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číslo 1
2011

leden –únor 2012

LEDEN
TJ Lokomotiva Borohrádek
oddíl kopané a Město Borohrádek
srdečně zvou na
SPORTOVNÍ PLES
v sobotu 28. 1. 2012 od 20.oo hodin
v sokolovně Borohrádek.
Hraje: DUELL Bohumila Šaldy
Vstupné 70 Kč,
předprodej vstupenek
na tel. č. 604 925 582,
bohatá tombola

ÚNOR
Český rybářský svaz, místní
organizace Borohrádek,
Myslivecké sdružení „Orlice“
Borohrádek a
Město Borohrádek Vás srdečně
zvou na ples,
který se koná v sobotu 25.2.2012
od 20.oo hodin
v sokolovně v Borohrádku.
Hraje: Jane´S beet Pardubice.
Vstupné 80 Kč, předprodej
vstupenek na městském úřadu,
bohatá tombola
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 7.11.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloženém znění.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem mobilní
buňky na dobu určitou.
Uzavření nájemní smlouvy v domě č.p. 573, ulice
Jiráskova na dobu určitou.
Rozpočtová opatření č. 27 a 28.
Rozpočtové opatření č. 29 - úprava prostoru u
zastávky u CZŠ 20.000 Kč.
Žádost ředitelky MŠ o měření radonu v MŠ.
Žádost církevní základní školy o výměnu vstupních
dveří.
Pracovní návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2009 – daň z nemovitosti.
Udělení licence k provozování autobusové linky
společnosti Veolia Transport.
Nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 185/1,
948/31, 981 a část o,č, 185/2.
Záměr pronájmu pozemku p.č. 581/19.
Výpověď dohody o poskytování služeb v požárně –
technickém zabezpečení provozu na letišti Hradec
Králové, uzavřené s Leteckými službami a.s. Letiště
čp. 98 Hradec Králové - Věkoše ze dne 22.2.2010.
Zamítá:
Žádost o pronájem plochy na náměstí za účelem
umístění stálého prodejního stánku.
Bere na vědomí:
Ukončení nájemní smlouvy v bytovém domě č.p.
554, ulice Nádražní.
Žádost o zachování pásu zeleně mezi SECOU a
nemovitostí čp. 406.
Nesouhlas nájemníků domu č.p. 573, ulice Jiráskova
s barvou hydroizolační folie pro opravu hydroizolací
teras.
Oznámení o technické závadě na kanalizační
přípojce ulici T.G. Masaryka u čp. 8.
Informace o poničení vázy a jednání s pojišťovnou.
Závěr z inspekce HZS o nutnosti dovybavení
velitelského vozu.
Informaci ředitelky základní školy TGM o školních
aktivitách ZŠ TGM.
Postupuje k projednání v zastupitelstvu:
Žádost o koupi pozemku p.č. 5/2, 117/1 v k.ú.
Šachov.
Výtah z usnesení rady ze dne 21.11.2011
Rada města Borohrádek

Schvaluje:
Program jednání v předloženém znění.
Žádost o zakoupení pohárů na turnaj v sálové kopané
„Memoriál Vratislava Matějuse“.
Souhlasná stanoviska ke čtyřem žádostem o udělení
autobusové licence.
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje
JSD.
Přizvání statika k prověření stavu domu čp. 14 na
náměstí.
Zbourání chátrající stavby kolny u církevní základní
školy.
Bere na vědomí:
Informaci o částečné uzavírce silnice I/36.
Povolení ke zkušebnímu provozu teplovodního kotle
firmy SECA na dřevní nekontaminovanou hmotu.
Oznámení o společném jednání o návrhu Územního
plánu Horní Jelení.
Projednání návrhu zadání Územního plánu Vysoké
Chvojno.
Projednání návrhu zadání ÚP Veliny.
Informaci o připravované novele zákona o přechodu
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí.
Informaci Pozemkového fondu ČR o zamítnutí
převodu pozemku.
Informaci o schválení projektu: „ Život
v Borohrádku společně s Cieplowody“.
Schválení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu
Comenius Regio.
Možnost rozšíření výpůjční doby městské knihovny.
Informaci o možném elektronickém zabezpečení
hasičské zbrojnice.
Informaci o nutnosti povinných zimních pneumatik
na hnacích nápravách hasičských vozů.
Informaci ředitelky školy o volných dnech v ZŠ
TGM.
Informaci ředitelky školy o chystaných změnách
financování regionálního školství.
Výtah z usnesení rady ze dne 12.12.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloženém znění.
Inventarizační směrnici.
Jmenování inventarizačních komisí.
Odpisový plán.
Zadání zakázky na Opravu sociálního zařízení v
budově městského kina.
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Vyjmutí bytu č. 6 v ulici Nádražní, čp. 554 z prodeje.
Požadavek hasičů na koupi počítače.
Přijetí dotace MPSV na krytí pojistného v souvislosti
s výkonem veřejné služby.
Odměny pro SPOZ.
Realizaci poptávky na výběr nové pojišťovny.
Smlouvu o výkonu OLH mezi městem Borohrádek a
Lesním družstvem Vysoké Chvojno.
Schvaluje bezesmluvní užívání pozemku p.č.
st.115/2 v k.ú. Borohrádek do vyřešení odkoupení
tohoto pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Zamítá:
Žádost Farní charity Rychnov nad Kněžnou.
Bere na vědomí:
Nabídku firmy Kocman na servisní činnost pro
zajištění provozu lokálního výstražného systému
města Borohrádek.
Informaci ředitelky školy o výhledu na počty žáků
pro nejbližší roky.
Informaci o zasíťování lokality u statku a o řešení
situace v lokalitě na Žďár n.O.
Informaci o možném prodloužení smlouvy s BA
WAZA s. s r.o.
Řešení odměn JSDH.
Organizaci silvestrovských oslav.
Potřebu úklidu deponie na hranici pozemku DD a
města.
Postupuje do zastupitelstva:
Projednání přijetí dotace na cyklostezku Zámlýní –
Bozetice.
Námitky k územnímu plánu.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 14.12.2011
Bere na vědomí:
Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.
Informaci o průběhu přípravy stavby pro výstavbu
RD, která bude pokračovat pouze v lokalitě za
statkem.
Schvaluje :
Program zasedání v upraveném znění (vypuštěn bod
11.).
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel Krupka,
Ing. Peter Janega, Mgr. Jindřich Vašíček.
Smlouvu č. 11RRD7A – 0012 včetně Dodatku č. 1
k dané smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. (Cyklostezka Zámlýní Bozetice) s podmínkou 100% dofinancování
z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
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Smlouvu č. CZ. 3.22/3.3.02429 o financování
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci
Operačního
programu
přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007
– 2013.
RO č. 30 – průběhový transfer ZŠ Borohrádek.
RO č. 31 – úprava příjmů a výdajů za rok 2011.
Rozpočtové provizorium pro 1. čtvrtletí roku 2012.
Čerpání finančních prostředků bude v rozsahu
skutečného rozpočtu města Borohrádek za totéž
období roku 2011. ZM zároveň pověřilo správce
rozpočtu provést rozpočtové změny i mimo § s tím,
že RM a ZM budou s provedenými opatřeními
podrobně seznámeni na nejbližším zasedání.
Záměr odkoupení, případně převod místní sokolovny
do majetku města.
Akceptaci
námitek
podaných
k rozhodnutí
zastupitelstvu města Borohrádek před veřejným
projednáním návrhu úpravy územního plánu města
Borohrádek, v rozsahu doporučení, zaslaném
v dopise ze dne 8.12.2011 č.j. ÚPSÚ 6249/1131940/11-J Odborem územního plánu - stavebního
úřadu Městského úřadu Kostelec n. Orlicí - viz
příloha dopisu.
Žádost o změnu územního plánu města na pozemcích
p.č. 573/3 a 573/1 v k.ú. Borohrádek. Zadavatel si
hradí náklady sám v plné výši.
Záměr odkoupení pozemku p.č. st. 115/2 o výměře
26m2 v k.ú. Borohrádek od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Zrušení záměru prodeje bytu č. 6 v bytovém domě
čp. 554 schváleném usnesením č. KST – 336/09
Dol., ze dne 27.5.2009.
Zamítá:
Záměr prodeje a podmínky prodeje pozemků p.č 5/2
a p.č.117/1 v k.ú. Šachov u Borohrádku.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2011, který se vyznačoval
především pokračující ekonomickou recesí. Myslím,
že zasáhla bez rozdílu každého z nás, což nám všem
způsobilo nemalé starosti a problémy, které jsme
museli řešit a překonávat. Podobně tomu bylo i
v případě města. Snižující se příjmy nás nutily
maximálně šetřit, což se promítlo do všech oblastí,
především však do omezení investic a rozvojových
aktivit. Za dané situace bylo cílem veškerých
rozhodnutí zajištění bezproblémového chodu úřadu,
školských zařízení, běžné údržby a přitom neomezit
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podporu společenských, spolkových, kulturních a
sportovních aktivit.
Hospodaření města dopadlo podle prvních výsledků
dobře. Město plnilo své závazky a ke konci roku
disponuje mírným přebytkem hospodaření, který se
bude hodit na splátky úvěru použitého k zateplení
školských budov.
Jednou z prvních akcí, která bude realizována, je
rekonstrukce sociálních zařízení v městském kině a
instalace datového projektoru. Tato investice nám
umožní rozšířit možnosti využití kinosálu pro různé
prezentace, přednášky, besedy, apod. Obě investice
v rozpočtované výši 520 tisíc zrealizujeme s dotační
podporou, kterou jsme získali v rámci projektu česko
– polské spolupráce: Společné dějiny a tradice – to je
naše koalice!, reg. č. PL.3.22/3.2.00/11.02582.
V jarních měsících bude realizována částečná obnova
vodohospodářské infrastruktury na náměstí, což má
přímou souvislost s plánovanou úpravou křižovatky,
včetně navazujícího prostranství. Tato akce je
rozpočtována ve výši zhruba 7 mil. Kč, přitom podíl
Ředitelství silnic a dálnic, činí cca. 6 mil. Kč.
Po značných komplikacích s vlastnickými právy
k pozemkům jsme rozhodli v zastupitelstvu města o
urychlení přípravných prací vedoucích k získání
stavebního povolení pro plánovanou výstavbu
rodinných domků v lokalitě Za statkem. V letošním
roce bychom rádi zahájili postupné zasíťování
lokality a co nejdříve i prodej parcel. Příprava
pozemků pro výstavbu je naší hlavní prioritou pro
současné i budoucí období.
Po tříletém úsilí se podařilo prosadit dokončení
rekonstrukce silnice č. II/317 Borohrádek – Čermná
nad Orlicí, která se zrealizuje s dotační podporou EU
nákladem přibližně 70mil. Kč. Pokud se podaří
získat dotační podporu ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, o kterou žádáme, zrealizujeme letos
plánovanou výstavbu chodníku podél silnice č. I/36
na Zámlýní. V jednání je i výstavba cyklostezky
Borohrádek - Šachov a Zámlýní – Bozetice. Pokud
nám to rozpočet dovolí, pustíme se i do potřebné
rekonstrukce osvětlení v základní škole TGM.
Rok 2012 nebude dle informací ekonomických
prognostiků vůbec jednoduchý a potvrzují to i první
opatření vlády v podobě navýšení DPH, spotřební
daně a řady dalších cenových úprav, které nejsou dle
sdělení kompetentních orgánů konečné. Ministerstvo
financí odhaduje výši našich příjmů pro letošní rok
na úrovni roku 2008. Pokud si tato čísla srovnáme a
promítneme do nákladů nárůst cen energií,
spotřebních materiálů a řadu dalších aspektů,
můžeme očekávat propad příjmů o 8-10%.
To je také důvodem mnoha otazníků, které nám
neumožňují
přijmout
a
uzavřít
v souladu
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s programovými cíli garantovaný plán akcí v širším
měřítku.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál pěkný,
a já věřím, že i úspěšný rok 2012.
Milan Maček, starosta

