého významu
s omezenými možnostmi dalšího rozvoje. Diskuze
vyvolaná na toto téma se proto vede zejména o
dopadech a důsledcích případné fúze na rychnovskou
nemocnici.
U naprosté většiny zainteresovaných osob převládá
názor, že po dokončení rozsáhlé rekonstrukce
náchodské nemocnice dojde z důvodu její nenaplněné
kapacity k přesunům některých oborů z okolních
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menších nemocnic. Po zrušení nemocnice v Opočně je
v tomto případě logicky s ohledem na připravované
kroky nejvíce v ohrožení Oblastní nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou.
Napovídá tomu i skutečnost, že vedení kraje zahájilo již
nyní zcela účelově postupnou fúzi těchto dvou
nemocnic. Fúze je zdůvodňována každoročním
záporným
hospodářským
výsledkem
Oblastní
nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, která stejně jako
ostatní krajské nemocnice, generuje dluh.
Fúze v návrhu ředitele pana Vávry je předkládána jako
jediné možné záchranné opatření pro zachování
rychnovské nemocnice. Při podrobném zkoumání stavu
věcí se přitom nabízí řada jiných možností, které by
přispěly ke stabilizaci a normálnímu fungování nejen
rychnovské, ale všech dalších oblastních nemocnic.
Bohužel, vedení kraje se spokojilo s jedním návrhem a
nehledá dle našeho názoru v dostatečné míře žádné
progresivní
cesty,
které
by
vedly
ke
skutečnému odstranění problémů. Skrýt dluhy do
souhrnných čísel hospodářského výsledku dvou nejhůře
hospodařících nemocnic není přece žádné řešení. Je
potřeba odstranit důvody pravidelného zadlužování
všech krajem řízených nemocnic a těch je několik:
V případě Oblastní nemocnice v Rychnově nad
Kněžnou má na zadlužování největší podíl v minulosti
vyvedení lukrativních oborů ze systému nemocnice
jako je RDG(rentgen), mamografie, dialýza,
rehabilitace a další. Tyto obory vytvářejí dle výsledku
auditu firmy SM-DATA, a.s., čistý roční zisk v řádu
několika desítek milionů korun.
Druhou příčinou a důvodem, které platí pro všechny
nemocnice, je neschopnost Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje, a.s., vyjednat s dodavateli
lepší podmínky nákupů a skutečnost, že pak nutí
nemocnice přebírat „předražené“ zboží.
Třetím
důvodem
je
nedostatečný
tlak
Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje,
a.s., a odpovědných činitelů kraje na ministerstvo a
zdravotní pojišťovny na optimalizaci úhradové
vyhlášky v systému plateb DRG (platby za diagnózu).
Optimálním nastavením tohoto hodnotícího kritéria by
se musely zvýšit úhrady za pacienta v průměru na
minimálních 28 tisíc Kč místo dnešních 21 tisíc, což
jsou v současnosti hrazené náklady za pacienta
v rychnovské nemocnici. Mimochodem nejnižší
v rámci celého holdingu, tedy všech oblastních
nemocnic, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký
kraj. Privátní společnost AGEL, která vlastní několik
nemocnic, dociluje u pojišťoven průměrnou výši
úhrady za pacienta 40 tisíc Kč. V této souvislosti
musím připomenout, že v prováděcím předpise
úhradové vyhlášky vydané Ministerstvem zdravotnictví
se jednoznačně uvádí, že úhradová vyhláška je
kompromisní řešení a využívá se až v případě, kdy se
jednotlivé zdravotní subjekty nedohodnou na
smluvních podmínkách se zdravotními pojišťovnami.
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Úhradová vyhláška je tedy až druhé, náhradní řešení. Je
ovšem pravdou, že vzhledem ke konstrukci výpočtu
úhrad výkonů, jejichž základ tvoří fixační platby
nastavené k referenční minulosti před dvěma lety (98%
docílených výkonů z roku 2011 tvoří základ plateb pro
rok 2013), je skutečně nevýhodné řešení. Pokud by pro
tyto účely zřízený zdravotnický holding prosadil stejně
jako privátní společnost AGEL lepší kritéria, byly by
okamžitě pokryty veškeré náklady a k žádným ztrátám
by nedocházelo.
Čtvrtým důvodem zadlužování je dlouhodobá
absence investic, které by kromě komfortu zdravotní
péče přispěly k efektivitě provozu a energetickým
úsporám.
Pátým důvodem, souvisejícím s nízkými příjmy za
provedené výkony a poskytnuté služby, je dlouhodobé
podfinancování rozpočtu nemocnic z prostředků kraje,
které staví nemocnice do role neplatičů, která je často
na hraně insolvence některých nemocnic. Celkový dluh
všech krajských nemocnic tak neustále roste a běžná
roční ztráta tak obvykle činí přibližně 380 milionů Kč.
Fúze je s ohledem na efekty hospodaření v tržním
prostředí běžný způsob slučování firem. Největším
přínosem bývá jednotná strategie, vývoj a unifikace
vytvářených produktů, až po koncové využití společné
distribuční sítě. Méně vhodná je u služeb a naprosto
nevhodná pro sloučení subjektů působících ve
specifických oblastech, které jsou státem podporované
a zajišťují kombinované služby privátního a
v přenesené působnosti státního sektoru. To se týká
zejména oblasti zdravotnictví a služeb sociálního
charakteru.
Fúze dvou nejhůře hospodařících nemocnic je
v daném případě z mnoha důvodů chybný krok s řadou
negativních dopadů, které mohou mít až fatální
důsledky pro obě nemocnice. V případě přesunu oborů,
dojde k narušení přirozenou cestou vytvořeného a praxí
ověřeného systému zdravotní péče dříve okresních,
dnes oblastních nemocnic. Tento systém vycházel z
potřeb obyvatel územních celků s vazbou na časovou
dostupnost a dopravní obslužnost veřejnou dopravou.
Systém zároveň vyprofiloval kontinuitu kombinované
zdravotní péče poskytované v státním a privátním
sektoru, při respektování rovných podmínek pro
nezbytnou stabilitu a rozvoj všech územních celků
kraje.
Fúze v konečném důsledku oslabí obě nemocnice,
protože řada pacientů z oblasti Rychnovska zamíří
přímo do dostupnější Fakultní nemocnice v Hradci
Králové a z okrajových území okresu do bližších
nemocnic v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Fúze s sebou nese další značné nevýhody a rizika. Musí
se vytvořit zcela nový subjekt, který bude uzavírat nové
smlouvy a smluvní podmínky se zdravotními
pojišťovnami. Ty zcela logicky využijí danou
příležitost a samy určí, kolik oborů a jaké obory budou
chtít ve fúzovaném subjektu platit. (Zde může dojít
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okamžitě ke zrušení některých oborů v jedné či druhé
nemocnici).
Je potřeba si také uvědomit, že pokud dojde ke
sloučení ekonomik, je fúze s ohledem na nasmlouvané
úhrady se zdravotními pojišťovnami nevratný krok.
Fúze, tak jak je ředitelem panem ing. Vávrou
prezentovaná jako jediné možné řešení, je ve
skutečnosti pouze experiment, který vytváří značná
rizika, jejichž důsledkem bude další zhoršení
hospodaření obou nemocnic. Naprosto zavádějící je
např. tvrzení, že se v době přestavby budou pacienti
z náchodské nemocnice přesouvat do nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou. Neumožňují to jednak
nasmlouvané výkony, ale především kapacita
rychnovské nemocnice, která se dlouhodobě potýká
s nedostatkem volných lůžek.
Pokud by měla fúze něco přinést, musela by být
souborem mnoha konkrétních opatření zaměřených na
stabilizaci jednotlivých subjektů. Pak by mohla mít
nějaký smysl. Řešit problémy nemocnic lze ovšem
samozřejmě i bez jakékoliv fúze. Dle odborného názoru
je potřeba ponechat nemocnice z důvodu operativního
řízení v současném postavení samostatných celků, které
budou
prostřednictvím
řádně
fungujícího
zdravotnického holdingu využívat všechny efekty
společných postupů při vyjednávání výhodných
podmínek se
zdravotními
pojišťovnami, při
organizování centrálních nákupů a objednávání
případných služeb. Zdravotnický holding zahrnující
celé portfolio všech nemocnic může při řádném plnění
svého poslání a při eventuálním rozšíření pravomocí a
odpovědnosti plnit úlohu fúzovaného celku, aniž by se
kraj vzdal výhody samostatné právní subjektivity
jednotlivých nemocnic. To by měla být optimální a
zároveň nejjednodušší cesta, jak zachovat a zlepšovat
úroveň zdravotní péče všech krajem zřízených
oblastních nemocnic a navazujících státních a
privátních subjektů zajišťujících společně komplexní
zdravotní péči našeho územního celku.
Na závěr je třeba uvést, že rychnovský okres je
jediným okresem v Královéhradeckém kraji, kde
dochází k pravidelnému nárůstu počtu obyvatel.
Naopak ostatní okresy zaznamenávají dle statistických
údajů trvalý úbytek.
Okres Rychnov nad Kněžnou je co do počtu obyvatel
srovnatelný s okresem Jičín a vzhledem k rozvoji
průmyslu má dobré demografické vyhlídky i
budoucnost. To je také důvod, proč tento územní celek
plnohodnotnou oblastní nemocnici potřebuje.
Milan Maček, krajský zastupitel - autor Výzvy za
zachování odpovídající zdravotní péče v samostatně
hospodařící oblastní nemocnici v Rychnově nad
Kněžnou.
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Projektový den
Dne 8. března se uskutečnil projektový den s názvem
Let´s Create, což je zároveň i zkrácený název našeho
mezinárodního projektu Comenius.

