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Církevní základní škola
Borohrádek
zve na 20. výročí

CÍRKEVNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
v sobotu 22. září 2012
10.30 hodin mše svatá v kostele
sv. Michaela Archanděla
11.45 hodin kulturní a společenský
program v prostorách školy

ZO Častolovice, územní sdružení
ČZS Rychnov nad Kněžnou a
městys Častolovice
pořádají 14. výstavu ovoce,
zeleniny a květin

ve dnech 5. – 7. října 2012
ZAHRADA
VÝCHODNÍCH ČECH
areál sokolské zahrady, sokolovny
a zahrádkářské budovy
v Častolovicích
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 11.6.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Provedení oprav balkonů v bytovém domě čp. 573,
Jiráskova ulice.
*Žádost o odstranění závad v budově CZŠ po prověrce
BOZP.
*Objednání geometrického plánu na rozdělení p.č.st.
184 v k.ú. Borohrádek.
*Rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8.
*Záměr prodeje pracovního stroje v majetku města.
*Prohlášení o neprůjezdnosti Jirouškovy ulice
v průběhu realizace výstavby rodinných domů
v lokalitě „Za Statkem“ pro nákladní vozidla.
*Žádost o souhlas s provedením podzemního protlaku v
pozemku p.č. 902/3 v k.ú. Borohrádek pro kanalizační
přípojku.
*Návrh řešení přechodu na silnici I/36.
*Smlouvu o dílo L.D. Vysoké Chvojno, s.r.o., k
provedení nejnutnějších prací v městském lese.
*Realizaci II. etapy restaurátorských prací na sousoší
Nejsvětější Trojice - RO č.9.
*Příspěvek na budoucího žáka 1. třídy ZŠ TGM ve
výši 10 400 Kč.
(800 Kč na jednoho žáka ) - RO č.10.
*Program jednání zastupitelstva.
*Přijetí dotace ve výši 22.000 Kč od Ministerstva
kultury ČR na zkvalitnění knihovnických služeb.
Bere na vědomí:
*Rozpočet na opravu kanalizace v souvislosti
s rekonstrukcí komunikace I/36 na náměstí a opravou
úseku I/36 k viaduktu a mostu.
*Zápis o statickém stavu budovy čp. 14 a návrh statika
na zabezpečení objektu, včetně rozpočtu.
Postupuje do zastupitelstva:
*Žádost o prodej pozemku p.č. 959/21.
*Smlouvu mezi městem a ČR na odkoupení pozemku
p.č.st.115/2 v k.ú. Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 2.7.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Smlouvu na nového poskytovatele telekomunikačních
služeb.
*Příspěvek 5 000 Kč na letní tábor PS Brontosauři, RO
č.12.
*Žádost o souhlas se stavbou fotovoltaické elektrárny
na střeše rodinného domu č.p. 174 na p. č. 66 v k.ú.
Borohrádek.
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*Výběr zhotovitele na montáž zavlažovacího systému
na fotbalovém hřišti města Borohrádek.
*Rozpočtové opatření č. 11.
*Dodatek k odpisovému plánu.
*Zprávu o posouzení nabídek na veřejnou zakázku
Oprava tribuny na fotbalovém hřišti a návrh smlouvy
o dílo s firmou Stavitelství Kašpar s.r.o., Borohrádek.
*Žádost o umístění panelů nad tělesem potoka na p.č.
953/1.
*Stanovisko k dokumentaci posouzení vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., záměru
Silnice I/36 v úseku Holice – Čestice: Rada města
akceptuje závěry hodnocení, že v úseku staničení km
3,5 – 14,630 trasa A méně narušuje ekologickostabilizační funkci stávajících dřevinných ekosystémů
a vyhýbá se lokálním biocentrům. Tato varianta je
vyznačena i v územním plánu města Borohrádek.
Jedná se však o variantu nejméně šetrnou
k obydlenému území města, která je oproti variantě B
i ekonomicky náročnější. Rada města doporučuje
zvážit možnost upřednostnění varianty B.
*Zadání veřejné zakázky Lokalita Za Statkem –
dokumentace pro stavební řízení.
*Dodatek ke smlouvě o dílo Odborné restaurování
Pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice s panem Janem
Víchem, akademickým sochařem a restaurátorem.
*Žádost ředitelky ZŠ TGM o vyřazení zastaralého
vybavení.
*Nákup SW modulů systému Fenix – Helios.
*Směrnici starosty o aplikaci registrů.
*Zadání zpracování žádosti o dotaci ve Výzvě 89 ke
zvýšení kvality řízení ve veřejné správě.
*Realizaci výměny hlavních dveří CZŠ.
*Zmocněnce k podepisování nájemní smlouvy na
hrobová místa.
*Zadání
zpracování
monitorovací
zprávy
mikroprojektu u správců fondů Euroregionu
Glacensis.
*Smlouvu o spolupráci mezi smluvními stranami
Královéhradecký kraj, ŘSD ČR a město Borohrádek
ve věci společného postupu zadavatele a smluvních
stran při zadávání veřejné zakázky I/36 Borohrádek –
úprava křižovatek.
Bere na vědomí:
*Špatný stav místní komunikace Jiřího z Poděbrad
*Informaci Mgr. J. Vašíčka o zbarvené vodě
z městského vodovodu a následném jednání s firmou
Aquaservis Rychnov nad Kněžnou.
Pověřuje stavební komisi:
*Vyřešením problémů spojených s nedostatečným
vytápěním bytů nad zdravotním střediskem.
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Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 18.6.2012
Bere na vědomí:
Nabídku společnosti Marius Pedersen a.s., Hradec
Králové a nezávaznou indikativní nabídku společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha na koupi
majoritního podílu ve společnosti ODEKO s.r.o,
Týniště nad Orlicí.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád,
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
*Nákup spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č.
917/3 a 917/4 v k.ú. Borohrádek, za dohodnutou cenu
450 Kč/ m2 a pověřuje starostu podpisem příslušných
smluv.

Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová,
Luděk Vejr, JUDr. Josef Moravec.
*Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek a Českou
republikou zastoupenou Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových na odkoupení pozemku
p.č. st. 115/2 v k.ú. Borohrádek.
*Úpravu Metodického pokynu pro zadávání zakázek
malého rozsahu městem Borohrádek a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi.
*Záměr prodeje pozemku p.č. 959/21 v k.ú
Borohrádek, včetně podmínek prodeje.
*Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2011 včetně zprávy Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
*Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 09034453 zateplení
budovy ZŠ TGM Borohrádek.
*Záměr prodeje osobního vozidla Š Favorit, které
používá SDH, za cenu znaleckého posudku.
*Záměr prodeje nepotřebného pracovního stroje
(rypadlo – nakladač) za cenu odhadu.