Informace o místním poplatku
za komunální odpad v roce 2012
Správce místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů upozorňuje
občany, že poplatek na rok 2012 je splatný do
31.5.2012.
Sazba poplatku 500 Kč/osoba.
- Poplatek platí každá fyzická osoba, která má na
území obce trvalý pobyt, a to i v případě, že se
v obci nezdržuje.
Výjimkou jsou osoby, které jsou osvobozeny
Obecně závaznou vyhláškou např. osoby
dlouhodobě hospitalizované, ústavně léčené, osoby
hlášené k trvalému pobytu na „ohlašovně“, osoby
ve výkonu trestu, osoby prokazatelně dlouhodobě
žijící minimálně 6 měsíců mimo území ČR.
Vznik a zánik nároku na osvobození musí být
prokázáno např. písemným potvrzením.
- Poplatek platí fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši
odpovídajícímu poplatku za jednu fyzickou osobu.
Způsob úhrady
- v pokladně MěÚ
pondělí 7.3o-11.3o hodin 12.3o – 17.oo hodin
středa 7.3o-11.3o hodin 12.3o – 17.oo hodin
- převodním příkazem
č.účtu: 1118159329/0800
variabilní symbol – rodné číslo poplatníka
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas bude poplatek
poplatníkovi vyměřen po lhůtě splatnosti
platebním výměrem včetně 100 % navýšení.
Další informace o místním poplatku Vám podá pí.
Machová, ekonomický odbor, tel.č. 494 381 602.
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Informační servis městského úřadu

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
Sofie Kadrmasová

13.11.2011

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
14.01. MUDr. Havlová Marie
15.01. MUDr. Hlavsová Lenka
21.01. MUDr. Hrbáčová Eva
22.01. MUDr. Ježková Marie
28.01. MUDr. Kačerová Veronika
29.01. MUDr. Kašková Kateřina
04.02 MUDr. Kašparová Dagmar
05.02. MUDr. Kašparová Helena
11.02. MUDr. Loukota Jan
12.02. MUDr. Malátková Ludmila
18.02. MUDr. Nentvichová Eva
19.02. MUDr. Plšková Ivona
25.02. MUDr. Podolská Jana
26.02. MUDr. Pokorná Jaroslava
03.03. MUDr. Pokorná Věra
04.03. MUDr. Přibylová Marta
10.03. MUDr. Ptačovská Eva
11.03. MUDr. Seidlová Zdenka
17.03. MUDr. Skřičková Zdena
18.03. MUDr. Stejskalová Věra

adresa ordinace
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdr. středisko, Kout 566, Borohrádek

telefon
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494381 263

Město Borohrádek vyhlašuje termín pro podávání připomínek k připravované změně Územního
plánu města Borohrádek.
Po dokončení právě projednávané ÚPRAVY územního plánu se budou moci zahájit práce
na změně územního plánu.
Připomínky a podněty na změnu územního plánu je možné podat písemnou formou do 28. února
2012 na adrese:
Město Borohrádek
Husova 240, 517 24 Borohrádek
Všechny žádosti o změnu územního plánu podané v rozmezí let 2006 – 2011 zůstávají v platnosti a
budou před zadáním změny územního plánu projednány zastupitelstvem města.
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Knihovna
KNIŽNÍ NOVINKY – leden 2011
Pro dospělé:
Sinclairová S. Baťa, švec pro celý svět
Pospíšilová J. Kejklíř, Smrt a blázen
Eidler P. Muž na špinavou práci
Andrewsová V. Pavučina snů
Šinkarjov L. Všecko jsem skoro zapomněl
Small B. To srdce mé
Javořická V. Bratříček
Kessler L. Hlídka smrti
Braun L.J. Kočka, která cítila krysu
Jansa P. Malér s modrou krví
Brůhnová M. Paní spravedlnost
Švecová J. Zrození bestie
Bauer J. Záhady českých dějin
Chramostová V. Vlasta Chramostová
Lauerová S. Hračka
Viewegh M. Mafie v Praze
Pro děti:
Payne C.D. Mládí v hajzlu
Brezina T. Dračí meč – Ďáblova hora
Klub záhad – Ostrov náhrobků
Smith L.J. Upíří deníky – Osvobození
Sol M. 3 holky na stopě – Honička v podzemí
Peyo Příběh Šmouly mrněte
Kirschnerová D. Hurvínkova cesta do Tramtárie
Castová P.C. Škola noci – Probuzená

15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.00
15.30-18.30

hodin
hodin
hodin
hodin

06.2.
13.2.
20.2.
25.2.(SO)
27.2.

15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.30
15.30-18.00
15.30-18.30

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Kontaktní osoba:
Čestmír Kliment,
Husova 324, Borohrádek

Hana Sedláková
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Vše pro Vaši dokonalou zahradu
Aktuálně nabízíme roubování a odborný
řez stromů a keřů.
Bc. Petr Kliment
Telefon: 777 620 076
E-mail: info@-rostliny.cz,
www.e-rostliny.cz

Výpůjční doba leden a únor 2012:
16.1.
23.1.
28.1.(SO)
30.1.

Návrhy, realizace
a údržba zahrad

Zpravodaj 1/2012

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Hradci Králové

informuje o

zahájení působnosti oddělení zaměstnanosti

na kontaktním pracovišti Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí čp. 38 (budova Městského úřadu – přízemí)

od 1. ledna 2012
Jedná se o spádové oblasti Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí,
Doudleby nad Orlicí a Častolovice.

Prosíme všechny uchazeče o zaměstnání a zájemce
o vstup do evidence úřadu práce z výše uvedených
spádových oblastí, aby využili možnosti vyřídit si
záležitosti ohledně zprostředkování zaměstnání na
tomto kontaktním pracovišti.

Město Borohrádek si Vás dovoluje pozvat na

který se koná v sobotu 17. března 2012
od 20.oo hodin
v sokolovně v Borohrádku

Hraje: KOPLAHO BAND
Bohatá tombola
Občerstvení zajištěno
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů
„JAKÉ odpady vznikají
v domácnostech?“
Co s listím, trávou a se zbytky ovoce a zeleniny
z kuchyně?
V současné době je přirozené třídit jednotlivé
složky odpadu. Ve většině měst a obcí jsou
dostupné sběrné nádoby na separované složky
domovního odpadu - papír, plasty a sklo.
V domovním odpadu je však také významně
zastoupen biologicky rozložitelný odpad tzv.
bioodpad. Rozbory směsného odpadu ukázaly, že
je zde zastoupen zhruba 40-ti procenty. A co
s ním? V současné době většinou končí převážně
na skládkách, kde hnije a tvoří se zapáchající
skládkové plyny. Hlavní součástí skládkového
plynu je metan, který je zároveň silným
skleníkovým plynem. Lepší a šetrnější cesta je
proto bioodpad třídit a využívat ho. Bioodpad
představuje jediný druh domovního odpadu, který
si můžeme sami doma přeměnit na kvalitní
organické hnojivo - kompost. Je natolik běžný, že
si mnohdy ani neuvědomujeme jeho hodnotu. Zde
se vlastně ani nedá hovořit o odpadu, neboť v
každé fázi se jedná o organickou hmotu, která se
mění a je přepracovávána pro další použití. Pro
mnoho lidí na venkově bioodpad nepředstavuje
žádný problém, neboť jej beze zbytku zužitkují
jako
krmivo
pro
domácí
zvířata,
či
kompostováním.
Stačí malá zahrádka a bioodpady z kuchyně i ze
zahrady lze kompostovat. Bioodpady jako trávu,
listí, nasekané větve, zbytky ovoce a zeleniny lze
kompostovat na volné hromadě nebo v zásobnících
tzv. kompostérech. Ty si lze zakoupit v obchodech
se zahradnickými potřebami či jednoduše vyrobit.
Na rozkladu materiálu v kompostu se podílí
bakterie, houby a další živočichové. Hlístice,
roztoči, chvostoskoci a mnohonožky se podílí na
rozkladných procesech a významně tak přispívají
k tvorbě kompostu. Organizmy potřebují dostatek
vzduchu a vody, proto je třeba sledovat vlhkost
kompostu a přehazovat ho. Kompost lze výhodně
osázet dýní a okurkami. Listy rostlin chrání
kompost před prudkým sluncem a přívalovým
deštěm, kompost poskytuje rostlinám živiny.
Hotový kompost lze využít ke hnojení trávníku,
záhonů i domácích květin. Přeměnou bioodpadů ze
zahrady a z kuchyně si lze zadarmo vyrobit
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jedinečné organické hnojivo, které obsahuje
humusové látky zvyšující kvalitu půdy. Humus na
sebe dokáže vázat vodu, živiny a významně tak
ovlivňuje strukturu, kyprost a mikrobiální osídlení
půdy. Kompostovat bioodpad se vyplatí.
Ne však každý má vlastní zahradu, na které by
mohl kompostovat. V současné době však existují
i další možnosti jak využít bioodpad. Pokud
bydlíte v činžovním či panelovém domě, můžete se
sousedy založit komunitní kompostoviště. Ve
speciálních boxech, které jsou uzamykatelné a
brání přístupu hlodavců lze kompostovat
bioodpady z kuchyně i z přilehlé zeleně. Výsledný
kompost je zpravidla využíván v místě vzniku. Lze
ho použít na přípravu substrátu pro pokojové
rostliny či ho aplikovat na zeleň v okolí domu.
Komunitní kompostování má nejrůznější podobu,
která závisí na velikosti komunity, jež se do
činnosti zapojí. Charakteristické pro tento druh
kompostování je dozor pověřené osoby nad
chodem kompostoviště. I při tomto způsobu
kompostování je důležité zajistit provzdušňování
kompostu a pravidelně sledovat čistotu vstupní
suroviny - bioodpadu.
Proč třídit bioodpad?
Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun
směsných komunálních odpadů, z toho přibližně
40% tvoří biologicky rozložitelné komunální
odpady (BRKO). Tyto bioodpady by mohly být
vytříděny a využity pro výrobu bioplynu,
elektrické energie a kompostu, který může obohatit
zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.
Za neplnění skládkové směrnice nám hrozí i
pokuty v řádech miliard Kč.
Se vstupem do Evropské unie jsme se zavázali
snížit množství bioodpadů ukládaných na skládky.
Již v roce 2010 jsme měli snížit množství
bioodpadů na skládkách o 25%, v roce 2013 to má
být o 50% a v roce 2020 o 65% ve srovnání s
množstvím v roce 1995. Česká republika své
závazky zcela neplní a hrozí nám tak pokuty v
řádech miliard Kč. Občané svým odpovědným
přístupem tak mohou přispět k odvrácení
zbytečných penalizací.
Třídění bioodpadů v domácnostech je řešení.
V případě, že by se ve všech domácnostech třídil
bioodpad, mohly by teoreticky veškeré dnes
nevytříděné bioodpady z domácností pokrýt roční
spotřebu elektrické energie pro cca 14 000
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domácností a dodat potřebné organické hnojivo
pro cca 76 000 ha orné půdy, což je pouze malá
část veškeré zemědělské půdy, která by komposty
z bioodpadů mohla využít.
Z jedné tuny bioodpadu je možné vyrobit až
100m3 bioplynu, ze kterého se v kogeneračních
jednotkách může vyrobit 198 kWh elektrické
energie a 348 kWh tepla. Zbytky rostlinných
materiálů, které pod slunečními paprsky rostly a
zrály, se v uzavřených reaktorech bioplynových
stanic bez přístupu vzduchu rozkládají. Anaerobní
bakterie, které rozklad realizují, produkují
energeticky hodnotné plyny - především metan.
Bioodpad se následně kompostuje a vzniklé
organické hnojivo - kompost - se může dále
aplikovat do půdy. Tím se využití bioodpadů
maximalizuje.
Průměrná
roční
produkce
bioodpadu z domácností činí na jednoho obyvatele
cca 50 kg (bez zahradního odpadu), což
představuje cca 10 kWh elektrické energie. Pro
srovnání: Pokud máte doma novější (úspornější)
televizi, můžete se za svoji roční produkci
bioodpadu cca 1/2 roku dívat na zprávy (30 min
denně).
RED – čerpáno z internetových stránek
občanského sdružení EKODOMOV

