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Město Borohrádek
Vás zve na

BOROHRÁTKY
v sobotu 25. srpna 2012
od 13.00 hodin
na fotbalové hřiště
v Borohrádku

Město Borohrádek zve na

„Letní festival česko-polských filmů“,
který proběhne v městském kině
od 12. července 2012,
vstup zdarma, podrobný program uvnitř čísla
a

„Pochod historickými místy Borohrádku“,
který se uskuteční v sobotu 8. září 2012
po zajímavých místech v Borohrádku a v Šachově
Start: Městské kino Borohrádek
Občerstvení na trase i v cíli pochodu zdarma

Uvnitř čísla najdete: str. 2 Slovo starosty, str. 3 Den historie, str. 4 Informace z MÚ, str. 5 Knihovna, Myslivecký Den země, Letní
festival filmů, str. 6 Sportovní hry v Šachově, str. 7 Terénní triathlon, str. 8-12 Zprávičky ze škol, str. 13-14 Dětský den a Májové
odpoledne - ohlédnutí, str. 14-16 Ze sportovních oddílů, str. 17-19 Historie.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 16.4.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
pro rok 2012 ve výši 5 800 Kč na 1 žáka základních
škol (dojíždějící).
*Nájemní smlouvu k bytu čp. 562, ulice Kout
s dosavadním nájemcem.
*Vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p.č. 475/9.
*Nájemní smlouvu k bytu čp. 573 ulice Jiráskova s
dosavadním nájemcem.
*Příspěvek ve výši 3 000 Kč na dětské rybářské závody
dne 28.4.2012.
*Navýšení ceny pojištění majetku města.
*Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu lesních
pozemků dohodou.
*Připravovat zadávací podmínky pro výběrové řízení
na nového nájemce lesa.
Bere na vědomí:
*Žádost o řešení nájezdu do dvora v ulici 5. května, čp.
23.
*Potřebu realizace oprav ulice Jiřího z Poděbrad.
*Výběrové řízení v souvislosti s rekonstrukcí silnice
I/36.
Zamítá:
*Žádost o příspěvek 8 000 Kč na čištění řeky Orlice.
Výtah z usnesení ze dne 21.5.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Výsledek výběrového řízení a smlouvu o dílo na akci
„Oprava ohradní zdi kostela Nejsvětější Trojice na
Šachově“.
*Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 475/9 na
dobu neurčitou o výměře 16,5 m2.
*Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 185/2 na
dobu neurčitou.
*Smlouvu
o
pronájmu
pozemků
p.č.
523/1,523/5,523/12,523/15,642/10 na dobu určitou
zpětně od 1.1.2012 do 31.12.2012.
*Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 956/1 na
dobu určitou do 23.9.2012.
*Smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 229/8 na
dobu určitou do 31.8.2012.
*Smlouvu o spolupráci při obsazení a zajištění řádného
užívání Podporovaných nájemních bytů.
*Schválení RO č. 4 dotace na veřejně prospěšné práce
ve výši 53.600 Kč.
*Návrh na nákup vybraného vozidla pro JSDH
Borohrádek RO č.5.
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*Dát podnět k posouzení kvality a bezpečnosti
vzrostlých stromů na území města.
*Záměr umístění mobilního domu na pozemku p.č.198
v k.ú. Šachov u Borohrádku.
Bere na vědomí:
*Oznámení o zahájení řízení – Komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Veliny.
*Nutnost řešení přechodu na silnici I/36 v ulici 5.
května.
*Termín soudního jednání proti žalovanému ČR –
Vojenské lesy ČR ve věci určení vlastnického práva
k nemovitostem- lesním pozemkům.
*Dotaz Správy železniční dopravní cesty, s.o., oblastní
ředitelství Hradec Králové o výhledovém využití této
budovy z hlediska územního plánu.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nastává čas nejpříjemnějšího
ročního období, a tak doufám, že kromě našich školáků,
kteří se konečně dočkali toužebně očekávaných
prázdnin, máte i Vy připravený program, který vás
osvobodí od běžných starostí a umožní Vám prožít
nové, nezapomenutelné zážitky a obohatit své
vědomosti o nová poznání.
Letošní rok je pro nás z pohledu městského úřadu,
rokem stabilizace financí a příprav nových projektů,
které jsou směřovány k dalšímu vylepšení našeho
prostředí a zhodnocení majetku města. Konkrétně mohu
uvést, že je již připravena přestavba křižovatky na
náměstí a s tím spojená rekonstrukce přilehlých
chodníků, vody a kanalizace. Práce na této akci by se
měly podle předpokladů zahájit ještě koncem léta.
Další důležité projekty, o kterých jsme Vás většinou již
informovali, jsou rozpracovány a nacházejí se ve fázi
rozhodných jednání. Věříme, že se i v těchto případech
podaří některé z nich dovést co nejdříve ke konečné
realizaci. O probíhajících přípravách jednotlivých akcí
Vás budeme v budoucích číslech našeho zpravodaje
pravidelně informovat.
Nyní máme za sebou podle ohlasů, úspěšný kulturní a
sportovní půlrok, který, jak doufám, přispěl k dobré
náladě nás všech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám jménem
svým a svých spolupracovníků z městského úřadu
popřál, aby se vám všechny naděje a očekávání v
nadcházejícím období splnily, nabrali jste během léta
nové síly a podle vlastních představ mohli i na to
letošní léto dlouho a v dobrém vzpomínat.
Milan Maček, starosta
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Den historie
V letošním roce si město Borohrádek připomíná 670 let
od první písemné zmínky o panství Borohrádek, a tak

„Den historie“ určitě patřil k těm akcím, které
připomněly blízkou i vzdálenou historii městečka
Borohrádku a partnerské gminy Cieplowody.
Den historie se uskutečnil v sobotu 2. a v neděli 3.
června 2012 v budově městského kina v rámci projektu
„Společné dějiny a tradice – to je naše koalice!“
registrovaném pod č. PL3.22/3.2.00/11.02582
spolufinancovaném z Operačního programu příhraniční
spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská
republika.

V budově kina byla za podpory tohoto projektu
instalována celoroční výstavní expozice partnerských
měst Borohrádku a Cieplowod, opravena sociální
zařízení a zakoupena nová projekční a zvuková
technika.
U příležitosti „Dne historie“ byla vydána česko –
polská publikace o historii Borohrádku a Cieplowod s
názvem „Borohrádek – malý pohled do historie“,
jejímž autorem je pan PaedDr.Josef Lukášek. Jeho
sobotní poutavá přednáška o historii doprovázená
prezentací historických fotografií zahájila otevření stálé
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expozice fotografií zachycujících minulost i
současnost Borohrádku a Cieplowod.
Návštěvníci si mohli prohlédnout kromě originálů
městských kronik zapůjčených z Okresního archívu
v Rychnově nad Kněžnou, kroniku základní školy
TGM, současně psanou kroniku městskou, i historickou
stavební dokumentaci, městské vyhlášky, městská
privilegia a lesní hospodářské plány.
Základní škola TGM představila práce dětí naší školy a
polských Cieplowod na téma: „Historie Borohrádku a
Cieplowod očima dětí“.
Vystoupení harmonikáře pana Šimáčka i skupiny
TRUMF příjemně zpestřilo celý program polským
přátelům a všem návštěvníkům.
Na druhý den byla připravena pro polské přátele
návštěva bohoslužby v kostele sv. Michaela
Archanděla, prohlídka Borohrádku, exkurze do
Pražírny kávy pana Frolíka spojená s ochutnávkou kávy
a návštěva holického muzea Dr. Emila Holuba.
Tato akce nepochybně přispěla k dalšímu prohloubení
sousedských vztahů obyvatel Cieplowod a Borohrádku
a k rozvoji kultury a vzdělávání občanů obou měst.
Projekt bude pokračovat o prázdninách „Letním
festivalem polských filmů“ a 8. září „Pochodem
historickými místy Borohrádku“. Na obě akce, jejichž
program bude upřesněn, srdečně všechny zveme.