Vítězství v soutěži pořádané Univerzitou Hradec
Králové
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
vyhlásila v lednu soutěž o nejlepší školu a nejlepšího
učitele. V té naše škola dosáhla velkého úspěchu.
Soutěž o nejlepší školu:
1. místo: ZŠ TGM Borohrádek (355 hlasů)
2. místo: ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí Hradec Králové
(59 hlasů)
3. místo: ZŠ Třebechovice pod Orebem (51 hlasů)
Soutěž o nejlepšího učitele:
1. místo: Mgr. Michal Přibyl, ZŠ TGM Borohrádek
(123 hlasů)
2. místo: Mgr. Zdeňka Kyralová, ZŠ Třebechovice pod
Orebem (49 hlasů)
Mgr. Jana Langrová, ZŠ a MŠ ProvodovŠonov (49 hlasů)
3. místo: Mgr. Iva Přibylová, ZŠ TGM Borohrádek
(43 hlasů)

Nejprve jsme zhlédli nesestříhanou podobu natáčení
jednoho dílu Miniparlamentu, pořadu České televize, v
jehož čtyřech dílech naši žáci aktivně vystupovali.
Zvolený díl se týkal právě mezinárodní spolupráce.
Následovaly prezentace žáků pátého až devátého
ročníku věnované zadaným úkolům o zemích partnerů
– o Španělsku, Polsku a Turecku.

