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POZVÁNKA
NA ADVENTNÍ TVOŘENÍ
pátek 30.11.2012
v Církevní základní škole Borohrádek
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v pondělí 3.12.2012 v 17.oo hodin
na náměstí v Borohrádku
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
PRO NEJMENŠÍ

v neděli 2.12.2012 v 15.oo hodin

Městské kino Borohrádek
MADAGASKAR 3
úterý 20. listopadu 2012
od 15.30 hodin a 17.3o hodin

Městské kino Borohrádek
DOBA LEDOVÁ 4
úterý 11. prosince 2012
od 15.30 hodin a 17.3o hodin
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 27.8.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Nabídku mateřské školy na bezúplatný převod
nábytku.
*Rozpočtová opatření č. 14, 15,16, a č.17.
*Smlouvu s firmou SUNCAD s.r.o., Praha na zajištění
autorského dozoru na stavbu „Bezbariérový chodník
v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek podél
komunikace I/36“.
*Objednávku archeologického dozoru na stavbu
„Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve městě
Borohrádek podél komunikace I/36“.
*Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na opravu ohradní zdi areálu kostela
Nejsvětější Trojice v Šachově u Borohrádku.
*Žádost obce Veliny o finanční podporu závodu
historických kol ve výši 4 000 Kč.
*Úpravu chodníku v místě vjezdu k nemovitosti čp. 25
ze silnice I/36.
*Podpis úvěrové smlouvy od České spořitelny, a.s., na
akci „Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve městě
Borohrádek podél komunikace I/36“.
Bere na vědomí:
*Žádost o zařazení dohodců komoditní burzy PROFIT
do případného výběrového řízení.
*Řešení prodeje městského technického vozidlatraktoru.
*Žádost o sjednání nápravy - neudržovaný pozemek.
*Řešení střechy stodoly ve vlastnictví města.
Zamítá:
*Žádost o povolení prodeje točené zmrzliny.
*Nabídku firmy Stating, s.r.o. – správa a údržba
nemovitostí.

Výtah z usnesení rady ze dne 24.9.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*RO č. 20 a 21.
*Žádost ředitelky ZŠ TGM o povolení výjimky z počtu
žáků.
*Žádost ředitelky školy o příspěvek 800 Kč pro novou
žákyni 1. ročníku ZŠ. Navýšení příspěvku ZŠ TGM
ve výši 800 Kč RO č. 22.
*Rozhodnutí o vyloučení uchazeče firmy IVK Group,
s.r.o. z účasti v zadávacím řízení a zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava
kanalizace v ulici 5. května, Nádražní a náměstí“.

2

*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku p.č.226 v k.ú. Šachov u
Borohrádku.
*Schvaluje vypracování změny č. 1 ÚP Ing. arch.
Tomášem Slavíkem, Brandýs nad Orlicí a schvaluje
smlouvu o dílo na tuto změnu.
*Žádost o povolení umístit reklamní směrové tabule na
veřejné osvětlení.
Bere na vědomí
*Žádost o spolufinancování Centra denních služeb na
rok 2013.
*Návrh programu jednání ZM.
*Oznámení ředitelky školy o volném dnu.

Zastupitelstvo Města Borohrádek
ze dne 3.10.2012
Bere na vědomí:
*Výroční zprávu ZŠ TGM.
*Výroční zprávu MŠ.
*Informaci o odložení výstavby a opravy komunikace
1/36 a křižovatky na náměstí na rok 2013.
*Informaci o připravované novele zákona o místních
poplatcích o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
*Informaci starosty o výsledku jednání zastupitelstva
města Týniště nad Orlicí o prodeji majoritního podílu
ve společnosti ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Josef Moravec,
Ing. Peter Janega, Ing. Libor Hemelík.
*Smlouvu č. 661/2012 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2012 na akci: „ Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek, podél
komunikace I/36“.
*Kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 959/21
zahrada v k.ú. Borohrádek ve výši 9.000 Kč.
*Přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. až
do výše 2.800.000 Kč slovy: dva miliony osmsettisící
korun
českých,
na
spolufinancování
akce:
„Bezbariérový chodník v ulici Zámlýní ve městě
Borohrádek, podél komunikace I/36“ se splatností do
31.7.2015 a pověřuje starostu města sjednáním
podmínek úvěru a podpisem úvěrové dokumentace.
Peněžité závazky vzniklé na základě této smlouvy o
úvěru nebudou zajištěny žádnými zajišťovacími
prostředky, tj. pouze budoucími rozpočtovými příjmy
města Borohrádek.
*RO č. 18/2012
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*Žádost na odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí
ze dne 29.6.2006 na bytovou jednotku číslo 573/5 o
velikosti 1+3 s příslušenstvím a výměře 79,42m2 ve
II.NP bytového domu č.p. 573, ulice Jiráskova,
Borohrádek, včetně podílu na stavební parcele p.č.
1020 a podílu na stavební parcele p.č. 646/42 vše
v k.ú. Borohrádek.
*Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na bj.
573/5 domu čp. 573, ulice Jiráskova, Borohrádek,
včetně podílu na stavební parcele p.č. 1020 a podílu
na stavební parcele p.č. 646/42 vše v k.ú Borohrádek.
*Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek, podél
komunikace I/36“ ze dne 4.6.2012, kterým se
nahrazuje čl. VII výše uvedené smlouvy
v předloženém znění.

Slovo starosty
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme Vás
informovali o připravovaných stavbách, které se budou
realizovat v podzimních měsících letošního roku.
Jednalo se o stavby, jejichž investorem je město
Borohrádek a stavby, na jejichž realizaci se město
podílí.
Ředitelství silnic a dálnic nám v těchto dnech oznámilo,
že se pro nás významná rekonstrukce silnice I/36 a s ní
spojená, námi hrazená rekonstrukce vodohospodářské
infrastruktury, chodníku u prodejny COOP a nasvícení
přechodů odkládá na jarní měsíce příštího roku.
Nový konkrétní termín je pro zahájení stavby stanoven
na 18.3.2013 se závazným dokončením všech prací do
31.5.2013. Změna termínu nám byla Ředitelstvím silnic
a dálnic, jež je investorem rekonstrukce silnice I/36.,
odůvodněna nepředpokládaným oddálením termínu
výběrového řízení na výběr realizační firmy. Obavy
z nastávajících klimatických podmínek, ovlivňujících
kvalitu stavebních prácí jsou vzhledem k náročnosti a
délce plánované realizace i dle našeho názoru v tomto
ročním období oprávněné. Ostatní avizované stavby se
realizují podle plánu a měly by být v předpokládaném
čase dokončeny.
Milan Maček, starosta

