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POZVÁNKA NA
ADVENTNÍ TVOŘENÍ
pátek 25.11.2011
od 14.3o do 17.oo hodin
v Církevní základní škole
Borohrádek
Přijďte zahájit adventní čas a
inspirovat se výrobou adventních
a vánočních ozdob…

Město Borohrádek srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
ve čtvrtek 1.12.2011 v 17.oo hodin
na náměstí v Borohrádku
a

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
PRO NEJMENŠÍ
v neděli 4.12.2011 ve 14.oo hodin

Uvnitř čísla najdete: str. 2-3 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3 Slovo starosty, str. 5 Občanské průkazy - změna, str.6 Kniţní novinky,
str. 6 Příprava změny územního plánu, str. 7 Jaké odpady vznikají v domácnostech, str. 8-9 OS ORION připravuje, str. 10-12 Zprávičky ze
škol, str. 14 Domov důchodců, str. 15 Program kina na prosinec-leden, str, 16 Ze sportovních oddílů, str. 18-20 Historie.
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Život každého z nás je cestou, která jednou končí. Nastane pak chvíle, která působí bolest v srdci
všem, s kterými takový člověk žil a dobře se znal.
Je to pak o to těžší, když nás zaskočí nečekaný odchod milovaného člověka, přítele, kamaráda
a dobrého občana, který se snažil po celý svůj život poctivě pracovat, podporovat svou rodinu
a pomáhat každému, kdo o pomoc a dobrou radu stál.
Takový byl i život pana Josefa Sazimy, člena Zastupitelstva města Borohrádek, který nás ve zdánlivě
plné síle a se svými představami o prospěšné práci pro svou rodinu, město a milovaný sport
v nedávné době opustil.
Vážíme si jej jako charakterního člověka a na vše, co vykonal, nikdy nezapomeneme.
S hlubokou úctou Milan Maček, starosta

Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek

Výtah z usnesení rady ze dne 5.9.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloţeném znění.
Členský příspěvek Borohrádku do Eurofondu
Glacensis.
Zvolení předsedy komise pro sport pana JUDr. Josefa
Moravce.
Rozpočtová opatření č. 16,17,18,19 a 20.
Navýšení příspěvku k úhradě ztráty z provozování
dopravní obsluţnosti.
Zákaz vodění a koupání psů v lokalitě Písníku na
Zámlýní v měsících květen aţ září.
Program jednání zastupitelstva města, které bude
svoláno na 19.9.2011.
Aktualizaci směrnice č. 6 v předloţeném znění, kterou
se upravují ceny pro prodej pozemků reálnou hodnotou.
Smlouvu
č.
1-1608177381
o
poskytování
telekomunikačních sluţeb s firmou Vodafon.
Zamítá:
Nabídku na měření radonu v mateřské škole.
Bere na vědomí:
Poděkování zástupkyně ředitelky SPC za péči o
handicapované ţáky v ZŠ TGM.
Nevyhovující stav chodníku u benzinové pumpy.

Stíţnost na ukládání odpadu mimo kontejnery na
hranici soukromého pozemku v Šachově.
Ţádost o změnu územního plánu.

Výtah z usnesení rady ze dne 3.10.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloţeném znění.
Ţádost o povolení převodu práv k bytu č.p. 573/5, ulice
Jiráskova.
Rozpočtová opatření č. 23, 24 a 25.
Návrh na vypracování sazebníku pro zpoplatnění
hlášení v městském rozhlase s výjimkou zájmových
organizací a veřejně prospěšných institucí.
Návrh řešení podmínek přijetí dotace KHK na realizaci
projektu Cyklostezka ulice Zámlýní – Bozetice.
Výsledek výběrového řízení na funkci odborný lesní
hospodář.
Poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů
spojených s vyhotovením digitální formy dat LHP.
2 ţádosti o schválení licencí na autobusovou dopravu.
Ţádost o spolufinancování dětí s handicapem.
Vyvěšení záměru o rozšíření pronájmu pozemku p.č.
185/2.
Zamítá:
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Ţádost ředitelky MŠ o navýšení nejniţšího moţného
počtu dětí pro zachování provozu MŠ.
Bere na vědomí:
Způsob dalšího vyjednávání se zástupci TJ Sokol
Borohrádek.
Postupuje k projednání v kontrolním výboru:
Stíţnost pana Ing. Václava Bohuňka.

Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 19.9.2011
Bere na vědomí:
Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.
Doplnění člena zastupitelstva (ing. Pavel Krupka).
Výroční zprávu ZŠ TGM Borohrádek.
Informaci o veřejném projednání návrhu Úpravy
územního plánu města Borohrádek.
Připomínky ing. Palhouna ohledně označení přechodu u
bývalé lékárny a na otevírací dobu sběrného dvora.
Schvaluje :
Program zasedání v předloţeném znění.
Návrhovou komisi ve sloţení: Ing. Libor Hemelík,
Ivana Roštejnská, Hana Adamcová.
Podmínky prodeje pozemku p.č 269/8 (ostatní plocha,
jiná plocha – 20m2) v k.ú. Šachov u Borohrádku,
odděleného z pozemku p.č. 269/7 /záměr prodeje
schválen, příloha: kopie GP na oddělení pozemku.
Prodej se uskuteční v souladu se směrnicí č. 6 vydanou
k ocenění pozemků reálnou hodnotou. (Směrnici
schválila RM dne 24.5.2010, R 71/2010, nahrazuje
termín trţní hodnoty, stanovuje pevné ceny pro různé
typy pozemků a slouţí pro zjednodušený prodej bez
dalších poplatků souvisejících např. s pořízením
odhadu apod.) + náklady spojené s vypracováním kupní
smlouvy.
Podmínky prodeje pozemku p.č. 298 (ostatní plocha,
jiná plocha–10m2) v k.ú. Šachov u Borohrádku,
odděleného z pozemku p.č. st. 60 (pod bývalou
autobusovou zastávkou v Šachově). Záměr prodeje
schválen, příloha: kopie GP na oddělení pozemku.
Prodej se uskuteční za stejných podmínek jako u b. 3.
Konečný termín 28.2.2012 pro podání ţádostí občanů,
právnických a fyzických osob o změnu Územního
plánu.
RO č. 21/2011.
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠ
TGM Borohrádek.
Ukládá:
Radě města
Stanovit zadávací podmínky výběrového řízení na
zpracovatele změny územního plánu.
Zabývat se připomínkami ing. Palhouna.

Výtah z usnesení rady ze dne 17.10.2011
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Rada města Borohrádek
Schvaluje:
Program jednání v předloţeném znění.
Cenovou nabídku firmy Stating na řešení problému se
zatékáním do teras v bytovém domě čp. 573.
Smlouvu o dílo na aktualizaci a doplnění projektové
dokumentace: Revitalizace a regenerace středu města
Borohrádek s Ing. Jarmilou Hrůzovou.
Rozpočtové opatření č. 26.
Ţádost ředitelky MŠ o přehodnocení rozhodnutí rady
ohledně měření radonu v budově MŠ.
Ohňostroj 31.12. v ceně 15 000 Kč.
Další řešení moţnosti vybudování chodníku u
benzinové pumpy.
Bere na vědomí:
Výpověď p. Luďka Šrámka z funkce velitele JSDH.
Ţalobu Malijovských na reálné dělení majetku.

Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
v posledním období se velmi často píše a hovoří o
změně zákona č. 243/2000 Sb., který se týká
rozpočtového určení daní (RUD). Předpokládám, ţe
většině z Vás, kteří se praktickou politikou nezabývají,
tento zákon „mnoho neříká“, a proto povaţuji za
prospěšné věnovat tomuto tématu chvíli času a
obeznámit Vás s jedním z nejdůleţitějších zákonů,
který má rozhodující vliv na financování státu, krajů,
měst a obcí. Jedná se v podstatě o zákon, který je
nosným pilířem rozpočtů všech měst a obcí,
determinuje, čili určuje, rozpočtové moţnosti a má
přímý vliv na veškeré plánování veřejného sektoru.
Vzhledem k tomu, ţe zákon obsahuje široké spektrum
normativů ovlivňujících chod mnoha institucí, úřadů,
nemocnic, sociálních sluţeb, veřejnou dopravu, ale i
zájmovou a jinou činnost, dovolím si přiblíţit jen tu
nejdůleţitější část, která se týká příjmu z daní, které
sdílíme se státem a mají přímý vliv na příjmy obcí a
měst. Zákon je nastaven tak, ţe z výnosu všech příjmů
státu jsou vyčleněny prostředky ve výší 21,4% a ty se
následně rozdělí podle počtu obyvatel a velikostních
kategorií ve formě sdílených daní jednotlivým obcím a
městům.
Dle mého názoru a drtivé většiny mých kolegů se podle
současných pravidel jedná o zákon, který jednoznačně
diskriminuje menší města a obce a naopak výrazně, aţ
čtyřnásobně, zvýhodňuje privilegovaná města: Prahu,
Brno, Ostravu, Plzeň. Pro příklad uvedu, ţe město
Plzeň, které má 167 tisíc obyvatel, dostává více peněz
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neţ téměř 100 tisícová města Hradec Králové a
Pardubice dohromady. Tento systém, bez jakéhokoliv
logického opodstatnění funguje jiţ několik let a
způsobuje nevyváţený rozvoj mezi „venkovem a tzv.
metropolitními městy“. Po delším čase se konečně
politici vlivem soustavného tlaku starostů rozhýbali a
projevili vůli tento náš národní unikát změnit a nastavit
nová pravidla zákona, která by zmírnila propastný
rozdíl v kategorizaci měst a obcí.
V návrhu zákona jsou předloţeny dvě varianty a my
doufáme, ţe úspěšnou bude varianta, kterou předkládá
ministr financí pan Kalousek. Tuto variantu podpořilo
drtivou většinou hlasů i shromáţdění starostů
Královéhradeckého kraje na svém jednání dne
18.10.2011.
V tomto případě by se jednalo pro naše město o
významnou poloţku, která by posílila naše kaţdoroční
příjmy o zhruba 4,7 milionů Kč. Zástupci velkých měst
se sice všemi moţnými prostředky brání a nechtějí se
vzdát svých současných výhod. Na druhé straně
pomyslné barikády však víme, ţe pokud se nový zákon
schválí, bude mít od roku 2013 aţ 90% měst a obcí,
výrazně lepší podmínky pro financování nejen svých
potřeb, ale konečně i své peníze na financování
vlastních rozvojových plánů.
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Snaha o zlepšení podmínek ţivota v regionech je
dostatečnou motivací starostů menších měst a obcí a
také dostatečným důvodem pro aktivní podporu
chystané změny.
V současném systému, který nám umoţňuje pokrýt
prakticky jen mandatorní výdaje a drobné opravy, je
kaţdá obec nucena ţádat v případě snahy o realizaci
svých rozvojových představ o nejisté a především
nenárokové dotace. Je nutno v této souvislosti také
připomenout, ţe dotace od EÚ po roce 2013 končí.
Já osobně doufám, ţe nesystémový stav rozdělování a
přidělování finančních prostředků bude nahrazen
zákonem zaručujícím „spravedlivější“ rozdělení RUD,
coţ přispěje ke stabilitě a především k plošnému a
trvalému rozvoji měst a obcí po celém území našeho
státu.
Pro představu přikládám grafické znázornění
předpokládaných příjmů u jednotlivých variant
s porovnáním příjmů sdílených daní v současném
období.
Milan Maček, starosta města
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Informační servis městského úřadu

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
Lenka Kosinková
Matěj Čihák
Barbora Kadlecová
Anna Šrámková

29.7.2011
03.8.2011
23.8.2011
06.9.2011

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
12.11. MUDr. Skřičková Zdenka
13.11. MUDr. Stejskalová Věra
17.11. MUDr. Sudová Simona
19.11. MUDr. Světlík Filip
20.11. MUDr. Šmídová Alena
26.11. MUDr. Štulík Richard
27.11. MUDr. Šťastná Ludislava
03.12. MUDr. Tancurinová Jana
04.12. MUDr. Tomanová Libuše
10.12. MUDr. Tůmová Věra
11.12. MUDr. Vavřičková Hana
17.12. MUDr. Veselská Renata
18.12. MUDr. Vyčítalová Marie
24.12. MUDr. Zdeňka Jiří
25.12. MUDr. Bahník František
26.12. MUDr. Handl Jindřich
31.12. MUDr. Beránek Jan
01.01. MUDr. Čapková Marie