V další části projektového dne třídní kolektivy
vytvářely různé deskové hry, hračky z papíru, textilu,
dřeva, připravovaly návody či reklamu na své výrobky.
Projekt Comenius s názvem Let´s Create je totiž o
vedení fiktivní firmy a naše školní borohrádecká firma
s názvem Smart Toys For Smart Children se zabývá
výrobou hraček. Chceme, aby naše výrobky byly levné,
široce dostupné i šetrné k životnímu prostředí, proto
jsme zvolili pro jejich zhotovení recyklovatelný
materiál. Posledním úkolem bylo napsat o své práci
krátký článek pro blog projektu.

12

Děkujeme všem současným i bývalým žákům, rodičům
žáků a všem našim příznivcům za podporu, které si
velice vážíme. K výhře patří i získání 20 000 Kč v
soutěži o nejlepší školu a 5 000 Kč v soutěži o
nejlepšího učitele. O použití 25 000 Kč spolurozhoduje
žákovský parlament.
Projektové setkání čtyř zemí v Borohrádku
Ve dnech od 7. dubna do 13. dubna proběhlo první
velké setkání účastníků projektu Let´s Create. ZŠ TGM
Borohrádek přivítala 40 žáků a 13 učitelů ze Španělska,
Polska a Turecka.
První den patřil slavnostnímu zahájení v aule školy za
přítomnosti starosty města Milana Mačka. Při úvodním
ceremoniálu předal starosta města španělským
studentům diplom za druhé místo ve videosoutěži
Welcome to our town, která je součástí projektu
Crossing Borders Via Videos, jenž koordinuje ZŠ TGM
Borohrádek. Šestici borohrádeckých žáků pak starosta
předal odměnu za prvenství v této soutěži. Po
shromáždění v aule následovala prohlídka školy a
hospitace v hodinách.
Odpoledne jsme navštívili s partnery Pardubice.
Následující den jsme se vypravili do hlavního města.
Nechyběla návštěva Hradu, procházka po Karlově
mostu, Staroměstském či Václavském náměstí.
Účastníkům se líbila i návštěva petřínského bludiště a
krátký koncert Ústřední vojenské hudby se skladbami
vybranými speciálně pro zahraniční hosty.
Setkání bylo samozřejmě zaměřeno na plnění
projektových úkolů. Každá ze zúčastněných škol vede
po dobu dvou let fiktivní firmu. Zapojení žáci se
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zabývali průzkumem trhu, museli se rozhodnout, co
budou vyrábět, řešili otázku rozpočtu, promýšleli

SECA, s.r.o. a panu Petru Frolíkovi za možnost
exkurze a Ústřední vojenské hudbě za koncert
věnovaný zahraničním partnerům.
Před námi je v tomto školním roce ještě červnové
projektové setkání v polských Raclawicích.
Iva Přibylová
Ohlasy žáků
Při projektu jsme se spřátelili s Turky a udělali jsme si i
mimoprojektový výlet na bowling. Tam jsme se skvěle
poznali a užili si to. S Turky jsme měli skvělé přátelství
a loučení bylo těžké.
Martin Kubový

reklamu svých produktů i jejich odbyt. Borohrádecký
workshop byl věnován právě reklamě. Po teoretické
přípravě a shromažďování nápadů následovalo vlastní
natáčení reklamního šotu. Jako další doplňující
zaměstnání bylo zařazeno vytváření počítačové hry,
společné sportování či vědomostní soutěž. Tento den
zachycuje i reportáž České televize, na kterou najdete
odkaz na webových stránkách školy.
Zahraničním hostům jsme představili i naše krajské

Byla to výborná zkušenost. Naučili jsme se nové fráze
z angličtiny, prožívali jsme zážitky s Turky, kteří jsou
strašně výborní lidé. Já, který jsem měl doma dva
Turky, vím, jací jsou. Jsou milí, přátelští, za všechno
děkují a jsou vděční. S Turky se výborně mluví a je
s nimi ohromná legrace.
Jakub Vošlajer
Tenhle týden byl prostě nejlepší. Komunikace mezi
námi byla skvělá. Nejvíc jsem si rozuměla s Katalánci a
Poláky. Nejlepší byl výlet do Prahy, tam jsme se hodně
seznámili. Jsem ráda, že jsem poznala nové kamarády a
doufám, že se s nimi ještě uvidím. Na tenhle týden
nikdy nezapomenu.
Aneta Sazimová
Ze začátku jsem měla strach z toho, kdo ke mně
přijede, z toho jak se domluvíme, ale teď jsem
nesmírně ráda, že jsem se do tohoto projektu zapojila!
Potkala jsem se s mnoha lidmi, na které nikdy
nezapomenu! Všichni byli velice přátelští, milí.
Rozhodně nezapomenu na naše první foto nebo na můj
první pokus se s nimi domluvit. Moc mi chybí, jelikož
jsem za těch pár dní potkala opravdové přátele, a jsem
ráda, že jsme spolu v kontaktu! Zažila jsem
nezapomenutelné a doufám, že se s mými novými
přáteli ještě někdy setkám.
Nikola Mahutová