Nabytí nových lesních pozemků
„Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl
samosoudkyní JUDr. Renatou Plnou v právní věci
žalobce město Borohrádek, IČ 00274739, se sídlem
v Borohrádku, Husova 240, zastoupeného JUDr.
Josefem Moravcem, advokátem se sídlem v Hradci
Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalované České
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republice – Vojenské lesy ČR, s.p., IČ 00000205, se
sídlem Praha 6 – Dejvice, Pod Juliskou 1621/5,
zastoupené JUDr. Radoslavem Žváčkem, advokátem se
sídlem v Prostějově, Havlíčkova třída 31, o určení
vlastnického práva k nemovitostem takto:
Určuje se, že žalobce je vlastníkem pozemků parc. č.
642/2, 642/9, 647/2, 653/1, 666/1, 666/2, 666/3, 666/4,
666/6, 666/7, 666/11, 666/19, 666/20, 666/21, 666/22,
666/23, 669, 670, 675, 677/1, 677/58, 799/1, 799/2,
801/9, 801/22, 801/26, 801/27 a pozemků parc. č. st
669, 670 a 929 zapsaných na listu vlastnictví č. 297 pro
obec a katastrální území Borohrádek, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a dále
pozemku p.č. 790/7 o výměře 1 680 m2 v katastrálním
území Borohrádek, vzniklého oddělením z pozemku
parc.č. 790/5 geometrickým plánem č. 724-46/2011
zpracovaným dne 20.7.2011 společností Lesprojekt
východní Čechy, s.r.o., se sídlem v Hradci Králové 2,
Gočárova 504.“
Toto je výtah z rozsudku Okresního soudu v Rychnově
nad Kněžnou, jehož rozhodnutí nabylo právní moci dne
26.10.2012.
Po mnohaletém sporu se podařilo získat do vlastnictví
města dalších 89 ha v účetní hodnotě 3 433 562 Kč.
Účetní hodnota je bez hodnoty lesních porostů, jejichž
cena je přibližně stejná jako účetní hodnota. Celková
hodnota tedy činí 6.867 125 Kč. Les však mimo to plní
i
funkci
vodohospodářskou,
půdoochrannou,
klimatickou, rekreační, krajinotvornou apod., což jeho
hodnotu nepřímo dále zvyšuje. Za poslední čtyři roky
jsme tak postupnými kroky rozšířili naše lesní pozemky
z původních 51 ha na dnešních 175 ha. Na základě
těchto skutečností, vyhlásí město výběrové řízení na
zpracovatele jednotného lesního hospodářského plánu a
na odborné obhospodařování lesních pozemků.
Základní zadávací podmínkou bude odpovědné
hospodaření se zachováním rekreační funkce lesa, kde
mimo jiné plánujeme vybudování naučné stezky
s odpočinkovými místy.
Milan Maček, starosta

Bytový dům pro seniory v Borohrádku
Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě mnozí z Vás všimli, v prostoru proti
prodejně Hanička se rozběhl čilý stavební ruch. Jedná
se o výstavbu bytového domu, který soukromý investor
staví v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj
na podporu výstavby bytů pro vybrané sociální skupiny
obyvatelstva. V tomto případě pro seniory starší 70-ti
let a osoby se sníženou zdravotní způsobilostí.
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Dům bude dvoupodlažní a bude zde 8 bytů, každý o
podlahové ploše cca 35 m2. K bytu dále náleží balkon
nebo terasa o výměře cca 5 m2 a komora. Dokončení
domu se předpokládá na podzim příštího roku. Zároveň
se v dané lokalitě připravuje výstavba druhého domu se
stejnými parametry, která by mohla být zahájena
v příštím roce.
Dům
nabízí
bezbariérové
nízkoenergetické
malometrážní byty a díky tomu i nízké náklady na
bydlení. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem
s centrálním rozvodem ÚT, ohřev vody je rovněž
centrální. Byty budou vybaveny zařizovacími předměty
(sprchový kout, WC) a menší kuchyňskou linkou, takže
budou okamžitě obyvatelné. Nespornou výhodou je
umístění objektu v centrální části města a snadná
dostupnost služeb a lékařské péče.
Nájemné v bytech je regulované a řídí se vyhláškou
Ministerstva. V současné době činí 54,40 Kč/m2
měsíčně. Včetně fondu oprav a nákladů na správu
domu se předpokládá měsíční nájemné ve výši cca
2 700,- Kč. K tomu je třeba připočítat individuální
náklady na topení, elektřinu a vodné a stočné, které
podle zkušeností z již realizovaných projektů činí cca
1 800,- Kč měsíčně.
Jak jsem se již zmínil, jedná se o soukromou
podnikatelskou aktivitu. V současné době však bylo
město Borohrádek osloveno s nabídkou ke vstupu do
tohoto projektu, což by jistě znamenalo pro budoucí
nájemníky jistotu, že podmínky celého projektu budou
dodržovány a zároveň garanci bezproblémové správy a
údržby domu. Tato nabídka však musí být nejprve
řádně projednána v příslušných orgánech města a
s výsledkem bude veřejnost samozřejmě seznámena.
Po dohodě s investorem město eviduje zájemce o
bydlení v tomto domě. Bližší informace můžete získat
na městském úřadě u pí. Machové.
Ing. Libor Hemelík, místostarosta

Pochod historickými místy Borohrádku
Další akcí uskutečněnou v rámci projektu Společné
dějiny a tradice – to je naše koalice!“ reg.č.
Pl.3.22/3.2.00/11.02582 byl v sobotu 8.září 2012
Pochod historickými místy Borohrádku.
Jeho start byl v borohrádeckém kině a trasa vedla
známými historickými místy v Borohrádku a v
Šachově. Na pěti stanovištích byly umístěny informační
tabule s mapou města a zajímavostmi z historie.
Účastníci na startu obdrželi mapu pochodu, pravidla a
kartičku na získávání razítek z jednotlivých stanovišť,
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kde pro ně byly připraveny různé vědomostní a
sportovní soutěže. Počet účastníků překvapil pořadatele
– sešlo se jich téměř 270!
Trasu sedmikilometrového pochodu absolvovala i
dvacetičlenná skupina přátel z Cieplowod. Pro
účastníky bylo připraveno občerstvení, včetně

ochutnávky kávy a koláčků na Šachově.
V cíli pochodu byli účastníci odměněni pamětními
listy, medailemi a karetními kvartety s motivy

Borohrádku, mohli se občerstvit, zhlédnout v kině
videa ze společných setkání v rámci projektu,
poslechnout živou hudbu anebo prohlédnout stálou
expozici historických fotografií.
Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na uspořádání
pochodu, zajišťovali občerstvení a organizovali
soutěže.
Přátelům z Cieplowod se pochod líbil a po krátkém
odpočinku byli pozváni na návštěvu nedaleké základní
školy, kterou v říjnu 2012 přijedou navštívit jejich děti
na soutěž o znalostech historie Borohrádku a
Cieplowod.
Na předvánoční období se připravuje prezentace
polských a českých vánočních tradic. Bude formou
soutěže o nekrásnější vánoční stůl a strom a připravuje
ji klub důchodců společně s městem Borohrádek.
/RED/
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Informační servis městského úřadu
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Zatloukalová Nikola
narozena 19.8.2012
Gratulujeme !

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
17.11. MUDr. Pokorná Věra
18.11. MUDr. Přibylová Marta
24.11. MUDr. Hlavsová Lenka
25.11. MUDr. Seidlová Zdenka
01.12. MUDr. Skřičková Zdena
02.12. MUDr. Stejskalová Věra
08.12. MUDr. Sudová Simona
09.12. MUDr. Světlík Filip
15.12. MUDr. Šmídová Alena
16.12. MUDr. Štulík Richard
22.12. MUDr. Šťastná Ludislava
23.12. MUDr. Tancurinová Jana
24.12. MUDr. Tomanová Libuše
25.12. MUDr. Tůmová Věra
26.12. MUDr. Valešová Pavla
29.12. MUDr. Vavřičková Hana
30.12. MUDr. Veselská Renata
01.01. MUDr. Vyčítalová Marie
05.01. MUDr. Zdeňka Jiří

adresa ordinace
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdr.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika,Mírové nám.88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
zdr. středisko Rokytnice v Orl.horách
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasnická 129, Solnice

telefon
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 123
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732

Dne 21.10.2012 vzpomínáme nedožitých 77. narozenin manžela, tatínka, dědečka,
pradědečka pana Jana Dopity. U této příležitosti děkujeme za písemná i ústní vyjádření
upřímné soustrasti, za květinové dary i osobní účast na rozloučení.
Rodina

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali členkám klubu důchodců,
které nám ochotně pomohly, jako již tradičně, zajistit zdárný průběh humanitární sbírky
pro Diakonii Broumov ve dnech 22. a 23. října v městském kině.
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PROVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU
U “ KOVOŠROTU „
Od 17. listopadu 2012 lze využívat velkoobjemový
kontejner každou sobotu připadající v kalendáři
na sudý týden v čase od 8.00 do 12.00 hodin.
Dostavte se vždy s evidenční kartou.
Žádáme o respektování provozních hodin, aby Váš
odpad mohl být řádně uložen do kontejneru. Je
zakázáno jej odkládat před oplocení. Pro likvidaci
větví a čisté dřevní hmoty jsme vyčlenili místo, kde
bude tento
materiál soustřeďován a následně
štěpkován. Toto úložiště se nachází vpravo za
budovou borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy
SERAFIN CAMPESTRINI.