Publikace je volně k dostání v trafikách a Městském úřadu
v Borohrádku.
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Informační servis městského úřadu

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Mrňávková Vanda
Heroldová Tereza
Čermáková Antonie
Lokvenc Radek
Živný Antonín
Čermáková Patricie

narozena
narozena
narozena
narozen
narozen
narozena

10.03.2012
01.04.2012
03.04.2012
11.04.2012
07.05.2012
11.06.2012

Gratulujeme!

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.
01.09.
02.09.
08.09.
09.09.
15.09.
16.09.
22.09.
23.09.

jméno lékaře
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva

adresa ordinace
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav. středisko Rokytnice v Orlických h.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
Tyršova 515, Opočno
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 nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

telefon
494 321 511
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 123
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 553
494 371 782
494 371 783
494 541 757
494 596 732
494 667 123
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694

Víte že, …….
●

připravovaná stavba I/36 – rekonstrukce silnice v prostoru náměstí, která byla naplánována od 2.poloviny
června do září 2012 se odkládá z důvodu zákonných změn (od 1.4.2012) v zadávacích řízeních veřejných
zakázek. O termínu zahájení stavby budeme včas informovat.
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LETNÍ FESTIVAL
ČESKO – POLSKÝCH FILMŮ

Brezina T.: Klub záhad – Smrtící souboj
Dračí meč – Rytíři z kamene

Městské kino Borohrádek – program:

Výpůjční doba červenec – srpen 2012

12. července 2012 od 10.00 hodin

16.07.
23.07.
28.07.(SO)
30.07.

15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.00 hodin
15.30-18-30 hodin

06.08.
13.08.
20.08.
25.08.(SO)
27.08.

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

BOLEK A LOLEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ

19. července 2012 od 17.00 hodin
ZRALÉ VÍNO

26. července 2012 od 17.00 hodin
JAN PAVEL II. HLEDAL JSEM VÁS

2. srpna 2012 od 17.00 hodin
SIGNÁL

Hana Sedláková
tel.č. 606154043
e-mail Knihovna.Borohradek@seznam.cz

9. srpna 2012 od 17.00 hodin
KATYŇ

16. srpna 2012 od 10.00 hodin
POVÍDÁNÍ O VÍLE AMÁLCE
/změna vyhrazena/

Vstup volný

MYSLIVECKÝ DEN ZEMĚ
Dne 21.4.2012 se členové mysliveckého sdružení
"Orlice" Borohrádek připojili k mezinárodnímu Dni
Země. Upořádali společnou brigádu, která byla

KNIHOVNA
KNIŽNÍ NOVINKY- červen 2012
Pro dospělé:
Follett K.: Pád titánů
Rankov P.: Stalo se prvního září
Klimentová M.: Pochoutky z brambor
Coulter C.: Nutkání
Dekker T.: Hřbitov pátera Hansena
Bagshawe T.: Skandál
Pratchett T.: Výtvarné umění Zeměplochy Paul Kidby
Koontz D.: Tikot
Pötzsch O.: Katova dcera a král žebráků
Trökes A.: Jóga pro zdraví
Vondruška V.: Adventní kletba
Jakoubková A.: Manžel, který štěká, taky kouše
Daněk W.: Zpěvník - největší hity
Pro děti:
Lambert D.: Velká kniha o dinosaurech
Theisen M.: Královna pirátů
Lindgrenová A.: Emil neplecha
Junková Š.: Štěstí chodí po špičkách
Dědková J.: Kde čtyřlísty nerostou
Wilsonová J.: Anděl Vicky
Riordan R.: Rudá pyramida
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zaměřena na úklid Velkého lesa (les směr
Častolovice). Za dopoledne myslivci vysbírali a
odvezli 11 plně naložených vleků odpadu. Je až s
podivem, co někteří lidé dokáží do přírody vyhodit.

Apelujeme na naše spoluobčany:" Nedělejte z lesa
skládku a chraňte přírodu pro další generace! "
za MS jednatel - Mgr. Martin Moravec
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Sportovní hry v Šachově
Sportovní
hry
pod
názvem
„Šachovská
Zdelovkijáda“ se uskutečnily ve dnech 8. a 9.6.2012
v Šachově.

Tradiční klání mezi obcemi
Zdelov, Čestice,
Čermná nad Orlicí a Šachov pokračovalo letos již
4. ročníkem.
Sportovní soutěžení bylo zahájeno v pátek vztyčením
olympijské vlajky, rozlosováním družstev a prvními
dvěma disciplínami – hodem koulí a skákáním

v pytli. Poté nás zkropil silný déšť, ale zázemí
vojenského stanu nedalo nic znát na náladě
soutěžících, kteří si v něm zařádili při reprodukované
hudbě.
Sobotní ráno nás přivítalo oblohou lehce pod
mrakem, ale bez deště, a tak
hlavní den sportovního klání
mohl začít. Nejdříve se
odehrály
čtyřhry
v badmintonu,
poté
se
soutěžící přesunuli pod
vodojem,
kde
byla
odstartována
štafeta
družstev na kolech,volejbal
a na návsi mezi stromy jsme
bojovali v přechodu po laně.
Pak
následovaly
další
disciplíny jako hod na
basketbalový
koš,
provlékání obručí, pracovní
štafeta, střelba prakem na
cíl, 40 ran do klobouku,
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pivní štafeta či rybolov na čas. Snad nejvíce
sledovanou a obdivovanou disciplínou byla plavba na
člunu kolem čápa. To se sešli soutěžící a další
zvědavci kolem rybníčku, aby škodolibě sledovali,
zda se některý ze soutěžících v zápalu boje vyklopí
z nafukovacího člunu. To se opravdu povedlo
závodníkovi ze Zdelova, který za svůj výkon sklidil
potlesk všech přihlížejících.
Po celou dobu bylo pro soutěžící připraveno
občerstvení v podobě opékaných buřtů, pečeného
selátka, chutných pomazánek, utopenců, skvělých
koláčků a napečených sladkostí.
Celkovým vítězem našeho sportovního klání se
nakonec stalo silně omlazené družstvo Čestic.
Druhé skončilo družstvo domácího Šachova, na
třetím místě se umístil Zdelov a nepopulární čtvrtá
bramborová medaile zbyla na družstvo Čermné.
I když některé sportovní disciplíny byly fyzicky
náročnější, konečným pořadím se nikdo netrápil,
protože si všichni přijeli k nám do Šachova
především užít trochu sportu a legrace a pobýt mezi
přáteli a kamarády. Za své výkony si pak domů
odvezli krásné trofeje a dárkové balíčky.

