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číslo 2
2011

březen-duben 2012
2012

Město Borohrádek
srdečně zve na

PLES
MĚSTA BOROHRÁDEK
v sobotu 17. března 2012
od 20.oo hodin

v sokolovně Borohrádek
vstupné 70 Kč

Hraje: KOPLAHO BAND
Předprodej vstupenek na MěÚ
Borohrádek
VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
Základní organizace ČZS
v Častolovicích pořádá ve dnech
30. 3. – 1. 4. 2012
od 9.oo – 17.oo hodin
v areálu výstaviště v Častolovicích
tradiční velikonoční výstavu

Ukázány budou nejen kraslice ve
všech druzích, ale i velikonoční
symboly, velikonoční svatý týden a
vše, co připomíná tyto krásné jarní
svátky.

Uvnitř čísla najdete: str. 2 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 2-3 Místní poplatek ze psů, str. 4 Zubní pohotovost, Víte, že, str. 5 Knižní
novinky, str. 6 Domov důchodců, str. 6-9 Otázky a odpovědi k sociální reformě, str. 9-10 Policie informuje, str. 11 Turistický oddíl
pořádá…, str. 12 Velikonoce – svátky jara, str. 13-15 Zprávičky ze škol, str. 17 Kulturní rubrika – kino informuje, str. 18-19 Ze
sportovních oddílů, str. 21-23 Historie.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 16.1.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloženém znění.
Žádost hradecké diecéze a pokračování v dalších
jednáních ohledně církevní základní školy a fary.
Sponzorský dar ve výši 1 000 Kč pro vyhlášení ankety
– sportovec okresu Rychnova n. Kněžnou.
Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města pro
vytvoření sběratelské kolekce znaků obcí a měst.
Uzavření smluv o podmínkách zřízení stavby a budoucí
smlouvu o právu zřízení věcného břemene a smlouvu o
pronájmu silnice I. třídy na stavbu: Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek podél
komunikace I/36.
Nahrazení stávajících dopravních značek IP6 u
přechodu pro chodce na silnici I/36 značkami
s reflexním podkladem.
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 644/1 v k.ú.
Borohrádek.
Smlouvu o poskytnutí péče pro odchycené a zatoulané
psy (Lukavice).
Návrh nákupu měřiče rychlosti na silnici I/36.
Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby mezi
městem Borohrádek a úřadem práce.
Nákup počítače pro JSDH v částce 21 000 Kč.
Zpracování
vyhodnocení
přínosů
energeticky
úsporných opatření provedených dle
energetických
auditů na budově základní školy TGM a mateřské školy
firmou Dekprojekt s.r.o.
Záměr pronájmu pozemků v lokalitě Králka: p.č. 830/5,
855/1, 840/1, 855/3, 858/29, 853/19, 853/22, 853/23,
853/2, 833/1, 833/2, 833/3 o celkové výměre 33,971 ha
v k.ú. Borohrádek.
Bere na vědomí:
Informaci o cenách vodného a stočného.
Informace ve věci místního šetření Stavebním úřadem
v Týništi nad Orlicí, vztahujícím se na úpravy terénu
pro volnočasové aktivity v místní části Šachov,
stanovené na 24.01.2012.
Připomínku k připravované změně územního plánu.
Iniciativu firmy BD 1 s.r.o. ve věci výstavby domu
s osmi podporovanými byty pro osoby starší 70 let a
pro osoby se ztíženou možností orientace a pohybu dle
podprogramu MMR ČR, podpora
výstavby
podporovaných bytů pro rok 2012 v k.ú. Borohrádek na
parcele p.č. 28/1 v ulici Nerudova. Rada dále akceptuje
návrh na spolupráci při výměně informací o evidenci
uchazečů o bydlení v těchto sociálních bytech
s možností lustrace stávající databáze uchazečů o
sociální bydlení ve městě Borohrádek.

Nabídku pěti pojišťoven k výběru subjektu pro nové
pojištění majetku města.
Výtah z usnesení rady ze dne 30.1.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloženém znění.
Nový platový výměr ředitelky ZŠ TGM a ředitelky MŠ.
Poskytnout sponzorský dar ve výši 2 000 Kč Dětskému
domovu v Kostelci nad Orlicí.
Smlouvu s ŘSD o podmínkách zřízení a budoucí
smlouvě o právu věcného břemene pro stavbu
Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve městě
Borohrádek podél komunikace I/36.
Žádost VČE – montáže a.s. o souhlas se stavbou el.
vedení v pozemku p.č. 461/1 v k.ú. Borohrádek, včetně
odsouhlasení návrhu na uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene.
Podmínky a znění předložené kupní smlouvy za účelem
prodeje dřeva s Lesním družstvem Vysoké Chvojno
s.r.o.
Smlouvu o pojištění majetku města s pojišťovnou
Kooperativa.
Bere na vědomí:
Návrh veřejnoprávní smlouvy o zajištění podmínek
vzdělávání dětí v Mateřské škole Borohrádek.
Požadavky hasičů na rozpočet a podklady získané
v regionu.
Zamítá
Požadavek
Sdružení
ochrany
spotřebitelů
Královéhradeckého kraje na finanční příspěvek.

Plnění ohlašovací povinnosti a úhrada
místního poplatku ze psů
Město Borohrádek vydalo na základě zákona č.
565/1990 Sb. o místních poplatcích obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů. Tato
obecně závazná vyhláška stanoví určitým osobám v
souvislosti s držením psa některé povinnosti, mimo jiné
tzv. ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost
zahrnuje buď přihlášení psa, odhlášení psa nebo
oznámení jiných změn v údajích podstatných pro
poplatkovou povinnost.
Ohlašovací povinnost plní poplatník místního poplatku
ze psů, jímž je držitel psa. Držitelem psa je fyzická

Zpravodaj 2/2012

(občan Borohrádku) nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území města Borohrádek.
Přihlásit psa k poplatku je nutné provést do 15 dnů od
nabytí psa.
Přihlašují se tedy i psi mladší tří měsíců, nebo psi v
držení osob, které jsou od poplatku osvobozeny.
Správce poplatku, kterým je městský úřad Borohrádek,
vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu
na to, zda pes poplatku podléhá, či je od poplatku
osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa.
Při ohlašovací povinnosti nejsou vybírány žádné
poplatky.
Vznikne-li poplatková povinnost platit místní poplatek
ze psa během roku, za jednotlivé měsíce do konce
kalendářního roku se platí 1/12 sazby.
Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ze
psa, (např. úmrtí psa, změna trvalého pobytu držitele
psa, přiznání důchodu držiteli psa (pokud je jediným
zdrojem příjmu), úmrtí držitele psa, atd.) je poplatník,
dle obecně závazné vyhlášky povinen oznámit do 15
dnů správci poplatku.
Není-li pes řádně a doložitelně (písemně) odhlášen,
poplatková povinnost nadále trvá, neboť po přihlášení
psa do evidence správce poplatku předepisuje
každoročně poplatek k úhradě až do doby, než je
ohlášena změna.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis, město Borohrádek a
příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je město
Borohrádek.
Pro uplatnění nároku na osvobození od poplatku je
poplatník povinen tyto skutečnosti doložit příslušnými
doklady.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)Za psa drženého mimo bytový dům 200 Kč.
b)Za druhého a každého dalšího psa drženého mimo
bytový dům 300 Kč.
c)Za psa drženého v bytovém domě 400 Kč.
d)Za druhého a každého dalšího psa drženého
v bytovém domě 500 Kč.
e)Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu 100 Kč.
f)Za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba uvedená v písm.e) 200 Kč.
g)Za psa drženého v bytovém domě, jehož držitelem je
osoba uvedená v písm.e) 200 Kč.
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h)Za druhého a každého dalšího psa drženého
v bytovém domě, jehož držitelem je osoba uvedená
v písm.e) 300 Kč.
Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného
kalendářního roku bez vyměření předem. Není
povinností správce poplatku zasílat poplatníkům
poštovní poukázky k zaplacení. Naopak je povinností
samotného poplatníka příslušný poplatek zaplatit včas a
ve správné výši. Jinak se vystavuje nebezpečí, že mu
bude poplatek vyměřen platebním výměrem s
příslušným navýšením poplatku za jeho pozdní
zaplacení. Poplatek lze zaplatit v hotovosti v pokladně
městského úřadu nebo na účet města Borohrádek, č.ú.
1118159329/0800, variabilní symbol rodné číslo
poplatníka.
Nadílka nejen sněhová…
Ačkoli letošní zima je na sněhovou nadílku dosud
poněkud skoupá, vynahrazuje nám to mrazivým počasím.
Ať je to však sníh nebo mráz, jsme do
jisté
míry
ušetřeni
následků
nezodpovědného
chování
některých
chovatelů psů.
Psí exkrementy v zimě většinou schová
sníh, nebo mráz změní jejich konzistenci
do stavu, kdy nám nezpůsobí tolik
nepříjemností v kontaktu s nimi.
Co nám však ukáže rok co rok tání sněhu z chodníků,
přilehlých rabátek a travnatých ploch, není věru nic
krásného a příjemného jak napohled, natož pak při
jakémkoli již zmiňovaném osobním kontaktu, nemluvě
pak o místech, kde si hrají malé děti. Nemuselo by to
však takhle být, kdyby si všichni majitelé psů ve městě
počínali zodpovědněji nejen ke svým psím miláčkům, ale
i ke svému okolí a veřejnému prostranství. Je fakt, že
kontakt se psími výkaly je nepříjemný až odpudivý, ale
setkání s volně pobíhajícím psem je mnohdy o strachu a
nebezpečí. Dokazují to četné reportáže v médiích a není
namístě brát tyto věci na lehkou váhu jako, že nás se
netýkají, že nám se nic podobného nemůže stát. Mnohá
upozornění a četné stížnosti i našich občanů hovoří o
opaku.
S velkým potěšením vnímáme příkladné jednání pejskařů,
kteří mají svého psa při procházce na vodítku a v případě,
že dojde na onu hromádku, tak ji po pejskovi uklidí a
berou to jako samozřejmost. Avšak to, co jedni berou jako
samozřejmost to u jiných neplatí. Nevábně vypadající
hromádky vznikající mnohdy za dohledu samotného
majitele psa, ponechané svému osudu, pak znepříjemňují
život ve městě ostatním lidem.
Touto krátkou glosou tedy chceme vyzvat
k
zodpovědnějšímu přístupu ve vztahu k chovu psů obecně,
obzvláště pak k jejich zajištění, ale i způsobu venčení. A
není to tak těžké. Vždyť ohleduplným" kulturním"
přístupem k zmíněným nešvarům lze i přispět ke zvýšení
bezpečnosti a čistoty v našem městě.
MěÚ Borohrádek
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Informační servis městského úřadu
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
Aneta Bártová
Ladislav Bárta