Slovo starosty

Zastupitelstvo Města Borohrádek
ze dne 1.8.2012
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Josef Moravec,
Hana Adamcová, Ing. Pavel Krupka.
*Darovací smlouvu o převodu sokolovny s pozemkem
do vlastnictví města.
*Záměr přijetí dotace na stavbu: „Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek, podél
komunikace I/36.
*Dodatek ke smlouvě o dílo na stavbu: Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek, podél
komunikace I/36.
*Záměr přijetí úvěru na realizaci stavby: „Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek, podél
komunikace I/36.
*Pověření rady města provést výběrové řízení na úvěr
pro realizaci stavby: „Bezbariérový chodník v ulici
Zámlýní ve městě Borohrádek, podél komunikace
I/36 ve výši 2.800.000 Kč.
*Zadání změny č. 1 územního plánu města Borohrádek
dle § 47 odst. 5) v souladu s § 55 odst. 2) zákona č.
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Vážení a milí spoluobčané,
skončilo nám příjemné prázdninové léto, které jsme
zakončili tradičním hudebním festivalem Borohrátky a
máme tu opět období, které se pravidelně vyznačuje
sklizní úrody a dokončením všech prací, které jsme si
pro letošní rok naplánovali.
Z pohledu města nás zastihnou zbývající měsíce
roku při realizaci avizovaných staveb, které se podařilo
v průběhu prázdnin připravit. Pro připomenutí uvedu,
že se jedná celkem o tři významné akce a to: Výstavbu
chodníku podél komunikace č. I/36 v úseku od mostu
směrem k Zámlýní. Na tuto investici v rozpočtované
částce 6.75 mil. Kč jsme získali od Státního fondu
dopravní infrastruktury dotaci ve výši 3.95 mil. Kč.
Podíl města činí v tomto případě 2.8 mil. Kč a bude
hrazen z úvěru. Staveniště je již realizační firmě
předáno a s vlastní realizací se počítá v období od 20.8
do 10.12.2012.
Druhou velmi významnou akcí, jejíž příprava
finišuje, je rekonstrukce křižovatky na náměstí a
položení nového asfaltového krytu na silnici č. I/36
v úseku od mostu až po viadukt u benzinové pumpy.
Tato investice je zcela v režii Ředitelství silnic a dálnic
a dle jejich sdělení, plánují zahájení její realizace
bezprostředně po ukončení již probíhajících
výběrových řízení na dodavatele.
V souvislosti s prováděnou rekonstrukcí je také nutné
provést výměnu a propojení nefunkční a zastaralé
kanalizace a vodovodních přípojek, položených v trase
komunikace, krajnicích a přilehlých chodnících.
Neodkladnost těchto oprav, nám potvrdil podrobný
podzemní kamerový průzkum, kterým jsme zjistili, že
na hlavní kanalizační řád není v této části města
připojeno 12 kanalizačních přípojek, objevili jsme také
nezasypanou historickou kanalizační stoku a potvrdil se
i nedobrý stav některých zastaralých přípojek vody.
Nedostatky, které popisuji, způsobily v poslední době
propad komunikace na náměstí, také u pošty a další
kaverna se tvoří vedle chodníku u prodejny COOP. To
vše by se mělo při probíhající rekonstrukci komunikace
napravit a uvést do odpovídajícího funkčního stavu.
O rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury se
postará město Borohrádek a investice ve výši přibližně
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2.4 mil. Kč bude hrazena z rozpočtu města a
Dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice.
Výsledkem těchto opatření by měla být jistota, že se
minimálně v příštích 10 letech nebude muset do nově
zrekonstruované komunikace zasahovat.
Abychom udělali v rámci možností pro tuto část
města maximum, rozhodli jsme se provést z důvodu
zlepšení bezpečnosti i rekonstrukci chodníku podél
prodejny COOP a nasvítit dva nejfrekventovanější
přechody pro chodce.
Třetí významnou investicí, která zapadá do
podzimního kalendáře, bude zahájení stavby domu pro
sociální bydlení.
Jedná se o stavbu 8 bytů, která nám v našem městě
chybí a usnadní nám plnění povinností vyplývajících ze
zákona o sociální pomoci. Bezbariérový a
nízkonákladový dům, by měl sloužit především pro
seniory a osoby se zdravotním omezením. Investice
v rozpočtované částce 11. mil. Kč., bude realizována
s dotační podporou MMR developerskou firmou.
Vážení spoluobčané, je zřejmé, že nás čeká značný
stavební ruch, který způsobí i jistá omezení, s kterými
se musí počítat. Výsledkem však bude posun k lepšímu
komfortu a vyšší bezpečnosti nás všech a to za trochu
trpělivosti jistě stojí.
Pěkný zbytek léta a hodně úspěchů nejen v houbařské
sezóně vám všem přeje
Milan Maček, starosta města

Městské lesy
V krátké době uplyne 450
let ode dne, kdy město
Borohrádek nakoupilo přes
50 ha lesů a pastvin nad
obecním rybníkem podél
Velinského potoka
( Kohoutov a Pěchotov).
I
když
mnohé
bylo
opakovaně
zveřejněno,
vzhledem k současné situaci je třeba záležitosti týkající
se našeho nejstaršího majetku znovu projednat.
Nejhorší událostí v novodobých dějinách byla 2.
světová válka, která neminula ani Borohrádek. V jejím
důsledku byl dne 21. června 1945 dekretem presidenta
republiky konfiskován soukromý borohrádecký
velkostatek, jakožto Němcům, zrádcům a nepřátelům
českého a slovenského národa a současně bylo nařízeno
urychleně jej přerozdělit.
Většina lesů na katastrálním území Žďár nad Orlicí, o
výměře téměř 800 ha, byla přidělena Státním lesům
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(Velký les), menší část obci Šachov-33 ha (Kuchyňka)
a lesy obklopující městskou zástavbu a navazující na
historicky nejstarší část našeho lesa, o výměře 89 ha
Borohrádku ( Pod Cihelnou, V Studenci, Na Studenci,
Hladký luka).
Ministerstvo zemědělství nám přidělilo lesy, které
splňují podmínku dnešního zákona o lesích – zařazení
do zvláštní kategorie lesů příměstských, ve kterých
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí
je nadřazen funkcím produkčním. Tehdejší příděl
rovněž umožnil pozdější stavbu skupinového vodovodu
pro obce v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(nacházejí se zde vydatnější zdroje pitné vody, než
v lese zakoupeném v roce 1563).
Po roce 1948 byly všechny lesy převedeny do správy
Státních lesů, takže jsme náš příděl užívali pouze
krátkodobě.
V důsledku studené války byl na katastrálním území
Horní Jelení a velkém soukromém majetku po roce
1950 vybudován muniční sklad. Okolní lesy o výměře
mnoha set hektarů začaly užívat Vojenské lesy a statky
(VLS). V Borohrádku byla zřízena jejich správa, část
našeho lesa byla vykácena a byla zde postavena
kancelář, byty pro zaměstnance, garáže a dílny.
Po pádu železné opony byl v roce 1991 vydán zákon
č.172 o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí, na jehož základě nám
v roce 1993 byl navrácen Kohoutov a Pěchotov.
Rychlost však byla na úkor kvality, došlo k chybě,
která byla odstraněna až 12.11.2009.
V roce 1992 vzniklo Sdružení vlastníků obecních lesů
(SVOL), jehož posláním je nejen převod majetku na
obce, ale i vzdělávání členů přenosem informací
z tuzemska i zahraničí. Borohrádek se připojil
k zakládajícím členům.
V roce 1993 zanikla Česká a Slovenská federativní
republika. Vznikla další válka: původní zjednodušené,
urychlené a vstřícné navracení našich lesů se změnilo
v dlouhodobý a nákladný boj s Českou republikou a
jejich orgány (vláda, parlament, senát, ministerstva,
státní podniky, které hospodařily či stále hospodaří
v našich lesích).
V roce 1994 se vláda usnesla, že obcím mají být
vráceny VLS. Dodnes se tak nestalo.
V roce 1995 byl vydán nový lesní zákon, který umožnil
městu Borohrádek vybrat si vlastního odborného
lesního hospodáře (do té doby jsme patřili pod
odbornou správu Lesů české republiky – LČR).
V roce 1999 byl náš les zařazen do kategorie lesů
zvláštního určení.
V roce 2000 byly zahájeny novelizace zákonů o
přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví
obcí, o majetku ČR a jejím vystupování v právních
vztazích a zákona o státním podniku.
V roce 2002 se na celostátní konferenci SVOL
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Podařilo
získat
adresu
archívu
Ministerstva
zemědělství, kde bylo uloženo Potvrzení o
právoplatném přídělu našich lesů.
LČR na naši žádost o vrácení našich lesů v roce 2005
odpověděly stanovením řady podmínek. Zásadní zlom
nastal až po jednání na zámku v Kostelci nad Černými
lesy s právníkem SVOL při příležitosti rekvalifikačního
kursu Oceňování lesa v r. 2007. Teprve 12.11.2009
byly naše pohledávky vůči Lesům České republiky
vyřízeny. Stálo nás to nejen řadu mnohaletých jednání
na různých úrovních, ale i přímé náklady dosáhly výše
několika set tisíc Kč.
V současné době jsme zahájili poslední ofenzivu na
obranu proti České republice a jeho složce –

Vojenským lesům, podáním žaloby u soudu. Zteč je
vedena nejen ze strany města Borohrádek ale i ze strany
SVOL, kterému se podařilo prosadit zákon č.173/2012
Sb., který mění zákon č.172/1991 Sb., a který platí od
29. června 2012 a který stanovuje navrácení našich lesů
v roce 2014 po splnění podmínek, které jsme již
mnohokrát splnili.
Nemáme zájem na dalších odkladech, protože mimo již
dříve ušlých užitků z našeho lesa nám uniknou i dotace
z Evropské unie.