Celá tato sportovní akce se uskutečnila za podpory
města Borohrádek a ostatních sponzorů.
Všem za to ještě jednou děkujeme!
Osadní výbor Šachova
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Tiskárně UNIPRINT s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
3athlon® SPINNING® CENTRU Rychnov n.Kn.
Společnosti ESAB® s.r.o., Vamberk.
3ATHLON® TERÉNNÍ TRIATHLON
20. KVĚTNA 2012 BOROHRÁDEK
Místo závodu: BOROHRÁDEK Rychnov n.Kn.

Samozřejmě obrovský dík patří všem
pořadatelům!
Výsledky závodu a fotogalerie na www.3athlon.com

PLAVÁNÍ 0,6 km, KOLO 16 km, BĚH 6 km.
Leoš Roušavý z teamu Cyklomax Hradec Králové v
čase 1:05:33 hod doběhl první a stal se absolutním
vítězem.
Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více

 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!

V ženách vyhrála Tereza Rudolfová před Ladislavou
Markovou.
Jan Jelínek a 3athlon Rychnov nad Kněžnou
děkují všem svým partnerům za podporu při realizaci

Léto je provázeno častými bouřkami,
myslíte si, že je hromosvod na Vašem
domě funkční
a odolá bleskovým výbojům ?
Neváhejte se přesvědčit !
Nabízím provedení odborné revize
včetně měření zemních odporů svodů
a vyhotovení písemného posudku.
Josef Kučera – REVEL Borohrádek
tel. 602 583 209

PEDIKÚRA – MANIKÚRA
Japonská manikúra P-shine,
depilace

Radka Hemelíková
3athlon® TERÉNNÍ TRIATHLON
BOROHRÁDEK 2012
městu Borohrádek, starostovi panu Milanu Mačkovi.
Spol. SECA značkové palubky, s.r.o. Borohrádek.
Firmě Stavitelství Kašpar s.r.o., Borohrádek.
Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.
PERMANENTU s.r.o.těsnící materiály Kostelec n.O.

7

RUDÉ ARMÁDY 4
BOROHRÁDEK

tel. 728 315 391
možno i v pohodlí Vašeho domova
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Zprávičky ze škol
Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Přehled událostí

Poplach. Cvičný? Skutečný?
Únikové cesty pro případ nepředvídaných událostí
opakujeme ve škole pravidelně. Žáci jsou při
cvičných poplaších ukáznění a vědí si rady.
Dne 3. května v součinnosti s místními hasiči došlo
na „ostrý“ poplach. Po vyhlášení evakuace z důvodu
kouře v kabinetě chemie všichni opouštěli školu a
čekali na příjezd hasičské jednotky. Hasiči
zkontrolovali počet evakuovaných osob, ošetřovali
„zraněného“ učitele a našli i „pohřešovaného“
pedagoga. Následovala ukázka hasičské techniky.

Děti si mohly vyzkoušet hmotnost hadice naplněné
vodou, viděly práci s vyprošťovacími nůžkami.
Vyslechli jsme také důležité informace z úst pana
Radka Hemelíka.
Ještě jednou děkujeme panu R. Hemelíkovi, panu P.
Šrámkovi a všem borohrádeckým dobrovolným
hasičům. Poplach byl plánován tak, aby jej hasiči
mohli absolvovat ve svém volnu.
Mimořádnou reportáž můžete najít na stránkách
Školní televize.

Výstava „Historie Borohrádku a Cieplowod“
očima dětí
Spolupráce mezi naší školou a školu v Cieplowodách
pokračovala 9. května společnou výstavou
v městském kině.
Do přípravy této akce se zapojili všichni žáci. Někteří
převyprávěli pověsti o Borohrádku, další k nim
připojili ilustrace. Mladší žáci ilustrovali pohádky
PaedDr. J. Lukáška odehrávající se v Borohrádku a
vytvořili návrhy pohlednic našeho města. Byly
shrnuty informace z exkurze do kostela a žáci 9.
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ročníku zpracovali fakta o významných osobnostech
Borohrádku.
Polské hosty jsme nejprve provedli po škole a
představili jsme jim některé příspěvky naší školní
televize. Poté byla v městském kině za přítomnosti
starosty Milana Mačka výstava zahájena. Polští
přátelé zhlédli prezentaci věnovanou historii školy a
na promítaných fotografiích mohli porovnávat
historii a současnost Borohrádku. Po prohlídce
výstavy byl čas i na mezinárodní sportování.
Naše výstavní expozice se stala součástí výstavy
města a dne 2. června ji mohli zhlédnout nejen
občané našeho města, ale i další polští hosté. O Dni
historie konaném 2. června vytvořili žáci televizní
reportáž, kterou můžete zhlédnout na webových
stránkách České televize.

Exkurze do Londýna
Využili jsme nabídky dvou škol doplnit volnou
kapacitu autobusu a ve dnech 14. 5. – 19. 5. jsme
společně absolvovali zájezd do Anglie. Byla to
výborná možnost nejen poznávat různé památky, ale i
procvičovat jazyk – byli jsme totiž všichni ubytováni
v rodinách. Zásluhou zkušeného průvodce jsme i
během krátké doby stihli nabitý program. Navštívili
jsme londýnská muzea, prošli jsme se po Whitehall a
nakoukli do Downing Street, odpočívali jsme na
Trafalgar Square, obešli Buckinghamský palác, před
kterým již probíhaly přípravy na oslavy
šedesátiletého vládnutí královny Alžběty. Svezli jsme
se také lodí na Greenwich, kde někteří stáli jednou
nohou na východní polokouli a druhou na západní.
Líbily se nám londýnské parky s lehátky i všudy
přítomnými veverkami. Prohlédli jsme si také
královský Windsor či univerzitní Oxford.
Beseda, exkurze
Pro žáky 8. ročníku byla určena beseda s MUDr.
Jaroslavem Riedlem.
Pro žákyně 9. ročníku se uskutečnila exkurze do
pražírny kávy pana Frolíka a do firmy pana Hajna.
Předplatné do Klicperova divadla
Posledním letošním titulem byli Drábkovi Jedlíci
čokolády. Představení se nám líbilo a žáci ho
hodnotili jako nejzdařilejší v této sezóně.
Po představení žáci naší školy mohli zůstat v hledišti
a mohli besedovat s představitelkou Valérie,
sympatickou Pavlínou Štorkovou. Dalším zážitkem
bylo stát na jevišti, kde se před okamžikem loučili
profesionální herci. Důkladně jsme prozkoumali
kulisy a nechali se vyfotit společně s herečkou.
Iva Přibylová
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Škola v přírodě
Piráti mohou být nejen v Karibiku, ale i v Bělči nad
Orlicí. Děti ze 3. a 4. třídy podnikly dobrodružnou
pirátskou výpravu, která se uskutečnila v týdnu od

Exkurze do Meteopressu a FTV Prima
Součástí jedné z projektových aktivit byla exkurze do
Prahy konaná dne 30. 5. 2012. Exkurze byla zahájena
na pražském Barrandově, kde se nachází jeden z
nejrozsáhlejších komplexů filmových ateliérů v
Evropě. Součástí tohoto komplexu je i studio
společnosti Meteopress, která se zabývá předpovědí
počasí a spolupracuje např. s TV Nova.
Pracovníci Meteopressu seznamovali skupiny žáků
nejen s metodikou předpovídání počasí, ale zejména s
postupem natáčení předpovědí. V režii žáci sledovali
principy klíčování obrazu, vkládání efektů či
animací. Také zde pozorovali další skupinu, která ve
studiu nacvičovala uvádění předpovědi počasí.
Nelehkým úkolem byla již samotná orientace na

11. do 15. června na krásném místě Tábora J. A.
Komenského v Bělči nad Orlicí.
V tomto týdnu museli malí piráti složit zkoušku
dovedností, znalostí, ale i vytrvalosti a trpělivosti.