11. 1. 2012
11. 1. 2012

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
24.03. MUDr. Sudová Simona
25.03. MUDr. Světlík Filip
31.03. MUDr. Šmídová Alena
01.04. MUDr. Handl Jindřich
07.04. MUDr. Šťastná Ludislava
08.04. MUDr. Tancurinová Jana
09.04 MUDr. Tomanová Libuše
14.04. MUDr. Tůmová Věra
15.04. MUDr. Valešová Pavla
21.04. MUDr. Vavřičková Hana
22.04. MUDr. Veselská Renata
28.04. MUDr. Vyčítalová Marie
29.04. MUDr. Zdeňka Jiří
01.05. MUDr. Andělová Jana
05.05. MUDr. Bahník František
06.05. MUDr. Benešová Růžena
08.05. MUDr. Beránek Jan
12.05. MUDr. Čapková Marie
13.05. MUDr. Domáňová Iva
19.05. MUDr. Štulík Richard
20.05. MUDr. Havlová Marie

adresa ordinace
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika,Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika,Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika,Mírové nám. 88, Týniště n.O.
dr.Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec n.Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

telefon
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 531 955
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 123
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 667 123
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 515 693
494 539 225

Víte že ……


v úterý 06.3.2012 od 9.oo do 13.oo hodin a ve středu 07.3.2012 od 13.oo do 17.oo hodin se uskuteční
humanitární sbírka letního a zimního oblečení, lůžkovin, domácích potřeb, atd., v budově Městského
kina Borohrádek,



cena vodného a stočného s platností od 1.1.2012 se mění takto:
vodné 39,50 Kč/m3 vč. DPH, stočné 40,40 Kč/m3 vč. DPH,



ve středu 14.3.2012 od 13.3o do 17.oo hodin budou na MěÚ v Borohrádku přítomny pracovnice
Finančního úřadu z Kostelce nad Orlicí. Daňoví poplatníci si mohou v této době vyřídit své daňové
záležitosti týkající se daně z příjmu fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 (např. podat daňové
přiznání, vyzvednout formulář, vyzvednout daňovou složenku na zaplacení daně nebo požádat o
poskytnutí informací).
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Projekt: Společné dějiny a tradice – to je naše
koalice!
reg. č. PL.3.22/3.2.00/11.02582
Obec Cieplowody a město Borohrádek uspěly se
společným projektem: „Společné dějiny a tradice – to
je naše koalice!“, který bude spolufinancován z
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 –
2013 Česká republika – Polská republika.
Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci a rozvoj
vazeb mezi obyvateli obcí při vzájemném poznávání
kultury, historie a tradice.
Prohloubení dobrých sousedských vztahů obyvatel
Cieplowod a Borohrádku prostřednictvím kulturních a
vzdělávacích projektů, podpora aktivního trávení
volného času a rozvoj příhraniční turistiky jsou hlavní
rysy společného projektu, který bude realizován během
roku 2012 a 2013.
Kulturní a propagační centrum v Cieplowodech
připravuje výuku českého jazyka, soutěž „Pověsti
obcí“, setkání s historií a pověstmi, prezentaci polských
a českých vánočních tradic jako je soutěž o nejkrásnější
vánoční stůl a strom, promítání českých filmů,
prezentaci polských a českých velikonočních tradic –

Knihovna
KNIŽNÍ NOVINKY
Pro dospělé:
Blanda R. Klíč k oběma světům
Ballek L. Pomocník
Javořická V. Děti štěstěny
Asher M. Zlikvidujte Rommela
Coelho P. Jedenáct minut
Koontz D. Tvář
Fleischhauer W. Královský purpur
Plaidy J. Válka královen
Daileyová J. Rivalové
Brabcová E. Žena v (kon) kurzu
Jandourek J. Václav Malý
Havel V. Rozhovory s Hvížďalou
Jakoubková A. Dobrý manžel, který nemlsá
Granger A. Vražda mezi námi
Chase J. Kdo dostane žolíka?
McBain Ed. Vražda předem ohlášená
Pro děti:
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soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko a koš.
Významnou akcí bude otevření naučné stezky.
Město Borohrádek zahajuje projekt opravou sociálního
zařízení v městském kině, kde se připravované akce
uskuteční a kde bude instalována celoroční výstavní
expozice o historii partnerských měst.
V dubnu 2012 zde proběhne výstava výtvarných prací,
fotografií a textů vytvořených dětmi ze základní školy
T.G. Masaryka na téma:„Historie Borohrádku a
Cieplowod očima dětí“. Na květen 2012 se připravuje
dvoudenní akce „Den historie“, na které bude mimo
jiné představena brožura o historii Borohrádku a
Cieplowod. O prázdninových měsících - v červenci a
srpnu 2012 - se v kině uskuteční „Letní festival filmů“,
kde půjde o promítání polských filmů s využitím nově
zakoupeného a instalovaného dataprojektoru.
„Pochod historickými místy Borohrádku“ je
připravován na září roku 2012 a soutěž o znalostech
historie Borohrádku a Cieplowod pro české a polské
děti na říjen 2012.
Projekt umožní prohloubení již rozvíjejících se vztahů
mezi obyvateli všech věkových skupin obou obcí,
propagaci znalostí partnerských zemí, jazyka, historie a
kultury a oživí příhraniční spolupráci.
Jana Machková

Brezina T. Klub záhad – Přízraky bez tváře
Syrovátka O. Bajky a říkanky pro nejmenší
Březinová I. Rozpustilá ozvěna
Gordon W. Hlouběji do podzemí
Faltová V. Malý Vlk a Bystré Očko
Mai M. Co se děje ve škole
Ruyer F. Čarodějka Hermína
Šimková B. Anče a Kuba mají Kubíčka
Kuhn K. Pohádkový zločin
Výpůjční doba březen 2012
12.03.
15.30 – 18.30 hodin
19.03.
15.30 – 18.30 hodin
26.03.
15.30 – 18.30 hodin
31.03 (SO)
15.30 – 18.00 hodin
Výpůjční doba duben 2012
02.04.
15.30 – 18.30 hodin
16.04.
15.30 – 18.30 hodin
23.04.
15.30 – 18.30 hodin
28.04 (SO)
15.30 – 18.00 hodin
30.04
15.30 – 18.30 hodin
Hana Sedláková
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Domov důchodců
Předvánoční čas je v našem domově vždy ve znamení
mnoha kulturních pořadů, kterými se snažíme našim
klientům zpestřovat pobyt.
V listopadu jsme tedy hostili pana Černohouze
s hudebním pořadem „Muziky, muziky, vy pěkně
hrajete“, který měl u našich klientů velký úspěch. Pan
Černohouz k nám do domova jezdí již více než patnáct
let a ani po tak dlouhé době neztrácí nic na své
oblíbenosti mezi seniory. V listopadu nám také přijeli
zahrát a zazpívat muzikálové melodie umělci
z agentury pana Kubce. Naši klienti měli i možnost si
poprvé vyzkoušet účast na interaktivní besedě „Pojďme
za hvězdou“, kdy se na průběhu celé akce podíleli
spolu s účinkujícími.
Prosincový program jsme zahájili dlouho očekávanou

„Živý Betlém“ dětí z Církevní základní školy
v Borohrádku.
Doufáme, že i v tomto roce, stejně jako v tom minulém,
se nám podaří pro naše klienty uspořádat co nejvíce
akcí, které by jim zpříjemnily jejich každodenní život u
nás.
Blanka Frumarová

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy,
staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky
 větší množství
 pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.

Info: tiskárna@komurka.cz
nebo tel.: 724 22 92 92

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově
přijatými zákony sociální reformy
Mikulášskou nadílkou, se kterou je tradičně spojena i
zábava. Toto mikulášské odpoledne začíná nadílkou,
při které do každého pokoje zavítá Mikuláš se svojí
družinou. Mnozí senioři zavzpomínají na doby dávno
minulé, kdy sami byli dětmi, nebo později měli své