KNIŽNÍ NOVINKY

Lowellová S. GLEE – Prázdniny na spadnutí
Brezina T. HAFANI – Supermozky v ohrožení
Monroe C. Doba ledová
Lindgrenová A. Lotta z Rošťácké uličky
Pfeiffer B. Divoká tlupa hledá pomoc
Arnold N. Děsivá věda-pekelné zvuky

Výpůjční doba listopad – prosinec 2012
12.11.
19.11.
24.11.(SO)
26.11.
03.12.
10.12.
17.12.

15.30-18.00 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.00 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
Hana Sedláková
tel.č. 606154043
e-mail Knihovna.Borohradek@seznam.

Listopad 2012
Pro dospělé:
Pattison E. Nádherní duchové
Patchett A. Země divů
Merová E, Opožděné vzpomínky
Neill R. Mlha nad Pendlem
Simonson H. Major Pettigrew se nevzdává
Merová E. Opožděné vzpomínky
Ziegler G. Tarot-cesta do života
Small B. Vzdálené zítřky
Svátek J. Pražský kat
Ottova kuchařka Dorty
Muchová M. Cvičení s měkkým míčem

Město Borohrádek
si Vás dovoluje pozvat

PLES MĚSTA
BOROHRÁDEK
který se koná
v sobotu 19. ledna 2013
od 20.oo hodin
v sokolovně v Borohrádku

Javořická V. Malý člověk s velkým srdcem
Jakubů L. Filcování
Pratchett T. Muži ve zbrani
Cézar J. Králožroutky
Pošíval Z. Satanovi koně
Tabášek A. Adina Mandlová-fámy a skutečnost
Pro děti:
Jordanová S. Drakie
Auerbachová A. Horseland – První láska
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Hraje:
KOPLAHO BAND
Bohatá tombola
Občerstvení
zajištěno
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Český rybářský svaz

ČSSZ informuje

Dne 6. října 2012 uskutečnila místní organizace ČRS
Borohrádek výlov svého největšího chovného rybníka

Rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a
tzv. předdůchodem

„Pilský“. Rybník se nachází na hranicích města
Borohrádku a obce Veliny. Výlov probíhal za krásného
podzimního počasí a výsledky výlovu byly velmi
dobré. Celkem bylo sloveno 10 500 ks ryb v celkové
váze 12 100 kg. Vylovené ryby byly použity

k zarybnění revíru v rámci Územního svazu Hradec
Králové. Byly zarybněny revíry Tichá Orlice
Borohrádek, přehrada Rozkoš, Rychnov na Kněžnou a
Trutnov. Věříme, že ryby vysazené z našeho chovného
rybníka uspokojí všechny sportovní rybáře.
Hebr Svatopluk, hospodář MO ČRS

S lesníkem do lesa
Firma Serafin Campestrini, s.r.o. Borohrádek pořádala
ve spolupráci s nadací „Dřevo pro život“ v lese města
Borohrádek netradiční akci nazvanou „S lesníkem do
lesa“, kde pozvaní hosté získali zajímavé informace
z prostředí lesa a o zpracování a využití dřeva.
Součástí akce byla výsadba nových stromků. Této akce
se zúčastnili kromě jiných i Mgr. Iva Přibylová, členka
rady města Borohrádek a ředitelka ZŠ TGM a ředitelka
církevní základní školy Mgr. Blanka Roháčková.
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Dotazy na možnosti předčasného starobního
důchodu či tzv. předdůchodu patří k těm nejčastějším,
které lidé pracovníkům okresních správ sociálního
zabezpečení kladou. Přestože názvy jsou podobné,
předčasné starobní důchody a předdůchody nejsou
totéž. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
vysvětlí, jaké jsou základní rozdíly mezi předčasným
starobním důchodem a předdůchodem a kdo, kdy a kde
o ně může žádat.
Předčasný starobní důchod (starobní důchod před
dosažením důchodového věku) je poskytován z
průběžného důchodového systému. Nárok na něj vzniká
za splnění podmínek zákona o důchodovém
pojištění. Občan splní podmínky nároku na předčasný
starobní důchod, pokud získá potřebnou dobu
pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod a do
dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se
starobní důchod přiznává, chybí nejvýše:
 3 roky, pokud je jeho důchodový věk nižší
než 63 let nebo
 5 let, pokud jeho důchodový věk činí
alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let
(týká se nejdříve mužů narozených v roce
1953 a žen narozených v roce 1956, které
nevychovaly žádné dítě).
Předčasný starobní důchod je krácen a jeho přiznání
vylučuje žádat o řádný starobní důchod, což v praxi
znamená, že krácení za předčasný odchod je trvalé i
po dosažení věku na řádný starobní důchod. Výše
krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí
do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný
starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání
žádosti o tento důchod.
Výplata předčasného starobního důchodu se při
souběžném výkonu výdělečné činnosti, která zakládá
účast na pojištění, pozastavuje do data dosažení
důchodového věku nebo ukončení výdělečné činnosti.
Výplata nenáleží při pobírání podpory v
nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci. Avšak
výplatě předčasného starobního důchodu nebrání:
 tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy
rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený)
příjem nedosahuje 2 500 Kč/měsíc,
 činnost vykonávaná na základě dohody o
provedení práce pokud výše započitatelného
příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000
Kč,
 výkon samostatné výdělečné činnosti
(podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast
na pojištění (tj. v roce 2012 do výše ročního
příjmu 60 329 Kč).
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Připravená právní úprava - zákon o doplňkovém
penzijním spoření – má zavést od 1. 1. 2013 možnost
předčasného čerpání naspořených prostředků formou
tzv. předdůchodu, a to až 5 let před dosažením
důchodového věku. Pro občany, kteří si dobrovolně
do penzijního fondu prostřednictvím penzijní
společnosti spoří formou důchodového připojištění,
může být čerpání předdůchodu variantou, jak řešit
situaci několik let před dosažením věku na řádnou
penzi. Předdůchod je produktem penzijního
připojištění (doplňkového penzijního spoření), tudíž
není dávkou důchodového pojištění vyplácenou
státem (ČSSZ). Vysvětlení podmínek čerpání
předdůchodu podávají pracovníci penzispolečností, u
kterých má klient uzavřenou smlouvu o m penzijním
spoření).