Učili se vázat uzly, pracovat s buzolou, rozluštit
pirátské vzkazy pomocí Morseovy abecedy, pádlovat
na lodi, vyřezat z kůry lodičku a plnit mnoho dalších
zajímavých úkolů. Za splněné úkoly získávali zlaté a
stříbrné dukáty, které si později mohli směnit za
sladkosti z pirátského pokladu. Celou výpravu pirátů
za pokladem nám pomáhaly připravit kolegyně
z DDM Sluníčko z Týniště nad Orlicí. Těm patří
veliké díky za obětavou práci a velmi pěkný přístup
k malým neposedným pirátům.
Učitelky 3. a 4. třídy

Školní televize
V rámci projektu Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových
kompetencí
(reg.
číslo
CZ.1.07/1.1.05/04.0030), který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky, byli členové mediálního kroužku
opět zapojeni do řady aktivit.
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mapě - tu totiž uvádějící vidí zrcadlově. Po tréninku
následovalo opravdové natáčení, při kterém byly
výstupy všech žáků zaznamenány.
V rámci exkurze se mediální kroužek dále vypravil
do FTV Prima. Zde žáci navštívili studia, ve kterých
se natáčí zpravodajské relace a další pořady,
seznamovali se s fungováním režie, dodržováním
vysílacího programu, tvorbou upoutávek na blížící se
pořady, také si např. vyzkoušeli obsluhu čtecího
zařízení. Možnost nahlédnout do televizních studií a
alespoň částečně vidět, co obnáší práce profesionála,
byla pro žáky neocenitelnou zkušeností. Při natáčení
rovněž nechyběly úsměvné situace. Reportáž o
exkurzi můžete zhlédnout na webových stránkách
Školní televize http://tv.zsboro.cz.

Školní televize ve vysílání Českého rozhlasu
Dne 12. června 2012 byli zástupci redakčního týmu

Školní televize hosty celostátního živého vysílání
pořadu Domino na cestách Českého rozhlasu 2. Ve
studiu Českého rozhlasu Hradec Králové se setkali
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nejen s moderátorem Zdeňkem Novákem, ale i s
televizní reportérkou Silvií Dymákovou.
Tématem pořadu bylo povolání novináře. Řeč tak
byla o náplni práce novináře či o zážitcích Silvie
Dymákové, která působila i jako zahraniční
reportérka v různých koutech světa. Pozornost
samozřejmě byla upřena i na naši Školní televizi.
Odkaz
na
záznam
vysílání
najdete
na
http://tv.zsboro.cz.

Crossing borders via videos
Naše škola organizuje projekt jedenácti evropských
zemí Crossing borders via videos, v rámci kterého
zapojené školy tvoří videa v angličtině na zadaná
témata. Po prvním kole, při kterém žáci natáčeli
krátké filmy o zemi, městě a škole, následoval další
úkol – zpracování videa na téma Den na naší škole.
Všechna videa můžete zhlédnout na webových
stránkách Crossing borders via videos, kde také do
26. června probíhá internetové hlasování. Pro žáky
školy je rovněž připravován filmový festival. Odkaz
na webové stránky projektu najdete na
http://tv.zsboro.cz.
Spolupráce s Českou televizí
Školní televize se zapojila do projektu České televize
s názvem Digináves. Vedle reportáží pro Školní
televizi tak budeme vybraná témata zpracovávat i pro
sekci Vaše zprávy webových stránek ČT24.
První zveřejněná reportáž přibližuje Den historie v
Borohrádku. Odkaz najdete na webových stránkách
Školní televize či na stránkách města Borohrádku.
Michal Přibyl

V teplých a slunečných dnech na konci dubna k nám
přijel venkovní rodinný minicirkus z Poděbrad. Děti
se smály dovedným cirkusovým kouskům

všelijakých zvířátek a obdivovaly srst opičky, oslíka i
lamy. Ještě při závěrečném bouřlivém potlesku se
stihly ptát, kdy zase přijedou.
Stejný úspěch u dětí měli o měsíc později i dva herci
z Divadýlka Matýsek. Tentokrát přijeli s
Kominickou pohádkou. Poutavý příběh kominíka
Josífka a malé pekařky, dovedné herecké výkony i
zajímavé loutky lehce vtáhly děti do děje a ani na
chvíli neztratily jejich pozornost.
Sobota 26.5. patřila v Borohrádku Májovým
oslavám. V odpoledních hodinách část dětí z naší
školy přispěla vystoupením se třemi písněmi do

Církevní základní škola Borohrádek

Dopolední pobyty venku
Okolí naší školy je plné stromů a zeleně. Jakmile
začne teplé jarní období, tráví žáci a učitelé velké
přestávky venku u školy. Děti svačí na čerstvém
vzduchu a zbude jim i čas na proběhnutí a protažení
těla. Pěkné počasí a hlavně prostředí v okolí školy
užíváme i v některých vyučovacích hodinách. Žáci
tráví venku hodiny tělesné výchovy, věnují se hlavně
atletice, míčovým hrám a kluci milují fotbal. Na
čerstvém vzduchu ale probíhají i hodiny výtvarné
výchovy a pracovních činností. Žáci malují přírodu a
s přírodninami pracují. V neposlední řadě se venku
učí i některé hodiny čtení, přírodovědy a prvouky. A
tak je v okolí naší školy stále živo a veselo. Děti jsou
rády na čerstvém vzduchu a učivo jim do hlaviček
leze snadněji.
Kulturní akce
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kulturního bloku tohoto slavnostního dne. Děkujeme
za milé a povzbuzující diváky!
Rybářské závody CZŠ
Dne 13.6.2012 se konaly malé rybářské závody pro
děti z rybářského kroužku CZŠ. Závodili jsme stejně
jako v loňském roce na rybníčku u benzinové stanice.
Po dobu 1,5 hodiny ulovilo 14 dětí celkem 27 ryb.
Vítěz Lukáš Sazima získal 138 bodů, na druhém
místě Václav Mědílek 117 bodů a na třetím Matěj
Verner 63 bodů. Pro všechny závodníky byly
připraveny hodnotné ceny od MO ČRS Borohrádek a
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od pana Milana Jedličky (prodejce rybářských potřeb
Holice).
Moc jim tímto děkujeme a těšíme se na rok příští.
Škola jinak
Poslední školní týden bude pro děti z církevní školy
JINÝ. Čekají je aktivity, které nejsou během školního
roku tradiční. Půjdeme po stopách Cyrila a Metoděje,
při nocování ve škole proběhne čtenářský maraton
„Před usnutím aneb Starší spolužáci čtou
mladším“. Nebude chybět objevování krás a
zajímavostí v okolí Borohrádku, lesní pedagogika a
plno sportovních aktivit. V tomto týdnu také
pojedeme na výlet do královédvorské ZOO, kde
učitele nahradí zoolektoři. Děti uvidí to, co při běžné
prohlídce není možné spatřit. Nahlédneme do zákulisí
zooparku a navštívíme pavilon s kontaktními
zvířátky.
Všem dětem přejeme příjemný konec školního roku a
věříme, že se mají na co těšit.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Jaro v Mateřské škole Borohrádek
26. dubna 2012
"Jarní besídka ve 3. třídě mateřské školy
3. května 2012
Návštěva EKO FARMY
Děti z mateřské školy se zúčastnily výletu na Eko