děti. Po nadílce následuje zábava, kde si mohou
zazpívat, ale i zatancovat při známých písničkách. Se
svým vánočním programem k nám přijely také děti ze
Základní školy v Holicích a vánoční melodie zazněly i
v programu herce a baviče Šimona Pečenky. Vůbec
posledním kulturním programem roku 2011 pak byl
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OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ
REFORMĚ
ZMĚNY V ROCE 2012
Část druhá:
Karty sociálních a mimořádných výhod
Otázka 15:
Budu si muset měnit klasický průkaz (u mě ZTP/P)
za sociální kartu? Pokud ano, kdy a kde si ji budu
moct vyřídit?
Odpověď:
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P, které
byly přiznány před nabytím účinnosti nového zákona č.
329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním
postižením, tj. do 31. 12. 2011, budou platit nadále,
nejdéle však do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 budou
platit pouze karty sociálních systémů, o které si bude
muset držitel průkazu mimořádných výhod zažádat.
Zásadně se mění důvody pro přiznání průkazu.
Dosavadní zdravotní indikace jsou nahrazeny stupni
závislosti. Průkaz TP bude náležet při přiznání I. stupně
závislosti. Průkaz ZTP bude náležet při druhém stupni
závislosti nebo osobám starším 18 let, které nejsou
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schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti
mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty. Průkaz ZTP/P bude náležet osobám, kterým
byl přiznán stupeň závislosti III. nebo IV. a osobám,
které nejsou schopné zvládat základní životní potřeby v
oblasti mobility nebo orientace z jiných důvodů než je
praktická nebo úplná hluchota. O nový průkaz osoby se
zdravotním postižením se bude žádat na některé krajské
pobočce Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce
vydá v této věci i rozhodnutí o přiznání či nepřiznání
průkazu.
Otázka 16:
Jak dlouho budou platit stávající průkazy
mimořádných výhod, které mají platnost i po 31. 12.
2011? Kde a kdy si mají lidé zažádat o nové?
Odpověď:
Průkazy mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P, které
byly přiznány před nabytím účinnosti nového zákona č.
329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním
postižením, tj. do 31. 12. 2011, budou platit nadále,
nejdéle však do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 budou
platit pouze karty sociálních systémů, o které si bude
muset držitel průkazu mimořádných výhod písemně
zažádat. O nový průkaz osoby se zdravotním
postižením se bude žádat na některé krajské pobočce
Úřadu práce.
Otázka 17:
Na co budu potřebovat sociální kartu?
Odpověď:
Karta sociálních systémů plní 3 hlavní funkce:
1. Funkce identifikační (vzhledem k jednotnému
informačnímu systému úřadu práce): Na základě
osobních údajů na kartě sociálních systémů bude
sociální pracovník krajské pobočky Úřadu práce vědět
podstatné informace o uživateli karty např. jaké pobírá
dávky státní sociální podpory, zda je uživatelem
příspěvku na péči atd.
2. Funkce platební: Karta sociálních systémů může mít
i funkci platební karty. Pokud si uživatel karty zvolí
možnost, že mu bude některá pravidelná, opakující se
měsíční dávka evidována na kartu sociálních systémů,
může touto kartou hradit platbu za poskytování
sociálních služeb, nebo uskutečnit nákup v obchodech.
U všech sociálních a peněžitých dávek si uživatel sám
dobrovolně vybere, zda bude chtít využívat platební
funkci této karty. Pro zasílání a vybírání finančních
dávek bude řada lidí využívat nadále své platební účty,
nikoliv kartu sociálních systémů. Povinnost výběru
finančních prostředků prostřednictvím karty sociálních
systémů budou mít pouze osoby, pobírající dávky
pomoci v hmotné nouzi.
3. Karta osoby se zdravotním postižením: Jednou z
využitelných funkcí karty sociálních systémů bude
institut osoby se zdravotním postižením. Tato funkce
nahradí průkazy mimořádných výhod, jejichž platnost
zanikne k 31. 12. 2015. Budou nadále existovat tři
stupně institutu zdravotního postižení: Průkaz TP –
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průkaz osoby se zdravotním postižením, průkaz ZTP –
průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením,
průkaz ZTP/P – průkaz osoby se zvlášť těžkým
zdravotním postižením s potřebou průvodce.
Do budoucna se uvažuje o rozšíření funkčnosti karty
sociálních systémů. Tato karta by měla mít i funkce
evropského průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny.
Tato idea však nyní ještě není uzákoněna a jedná se
pouze o návrh.
Otázka 18:
Vydávání nových parkovacích průkazů za současné
označení „Vozík“ a dokdy si o něj musí klient
požádat?
Odpověď:
Současně používané znaky O1 lze využívat do 31. 12.
2012. V průběhu roku 2012 bude nutné si tento znak
vyměnit za parkovací kartu O7. Tyto parkovací karty
však zůstávají v kompetenci sociálních odborů obcí s
rozšířenou působností. Nebudou je tedy vydávat
krajské pobočky Úřadů práce. Rozhodnutí o vydání
karty O7 zůstává v kompetenci obecních úřadů.
Otázka 19:
Proč jsou spojovány mimořádné výhody osob se
zdravotním postižením s kartou sociálního systému,
když mám tento průkaz vydán na nemoc a ne v
závislosti k přiznané výši příspěvku na péči
(stupni)? Jak budou posuzování ti občané, kteří
žádný příspěvek nepobírají?
Odpověď:
Kartu sociálních systémů lze vydat i občanům, kteří
nepobírají žádné opakující se finanční dávky. Karta
sociálních systémů bude plnit pouze jednu ze svých
využitelných funkcí a to funkci průkazu osoby s
těžkým zdravotním postižením (TP, ZTP, nebo ZTP/P).
S žadatelem o průkaz osoby se zdravotním postižením
bude zahájeno správní řízení na základě podání
písemné žádosti v této věci. Karta sociálních systémů
bude vydávána i osobám, které budou chtít využívat
kartu sociálních systémů pouze v souvislosti statutu
osoby se zdravotním postižením. Vydání karty
sociálních systémů není nutné vázáno na čerpání
finančních dávek a příspěvků.
Otázka 20:
Jaký bude rozdíl mezi současným průkazem
mimořádných výhod a novým?
Odpověď:
Držitelé průkazů mimořádných výhod mohli v rámci
přiznání mimořádných výhod využívat určité
kompenzace a to především finanční slevy v jízdném v
MHD a dopravě celorepublikového rozsahu. Veškeré
tyto kompenzace trvají nadále, nebyly nijak omezeny,
ani pro držitele nové karty sociálních systémů, pokud
tato karta plní funkci průkazu osoby s těžkým
zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P).
Otázka 21:
Nebude na nové kartě sociálních systému nadbytek
informací, které nejsou potřeba?
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Odpověď:
Jaké informace by měly, či neměly být uveřejněny na
kartě sociálních systémů a kolik funkcí by měla karta
sociálních systémů plnit je od prvopočátku vzniku karty
předmětem sporu mezi zákonodárci, státními i
nestátními subjekty. Na tuto otázku by existovala řada
protichůdných odpovědí. Informace uveřejněné na
kartě sociálních systémů by měly být v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů. Tyto náležitosti
jsou prověřovány Úřadem pro ochranu osobních údajů.
Otázka 22:
Musím aktivovat kartu sociálních systémů? Musím
přes tuto kartu platit poskytovatelům? Jak to bude
u rodinných příslušníků pečujících o osobu
pobírající příspěvek na péči?
Odpověď:
Příspěvek na péči bude vyplácen měsíčně, v české
měně prostřednictvím karty sociálních systémů, nebo
převodem na platební účet, nebo v hotovosti. Výplata
příspěvku na péči v hotovosti znamená využití poštovní
složenky. Vystavení poštovní složenky bude hrazeno z
finančních prostředků příjemce příspěvku. Z výše
uvedeného vyplývá, že příjemce příspěvku na péči
nemá za povinnost aktivovat, nebo používat kartu
sociálních systémů.
Další nezbytnou součástí možnosti platby finanční
úhrady prostřednictvím karty sociálních systémů jsou
čtecí zařízení, která by mohla odečítat finanční částky z
karet sociálních systémů. Taková zařízení by si
poskytovatelé sociálních služeb museli zakoupit.
Jelikož se jedná o vysokou finanční investici včetně
zakoupení licence softwarového programu zařízení,
nebudou mít všichni poskytovatelé k dispozici zařízení
na odečítání finančních úhrad za poskytování
sociálních služeb.
Otázka 23:
Nebudou údaje spojené s kartou sociálních systémů
použity pracovníky proti klientovi (využívání
příspěvku, provedené platby a kam, nucení platit
jen touto kartou,…)?
Odpověď:
Účelem kontroly využití příspěvku na péči je využívání
poskytovaného příspěvku na zajištění pomoci při
zvládání základních životních potřeb. Příjemce
příspěvku na péči by měl až 12 kalendářních měsíců
zpětně prokázat, jakým způsobem uhradil poskytované
služby fyzickými nebo právnickými osobami např.:
účtenkami, dokladem o převodech, podepsaným
vyúčtováním služeb atd. Nositelem důkazu využívání
příspěvku na péči na zajištění základních životních
potřeb je sám příjemce na péči.
Otázka 24-25:
Kdo smí nahlížet do údajů, jež jsou spojeny s kartou
sociálních systémů? Kdo bude spravovat tyto údaje?
Nelze se do tohoto systému nabourat a zneužít jej?
Odpověď:
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Standardizovaný záznam sociálního pracovníka a karta
sociálních systémů jsou součástí jednotného
informačního systémů práce a sociálních věcí (zkratka
JISPSV).
Standardizovaný
záznam
sociálního
pracovníka bude veden sociálním pracovníkem o
každém klientovi, se kterým vykonává činnosti sociální
práce. Veškeré údaje obsažené ve Standardizovanémo
záznamu sociálního pracovníka jsou majetkem MPSV
ČR. Do tohoto formuláře mohou nahlížet na základě
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v
pozdější platné právní úpravě sociální pracovníci obcí
II. a III. typu a krajů. V souvislosti s výkonem sociální
práce podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v
hmotné nouzi to mohou být sociální pracovníci obcí.
Každý informační systém lze zneužít různými způsoby.
Nikde na světě není zaručena bezpečnost informačních
systémů.
Systém spojený s kartou sociálních systému bude
spravovat jednak příslušný úřad práce a jednak (v
případě, že bude klient držitelem karty sociálních
systému) příslušná banka. Obě tyto instituce budou
muset údaje chránit plně v souladu se zákonem č.
100/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kartu bude
banka vyrábět v souladu s mezinárodně uznávanými
předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude
tedy obsahovat běžné ochranné prvky.
Otázka 26:
Bude muset držitel karty sociálního systému platit
poplatky bance z této karty, a pokud ano v jaké
výši?
Odpověď:
Dávky si bude možné vybrat z bankomatu, bude možné
platit v obchodě a bude možné s ní platit i převodem na
účet. Za vydání karty příjemce dávek platit nebude,
bezplatné bude také vedení účtu ke kartě. V rámci
standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a
1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u
obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu
bude také zdarma. Neplatí se ani za vedení účtu.
Otázka 27:
Mohu využívat dosavadního systém výplaty dávek,
na který jsme zvyklí, nebo musím využívat tuto
kartu sociálních systémů?
Odpověď:
Od ledna si budete moci zvolit, zda dostávat výplatu
dávek stejným způsobem jak dosud nebo
prostřednictvím karty sociálních systémů.
Otázka 28:
Jak proběhne propojení průkazu mimořádných
výhod s PNP, která dávka bude určující? Bude
možné přiznat PNP jen na základě původního
vydání průkazu mimořádných výhod?
Odpověď:
První a určující dávkou bude příspěvek na péči,
vznikne-li žadateli nárok na příspěvek na péči, bude mít
automaticky nárok také na průkaz osob se zdravotním
postižením. Při příspěvku 1. stupně na průkaz TP,
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příspěvku 2. stupně průkaz ZTP a při 3. – 4. stupni
průkaz ZTP/P. Opačně však tento vztah platit nebude,
neboť dosavadní průkazy byly vydávány na základě
zdravotních indikací. Dosavadní průkaz ZTP a ZTP/P
však zakládá nárok na příspěvek na mobilitu a to
podobu jejich platnosti. Nejdéle však do 31. 12. 2015.
Povinnost prokazovat čestným prohlášením nárok na
mobilitu bude i v těchto případech.
Příspěvek na péči
Otázka 29:
Jak se bude měnit posuzování úkonů pro stanovení
stupně závislosti?
Odpověď:
Dosavadní hodnocení úkonů péče o vlastní osobu a
soběstačnosti bude nahrazeno hodnocením 10 životních
potřeb, jimiž jsou mobilita, orientace, komunikace,
stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní
aktivity a péče o domácnost. Podrobnosti stanoví
prováděcí vyhláška č. 391/2011 Sb.
Otázka 30:
Posuzování stupňů závislosti dle nových pravidel
(nepostihují to podstatné, spoustu lidí uvrhnou do
nejistoty po všech stránkách, dle současných
informací klientů vyvolávají paniku a obavy)?
Odpověď:
Při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní
životní potřeby se hodnotí
a) tělesné struktury a
b) tělesné funkce duševní, mentální, smyslové,
oběhové, dechové, hematologické, imunologické,
endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací,
neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné
motoriky, funkce hlasu, řeči a kůže, a to ve vztahu k
rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností.
Pokud osoba není schopna z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu zvládat alespoň jednu z
aktivit, která je pro schopnost zvládat základní životní
potřebu vymezena v příloze k vyhlášce č. 391/2011 Sb.,
není schopna základní životní potřebu zvládat, a to bez
ohledu na příčinu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu.
Otázka 31:
Jak prokázat nezvládání úkonů, když posudkový
lékař sníží PNP, a to třeba radikálně ze III. stupně
na I. nebo jej odebere úplně?
Odpověď:
U žadatele o příspěvek na péči se budou posuzovat
jednotlivé aktivity v rámci 10 domén (oblastí).
Zákonem o sociálních službách bylo stanoveno 10
těchto oblastí: mobilita, orientace, komunikace,
stravování, obouvání a oblékání, výkon fyziologické
potřeby, výkon tělesné hygieny, péče o zdraví, osobní
aktivity, péče o domácnost. Každá z uvedených 10
domén obsahuje i aktivity, které jsou posuzovány
vzhledem ke schopnosti samostatného zvládání, nebo
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zvládání s dopomocí, či za dohledu další fyzické osoby.
Tyto domény a aktivity bude posuzovat posudkový
lékař posudkové služby. Je nutné vždy konkrétně
odůvodnit, jakou aktivitu v konkrétní oblasti člověk se
zdravotním postižením nezvládá. Pro uznání jedné z 10
uvedených oblastí je potřeba obhájit jednu z aktivit
dané oblasti. Dokazování potřeby pomoci jiné fyzické
osoby bude podobné jako tomu bylo doposud u
odůvodňování nezvládání úkonů péče o vlastní osobu a
úkonů soběstačnosti. Při snížení příspěvku na péči by
měl občan vždy využít odvolání proti rozhodnutí.
Pokud by odvolání nebylo úspěšné, je možné dále
podat přezkumné řízení, které bude rozhodovat sám
ministr práce a sociálních věcí. Po odvolání lze podat
na místo přezkumného řízení k ministrovi správní
žalobu k soudu. Žalobu lze podat pouze do 60 dnů od
doručení rozhodnutí o odvolání ve věci příspěvku na
péči.
Otázka 32:
Bude možné příspěvek na péči vyplácet složenkou?
Odpověď:
Příspěvek na péči je měsíční, opakující se sociální
dávku, kterou lze vyplácet prostřednictvím karty
sociálních systémů, nebo přes platební účet, nebo v
hotovosti. Z hlediska možností, které umožňuje zákon o
sociálních službách, si příjemce příspěvku na péči sám
určuje způsob výplaty této dávky. Pokud dá příjemce
příspěvku na péči příkaz k výplatě v hotovosti, bude to
znamenat výplatu prostřednictvím poštovní poukázky.
Náklady spojené s výplatou prostřednictvím poštovní
poukázky si bude muset příjemce příspěvku na péči
uhradit ze svých finančních zdrojů.
RED: čerpáno z internetových stránek Helpnet.cz,
informačního portálu pro osoby se specifickými
potřebami