Pobírání předdůchodu bude pro výpočet řádného
starobního důchodu hodnoceno při stanovení
výpočtového základu jako vyloučená doba, takže
nebude mít negativní dopad na jeho výši. Příjemci
předdůchodu, kteří budou zároveň výdělečně činní,
budou mít možnost volby mezi hodnocením doby
pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo
hodnocením vyměřovacích základů z výdělečné
činnosti. ČSSZ bude pobírání předdůchodů
zohledňovat při výpočtu starobního důchodu.
čerpáno: wwwcssz..cz

Jak se volilo do kraje v Borohrádku a okolí
(uvedeny počty hlasů volebních subjektů, které získaly mandát)
Místo
Albrechtice nad Orlicí
Borohrádek
Častolovice
Čermná nad Orlicí
Dobruška
Kostelec nad Orlicí
Opočno
Rychnov nad Kněžnou
Týniště nad Orlicí
Zdelov
Žďár nad Orlicí

ČSSD
55
102
90
39
452
362
188
618
346
18
22

KSČM
KDU
ODS
TOP 09 Východočeši
74
9
24
11
11
147
32
32
18
144
124
27
49
27
47
117
13
27
13
36
492
415
156
99
257
387
89
169
72
193
168
117
83
50
70
681
265
437
128
261
593
108
162
101
153
20
0
4
0
25
30
6
7
4
8

Počet získaných mandátů v Královéhradeckém kraji
ČSSD
12

KSČM
11

KDU
7

ODS
6

TOP 09
5

Východočeši
4

Poznámka autora:
Uznání volebnímu subjektu Východočeši, kteří i přes krátkou dobu od svého vzniku oslovili tolik voličů
v Královéhradeckém kraji a víra, že myslí svůj program upřímně.
Miloslav Palhoun
Poděkování voličům
ZO KSČM v Borohrádku děkuje všem 147 voličům za jejich hlas pro kandidáty KSČM do krajského
zastupitelstva Královehradeckého kraje, kteří šli do voleb s heslem „Změna je možná.“
Ing. M. Palhoun, předseda ZO KSČM Borohrádek
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SŠZE a SOU CHKT
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 1.12.2012 (8.00-12.00hod.) pátek 11. 1. 2013 (12.00-16.00hod.)

nabízíme ke studiu:
technické obory (chladicí a klimatizační technika a
tepelná čerpadla) a ekonomický obor

přírodovědné 4-leté maturitní obory

1) AGROPODNIKÁNÍ

(4141M01) - maturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a), b) nebo c)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
c) AGROTURISTIKA A EKOAGROTURISTIKA

3)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE (2652H01)
- tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK zaměřený na
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení.

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51)
2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(1601M01) - maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOST
b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ SPECIALIZACE

-dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel,
denní i dálkové studium, lékařské potvrzení
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý sudý rok, nejbližší 2014/15

5) PODNIKÁNÍ

( 6441L51)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý lichý rok, nejbližší 2013/14

Zprávičky ze škol

ZŠ TGM Borohrádek
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 220 žáků,
máme pět tříd na prvním stupni a šest tříd na druhém
stupni, kde jsou paralelní třídy v šestém a osmém
ročníku. Tradičně dětem nabízíme možnost bohaté
zájmové činnosti, různé projekty, soutěže, besedy či
exkurze.
O
našich
aktivitách
informujeme
v regionálním tisku a samozřejmě i ve Zpravodaji
města Borohrádek.

Přehled událostí
Comenius – Projekty partnerství škol
Naším nově schváleným mezinárodním projektem
Comenius na následující dvouleté období je projekt
s názvem Let´s active to create. Našimi partnery jsou
Secció d´Institut La Miquela nedaleko města Girona ve
Španělsku, Cumhuriyet Lisesi v oblasti Çorum 150 km
od turecké Ankary a polské Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Racławicach nedaleko Wroclawi.
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V rámci projektu každá zapojená škola vytvoří fiktivní
firmu, kterou povede od úvodního průzkumu trhu až po
úspěšný „prodej“ svých nových výrobků. Prvním
úkolem bude
vytvořit jednoduchou
analýzu
hospodářské krize a publikovat ji na společném blogu,
následovat bude diskuze o průzkumu trhu, o typech
firem, účetnictví či vytvoření podnikatelského plánu.
Důležitá bude samotná produkce zvolených výrobků,
reklama podporující prodej, své místo budou mít i
firemní webové stránky a významný bude i fiktivní
prodej. Naše firma bude zaměřena na výrobu hraček a
má pracovní název Smart Toys For Smart Children.
Budeme vytvářet hračky z recyklovatelných materiálů
či deskové hry.
Celý projekt je dále zaměřen na rozvoj jazykových a
matematických dovedností i na zlepšování v oblasti
informačních technologií.
První společnou aktivitou zúčastněných zemí byla
videokonference konaná dne 7. října, při které byly
projednány úvodní organizační body. Následovat bude
projektové setkání ve Španělsku, kde vytvoříme přesný
harmonogram všech projektových činností.
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Nové webové stránky školy

Králičí hop

Webové stránky školy byly upraveny do nové podoby,
která kromě modernějšího vzhledu přináší i další
informace a přehlednější členění. Věříme, že se nová
úprava našeho webu bude líbit i vám.

Na 12. října nás chovatelé z Holic pozvali na „králičí
hop“. Viděli jsme králíka Harleye, který je přeborník ve
skocích přes překážky, králici Agátu a jiné králíčky.
Bylo to zábavné, ale i zajímavé.
Žáci 3. třídy

Upozornění
Na počátku října bylo zjištěno přechovávání omamných
látek (marihuany) u jednoho z dětí. Případ byl vyřešen
a předán kompetentním orgánům.
Téměř současně se vyskytl problém s kouřením cigaret.
Někteří žáci po vyučování nebo v době polední
přestávky kouřili cigarety na různých veřejných
prostranstvích. Ačkoli nám nepřísluší hodnocení
chování žáků mimo školu, se všemi jsme hovořili,
rozebrali tuto situaci a rovněž jsme informovali rodiče.
Ač nikdo neužíval návykové látky ve škole,
považujeme toto za závažný problém a prosíme rodiče,
aby s dětmi na výše zmíněné téma hovořili a usilovali
společně s námi o prevenci rizikového chování nejen
v této oblasti.
Mgr. Iva Přibylová

Podzimní škola v přírodě
Letošní druháci vyrazili do školy v přírodě netradičně v
září. Důvod? Utužit kamarádství, zlepšit vztahy ve třídě
a dobře se naladit na nový školní rok.

Školní televize
Projekt Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaný naší
školou od září 2011 byl dne 31. srpna 2012 oficiálně
ukončen, v aktivitách spojených s videotvorbou ale
pokračujeme i nadále.

Metodická příručka
Jednou z klíčových aktivit projektu Školní televize jako
nástroj rozvoje klíčových kompetencí bylo vytvoření
publikace Videotvorba ve škole. Rozsáhlá příručka pro
učitele základních škol seznamuje čtenáře jak s teorií
spojenou s technickým vybavením, základy filmové
řeči, editací videa na počítači, přípravou na natáčení,
mluveným projevem či stavbou mediálních sdělení, tak
s metodickými postupy a ukázkami aktivit se složkou
videotvorby
zařaditelných
do
jednotlivých
vzdělávacích oborů a průřezových témat. K publikaci je
přiloženo DVD s videi, pracovními listy a dalšími
materiály. Publikace v tištěné podobě byla odeslána
vybraným knihovnám a také byla předána učitelům naší
školy při závěrečném proškolení. V on-line verzi je
dostupná ostatním školám na webových stránkách
projektu a zvolené části seriálově rovněž vycházejí na
Metodickém portálu Rámcového vzdělávacího portálu
spravovaném Národním ústavem pro vzdělávání.

Proškolení učitelů

Zavítali jsme do velmi pěkného ubytovacího zařízení
ve Zderazi. Program byl velmi bohatý – návštěva
zámku Nové Hrady, prohlídka cyklistického muzea a
skalního obydlí, sport a hry v přírodě, většinou v
Toulovcových maštalích, nechyběla ani noční hra.
Poslední den strávily děti v Záchranné stanici
ohrožených živočichů Pasíčka. Prohlídka byla velmi
zajímavá a poučná, na závěr se děti dozvěděly mnoho
o chovu ovcí a o zpracování vlny. Každý si vyzkoušel
cupování a vyrobil si z vlastnoručně zpracované vlny
ovečku. Domů odjížděly děti spokojené a s vědomím,
že volný čas se dá příjemně trávit bez televize i bez
počítače.
Mgr. Jana Řeháčková, třídní učitelka
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Ve dnech 29. - 31. srpna se učitelé naší školy účastnili
školení s názvem Videotvorba ve škole. Učitelé se
seznamovali s přínosem zavádění videotvorby do
výuky, obsluhou techniky, základy filmové řeči,
technikou natáčení či editací videa na počítači. Důraz
byl také kladen na praktická cvičení, metodické
postupy a návrhy aktivit se složkou videotvorby.
Hlavním cílem školení bylo podpořit využívání
videotvorby v různých předmětech a přispět tak
k zatraktivňování a modernizování výuky na naší škole.