kroniky z historie mateřské školy, výtvarné práce dětí
a také současné materiály, které pedagogické

pracovnice využívají při výtvarných, hudebních
i jazykových činnostech.
14. května 2012
Koncert pro předškolní děti v ZUŠ v Týništi nad
Orlicí.
29. května 2012
"Jarní besídka" ve 2. třídě.
4. června 2012
"Školička kouzel".
12. června 2012
"Jarní besídka" v 1. třídě.
14. června 2012
Opékání buřtů
14. června 2012
Anglická besídka ve 2. třídě
19. června 2012
"Výlet za pokladem " 1.třída.
21. června 2012
Návštěva v ZŠ TGM Borohrádek téma " Hudba ".
21. června 2012
"Hrajeme si s angličtinou" v 1. třídě.

farmu Modrý dům v obci Kostelecké Horky. Děti
zhlédly proces pečení chlebových placek v peci,
zpracování lnu, přehlídku lidových řemesel, původní
zařízení světnice na statku. Seznámily se s životem a
užitkem domácích zvířat na Eko farmě.
7. května 2012
V 1. třídě mateřské školy se uskutečnila výstava při
příležitosti 30. výročí založení současné budovy
mateřské školy. Návštěvníci si mohli prohlédnout
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27. června 2012
Ukončení 10 lekcí plaveckého kurzu
MŠ Borohrádek
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Základní umělecká škola Týniště nad Orlicí
Blíží se konec školního roku a začíná čas
bilancování. Tak je tomu i na naší Základní umělecké
škole v Týništi nad Orlicí se svou, již druhým rokem
otevřenou, pobočkou v Borohrádku. Radost z hudby,
tance, malování a herectví - to je asi to nejkrásnější,
co nám, pedagogům, mohly děti dát. Za tím se ale
skrývá moře poctivé práce všech mých kolegů, kteří
se o umělecký růst žáků starají. A nejen to – snaží se
i o to, aby z dětí vyrostly charakterově silné
osobnosti, které budou pro život vybaveny
ohleduplným a slušným chováním.
V letošním školním roce jsme zažili spoustu nových
a radostných věcí. Z poupátka nám vyrostla krásná
květinka, aneb z nového a začínajícího souboru
mažoretek, který si říká Týnky, vyrostla během
pouhého školního roku formace, která jako další
v řadě úspěšně reprezentuje naši školu i mimo
samotné město Týniště nad Orlicí. Dixiland Black
Buřiňos uchvacuje posluchače po celé republice,
navíc je jedním ze souborů, který se stal vítězem
rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2011 a vy ho
můžete spatřit na obrazovkách ČT2 5. července
v záznamu
České televize
právě
z koncertu
vítězů, který
se uskutečnil
v Praze
na
Žofíně. Mladý
týnišťský big
band má za
sebou
další
úspěšnou
sezónu
a
v roce,
kdy
oslavuje 20.
výročí svého
vzniku
se
připravuje na
natáčení
dalšího CD.
Tentokrát bude mít vánoční ladění a MTB na něm
bude spolupracovat s Carminou, dětským pěveckým
sborem z Rychnova nad Kněžnou. V letošním
školním roce dosáhli naši žáci pozoruhodných
výsledků v soutěžích ZUŠ. Mezi ty největší úspěchy
lze zařadit umístění v ústředním kole soutěže ZUŠ ve
hře na dechové a bicí nástroje v Kladně. Klarinetista
Vojta Hájek a hráč na bicí Vít Skalička obsadili 2.
místa, další klarinetista Marek Rous získal čestné
uznání. Výčet úspěchů na krajské úrovni je ještě
větší, vždyť naší žáci získali 8 prvních míst, 4 druhá
a 3 třetí.
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Výsledky na soutěžích jsou ale jen tou pomyslnou
třešničkou na dortu, vypovídají ale o vysoké úrovni
nejen samotných mladých muzikantů, ale i jejich
pedagogickému vedení. Vypovídají o tom, že cesta k
muzikanství, která je občas trnitá a plná překážek, má
smysl a vyplatí se
ji absolvovat.
Tak tomu je i
v ostatních
oborech. Svědčí o
tom ohlasy na
výstavy
dětí
výtvarného
oboru,
představení
literárně
dramatického a
tanečního
oddělení. Ale tím
největším
úspěchem je již
zmíněná radost
všech, kteří nás
navštěvují buď přímo v Týništi nad Orlicí, nebo na
naší pobočce v Borohrádku.
Přeji všem žákům, ale samozřejmě i těm, kteří se o
jejich výuku starají, jen samé krásné a sluníčkové
prázdniny.
Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ Týniště nad Orlicí

Kulturní rubrika
Dětský den a májové odpoledne 2012
ohlédnutí ….
Na sobotu 26.5.2012 připravilo město Borohrádek,
na
již
tradiční
dětský
den
a
májové odpoledne,
bohatý
program
nejen
pro
své
občany, ale i pro
občany z přilehlých
obcí a širokého
okolí.
Po dlouhé době
pořadatele
uklidňoval fakt, že
předpověď počasí
byla optimistická a
hlavně
nehrozil
déšť.
Plánovaný začátek
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dětského dne na 9.30 hodin již provázelo sluníčko a
skupinky dětí se svým doprovodem postupně
zaplňovaly zelenou plochu fotbalového hřiště, kde
bylo již vše připraveno pro jejich hry, soutěže a další
aktivity.
Obří skluzavka, trampolíny, kolotoč, nafukovací
městečko a stánky byly obléhány těmi nejmenšími, ty
starší děti se zajímaly o techniku hasičů členů JSHD
Borohrádek a ukázku použití pěny nebo o ukázku
výcviku policejních psů a zásahu členů PČR
z Týniště nad Orlicí.
Pak následoval program pod názvem „VOSA JEDE“,

který formou aktivního zapojení velkého počtu dětí
v blocích her, soutěží, zpěvu a hereckých výstupů
udržel zájem dětí až do půl jedné.
V krátkém vstupu své dovednosti předvedli také

členové žákovského družstva zápasu TJ Sokol
Borohrádek.
Programovou přestávku využili občané k návštěvě
zvěřinových hodů v restauraci „Na Náměstí“ nebo
v restauraci „Sport“ přímo na hřišti.
Zde dominoval velký párty stan pivovaru
PERNŠTEJN, který byl jedním z hlavních sponzorů
celé akce a také hlavním dodavatelem piva a
ostatních nápojů, toho času ke spokojenosti
pořadatelů v již teplém a slunečném dni.
Ve 14.oo hodin zahájil odpolední program Velký
dechový orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí se svými
mažoretkami a následovalo vystoupení mažoretek
Colloredo z Opočna.
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Dalších čtyřicet minut bylo vyhrazeno pro ukázky
činnosti žáků CZŠ a ZŠ TGM Borohrádek.
Přibývající počet diváků dával tušit, že přijde něco
velkého a ono přišlo. Velký hlas a velké hity Petry