Ing. Václav Bohuněk

Informační servis městského úřadu

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Dlabola Dominik

narozen

17.07.2012

Gratulujeme!

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
15.09. MUDr. Benešová Růžena
16.09. MUDr. Beránek Jan
22.09. MUDr. Čapková Marie
23.09. MUDr. Domáňová Iva
28.09. MUDr. Handl Jindřich
29.09. MUDr. Malátková Ludmila
30.09. MUDr. Hlavsová Lenka
06.10. MUDr. Kašparová Dagmar
07.10. MUDr. Ježková Marie
13.10. MUDr. Kačerová Veronika
14.10. MUDr. Kašková Kateřina
20.10. MUDr. Hrbáčová Eva
21.10. MUDr. Kašparová Helena
27.10. MUDr. Loukota Jan
28.10. MUDr. Havlová Marie
03.11. MUDr. Nentvichová Eva
04.11. MUDr. Plšková Ivona
10.11. MUDr. Podolská Jana
11.11. MUDr. Pokorná Jaroslava
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adresa ordinace
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kněžnou
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kněžnou
poliklinika,Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

telefon
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955
494 515 696
494 323 958
602 514 715
494 321 511
494 622 114
494 596 174
494 532 330
494 501 711
494 621 665
494 539 225
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697

Zpravodaj 5/2012

KNIHOVNA
KNIŽNÍ NOVINKY – srpen 2012

Pro dospělé:
Bruen K.: Vraždy na molu
Vondruška V.: Krev na lopuchu
Reidl A.: Senior-zákazník budoucnosti
Nedvěd J.: Zpěvník – největší hity
Vitale J.: Návod na šťastný život
Blažková M.: 11 pokladů Čech a Moravy
Bonington CH.: Bílé tajemství Tibetu
Knopp G.: Hitlerovi válečníci
Ahern C.: PS: Miluji tě
Bagshawe L.: Osud
Koontz D.: Frankenstein-Nevděčný syn
Bogdan D.L.: Tajemství tudorského dvora
Bukowski Ch.: Erekce, Ejakulace, Exhibice
Bushnell C.: Džungle rtěnek
DeMille N.: Pád za soumraku

VIII. SETKÁNÍ ŠACHOVÁKŮ
V sobotu 7. července 2012 se uskutečnil již osmý
ročník srazu Šachováků. Bouřky a přívalové deště

z předešlých dnů sice nasvědčovaly tomu, že to letos
nebudeme mít s počasím jednoduché, ale nakonec
sobotní půlhodinový teplý déšť náladu nepokazil,
naopak krásně pročistil vzduch.
Pro zpestření odpoledne, kterým nás provázel D.J.
Vašek Klema z Pardubic, byl připraven tradiční
doprovodný program – ruličky štěstí, vědomostní kvíz
a soutěž v házení „Pět ran do klobouku“. Soutěží se

Pro děti:
Wilsonová J.: Moje sestra Jodie
Shan D.: Demonata-Démon a zloděj
Kenney J.: Deník malého poseroutky
-ponorková nemoc
Březinová I.: Saxána a lexikon kouzel

Fischerová M.: Kouzla a čáry aneb
kouzelníkem snadno a rychle
Kuhn K.: Údolí – Katastrofa
Colfer E.: Supervědátor
Dibben D.: Strážci minulosti
Junková Š.: Sejdeme se v nebi
Výpůjční doba září – říjen 2012
10.09.
17.09.
24.09.
29.09.(SO)

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

01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
27.10.(SO)
29.10.

15.30-18.30 hodin
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

Hana Sedláková
tel.č. 606154043
e-mail Knihovna.Borohradek@seznam.
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aktéři zhostili bravurně, za což byli následně odměněni.
Jako každoročně, tak i letos, se na rožni opékalo prase,
podávaly se napečené domácí sladkosti a koláčky
s kávou a „děti“ si zaskotačily při oblíbené písničce
„Beruška“.
V sedm hodin večer vystřídala D.J. Vaška hudební

skupina SONG z Kostelce nad Orlicí. Za zvuku
známých skladeb a překrásného zpěvu Zuzky
Dušánkové, Ivetky Jiruchové a Lukáše Dušánka jsme si
společně zatancovali a zazpívali.
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Pro splnění našich tajných přání jsme si před půlnocí
ještě vypustili lampiony štěstí a pozorovali, jak se
ztrácejí v noční obloze.
Skupina SONG nás jako nadšené posluchače a
tanečníky dovedla až do druhé hodiny po půlnoci. Pro
ty, kteří tou dobou ještě nechtěli jít spát, nastoupil na
scénu opět D.J. Vašek a pouštěl nestárnoucí hity až do
čtvrté hodiny ranní.
Poděkování patří organizátorům a sponzorům, kterými
pro letošní rok byli:
Město Borohrádek, EKOFARMA Bozetice – Ondřej
Podstavek, CALVINIA s.r.o. – Jaroslav Falta Šachov,
Miloslav Adamec, GENERALI pojišťovna-Dana
Jánská, sklenářství Šachov – Pavel Křovák, truhlářství
Šachov – Oldřich Kamenický, pražírna kávy – Petr
Frolík Borohrádek, květinářství Pomněnka – Zdeňka
Kvasničková Kostelec nad Orlicí, RN Pneuservis
Kostelec nad Orlicí – Radek Nedvídek a autodoprava
Vladimír Vilímek Zdelov, bez nichž by se tato akce
v takovém rozsahu nemohla uskutečnit.
Hana Adamcová

naše zařízení otevřelo i veřejnosti. Obliba této akce je
mezi našimi klienty velká a díky krásnému počasí,
které nám přálo, se v přilehlém parku mohlo pobavit a

DOMOV DŮCHODCŮ
Z roku 2012 uběhla více než polovina, a proto bychom
rádi informovali veřejnost o kulturním životě v našem
domově pro seniory.
Vůbec první akcí letošního roku byla návštěva několika
artistů a zvířátek z Cirkusu Berousek.
Únor nám zpestřil svojí návštěvou zpěvák a bavič
Šimon Pečenka s hudebním pořadem „Všechny náhody
Vladimíra Dvořáka“. Ten k nám zavítal i v březnu,
tentokrát s písničkami Waldemara Matušky. Na
písničkáře Karla Hašlera jsme pak mohli zavzpomínat
v programu Karla Šedivého, který nás provedl starou
Prahou i životem a tvorbou jednoho z nejznámějších
Čechů. Každý rok do našeho domova jezdí i Zdeněk
Černohouz z umělecké agentury Viola z Olomouce,
který je mezi našimi klienty velmi oblíbený. Velmi rádi
si s ním zazpívají své oblíbené písničky, které je
provázely celým životem a které v nich probouzejí
vzpomínky na různé ať veselé, či méně veselé životní
události.
Prozatím posledním kulturní akcí byl pořad známých
staropražských kabaretních písní „Točte se pardálové“,
se kterým k nám zavítali umělci z agentury Petra
Kubce. Zpívané písničky střídalo poutavé a humorné
vyprávění o historii a osobnostech Staré Prahy přelomu
19. a 20. století, kde tyto písničky vznikaly.
V červnu, konkrétně 27. 6. od 1300, se v našem domově
konalo také již tradiční sportovní odpoledne, kdy se

7

zasoutěžit si mnoho z nich. Někteří pouze přihlíželi,
jiní si zazpívali společně s harmonikou, na kterou nám
zahrála paní Bernardová, a ti zdatnější a odvážnější
soutěžili v několika disciplínách, které si pro ně
zaměstnanci domova připravili.