Dokumenty
Školní televize zpracovala dva devítiminutové
dokumenty. První z videí nese název Historie a
současnost Borohrádku, druhé ZŠ TGM Borohrádek se
představuje. Vytvoření dokumentů, které obsahují i
letecké pohledy na Borohrádek a historické fotografie,
věnoval náš redakční tým se zájmem mnoho času.
Věříme, že se vynaložené úsilí vyplatilo.
Certifikát kvality pro Crossing borders via videos
Projektu Crossing borders via videos, jehož autorem a
koordinátorem je ZŠ TGM Borohrádek a který vznikl v
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rámci projektu Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí, byl udělen Certifikát kvality.
Hodnocení koordinovalo Národní podpůrné středisko,
které k tomuto účelu sestavilo komisi hodnotitelů
složenou z odborníků působících ve vzdělávání.
Certifikát kvality umožňuje vytipovat projekty, které
mohou ostatním učitelům sloužit jako vzor.
Udělení Certifikátu kvality představuje konkrétní
ocenění skvělé práce školy a učitelů na
eTwinningových aktivitách. Pro studenty je takové
ocenění motivací do další práce a pro školu jako celek
pak veřejným uznáním, že usiluje o vysokou kvalitu a
otevřenost na poli evropské spolupráce.
Zdroj: eTwinning.cz, eTwinning.net

Poděkování
ZŠ TGM Borohrádek děkuje společnosti Lumius, spol.
s.r.o. a především jejímu řediteli, Ing. Miloni
Vojnarovi, za účelový sponzorský dar. Za tyto peníze
byla vyměněna osvětlovací tělesa v pěti učebnách.
Ještě jednou děkujeme!

Církevní základní škola
Oslavy 20. výročí založení CZŠ v Borohrádku
V sobotu 22. září 2012 jsme oslavili krásné kulaté
výročí Církevní základní školy v Borohrádku. Ráno
před oslavami nám počasí příliš nepřálo. Po poslední

Reportáž Školní TV ve vysílání České televize
Reportáž Školní televize o akci s názvem Pochod

historickými místy Borohrádku byla uveřejněna nejen
na webových stránkách České televize, ale dokonce

byla dne 22. září ve zkrácené podobě uveřejněna
v pořadu ČT1 s názvem Zprávičky.

Další aktivity
V době uzávěrky odesílání příspěvků do Zpravodaje
Školní televize chystala projekci videí v budově kina a
také se připravovala na setkání školních televizi konané
ve dnech 19. a 20. října 2012 v Příbrami v rámci
projektu pod záštitou České televize s názvem Jak se
dělá televize. Pro tuto akci jsme zpracovali promo film
o naší činnosti.
Mgr. Michal Přibyl
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kontrole, zda-li je vše na svém místě, jsme se sešli v
kostele sv. Michaela Archanděla, kde proběhla děkovná
mše. Mši celebroval pan biskup Mons. Jan Vokál spolu
s Mons. Josefem Sochou a ICLic. Karlem Moravcem,
spirituálem školy Mgr. Janem Kunertem, Bc.Th.Janen
Uhlířem a Mgr. Ivanem Havlíčkem. Mons. Josef Socha
při promluvě zavzpomínal na těžké začátky a nelehkou
cestu církevního školství po revoluci. Děti se krásně
zapojily do liturgie a zazpívaly v doprovodu kytary a
rytmických nástrojů. Současní zaměstnanci dostali
květinu jako symbolické poděkování za trpělivou práci.
Paní ředitelka předala dárky panu biskupovi a
poděkovala mu jako zřizovateli, jenž drží ochrannou
ruku nad vzděláváním dětí v církevním školství. Kostel
byl plný přátel školy, kteří přišli s námi toto významné
jubileum oslavit.
Další program se odehrával u školy. Na pódiu
zazpívaly děti, promluvili zástupci školy, města i
zřizovatele. Opět Mons. J. Socha zavzpomínal na
„Velké věci, které se rodí z malých začátků“ a popřál
jen to dobré do dalších let. Všichni si měli možnost
prohlédnout naši barevnou školu, zakoupit almanach
nebo předměty s logem školy, zavzpomínat u
prezentace fotografií či napsat na arch papíru nějakou
vzpomínku nebo vzkaz. Rodiče i ostatní návštěvníci
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školy ocenili výstavu výtvarných prací dětí a lektorky
výtvarného kroužku BcA. Veroniky Janouškové.

církevní školy. Poděkování náleží všem, kteří se na
přípravách aktivně podíleli.
Oslavy vzniku školy se vydařily. Dvacet let trvání
školy nám potvrdilo její důležité místo mezi ostatními
školami. Přejeme dalších úspěšných dvacet let a
věříme, že i nadále budeme dobrou školou, kam se děti
rády vrací.
Poděkování
Děkujeme panu R. Laluhovi za finanční dar, který
použijeme na nový vysavač a obnovu koberců v
některých třídách.
Mgr.Blanka Roháčková a všichni zaměstnanci školy

Mateřská škola
Během celého programu mohli všichni využít nabídky
teplého občerstvení a ochutnat dobroty od našich
maminek. Dokonce i na chviličku vysvitlo slunce.
Oficiální program uzavřela svým vystoupením kapela
Ready Kirken. Hosté prohlíželi, chválili, povídali,

vyprávěli si s bývalými spolužáky i učiteli. Všude
vládla příjemná atmosféra plná vzpomínek, úsměvů a
dobré nálady. Přijeli i hosté z církevních škol v Hradci
Králové a Kutné Hoře.
Děkujeme všem účastníkům za vytvoření krásné
atmosféry.
Velký dík patří sponzorům a všem, kteří nám jakýmkoli
způsobem pomohli: panu L.Kašparovi-Stavitelství
Kašpar, panu Ing.K.Plachetkovi, P. Dyntarovi, městu
Borohrádek, DD Borohrádek, paní M. Hunalové i
našemu zřizovatelovi Biskupství královéhradeckému,
panu P. Zaujecovi, V. Morávkovi, L. Jindrovi, R.
Sazimovi, pekařkám a pekařům, maminkám a tatínkům
a všem těm, kteří třeba i maličkostí přispěli. Děkujeme
také za drobné dárky, povzbuzení do další práce a
úsměvy všech přítomných.
Nejvíce však děkujeme bývalým zaměstnancům,
ředitelům, učitelům i bývalým žákům za hojnou účast a
pozitivní vzpomínky na léta prožitá v prostorách
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Exkurze do hasičské zbrojnice
Této exkurze se zúčastnily všechny tři třídy mateřské
školy a to ve dnech 20., 26. a 27.9.2012. Děti byly

seznámeny tatínkem – panem Radkem Hemelíkem
s náročnou prací dobrovolných i profesionálních hasičů

města Borohrádek. Prohlédly si různá hasičská auta,
hasičské přístroje, které si mohly i „vyzkoušet“.
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Děkujeme panu Hemelíkovi za jeho ochotu a
vyčerpávající výklad, který velice hezky přizpůsobil i
malým dětem. Jeho vyprávění bylo pro děti i pro nás
učitelky velice poutavé a zajímavé.
Děkujeme panu Hemelíkovi, že obětoval svůj vlastní
volný čas a velice hezky se věnoval po dobu tří dnů
všem dětem z naší mateřské školy.
Zdravé oči našich dětí
2. října 2012 bylo projektem " Zdravé oči našich dětí vyšetření zraku předškolní mládeže Rychnovska " v