ekologicky zlikvidovat odpady ze zahrad a
domácností místo toho, aby končily v popelnicích a
neb (jak se často setkáváme) na černých
skládkách, které se musí následně likvidovat a ve
většině případů bez postihu původce.
Možná teprve až novela zákona, která připravuje
zvýšení části poplatků za odvoz odpadů, nás teprve
donutí se zamyslet nad možnostmi snižování
množství odpadů produkovanými domácnostmi a
nad způsoby platby za jejich odstraňování. Tyto
možnosti plateb si zastupitelstva obcí volí samy a
mají na výběr ze tří variant:
1. místní poplatek za trvale žijící obyvatele a rekr.
nemovitost (nyní zvolen v Borohrádku),
2. dle zákona o odpadech za počet odvezených
popelnic – tedy dle skutečného množství odpadů,
3. smlouvy o svozu komunálního odpadu mezi
městem a jednotl. osobami.
Jedním z hledisek pro určení způsobu plateb by
měla být především motivace. Ti občané, kteří
poctivě třídí a produkují minimální množství
směsného odpadu, by neměli platit za odpad těch,
co netřídí vůbec.
Velkoobjemový kontejner u „KOVOŠROTU“.
Kontejner na velkoobjemový odpad je otevřen do
21.4.2012 vždy v sobotu připadající v kalendáři na
sudý týden v čase od 8.oo hodin do 12.oo hodin.

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově
přijatými zákony sociální reformy

„Hnojit kompostem už nebudeme, zase měla jen pár jablek“

Dovětek redakce:
Třídění a kompostování bioodpadu je nenáročná
činnost, která má velký dopad na kvalitu našeho
životního prostředí. V městečku jako
je
Borohrádek, kde převažuje zástavba rodinných
domů se zahradami, by mělo být snahou (a
samožřejmostí)
všech
vlastníků
zahrádek
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K nově přijatým zákonům sociální reformy, které
vstupují v účinnost 1. ledna 2011, dostávají
poradny Národní rady osob se zdravotním
postižením množství dotazů. Pracovníci poradny
NRZP ČR v Praze pod vedením JUDr. Jana Hutaře
proto zpracovali odpovědi na 56 nejčastějších
otázek.
Otázky jsou rozděleny podle jednotlivých zákonů,
a to počínaje zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách
pro osoby se zdravotním postižením a pokračují
novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, zákonem č. 111/2006 Sb., o
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hmotné nouzi a končí novelou zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti. Na poslední straně jsou
potom odpovědi, které nelze přiřadit k jednotlivým
zákonům.
Poradna je i nadále k dispozici, pokud by někdo
něčemu zcela nerozuměl, může se dotázat na
adrese poradna@nrzp.cz, tel.: 266 753 427.
OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ
ZMĚNY V ROCE 2012