Během odpoledne vystoupily i mažoretky Marlen
z Kostelce nad Orlicí.
Myslím, že celá akce se velmi vydařila, za což patří dík
i všem, kteří se na její realizaci podíleli.
Blanka Frumarová
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Východočeši míří do krajských voleb
*Měli jsme plno ideálů, ale po 20 letech jsme stále víc
nespokojeni s politickou situací v Česku i v kraji.
*Nechceme se už
jen
smutně
koukat a přihlížet
špatným
rozhodnutím
–
chceme pracovat
pro
kraj,
abychom
to
změnili.
*Jsme
zdravě naštvaní
občané, mámy a tátové, kteří chtějí, aby se jejich děti i
vnoučata měly lépe. *Dluhy se musí platit a platit je
budou naše děti - jsme tady proto, abychom s tím něco
udělali. *Když jsem viděl tuhle partu bezva lidí, jdu
s nimi do toho.
To jsou jen některé pohnutky lidí z kandidátky nově
vzniklého politického hnutí VÝCHODOČEŠI, které se
bude ucházet o mandáty v říjnových krajských volbách.
Ke vstupu do krajské samosprávy je vede
nespokojenost voličů se současnou politickou situací.
„Lidé nám říkali - chceme změnu, chceme volit nové
osobnosti, něco s tím udělejte. Jsem ráda, že se nám
podařilo sestavit partu schopných lidí, nesvázaných
s politickými stranami. Většina kandidátů zasedá v
obecních a městských zastupitelstvech. Jsou mezi námi
starostové, manažeři firem a neziskových organizací,
lékaři, učitelé, ale i sportovci a lidé z kultury. Zkrátka
lidé z běžného života, za kterými je vidět velký kus
poctivé práce. Máme odborníky ve všech oblastech,
kterými se kraj zabývá. Můžeme se pochlubit i tím, že
téměř polovinu kandidátů tvoří ženy,“ říká Martina
Berdychová, starostka obce Holovousy, která je lídrem
kandidátky.
Představitelé hnutí si jsou vědomi, že se kraj
v současné době nachází v obtížné finanční situaci.
Předražené stavby a neuvážené investice vládnoucích
politických stran jej zadlužily na mnoho následujících
let.
„Přesto se pokusíme vyvést kraj z hospodářské krize a
nastolit jeho rozvoj. Dokážeme ho řídit manažerským
způsobem, rozumně a za pomoci kvalitních odborníků.
Chceme pro Vás něco udělat - změnit to však můžeme
jen s pomocí Vás, našich voličů. Pojďte do toho
s námi. My slibujeme, že budeme hrát fér,“ dodává
Martina Berdychová.
Ilona Dvořáková,
volební manažerka politického hnutí Východočeši
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Vážení a milí spoluobčané,
blíží se čas voleb do zastupitelstva Královéhradeckého
kraje, což je instituce, která odpovídá za správu
územního celku kraje a velmi zásadně ovlivňuje život
všech, kteří zde žijí a pracují. Náš kraj s běžným
rozpočtem 3.4 miliardy Kč je silně zadlužen. Jen na
splátkách za přestavbu krajského úřadu dluží
k současnému datu 1.8 miliardy Kč.
Stávající vedení kraje připravilo pro příští období
další neuvážené investice, které prohloubí zadlužení
kraje ještě více. Názorným příkladem je schválená
přestavba Náchodské nemocnice za více než 2 miliardy
Kč a v tomto ohledu bych mohl jmenovat řadu dalších,
podobných akcí.
Tento trend neodpovědného hospodaření, způsobí
absolutní nedostatek finančních prostředků a
dlouhodobou zátěž pro financování potřeb kraje. Omezí
se ještě více podpora dalšího rozvoje, nebude na běžné
opravy komunikací II. a III. tříd, za které kraj
odpovídá, chybět budou peníze pro školství, na chod
ostatních nemocnic, v sociální oblasti a dalších
institucích, které kraj ze zákona spravuje. To je také
důvod, proč jsem se rozhodl na doporučení a přání
kolegů, s kterými již léta spolupracuji, přijmout místo
na kandidátce a pokusit se získat mandát krajského
zastupitele a pomoci věci změnit.
V našem případě je to také historická příležitost mít
v této instituci občana města Borohrádku, která se
nemusí příštích pár let opakovat.
Byl bych velmi rád, aby každý pochopil, že jedinou
mojí ambicí je být prospěšný svým spoluobčanům a
přispět k lepším podmínkám našeho žití v našem kraji,
městě a okolí. Je to můj jediný cíl a smysl tohoto mého
rozhodnutí. Volební období trvá čtyři roky. Za dva roky
mi končí mandát starosty, který již nemíním po osmi
letech obhajovat. Rád bych ovšem plnil funkci
pomyslného „ mostu“ a pomáhal z pozice krajského
zastupitele novému zastupitelstvu města, starostovi a
stejně tak i okolním obcím a pozitivně ovlivňoval rozvoj
všech oblastí našeho života. Ten kdo mne skutečně
dobře zná, tak také ví, že jsem odpůrcem politikaření a
raději řeším konkrétní a prospěšné věci. Proto bych
Vás rád všechny bez rozdílu, na názory jaké máte a
politické přesvědčení, požádal o podporu, kterou
můžete svým hlasem vyjádřit.
Přední postavení na kandidátce nově vytvořeného
hnutí „Východočeši,“ jehož jsem se stal předsedou, je
výrazem ocenění mé práce, kterou odvádím v rámci
dlouhodobých aktivit pro náš Královéhradecký kraj. Je
to také mimořádná příležitost volební cíl naplnit a mít
za Borohrádek silný rozhodovací hlas.
Celý náš tým je sestaven z osobností, za kterými je
vidět velký kus poctivé práce. Jsou to lidé, kteří se
rozhodli udělat vše pro to, aby se změnila současná
politická kultura a názor lidí na politiku vůbec.
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Jsou mezi námi starostky a starostové, úspěšní
manažeři, vědci, lékaři, učitelé, ale i odborníci
z neziskových organizací, integrovaného záchranného
systému, policie, ale také známí sportovci a odborníci
z kultury. Jsou to lidé, kterým můžete věřit, a mohu Vás
ujistit, že se s nimi budete cítit vždy velmi dobře.
Jsou to prostě VÝCHODOČEŠI. Držte nám palce
a pokud se jako Východočeši cítíte, přijďte volit a dejte
nám svůj hlas.
Milan Maček
starosta města a předseda hnutí Východočeši