Koupím staré pivní lahve (jsem sběratel)
Informace na tel.č. 604 570663

Policie České republiky, obvodní oddělení
Týniště nad Orlicí informuje
Zpráva o bezpečnostní situaci
za II. pololetí roku 2011
V lednu roku 2012 bylo provedeno vyhodnocení
bezpečnostní situace v rámci Územního odboru
Rychnov nad Kněžnou a služebního obvodu OOP
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Týniště nad Orlicí za II. pololetí roku 2011 místně
příslušným obvodním oddělením.
Na úvod uvádím pár informací, které se týkají
obvodního oddělení Týniště nad Orlicí. Obvodní
oddělení Týniště nad Orlicí je útvar dle systemizace
policie ČR 3. typu. Rozloha teritoria obvodu činí 146
km2, současný počet obyvatel v tomto obvodě činí 13
766 osob. Systemizovaný stav policistů na obvodním
oddělení činí 15 policistů, kdy skutečný stav policistů
na oddělení je 11 včetně vedoucího oddělení a jeho
zástupce. Další podrobnější zpravodajství nejen z
obvodu oddělení Týniště nad Orlicí, ale i z celého
Územního odboru Rychnova nad Kněžnou je možno si
prohlédnout na internetových stránkách portálu:
www.policie.cz/članek/obvodni-oddeleni-tyniste-nadorlici.aspx.
V druhém pololetí roku 2011 bylo na zdejším
obvodním oddělení PČR evidováno a prošetřováno
celkem 111 případů podezření ze spáchání trestného
činu, z nichž 17 bylo zpracováno ve zkráceném
přípravném řízení a předáno na Okresní státní
zastupitelství v Rychnově nad Kněžnou. Dále bylo v
tomto období šetřeno a evidováno celkem 252
přestupků. Celková objasněnost za druhé pololetí roku
2011 činí v procentuálním vyjádření 47,45%.
Celková objasněnost nápadu trestných činů za uvedené
období v rámci Územního odboru Rychnov nad
Kněžnou činí 53,47% což odpovídá celkově
evidovaným a prošetřovaným trestným činům ve výši
1180 případů.
V celkovém porovnání objasněnosti v rámci
Královéhradeckého kraje je Územní odbor vnější
služby Rychnov nad Kněžnou na prvním místě s
objasněností 53,47%, kdy jako druhý nejlepší je
Územní odbor vnější služby Trutnov s objasněností
51,26%.
Závažnost, složitost a skladba trestných činů v druhé
polovině roku 2011 nedoznala větších změn oproti
minulým rokům. Jedná se převážně o majetkové trestné
činy, u kterých převládají krádeže vloupáním do
provozoven, aut a dalších objektů, krádeže prosté,
maření výkonu úředního rozhodnutí, poškozování cizí
věci a v neposlední řadě hospodářské trestné činy,
vyplývající z uzavírání různých úvěrových či
leasingových smluv.
Pokud se jedná o nápad a skladbu trestných činů v obci
Borohrádek, tak se jednalo převážně o trestné činy proti
majetku – krádeže a krádeže vloupáním, maření
výkonu úředního rozhodnutí, porušování domovní
svobody a řízení vozidla pod vlivem návykové látky.
Nejzávažnější trestný čin byl zaznamenán ve firmě
Seca s.r.o., kde byla způsobena značná škoda na
odcizeném majetku.
V přestupkovém řízení se v největší míře jedná o
přestupky proti majetku, proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití a v neposlední řadě o přestupky na
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a to
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vzhledem k neukázněnosti a bezohlednosti některých
řidičů na pozemních komunikacích a zejména řízení
vozidel pod vlivem alkoholu. Dále byl zaznamenán
problém s nárůstem volně pobíhajících psů na území
obce Borohrádek. Jedná se o složitý problém s
dohledáním majitele, s odchytem těchto psů a pro obec
finančně náročným umístěním v útulku. Z tohoto
důvodu bych navrhoval úpravu vyhlášky města o držení
psa, možných finančních postizích za nedodržování
nařízení.
Na závěr vyhodnocení bezpečnostní situace bych chtěl
poděkovat za celé obvodní oddělení Týniště nad Orlicí,
za dobrou spolupráci s městským úřadem, se základní
školou a ostatními organizacemi v rámci obce
Borohrádek, kdy se budeme rádi účastnit kulturních
akcí s ukázkou policejní techniky a vybavení.
Policie České republiky,
obvodní oddělení Týniště nad Orlicí

Město Skuteč
srdečně zve na
festival
TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA
HUDEBNÍ SKUTEČ
IX. ročník festivalu klasické hudby, opery,
baletu, sborového zpěvu a dalších žánrů
proběhne v termínu od 4. 3. – 13. 5.2012
Podrobné programy naleznete na stránkách:
www.skutec.cz
www.festival-hudebni.skutec.cz
Předprodej probíhá prostřednictvím
http://vstupenky.skutec.cz
a v prodejních místech
(TIC při Městském muzeu Skuteč denně
a odbor kultury MěÚ Skuteč v omezených
hodinách)
informace na telefonním čísle
469 326 486/7
731 557 422/477
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TURISTICKÝ ODDÍL
TJ Sokol Polabiny, Pardubice
pořádá
28. dubna 2012
34. ročník

PARDUBICKÉ PODKOVY
START
od 7-10 hodin v hostinci Na Náměstí
Náměstí čp. 53, Borohrádek
CÍL
v místě startu do 17 hodin
POŘÁDÁ
Turistický oddíl TJ Sokol Polabiny, Pardubice
POCHOD PODPORUJÍ
Magistrát města
Úřad městského obvodu Pardubice II-Polabiny
DOPORUČENÁ MAPA
Edice klubu českých turistů 47,
2. vydání 2000, název: VYSOKOMÝTSKO A
SKUTEČSKO, turistická mapa 1: 50 000
TELEFON NA ORGANIZÁTORY POCHODU
před pochodem 466 400 478, 722 108 587
nebo 605 157 707
v průběhu pochodu 732 444 872, 605 157 707
Start i cíl pochodu byl schválen starostou města
Borohrádku panem Milanem Mačkem
Podrobné informace na www.tjpolabiny.cz

TRASA 10 km (9 km)
Borohrádek – start hostinec Na náměstí – č – Vodní
tůň – ž – přes železniční trať – ž – /směr Horní Jelení/
- na čtvrté odbočce vpravo po vlastním značení
červeným krepovým papírem odbočit vpravo – rovně
přes silnici Horní Jelení – Borohrádek – stále vlastní
značení červeným krepovým papírem – odbočit vpravo
na vlastní značení žlutým krepovým papírem až na
silnici Horní Jelení - Borohrádek – po silnici vlevo do
cíle Borohrádek, hostinec Na Náměstí / 9 km /
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CÍL: Borohrádek, hostinec Na Náměstí do 17.00 h.
OBČERSTVENÍ: v místě startu a cíle

TRASA 15 km (13 km)
Borohrádek – start hostinec Na Náměstí – č – Vodní
tůň – ž – přes železniční trať – ž – Horní Jelení
náměstí – z náměstí rovně – m a z – do ulice Rudé
armády – po levé straně restaurace U Floriána K 1 –
zpět na náměstí a zde odbočit vlevo na silnici směr
Borohrádek – za Horním Jelením na okraji lesa po levé
ruce odbočit ze silnice vlevo do lesa na vlastní značení
žlutým krepovým papírem až na silnici Horní Jelení Borohrádek – po silnici vlevo do cíle Borohrádek,
hostinec Na Náměstí / 13 km /
KONTROLY a ČASY:
K1: od 8.30 do 16.30 hodin
CÍL: Borohrádek, hostinec Na Náměstí do 17.00 h.
OBČERSTVENÍ: v místě startu a cíle, Horní Jelení na
K1, další restaurace, Večerka Horní Jelení

TRASA 25 km (22 km)
/možno zkrátit na 13 km /
Borohrádek – start hostinec Na Náměstí – č – Vodní
tůň – ž – přes železniční trať – ž – Horní Jelení
náměstí – z náměstí rovně – m a z – do ulice Rudé
armády – po levé straně restaurace U Floriána K 1 /
možnost zkrátit a pokračovat od K 2 / – zpět na náměstí
– vpravo – m a ž – Jelení les /rozcestí/ – m – na
rozcestí cyklostezek odbočit z - m - vpravo na CYKLO
4268 směr Horní Roveň – přejít silnici Jaroslav-Horní
Jelení /pozor na auta/ a pokračovat stále po cyklostezce
4268 na parkoviště Na Šmontě –/ pozor na auta i když
frekventovanou silnici
Jaroslav-Vysoká u Holic
nebudete přecházet / na okraji parkoviště vpravo je
vpravo za příkopem špatně viditelná – z – Horní Jelení
- restaurace U Floriána K 2 – na náměstí , zde odbočit
vlevo na silnici směr Borohrádek – za Horním Jelením
na okraji lesa po levé ruce odbočit ze silnice vlevo do
lesa na vlastní značení žlutým krepovým papírem
pokračovat až na silnici Horní Jelení –Borohrádek – po
silnici vlevo do cíle Borohrádek, hostinec Na Náměstí
/ 22 km /
KONTROLY a ČASY:
K1, K2 : od 8.30 do 16.30 hodin
CÍL: Borohrádek, hostinec Na Náměstí do 17.00 h.
OBČERSTVENÍ: v místě startu a cíle, Horní Jelení na
K1 = K2, další restaurace,Večerka Horní Jelení,
parkoviště Na Šmontě,