město, líbilo se jim i v Mateřské škole Borohrádek. I
přes nepřízeň počasí jsme si užili návštěvu
královédvorské ZOO.
Projekt Comenius je skvělou příležitostí k rozvoji
jazykových a počítačových dovedností, k poznávání
zemí partnerů, zvyků a tradic partnerských zemí a pro
naše žáky to byla rovněž příležitost vyzkoušet si úlohu
hostitele.
Příprava a realizace projektového setkání byla náročná,
ale vidět žáky čtyř zemí pohromadě, jak spolu
s úsměvem komunikují, jak se z nich stali během týdne
přátelé, kteří se jen neradi loučí, to opravdu stálo za to.
Děkujeme rodičům našich žáků za pohostinnost,
s jakou přistupovali k zahraničním studentům, které
měli ve svých rodinách ubytované. Děkujeme firmě
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Projektové setkání „Comenius Let´s create“ bylo pro
mě i pro ostatní zúčastněné velmi zábavné, zajímavé,
ale i poučné. Studenti ze zahraničí byli ubytovaní v
českých rodinách. Já jsem měla doma dvě Turkyně, se
kterými jsem se dost sblížila a doufám, že spolu
zůstaneme i nadále v kontaktu. Skamarádili jsme se i s
ostatními studenty z Turecka, Španělska i Polska, se
kterými jsme se dorozumívali anglicky. Každý den
jsme měli školou připravený pestrý program. Jsem
ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit. Na toto
setkání budu dlouho vzpomínat. Každému bych to
doporučila, nejen z důvodu procvičení angličtiny, ale i
poznání kultur jiných zemí.
Dorota Cikánová
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Projektové setkání bylo krásné. Máme spoustu
nádherných zážitků. Moc se nám všem stýská a když si
vzpomeneme na nejkrásnější zážitek, tak musíme určitě
říct, že to byla ta chvíle, kdy jsme se všichni loučili,
brečeli, ale zároveň se těšili a smáli se, že se znovu
uvidíme.
Michaela Zahajská, Jana Michalíčková
Návštěva interaktivní výstavy Od pravěku ke
Slovanům
V pondělí 15. dubna jsme byli se 3. třídou na výstavě
v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Přivítala nás
krásná žlutá budova a milý průvodce.
Na výstavě jsme viděli různé zbraně, nádoby, šperky a
věci z pravěku. V jedné místnosti na nás čekal mamut.
Vyzkoušeli jsme si různé činnosti, např. rozdělávat
oheň, drtit obilí na mouku a vyvrtat díru do kamene.
Mohli jsme si obléknout oděvy starých Keltů. Na závěr
prohlídky jsme vyplňovali pracovní listy. Informace do
listů jsme hledali po celé výstavě. Nakonec jsme si
nakoupili suvenýry, které nám budou ústecké muzeum
připomínat.
Celá výstava se nám moc líbila.
Za 5. třídu Iva Houštěková, Karolína Patricie
Urbánková a Adéla Vacková
Školní televize
Crossing Borders Via Videos
ZŠ TGM Borohrádek druhým rokem úspěšně
organizuje mezinárodní projekt eTwinning s názvem
Crossing Borders Via Videos, kterého se účastní školy
z jedenácti zemí Evropy.
Školy v rámci projektu tentokrát tvořily videa
v angličtině na téma „Vítejte v našem městě“. Žákům
ZŠ TGM Borohrádek byly všechny snímky
představeny na filmovém festivalu konaném dne 27.
března v budově kina. Podobný festival organizují i
ostatní zapojené školy. Při festivalech jsou také volena
tři nejlepší videa. Krátký film s názvem Vítejte
v Borohrádku, který zpracovali členové Školní televize
ZŠ TGM Borohrádek, se umístil s výjimkou Norska ve
všech zemích na prvním místě a získal tak celkové
prvenství. Druhé místo obsadila škola ze Španělska a
třetí skončila škola z chorvatského Šibeniku. Tým ze
ZŠ TGM Borohrádek zvítězil také v internetovém
hlasování.
Vítězné video můžete zhlédnout na webových
stránkách http://tv.zsboro.cz.
Další videa
Redakční tým Školní televize nadále zpracovává
Přehledy událostí, ve kterých shrnuje nejdůležitější
momenty ze života školy. Vybrané reportáže jsou také
odesílány České televizi. V uplynulém období byly na
webových stránkách ČT24 v sekci Vaše zprávy
uveřejněny reportáže o školním karnevalu, projektovém
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dnu, zimním pětiboji a Velké ceně Borohrádku – turnaji
v zápasu,
v době
uzávěrky
Zpravodaje
byla
dokončována reportáž o mezinárodním projektovém
setkání Comenius Let’s Create.
Michal Přibyl
Chtěli bychom jménem všech zapojených
do projektu Comenius Let’s Create poděkovat
paní ředitelce Mgr. Ivě Přibylové,
panu učiteli Michalovi Přibylovi
a všem, kteří nám umožnili spřátelit se s žáky
z Katalánska, Turecka a Polska.
Citát, který napsala kamarádka z Katalánska
skvěle vystihuje naše pocity.
„Není to o projektu ani o poznávání města,
ale o přátelství!“
Žákyně 8 B
Jana Michalíčková a Nikola Mahutová