Část první:
Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní
pomůcku
Otázka 1:
Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a
příspěvku na zvláštní pomůcku – nejasnost, co
bude patřit do mobility a co do kompenzačních
pomůcek?
Odpověď:
Příspěvek na mobilitu
- Jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která
je poskytována osobám starším jednoho roku,
které nejsou schopny zvládat základní životní
potřeby v oblasti mobility nebo orientace,
opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo
jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
v domově pro OZP, v domově pro seniory nebo
domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém
zařízení ústavní péče.
- Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním
měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za rok).
- O dávce rozhoduje Úřad práce ČR (krajské
pobočky, pobočka pro hlavní město Prahu) v rámci
zavedení nového systému jednotného výplatního
místa (JVM).
- Žádost je třeba podat na ministerstvem
předepsaném formuláři. V současné době ještě
formulář není k dispozici. Bude na webových
stránkách MPSV (www.mpsv.cz).
- Další náležitostí je čestné prohlášení o splnění
podmínky opakovaného dopravování. Vzhledem k
tomu, že jde o dávku měsíční, zdá se, že toto
prohlášení bude muset být zasíláno či předáváno
úřadu každý měsíc.
- Nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
a) příspěvek na individuální dopravu,
b) příspěvek na provoz motorového vozidla.
Příspěvek na zvláštní pomůcku
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- Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku,
která je určena osobám s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo
těžkým zrakovým postižením nebo těžkým
mentálním postižením. O dávce rozhoduje Úřad
práce ČR (krajské pobočky, pobočka pro hlavní
město Prahu) v rámci zavedení nového systému
jednotného výplatního místa (JVM).
- Nová dávka sloučila tyto dřívější dávky:
a) jednorázový příspěvek na opatření zvláštních
pomůcek,
b) příspěvek na úpravu bytu,
c) příspěvek na zakoupení motorového vozidla,
d) příspěvek na zvláštní úpravu motorového
vozidla.
Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytuje ve 2
formách:
Příspěvek na zvláštní pomůcku
- Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je nižší
než 24 000 Kč a příjem osoby (nebo osob s ní
společně posuzovaných) je nižší než osminásobek
životního minima, stanoví se výše příspěvku tak,
aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané
nebo již zaplacené ceny pomůcky, nejméně však
1 000 Kč.
- Pokud cena pořízení zvláštní pomůcky je vyšší
než 24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně
posuzovaných činí také 10 % z této ceny.
- Pokud osoba nemá dostatek finančních
prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská
pobočka ÚP, s přihlédnutím na celkové sociální a
majetkové
poměry
osoby
či
společně
posuzovaných osob, může určit nižší výši
spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.
- Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč.
- Výčet pomůcek stanoví vyhláška MPSV č.
388/2011 Sb. Stejně jako dosud je výčet pomůcek
demonstrativní, což znamená že příspěvek může
být poskytnut i na pomůcky neuvedené, pokud
jsou srovnatelné s pomůckami uvedenými v
seznamu. Součástí vyhlášky je i výčet dovedností
vodícího psa.
Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
- Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k
četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby či
osob s ní společně posuzovaných podle zákona o
životním a existenčním minimu a k celkovým
sociálním a majetkovým poměrům.
- Maximální výše příspěvku na pořízení
motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně
lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let.
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- Pozor! Pokud do 31. 12. 2011 neskončí z
nějakého důvodu lhůta pro opětovné poskytnutí
příspěvku, započítává se doba od poskytnutí
příspěvku do 10leté lhůty.
Součet vyplácených příspěvků na zvláštní
pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po
sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (z
vyplacených částek se při součtu odečítají ty
částky, které osoba v tomto období vrátila nebo
jejichž vrácení bylo prominuto). Tato dávka je
zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které
umožňují sebeobsluhu, slouží k získávání
informací nebo ke styku s okolím, zakoupení a
úpravy motorového vozidla a úprav bytu.
Konstrukce dávky bude zvyšovat dostupnost
pomůcek pro OZP.
Otázka 2:
Jak bude vypadat žádost o příspěvek na provoz
motorového vozidla a dokdy si o ni musím
požádat? Co musím k této žádosti doložit a
kolikrát v roce o něj budu muset požádat?
Odpověď:
Příspěvek na provoz motorového vozidla bude od
1. 1. 2012 zrušen a bude nahrazen příspěvkem na
mobilitu. O příspěvek na mobilitu musí klient
požádat v lednu 2012, aby se mu tato opakovaná
dávka za leden 2012 vyplatila. Pokud požádá
později, dávku dostane pouze za měsíc, ve kterém
žádost podal a měsíce následující. Ročně podává
klient jednu žádost. K žádosti klient připojí
zdravotní podklady, které budou sloužit k
posouzení jeho zdravotního stavu. U osob, kterým
byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III.
stupně podle předpisů účinných do 1. 1. 2012 se po
dobu platnosti průkazu, nejdéle do 31. 12. 2015,
považuje podmínka neschopnosti zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility a orientace pro
účely přiznání příspěvků na mobilitu za splněnou.
I tyto osoby však musí podávat žádost o příspěvek
na mobilitu. Výše příspěvku na mobilitu činí v
kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max. 4 800 Kč za
rok).
Otázka 3:
Jaká bude výše jednotlivých příspěvků na
provoz vozidla, pokud ji uplatňuje více osob v
rámci jedné rodiny. Jak se bude v tomto
případě postupovat?
Odpověď:
Každá osoba si podá samostatně žádost o
příspěvek na mobilitu. Na rozdíl od současného
stavu se již nebude přihlížet k počtu ujetých
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kilometrů, ani nebude snižována výše příspěvku
při souběhu nároku v rodině.
Otázka 4:
Jaký bude rozdíl oproti současnému stavu v
žádosti o příspěvek na nákup motorového
vozidla? Jak žádat, co bude potřeba doložit? A
mohou o tento příspěvek požádat oba manželé?
Odpověď:
Příspěvek na zvláštní pomůcku – příspěvek na
pořízení motorového vozidla se poskytuje za
následujících podmínek:
- výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k
četnosti a důvodu dopravy a také k příjmu osoby či
osob s ní společně posuzovaných podle zákona o
životním a existenčním minimu a k celkovým
sociálním a majetkovým poměrům,
- maximální výše příspěvku na pořízení
motorového vozidla činí 200 000 Kč, opakovaně
lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let,
- tato lhůta neplatí, jestliže osoba příspěvek nebo
jeho poměrnou část vrátila, popřípadě jeho vrácení
bylo prominuto.
Otázka 5:
Bude zachován odpočet DPH při nákupu
nového motorového vozidla v roce 2012 a dále v
návaznosti na nový sociální zákon?
Odpověď:
Ano, a navíc od 1. 4. 2011 lze o vrácení DPH
požádat zpětně nejvýše však 3 roky od zakoupení
motorového vozidla.
Otázka 6:
Jak to bude při souběhu příspěvků na nákup
motorového vozidla a úpravu motorového
vozidla k celkové částce 200 000 Kč na 10 let?
Bude se částka za ruční ovládání do tohoto
příspěvku započítávat?
Odpověď:
Částka za ruční ovládání se do tohoto příspěvku
započítávat nebude. V příloze prováděcí vyhlášky
jsou v části I. uvedeny pomůcky určené osobám s
těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. V
této části je obsažena i dodatečná úprava
motorového vozidla vyžadující montáž, např. ruční
ovládání.
Otázka 7:
Bude se příspěvek na zakoupení motorového
vozidla z dávek SSP zohledňovat při přiznávání
příspěvku na zakoupení motorového vozidla
jakožto kompenzační pomůcky pro zdravotně
postižené občany?
Odpověď:
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Příspěvek na zakoupení motorového vozidla se z
dávek SSP (státní sociální podpory – zák. č.
117/1995 Sb.) neposkytuje. Příspěvek je do 31. 12.
2011 poskytován podle ustanovení §35, vyhlášky
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení a zákon o působnosti
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů. Od 1. 1. 2012 je příspěvek
poskytován podle ustanovení §9 zákona č.
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů. Pokud žadatel požádá od příspěvek po 1.
1. 2012, poskytnutí předchozího příspěvku na
zakoupení motorového vozidla zohledňováno
bude. Ukládá to ustanovení §9, odstavec 10),
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením. Zde je
uvedeno, že se příspěvek na pořízení motorového
vozidla, se opětovně poskytne při splnění
podmínek nejdříve po uplynutí 120 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích.
Otázka 8:
Bude u příspěvku na nákup motorového vozidla
a celkovou dopravu uplatňována 10%
spoluúčast?
Odpověď:
Spoluúčast se uplatňovat nebude (§10, odstavec 5,
zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením).
Otázka 9:
Dojde k úpravě částky na mobilitu a rozlišení,
kdo používá automobil a kdo ne?
Odpověď:
Nikoliv, příspěvek na mobilitu je 400 Kč měsíčně
bez ohledu na to, zda-li je používán automobil.
Otázka 10:
Jaké pomůcky budou hrazeny z příspěvku na
kompenzační pomůcky?
Odpověď:
Seznam pomůcek bude zveřejněn ve vyhlášce č.
388/2011 Sb., a odkazy jsou staženy k příloze
zákona č. 329/2011 Sb.
Otázka 11:
Proč zaniká příspěvek na úhradu garáže a
příspěvek při užívání bezbariérového bytu?
Odpověď:
Tyto příspěvky jsou poskytovány podle vyhlášky
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
sociálním zabezpečení a která platí pouze do 31.
12. 2011. Vyhláška č. 182/1991 Sb., byla zrušena
zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
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osobám se zdravotním postižením. Tyto dávky
nebyly do nového zákona zařazeny.
Otázka 12:
Jak se bude postupovat v případě vrácení
schodišťových plošin ÚP např. při úmrtí osoby,
které byla plošina zapůjčena?
Odpověď:
Pomůcka bude majetkem úřadu práce, který ji
občanovi zapůjčí na základě smlouvy o výpůjčce
podle ustanovení § 659 až 662 občanského
zákoníku. Povinnost vrátit výpůjčku bude
upravena ve smlouvě. Občanský zákoník stanoví
povinnost vrátit věc, jakmile ji občan nepotřebuje,
nejpozději do konce stanovené doby zapůjčení. V
případě, že vypůjčitel neužívá věc řádně nebo ji
užívá v rozporu s účelem, může půjčitel požadovat
vrácení i před koncem stanovené doby.
Otázka 13:
Budou moci příspěvek na mobilitu pobírat lidé,
kteří budou umístěni celoročně v nějakém
zařízení (domov pro seniory, ÚSP, chráněné
bydlení apod.)?
Odpověď:
Ne, příspěvek nenáleží osobě, které jsou
poskytovány pobytové sociální služby v domově
pro osoby se zdravotním postižením, v domově
pro seniory a v domově se zvláštním režimem
nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Otázka 14:
Jaké další dávky zaniknou nástupem nového
sociálního zákona?
Odpověď:
V rámci reformy dochází ke zrušení řady
příspěvků. V systému státní sociální podpory zcela
zaniká sociální příplatek a odpadá možnost
současného pobírání rodičovského příspěvku a
příspěvku na péči. Osoby, které dosud pobírají oba
tyto příspěvky na totéž dítě, si budou muset do 31.
1. 2012 zvolit, který příspěvek budou nadále
pobírat. Ruší se možnost pobírat rodičovský
příspěvek na děti starší než 4 roky. V oblasti dávek
pro osoby se zdravotním postižením zanikají
příspěvky na úpravu bezbariérového bytu a garáže
a příspěvek pro nevidomé občany. V rámci pomoci
v hmotné nouzi již nebude náležet příspěvek na
zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání a
také se již nebude poskytovat příspěvek na
základní vybavení domácnosti.
RED:Čerpáno z internetových stránek Helpnet.cz,
informačního portálu pro osoby se specifickými
potřebami. Odpovědi zpracovány ke dni 14.12.2011.
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM Borohrádek
Školní televize
Na naší škole pokračuje realizace projektu Školní
televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.
Po úvodním víkendovém soustředění si členové
mediálního kroužku dále osvojovali nové znalosti a
dovednosti. Především se učili zpracovat natočený
materiál ve střihovém programu a připravit se na
natáčení. Výsledkem úsilí členů redakčního týmu je
zpracování několika reportáží a upoutávek, které
můžete
zhlédnout
na
stránkách
projektu
http://tv.zsboro.cz.
Kromě vytváření příspěvků o životě školy mediální
kroužek také zorganizoval sbírku na pomoc zemím
postižených chudobou a někteří žáci dokončují video
na téma tolerance a rozmanitost na naší škole. To
bude odesláno do soutěže, které se účastní školy
z České republiky a USA.
V prosinci byl pro členy mediálního kroužku také
připraven workshop pod vedením vědeckopedagogického pracovníka našeho projektu Mgr.
Václava Víšky, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové.
Žáci zapojení do projektu se seznamovali s rolí
médií, jejich historií, velká pozornost byla věnována
reklamě.
Jedním z cílů projektu Školní televize jako nástroj
rozvoje klíčových kompetencí (reg. číslo:
CZ.1.07/1.1.05/04.0030)
realizovaného
v rámci
operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost, který je spolufinancovaný
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky, je zabývat se možnostmi využití
audiovizuální tvorby ve výuce. Mezi naše záměry
patří uskutečnění mezinárodního projektu s využitím
zpracovávání videí. Naše škola je autorem projektu
s názvem Crossing borders via videos – volně
přeloženo – Za hranice pomocí videa.
V rámci projektu budou žáci ze škol zapojených do
této aktivity tvořit videa na zadaná témata. Výsledky
budou následně sdíleny prostřednictvím společných
webových stránek. Po zpracování tématu na každé
škole proběhne „filmový festival“, na kterém budou
prezentována videa vytvořená vrstevníky ze
zapojených zemí. Na festivalech budou také voleny
nejlepší snímky, do hlasování se rovněž budou moci
zapojit návštěvníci webových stránek. Vítězové
budou oceněni prostřednictvím internetu. Hlavním
přínosem pro všechny zapojené ale bude zejména
možnost zajímavou formou porovnávat život
v různých zemích. Všechna videa budou namluvena
anglicky, žáci tak budou vedeni k uvědomění si
významu znalosti cizích jazyků. Téma je vždy dané,
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při volbě způsobu jeho zpracování žáci rozvíjí svoji
kreativitu, jazykové a technické znalosti a
dovednosti. Součástí projektu je také on-line
komunikace mezi žáky.
Účastníci projektu se stávají reprezentanty své země.
Do projektu jsou v tuto chvíli zapojeny školy z
dvanácti evropských zemí – z České republiky,
Řecka, Turecka, Chorvatska, Španělska, Holandska,
Islandu, Bulharska, Rakouska, Lotyšska, Itálie a
Norska.
Tématem prvního videa bude představení státu,
mateřského jazyka, školy a žáků zapojených do
projektu.
Michal Přibyl

ZŠ TGM Borohrádek – Přehled událostí
Den otevřených dveří – 3. listopadu
Listopadový Den otevřených dveří se na naší škole
stal již tradicí. V dopoledních hodinách jsme nejen
rodičům nabídli možnost navštívit vyučování. Plno
bylo hlavně v první třídě. Nejmladší žáci se
pochlubili, co se za dva měsíce naučili. Odpolední
program byl bohatý. Kdo chtěl, mohl dělat fyzikální
pokusy,
další
sportovali,
někdo
pracoval
s keramickou hlínou a zájemci nechyběli ani u
zdobení perníčků. V učebně, která slouží jako
televizní studio, jsme informovali o realizovaném
projektu Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí.
Příběhy bezpráví
Naše škola je zapojena do projektu Příběhy bezpráví.
Dne 7. listopadu nás navštívil pan Josef Smetana
z Borohrádku, který přiblížil žákům 9. ročníku
období 50. let 20. století a který také hovořil o
perzekuci své rodiny. V druhé části programu žáci
zhlédli film Za železnou oponou.
Soudní přelíčení
Žáci se při hodinách občanské výchovy seznamují
s fungováním soudnictví v naší zemi. Dne 16.
listopadu deváťáci mohli spojit teoretické znalosti
s praktickou ukázkou. V Hradci Králové sledovali
soudní přelíčení, které se týkalo ublížení na zdraví.
Exkurze na OA Kostelec nad Orlicí
Dne 23. listopadu jsme využili nabídky Obchodní
akademie v Kostelci nad Orlicí a žáci 9. ročníku si
tuto školy mohli důkladně prohlédnout. Studenti této
střední školy pro nás měli připravené i zajímavé
prezentace.
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3. třída v Týništi nad Orlicí
Dne 28. listopadu se třeťáci vypravili do Domu dětí a
mládeže v Týništi nad Orlicí, kde si prohlédli
předvánoční výstavu a z keramické hlíny si vyrobili
zvonkohru.
Klicperovo divadlo v Hradci Králové
Dalším představením, které zájemci z řad žáků
druhého stupně mohli zhlédnout, byla dne 30.
listopadu Shakespearova Marná lásky snaha.
Hradecké divadlo opět nezklamalo a my jsme se
výborně pobavili.