TRASA 35 km (32 km)
/ možno zkrátit na 13 km /
Borohrádek – start hostinec Na Náměstí – č – Vodní
tůň – ž –– přes železniční trať – ž – Horní Jelení
náměstí – z náměstí rovně – m a z – do ulice Rudé
armády – po levé straně restaurace U Floriána K 1 /
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možnost zkrátit a pokračovat od K 2 / – zpět na náměstí
– vpravo – z – Jezírka – z – rybník Pětinoha – z –
Nad Hlubokou – vpravo – m – a cyklo 4268 – po 2km
- opustit – m – a pokračovat dále 1 km po cyklo 4268
na – ž – Jelení les / rozcestí / – ž – Horní Jelení restaurace U Floriána K 2 - -na náměstí, zde odbočit
vlevo na silnici směr Borohrádek – za Horním Jelením
na okraji lesa po levé ruce odbočit ze silnice vlevo do
lesa na vlastní značení žlutým krepovým papírem
pokračovat až na silnici Horní Jelení –Borohrádek – po
silnici vlevo do cíle Borohrádek, hostinec Na Náměstí
/ 32 km /
KONTROLY a ČASY:
K1, K2 : od 8.30 do 16.30 h
CÍL:Borohrádek, hostinec Na náměstí do 17.00 h
OBČERSTVENÍ: v místě startu a cíle, Horní Jelení na
K1 = K2, další restaurace, Večerka Horní Jelení.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK
jde na vlastní nebezpečí.
Pořadatel neručí za škody vzniklé účastníkům,
ani za škody jimi způsobené
ŠŤASTNÝ NÁVRAT DO CÍLE
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Základní organizace ČZS Častolovice
Ve dnech 30. 3. až 1. 4. 2012 se na výstavišti
v Častolovicích koná již 12. jarní výstava s názvem
„Velikonoce – svátky jara“.
Otevřena bude každý den od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Pořadatelé pro všechny návštěvníky připravili mnoho
zajímavostí z tradičních zvyklostí velikonočních svátků.
Ukázány budou nejen kraslice ve všech druzích, ale i
velikonoční symboly, velikonoční svatý týden a vše, co
připomíná tyto krásné jarní svátky.
Další zajímavostí budou praktické ukázky staročeských
řemesel. Vedle krajkářství, háčkování, vyšívání a zdobení
perníků bude ukázáno hrnčířství, kovářství, řezbářství,
drátenictví, pletení pomlázek, výrobky ze sisalu, z papíru,
ze šustí, z různých látek a dalších přírodních materiálů.
Nejen pro děti bude připravena expozice živých zajíců a
beránků. Toto vše a mnoho dalších zajímavostí bude
doplněno květinovou aranžerií jarních květin ve všech
výstavních pavilonech. Chybět nebude ani tradiční soutěž
o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý přihlásit
nejpozději do čtvrtka 29. 3. do 12.00 hod. a tři nazdobené
kraslice předat pořadatelům přímo na výstavišti.
Široký sortiment pohoštění a mnoha prodejních stánků
s velikonočním a zahrádkářským sortimentem bude čekat
na každého návštěvníka. Na tuto výstavu, která bude
v celé sokolovně, v zahrádkářském domě a na sokolské
zahradě srdečně zvou pořadatelé.
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM Borohrádek
Přehled událostí
Zápis do 1. třídy
Dne 21. ledna se konal na naší škole zápis do 1. třídy
pro školní rok 2012 – 2013. K zápisu se dostavilo 17

žáků, rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky.
Děkujeme za projevenou důvěru v naši školu a věříme,
že se novým prvňáčkům u nás bude líbit. Fotografie ze

zápisu jsou na našich webových stránkách
www.zsboro.cz a reportáž z tohoto dne můžete
zhlédnout
na
stránkách
školní
televize
http://tv.zsboro.cz.

Klicperovo divadlo v Hradci Králové
Dne 24. ledna jsme v rámci předplatného navštívili další
divadelní představení. Tentokrát se jednalo o komedii
Mrzák inishmaanský současného dramatika Martina
McDonagha. Hlavní hrdinové příběhu žijící v zapadlé
vesnici na malém ostrově nás pobavili svými
„hláškami“ i situacemi, ve kterých se ocitli.
Blok primární prevence
Z projektu EU peníze školám využíváme ve druhém
pololetí finance na prevenci rizikového chování. Dne
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30. ledna se uskutečnila první ze čtyř částí, při které
Mgr. Ženatová pracovala s šestým až osmým ročníkem.

Projekty ESF OP VK
Pokračujeme v realizaci projektu EU peníze školám, ze
kterého jsme zatím získali více než 700 000 Kč.
V současné době učitelé pracují na vytváření digitálních
učebních materiálů pro různé vyučovací předměty.
Úspěšně
pokračuje
Školní
televize,
projekt
spolufinancovaný ESF OP VK a státním rozpočtem
České republiky.
Viz další příspěvek.
Příprava projektu Comenius partnerství škol
Na přípravě dalšího mezinárodního projektu pracujeme
společně se španělskou školou, dalšími partnery jsou
školy z Turecka, Polska, Itálie a Německa. V případě
schválení projektu bychom se zabývali vším, co souvisí
se vznikem nové obchodní společnosti - jejím vznikem,
logem, vnitřními produkty, které jsou nyní spojeny
pouze s domácí výrobou, a snažili bychom se o co
nejúspěšnější virtuální marketing včetně vzájemného
obchodování s partnerskými školami.
Borohrádek - Cieplowody – Historie Borohrádku
očima dětí
Do 25. dubna 2012, kdy bude v kině zpřístupněna
školní výstava na téma Historie Borohrádku očima dětí,
mnoho času nezbývá. Všichni žáci se ale na přípravách
podílejí. Někteří ilustrují pověsti z našeho regionu, další
malují obrázky k pohádkám PaedDr. Josefa Lukáška,
starší vytvářejí prezentaci o historii školy či chystají
minikatalog významných míst našeho města.
Uskutečnila se i beseda s kronikářkou Borohrádku Mgr.
Bartošovou.
Iva Přibylová
Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí
V rámci realizace projektu Školní televize jako nástroj
rozvoje
klíčových
kompetencí,
který
je
spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky (reg. číslo
CZ.1.07/1.1.05/04.0030, operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost), členové mediálního kroužku
dále rozvíjeli své kompetence prostřednictvím
videotvorby a práce v redakčním týmu.
Žáci v uplynulém období opět tvořili reportáže o životě
školy a také byl zpracován záznam Vánoční akademie.
Do konce února budou odeslána dvě videa do soutěže
Zaostřeno na toleranci.
Časově nejnáročnějším úkolem pro náš tým bylo
zpracování videa pro projekt Crossing borders via
videos – Za hranice prostřednictvím videa, jehož
autorem a koordinátorem je naše škola. Úkolem bylo
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zpracovat čtyřminutové video, ve kterém žáci
anglicky představí stát, mateřský jazyk, město a
školu. Projektu se účastní školy z Turecka,
Chorvatska,
Španělska,
Holandska,
Islandu,
Bulharska, Rakouska, Lotyšska, Itálie a Norska. Za
reprezentaci naší země jsme cítili velkou
zodpovědnost, a tak se za čtyřmi minutami skrývá
mnoho hodin práce. Po uzávěrce proběhnou na všech
školách projekce videí připravených zahraničními
partnery, při kterých budou vybrána ta nejlepší.
Možnost hlasovat budou mít také návštěvníci
webových stránek projektu.
Na adrese http://tv.zsboro.cz můžete zhlédnout nová
videa. V blízké době zde také bude uveden odkaz na
webové stránky projektu Crossing borders via videos,
kde budete moci sledovat videa vytvořená žáky škol
zapojených do projektu.
Michal Přibyl
Lyžařský výcvik ZŠ TGM Borohrádek
Na lyžařském výcviku, konaném od 4.2.do 11.2.
2012 na horské chatě Eva v Deštném v Orlických

horách, se nás sešlo 32. Vytvořili jsme skvělou partu.
Každé ráno po snídani jsme vyrazili lyžovat na
sjezdovky Marta. Vždy jsme se vrátili na chutný oběd
a po poledním klidu jsme opět spěchali na kopec.
Večer byl pro nás připraven bohatý program.
Dozvěděli jsme se, jak se chovat na horách, hráli
jsme Aktivity junior, Twister, tančili jsme na
tančících kobercích a dva večery jsme si užili
tancování na diskotéce. Všichni jsme se také
zúčastnili turnaje v ping pongu. Na závěr jsme své
lyžařské schopnosti změřili ve slalomu a ti odvážní
ve skocích na malém můstku.
Bylo to tam moc pěkné a všichni bychom se tam rádi
vrátili.
Nikola Mahutová, 7.B
Sportovní zpravodaj
Od začátku letošního školního roku vychází každý
měsíc sportovní zpravodaj ZŠ T.G.Masaryka
v Borohrádku. V tomto měsíčníku si děti velmi
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rychle připomenou sportovní události, akce a výlety,
jež byly v daný měsíc absolvovány a mohou se
zasmát a pyšnit nad spoustou fotografií
dokumentujících jejich úspěchy. Pravidelnými
rubrikami jsou soutěžní tajenky zaměřené na znalosti
v oblasti historie sportů, průběh ligy ve stolním
fotbálku a každoměsíční sportovní turnaj. Někteří
žáci přicházejí se zajímavými nápady a články a
podílejí se tak na tvorbě měsíčníku. Tuto pomoc vřele
vítám a doufám, že této pomoci bude ze stran žáků
přibývat.
Ondřej Sitka

Církevní základní škola
Geomag 9. 1. 2012
V tento den přijela na naši školu paní Balvínová se
stavebnicí GEOMAG. Tato stavebnice, která funguje
na principu magnetismu, má nepřeberné množství
stavebních variací. Kovové kuličky a pogumované

tyčinky spolu s dětskou fantazií a zručností dávaly
vznikat neuvěřitelným stavbám a zajímavým
prostorovým plastikám. Děti pracovaly ve skupinách,
neboť u takové práce je třeba systém a jistý řád. Ve
všech dětských tvářích se po celé dvě hodiny zračilo
zaujetí a nadšení. Tvořila se architektonická veledíla,
pohyblivé stavby a roztodivné kosmické přístroje.
Děti se se svým dílem vyfotografovaly, aby
nevyprchaly vzpomínky na opravdu tvořivě prožitý
čas.
Zápis 21. 1.
Zápis proběhl již tradičně v doprovodu pohádkových
bytostí - prince a dvou princezen. Pohádkoví
průvodci zavedli budoucí prvňáčky do království
písmen, čísel a zajímavých věcí kolem nás. Letos se
ani jednou neobjevily slzičky ani strach v očích
předškoláčků. Naopak - děti byly odvážné a na zápis
se těšily. A my se zase těšíme na nové a šikovné
prvňáky v září 2012.
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Bruslení - 1. 2. v Chocni
Ani velké mrazy nás neodradily od tohoto
sportovního zážitku. Bruslení bylo tentokrát jako