Církevní základní škola
Velikonoční tvoření
Velikonoční tvoření má na naší škole dlouholetou
tradici. Společné tvoření žáků, rodičů a učitelů si u
mnohých našlo velkou oblibu a patří ke každoročnímu
vítání jara.
Ani letos se tvoření neobešlo bez pletení pomlázek,
krášlení vajíček, výroby přáníček, zdobení větviček a

neposledně i pečení z kynutého těsta (jidášky, kuřátka,
zajíčci, sluníčka …).
Každý z mnoha návštěvníků si pak domů odnášel
kousek jara, i když za oknem ještě vládla paní Zima.
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Návštěva spirituála školy P. Jana Kunerta na
počátku Velikonoc /Svatého týdne/

Mateřská škola

Velikonoční čas se začíná Květnou nedělí (Slavný
příjezd P. Ježíše do Jeruzaléma) a pokračuje Zeleným
čtvrtkem (Poslední večeře), Velkým pátkem
(Ukřižováním), Bílou sobotou (Ježíš je uložen do

Zápis do mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2013 / 2014
Mateřská škola Borohrádek oznamuje, že
ve středu 22. 5. a ve čtvrtek 23. 5. 2013 se
uskuteční zápis do mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2013 / 2014.
Zápis proběhne v 1. třídě mateřské školy
vždy od 9.00 do 11.00 hodin.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou
zveřejněna na webových stránkách
www.msboro.cz
Návštěva žáků a učitelů účastníků projektu Let‘s
Create v Mateřské škole Borohrádek

hrobu) a slavnou nedělí Zmrtvýchvstání. Všechny tyto
události křesťanské tradice si žáci a učitelé připomněli
se spirituálem školy P. Janem Kunertem. Při této
příležitosti jsme si uvědomili, že se Velikonoce
v průběhu dějin staly inspirací pro mnoho světových
umělců a daly tak vzniknout cenným uměleckým
dílům. A to jak v hudebním, tak i výtvarném umění.
Nepochybujeme o tom, že velikonoční tradice
neodmyslitelně patří ke kultuře a základní vzdělanosti
člověka.

V pátek 12. dubna 2013 navštívila Mgr. Iva Přibylová
ředitelka ZŠ TGM Borohrádek se studenty a učiteli ze
Španělska, Turecka a Polska mateřskou školu v
Borohrádku.
V 1. třídě mateřské školy jsme přivítali studenty ze
Španělska. Děti si pro ně připravily pásmo anglických
říkadel, písniček a pohybových her. Studenti si
prohlédli vybavení třídy a zapojili se do her společně s
dětmi.

Muzikohraní
Mgr. Michal Štursa nám představil muziku plnou
exotiky a zavedl nás do různých částí světa - Tibet,

Afrika apod. Seznámili jsme se s netradičními
hudebními nástroji: tibetské mísy, zvonky a činelky,
šamanský buben, djembe, ústní harfa, brumle,
didgeridoo, dešťová hůl,koncovka …. Na některé
nástroje jsme si mohli sami zahrát. Na africké bubny
s námi muzicírovali i učitelé.
CZŠ Borohrádek
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2. třídu navštívili učitelé a žáci z Turecka. Již 2 dny
předem se děti z 2. třídy seznamovaly s paní učitelkou
Irenou Klingerovou s krásami Turecka na počítači.
Zhlédly spoustu naučných videí o této zemi: krásy
Turecka a moře, pečení tureckého chleba, humorný
prodej zmrzliny v Turecku, tanec tureckých tanečnic,
zhlédly delfinárium, seznámily se s tureckou vlajkou,
poslechly si, jak zní turecká řeč a písně.
Pro návštěvu si paní učitelky připravily ukázkový
program s jarní tematikou, děti přednesly báseň o
mamince, zazpívaly písně o jaru, ukázaly jak každé
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ráno v mateřské škole cvičíme, zahrály též pohádku "O
kohoutkovi a slepičce. Pochlubily se také s novými

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek
Borohrádecká sokolovna doslova a do písmene
praskala ve švech.
Na již tradiční mezinárodní zápasnický turnaj, který se
konal 13. 4. 2013 v místní borohrádecké sokolovně, se
sjelo na 19 oddílů z celé České republiky. Pořadatelé
přivítali i jeden oddíl z Polska z města Žary.