i propojení teorie mediální výchovy s praxí v podobě
školní televize.
Sbírka pro UNICEF
Dne 20. prosince 2011 proběhla na naší škole sbírka
pro UNICEF na podporu zemí postižených
chudobou. Tuto akci inicioval mediální kroužek a

Program hradeckého Eurocentra na naší škole
Dne 5. prosince si žáci druhého stupně mohli
zopakovat svoje znalosti ze zeměpisu při prezentaci
Cestujeme po Evropě Bc. Černilovské z Eurocentra
Hradec Králové. O týden později Bc. Černilovská
hovořila s dětmi prvního stupně na téma Vánoce
v Evropě.
Mediální výchova ve školách – další vzdělávání
učitelů
V souvislosti s naší školní televizí jsme obdrželi
zajímavou nabídku dalšího vzdělávání pro pedagogy,

a tak dvě páteční odpoledne a dvě soboty
v předvánočním období věnovali učitelé naší školy
kurzu Mediální výchova ve školách.
Do Borohrádku postupně dorazilo pět odborníků
z pražské Karlovy univerzity. Prvním byl Mgr.
Wolák, známý z rozhlasu i z televize (scénárista),
který se věnoval metodice mediální výchovy. Jako
další přednášející se představil prof. PhDr. Jirák,
Ph.D., přední český odborník v této oblasti. Hovořil o
médiích v každodenním životě, o reklamě, o vztahu
médií a mateřského jazyka. Sociálním sítím a
počítačovým hrám se věnoval Mgr. Švelch. PhDr.
Vochocová přednášela o vztahu médií a politiky, ale
zaujala nás především genderovou problematikou v
médiích. Posledním odborníkem byl PhDr. Bednařík,
Ph.D. Jeho tématem byly dějiny médií. Zhlédli jsme
mimo jiné i první historické vysílání televize u nás.
Potěšilo nás, že se pražským lektorům u nás ve škole
líbilo, že ocenili přístup učitelů k dalšímu vzdělávání
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hlavními organizátory z řad žáků byly Míša
Zahajská, Diana Netolická, Jana Michalíčková a
Nikola Mahutová.
Náš projekt Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových
kompetencí,
reg.
č.
CZ.1.07/1.1.05/04.0030, se zabývá možnostmi
využití tvorby videí ve škole. V tomto případě vedle
dalších činností dívky vytvořily televizní upoutávku
(ke zhlédnutí na http://tv.zsboro.cz). Hlavně ale
důkladně ve všech třídách vysvětlily, k čemu bude
získaný obnos využit. Vybraná částka 3 829 Kč
poslouží nejen na větší nákup plánovaných tablet na
čištění vody, ale můžeme přidat ještě i očkování,
třeba proti dětské obrně pro 50 dětí.
Vánoční akademie ZŠ TGM Borohrádek
Dne 20. prosince 2011 se uskutečnila 16. vánoční
akademie školy.

Prvňáčci se vypravili do čertí školy, druháci
vystoupili s taneční verzí Perníkové chaloupky,
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třeťáci přišli s Machem a Šebestovou, žáci čtvrté
třídy cestovali do Afriky, páťáci měli připravené
koledy za doprovodu kytar, flétny a kontrabasu svého
pana učitele třídního. Druhý stupeň se představil při

V pondělí 28.11. přijaly pozvání děti a paní
učitelky z MŠ Borohrádek na Čarodějnou
pohádku divadla Matýsek. Pohádka se všem
líbila. V květnu 2012 se můžeme těšit na další
představení tohoto souboru.
Florbalový turnaj
16.12. se vybraní žáci ze školy zúčastnili
florbalového turnaje.Vybojovali 2.a 3.místo, za
což jim patří velká gratulace.
Živý Betlém
Živé Betlémy jsme letos zahráli v týnišťském
kostele, v kostele v Horním Jelení, v DD

moderních tancích, při zumbě, úspěch sklidila i
šmoulí rodina sedmáků. Mnoho času strávila
přípravami na akademii vedoucí kroužku zábavného
tvoření paní Urbánková. Členové tohoto kroužku
nastoupili v nádherných kostýmech představující
jednotlivé měsíce roku. Při akademii nechyběl ani
aerobik, ukázky sebeobrany a gymnastiky. Velkým
potleskem diváci odměnili dívky z 8. a 9. třídy za
jejich interpretaci skladby Půlnoční.
Iva Přibylová

Církevní základní škola

Borohrádek a tradičně před CZŠ. Děkujeme
panu Kadrmasovi za pódium, Stavitelství Kašpar
za palety, panu Králíčkovi, Štefanovi, Vlasákovi

Vánoční tvoření
Pátkem 25.11. jsme vstoupili do adventního času

tradičním tvořením rodičů s dětmi. Spokojení
hosté si odnášeli vlastnoručně vyrobené ozdoby,
vánočky, věnce či přízdoby.
Čarodějná pohádka
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za zvířátka, panu Mimrovi za dopravu zvířátek,
Jakubovi J. a Jakubovi Š. za pomoc při
přípravách a dalším tichým podporovatelům naší
školy.
Tříkrálová sbírka
Sobota 7.1.2012 patřila celostátní Tříkrálové
sbírce. Díky Vám všem, kteří jste přispěli a
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podpořili tak charitativní akci! Za Borohrádek a
Šachov koledníci vykoledovali 27.137 Kč.
Děkujeme všem dětem a doprovodům skupinek

za obětavost a ochotu věnovat svůj čas
dobročinné akci. Děkujeme!
CZŠ Borohrádek

Klub důchodců
Vážení občané,
jak známo, již mnoho let v našem městě působí
Klub důchodců, organizace, která svojí činností
přispívá ke zlepšení a zkvalitnění života jeho
občanů – důchodců.
Dovolte mi, abych Vás jménem výboru Klubu
důchodců v Borohrádku seznámil s jeho činností za
rok 2011.
Náš klub v současné době řídí výbor v tomto
složení:
Pírková Hana – předseda
Matějíčková Irena – jednatel
Sirůčková Anna – hospodář
Karásek Josef – kulturní referent
Revizní komisi tvoří naše členky a to:
Majáková Marie
Marková Marie
Členové klubu se pravidelně schází ve své
klubovně jednou týdně a to vždy ve čtvrtek
v odpolední době mimo měsíců července a srpna.
Na těchto schůzkách projednáváme veškeré
organizační záležitosti a ve zbytku času vždy
následuje volná diskuse a zábava členů. Tato
setkání jsou pro všestranné zájmy ode všech členů

16

velmi kladně hodnocena. Škoda, že se jich
zúčastňuje jen malé procento mužů.
Tato činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil a
nakonec se uskutečnilo i několik dalších akcí pro
zpestření našeho seniorského života. Nedílnou
součástí naší činnosti je organizování poznávacích
autobusových zájezdů a to hlavně díky finančním
prostředkům, které nám jsou poskytovány
Městským úřadem v Borohrádku. Za to mu patří
vřelý dík. Všechny plánované zájezdy jsou
s ohledem na věkovou a fyzickou zdatnost členů
voleny tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce
zájemců našeho klubu. Největším problémem při
plánování nových akcí je najít další lokality a místa
příštích zájezdů, neboť většina našich členů mnoho
hezkých a zajímavých míst v naší republice již
navštívila. Proto vždy vítáme, když jednotliví
členové našeho klubu svými podnětnými návrhy
přispějí k jejich dalšímu organizování.
Dne 14.4.2011 jsme se zúčastnili už tradiční
výstavy květin v Lysé nad Labem s účastí 49
důchodců, z nichž si někteří přivezli domů některé
hezké květiny pro doplnění svých zahrádek.
Dne 18.5.2011 se 39 členů naší organizace
zúčastnilo hezkého a velice zajímavého vystoupení
hudebníků – harmonikářů, které se konalo pod
záštitou klubu důchodců v Čermné nad Orlicí.
Vystoupení oblíbených zpěváků Evy a Vaška
v moravských Kotvrdovicích jsme pro velký zájem
znovu zhlédli dne 19.9.2011. Všech 51 účastníků
zájezdu bylo velmi spokojeno jak s programem,
který byl na vysoké úrovni, tak i s chováním
pořadatelů a obsluhujícího personálu. Velmi nás
překvapilo i to, že jsme měli možnost osobně
poznat Evu a Vaška, se kterými se někteří naši
členové klubu měli možnost se vyfotografovat.
Rovněž se stávají tradicí i zájezdy do Polska,
jmenovitě do města Kudowa Zdrój. Zde si mimo
prohlídku města a jeho pamětihodností každý
účastník má možnost provést nákup zboží, které na
našem trhu vždy nenalezne. Tohoto zájezdu se dne
12.10.2011 zúčastnilo 49 našich členů.
Poslední zájezdovou akcí v minulém roce bylo
uskutečnění zájezdu na výstavu „Země živitelka“
v Českých Budějovicích, která se konala dne
21.10.2011 a které se zúčastnilo celkem 41
členů. Při této příležitosti se zajímavou
tématikou jsme mohli vidět i módní přehlídky a
hezký zábavný program našich umělců, který je
tradiční součástí této významné státní výstavy,
na němž vystoupili např. Přemek Podlaha, Jiří
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Krytinář aj. Všemi účastníky byla tato akce rovněž
kladně hodnocena. Při organizování těchto
zájezdových akcí vždy dbáme na co největší
využití kapacity obsazení míst v autobuse, a proto
v některých případech doplňujeme počet volných
míst o zájemce z našeho města.
A poslední zajímavou akcí v loňském roce bylo
vystoupení českého humoristy, p. Aloise Matouška
– Holzmana, které se uskutečnilo v městském kině
dne 26.11.2011. Tohoto vystoupení se zúčastnilo
celkem 45 našich členů. Všichni přítomní se velmi
dobře bavili.
A nyní ještě některé další akce a aktivity našich
členů:
Dne 5.3.2011 jsme v městském kině spolu
s obyvateli Domova důchodců v Borohrádku
oslavili Mezinárodní den žen. Nad touto akcí měla
záštitu městská organizace KSČM.
Den matek jsme oslavili dne 13.5.2011 v restauraci
„Na Náměstí“, kde pro dobrou pohodu a náladu
všem přítomným zahrál na klávesy pan Jiří Pírko
hezké melodie. I tato akce byla přítomnými členy
kladně hodnocena.
Tak jako každý rok, tak i letos na jaře a na podzim,
naše členky zajišťovaly v městském kině
humanitární sbírku šatstva. Svůj hezký vztah
k dětem projevily i při oslavě dětského dne, kde se
aktivně zúčastnily výpomoci při zajišťování
občerstvení. I za tyto dvě záslužné činnosti ve
volném čase jim patří poděkování, zvláště pak paní
Haně Pírkové a paní Anně Sirůčkové, které se na
tyto akce každoročně svědomitě připravují.
Je už naší tradicí, že každoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Jubilanti obdrží
hezkou kytičku a posléze s nimi setrváme
v přátelském a milém ovzduší za přispění hezkých
melodií, které na harmoniku vždy zahraje náš člen
pan Jiří Jehlička.
Dovolte mně, abych všem našim jubilantům touto
cestou ještě jednou popřál do dalších let mnoho
úspěchů a hlavně hodně tolik potřebného zdraví.
Tolik, alespoň krátce, k našemu životu v klubu.
Věřím, že v jeho další činnosti a rovněž v jeho
činorodé práci se budeme snažit pokračovat tak,
aby všichni jeho členové byli po celý další rok
2012 co možná nejvíce spokojeni.
Vážení občané, závěrem chci pozvat všechny ty
z Vás, kteří dovršili důchodový věk, aby přišli
mezi nás a rozšířili naše řady. A úplně na závěr mi
dovolte, abych vám všem jménem výboru i
jménem svým popřál v novém roce 2012 hodně
pevného zdraví a osobní spokojenosti.
Josef Karásek
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Kulturní rubrika

Městské kino Borohrádek
Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení
v městském kině Borohrádek bude
v době od 1. 2. 2012 do 29. 2. 2012
městské kino uzavřeno.