Děti zahrály pohádku „ Jak pejsek s kočičkou dělali
dort „. Od této pohádky se pak odvíjela k plnění celá
řada úkolů z oblasti rozvíjení hrubé i jemné motoriky,
rozvíjení fyzické i psychické zdatnosti. Děti
procvičovaly
upevňování
výslovnosti
a
vyjadřovacích schopností, počty při manipulaci
s obrázky, orientaci v prostoru.
Myslím, že tento pobyt dětí z mateřské školy mezi
dětmi ze ZŠ TGM napomohl k posílení jejich
sebevědomí a sebedůvěry před zápisem do 1. třídy
ZŠ.
Libuše Nágrová
9. února 2012 v rámci seznamování s lidovými

odměna za vysvědčení. A užili si to opravdu všichni žáci , učitelé i kamarádi z Čermné n.O.
Tradiční setkání učitelů církevních škol ve Skutči
3. 2. 2012 o pololetních prázdninách se většina
učitelů pedagog. sboru zúčastnila setkání, které bylo
započato společnou mší sv. v krásném kostele na
Chlumku v Luži. Mši sv. sloužil spolu se školními
spirituály nový pan biskup Mons. Jan Vokál. Dále
program pokračoval ve Skutči, kde jsme byli hosty
Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů .
Čekala nás přednáška spec. pedagožky Mgr.
Sodomkové, která se zabývá logoterapií a také
cestováním po Mexiku. Příjemnou tečkou na závěr
byl výborný oběd.
CZŠ Borohrádek

tradicemi a zvyky paní učitelka Libuše Nágrová ve 3.

Mateřská škola
Zápis do Mateřské školy Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek oznamuje,
že se ve dnech 10. – 11. května 2012
uskuteční
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
BOROHRÁDEK
vždy od 9.00 - 11.00 hodin
v 1. třídě mateřské školy.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz a
rodný list dítěte. Kritéria, podle kterých budou děti
přijímány, zveřejníme v březnu 2012 na webových
stránkách mateřské školy.
Zprávy z Mateřské školy Borohrádek
Ve čtvrtek 12. ledna 2012 jsme byli s dětmi, které
zahájí od 1. 9. 2012 povinnou školní docházku, na
návštěvě ve 3. třídě ZŠ TGTM Borohrádek. Paní
učitelka Štěpánková (učitelka budoucích prvňáčků)
pro nás se svými žáčky připravila pestrý program.
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třídě Mateřské školy Borohrádek
maškarní karneval (viz foto).

uspořádala

Zveme rodiče k prohlídce webových stránek
Mateřské školy Borohrádek, které pravidelně
aktualizuje paní učitelka Irena Klingerová:
www.msboro.cz. Zde naleznete spoustu zajímavostí
o naší mateřské škole, práce dětí a novinkou je
fotodokumentace svačin a obědů, které připravuje
paní kuchařka Lucie Nágrová a vedoucí stravování
paní Jaroslava Bártová.
Iva Jehličková
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P R O D E J N A
tel. 494 321 984

www.stavebniny-kaspar.cz

Borohrádek, Náměstí 51

OZNAMUJE PRODEJNÍ AKCI

od 20.2 do 30.4. 2012
SLEVA 10% NA ŠIROKÝ SORTIMENT STAVEBNÍCH HLADÍTEK,
ZEDNICKÉ LŽÍCE, NEREZOVÉ STĚRKY…

-----------------------------------------------------------SLEVU 15% PŘI ODBĚRU CELÉHO BALENÍ HŘEBÍKŮ (5 kg) –
NABÍZÍME STAVEBNÍ HŘEBÍKY
VELIKOSTÍ od 25 do 200 mm

-----------------------------------------------------------------------VÝHODNÉ CENY POROBETONOVÝCH TVÁRNIC (POROFIX, H+H),
MNOŽSTEVNÍ SLEVY NA VÝROBKY zn. BAUMIT
(BETONOVÉ POTĚRY, JÁDROVÉ A ZDÍCÍ OMÍTKY, ŠTUKY…)

-----------------------------------------------------------------------NOVĚ SKLADEM BAKTERIE A ENZYMY
NA LIKVIDACI ORGANICKÉHO ODPADU
(ŽUMPY, JEZÍRKA, AKVÁRIA, ODPADY)
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Kulturní rubrika

Městské kino Borohrádek
Konec kin s 35 mm projekcí
Rychlý nástup digitálního formátu, který proniká do kin
převážně v oblastech s vysokou koncentrací obyvatel, se
stává tak říkajíc hrobníkem klasického analogového
formátu „pětatřicítky“. Dopad těchto změn se dotkl i
našeho kina, kdy je velmi obtížné a prakticky už
nemožné získat do programu aktuálně žádaný titul.
Nové české filmy, pro formát 35 mm se v letošním roce
už téměř nezpracovávají a u zahraničních kopií je situace
ještě horší. Celkové ukončení distribuce 35 mm
filmových kopií se plánuje od 1. ledna 2013. Pokud
v současnosti distributoři k tomuto formátu ještě
přistoupí tak v minimálním počtu kopií, které nestačí
uspokojit požadavky stávajících kin tohoto končícího
formátu.
Důvody jsou především ekonomické, neboť digitální
kopie jsou cca osmkrát lacinější než analogové,
nepodléhají opotřebení v mechanikách promítacích
zařízení, v mnoha ohledech jak zvuku, tak obrazu jsou
kvalitativně lepší a lépe a s minimálními náklady se
distribuují. Přechod na digitální techologii našeho kina je
odhadován na cca 2,5 – 3,5 milionu korun. Dotační
podmínky a jejich udržitelnost jsou pro nás prakticky
nereálné, bereme-li v úvahu návštěvnost a další závazné
podmínky.
Lze tedy s jistotou říci, že provozovatelé, jimž se
nepodaří do kin zavést DCI technologii v prvním pololetí
letošního roku, budou mít problémy s uváděním
filmových novinek, což už prakticky v sestavování
nejbližšího programu sami pociťujeme.
Naše snaha je udržet provoz kina alespoň v dosavadní
frekvenci promítání co nejdéle, avšak nedokážeme
odhadnout, jak dlouho to ještě bude.
Cablk Zdeněk, tajemník MěÚ
pátek 30. 3. 2012 od 17.oo hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na
luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během
chvíle obrátí
naruby.
Chimpunkové
a
Chipettky
páchají
na
parníku, který
se
stal
dočasně jejich
hracím
hřištěm, jednu
lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě,
ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace ale
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končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze
kterého, jak se zdá, není úniku.
Dabují: Z.Pantůček, M.Stránský, T.Juřička, J.Maxián
Z.Norisová, I.Hrbáč, K.Lojdová a další
Komedie, 87 minut, čs. dabing, přístupný,vstupné 40 Kč
pátek 13. 4. 2012 od 19.oo hodin
MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL
Bez plánu. Bez podpory. Bez šance.
Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě
když její eso, Ethan Hunt, provádělo tajnou operaci v
Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový útok na Kreml.
Ruští představitelé jsou rozezlení na nejvyšší míru a
mluví dokonce o válečném aktu. A protože se všechny
nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro
jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením
„Ghost Protocolu“, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí,
podpory a z jejích členů udělá lidi na odstřel. To
rozhodně není přehánění, krátce po tomto byrokratickém
úderu umírá násilnou smrtí její oficiální šéf (Tom
Wilkinson). Ethan Hunt se proto pokusí o nemožné.
Společně s trojicí věrných a odhodlaných kolegů (Simon
Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se pokusí najít
pachatele útoku a smýt tak ze sebe veškerou vinu. Jak
bylo řečeno už v úvodu, tahle mise bude skutečně
nesplnitelná.
Hrají: T.Cruise, P.Patton, J.Renner, S.Pegg a další
Akční, 132 minut, čs. titulky,DP od 15 let,vstupné 40 Kč
pátek 27. 4. 2012 od 19.oo hodin
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami
Eriky, která sice nedostane největší kytici, jakou si
dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé
švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od
bývalého manžela, krém na vrásky od homosexuálního
kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své
nevyzpytatelné matky. Přáníčko si doma vystaví, při
vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a
dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle
vypadá úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy
televizního
pořadu “Před a
po”.
Přitom
Erika má skoro
všechno
–
vlastní pořad,
vyhlášený
kadeřnický
salón, velký byt
s terasou a
svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc
touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy
nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se
kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já. Jenže
některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký
barman Adam.
Hrají: I.Chýlková, V.Kotek, O.Sokol, B.Klepl, a další
Komedie, 110 minut, DP od 12 let, vstupné 40 Kč
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Ze sportovních oddílů
Zápasníci z Borohrádku
bilancují uplynulou sezónu
Borohrádečtí zápasníci v tomto roce oslaví 50. výročí
od svého založení. Za toto sportovní půlstoletí
vybojovali zápasníci a zápasnice z Borohrádku
MČR juniorek

stříbrné medaile Michaely Horynové a Martiny
Semrádové a bronz Kateřiny Bubnové z Mistrovství
ČR juniorek, stříbro Nikolaje Pelcla z Mistrovství ČR
mladších žáků a rovněž stříbro z Mistrovství ČR
seniorek, které vybojovala Věra Bažantová –
Pavlíčková.
Velkým úspěchem skončil doma uspořádaný turnaj –
Velká cena Borohrádku, který se uskutečnil v dubnu.
Do borohrádecké sokolovny se sjelo na 140
závodníků z 19. oddílů z celé České republiky a dvou

Michaela Horynová 2. místo, Kateřina Bubnová 3. místo

Žáci a žákyně našeho oddílu na turnaji v Polsku Pěšice

nespočet titulů jak z přeboru České, tak potažmo i
Československé republiky, ale neztratili se ani na
světových soutěžích, z kterých si odváželi pěkná
umístění.
Předmětem tohoto článku je ale zhodnotit rok minulý,
tj. 2011. Oddíl zápasu vystupoval pod názvem TJ
Sokol Borohrádek. Závodníci a trenéři pro trénink
využívali prostory místní sokolovny, kde trénovali
každé pondělí a středu. Před republikovými soutěžemi
se využíval i páteční trénink. Závodníci byli rozděleni
do dvou tréninkových skupin. První, tzv. přípravka (5
– 7 let), využívala od 16.30 hodin velký sál na
fyzickou přípravu a po půl hodině přešla na malý sál,
kde se na žíněnce zabývala obratností, technikou a
silovou přípravou. Tuto skupinu vedli trenéři Hejný
Martin a Hemelík Radek. Od 17 hodin přicházela
druhá skupina žáků, žákyň a juniorek, která na půl
hodiny rovněž využívala velký sál a od 17.30 hodin
pokračovala na malém sále. Tuto skupinu trénoval
Sýkora Josef.
Závodníci se v minulém roce zúčastnili 13 turnajů, ve
kterých získali 33 medailí z toho 9 zlatých, 14
stříbrných a 10 bronzových. K těm nejcennějším patří
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oddílů z Polska. Byl to jeden z nejobsazenějších
turnajů, který se v loňském roce na území Čech
pořádal. Závodníci ze zápasnického oddílu se
zúčastnili i kulturních akcí. Svým vystoupením
obohatili na fotbalovém hřišti dětský den a „ pouť“
v Týništi n.O. Co se týká finančních prostředků, tak
díky dotacím z MěÚ Borohrádek a dotacím od
Sokola, za které velice děkujeme, se mohli zápasníci
zúčastnit všech naplánovaných sportovních akcí.
Samozřejmě peněz nikdy není dost, a tak už nezbylo
na materiální vybavení, které oddíl potřebuje.
Cílem letošního roku je neustále zvyšovat sportovní