ČSSZ informuje
Kdy se čerpá ošetřovné?
Zákon o nemocenském pojištění pamatuje na situace,
kdy se rodiče o svého potomka musejí postarat,
protože utrpěl úraz nebo onemocněl. A bez
ošetřování se neobejde. Než začnou prázdniny,
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
objasní, co je ošetřovné a kdo má na něj nárok.
Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského
pojištění. Vždy se poskytuje zaměstnanci v případě,
kdy dítě mladší 10 let je nemocné nebo po úrazu.
U starších dětí záleží v konkrétním případě na
rozhodnutí ošetřujícího lékaře o potřebě ošetřování.
Ošetřovné se poskytuje i v situaci, kdy je potřeba
ošetřovat nemocného člena domácnosti, který žije
prokazatelně ve společné domácnosti. O tom, zda
zdravotní stav z důvodu nemoci či úrazu vyžaduje
ošetřování jinou osobou, ovšem rozhoduje
ošetřující lékař.
Kdo a kdy má na ošetřovné nárok?
Nárok na něj má zaměstnanec, který nemůže
pracovat, protože se musí postarat o nemocného
člena domácnosti (nemusí jít jen o potomka nebo
příbuzného), jehož zdravotní stav vyžaduje
krátkodobé ošetřování. Ošetřovné lze čerpat i v době,
kdy vznikla potřeba pečovat o zdravé dítě mladší 10
let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo
uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu
havárie, epidemie), dítěti byla nařízena karanténa,
nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama
onemocněla.
Nárok na ošetřovné nemají osoby samostatně
výdělečně činné, dále zaměstnanci, pokud je jejich
zaměstnání
zaměstnáním
malého
rozsahu,
zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti
nebo dohody o provedení práce či zaměstnanci
pracující z domova. Nárok na výplatu dávky
nevzniká zaměstnanci ani v době prvních 21
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
Jak dlouho se ošetřovné vyplácí?
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Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních
dnů. Náleží od prvního kalendářního dne, kdy
lékař potvrdí potřebu ošetřování, a vyplácí se i za
soboty, neděle, svátky. Rodiče se v průběhu 9 dnů
mohou
jednou
v
ošetřování
vystřídat.
Zaměstnanec-samoživitel, který má v trvalé péči dítě
ve věku do 16 let, může čerpat ošetřovné až 16
kalendářních dnů.
Jak žádat o ošetřovné?
Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) vystavuje
ošetřující lékař. Zaměstnanec doplní potřebné
údaje a potvrzení předá zaměstnavateli. Tímto
krokem uplatní nárok na čerpání ošetřovného. Pro
výplatu dávky musí zaměstnanec doložit ukončení
nebo trvání potřeby ošetřování. Toto potvrzení
rovněž vystaví ošetřující lékař a opět se bez
zbytečného odkladu předává zaměstnavateli.
Pokud se rodiče v péči střídají, uplatňuje rodič,
který ošetřoval člena domácnosti jako druhý v
pořadí, nárok na ošetřovné na tiskopisu, který je k
dispozici u zaměstnavatele, na kterékoliv okresní
správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo na
webových stránkách ČSSZ. Spolu s ním předloží
zaměstnavateli potvrzení o ukončení nebo trvání
potřeby ošetřování (péče) potvrzené lékařem.
Dojde-li k uzavření školského nebo dětského
zařízení, potvrzení k čerpání ošetřovného získá rodič
pro zaměstnavatele od pověřené osoby zařízení.
V jaké výši a za jak dlouho se ošetřovné vyplatí?
Výši ošetřovného spočítá kalkulačka, kterou má na
svých webových stránkách Ministerstvo práce a
sociálních věcí – viz: http://www.mpsv.cz/cs/11580.
Při měsíčním příjmu 10 000 Kč činí ošetřovné za 9
dnů 1 602 Kč. Ošetřovné činí 60 % redukovaného
denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Vyměřovací základ se zjednodušeně získá z
průměrného příjmu za 12 měsíců, které přecházely
potřebě ošetřování nebo péče.
Ošetřovné vyplatí OSSZ nejpozději do jednoho
měsíce od data, kdy obdržela kompletní podklady ke
zpracování výplaty. Formu výplaty – bankovní
převod nebo poštovní poukázka - si volí příjemce.
V případě výplaty poštovní poukázkou se dávka
ošetřovného snižuje o náklady související s
doručením složenky.
Kde poradí?
Žádosti o ošetřovné zpracovává OSSZ, u které je
zaměstnavatel evidován. Každý pracovní den
dotazy k nemocenskému pojištění zodpoví a s
řešením konkrétní situace poradí informační
telefonní linka ČSSZ, call centrum nemocenského
pojištění na telefonním čísle 840 406 040.
čerpáno: wwwcssz..cz
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ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Ve dnech 5. –7. října 2012 se uskuteční ve výstavním
areálu
v Častolovicích
tradiční
podzimní
zahrádkářská
výstava
s názvem
„Zahrada
východních Čech“
Na ploše více než 2 500m2 bude ukázána všem
návštěvníkům mimo jiné ucelená kolekce hroznových
vín a ořechů, staré české odrůdy jablek, tradičně je
příslib kolekcí jablek z výzkumných ústavů Holovousy
a Střížovice. Z výzkumného ústavu z Litoměřic každý
bude moci vidět ty nejlepší hrušky, které budou
podrobně popsány pro pěstování drobných zahrádkářů.
Také seznámení s 12 druhy brambor z výzkumného
ústavu z Havlíčkova Brodu bude jistě poučné.
V expozici květin chystáme nejen krásné květiny
z dovozu z Holanska, ale vystaveny budou i begonie
z Pardubic, jiřiny a jiřinky od šesti velkopěstitelů z cele
republiky, chryzantény z Havlíčkobrodska, africké
fialky od specializované organizace z celé ČR a
pokojové květiny okrasné listem z Ústí n.O. Chybět
nebudou ani kaktusáři, chovatelé a akvaristé. V
letošním roce chystáme novinku a to expozici gladiol a
lilií, které v aranžerii se zeleným trávníkem budou
tvořit čelo v hlavním sále výstavy. Z pohledu
vystavujících firem, závodů a družstev se představí celá
řada výrobců se svými produkty. Od zahrádkářské
techniky až po drobné nástroje a pomůcky, to vše bude
na výstavě zajištěno a připraveno k prodeji. Okrasné
stromky a keře, barevné zahradní trávy a další rostliny,
prodej ovocných stromků, květin a zeleniny, různých
pochutin, to jistě potěší každého návštěvníka.
Nezapomněli jsme ani na rozšířený sortiment
občerstvení. V oblasti doplňkových programů kromě
tradičních mažoretek a vystoupení hudebních orchestrů
bude každý den zajímavá ukázka v aranžování
řezaných květin.
Novinkou bude přednáška o
pěstování štíhlých vřeten a o chemické ochraně na
zahrádce. Pro velký zájem bude probíhat i soutěž o
nejlepší misku ovoce a zeleniny, kterou si může každý
sám naaranžovat a dva dny před výstavou odevzdat
organizátorům, nejdéle do 3. října 2012 do 12.00 hod.
Podmínkou je však použít předepsanou misku od
pořadatelů, kterou lze vypůjčit na tel. 721 311 719.
Nejlepší tři misky budou odměněny věcnými cenami.
V odborné oblasti bude po celou dobu působit
poradenská služba, která v naučném koutku bude
odpovídat na všechny dotazy návštěvníků. Účelem této
informace není vyjmenovat všechny věci a skutečnosti,
které na výstavě budou probíhat. Chceme jen rámcově
všem přiblížit zahrádkářskou výstavu a především
chceme pozvat Vás, zahrádkáře a celou veřejnost, na
výstavu, která má již tradiční moto „Radost – Krása –
Užitek“. Vystavovat budou zahrádkáři z osmi okresů:
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Hradce Králové, Pardubic, Náchoda, Jičína, Trutnova,
Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Rychnova nad Kněžnou.
Program:
PÁTEK 5.10.2012
9.oo hodin
Zahájení prvního dne výstavy
9.oo hodin
Zahájení tradiční soutěže o nejlepší misku ovoce
a zeleniny
9.3o hodin
Vystoupení hudební skupiny HOPR
10.oo hodin
Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové rady
ČZS, krajských delegací a ÚS ČZS
12.oo hodin
Zasedání Krajských koordinačních Rad ČZS
východních Čech
14.oo hodin
Vystoupení hud. dechového orchestru BaŠaPa
15.3o hodin
Štíhlá vřetena jabloní, beseda
17.oo hodin
Konec prvního dne výstavy

SOBOTA 6.10.2012
9.oo hodin
Zahájení druhého dne výstavy a pokračování
soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny
9.3o hodin
Vystoupení hudební skupiny HOPR
14.oo hodin
Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamberka
15.oo hodin
Ukázka aranžování květin Z. Kvasničkové
17.oo hodin
Konec druhého dne výstavy
NEDĚLE 7.10.2012
9.oo hodin
Zahájení třetího dne výstavy
10.oo hodin
Vystoupení skupiny ŠPUNTI
13.oo hodin
Vystoupení skupiny ŠPUNTI
13.3o hodin
Vystoupení mažoretek
14.3o hodin
Šetrná chemická ochrana na zahrádkách s výkladem
16.oo hodin
Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny
17.oo hodin
Celkové ukončení výstavy
Výstava bude otevřena každý den od 09,00 hod. do
17,00 hod. Parkování vozidel je zdarma. Bližší
informace o letošní výstavě lze získat na tel.
721 311 719, nebo na www.zahradkari.com
Josef Helmich, předseda ÚR ČZS Rychnov n. K.
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Zprávičky ze škol
Církevní základní škola Borohrádek

bylo rozděleno do několika fanouškovských zón
s obřími obrazovkami. Prohlédli jsme si zde také
muzeum bitvy a Raclawic. Další dny pracovali naši
žáci společně s Poláky v různých workshopech.
Vyráběli znaky svých obcí, tvořili ilustrace

k místním pověstem či za pomoci odborníků
připravovali deskovou hru zaměřenou na znalosti
obou našich regionů.
Dne 26. června se konal druhý filmový festival
k projektu Crossing borders via videos.
Iva Přibylová

Školní televize
Vítězství v mezinárodním projektu

Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Přehled aktivit posledních červnových dní
Dne 21. června jsme již potřetí v tomto školním
roce přivítali děti z mateřské školy. Tentokrát byl pro
ně připraven hudební program. Předškoláci se
seznamovali s různými hudebními nástroji, na které
jim hrál pan učitel Jan Vích.
Žáci první třídy ve stejný den předvedli, jací jsou
šikovní čtenáři. Naše pozvání přijal spisovatel
PaedDr. Lukášek a prvňáčky pasoval na čtenáře. Pro
osmáky si Josef Lukášek připravil autorské čtení.
Spolupráce naší školy a školy v Cieplowodách
pokračovala ve dnech 22. června až 24. června
setkáním v Polsku. Do Cieplowod se vypravili starší
žáci, pro které byl připraven nabitý program.
Procházeli jsme se po Wroclawi, která žila
fotbalovým šampionátem a jejíž centrální náměstí
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V rámci projektu Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí
(reg. číslo CZ.1.07/1.1.05/04.0030) se na naší škole
zabýváme možnostmi využití videotvorby ve výuce.
Jednou z našich aktivit je projekt Crossing borders
via videos, do něhož jsou zapojeny školy z jedenácti
evropských zemí. Ty tvoří videa v angličtině na
zadaná témata.