Janů nenechaly nikoho na pochybách, o jaký formát
zpěvačky jde. Každou odzpívanou písničku provázel
bouřlivý potlesk a projevy uznání. Nekončící fronta
při její autogramiádě toho byla dalším důkazem.
Před vystoupením dalšího esa pořadatelů, Josefa
Náhlovského, vystoupila dixielendova formace
BLACK
BUŘIŇOS,
která
zvítězila v
národní
soutěži
Concerto
Bohemia
2011, kterou
rovněž
vychovala
ZUŠ Týniště
nad Orlicí.
Závěr
odpoledne
patřil
zábavové
kapele
„Bylo nás
5“,
která
dovedla
nadšené posluchače a diváky až k závěru povedeného
programově nabitého společenského dne až k hodině
před půlnocí.
Poděkování zaslouží pořadatelé města, členky
ČASPV, sponzoři: pivovar PERNŠTEJN, firma
AVEPO, s.r.o. Borohrádek, firma LAGA, s.r.o.
Borohrádek, KOOPERATIVA pojišťovna a.s., Česká
pošta, s.p., obě restaurace, zvukaři a hlavně diváci
bez nichž by akce nebyla taková, jaká ve skutečnosti
byla.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ Borohrádek
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Ze sportovních oddílů

ELÉVOVÉ
2. místo v okresním přeboru rychnovska
42 zápasů – 98 bodů – skóre 145 : 36
(31 výher, 5 remíz, 6 porážek)

TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
sezona 2011 - 2012
MUŽI I. B třída skupina B
6. místo v krajské soutěži
26 zápasů – 35 bodů – skóre 60 : 66
(10 výher, 5 remíz, 11 porážek)
Naši střelci:
Matějus Pavel 18 gólů
Sazima Radek 6 gólů
Čermák Jakub 6 gólů
Sazima Tomáš 5 gólů
Brendl David 5 gólů
Matějus Jan 4 góly
Čermák Antonín 3 góly
Moravec Martin 3 góly
Liška František 2 góly
Nývlt Zdeněk 2 góly
Vojnar Miloň 1 gól
PŘÍPRAVKA
1. místo v okresním přeboru rychnovska
43 zápasů - 111 bodů – skóre 175 : 41
(36 výher, 3 remízy, 4 porážky)

Naši střelci:
Moravec David 37 gólů
Pelc Filip 30 gólů
Bárta Ondřej 22 gólů
Nyč Matěj 18 gólů
Sedlák Jakub 13
Buriánek Tomáš 10 gólů
Sazima Lukáš 6 gólů
Janeček Martin 4 góly
Fuchsa Tomáš 3 góly
Tavali Patrik 1 gól
Vlastní 1
Nejlepší hráč: Buriánek Tomáš
Nejlepší střelec: Moravec David
MLADŠÍ ŽÁCI
2. místo v okresním přeboru rychnovska
12 zápasů – 30 bodů – skóre 65 : 17
(10 výher, 2 porážky)

Naši střelci:
Moravec David 76 gólů
Buriánek Tomáš 50 gólů
Sazima Lukáš 18 gólů
Sazima Marek 12 gólů
Nyč Petr 7 gólů
Bártl Jan 5 gólů
Rybár David 3 góly
Tavali Patrik 3 góly
Molnár Ondřej 1 gól
Nejlepší hráč: Sazima Lukáš
Nejlepší střelec: Moravec David
Největší pokrok: Nyč Petr
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Naši střelci:
Buriánek Ondřej 13 gólů
Duda Jiří 13 gólů
Chudoba Pavel 11 gólů
Beneš Vojtěch 6 gólů
Kněžour Jakub 5 gólů
Červený Miroslav 3 góly
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Kapucián Štěpán 3 góly
Václavek Tomáš 3 góly
Sedlák Dan 2 góly
Vošlajer Jakub 2 góly
Janeček Martin 1 gól
Vlastní 3
Nejlepší hráč: Kněžour Jakub
Nejlepší střelec: Buriánek Ondřej a Duda Jiří
Tato sezóna patří opět k těm povedeným,
mládežnické týmy patří už delší dobu k lepším
týmům v našem okrese a muži zvládli svou druhou
sezonu v krajské B třídě. TJ Lokomotiva
Borohrádek touto cestou děkuje všem sponzorům
za projevenou přízeň a těší se na další spolupráci v
sezóně 2012 – 2013. Poděkování patří i všem
fanouškům, kteří nás chodí povzbuzovat na naše
zápasy. Těšíme se na vaši podporu a přízeň
borohrádeckému fotbalu. Podzimní sezona startuje
v srpnu.
V. ROČNÍK MEMORIÁLU TOMÁŠE DOŠELA
Dne 23.6.2012 se na našem stadiónu uskutečnil již
V. turnaj v malé kopané přípravek. Tohoto turnaje
se zúčastnilo celkem 7 týmů (Borohrádek A,
Borohrádek B, Sonice, Albrechtice, Rychnov,
Třebechovice, Pardubice). Celý den nám přálo
krásné počasí a bylo k vidění spoustu zajímavých
utkání.

Celkové umístění:
1. místo - Solnice
15 bodů – skóre 13 : 2 (5 výher, 1 porážka)
2. místo - Rychnov
13 bodů – skóre 16 : 3 (4 výhry, 1 remíza, 1
porážka)
3. místo - Borohrádek A
12 bodů – skóre 12 : 3 (4 výhry, 2 porážky)
4. místo – Třebechovice
10 bodů – skóre 7 : 4 (3 výhry, 1 remíza, 2
porážky)
5. místo – Albrechtice
9 bodů – skóre 8 : 5 (3 výhry, 3 porážky)
6. místo – Pardubice
3 body – skóre 2 : 14 (1 výhra, 5 porážek)
7. místo – Borohrádek B
0 bodů skóre 0 : 27 (6 porážek)
Nejlepší hráč: Gunar Ladislav (Rychnov)
Nejlepší brankář: Štefček Pavel (Pardubice)
Nejlepší střelec: Buriánek Tomáš (Borohrádek)
Fotky z tohoto turnaje najdete na stánkách TJ
Lokomotiva Borohrádek. Poděkování patří všem
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sponzorům a městu Borohrádek, bez kterých by
takový turnaj nemohl existovat. Poděkování