MČR Ostrava – Martina Semrádová 2. místo

úroveň oddílu zápasu, přivést více dětí a zapojit je do
tréninkového procesu a k 50. výročí založení oddílu
uskutečnit již tradiční Velkou cenu Borohrádku.
Závěrem bych Vám všem chtěl jménem
borohrádeckých zápasníků, i jménem svým popřát
hodně štěstí, osobní spokojenosti a sportovních
úspěchů v roce 2012.
Radek Hemelík
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ZIMNÍ FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
TJ Lokomotiva Borohrádek uspořádala pro své hráče
první zimní fotbalové soustředění. Po výborné zkušenosti
z letního soustředění, jsme opět zavítali do Krkonoš do
hotelu PŘEDNÍ LABSKÁ, termín 13.1.-18.1.2012.
Tohoto soustředění se zúčastnili hráči mládežnických
družstev, kteří rádi jezdí na hory lyžovat anebo kteří se
chtěli naučit lyžovat naučit.
Soustředění se zúčastnilo celkem 22 dětí a stejný počet
dospělých. Počasí nám přálo a celý pobyt jsme si užili.
Přímo u hotelu jsme využívali sjezdovku, která je dlouhá
360 metrů. Každý den nám sjezdovku upravovala rolba, a
proto jsme si výborně zalyžovali. Těch, kteří stáli na
lyžích poprvé, se ujali zkušení instruktoři, a proto se
každý naučil lyžovat. (V tomto směru zaslouží
poděkování trenér Pavel Zaujec, který se role instruktora
zhostil na výbornou i za cenu modřin, které si přivodil při
výuce).
Opět všichni využívali všech služeb, co tento krásný hotel

poděkování zaslouží paní Jiroušková, která každý rok
připraví perfektně sál. Její výzdoba je každý rok
originální. Dále bych chtěl poděkovat městu
Borohrádek, bez jehož pomoci by takový ples jen stěží
mohl existovat. Poděkování patří také všem sponzorům,
kteří svými příspěvky obohatili krásnou a bohatou
tombolu. Výtěžek z plesu bude použit na mládežnický

fotbal v Borohrádku. Fotky z přípravy sálu a z plesu
najdete na stránkách TJ Lokomotivy Borohrádek. TJ
Lokomotiva Borohrádek ještě jednou všem děkuje a
doufáme, že se za rok sejdeme na již 4. SPORTOVNÍM
PLESE.
Sazima Radek

Seznam sponzorů

nabízí. Po náročném lyžování jsme využívali posilovnu,
saunu, vířivku a různé hry. Za zmínku stojí i výborná
kuchyně. Mohu všem doporučit navštívit tento hotel. Lze
ho využívat i pro školy v přírodě. Na předposlední den
jsme naplánovali závody ve slalomu, sjezdu a skoku.
Toto soustředění nebylo zaměřeno na fotbal, ale na úplně
jiný sport, který má k fotbalu dost daleko. Jsme rádi, že
jsme toto soustředění mohli uskutečnit a že děti mohly
poznat jiný sport než fotbal. V tomto směru bych chtěl
poděkovat trenérům, kteří se ve svém volném čase a
zadarmo účastní všech soustředění, které pořádáme pro
naše malé hráče. Dále bych chtěl poděkovat našemu řidiči
panu Lokvencovi a panu Vojnarovi, našemu věrnému
sponzorovi.
Poděkování zaslouží i město Borohrádek, které podporuje
mládežnický sport v Borohrádku. Fotky a videa z tohoto
soustředění najdete na stránkách TJ Lokomotiva
Borohrádek.
Sazima Radek
Sportovní ples 2012
Letošní plesovou sezónu zahájil Sportovní ples,který se
konal 28.1.2012. Touto cestou bych chtěl jménem TJ
Lokomotivy Borohrádek poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci tohoto plesu. Zejména
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Město Borohrádek * Gapa group a.s. * SECA s.r.o. *
Pivovar Pernštejn * Miloň Vojnar - LUMIUS * Pavel
Zaujec - Čestická hospoda * JUDr. Josef Moravec * Libor
Kašpar – stavitelství s.r.o. * Ondřej Herold * Václav Kába
* Pavel Hajn – výroba kožené galanterie *
Rudolf Laluha – LAGA * Luděk Vejr – AVEPO s.r.o. *
Petr Frolík – pražírna kávy * Šrámkovi – STROJMOTIV
s.r.o. * Rostislav Hendrich – TRIVOS * Jan Matějíček *
Miloš Koblmüller * Ajurvédské centrum krásy Vlaďka
Štefková * Michal Červinka – internetové nákupní
centrum * Monika Bagárová – večerka * Vinotéka U
pošty * Písník Světlá – p.Uhnavý * Čerpací stanice
Borohrádek * Azaela – květinářství * Restaurace Na
náměstí * Petr Šedek * Trafika Kohoutkovi * Stanislav
Florián – trafika * Ing. Radek Sus * Libuše Smisitelová –
květinka * VIS s.r.o. Hradec Králové * MUDr. Milena
Ulbrichová * Výroba klíčů – Martina Šrámková * Zdeněk
Mimra * Jiří Jehlička * Občerstvení u Čermáků

Po celý rok se tito sponzoři podílejí jak finančními,
tak věcnými dary na zajištění sportovních a
společenských akcí, které TJ Lokomotiva
Borohrádek pořádá (Sportovní ples, fotbalový
turnaj, letní a zimní soustředění mládežnických
mužstev). TJ Lokomotiva Borohrádek touto cestou
děkuje všem sponzorům za jejich přízeň.
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Historie farnosti Borohrádek - 2. část
Po smrti pana P. Jana Netopila byla přenesena správa
farního beneficia na místního kaplana pana P. Františka
Schemberu.
Po panu faráři P. Janu Netopilovi následoval vysoce
důstojný pán P. Jan Peikert,
správce farnosti v Lukavici, který byl prezentován dne
20. ledna 1815 panem Františkem říšským hrabětem
Kolowrat - Liebsteinským, vrchním purkrabím
Království českého, rytířem mnoha řádů, pána na
Rychnově a Borohrádku a potvrzen vysoce důstojným
ordinariátem.
Během jeho duchovní správy byl ve vsi Šachov
zakoupen za částku 1500 zl. dřevěný dům k účelům
tamní filiální školy a tamní přiškolená školní mládež
slavnostně uvedena 11. ledna 1816.
4. července 1816 konal v Borohrádku generální vizitaci
Jeho Excelence vysoce důstojný a urozený pán pan
Alois Josef, říšský hrabě Kolowrat - Krakowský,
biskup královéhradecký a uděloval svátost biřmování.
Tento beneficiát se ujal polí, která byla po řadu let
propachtována, zúrodnil je a s užitkem je užíval.
Jeho přičiněním zakoupili občané Borohrádku pro farní
kostel v roce 1819 krásný skleněný lustr za obnos 29 zl.
15 kr.; a také 2 velké hedvábné prapory, které pořídil
cech krejčích a ševců v Borohrádku.
Dne 10. září 1819 dostal pan P. Jan Peikert milostí
vysokého patrona farní obročí ve Vamberku na zboží
Vamberk, přivtělenému k panství Rychnov, kam se
tento přestěhoval z Borohrádku dne 6. října t.r. Místní
kaplan pan P. František Schembera byl určen správcem.
dne 10. prosince 1819 prezentoval Jeho Excelence
vysoce urozený pán pan hrabě František Antonín
Kolowrat - Liebsteinský, pán na Rychnově a
Borohrádku vysoce důstojného pána
P. Václava Tichého administrátora fary v Javornici na
rychnovském panství na borohrádecké beneficium,
kde ho potvrdila vysoce důstojná biskupská konzistoř.
Během krátké duchovní správy tohoto faráře, velmi
činného pro to nejlepší pro borohrádecký kostel a
beneficium, bylo vykonáno velmi mnoho.
V roce 1820 byl štafírován z příspěvku dobrodinců
postranní oltář sv. Antonína ve farním kostele.
Náklady činily 158 zl. v.č. Škoda, že tato práce nebyla
provedena s lepším vkusem a zůstala neúplná.
V roce 1821 se rozhodl Jeho Excelence vysoce
urozený pán pan František Antonín hrabě Kolowrat Liebsteinský, patron borohrádeckého beneficia,
strhnout dřevěnou budovu borohrádecké fary i
s hospodářskými budovami, která již hrozila zřícením,
a na stejném místě postavit novou, kamennou, lépe
orientovanou. Plán na novou budovu fary vyhotovil na