rámci mezinárodního projektu "Lions Eye " provedeno
bezplatné vyšetření zraku za použití moderního
přístroje - Plusoptix. Rodiče byli předem informováni o
tomto vyšetření v naší mateřské škole a projevili o jeho
realizaci velký zájem. Vyšetření zraku proběhlo v
prostorách mateřské školy v příjemné atmosféře.
Rodiče získají protokol o provedení vyšetření od oční
lékařky Mudr. Romanové. Při včasném zachycení
některých očních vad v dětském věku je možné je
úspěšně vyléčit.
Chtěla bych jménem rodičů i svým poděkovat "Lions
Clubu" v Rychnově nad Kněžnou za jejich humanitární
činnost, Mudr. Lence Romanové - odbornému
garantovi a realizátorovi vyšetření, panu Jiří Přibylovi,
za jeho ochotu a maximální vstřícnost při jednání, paní
Přibylové a panu Tomáši Romanovi za jejich trpělivost
a hezký přístup k dětem během vyšetření.
Bude-li tento projekt probíhat i v příštích letech, rádi
bychom se opět zapojili.
ředitelka Mateřské školy Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
LETNÍ FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2012
TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
26.8.-31.8.2012
Tento rok jsme opět s dětmi zavítali na letní fotbalové
soustředění. Jako místo jsme zvolili námi již známé
Krkonoše, hotel Přední Labská. Tento hotel se nachází
asi 4 kilometry od Špindlerova Mlýna. Letošní
soustředění jsme pojali vskutku fotbalově, sportovně.
Pro děti jsme si připravili pestrý, a dá se říci i náročný
program. Po příjezdu jsme se ubytovali, a protože děti
tento hotel už znaly, seznámili jsme je s programem
soustředění. Letošní novinkou, byl krkonošský
desetiboj, který byl nedílnou součástí přípravy dětí, a to
jak po sportovní stránce, tak i jako příprava do školy.
Po večeři byly na programu dvě disciplíny
krkonošského desetiboje a to vědomostní test (25
otázek
z přírodovědy,
sportu,
vlastivědy)
a
dovednostní test (tři úkoly pro celý tým). Ještě před
zahájením celého desetiboje jsme děti rozdělili do
družstev po šesti a pak soutěžily jako tým.

Pondělí
Tento den jsme začali budíčkem v 07.20 hod. a
rozcvičkou. Po osobní hygieně jsme se nasnídali a šli
trénovat. Dnešní den byl na programu dopolední a
odpolední trénink. Ten byl zaměřen na fyzičku a hlavně

PEDIKÚRA - MANIKÚRA
Japonská manikúra P-shine
Depilace
Radka Hemelíková
RUDÉ ARMÁDY 4
BOROHRÁDEK
tel. 728 315 391
možno i v pohodlí domova
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na techniku s balónem.
Odpoledne byly na programu další disciplíny a to
střelba ze vzduchovky a minigolf. Jedna disciplína
byla naplánovaná na večer, kdy si každé družstvo
muselo připravit nějaké vystoupení (Kabaret – vždy
dvě družstva si připravila vystoupení na večer).

Zpravodaj 6/2012

Úterý
Budíček opět v 07.20 hod., rozcvička, snídaně a šlo se
opět trénovat. Po tréninku byly další dvě disciplíny a to
střelba na branku a hod na koš. Na odpoledne jsme
naplánovali procházku do Špindlu. Tentokrát jsme šli

opačně a zvolili jsme jinou cestu. Od hotelu jsme
vyrazili směrem na Hromovku a po Krkonošské
magistrále jsme došli do Špindlu. Cílem naší cesty byla
prohlídka města a hlavně opět bobová dráha (celkově
jsme ušli 10 kilometrů).
Středa
Tento den byl opět sportovní. Hned po snídani jsme šli
na další disciplínu a to byl náš tradiční branný závod

a novinka štafeta do vrchu. Na odpoledne jsme
klukům domluvili přátelské utkání s týmem Vrchlabí
(hraje krajskou soutěž a v jeho řadách nastoupila dvě
děvčata, která hrají ligu za Slávii Praha). Přes poněkud
krutý výsledek 8:3 musím všechny kluky pochválit za
bojovnost a nasazení.(Dopolední trénink, včerejších 10
km a únava se na nich projevily). Po příjezdu jsme hráli
další soutěž a to byly ruské kuželky.
Čtvrtek
Na tento den jsme naplánovali celodenní výlet do
známého střediska jménem HARRACHOV. Zde jsme
nejprve navštívili krásné MUMLAVSKÉ vodopády a
hlavně známé skokanské můstky. Děti si prohlédly
všechny můstky, nejprve (K-90, K-70, K-40), a potom
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jsme se šli podívat na největší chloubu a tou je mamutí
můstek K-185 a vedle něj můstek K 120. (Zajímavostí
je, že zde bude v roce 2014 mistrovství světa v letech
na lyžích.) Někteří odvážlivci v čele s trenéry se
podívali na to, když se skokan pouští z můstku K-185 a
co vlastně vidí. Dali jsme si tu dřinu a celý můstek jsme
vyšlapali po svých. Celkem je to nahoru 876 schodů.
Po příjezdu zpět na hotel děti absolvovaly poslední
disciplínu, a to byl stolní fotbal. Po večeři bylo
vyhlášení výsledků krkonošského desetiboje.
Pátek
Tento den nám poprvé nepřálo počasí, a proto se
uklízelo a po obědě jsme se vydali domů.
Po celý pobyt mohly děti využívat všech služeb, které
tento překrásný hotel nabízí. Každý den využívaly
vířivku, saunu, stolní tenis, venkovní bazén.
KRKONOŠSKÝ DESETIBOJ
1. místo – FC NECHCE
(Moravec Tomáš, Sazima Lukáš, Nyč Matěj, Grulich
Matyáš, Tavali Patrik, Chudoba Pavel)
2.místo – BOBÁNCI
(Bárta Ondřej, Sazima Marek, Janeček Martin,
Moravec David, Buriánek Ondřej, Bártl Jaroslav)
3.místo – SUPERMANI
(Sedlák Dan, Sazima Radek, Grulich Tomáš, Buriánek
Tomáš, Červený Miroslav, Cikán Vojtěch)
4.místo – KAMIKAZE
(Liška Marek, Kněžour Jakub, Sedlák Jakub, Fuchsa
Tomáš, Kapucián Štěpán, Bártl Jan)
5.místo – ŠPUNTI
(Václavek Tomáš, Pelc Filip, Nyč Petr, Lachman Josef,
Matějíček Jakub)
6.místo - SEXY GIRLS
(Sazimová Aneta, Kašparová Natálie, Sazimová Eva,
Sazimová Andrea, Lišková Jana, Bártová Jolana), tento
tým byl diskvalifikován
Na závěr bych chtěl poděkovat městu Borohrádek za
jejich podporu, všem trenérům, kteří se tohoto
soustředění zúčastnili, naší paní doktorce Jolaně
Bártové. Poděkování zaslouží sponzoři (Moravec
Josef, Vojnar Miloň, Zaujec Pavel, Voříšek Jaroslav
a náš řidič pan Radek Lokvenc.) Ještě jednou všem
moc děkuji a doufám, že se zas za rok sejdeme na již
5. letním fotbalovém soustředění.
Realizační tým:
Sazima Radek – trenér
Sazima Tomáš – trenér
Liška František – trenér
Kněžour Roman – trenér
Zaujec Pavel – trenér
Moravec Josef – trenér
Grulich Libor – vedoucí týmu přípravky
Bártová Jolana – doktorka
Sazimová Eva, Sazimová Andrea, Lišková Jana,
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Fotky z tohoto soustředění a krátká videa najdete na
stránkách TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
(oblíbené odkazy – fotky, hotel, kde jsme byli.)
(www.prednilabska.cz)
Radek Sazima

samotných, tak diváků, kterých na utkání jezdí dost. A
nechávají o sobě slyšet. Patří jim za to poděkování.
I borohrádečtí hokejisté posilovali. Draftovali několik
hráčů z okolí (Říha, Sajdl, Klapal, Dvořák). Základem
týmu však stále zůstává skupina zkušených hráčů, kteří
nepodlehli lákání jiných klubů, využili výluky NHL a