Skupina HANKY PANKY přiváží
pořad TECHTLE MECHTLE !
TECHTLE MECHTLE – to je zbrusu nový název
zábavného pořadu známé travesti skupiny HANKY
PANKY z Prahy, která pro velký úspěch již
poněkolikáté do našeho města přiváží svou novou
show, která se těší stále větší oblibě. Na jevišti slečny
Stefany, Dolores, Sofia a Alex, v civilním životě
Martin, Lukáš, Libor a Aleš tentokrát připravili zcela
nový pořad, plný
známých hudebních
melodií,
vtipů
nadsázky
a
komických scének,
při
kterém
se
pobaví
všechny
věkové generace od
nejmladších, až po
ty nejstarší. Nebude
chybět
řada
nestárnoucích
zpěvaček a zpěváků
jako jsou Petra
Janů,
Hanka
Zagorová společně
s Drupim, Lucie
Bílá, Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková
babička Tina Turner, Annie Lenox společně s
Arretou Franklin, George Michael a řada dalších.
Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě
vyprodaných kulturních domů v Čechách i na
Slovensku.

KDE: Městské kino Borohrádek
KDY: 21. 1. 2012 od 18:30 hodin
VSTUPNÉ : 230 Kč, 250 Kč na místě
Předprodej vstupenek od 2.1.2012
na MěÚ Borohrádek
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Ze sportovních oddílů
Hokej v poločase
I v letošní sezoně bojují borohrádečtí hokejisté
v Chocni a snaží se navázat na úspěch klubu v loňské
sezoně. Obhájit druhé místo Městské hokejové ligy
Choceň bude nesmírně obtížné. Liga se rozrostla na

8. HC Stará garda Choceň
9. Vlci Sudislav
10. Bejci Koldín
11. HC Cyklo Choceň

10 b.
9 b.
7 b.
3 b.

Mgr. Jindřich Vašíček

Projekt:
Život v Borohrádku společně s Cieplowody
Reg. číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02429
SOUSTŘEDĚNÍ 2011 - TJ LOKOMOTIVA
BOROHRÁDEK – CIEPLOWODY
21.8.-26.8.2011

11 mužstev z původních osmi. Vše je o to těžší, že
nová družstva se rekrutovala z hráčů krajských
soutěží, a jsou tedy velmi kvalitní.

Vloni jsme ve spolupráci s městem Borohrádek
zorganizovali dětem letní fotbalové soustředění
v Krkonoších, moto bylo: „poznávání našich hor“,
které bylo zahrnuto do projektu Přeshraniční
spolupráce
mezi
obcemi
Cieplowody
a
Borohrádek. Termín jsme stanovili na konec léta,
těsně před začátkem sezóny a hlavně před školním

Po odehraném prvním kole je mužstvo Borohrádku
na výborném 4. místě. Zásluhu na tom mají i
vynikající fanoušci, kteří o sobě při každém zápase
dávají náležitě hlasitě vědět. Na každé utkání jich
pravidelně jezdí téměř 40. Vyzbrojeni bubny,
trumpetami a prapory vytvářejí atmosféru podobnou
extraligovým zápasům. O termínech zápasů se každý
může dočíst na vývěsce oddílu naproti poště.
Nelze zapomínat, že hokej je finančně velmi náročný
sport a bez podpory sponzorů by nešel snad ani
provozovat. HC Dynamo Borohrádek děkuje městu
Borohrádek, firmě ODEKO, firmě Stavitelství
Kašpar a všem dalším, kteří podpořili činnost klubu
drobnějšími, ale vítanými částkami.
Tabulka po odehraném 1. kole:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Green Boys Běstovice
Pohoda Choceň
TJ Sokol Tisová
HC Dynamo Borohrádek
HC Hasiči Zářecká Lhota
WBH Čermná nad Orlicí
BK Sešlost Choceň

30 b.
24 b.
20 b.
19 b.
16 b.
15 b.
12 b.

rokem. Zázemí jsme našli v hotelu Přední Labská.
Tento hotel se nachází v Krkonoších , asi 4 kilometry
od Špindlerova Mlýna. Soustředění se zúčastnili hráči
mládežnických družstev TJ lokomotivy Borohrádek a
naši kamarádi z Cieplowod. Po příjezdu jsme se
ubytovali a šli jsme si projít celý areál. V areálu se
nachází hřiště s umělým povrchem, mini golf, hřiště
na basketbal, dva venkovní vyhřívané bazény.
V hotelu jsme využívali posilovnu a místnost na
stolní tenis. Děti po namáhavém dni mohly ještě
využít vířivku a saunu.
Pondělí
Tento den jsme jeli pokořit naši nejvyšší horu
Sněžku. Budíček byl 07,30 hod, rozcvička, osobní
hygiena a snídaně. Potom jsme odjeli do Pece pod
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Sněžkou, kde jsme nechali autobus a vydali jsme se
na horu. Lanovkou jsme jeli na Růžovou horu, zde
jsme vystoupili a šli společně na vrchol. Musím
všechny naše děti pochválit, protože to vyšly, a kdo
zná Sněžku, tak ví, o čem mluvím. I pro dospělého
člověka je to pěkná makačka. Po celodenním výletu
jsme dětem dopřáli trochu relaxace a odpočinku u
bazénu a ve vířivce, která se jim moc líbila.
Úterý
Budíček v 07,30 hod, rozcvička byla tentokrát
v bazénu, každý musel uplavat 20 bazénů. Tento den
jsme navštívili Špindlerův Mlýn kde jsme šli na

turnaj – Ruské kuželky pak turnaj v minigolfu. Potom
přišel na řadu turnaj v basketbalu a odpoledne
následoval turnaj ve stolním tenise. Odpoledne bylo
opět koupání.
Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme opět navštívili Špindlerův Mlýn, kde
si děti vyzkoušely lanový park a ještě jednou
bobovou dráhu, která se jim moc líbila. Odpoledne se
dohrával turnaj ve stolním tenise a na řadu přišel náš
známý branný závod. Od tří hodin jsme měli
grilování.
Pátek
Tento den jsme opět začínali v bazénu (rozcvička 20
bazénů) snídaně, úklid pokojů, koupání a odjezd
domů.
Turnaj v ruských kuželkách
1.místo Tavali Patrik
2.místo Chudoba Pavel
3.místo Nyč Matěj

bobovou dráhu. Zde si děti vyzkoušely jízdu v této
dráze. První jízdy byly opatrné, ale jak se do toho
dostaly, jezdily jako o závod. Naštěstí se nikomu nic
nestalo. Na zpáteční cestu jsem jim připravil
překvapení, a to v podobě další túry směrem k Přední
Labské. Z 2 kilometrů, které jsem jim slíbil, jich bylo

8. Nejprve jsme museli vyšlápnout část Hromovky a
poté jsme šli okolo přehrady, kde si někteří
vyzkoušeli i jízdu na kladce. Po příchodu jsme šli
opět k bazénu, protože nám přálo sluníčko a děti byly
unavené. Večer byla opět k dispozici vířivka a sauna.
Středa
Tento den jsme dětem dali od mašírování pokoj a
věnovali jsme se hrám. Po snídani jsme začali hrát

19

Turnaj v minigolfu
kategorie 1:
1.místo Sazima Marek (42 úderů)
2.místo SazimaLukáš (43 úderů)
2.místo Buriánek Tomáš (43 úderů)
3.místo Moravec David (48 úderů)
4.místo Bártl Jan (49úderů)
5.místo Nyč Patr (51úderů)
6.místo Sazima Radek (52 úderů)
6.místo Tavali Patrik (52 úderů)
7.místo Liška Marek (56 úderů)
kategorie 2:
1.místo Moravec Tomáš (34 úderů)
2.místo Bártl Jaroslav (35 úderů)
3.místo Vošlajer Jakub (37 úderů)
4.místo Janeček Martin (38 úderů)
4.místo Chudoba Pavel (38 úderů)
5.místo Sedlák Dan (39 úderů)
6.místo Buriánek Ondřej (40 úderů)
7.místo Václavek Tomáš (40 úderů)
8.místo Trejtnar Michal (41 úderů)
8.místo Kněžour Jakub (41 úderů)
9.místo Malý David (44 úderů)
9. místo Nyč Matěj (44 úderů)
10.místo Sazimová Aneta (46 úderů)
11.místo Bárta Ondřej (47 úderů)
11.místo Sedlák Jakub (47 úderů)
11.místo Duda Jiří (47 úderů)
12.místo Pelc Filip 48 (úderů)
12.místo Červený Miroslav (48 úderů)
13.místo Horák Štěpán (50 úderů)
14.místo Cikán Vojtěch (52 úderů)Turnaj
v basketbalu
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1.místo - Trejtnar Michal, Sedlák Jakub, Cikán
Vojtěch, Horák Štěpán
2.místo - Václavek Tomáš, Bártl Jan, Bártl
Jaroslav Sazima Lukáš
3.místo – Chudoba Pavel, Pelc Filip, Bárta
Ondřej, Liška Marek
4.místo – Červený Miroslav, Sazima Marek, Moravec
David, Buriánek Tomáš
5.místo – Vošlajer Jakub, Sedlák Dan, Nyč Petr,
Tavali Patrik

7.místo Chudoba Pavel (4,19 min.)
8.místo Buriánek Ondřej (4,22 mi.)
8.místo Duda Jiří (4,22 min.)
9.místo Sedlák Jakub (4,34 min.)
10.místo Vošlajer Jakub (4,36 min.)
11.místo Pelc Filip (4,37 min.)
12.místo Trejtnar Michal (4,45 min.)
13.místo Janeček Martin (5,03 min)
14.místo Bártl Jaroslav (5,05 min.)
15.místo Sazimová Aneta (5,13 min.)