zaslouží, také náš správce hřiště pan Jiří Molnár,
který perfektně připravil hrací plochy a stará se o
celý celý areál. V neposlední řadě zaslouží
poděkování
Restaurace
SPORT,
pivovar
PERNŠTEJN (sponzor) a hlavně naší dva rozhodčí
(pan Čermák Jakub a pan Liška František), kteří
s přehledem zvládli celý turnaj. Ještě jednou všem
děkuji za překrásný turnaj, hráčům za předvedené
výkony a těším se za rok na již 6. ročník.
Sazima Radek
LETNÍ TURNAJ HORNÍ JELENÍ
Dne 23. června 2012 se náš team mladších žáku
(ročník 1999 a mladší) účastnil turnaje pořádaného
AFK Horní Jelení k 80. výročí založení klubu.
Turnaje se kromě domácího mančaftu zúčastnili:
FC Chotěboř, Agria Choceň, FC Rosice u Brna.
Všechny tyto teamy hrají krajskou soutěž, ale
hlavním tahákem byl team FK Baumit Jablonec,
který hraje naši nejvyšší soutěž, což je1.liga.
My jsme na turnaj dorazili s kádrem jedenácti
hráčů včetně dvou hráčů elévů. Hrálo se každý
s každým, jednou 7 minut. První zápas jsme
odehráli s domácím AFK Horní Jelení, kde jsme
remízovali 1:1, když se z penalty nemýlil Jirka
Duda. Další zápas jsme odehráli s FC Chotěboř,
která pro nás nebyla slabým soupeřem. Začali jsme
výborně, zhruba po čtyřech minutách jsme po
krásné kombinaci Sedláka a Buriánka vstřelili
vedoucí gól, který pro nás znamenal cenné
vítězství. Po krátkém odpočinku jsme se utkali
s neméně silným soupeřem AGRIA Choceň.
Utkání bylo vyrovnané s šancemi na obou
stranách. Ovšem minutu před koncem utkáni jsme
inkasovali branku na 0:1, tak i utkání skončilo.
Nejtěžší soupeřem pro nás byl už zmiňovaný FK
Baumit Jablonec.
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Soupeř nás celou dobu tlačil, ale naše obrana
fungovala jako hodinky. V utkání nás podržel náš
brankař Martin Janeček, když jeho výkon ocenili i
trenéři Jablonce. Zápas skončil po velice dobrém
výkonu celého teamu 0:0. Poslední zápas jsme
sehráli s Rosicemi, který jsme nakonec prohráli
0:1. Konečné pořadí určil až zápas o 3. – 4. místo,
kdy jsme se opět utkali s Rosicemi. Zápas se pro
nás vyvíjel dobře, ovšem náš útok byl neškodný,
toho soupeř využil a nakonec nám vstřelil dvě
branky.

Moravec, Ondřej Buriánek, Jakub Kněžour,
Miroslav Červený, Dan Sedlák, Vojta Beneš,
Martin Janeček, Filip Pelc.

Poděkování za předvedený výkon patří těmto
hráčům: Pavel Chudoba, Tomáš Václavek, Tomáš