V předchozím kole žáci ve videích představovali stát
a stručně také město a školu. Tentokrát bylo úkolem
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zpracovat téma Den na naší škole. Žáci a učitelé naší
školy měli možnost porovnávat průběh dne na
jednotlivých školách na filmovém festivalu konaném
dne 26. června v borohrádeckém kině. Zajímavá byla
jak rozmanitost ve způsobu zpracování tématu, tak
především v režimu dne ve školách.
Filmový festival, jehož součástí je i volba tří
nejlepších videí, pořádají všechny partnerské školy.
Tyto dílčí výsledky pak určují celkového vítěze. Po
druhém místě za Hauptschule Velden z Rakouska
v předcházejícím kole se tentokrát žáci ZŠ TGM
Borohrádek mohou pochlubit ještě lepším

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Jaký byl uplynulý školní rok?
Pro naprostou většinu žáků to byl rok úspěšný.

Největší pokrok mají za sebou samozřejmě prvňáčci,
ale zvládnout mnoho nového museli i ti starší.
Deváťáci se s námi rozloučili kulturním vystoupením
a zdařilou prezentací dokumentující jejich školní
docházku.
Všem našim bývalým žákům přejeme do nového
začátku jen to nejlepší.
výsledkem. Ve velké konkurenci se totiž stali
celkovým vítězem. Na druhé pozici se umístila
rakouská Hauptschule Velden, třetí skončila
Osnovna škola Jurja Šižgorica z chorvatského
Šibeniku.
Návštěvníci webových stránek projektu, na kterých
je možné zhlédnout všechna videa, volili
internetového vítěze. Stejně jako v minulém kole
zvítězila škola Gazi University z turecké Ankary.
Vedle úspěchu našich žáků si vážíme přístupu
zahraničních škol a také zájmu všech partnerů
pokračovat v projektu i v následujícím školním roce.
Odkaz na webové stránky Crossing borders via
videos je uveden na http://tv.zsboro.cz.
Projekt o prázdninách
Projekt Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí pokračoval i během prázdnin.
Žáci se sešli ve škole při seznamování s novou
technikou a pokračovala také práce na videích o naší
škole a městě Borohrádku.
V průběhu prázdnin byla dokončována příručka pro
učitele s názvem Videotvorba ve škole a bylo
připravováno proškolení učitelů ZŠ TGM
Borohrádek.
Michal Přibyl
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Podařilo se nám využít evropských dotací a máme za
sebou první rok projektu EU peníze školám, ze
kterého jsme získali 1 245 000 korun, a v srpnu
skončil projekt Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí, pro jehož realizaci jsme
obdrželi 700 000 Kč. Spolupráce s naším
zřizovatelem, městem Borohrádek, byla výborná.
Z uspořených peněz za vytápění jsme mohli pořídit
do družiny, která v dopoledních hodinách slouží jako
interaktivní učebna, nový moderní nábytek. Město
také přispělo každému budoucímu prvňáčkovi
částkou 800 Kč na školní pomůcky. Po zrušení
státního tzv. pastelkovného je toto opatření velmi
užitečné.
Žáci si mohli vybrat ze široké nabídky zájmových
kroužků – od sportovních (gymnastika, sebeobrana,
netradiční sporty, pohybové hry, stolní tenis, atletika)
přes keramiku, zábavné tvoření, hru na klavír či
kytaru po odborné (modelářský, rybářský, mediální,
informatika).
Naše škola je již dlouho spojována s mezinárodní
spoluprací. Úspěšně jsme pokračovali v kontaktech
se školou v Cieplowodách a jsme autory a
koordinátory
mezinárodního
e-Twinningového
projektu Crossing borders via videos, do kterého je
zapojeno jedenáct zemí.
Naše škola je ale také spojována s pojmem školní
televize. Žáci v mediálním kroužku vytvořili zdařilé
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reportáže, krátké soutěžní příspěvky či dokumenty o
škole a Borohrádku.
Zúčastnili se živého celorepublikového rozhlasového
pořadu pro mladé Domino, reportáž o Dni historie
v místním kině byla zveřejněna na webových
stránkách
České
televize.
Školní
televize
seznamovala širokou veřejnost s aktivitami školy i
města
a
je
v této
podobě
jedinou
v Královéhradeckém kraji.
O životě školy jsme rovněž informovali
v regionálním tisku, ve kterém bylo o nás uveřejněno
sedmnáct článků. Shrnující informace o projektu
Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí budou otištěny v září i v odborném tisku.

II. oddělení mateřské školy

I v novém školním roce 2012 – 2013 budeme mít o
čem informovat. Novým schváleným projektem na
dva školní roky je Comenius Partnerství škol. Pouze
tři základní školy v Královéhradeckém kraji (dvě
z Trutnova a naše ZŠ TGM Borohrádek) získaly
grantovou podporu na mezinárodní spolupráci
v daném období. Našimi partnery jsou školy ze
Španělska, Turecka a Polska. Let´ s active to create
je název projektu, jehož harmonogram v současné
době upravujeme a o němž vás budeme pravidelně
informovat.
Iva Přibylová

Mateřská škola
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Dne 22. června 2012 navštívily Mateřskou školu
Borohrádek zástupkyně SPOZU – paní Jaroslava
Repšová a paní Helena Voborníková.

III. oddělení mateřské školy
Přejeme dětem, které od 3. září 2012 nastoupí do 1.
třídy základní školy, hodně úspěchů.
Jehličková Iva

Kulturní rubrika
BOROHRÁTKY 2012

I.oddělení mateřské školy
Rozloučily se s dětmi, které ukončily docházku do
mateřské školy a předaly jim dárky a pamětní list.
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„Borohrátky 2012“ jsou již minulostí a připomínat je
budou pouze vzpomínky, zážitky a fotografie. Věříme,
že ten letošní, již čtvrtý ročník, byl v historii festivalu
ten nejvydařenější. Nejhlavnější podmínkou pro
pořádání podobné akce ve venkovních podmínkách je
počasí. A to nám letos po dvou v tomto ohledu
nevydařených ročnících opravdu vyšlo. Noční vydatný
déšť a mraky, které se navečer objevily v blízkosti
Borohrádku sice připomínaly loňský scénář, avšak
nakonec nic špatného počasí nepřineslo. Organizátorům
se letos také podařilo zajistit proti rozmarům přírody
zastřešené hlediště, které využili mnozí z návštěvníků.
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Avizovaný začátek na 13 hodinu se o půlhodinku

posunul, následně však moderátor akce uvedl první
kapelu a postupně se zaplňující hlediště uslyšelo úvodní
písničky skupiny „Modrý den“. Po krátkých
přestávkách nutných vždy k ozvučení následujících
skupin postupně vystoupily formace „Trumf“, „Relax“,
„Fanda Mládek“ a „Leon Band“, každá vždy asi
s hodinovým programem. Posluchači a diváci nešetřili