Turnaj ve stolním tenise
kategorie 1: (začátečníci)
1.místo Nyč Matěj
2.místo Moravec David
3.místo Bártl Jaroslav
4.místo Sazima Lukáš
5.místo Liška Marek
5.místo Buriánek Tomáš
6.místo Nyč Petr
6.místo Tavali Patrik

Rok nar. 2002 – 2003
1.místo Sazima Lukáš (4,28 min)
2.místo Buriánek Tomáš (4,32 min.)
3.místo Bárta Ondřej (4,40 min.)
4.místo Nyč Matěj (4,43 min.)
5.místo Cikán Vojtěch (4,45 min.)
6.místo Moravec David (4,48 min.)
7.místo Liška Marek (5,18 min.)
8.místo Tavali Patrik (5,25 min.)
9.místo Horák Štěpán (5,33 min.)
10.místo Bártl Jan (6,24 min.)

kategorie 2:
1.místo Duda Jiří
2.místo Trejtnar Michal
3.místo Kněžour Jakub
4.místo Václavek Tomáš
4.místo Červený Miroslav
4.místo Moravec Tomáš
5.místo Buriánek Ondřej
5.místo Malý David
5.místo Janeček Martin
6.místo Pelc Filip
6.místo Vošlajer Jakub
6.místo Sedlák Dan
Branný závod
Složení: 800 metrů běh v terénu
Ruské kuželky
běh s tenisovou raketou
minigolf
střelba na branku
hod na cíl
plavání
Za nesplnění některého stanoviště byla penalizace.
Rok nar. 1998 - 2001
1.místo Červený Miroslav (4,03 min.)
(nejr.čas bez penalizace)
2.místo Sedlák Dan (4.07 min.)
3.místo Kněžour Jakub (4,11 min.)
4.místo Malý David (4,13 min.)
5.místo Václavek Tomáš (4,16 min.)
6.místo Moravec Tomáš (4,18 min.)

Rok nar. 2004 a mladší
1.místo Nyč Petr (5,38 min.)
2.místo Sazima Radek (5,46 min.)
3.místo Sazima Marek
3.místo Lišková Anička
3.místo Lokvencová Denisa
Na závěr bych chtěl poděkovat Městu Borohrádek za
jejich podporu a všem trenérům, kteří se tohoto
soustředění zúčastnili. Poděkování zaslouží i náš
věrný sponzor pan Miloň Vojnar a náš řidič pan
Radek Lokvenc. Ještě jednou všem moc děkuji a
doufám, že se zas za rok sejdeme na již 4 fotbalovém
soustředění.
Realizační tým:
Sazima Radek – trenér
Sazima Tomáš – trenér
Liška František – trenér
Kněžour Roman – trenér
Zaujec Pavel – trenér
Nyč Petr – trenér
Moravec Josef – trenér
Jedlička Tomáš – trenér
Fotky z tohoto soustředění a krátká videa najdete na
stránkách TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
(oblíbené odkazy – fotky).hotel kde jsme byli
(www.prednilabska.cz)
Sazima Radek

Tento projekt je spolufinancován
z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Historie farnosti Borohrádek do roku 1814
1. Část
Pro nedostatek historických pramenů se nedá historie
farnosti Borohrádek nijak doložit; že však byl dlouho
před třicetiletou válkou, již v roce 1556, ve vsi
Borohrádek kostel a velmi pravděpodobně stálá
duchovní správa je patrné z nápisu na velkém, 8 centů
těžkém zvonu, který věnoval borohrádeckému kostelu
tehdejší pán na Borohrádku Sigmund Lyčka
z Riesenburgu, kterýžto nápis zní: Tento zwon slit jest
ke cti a chwale P. Bohu skrze Waclawa Konwaře
Hradcy za urozeného P.P. Sygmunda Lyčka
z Russumburku a na Borohradku 1556. Také náhrobní
kámen tohoto pozemkového pána se nachází na později
nově postaveném borohrádeckém kostele.
Po třicetileté válce, ve které bylo zničeno tak mnoho
kvetoucích vesnic a měst v Čechách a z náboženské
nenávisti bylo Švédy zničeno především mnoho
katolických kostelů, podle nejstarších matrik
administrovali beneficium Borohrádek především
sousední faráři. Tak v roce 1669 dne 4. února ve starém
borohrádeckém kostele křtil důstojný P. Valentin Karel
Zábrana, farář z Častolovic.
V roce 1673 tentýž farář dne 22. října poprvé křtil v již
nově postaveném kostele sv. Michaela Archanděla.
V roce 1680 se objevuje důstojný pán
P. Josef Řehořovský jako kurát v Borohrádku; zda byl
tento v Borohrádku stále nebo jen vedl duchovní správu
ze sousední farnosti se nedá zjistit, pravděpodobnější je
ale to druhé, poněvadž již v roce 1682 dne 14. února
důstojný pán P. Jan Jiří Neumann, děkan v Kostelci
podle nejstarší matriky oddával jako správce v
Borohrádku v borohrádeckém kostele. Jak velký musel
být nedostatek katolických duchovních správců ještě
dlouho po neblahé náboženské válce!
První skutečně stálý duchovní správce v Borohrádku
byl podle staré pamětní knihy č. 1 str.
důstojný pán P. Tobiáš Krawarzik. Tento mohl být
v roce 1682 administrátorem sousedního beneficia. Byl
podle uvedené pamětní knihy rodem Polák a spravoval
borohrádeckou farní administraturu až do své smrti, ke
které došlo v roce 1698.
Nástupcem P. Tobiase Krawarzika v borohrádecké
farnosti byl důstojný pán P. Bruno Rausker, řádový
kněz minoritů z konventu sv. Anny v Hradci Králové.
Ten spravoval borohrádeckou farní administraturu až
do r. 1709, kdy duchovní správu v Borohrádku opustil a
vrátil se do svého minoritského kláštera. Během
duchovní správy pana P. Bruno Rauskera byl v roce
1699 pořízen erekční instrument (zřizovací listina)
borohrádeckého beneficia vysoce urozeným pánem
panem Ferdinandem Lud. Liebsteinským říšským
hrabětem z Kolowrat, velkopřevorem maltézského
řádu, majitelem zboží Borohrádek. Opis tohoto
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erekčního instrumentu (zřizovací listiny) se nachází ve
staré pamětní knize na str. 86. Originál není ani ve
farním archivu v Borohrádku, ani v kanceláři
borohrádeckého úřadu. Johann Gottfried Sommer píše
ve své Topografii Čech 1835 královéhradeckého kraje
na straně …: „Farní beneficium Borohrádek založil
v roce 1699 hrabě Ferdinand Ludvík Kolowrat Leibsteinský, dříve zde byla pouze administratura.“ To
musel ctihodný autor převzít z originální listiny, v opise
ve výše zmíněné pamětní knize o tom není zmínka, ale
nástupce pana P. Bruno Rauskera se píše farář
z Borohrádku.

V roce 1709 následoval po P. Bruno Rauskerovi
důstojný pán P. Jan Žalský, první farář v Borohrádku.
O jeho místě narození ani o dřívější duchovní správě
zde není zmínka, ale je doloženo, že to byl velmi
horlivý pastýř duší. Byl magistrem filozofie a
svobodných umění a bakalář teologie. Poté, co po 36 let
chvalně stál v čele farní duchovní správy, zemřel ve
svých 85 letech dne 9. června 1745 v Borohrádku.
Po smrti tohoto důstojného a v duchovní správě
zešedivělého pastýře duší administroval borohrádeckou
farnost několik týdnů důstojný pán P. Václav Josef
Komínek. Je o něm na str. 89 pamětní knihy pochvalná
zmínka, protože během právě tehdy probíhajícího
pruského vpádu a nepřátelského obsazení Borohrádku
prokázal své farnosti věrnost a sám od nepřítele snesl
mnohá příkoří. Byl kaplanem v Černilově, odkud se
pravděpodobně po krátké administraci vrátil zpět.
V roce 1745 dne 13. června prezentoval pán na
Borohrádku pan František Karel Liebsteinský, říšský
hrabě z Kolowrat pro farní beneficium Borohrádek
důstojného pána P. Jan Josefa Lippavského a dne 18.
července téhož roku ho vysoce důstojná biskupská
konzistoř v Hradci Králové konfirmovala - během
válečných nepokojů ( byla právě druhá slezská válka,
která začala v roce 1744). Tento beneficiát udělal velmi
mnoho pro zkrášlení borohrádeckého farního a
šachovského filiálního kostela a pro dobro celého
beneficia. Jeho bezvýhradné horlivosti vděčí farní
kostel za své velké varhany a mnoho hudebních
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nástrojů, na což dal ze svého vlastního majetku 287
zlatých, což se stalo v roce 1747. V roce 1755 bylo jeho

horlivým přičiněním pořízeno z darů dobrodinců 14
dobře malovaných obrazů nynější křížové cesty.
Větším dílem z jeho majetku byly zakoupeny v roce
1756 od královéhradeckého kostela sv. Anny varhany
pro filiální kostel v Šachově. Byl první, kdo založil
okolo fary zahradu, z vlastního majetku dal do pořádku
tehdejší dřevěný farní byt a velmi mnoho přispěl také
k pořízení nynější farní školy. Vše jsou to díla, která ho
přetrvala a udržují jeho památku u všech zbožných a
dobrých lidí. Tento v duchovní správě bezvýhradně
činný, v každém ohledu vynikající beneficiát, poté, co
14 let stál chvalně v čele borohrádecké farnosti, se
nakazil a zemřel dne 22. února 1758, když přinášel
náboženskou útěchu a svátost umírajících nemocným
chorvatským vojákům, kteří leželi v Borohrádku. Stará
pamětní kniha líčí na str. 980 tuto epidemii jako nějaký
mor. Že počet těch, kdo ve farnosti onemocněli a
zemřeli, musel být hodně vysoký, vyplývá z poznámky
v matrice zemřelých č. II. str. 545 lit. B, připojené
vysoce důstojným pánem Václavem Vostřebalem,
nástupcem v borohrádecké duchovní správě: „Toto
beneficium od 22. ledna do 9. března včetně, tedy až do
dne obsazení beneficia, administroval důstojný pán Jan
Čermák, církevní kněz.. Nepodařilo se mi najít ty, kteří
v té době byli pohřbeni, ani se to dozvědět od něj,
neboť to zřejmě nemohl zaznamenat, jsa v té době
stržen prací (nemoci).“ V uvedené matrice zemřelých