Česká asociace sport pro všechny
odbor TJ Lokomotiva Borohrádek
Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ TGM
Pondělí
15.oo – 16.oo hodin
atletika
16.oo – 17.oo hodin
nejmladší žactvo 5-9 let
-cvičení na nářadí, základy lehké atletiky, míčové a jiné
hry
17.oo – 18.oo hodin
míčové hry 4. – 7. třída
- vybíjená, přehazovaná aj.
18.oo – 19.oo hodin
zdravotní tělovýchova – ženy
19.oo – 20.oo hodin
aerobik – ženy, dorostenky
Úterý
16.oo – 17.oo hodin
aerobik – nejmladší žákyně 1.-3. třída
16.3o – 17.3o hodin
aerobik žákyně 4.-7. Třída
17.oo – 18.oo hodin
Rodiče a děti 2 – 5 let
18.3o – 19.3o hodin
Joga, strečink – ženy, muži, dorostenky
Čtvrtek
18.oo – 19.oo hodin
zdravotní tělovýchova – ženy
19.oo – 20.oo
Aerobik – ženy, dorostenky
Pátek
18.oo – 19.oo hodin
pilates – ženy, muži, dorostenky

HC Dynamo Borohrádek
Už čtvrtou sezonu se HC Borohrádek účastní Městské
hokejové ligy na Zimním stadionu v Chocni.
Ročníku 2012 – 2013 se soutěže účastní již 13 týmů
Chocně, Vysokého Mýta a okolí. Je znát, že se
jednotlivá mužstva notně posílila a zápasy jsou velmi
těžké.
V prvních utkáních ročníku byla na hráčích Borohrádku
patrná nerozehranost, ale v poslední době úspěchy
přece jen přicházejí. A to k radosti jak hráčů
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podepsali oboustranně výhodné smlouvy s HC
Borohrádek. Škoda, že začátek sezony nestihli zranění
R. Vašíček a R. Šmída, ale jejich absenci vyrovnali
velmi dobrými výkony M. Maják, Jaroslav a Jiří
Bártové, M. Felkl, P. Rydrych, P. Hloupý a téměř
bezchybný brankář P. Brandejs.
Náročný herní model soutěže nechá odehrát hráče
pořádnou porci 23 zápasů.

Děkujeme všem sponzorům, zejména městu
Borohrádek za trvalou podporu. Hokej je drahý sport.
Jen hokejka stojí okolo 1.500 Kč, o další nutné výstroji
hráče ani nemluvě. Vše si hráči hradí ze svých
prostředků, proto pomoc s financování pronájmu
ledové plochy a režie zápasů je velmi znatelná. Prosíme
všechny příznivce o další trvalou podporu a
omlouváme se, jestli je někdy našimi výsledky
nepotěšíme. Děláme, co můžeme.
Jindřich Vašíček, HC Borohrádek
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PŘEJETE SI UŠETŘIT NA BANKOVNÍCH ČI POJISTNÝCH PRODUKTECH, KTERÉ UŽÍVÁTE?
NEPLAŤTE VÍCE, NEŽ MUSÍTE !!!
NA POJISTNÉM TRHU DNES VLÁDNE VELKÁ KONKURENCE¨, COŽ JE DOBRÉ PRO NÁS, KLIENTY
POJIŠŤOVNY A BANKY SE PŘÍMO PŘEDHÁNĚJÍ V BOJI O JEDNOTLIVÉ KLIENTY, A TO NEJENOM CENOU,
ALE TAKÉ POSKYTOVANÝMI SLUŽBAMI ČI POJISTNÝM KRYTÍM.
ČASTO SI TAK POKLÁDÁME OTÁZKY – JAKÝ PRODUKT A OD KTERÉ BANKY ČI POJIŠŤOVNY SI ZVOLIT,
ABY NEJVÍCE VYHOVOVAL NAŠIM POTŘEBÁM?
VYUŽIJTE MÉ NABÍDKY NAZÁVISLÉHO POROVNÁNÍ VÁMI POŽADOVANÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB
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Historie
Čtení z farní kroniky – 5.část