tanečky a základy angličtiny. Turečtí kamarádi si také
zahráli tureckou lidovou hru v tureckém jazyce. Také si
chvíli s dětmi pohráli.
3. třídu navštívila skupina 18 dětí a 4 učitelů z Polska.
Děti předvedly krátké vystoupení, které se skládalo z
několika tanečků a písniček a návštěvníkům se velmi
líbilo. Potom následovalo asi hodinové posezení, které
probíhalo v radostné atmosféře. Děti z Polska si
Borohrádečtí činovníci se mohou pochlubit i rekordní
účastí 222 zápasníků a zápasnic.
Datum 13.4. ale mohl být pro borohrádecký zápas
osudný. Velká cena města Borohrádku mohla dřív
skončit, než vůbec začala. Při rozcvičování závodníků
se „ zřítilo“ na žíněnku z 10 metrů asi 1 m2 omítky ze
stropu. Nějakým zázrakem se nikomu nic nestalo a po
úpravách, seškrábání odfouklého zbytku stropu a
uklizení, mohl turnaj již bezproblémově začít.

povídaly a hrály s dětmi z mateřské školy a všem bylo
líto, když návštěva musela odejít, neboť ji čekal další
zajímavý program.
Komunikace mezi námi a našimi hosty probíhala v
anglickém jazyce. Chtěli bychom proto poděkovat
slečně Michaele Jedličkové a studentce Kateřině
Klingerové, které celý program v jednotlivých třídách
tlumočily do anglického jazyka a zajistily tak nám
všem vzájemnou a bezproblémovou komunikaci.
Prožili jsme s dětmi ze všech tří zemí krásné chvíle a
budeme se i do budoucna těšit na další nová a milá
setkání, která našim dětem rozšíří povědomí o tom, jak
je důležité navazovat přátelství mezi dětmi z různých
zemí Evropy..
kolektiv pracovnic mateřské školy Borohrádek
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Na třech žíněnkách vybojovávali svá utkání zápasníci a
zápasnice v kategoriích přípravek a mladších žáků
v zápase řecko – římském a ve volném stylu.
Zápasnický maratón trval od 8 hodin do 19 hodin a
borohrádečtí zápasnici vybojovali 5 medailí. Elen
SEMRÁDOVÁ ve váze do 30 kg a Kateřina KUBOVÁ
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ve váze 37 kg vyzápasily zlaté medaile, Ondřej SUS ve
váze 29 kg stříbro a Adam UHNAVÝ ve váze 21 kg
vyzápasil bronzovou medaili. Nejlehčím zápasníkem
turnaje byl Filip ŠKOP s 18 kg, který rovněž pro
borohrádecké barvy vyzápasil bronzovou medaili. V
družstvech obsadil TJ Sokol Borohrádek 9. místo.
Velké poděkování patří všem sponzorům, dárcům a
přispěvovatelům – AVEPO s.r.o, STAVITELSTVÍ
KAŠPAR s.r.o., kožená galanterie – Pavel Hajn, písník
Světlá, SECA s.r.o., Lékárna Mgr. Marie Adámková,
Kooperativa a.s., Ing. Miloň Vojnar, Pavel Zaujec a
Miloš Matouš - čestická hospoda, Repš Milan – hotel
Rambousek, Václav Kába, Petr Frolík – pražírna kávy,
LAGA s.r.o., TRIVOS – truhlářství v.o.s. a hlavně
město Borohrádek, kteří se podíleli jak na finanční, tak
i materiální pomoci a tudíž na zdárném průběhu celého
turnaje – Velké ceny města Borohrádek.
Díky všem mohl každý závodník turnaje dostat malý
dárek a první tři závodníci obdrželi i medaili, diplom a
věcnou cenu.
Závěrem je třeba podotknout, že po úvodních
nepříjemných „ peripetiích „ turnaj proběhl bez
vážnějších problémů, bez žádného zranění závodníků a
hlavně potěšilo pořadatele vyjádření trenérů, že se jim a
závodníkům turnaj velice líbil.
pořadatelé turnaje

Neděle 19.5.2013
Opočno – Borohrádek - Ohnišov
9.00 hodin
Odjezd autobusu v 8.10 hodin, zápas v Opočně
OKRESNÍ PŘEBOR ELÉVŮ
Sobota 11.5.2013
Solnice – Borohrádek - Rychnov
9.00 hodin
Odjezd autobusu v 8.15 hodin, zápas v Solnici
MLADŠÍ ŽÁCI
Pondělí 13.5.2013
Borohrádek – Doudleby n.O.

17.00 hodin

Středa 22.5.2013
Solnice – Borohrádek
17.00 hodin
Odjezd autobusu v 15.30 hodin, zápas na soup.hřišti
Pondělí 27.5.2013
Borohrádek – Ohnišov

17.00 hodin

Pondělí 3.6.2013
České Meziříčí – Borohrádek
17.00 hodin
Odjezd autobusu v 15.30 hodin, zápas na soup.hřišti
Pondělí 10.6.2013
Borohrádek – Rychnov B

17.00 hodin

HC Dynamo Borohrádek
TJ Lokomotiva Borohrádek
FOTBALOVÝ ROZPIS
MUŽI - 1.B TŘÍDA SK. B – Jaro 2013

Hokejisté v sezóně 2012 – 2013 reprezentovali naše
město velmi úspěšně v 5. ročníku Městské hokejové
ligy v Chocni.
Z 13 přihlášených klubů obsadili
vynikající 5. místo a navázali tak na velmi dobrou
tradici z minulosti.