22

skutečně od 22. ledna do 7. března 1758 žádní zemřelí
zapsáni nejsou. Od 7. března do konce prosince 1758
zemřelo podle této matriky 155 lidí ve farnosti. Když
budeme předpokládat, že od smrti pana faráře P. Jana
Lippavského od 22. ledna do 7. března došlo jen ke 40
nezapsaným úmrtím, tak je suma 155 zemřelých osob
během jednoho roku při tehdejším počtu obyvatelstva
hodně vysoká.
Pan farář Jan Josef Lippavský byl pohřben v hrobce,
kterou on sám krátce předtím objevil prakticky ve
středu farního kostela. Skutečná nábožnost a vnitřní
dobrosrdečnost dokládají následující slova, která
zachytil jeho důstojný nástupce pan Václav Vostřebal
v Pamětní knize č. 1 str. 91 a která se vztahují na
zemřelého předchůdce:
„Byl pohřben do krypty kostela sv. Mikuláše
archanděla, kterou – do té doby neznámou - objevil on
sám díky své píli a úsilí, jako do svého pokojného
hrobu, aby povstal, až přijde den jeho proměnění; za
což u oltáře denně prosím a přeji mu s vděčností a
dosvědčením jeho čistého života.“
Od 22. ledna do 10. března 1758 administroval
beneficium P. Jan Čermák. Dne 2. března 1758
prezentoval Jeho Excelence vysoce urozený pán
František Josef říšský hrabě Liebsteinský z Kolowrat,
pán na Rychnově, Černíkovicích, Vamberku a
Borohrádku důstojného pána P. Václava Jana
Vostřebala a dne 10. března ho potvrdila vysoce
důstojná biskupská královéhradecká konzistoř.
Tento horlivý pastýř duší (dříve administrátor farnosti
Kunštát na rychnovském panství) nastoupil do
borohrádecké farnosti ve zmatené a nelehké době,
zuřily tu velmi nakažlivé tyfové nemoci, následek
přeplněných vojenských kvartýrů a přeplněných
vojenských špitálů, úmrtnost byla velká, k tomu
nepřátelské vojsko nedaleko Borohrádku. Když totiž
Friedrich, pruský král, musel v roce 1758 dne 2.
července vzdát obléhání Olomouce, táhla jeho vojsko
do Čech a mezi Vostřeticemi a Holicemi došlo
k setkání (střetu), přičemž Vostřetice Prusové vypálili.
Ačkoliv Borohrádek (i když vzdálený jen jednu hodinu
od válečného divadla) chráněný generálem Laudonem
zůstal nepřítelem nedotčen, přesto byl strach po více
dní a nocí nepopsatelně velký.
Na kopci Skalka poblíž Borohrádku a u Šachova se
utábořilo několik regimentů pěchoty a husaři. Jak farář,
tak jeho farníci ztratili na této straně svoji celou úrodu.
Skoro 15 let spravoval pan P. Václav Vostřebal, tento
v každém ohledu vynikající duchovní pastýř,
borohrádeckou duchovní správu. Za něj se vedly
matriky řádně a pilně, všechno, co se týká bohoslužby
v Borohrádku a ve filiálním kostele v Šachově,
obročních práv a kostelního majetku zaznamenal do
pamětní knihy a převážně ze svého majetku kostel sv.
Michaela nejen zkrášlil, ale také obdaroval novým
oltářem a kazatelnou, jak to bude podrobně vylíčeno při
popisu kostelů. Jak pan farář P. Václav Vostřebal
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popsal
emolumenta,
pozemky
a
závazky
borohrádeckého
farního
beneficia
uvedeme
v následujícím §. Erekční instrument (zřizovací listina)
z roku 1699 není ve farním archivu ani v originále, ani
v hodnověrném opise
a poněvadž v roce 1811 se starý ze dřeva postavený
borohrádecký zámek stal kořistí plamenů, bylo by další
pátrání bezcenné.
Když důstojný pán P. Václav Vostřebal stál skoro
patnáct let v čele farnosti Borohrádek, odešel,
zaopatřen svátostmi umírajících, dne 2. dubna 1772 a
byl pochován v hrobce borohrádeckého farního kostela
sv. Michaela archanděla. Borohrádecký kostel počítá
tohoto horlivého, veřejné zbožnosti a pozvednutí
bohoslužby bezezbytku oddaného pastýře duší ke svým
největším dobrodincům. Nechal zvýšit presbytář ve
farním kostele o jeden stupeň a obložit ho kvádry, od
něj je i krásná kazatelna, oltář Svaté rodiny a oltář
zemského patrona, obrazy křížové cesty nechal opatřit
vhodnými pěknými rámy a také rozmnožil počet
obrazů. Pořídil kamennou sochu Svaté Trojice u
farního kostela a kříž u mlýna – z příspěvků
dobrodinců. Tak mnoho zmůže během několika málo
let pastýř duší, když slouží slávě Boží s pevnou vůlí a
neochvějnou horlivostí.
Pan farář P. Václav Vostřebal zemřel během rozsáhlé
epidemie, v den, kdy bylo jeho mrtvé tělo pohřbeno
v hrobce, bylo v Borohrádku pohřbeno 6 dalších lidí.
Po faráři Václavu Vostřebalovi následoval v měsíci
dubnu téhož roku důstojný pán P. František Didakt.
Kdy byl prezentován a kdy ho veledůstojná biskupská
konzistoř potvrdila,
o tom není v pamětní knize nic uvedeno.
Urozený pán pan František Josef říšský hrabě Kolowrat
- Liebsteinský, pán na Rychnově a Borohrádku,
prezentoval v roce 1772 důstojného pána P. Václava
Stupana a dne 27. července ho potvrdila veledůstojná
biskupská konzistoř.
Tento farář nastoupil do duchovní správy v Borohrádku
během velkého období hladu a nakažlivých nemocí.
Během jeho správy proběhla v Borohrádku dne 1. září
1777 generální vizitace, konaná Jeho Excelencí vysoce
důstojným a vysoce urozeným pánem panem Adamem
říšským hrabětem von Roco, biskupem v Hradci
Králové, a udělovala se svátost biřmování.
Tento beneficiát nechal ve farním kostele v Borohrádku
z odkazu svého předchůdce na základě testamentu
pořídit oltář zemského patrona.
V době, kdy vedl duchovní správu, byla kazatelna,
kterou nechal pořídit P. Václav Vostřebal ve farním
kostele, dobrodinci štafírována.
Tomuto svými farníky uctívanému duchovnímu správci
záleželo na tom, aby i během chudoby obstaral
prostřednictvím dobrodinců kostelní paramenta.
Spravoval borohrádeckou farnost od roku 1772 až do
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roku 1794 po celých 21 let většinou bez pomocného
kněze, staří obyvatelé, kteří ještě žijí, si na něj
vzpomínají jako na v každém ohledu příkladného
duchovního správce.
Sláb díky vysokému stáří a dlouholeté duchovní správě
nechal se v prosinci v roce 1793 penzionovat; Jako
dočasný administrátor in temporalibus et in
spiritualibus byl jmenován vysoce důstojnou
biskupskou konzistoří důstojný pán P. Jan Netopil,
lokální duchovní správce v Černíkovicích. Jmenovaný
pan duchovní správce se zavázal, že bude
penzionovanému panu faráři odvádět z příjmů ročně
300 zl. v měsíčních splátkách. Ačkoliv pan P. Jan
Netopil neměl po celý čas administrace kaplana a žil
velmi šetrně, přesto mu odvádění 300 zl. při malých
příjmech obročí udělalo velké starosti a těžké dluhy.
Aby mohl ve farním kostele i ve filiálních kostelích
řádně vykonávat bohoslužby o nedělích a svátcích,
obdržel pan administrátor od vysoce důstojného
ordinariátu povolení o nedělích a svátcích celebrovat
dvě mše svaté.
Když prožil farář Václav Stupan skoro 6 let na
odpočinku, zemřel zaopatřen svátostmi umírajících dne
17. října roku 1799 ve svých 80 letech a byl pochován
na borohrádeckém Božím poli. V roce 1800 v měsíci
lednu prezentoval vysoce urozený pán pan František
říšský hrabě
Kolowrat - Liebsteinský, pán na
Rychnově a Borohrádku, rytíř maltézského řádu,
důstojného pána P. Jana Netopila správcem farního
beneficia Borohrádek, kde ho potvrdila také biskupská
konzistoř. Den jeho dosazení jsem ve staré Pamětní
knize č. 1 zaznamenaný nenašel.
Jako farář spravoval pan P. Jan Netopil borohrádeckou
duchovní správu bezmála 14 let. Znal jsem ho jako
tichého, zbožného, vůči strádajícím dobročinného
duchovního správce. Byl všemi oblíben a ceněn. Byl
mezi borohrádeckými beneficiáty první, který poté, co
se položila borohrádecká farní fase, požádal
prostřednictvím veledůstojné konzistoře u vysokého
zemského místa o dotaci na borohrádeckého kaplana.
Jeho žádost byla za tehdejšího tlaku válečných poměrů
zodpovězena odmítavě. Zemřel zaopatřen svátostmi
umírajících dne 26. listopadu roku 1814 a byl pohřben
na tehdejším hřbitově v Borohrádku.
Čerpáno z originálu:
Gedenkbuch der Pfarre Borohrádek
Jazyk originálu: němčina, čeština
Přeložila: Jana Šebová
Vydal: Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
2006
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Nová nabídka v turismu Orlických hor a Podorlicka
Vážení ,
dovolte nám, abychom Vám představili některé novinky z oblasti turistiky v regionu Orlické hory a Podorlicko pro
rok 2012.
Nevíte kam vyrazit o víkendech? Používáte Facebook? Připojte se ke skupině Malá drbna z Orlických hor a
Podorlicka. Máme již přes 200 členů, každý týden pravidelně aktualizujeme pozvánky na nejrůznější kulturní a
sportovní akce, které se v regionu konají, sdílíme aktuální sněžné podmínky v lyžařských areálech, informujeme o
celkovém dění.
Přemýšlíte o zajímavém dárku pro vaše kamarády a příbuzné? Navštivte nově otevřený internetový obchod na
www.orlickehory-cz.info/eshop/. Kromě nabídky originálních výrobků, které mohou sloužit jako suvenýr a
nádherných knižních publikací, najdete i nabídku tematických pobytů a balíčků na téma wellness, aktivní pobyty či
zážitky.
Nově jsme pro vás na letošní zimu připravili kampaň Slevy, které zamrazí. Chtěli byste využít slevy např. na
permanentky v zimních lyžařských areálech? Sledujte webový portál www.orlickehory-cz.info nebo si
v informačním centru vyzvedněte nové turistické noviny a využijte kupóny, které jsou v nich umístěny. Chcete
naučit vaše dítě na lyžích nebo na snowboardu? Využijte slevy na dětský výukový program CAPART v Českých
Petrovicích nebo lyžujte s 25% slevou v období leden až březen v Bartošovicích v Orlických horách.
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko
Petra Smrčková

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.
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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.
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Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.2.2012.

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.

Redakční uzávěrka tohoto čísla: 7.1.2012

24