adresa ordinace
poliklinika Rychnov nad Kněţnou
ZS Kout 566, Borohrádek
poliklinika Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněţnou
zdr.stř. Rokytnice v Orl. horách
nám.Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika,Mírové nám.88,Týniště n.O.
J.Pitry 344, Opočno
poliklinika,Mírové nám.88,Týniště n.O.
poliklinika,Mírové nám.88,Týniště n.O.
dr.Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněţnou
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

telefon
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
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 531 955
494 371 088
494 383 417

Občanské průkazy – změna !!!
Od 1.1.2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a proto dochází v závěru
letošního roku v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu k určitým změnám.
Matrika MÚ Borohrádek přijímá ţádosti o nové občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do
30.11.2011.
Od 1.12.2011 lze o tyto občanské průkazy ţádat pouze na MÚ Kostelec nad Orlicí, nejpozději však do 14.12.2011.
V době od 15. 12.2011 do 30.prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti 1 měsíc
bez správního poplatku.
O výměnu občanského průkazu z důvodu jeho platnosti lze poţádat maximálně 60 dní před datem ukončení jeho
platnosti.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Od ledna 2012 se ţádosti o občanské průkazy podávají pouze na MÚ Kostelec nad Orlicí.
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Město Borohrádek

Knihovna
KNIŢNÍ NOVINKY – listopad 2011
Pro dospělé:
Kinkelová T. - Sloupy věčnosti
Bower J. - Psi
Curran J. - Utajené zápisky Agathy Christie
Flanderková P. - Objektiv z USA
See L. - Dívky ze Šanghaje
Seecharranová V. - Moderní šperky
Cartland B. - Řeka lásky
Lyons CJ. - Podezřelé úmrtí
Box C.J. - Omnibus
Němec R. - Šabat šalom
Šimánek L. - V zajetí polární zimy
Mlynářová M. - Dcera na zabití
Lyons CJ. - Varovné příznaky
Keleová T. - Duhový most
Fieldingová J. - Nebezpečná zóna
Vondruška V. - Záhada zlaté štoly
Paulík I. - Šumava
Lecká I. - Deník šílené matky, aneb ţenská
vydrţí, jako kůň
Janouchová K. - Ukradené dětství
Kačírková E. - Riziko povolání
Gardinerová M. - Případ Mission Canyon
Rohál R. - Lesk a bída českých ţen
Parnes J. - O trůn a lásku
Small B. - Drahoušek Jasmína
Andy McNab - Hrozba
Šabach P. - Hovno hoří
Pro děti:
Mladowsová D. - Vánoční víla Cesmínka
Gehmová F. - Upíří ségry – Kámoška k
zakousnutí
Rodriguez-Vida A. - Poznáváme lidské tělo
Brezina T. - Dračí meč – Ledová Hrozba
Burdová M. - Křišťály moci – Věţ zkázy
Brezina T. - Klub záhad – Zloděj mrtvol
Výpůjční doba listopad 2011:
07.11.
14.11.
26.11.(SO)
28.11.