„Dne 1. května 1844 byl investován v Hradci Králové v kapli v biskupské rezidenci vysoce důstojným pánem
Janem Schlaufem, kanonikem scholastikem a konzistorním radou. Dne 8. května 1844 odpoledne v 5 hodin, ve
středu před pátou velikonoční nedělí přišel do Borohrádku Pater Jan Alois Dusil narozený v Rychnově dne 19.
listopadu 1793 z měšťanských rodičů Josefa Dusila, krejčovského mistra a jeho manželky Anny rozené Václav
Kaunové, dcery měšťana soukeníka v Rychnově v domě č. 184. Když jsem dokončil latinská studia v piaristické
koleji v Rychnově, filozofická v Litomyšli a teologická ve tříletém kurzu v Hradci Králové v roce 1815, byl jsem
kvůli své nezletilosti na kněze vysvěcen teprve dne 27. prosince 1816 v Chrasti Jeho Excelencí vysoce urozeným a
důstojným pánem panem Aloisem Josefem hrabětem Kolowrat - Krakowským, biskupem v Hradci Králové a hned
nato dosazen jako kooperátor do Dobrého na panství Rychnov až do 12. listopadu 1822, kteréhožto dne jsem přišel
jako kaplan do Vamberka, kde jsem vykonával své povinnosti duchovního až do roku 1830 u pana faráře Jana
Peikerta.
Hned na začátku roku 1830 jsem byl Jeho Excelencí vysokým patronem ut supra zaměstnán jako zámecký a
městský kaplan v Rychnově, kde jsem byl u pana P. Tadeáše Veselého personálního děkana, biskupského vikáře,
okresního školdozorce rychnovského obvodu, komisaře a vícedirektora c.k. gymnázia v Rychnově až do roku
1833. Tam jsem svědomitě plnil své povinnosti, obzvláště v nelehkém roce 1832, ve kterém řádila cholera neboli
asijská úplavice (na česko: dávivá auplavice), kdy jsem v krátkém čase během tří měsíců zaopatřil okolo 500
nemocných dílem v jejich domech a dílem ve špitálech svátostí umírajících; pod ochranou Všemohoucího jsem se
uprostřed všech těch nakažených umírajících nenakazil, ačkoliv jsem u nich prodléval ve dne v noci.
Dne 19. června 1833 ve středu ve 4 hodiny odpoledne jsem se přestěhoval jako lokalista do Černíkovic,
doprovázen magistrátem slavného města Rychnova, velkým počtem měšťanů, kteří jeli na vozech, na koních či šli
pěšky a celou milou školní mládeží. Černíkovičtí farníci mi vyjeli naproti až k Rychnovu s veselou hudbou, ve vsi
Domašín čekala školní mládež s učiteli a tak šel celý průvod až do kostela v Černíkovicích, kde bylo všem uděleno
slavnostní požehnání a početné množství lidí se rozešlo domů.
Dne 7. června 1838 Jeho Excelence vysoce důstojný pán Karel Boromejský, Hanl biskup z Hradce Králové etc.,
vykonával kanonickou vizitaci v Solnici, kam byl povolán také lokální duchovní správce z Černíkovic se školní
mládeží. Na základě této generální vizitace jsem obdržel pochvalný dekret ze dne 12. prosince 1838, kterým jsem
byl zároveň jmenován personálním farářem v Černíkovicích. Dne 6. listopadu 1838 zemřel v Javornici beneficiát
P. František Černý; na obročí, které se tím uvolnilo, jsem byl prezentován a investován já dne 19. února 1839, a
dne 2. března t.r. jsem se přestěhoval do Černíkovic, kde jsem, jako ostatně všude, žil v Bohem darované
spokojenosti, hledaje jen to nejlepší pro ty, kteří mi byli svěřeni, až do 8. května 1844.
Jak jsem se v Javornici během své duchovní správy staral o opravy zchátralé dřevěné fary a okrášlení kostela, o
opatření mnoha nových kostelních aparament, je možno najít v tamní pamětní knize a inventáři kostela.
V Javornici se díky mně velice povznesla duchovní hudba a byla přivedena k takové dokonalosti, že jen toto
uspokojení mi bylo velkou odměnou.
V roce 1845 dne 20. března přestoupila od helvétské konfese do lůna římsko – katolické církve: Kateřina,
manželka Josefa Václavíka, domkáře v Borohrádku č. 156, dcera + Jana Tatera helvétského vyznání, výměnkáře
z Blešna č. 14, panství Opočno. Její manžel je katolík.
V roce 1846 dne 5. února se vrátili zpět od augsburské konfese k římsko – katolické církvi Josef Kothland, 18letý
manželský syn Mikuláše Kothlanda, sedláka ze vsi Velká Čermná č. 4, augšpurské konfese a katolické manželky
Anny rozené Kaspar Tomaschek ze Starého Plesu ; kde mu připravili cestu první dva bratři Jan a Václav
Kothlandovi v roce 1842 dne 16. září svým přestupem ke katolicismu.
1844 Poněvadž ve vrchním poschodí této krásné farní budovy byl jen 1 předpokoj, 1 obývací pokoj a velká
jídelna, kde posledně jmenovaný, poněvadž neměl sýpku a z té příčiny, že během zimy taškovou střechou vál vítr
sníh; muselo se obilí na pečení chleba uchovávat v jídelně a ta se tak nemohla používat ke svému původnímu
účelu. Aby tomuto nešvaru odpomohl, nechal P. Jan Dusil, farář, hned při svém nástupu podlahy, které měly díky
vysychání velké rozestupy a mezery, přeložit, přestavět jídelnu, postavit příčnou zeď, kde je připraveno klenutí pro
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dveře a postavit kamna (dříve zde žádná nebyla) a místnosti vymalovat. Tyto výdaje zaplatil ze svého, s výjimkou
potřebných cihel.
1846 dne 1. července ve dvě hodiny po půlnoci vypukl oheň ve dřevěných kůlnách na zahradě fary, jmenovitě
v tak zvaných bývalých farských kůlnách, které koupil František Smrtka, obchodník se sklem v Borohrádku.
V těchto kůlnách byla ještě sláma a nově navezené seno ve velkém množství, a poněvadž vítr foukal proti
městečku, byli všichni obyvatelé v nejvyšším nebezpečí, každý zachraňoval svůj majetek, jak mohl, kůlny hořely
po libosti jedna po druhé, poněvadž nikdo z místních nemohl přijít oheň hasit, až nakonec došlo i na farní, takže ve
dvou hodinách se všech deset kůlen stalo obětí plamenů; přičemž ve farní kůlně P. Josefa Dusila shořely 2 saně, 60
prken, svázané seno, 8 fůr sena z roku 1845 a 5 fůr sena z roku 1846 a včetně dalších hospodářských nástrojů.
Žárem popraskaly v oknech tabulky. Později ovšem přišli pomoci lidé ze sousedních vesnic, také s hasičskými
stříkačkami z Doudleb, Častolovic, Týniště, Jelení a z Borohrádku, které hned zasáhly proti ohni z městské strany a
s velkou námahou zabránily jeho šíření.
1846 dne 13. října podle přípisu, který zaslal magistrát města Brüsau na Moravě č.j. 267 jud.úřadu v Borohrádku
dtto. 23. října 1846 při výkopu pro stavbu železnice byl u Brüsau po sesuvu půdy zasypán a výše uvedeného 13.
října zemřel Jan Hlauschek; 25 let stár, svobodný, nemanželský syn Fr. Provazníka vulgo Vojáčka z Borohrádku č.
129.
1846 podle přípisu na borohrádecký úřad z magistrátu poddanského města Polička dto. listopad 1846 č.j. 2160 jud.
zemřel 22. listopadu 1846 v tamní nemocnici Josef Vorel, dříve písař na úřadu v Rychnově a nynější domkář
v Borohrádku č. 39, ženatý, 38 let, který v tíživých okolnostech hledaje chléb mezi dobrými lidmi v Poličce
onemocněl a zemřel.
1847 hned v zimě tohoto roku se navážel stavební materiál ke stavbě vyhořelých farních kůlen. Stavba začala dne
1. června a byla dokončena v srpnu. Stará kůlna byla pojištěna vrchností proti požárů na 80 zl. k.m., tento obnos
vyplatila pojišťovací společnost úplně. V noci z 20. na 21. června ve čtvrtek před Letnicemi ukradli zloději faráři 1
kozu, 2 krmené mladé husy, 4 kusy slepic a 1 kohouta.
V noci z 9. na 10. prosince ve stejném roce zloději opět faráři ukradli 2 krmené husy, 1 obilný pytel; v obou
případech přelezli zeď dvora a pak ukroutili visací zámky dveří.
Z 30. na 31. prosince t.r. okolo 9 hodin večer vlezli zloději oknem ze severní strany do pokoje patera kaplana
Antonína Suchánka a během čtvrt hodiny mu ukradli bicí hodiny v hodnotě 30 zl. k.m.., 1 nový burnus
1847 který ho stál 22 zl. k.m., 1 přikrývku na postel 7 liber, 1 péřovou přikrývku na postel 8 liber včetně potahů,
1 polštář, 2 běžné postelové deky z katunu, 1 starší sukně, 3 …etc.
Zlodějům jsme sice na stopě, ale není naděje dostat něco zpět.
1847 dne 9. září byl na svou žádost přeložen se 300 zl. z náboženské matice ročně na odpočinek pan farář
z Vamberka P. Jan Peikert ve svých 66 letech, poněvadž se fyzicky i duševně cítil slabý, a tím se uprázdnila fara ve
Vamberku. P. Josef Dusil o ni požádal zdejšího patrona a dne 11. ledna 1848 mu byla udělena prezentace, jak
následuje:
Panu faráři P. Janu Dusilovi v Borohrádku:
Na návrh veledůstojné královéhradecké biskupské konzistoře ze dne 30. prosince 1847 jsem se rozhodl udělit Vám
faru ve Vamberku, která stojí pod mým patronátem.
Dávám Vám zároveň na vědomí, abyste se tímto prezentačním dekretem vykázal u vysoké konzistoře a požádal o
duchovní jurisdikci.
Vídeň dne 15. ledna 1848.
František hrabě Kolowrat m.p.
Dne 1. února 1848 jsem byl biskupskou konzistoří dómským knězem P. Vincencem Bibusem, nově zvoleným
dómským děkanem, investován a zároveň jsem pro p. vysokého kaplana Antonína Suchánka dostal administrační
dekret a pak jsem přesídlil do Vamberka dne 7. února 1848 poté, co jsem 3 roky a devět měsíců působil
v Borohrádku. Všemohoucí Bůh kéž zde vede všechny mé nástupce a bratry v Ježíši Kristu svou mocnou
podporou, ať vás osvítí plností svých darů Ducha svatého, aby naší snahou nebylo opovrhováno, nýbrž aby sloužila
k oslavě našeho Vykupitele a jeho církve a ke spáse těch, kteří jsou nám svěřeni.
Jan Dusil, farář.

/RED/
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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 15.1.2013
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