potleskem a ovacemi nejen za skupiny jako takové i za
mnohé sólové výstupy jednotlivých muzikantů, které si
uznání opravdu zasloužily. Co do stylu se tato část
programu řadila spíše k country a folku.
Jakýmsi žánrovým předělem bylo vystoupení mladých
bubeníků hrajících na akustické bicí soupravy, kteří si
říkají ORdrums a jsou účastníky letošního ročníku
televizní soutěže Česko-Slovensko má talent. Rytmicky
tepající bubny vzbudily pozornost i těch posluchačů,
kteří dosud program sledovali v jakémsi poklidu a
přidali se k ostatním skandujícím a tleskajícím
divákům, kteří obstoupili celou skupinu bubeníků a
sdíleli nadšení z jejich hry.
Mezitím si už na podiu připravovala skupina „Fagule
Rock“,
jako
jakási
předkapela
poslednímu
účinkujícímu. Fagule Rock předvedla dobře zvládnuté
věci známých českých rockových i punkových kapel a
s nadcházejícím večerem dokázala naplnit taneční
parket fanoušky tohoto žánru. Patrně největšímu zájmu
se těšila poslední kapela, kterou byli známí „Ready
Kirken“, kteří představili nejen novinky z posledního
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alba, ale i věci, které široké publikum vnímá jako jejich
největší dosavadní hity. Vytleskané přídavky pak
uzavřely sobotní desetihodinový maraton kvalitní
muziky festivalu „Borohrátky 2012“, který sobota 25.
srpna přinesla. Letos pořadatelé připravili i doplňkový
program v podobě stánků a bunde trampolíny, která

byla do večerních hodin v obležení dětí, jejichž rodiče
se mezitím bavili hudbou nebo trávili čas u dobrého
jídla a pití. O to se postarala velmi dobře restaurace
„Sport“.
Poděkování za spolupráci a zdárný průběh akce patří
pořadatelům za kvalitní přípravu a bezvadný průběh
celého dne, ale i všem účinkujícím a především těm
kapelám, které vystupují bez nároku na honorář.
Musíme ocenit přístup z tohoto pohledu největšího
sponzora akce a to Pivovaru Pernštejn a.s., za zapůjčení
párty stanů a jeho vybavení. Mimo ně se finančně

podílel pan ing. Miloň Vojnar, firma AVEPO, s.r.o., ale
i Čestická hospoda.
Jako každoročně je nutno poděkovat i všem občanům
Borohrádku, kteří svou účastí přišli „Borohrátky“
podpořit a bez nichž by pořádání podobných akcí
vlastně nemělo význam.
Přejme si tedy, ať mají pořadatelé pro příští rok štěstí
při volbě termínu stejně tak jako letos, aby počasí bylo
na naší straně a věřme, že znovu projevený zájem
účinkujících uspořádat pátý ročník Borohrátků se tak
naplní.
Zdeněk Cablk
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Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek

místa zápasníci dorazili na svých kolech, a tak již před
začátkem vlastního soustředění, začali s vytrvalostní
přípravou, protože více než 40 km vzdálenost vedla
převážně do prudkého kopce. Sílu a rychlost trénovali
účastníci soustředění pod vedením zkušených trenérů
Martina Hejného a Josefa Sýkory. Zlepšování techniky

FOTBALOVÝ ROZPIS
1.B třídy sk. B – PODZIM 2012

Sobota 8.9.2012
So Malšovice – Borohrádek

17.00 hodin

Odjezd autobusu v 15.30 hodin, zápas na soupeřově
hřišti.
Neděle 16.9.2012
Borohrádek – Sp Police B

16.30 hodin

Sobota 22.9.2012
So Třebeš – Borohrádek

16.30 hodin

Odjezd autobusu ve 14.15 hodin, zápas na soupeřově
hřišti.
Neděle 30.9.2012
Borohrádek – FC České Meziříčí

16.30 hodin

Sobota 6.10.2012
Sp Opočno – Borohrádek

16.00 hodin

Odjezd autobusu ve 14.30 hodin, zápas na soupeřově
hřišti.
Neděle 14.10.2012
Borohrádek – AFK Častolovice
16.00 hodin

Neděle 21.10.2012
So Černíkovice – Borohrádek

a vylepšování obratnosti mohli zápasníci pilovat
v místním sále kulturního zařízení, kde byla umístěna
zápasnická žíněnka.
Tento výcvikový tábor probíhal ve spolupráci se
závodníky z Hradce Králové a Rtyně v Podkrkonoší a
tudíž o sparingpartnery pro naše zápasníky nebyla
nouze.
Po celou dobu soustředění přálo pěkné počasí, a tak po
splnění všech tréninkových úkolu a povinností, zbyl čas
i na koupání, táboráky a noční bojové hry.
Po skončení týdenního soustředění zápasníci plynule
navázali v borohrádecké sokolovně na své oddílové

15.30 hodin

Odjezd autobusu ve 14.10 hodin, zápas na soupeřově
hřišti.

Neděle 28.10.2012
TJ Dobruška B – Borohrádek

14.00 hodin

Odjezd autobusu ve 12.30 hodin, zápas na soupeřově
hřišti.
Neděle 4.11.2012
Borohrádek – So Deštné

14.00 hodin

Zápasníci o prázdninách nezaháleli
Členové oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek využili
letní prázdniny nejenom k odpočinku od svých školních
povinností, ale aby i získali více svých sportovních
dovedností.
K tomuto „zisku“ jim posloužilo letní výcvikové
soustředění, které se konalo koncem prázdnin ve
Sněžném nad Orlicí. Do tohoto „vysokohorského“
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tréninky, které se konají každé pondělí a středu od
16.30 hod. a na které jsou všichni zájemci o tento sport
srdečně zváni.
Trenéři doufají, že kvalitní prázdninová sportovní
příprava přispěje k lepší výkonnosti na turnajích, které
Borohrádečáky čekají v druhé polovině roku.
Radek Hemelík
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VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PAPRSEK, o.s.
DOLNÍ JELENÍ

NEPASTERIZOVANÝ

Nabídka kurzů pro I. pololetí 2012/2013
Kurzy anglického jazyka
Pro dospělé:
- začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a
pokročilí
Pro předškolní děti a školáky
Pro středoškoláky
- příprava na maturitu
Kurzy sportovní
Pro rodiče s dětmi:
- cvičení rodičů s dětmi od 6. měsíce do 1 roku
pro děti, které ještě samy nechodí
- cvičení rodičů s dětmi od 1 – 3 let
Pro děti:
- zdravá zádíčka pro školáčky – zdravotní
cvičení pro děti s prvky pilates, dětské jógy ..
Pro dospělé:
- vracíme se do kondice – určeno pro Ty z Vás,
co začínají se cvičením
- buď fit – cvičení se zátěžovými činkami,
inspirováno cvičením Pump Fx a Body Pump
- zdravá záda – zdravotní cvičení s prvky
zdravotní TV, powerjógy, pilates
Pro seiory:
- pohybem proti věku – od 50 let
Dále od září nabízíme tyto jednorázové cvičební
hodiny:
Cvičení pro správné chlapy
- pondělí 20-21 hodin

opět nabízíme
čerstvou lisovanou šťávu z BIO jablek
(certifikované ekologické hospodářství)
CENA 22 Kč ZA LITR
PRODEJ ZE DVORA
VLASTNÍ LAHVE VÍTÁNY
ve všední dny možno dovézt do Borohrádku
rodina Susových v Šachově u Borohrádku,
starý statek č.p. 13
tel: 603 309 592 nebo 603 967 880

PRONAJMU ZAŘÍZENÝ BYT
3+1 v RD v Borohrádku
1 NP, 80 m2 + 20 m2 terasa + k využití
300 m zahrady.
Cena: 7.000 Kč + energie
tel.č. 731 638 946

PEDIKÚRA – MANIKÚRA

Japonská manikúra P-shine,
depilace

Radka Hemelíková
RUDÉ ARMÁDY 4
BOROHRÁDEK

tel. 728 315 391
možno i v pohodlí Vašeho domova

Stepy + posilovací činky
- pátek 18.45 – 19.45 hodin
Sobotní cvičení
- kruhový trénink 10 – 11 hodin
Naším cílem jsou cvičební programy a kurzy výuky
anglického jazyka pro širokou veřejnost. Klademe
důraz na kvalitu, individuální přístup a malý počet
klientů.
Mgr. Ivana Veselá
www.paprsek.webuje.cz
tel. 777 012 474, 608 228 175
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● Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více

 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!
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Historie
Čtení z farní kroniky – 4.část