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

hodin
hodin
hodin
hodin
Hana Sedláková
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vyhlašuje
termín pro podávání připomínek
k připravované
změně Územního plánu města Borohrádek.
Po dokončení právě projednávané ÚPRAVY
územního plánu, se budou moci zahájit práce
na změně územního plánu.
Připomínky a podněty na změnu územního
plánu
je moţné podat písemnou formou
do 28. února 2012
na adrese:
Město Borohrádek
Husova 240, 517 24 Borohrádek
Všechny ţádosti o změnu územního plánu
podané
v rozmezí let 2006 – 2011 zůstávají v platnosti
a budou před zadáním změny územního plánu
projednány zastupitelstvem města.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
dobrovolným borohrádeckým hasičům za jejich
zásah při průrazu ucpaného potoka. Překvapila nás
jejich rychlá a vysoce organizovaná činnost. Je
dobré, že se občané města Borohrádku mohou
kdykoli spolehnout na jejich nezištnou a
profesionální pomoc.
Jiří Jehlička
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů
„JAKÉ odpady vznikají
v domácnostech?“
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak
uvidíte velmi různorodou směs, kterou nezbývá neţ
vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad
kaţdým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, ţe
odpady můţeme rozlišit na:
 Vyuţitelné – tyto odpady je moţné dále
zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, plasty
(PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky,
hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad atd.
 Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou
do popelnice, např.: starý nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr nebo je
odevzdat při mobilním sběru odpadů v obci.
 Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné
vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do
popelnice, např.: léky, zářivky, barvy, lepidla,
oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné
sběrny, nebo na sběrný dvůr! Léky nevyužívané nebo
s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat
v lékárně.
 Ostatní – odpady, které vám zbudou po
vytřídění všeho, co je moţné dále vyuţít,
např.: znečištěné - mastné obaly od potravin,
voskovaný papír, textil, porcelán, ţárovky,
popel, zbytky masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli
vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice
nebo kontejneru před vaším domem.
Odpady bychom měli přímo doma, pozdější
roztřídění odpadu není často moţné – smícháním se
odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír uţ
není moţné zpracovat.
Jak máme třídit odpady u nás doma?
Pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru,
skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou,
můţete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte
tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé
plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte raději pouze
nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije
sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do
kontejneru ve vaší ulici.
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Proč třídit, kdyţ za svoz odpadů platím a to rok od
roku více?
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz
placených za nakládání s odpady z obecního rozpočtu.
Čím větší mnoţství odpadů je ve Vaší obci vytříděno,
tím větší finanční obnos obdrţí obec od společnosti
EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uloţení
komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních
financí se promítá do paušálních poplatků za odpad, či
do počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění
odpadů.
Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve
větším mnoţství odevzdejte do sběrného dvora. V
některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i
zaveden sběr textilu do nádob.
Co mám dělat s pouţitým rostlinným olejem v
domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s
přípravkem na mytí nádobí, můţete jej vhodit do
plastů. V případě, ţe tak neučiníte, vhazujte tento
znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiţ značně
komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu.
Pouţitý fritovací olej z domácnosti patří do sběrných
dvorů, můţete jej uchovávat v kanystru a aţ ve větším
mnoţství odevzdat
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými
chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke
sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora.
Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, coţ
mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je
nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je
toto uvedeno na etiketě výrobku.
Kam mám vhodit pouţité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské
hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru
na směsný odpad.
Kam patří molitan?
V menším mnoţství jej můţete vhodit do směsného
odpadu, ve větším mnoţství patří do sběrného dvora.
/RED/
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OS ORION PŘIPRAVUJE
KONFERENCI K PROJEKTU KLÍČ K
HANDICAPU
Občanské sdruţení rodičů a přátel dětí s
handicapem ORION vzniklo jako dobrovolná
organizace z potřeb rodičů s postiţenými dětmi na
podzim roku 1998 a svým komplexním zaměřením na
rodiny dětí s handicapem tělesným, mentálním či
kombinovaným je v rychnovském regionu stále jediné.
Od počátku svého vzniku sdruţení vyhledává,
získává a podporuje všechny aktivity zabezpečující
trvalé zlepšení kvality ţivota handicapovaných dětí i
jejich rodin. Prostřednictvím nabízených aktivit