Sobota 11.5.2013
FC Č.Meziříčí –
Borohrádek
17.00 hodin
Odjezd autobusu v 15.30 hodin, zápas na soupeřově hřišti
Neděle 19.5.2013
Borohrádek – Spartak Opočno

17.00 hodin

Sobota 25.5.2013
AFK Častolovice – Borohrádek
17.00 hodin
Odjezd autobusu v 15.45 hodin, zápas na soupeřově hřišti
Neděle 2.6.2013
Borohrádek – Sokol Černíkovice

17.00 hodin

Neděle 9.6.2013
Borohrádek – TJ Dobruška B

17.00 hodin

Sobota 15.6.2013
TJ Sokol Deštné – Borohrádek
17.00 hodin
Odjezd autobusu v 15.20 hodin, zápas na soupeřově hřišti
PŘÍPRAVKA
Sobota 11.5.2013
Borohrádek – Doudleby
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9.00 hodin

V ročníku odehráli 22 utkání, včetně velmi vypjatých a
zdařilých zápasů v závěrečné play-off, kdy v boji o páté
místo porazili tým Sokola Tisová vysoko 7 : 2.
Vše se odehrávalo před zraky mnoha fanoušků
z Borohrádku. Ti dokázali vytvořit velmi bouřlivou
atmosféru, za kterou by se nemusel stydět žádný klub
z vyšších a profesionálních soutěží.
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Patří jim za to poděkování. Na úspěchu se podílelo 22
hráčů, z nichž podle kanadského bodování byli
nejúspěšnější:
Roman Vašíček 27 bodů, Jiří Bárta 22 bodů, Marek
Maják 13 bodů, Jaroslav Bárta 11 bodů, Jaroslav Bárta
ml. 10 bodů, Václav Dvořák 10 bodů, Petr Hloupý 9
bodů, Jakub Klapal 8 bodů, Jakub Sajdl 7 bodů.
Celou porci 22 utkání bez jediné absence zvládli Pavel
Rydrych a Petr Hloupý.
Za to, že se hokejisté mohou této soutěže zúčastňovat je
nutné poděkovat také sponzorům, z nichž nejdůležitější
jsou město Borohrádek a ODEKO s.r.o. Týniště n.O.
Jindřich Vašíček

Je možné i přihlásit se na místě 6. července 2013 od
10.oo do 11.30 hodin.
zvýhodněné startovné*

základní startovné po 30.5.2013

150 Kč

250 Kč

STARTOVNÉ SE PLATÍ PŘI PREZENTACI !
*Zvýhodněné startovné platí pro závodníky, kteří se
přihlásí nejdéle do 30. května 2013 a to do 23.59
hodin.
Závodí se dle pravidel středečního
SPORTOVNÍHO POHÁRU 2013.

MULTI

Vyhlášené kategorie G - M.
Závodnice – závodníci, kteří nedosáhnou v den závodu
18 let, musí mít s sebou podepsané potvrzení od svého
zákonného zástupce, ve kterém souhlasí s její-jeho
účastí na závodě X-TRIATHLON BOROHRÁDEK
2013.

ZÁVOD STŘEDEČNÍHO MULTI
SPORTOVNÍHO POHÁRU 2013

3ATHLON® X- TRIATHLON
6. ČERVENCE 2013 BOROHRÁDEK
PLAVÁNÍ 0,6 km, KOLO 16 km, BĚH 6 km
ročník závodu: TŘETÍ
místo závodu: BOROHRÁDEK Rychnov n/ Kn.
ředitel závodu: Jan Jelínek, tel.č. 604 706 605,
jan.jelinek@3athlon.com

Časový harmonogram:
10.00 – 11.30 hodin prezentace
12.00 hodin
start závodu
15.00 hodin
vyhlášení výsledků
Další ustanovení: na www.3athlon.com