21

rozkaz Jeho Excelence pražský stavební mistr pan
Peschka.
Již dne 13. dubna 1821 položil pan farář P. Václav
Tichý za přítomnosti borohrádeckého správce úřadu
Ignáce Mündela základní kámen k nové farní budově.
Dovoz materiálu a nádenickou práci vykonali farníci;
materiál, řemeslnou práci zařízení domu se uhradily
z vrchnostenských borohrádeckých důchodů. Podle
rozpočtu stála farní budova s hospodářskými
budovami 8000 zl. v.č. Během stavby farní budovy si
farář pronajal byt ve městě, kde zůstal až do
následujícího roku.
Dne 29. srpna v roce 1822 se nastěhoval pan farář P.
Václav Tichý do nové fary. Nepokládám za nutné zde
popisovat všechny části borohrádecké farní budovy,
poněvadž přesný popis je uveden ve farním inventáři,
který jsem sepsal v roce 1824. Fundus instantus neboli
stálé vybavení je velmi skromné a skládá se
z následujícího:
a) starý stůl z měkkého dřeva
b) dubová almara se dvěma prosklenými dveřmi
c) železný řetěz s vědrem u farské studny ve
farském dvoře. Všechny byty ve farní budově
jsou vyzděny cihlami, a proto jsou všechny
pokoje suché a zdravé.
Bůh všemohoucí nechť to Jeho Excelenci oplatí
plností svého požehnání.
Bezpečné, pohodlné a zdravé bydlení je skutečná
životní potřeba a tou je nyní borohrádecký beneficiát
díky milosti vysokého patrona požehnán.
V roce 1821 nechal P. Václav Tichý opravit varhany
jak ve farním, tak ve filiálním kostele za částku 146 zl.
v.č., která se pokryla částečně z prodeje lip na
borohrádeckém hřbitově a částečně dary dobrodinců.
V tomtéž roce nechal pan farář namalovat pro postní
dobu na černě zbarvené plátno krucifix za částku 27
zl., poněvadž městská obec Borohrádek, která se
zdráhala vyplácet 20 zl. v.č. na výživu kaplana
z městských důchodů, které byly povoleny v roce
1782, rozhodnutím vysoce váženého krajského úřadu
přiznala panu faráři v roce 1821 jeho nabyté právo.
V roce 1822 darovala Jeho Excelence milostivý patron
farního kostela v Borohrádku tři kasule, totiž bílou,
červenou a fialovou.
Pan farář P. Václav Tichý byl nadevše přátelský, o
zkrášlení farního a filiálního kostela a to nejlepší pro
beneficium usilující duchovní správce. Bojoval po
mnoho let s bolestnou tělesnou nemocí, zemřel
zaopatřen svátostmi umírajících dne 24. srpna 1823 a
byl pohřben na Božím poli v Borohrádku. Beneficium
Borohrádek spravoval necelé čtyři roky.
Po smrti vysoce důstojného pana P. Václava Tichého
byl jsem já, P. Josef Scholz,
toho času zámecký kaplan v Rychnově, dosazen
vysoce důstojnou biskupskou konzistoří jako správce
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borohrádeckého farního obročí a ve stejném roce
milostivě prezentován na borohrádecké obročí Jeho
Excelencí vysoce urozeným pánem panem Františkem
Antonínem
říšským
hrabětem
Kolowrat
Liebsteinským, vrchním purkrabím Království
českého, rytíř Velkého kříže a mnoha řádů, pán na
Rychnově a Borohrádku etc. etc. a dne 12. prosince
1823 jsem byl potvrzen nejdůstojnější biskupskou
konzistoří.
Narodil jsem se 1. listopadu 1791 v Týništi
z měšťanských rodičů; dne 9. října 1814 jsem byl Jeho
Excelencí vysoce urozeným a vysoce důstojným
pánem panem Aloisem Josefem hrabětem z Kolowrat,
královéhradeckým biskupem, vysvěcen. Byl jsem 8
měsíců jako kaplan v Krucemburku na panství Polná,
9 měsíců jako kaplan v Liberku na rychnovském
panství, 3 týdny jako správce fary v Lukavici, pak
jsem byl u Jeho Excelence vysokého patrona
zaměstnán jako zámecký kaplan v Rychnově a až do
roku 1823 jsem zde vykonával své povinnosti
duchovního správce.
Jako správce farnosti Borohrádek jsem vykonával
duchovní správu bez kaplana, jen na druhou mši o
sobotách a svátcích byl pozván kaplan z Rychnova.
Při své investituře v Hradci Králové jsem hned obdržel
jurisdikci pro svého budoucího kaplana P. Václava
Raaba, narozeného v Třebechovicích, který byl již 4
roky kaplanem v Jablonném.
Již v roce 1823 jsem nechal pozlatit mosazný kalich,
který opatřily obce, za obnos 25 zl. v.č.
Poněvadž oba kostely v kolatuře mají právě tolik
majetku, aby zaplatily potřeby vznikající v průběhu
roku a chyběla paramenta a plátna, snažil jsem se
všechno nutné opatřit prostřednictvím dobrodinců a
prostřednictvím sbírek.
V roce 1824 manželka borohrádeckého lékárníka pana
Vendelína Böhma věnovala farnímu krásnou
soukennou rochetu. V tomtéž roce věnoval smíšený
borohrádecký cech farnímu kostelu dva cenné prapory
v ceně 400 zl. v.č., kterýžto obnos byl zaplacen
z cechovní pokladny.
V tomtéž roce obdržel farní kostel od borohrádeckého
občana Josefa Hloupého krásný soukenný oltářní
ubrus na hlavní oltář. V tomto roce tovaryši smíšeného
borohrádeckého cechu věnovali farnímu kostelu dva
nové krásně pracované lucerny na tyči.
V roce 1826 borohrádečtí představitelé na prosbu o
zkrášlení oltáře s Nejsvětější Svátostí pořídili
z borohrádeckých obecních příjmů nový velmi pěkný
baldachýn z modrého hedvábí za obnos 140 zl. v.č.
V témže roce dostal farní kostel v Borohrádku na
základě mé prosby u Její Excelence vysoce urozené
paní Rosy hraběnky Kolowrat Liebsteinské,
manželky Jeho Excelence vysokého patrona
čtyřbarevné dobře udržované úplně nové hedvábné
mešní roucho a nové zelené velum.
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V roce 1827 darovala paní Elisabeth Kreil, manželka
pana správce borohrádeckého úřadu, farnímu kostelu
krásný oltářní ubrus pro hlavní oltář, jakož i dva nové
hedvábné polštáře. Krásná alabastrová socha Matky
Boží na hlavním oltáři měla stejně jako děťátko Ježíš
na hlavě pěkně pracovanou mosaznou korunu; nechal
jsem ve Vídni vyhotovit za tímto účelem krásnou,
dobře pozlacenou korunu pro Matku Boží, pro Ježíška
se koruna objednala u umělce v Potštejně. Výlohy
činily 13 zl. v.č.
V roce 1828 dne 23. června konal v Borohrádku Jeho
Excelence vysoce urozený a důstojný pán pan Alois
Josef říšský hrabě Kolowrat – Krakowský, biskup
královéhradecký generální vizitaci a uděloval svátost
biřmování. Bylo biřmováno 520 farníků.
V roce 1828 se rozskočil při zvonění prostřední zvon
na zvonici, která se nachází vedle kostela. Poněvadž
jeho přelití by bylo spojeno pro farní kostel
s neúměrně vysokými výdaji, nechal jsem, poučen
v této věci časopisem, zvon podél trhliny rozříznout.
Práci převzal zámečník v Borohrádku a provedl ji za
obnos 12 zl. v.č.
V tomtéž roce pořídily smíšený cech a krejčovský
cech pro své členy pokryv na máry. Názor, že
borohrádecké beneficium prý je dotováno jen pro
jednoho duchovního správce a že moji předchůdci
žádali u veledůstojné biskupské konsistoře o
pomocného kněze v důsledku pokročilého stáří nebo
slabého zdraví; jakož i okolnost, že vydržováním
kaplana borohrádecké farní příjmy klesly hluboko pod
farní kongruu a kalí život těžkými starostmi mne
pohnuly v roce 1829 k tomu, abych u veledůstojné
biskupské konzistoře požádal, aby tato laskavě mně
buď zrušila nedotovaného kaplana anebo, poněvadž je
v Borohrádku potřeba, mu na vyšších místech
vymohla dotaci.
Vysoce důstojná královéhradecká konzistoř přednesla
můj názor vysokému zemskému místu. V krátkém
čase byl Krajský řad v Hradci Králové pověřen
vysokým zemským místem, aby vyšetřila poměry
v Borohrádku, které prameny by mohly být otevřeny
na dotaci kaplana.
V důsledku této krajské komise uvolnilo městečko
Borohrádek z obecních důchodů kromě obvyklých 20
zl. v.č. 30 zl. v k.m. a ves Šachov z obecních příjmů 8
zl. k.m. na kaplanskou dotaci.
V roce 1831 Jeho knížecí Milost vysoce urozený a
vysoce důstojný pán pan Alois Josef říšský hrabě
Kolowrat - Krakowský jako již jmenovaný kníže
arcibiskup pražský opustil královéhradecké biskupství
a nastoupil na arcibiskupský stolec v Praze.
Šachovský kostel potřeboval již dlouhou dobu opravu
a proto byla jeho střecha v roce 1831 na náklady
vrchnosti pokryta novými taškami, opravena, kostel
byl vybílen a vůbec uveden do stavu hodného příbytku
Božího.
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V tomtéž roce pořídil borohrádecký cech ševců pro
své členy nový přehoz na máry.
V roce 1830 izraelita Hermann Katz, který má
domovské právo v Doudlebách, mistr koželužský
v Borohrádku, poté, co mi dobrovolně vyjevil své
pevné dobrovolné předsevzetí a byl mnou vyučován
v křesťansko – katolickém náboženství, s povolením
vysokého zemského místa dat. prosinec 1829 č.
556119 a vysoce důstojné biskupské konzistoře dd. 4
únor 1830 č. 69 byl svatým křtem přijat do lůna
římskokatolické církve. Křest jsem provedl
v týništském farním kostele.
V roce 1831 dne 25. října byl vysoce důstojný a
vysoce urozený pán pan Karel Boromejský Hanl, c.k.
guberniální rada v Praze a kanovník senior v pražském
metropolitním kostele jeho apoštolským Veličenstvem
naším nejmilostivějším císařem a králem jmenován
biskupem
královéhradeckým,
byl
potvrzen
apoštolskou stolicí v Římě a dne 6. května 1832
posvěcen Jeho knížecí Milostí arcibiskupem
pražským.
V roce 1832 byla borohrádecká farnost postižena
všude zuřící cholerou. Na toto asijské zvracení
zemřelo 15 lidí, totiž 11 ve městě Borohrádku, čtyři ve
vsi Šachov a jeden ve vsi Číčová.
V roce 1833 pořídil borohrádecký cech mlynářů pro
své členy nový pokryv na máry.
V témže roce se pořídil z obětních darů, které byly
sbírány po delší čas, nový černý pluviál z manšestru za
obnos 50 zl. v.č.
Borohrádecký cech mlynářů v tomtéž roce věnoval
farnímu kostelu 4 lucerny na tyči. Poněvadž skříňka
Matky Boží na hlavním oltáři byla od hořících svíček
celá zčernalá a velmi poškozená a také dva dosti
neobratně zpodobnění andělé, nacházející se po obou
stranách skříňky, byli kouřem ze svíček celí zčernalí,
nechal jsem skříňku opravit, pozlatit, úponky
štafírovat a pořídit dva nové anděly - v roce 1834 byla
v kolatuře uspořádána sbírka a obdržel jsem na tento
zbožný účel 75 zl. v.č.
Štafíř dostal za pozlacení a štafírování skříňky 55 zl.
v.č., sochař za dva po stranách skříňky zavěšené
anděly 22 zl. 30 kr. v.č.
Aby skříňka a dva andělé v budoucnu kouřem ze
svíček neutrpěli další škody, nechal jsem na skříňku
připevnit dva dopředu přesahující železné svícny.
V roce 1833 dne 23. června přestoupili od helvétské
konfese do lůna římskokatolické církve bratři
Václavové a Josef Špaček, řemenář z Borohrádku.
V roce 1835 paní Terezie Kreilová, manželka
borohrádeckého správce úřad
pana Antonína Kreila, věnovala borohrádeckému
farnímu kostelu dva krásné hedvábné mešní polštáře a
pro ministranty 6 nových rochet ze sukna
(Kammertuch). V tomtéž roce smíšený borohrádecký
cech věnoval farnímu kostelu 6 nových tyčových
luceren.
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