umoţňujeme dítěti se zdravotním postiţením začlenit
se do zdravé společnosti a zároveň vyrůstat
v biologické rodině. Umoţňujeme dítěti proţít volný
čas smysluplně a zároveň rozvíjet nenásilnou formou
jeho psychomotorické i sociální dovednosti.
Podnikáme všechny potřebné kroky, aby se
kvalita námi poskytovaných sluţeb neustále zvyšovala,
abychom je učinili místně i finančně dostupné
potřebám rodin dětí s postiţením, abychom mohli
v souladu s vyvíjejícími se potřebami rodin tyto sluţby
ještě dále rozšiřovat a dávat jim nový směr.
Jsme neziskovou organizací a finanční
prostředky na svoji činnost získáváme z členských
příspěvků, z částečných úhrad některých sluţeb a
aktivit od rodin dětí s handicapem, z dotací MPSV,
Měst a Obcí regionu Rychnov nad Kněţnou, psaním
grantů a ze sponzorských darů.
V současné době rodinám s handicapovanými dětmi
OS ORION nabízí tyto moţnosti:
1. Sociální sluţba osobní asistence - jejím posláním je
umoţnit dětem ve věku od 3 do 26 let se zdravotním
postiţením navštěvovat školní a předškolní zařízení,
integrovat se do společnosti a podpořit rodiny s těmito
dětmi takovým způsobem, aby mohly ţít běţným
způsobem ţivota. Nyní zajišťujeme asistenci více neţ
90 dětem s handicapem z celého okresu a to nejen ve
školkách a školách, ale také při odpoledních
vzdělávacích a zájmových aktivitách a v domácím
prostředí přímo v jednotlivých rodinách.
2. Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi posláním těchto sluţeb, patřících mezi preventivní, je
sociální integrace dětí se zdravotním postiţením do
společnosti, posílení rodinné péče o tyto děti,
maximální moţná podpora rodinám s handicapovanými
dětmi tak, aby mohly ţít běţný ţivot a předcházení
jejich sociálnímu vyloučení.
Sociálně aktivizační sluţby zahrnují sociální
poradenství, vzdělávací programy pro rodiče i pro celé
rodiny, pracovně výchovné činnosti s dětmi i s rodiči,
poradenství v oblasti vzdělávání dětí s handicapem i
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sociálně terapeutické činnosti. V současné době tyto
sluţby vyuţívá více neţ 60 rodin z celého regionu
Rychnov nad Kněţnou.
3. Aktivity pro členy sdruţení - současná členská
základna čítá více neţ 55 rodin dětí s handicapem a
právě pro ni jsou určeny některé aktivity, např.
hipoterapie, canisterapie a letní tábory pro děti s
handicapem, letní rekondiční pobyty pro rodiny apod.
Členové sdruţení se také aktivně podílí na dalším
směřování našeho sdruţení, účastní se valných hromad
a spolurozhodují tak o činnosti sdruţení i jeho plánech
do budoucna.
4. Projekt "Klíč k handicapu" - byl realizován od
ledna 2009 a bude ukončen v prosinci 2011. Je
financovaný částkou cca 16 milionů korun
prostřednictvím operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“ z Evropského sociálního fondu
a Státního rozpočtu ČR v rámci OP VK – Investice do
rozvoje vzdělávání.
Projekt byl určen pro děti a mladé dospělé
s postiţením tělesným, mentálním a kombinovaným,
pro jejich rodiče a zdravé sourozence a pro pracovníky
v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte se zdravotním
postiţením a byl zaměřen na narovnávání příleţitostí
při vzdělávání dětí se zdravotním handicapem a na
podporu jejich sociální integrace do společnosti.
Tento projekt byl pilotním projektem, který měl
ověřit skutečnost, ţe je velmi důleţité propojit velmi
úzce všechny tři cílové skupiny, ţe jen komplexní práce
s celou rodinou a také s pracovníky vzdělávající děti
s handicapem přináší výsledky v podobě kvalitnějšího
ţivota jedince s handicapem v dospělosti.
Projekt "Klíč k handicapu" opět přispěl
k rozvoji sluţeb pro rodiny dětí s handicapem, nejen
prostřednictvím vzdělávání dětí s handicapem, dále
vzděláváním jejich rodičů a pracovníků organizací
působících v oblasti vzdělávání a asistenčních sluţeb,
ale také komplexní dlouhodobou podporou včetně
moţnosti vyuţívání speciálně pedagogických a
psychologických sluţeb odborníků. Nedílnou součástí
přitom bylo pro děti s handicapem právě zajištění
vhodných podmínek a dalších opatření pro toto
vzdělávání, včetně dostatku odborně vzdělaného
personálu.
Výstupem tohoto projektu je mimo jiné
zpracovaná metodika i vytvořený instruktáţní film
s příklady dobré praxe - které nabídneme po ukončení
projektu dalším organizacím věnujícím se oblasti dětí
s handicapem a jejich vzdělávání. Předpokládáme, ţe
tyto materiály ukáţí dalším organizacím nové moţnosti
při vzdělávání dětí s handicapem a důleţitost vzájemné
úzké spolupráce a komplexní péče o celé rodiny s dětmi
s handicapem.
Protoţe se blíţí ukončení realizace tohoto
projektu, rozhodli jsme se uspořádat závěrečnou
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konferenci, na které chceme představit nejen tento
projekt a jeho význam pro cílové skupiny, předat
účastníkům Metodiku s příklady dobré praxe, kterou
jsme sestavili na základě zhodnocení dosavadní
realizace projektu a také promítnout dokumentární
snímky, které jsme v průběhu tříleté realizace projektu
natáčeli.
Zároveň je naším přáním vyuţít konference k
setkání odborníků z řad ministerstva, neziskových
organizací věnujících se této problematice, škol a
školek, a to nejen speciálních, ale i rodičů, pracovníků
a dalších zainteresovaných osob i laické veřejnosti.
Konference proběhne dne 24. listopadu 2011 v
sále Pelclova divadla v Rychnově nad Kněţnou, v
bezbariérovém prostředí vhodném i pro vozíčkáře.
Záštitu nad naší konferencí převzal JUDr. M.
Antl, senátor a předseda Ústavně právního výboru
Senátu Parlamentu České republiky, pozvání
přijali i další významní hosté.
Po dobu konference bude zajištěno občerstvení
i hlídání dětí v dětském koutku.