Kosmetický salon „OLGA“
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*

Propagace, přihlášky a výsledky závodu:
www.czechtriseries.cz, www.3athlon.com
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Těší se na Vás Olga Fedrselová
Moje webové stránky:
www.kosmetikaolga.cz
Objednávky: mobil 728 513 002
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Historie
Čtení z farní kroniky – 8. část
XIX. P.Josef Pohl
narozen dne 10. července 1846 na Lomech, osadě vesnické, příslušné k farnosti Dobré, z rodičů rolnických. Školu
obecnou jednotřídní navštěvoval v Osečnici. Po vyjití ze školy tkalcoval doma po dvě zimy, pak dán byl na večerní
zámečnictví do Rehberka (Liberk), kdež 18 měsíců strávil, načež k přání matky poslán byl do Skuhrova, by se
připravil na zkoušky tehdáž předepsané 4. třídy (praeparandy), potřebné ku vstoupení do středních škol. Pobyl tam
od Velikonoc do konce druhého školního roku. Veden učitelem vzorným p. Holečkem vykonal zkoušku v Hradci
Králové roku 1863 a vstoupil 17 letý do gymnázia tamže, kdež odbyv si maturitu přijat byl do bohosloveckého
ústavu a r. 1875 dne 10. srpna od právě nastoleného nejdůstojnějšího p. biskupa Josefa Jana Haise na kněžství
vysvěcen 29* letý.
Za kaplana poslán byl do Borohrádku, kamž přibyl dne 15. prosince 1875 ve středu odpoledne ve 4 hodiny. Zde co
kaplan podnikl sbírku s tamějším kupcem Františkem Prstkem na opravu a vyzdobení sochy sv. Trojice, což stálo
120 zl.
Po úmrtí dp. faráře Františka Šolce stal se dne 18. dubna 1882 administrátorem fary borohrádecké, na kterou po
odbytí konkursní zkoušky v květnu ku své žádosti praesentován od Jeho Excelence pana hraběte Františka z
Lützow listem daným v Išlu dne 12. října 1882, investován od vysoce důstojného pana generálního vikáře Jana
Raise a dne 5. listopadu instalován od tehdejšího vdp. bisk. vikáře a faráře týništského p. Antonína Skokana.
Kazatelem při tom byl P. Tomáš Fiala, kaplan častolovický.
Již za nemoce p. faráře a v administraci měl právo binace na zasvěcené svátky. Ještě za administrace dán mu
v srpnu za kaplana P. Alois Dokonal, který na začátku března 1883 poslán do Vamberka za kaplana, pak celá tři
léta byl bez kaplana s právem binace. Školy zde dříve byly: v Borohrádku jedna dvoutřídní a tři jednotřídní po
osadách. Při nastoupení za faráře zdvojnásobily se třídy. Doma 4, v Šachově 2, ve Žďáru 2, jen v Čermné ještě
několik let byla jedna třída. Jednou tolik práce ve školách a za nedostatek kněží místo dvou byl zde jeden kněz. Za
tou příčinou v Šachově a ve Žďáru obdrželi páni řídící učitelové vyučování náboženství.
Nemoha stačiti vždy dvakráte kázati vzal k radě vdp. bisk. vikáře r. 1885 missie, které o 4 kněžích z kongregace
redemptoristů v Litovli za rektora Tomáška, Rollera, Částka, Hoffmana zdařile zde od 1. – 12. března působili a
pravé hody duchovní zdejším ovečkám připravili.
Hned na počátku svého farářování dne 12. listopadu 1882 sám si několik lepších domů obešel a získal několik
členů pro „odvětví jednoty k uctění Svátosti oltářní a ku podpoře chudých chrámů.“ Ze spolku toho obdržel do roku
1893 incl. 2 bílé kasule, 2 červené, 1 modrou, 1 černý pluviál, 1 kasuli černou, 1 dalmatiky černé; 1 albu, 1 rochetu
a drobného prádla i cingula a štoly zvlášť. Nyní ještě 38 členů zde a odvádí se na příspěvcích okolo 15 zl. ročně.
Roku 1882 za administrace ještě strhány břehy potoka. Druhý rok dal je opraviti značným svým nákladem (viz
jinde) a pak následující léta dále opravoval a vrbovím vysazoval.
Ač věděl, že se stromoví nedaří na farské zahradě, předce vida, že několik stromů ovocných tam odedávna stojí, dal
do jam kompost a nasázel v několika letech na 70 stromů ovocných a divokých (kaštanů a 4 lípky). Však právě
uhodila nepříznivá léta, velká vedra, sucho aneb v zimě přílišné mrazy, takže několik jich zahynulo zvláště mrazy.
Předchůdce platil equivalent. Dle „Pastýře duchovního“ dověděl se J.P., že možno žádati za vrácení. Žádal a
vráceno bylo 80 zl. Pro dědičku po předchůdci 40 zl., a pro něho 40 zl. Od té doby neplatí více ekvivalent.
Po řídícím učiteli Václavu Dostálovi, který obstarával chór, zemřelém 1882, nikdo z nástupců ani kolegů neznal se
v hudbě, aby mohl chór zastávati. V té tísni předložil věc v obecním zasedání a dosáhl toho, že obec pro
samostatného varhaníka uvolila se ročně platit – z počátku na byt 30 zl., pak 50 zl. až konečně dala ročně 74
zlatých. Prvním varhaníkem byl zde František Stusák, po něm Arnošt Seykora, Method Mašíček z Lišně na Moravě
a konečně od března 1891 Jan Volk. Od velkostatku dostává 17 metrů dříví, od kostela na fundace a struny as 8 zl.
Za Stusáka opraveny varhany zde za 30 zl., na Šachově za 70 zl., aby se aspoň na nich hráti mohlo.
Hřbitov v Borohrádku kolem kostela rozložený byl poněkud malý a naléháno příslušnými úřady k jeho z místa
přeložení. Roku 1885 vydán výkaz úmrtí příslušných k tomuto hřbitovu. Šestiletý průměr vykazoval 50 velkých a
25 do 9 roků zemřelých. Bylo zvykem pohřbívati do rodinných míst a tak se často stávalo, že se přišlo vedle
mrtvoly nedávno pochované. I tato okolnost známa byla úřadům, ač postaráno bylo o to, aby do čerstvého hrobu se
nekladlo tím, že dlouhým ostrým ocelovým prutem do řídké půdy písčité vráženo k vyzkoumání, zdali rakev již
setlelá jest. Roku 1886 vyslána komise na místo k zjištění, zdali třeba přeložení aneb jen rozšíření jeho. Okresní
lékař Urban zastával prvnější, od obce dožádaný zástupce Janderka proti němu hájil poslednější. Věc sporná
vyřízena u ministerstva ve smyslu obce pro rozšíření ale tak, aby na místě od kostela k městu více se nepohřbívalo.
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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 15.6.2013
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