„Poté co jsem já P. Josef Kaun, narozený v Rychnově dne 8. května 1791 po celých 23 let na vysokém
rychnovském patronátu nepřetržitě zastával úřad duchovního správce – 9 let jako kaplan v Bílém Újezdě – v září
roku 1811 byl na tuto stanici od roku 1824 až 1829 jako zámecký kaplan v Rychnově - od tohoto roku jsem byl
jako administrátor v Liberku - byl jsem pro toto lokální obročí od Jeho Excelence vysoce urozeného pána pana
Františka Antonína hraběte Kolowrat - Liebsteinského, vysokého patrona, státního a konferenčního ministra,
nositele Velkého kříže, rytíře několika řádů, pána na Rychnově a Borohrádku etc. etc. dne 9. listopadu 1829
prezentován a dne 17. listopadu 1829 jsem byl potvrzen vysoce důstojnou biskupskou konzistoří pro tuto lokálii.
V říjnu 1837 jsem požádal o farní obročí Borohrádek a na základě této žádosti a návrhu vysoce důstojné biskupské
konzistoře jsem byl dne 25. ledna 1838 na toto farní obročí prezentován a od 5. února jsem byl konzistoří
instalován jako farář v Borohrádku. Přestěhoval jsem se do Borohrádku 15. února téhož roku. Beneficium
administroval místní kaplan pater Antonín Suchánek.
1838 Jeho biskupská Excelence vysoce urozený pán pan Karel Boromeus Hanl, guberniální rada a biskup v Hradci
Králové se rozhodl kromě jiného v roce 1838 vykonat vizitaci v kosteleckém vikariátu a přitom udělit svátost
biřmování. Šťastně a pod ochranou Všemocného přijel dne 8. července 1838 po poledni do borohrádecké farnosti;
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a den poté po odsloužení mše svaté a promluvě k lidu udělil 360 biřmovancům svátost biřmování; Všemohoucí
nechť ho dlouho zachová pro jemu svěřené duše.
Protože se borohrádecký kostel nachází v ubohém stavu a má nouzi o paramenta, rozhodl se místní kaplan P.
Antonín Suchánek v roce 1841 vykonat mezi farníky sbírku za účasti představitele města Josefa Hejného, když
předtím z kazatelny položil lidem na srdce, aby se svého mateřského kostela ujali a podle možnosti přispěli
k pořízení těchto aparament. Při této sbírce se získalo 128 zl. k.m. Za tyto vybrané peníze byly v Jablonném u
Václava Neškudly pořízeny:
1. Bílý ornát vyšívaný pravým zlatem a opatřený dobrými lemovkami v hodnotě 60 zl. k.m.
2. Bílý květovaný pluviál s nepravým lemováním v hodnotě 50 zl. k.m.
3. Bílé pravým zlatem vyšívané velum v hodnotě 16 zl. k.m.
4. Pláštík na ciborium v hodnotě 2 zl. k.m.
celkem 128 zl. k.m.
1842
V tomto roce 16. března ve dvě hodiny v noci po přijetí svátostí umírajících ve svých 62 letech zemřela blaženě
v Pánu Její Excelence vysoce urozená paní Rosa hraběnka Kolowrat - Liebsteinská, rozená hraběnka Kinská
z Vchynic a Tetova; paní panství Měcholupy v Čechách, paní Hvězdného kříže a dvorní dáma Jejího Veličenstva
císařovny, věrná životní družka a manželka Její Excelence vysoce urozeného blahorodí pána pana Františka
Antonína říšského hraběte Kolowrat - Liebsteinského, státního a konferenčního ministra dědičného císařství
rakouského, rytíře Zlatého rouna, nositele Velkého kříže císařského Leopoldova řádu, velkého kříže královského
saského řádu routové koruny, nositele ruského řádu sv. Vladimíra druhé třídy a maltézského řádu, Jeho c.k.
Veličenstva skutečný tajný rada a komorník, šéf politické sekce a C.k. státní rada, skutečný člen C.k. zemědělské
společnosti ve Vídni, čestný člen ekonomické patriotické společnosti v Čechách, zemědělského svazu v Čechách,
člen velkoknížecí výmarské společnosti pro všeobecnou mineralogii v Jeně, skutečný člen společnosti
vlasteneckého muzea v Čechách, protektor soukromého institutu vdov, sirotků a hluchoněmých etc., pán panství
Rychnov, Černíkovice, Vamberk, majorátních dvorů Pfrauenberg a Koschtek, dále zboží Borohrádek, Horatice a
Žiželice v Čechách a panství Eberreichsdorf v Rakousku etc. etc. Mrtvé tělo ve Vídni zesnulé paní bylo požehnáno
dne 18. března 1842 v 5 hodin odpoledne v c.k. dvorním a městském kostele sv. Augustina a pak převezeno
z Vídně do Borohrádku dne 22. března, vystaveno v kostele sv. Michaela, dne 23. března po skončených
ceremoniích převezeno v doprovodu faráře P. Kauna a úředního personálu a tam dne 26. března na Bílou sobotu
Jeho Excelencí vysoce důstojným pánem panem Karlem Boromejským Hanlem, biskupem v Hradci Králové
v doprovodu 50 duchovních velmi slavnostně za přítomnosti delegace vysoce urozeného pána pana Josefa hraběte
Kinského z Vchynic a Tetova, pána panství Kostelec do hraběcí Kolowratské nově postavené rodinné hrobky
v kostele sv. Trojice pochována.
1844 Po skončení pohřební hostiny v Rychnově vydal se zdejší farář P. Josef Kaun navečer domů, cestou si
prochladil nohy, neboť dříve velmi trpěl pocením nohou, od té doby to přestalo, začal postonávat, pot vystoupil
výše do těla, dokonce až do hlavy; byl malomyslný, stále více a více se strachoval o svůj život, neboť vyhledával
osamělá místa; opustila ho paměť a nebyl již schopen vykonávat duchovní funkce. Dne 4. ledna 1844 ho zde
navštívil jeho soused Josef Thoman, farář v Častolovicích; a vzal ho sebou do Častolovic, aby ho utěšil a trochu
rozptýlil. Dne 5. ledna t.r. měl častolovický farář ve své farnosti 4 pohřby, během kterých šel P. Jos. Kaun, farář
v Borohrádku, do častolovického farního kostela, vystoupil na zvonici, a za přítomnosti tamních zvoníků, kteří
čekali během pohřbu, až budou moci zvonit, vysvlékl si P. Josef Kaun svou sutanu, vystoupil na okno věže a
skočil dolů. Byl mrtev, úplně roztříštěný a lebku rozraženou. Krajská úřední a lékařská ohledací komise uvedla, že
P. Josef Kaun šel smrti vstříc úmyslně a byl ve vší tichosti dne 9. ledna 1844 večer pochován u pohřebního kostela
sv. Magdaleny v Častolovicích. Poznámka po straně: Nesprávný údaj, poněvadž mnoho let předtím byl nemocen
na játra, jak je také následně uvedeno.
Byl tichý, smířlivý, avšak jaterním onemocněním trpící kněz, a byl farářem v Borohrádku od 5. února 1838 až do
5. ledna 1844, tedy bez jednoho měsíce 6 let. Buď mu, Pane, milostiv.
Po něm administroval beneficium v Borohrádku dosavadní pater kaplan Antonín Suchánek již podruhé, až do 1.
května 1844. Na uprázdněné obročí v Borohrádku dosadil Jeho Excelence patron vysoce urozený pán P. František
Antonín říšský hrabě Kolowrat - Liebsteinský etc. etc. pana patera Jana Dusila, personálního faráře na farní
administratuře v Javornici panství Rychnov. Dne 28. dubna 1844 jsem obdržel prezentaci následujícího obsahu:
Panu páterovi Janu Dusilovi, personálnímu faráři na farní administratuře v Javornici!
Pro Vaši horlivost a chvályhodné zásluhy v duchovní správě Vám propůjčuji smrtí P. Josefa Kauna uprázdněné
farní obročí na zboží Borohrádku, které stojí pod mým patronátem na zboží Borohrádek s poznámkou, abyste se
přihlásil k převzetí duchovních jurisdikcí a investitury s prezentačním dekretem u vysoce důstojné biskupské
konzistoře v Hradci Králové“.
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Z redakce zpravodaje:









úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do
17.00 hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení
textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.10.2012

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 15.8.2012
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