Trenéři: Tomáš Jedlička, Roman Kněžour
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Konečné pořadí:
1. FK Baumit Jablonec
2. Agria Choceň
3. FC Rosice u Brna
4. Lokomotiva Borohrádek
5. FK Chotěboř
6. AFK Horní Jelení
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Historie
Čtení z farní kroniky – 3.část
Již můj předchůdce pan P. Václav Tichý požádal v roce 1822 vysoce urozenou biskupskou konzistoř o
možnost využívat některé pozemky, které patří filiálnímu kostelu v Šachově a které za mírný stálý
poplatek využíval šachovský chalupník František Scheina (nyní Josef Voborník), totiž č.t. 87 o výměře
323  ٱa č.t. 86 o 827  ٱa na základě kopie erekčního instrumentu (zřizovací listiny) mu byly dány do
užívání. Při mém nástupu se mi dostalo pokynu, abych důvody, které hovoří pro právní vlastnění oněch
dvou pozemků (sestávajících z jednoho malého políčka a jedné velmi dobré louky pod chalupou Josefa
Voborníka) uvedl písemně i s přílohou. Udělal jsem to, ale o věci již nebyla řeč. V roce 1835 jsem svou
žádost obnovil, doložil jsem ji kopií erekčního instrumentu a fasí z roku 1782, že tyto pozemky patří
k požitkům borohrádecké fary a před 30 lety je předchůdci využívali. Že nebylo nikde zaznamenáno a
není známo, jak se tyto zádušní pozemky filiálního kostela mohly dostat do stálého nájmu výše zmíněné
chalupy; a že beneficiát pobírá na poplatcích těchto dvou pozemků, jak to bylo odjakživa obvyklé, 2 zl.
ročně.
Byl jsem odmítnut vysoce důstojnou biskupskou konzistoří prostřednictvím následujícího oznámení dd.
24. října 1835 č. 6840: „Nároky, které si dělá borohrádecký farář ve své spolu s vikariátního úřadu
zprávou z 10. t.m. č. 251 zde předložené žádosti na požitek dvou pozemků u filiálního kostela v Šachově,
dokládá především tak zvaným farním erekčním instrumentem a fasí z roku 1782. Prvně jmenovaná
listina, ačkoliv má nadpis „Dekremnetum hujus beneficií ab anno 1699“ je pouze seznam k faře
náležejících příjmů, který pořídil v roce 1776 tehdejší borohrádecký farář Václav Stupan a říká pouze, že
on sám požíval tyto zádušní pozemky, ale v žádném případě ne to, že by na ně měl právní nárok,
poněvadž prameny, z nichž jeho seznam čerpal, neuvádí. Podobně je tomu s fasí z roku 1782, kterou
nepotvrzuje žádná jiná autorita než farář a kterou nepotvrzuje nikdo třetí a ve které se nevyskytují nikde
jinde jako pozemky, přiřčené borohrádecké faře, než v rubrice „pozemky regulující daně z příjmu“.
Rozhodující důkaz proti představuje - proti nárokům faráře zde se nacházející politickými a duchovními
úřady vyhotovená fase z roku 1799, podle které faráři požitek uvedených dvou pozemků nepřísluší, zato
však malý peněžní obnos z fary a filiální pokladny 0 zl. 27 kr., o kterém však nijak není dokázáno, že
faráři náleží jako odškodnění za snad ušlý požitek zádušních pozemků. Kromě toho se kostel podle
farářova přiznání od roku 1799, tedy přes 30 let, nachází v narušených poměrech majetkového vlastnictví
vůči těmto sporným pozemkům a kvůli promlčení může platnost poměrů změnit jen soudním sporem,
pro jehož vedení chybí ovšem faráři důkazy. Za těchto okolností není možné farářovy nároky
podporovat. Poněvadž však z výsledků farářova úsilí je zřejmé, že tyto zádušní pozemky od roku 1819
používá šachovský chalupník Voborník oproti ročnímu poplatku 6 zl. 30 kr. v.č., bez toho, jak se zdá, že
by došlo k veřejnému propachtování s povolením z vyšších míst, zavede krajský úřad řízení k nutnému
vyjasnění a zákonnému používání těchto pozemků.“
V důsledku tohoto zákroku byly tyto dva pozemky filiálního kostela veřejně propachtovány k nejlepšímu
prospěchu filiálního kostela.
Antipendium u hlavního oltáře farního kostela bylo již obnošené a roztrhané, nechal jsem ho v roce 1836
nahradit novým, krásně vypracovaným. Když jsem v roce 1823 nastoupil borohrádecké beneficium, byla
zahrada okolo fary zpustlá a jalová, neoplocená, smradlavý plácek pro husy, zčásti zde byl také zbylý
stavební materiál, poněvadž můj předchůdce během stavby bydlel ve městě v nájmu. S vynaložením
velké námahy jsem nechal zahradu vyčistit, pak tato dostala potřebné oplocení. Během své čtrnáctileté
přítomnosti jsem třikrát osázel celou zahradu ovocnými stromy, ale bohužel jen málo, velmi málo jich
vzešlo. Půda je velmi písčitá, a proto při déle trvajícím suchu tráva vysychá. Farní studna udrží jen málo
vody, léta roku 1834 a 1835 ji úplně vysušily. Proto je zalévání rostlin prakticky nemožné. Farní
pozemky u farní budovy a také ty nad a pod Šachovem jsou v době mého úřadování propachtovány.
Když byl vysoce důstojný pán P. Tadeáš Veselý, biskupský vikář a okresní školdozorce rychnovského
vikariátu a personální děkan v Rychnově dne 8. května 1837, dosazen na uprázdněné poděbradské farní
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obročí, jmenovala mne veledůstojná biskupská konzistoř dne 11. května t.r. č. 2424 správcem
rychnovského vikariátu a školního okresu a 5. června jsem složil v Hradci Králové přísahu.
1837 lano, na kterém v borohrádeckém farním kostele visel krásný velký skleněný lustr, se natrhlo,
poněvadž zpuchřelo, v noci povolilo a lustr se roztříštil; abych farnímu kostelu tuto ztrátu a okrasu
nahradil, nashromáždil jsem tolik peněz, že jsem byl sto objednat z Prahy velký krásný skleněný lustr a
pověsit ho na obvyklém místě ve farním kostele.
O rychnovské beneficium, uprázdněné povýšením veledůstojného pána pan P. Tadeáše Veselého jsem
požádal Jeho Excelenci vysoce urozeného pána pana Františka Antonína říšského hraběte Kolowrat Liebsteinského, skutečného tajného radu Jeho císařsko - královského majestátu, státního a konferenčního
ministra, pána na Rychnově a Borohrádku, v měsíci květnu 1837 a 20. září t.r. jsem dostal prezentační
dekret následujícího obsahu:
„Na povýšením pana personálního děkana P. Tadeáše Veselého na děkana poděbradského uvolněnou
pod patronátem stojící faru ve městě Rychnově prezentuji jakožto patron a vrchnost na základě návrhu
vysoce důstojné biskupské konzistoře v Hradci Králové de dat. 10. srpna 1837 č. 3193 za obzvláště
chvályhodné vedení duchovní správy a horlivost v plnění povinností borohrádeckého faráře P. Josefa
Scholze a po dohodě, že v důsledku této prezentace bude uveden na rychnovskou faru a podle zákonných
předpisů investován.
Zámek Černíkovice dne 19. září 1837.
Hrabě Kolowrat vlastní rukou“
Dne 21. září 1837 jsem byl v Hradci Králové od vysoce důstojné biskupské konzistoře investován za
faráře v Rychnově; a přesídlil jsem do Rychnova dne 27. září t.r.
Přeji svým nástupcům, aby Bůh skrze Ježíše Krista jejich pastýřskou práci požehnal a vždy jim milostivě
poskytoval svou ochranu.
Povinnosti a závazky farního beneficia Borohrádek
Od roku 1930, kdy vyšší místa vymohla dotaci na
kaplana a dorovnání kongruy je borohrádecký
beneficiát povinen vydržovat kaplana a z této
dotace ho platit.
V kostele Nejsvětější Trojice v Šachově se slouží
bohoslužby:
a) každou třetí neděli po celý rok,
b) každý druhý pátek „in festis Sabaoth“,
totiž o Vánocích, o Velikonocích a o
Letnicích,
c) o svátku Nejsvětější Trojice jakožto o
svátku zasvěcení kostela,
d) v neděli po svátku Božího těla s procesím
s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům,
e) v neděli posvěcení neboli požehnání
kostela.
Obec Šachov se nestará o dopravu duchovních,
cestu k bohoslužbám do filiálního kostela
v Šachově konají pěšky. Nějaký závazek se sice
nedá listinně dokázat, ale existuje po léta.
V jedné staré fasi z roku 1785 jsem našel, že
vesnické obce Šachov, Zdelov, Moravsko, Horky
a Čermná s ohledem na to, že neposkytují
duchovnímu koně na bohoslužby, dávají mu
ročně 12 korců žita. Ale ve fasi se objevuje tento
oves jako desátek bez jakékoliv poznámky a
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zmíněná fase z roku 1785 je podepsána jen farářem a žádnou jinou autoritou. Ale když probíhá ve
filiálních kostelech výuka náboženství, posílají se koně.
Na návštěvy nemocných a křesťanské vyučování musejí všechny vesnice posílat dva koně. Poněvadž jak
kostely, tak i obce jsou velmi chudé, zůstává na beneficiátovi povinnost opatřit k této příležitosti kolesku
a udržovat ji v dobrém stavu. V borohrádeckém farním kostele je beneficiát povinen vyjma důležitých
případů denně sloužit mši svatou, na kterou mají chodit borohrádečtí školáci. O nedělích a svátcích, kdy
se neslouží bohoslužby ve filiálním kostele v Šachově, musí se celebrovat v kostele v Borohrádku jak
ranní, tak i velká mše a odpoledne každou neděli a ve svátky kromě litanií se uděluje také požehnání.
Prosebné průvody, které jsou nařízena církví na svátek sv. Marka apoštola a po neděli Rogationum se
v borohrádeckém farním kostele slaví tak, že třetí neděli Rogationum jde procesí z farního kostela
v Borohrádku do filiálního kostela v Šachově, kde se celebruje mše svatá; pak se vrací opět do farního
kostela v Borohrádku, kde se uděluje požehnání.
Kromě těchto prosebných průvodů se vypravuje procesí z farního kostela v Borohrádku na svátek sv. Jana
Nepomuckého k soše tohoto zemského patrona na mostě v Borohrádku; o jmenovaném svátku odpoledne
se u sochy konají litanie a v kostele se uděluje požehnání.
Totéž se koná o svátku Svaté Trojice - koná se slavnostní procesí s Nejsvětější Svátostí, v tento den jde
procesí odpoledne ke sloupu Svaté Trojice poblíž farního kostela.
O Nanebevzetí Panny Marie jde odpoledne procesí ke sloupu Matky Boží na náměstí. Tato procesí nejsou
fundovaná, ale obvyklá, a poněvadž je jimi podněcována a roste veřejná zbožnost, jsou chvályhodná a je
třeba je udržet.
O svátku Božího těla se koná slavnostní procesí s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům borohrádeckého
kostela.
Na Silvestra jakožto poslední den v roce se kromě veřejné děkovné bohoslužby koná slavnostní Te Deum
a uděluje se požehnání ve farním kostele. Na památku Všech věrných zemřelých se neslouží mše ve
filiálním kostele, ale jen kázání a zpívané aniversarium ve farním kostele.
Na c.k.zemských dávkách a jiných odvodech odvedlo farní beneficium v roce 1830:
extraordinarium………………………………………….31 zl. 54 kr.
ekvivalent dědické daně…………………………
4–
seminaristicum…………………………………
1zl. 30 kr.
vikariátní výdaje……………………………………
3 zl.
mzda vikariátního posla…………………………..
2 zl.
mzda pro kominíka…………………………………..
1 zl.
celkem v konvenční měně…
43 zl. 24 kr.
/RED/
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Zpravodaj 4/2012

Z redakce zpravodaje:









úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do
17.00 hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení
textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.8.2012

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 15.6.2012
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