Pozvánka na konferenci společně se závaznou
přihláškou bude včas vyvěšena také na našich
webových stránkách www.os-orion.eu. Na těchto
webových stránkách se můţete také dočíst podrobnější
informace o projektu "Klíč k handicapu" i o další
činnosti našeho sdruţení, ke zhlédnutí je zde i
fotodokumentace z aktivit projektových i ostatních.
Pokud máte zájem konference k projektu "Klíč
k handicapu" se zúčastnit, zašlete závaznou přihlášku
na naši e-mailovou adresu os.orion@seznam.cz.
Těšíme se na Vás a věříme, ţe konference bude
zajímavá i poučná a ţe bude také inspirací pro některé z
Vás do budoucna.
OS ORION, Rychnov nad Kněžnou

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky.

VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 26. 11. 2011 (8.00-12.00hod.)
pátek 13. 1. 2012 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2012/2013 nabízíme studium:
přírodovědné 4-leté maturitní obory
technické obory
(chladicí a klimatizační technika a tepelná čerpadla)

1) AGROPODNIKÁNÍ

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

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

2) EKOLOGIE A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
rozšířené o OCHRANU VOD A RYBÁŘSTVÍ
(1601M01) - maturitní
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3)ELEKTROMECHANIK PRO
ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (2652H01)
tříletý učební obor
s finanční podporou ţáků od KÚ HK zaměřený na

MONTÁŢE A SERVIS
CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL
kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení.

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK
(2641L51)
dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na
montáţe a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel
-denní i dálkové studium, lékařské potvrzení
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM Borohrádek
Zájmová činnost
Kaţdoročně nabízíme ţákům různé krouţky a
mimoškolní aktivity. Kromě jiţ obvyklých se děti
mohly letos nově přihlásit na sebeobranu a
gymnastiku, na netradiční sporty či na anglickou
konverzaci. V tomto roce jsme zaznamenali rekordní
počet zájemců o předplatné do Klicperova divadla.
Spolupráce s Cieplowodami
Spolupráce se školou v polských Cieplowodách má
jiţ dlouholetou tradici. V září se do Polska vypravili

občané k nám mohli dovézt nepotřebný drobný
elektroodpad. Za tento odpad získáváme body do
soutěţe, které můţeme vyměnit za výherní předměty.
Školní ţákovský parlament se bude spolupodílet na
rozhodování, co zakoupíme za získané peníze a jaké
odměny si vybereme v projektu Recyklohraní.
V soutěţi tříd ve sběru zvítězila 4. třída, druhé místo
obsadila 2.třída a třetí skončila třída 7.B.
V soutěţi jednotlivců obhájila loňská vítězství Nikola
Zábranská, jako druhá nejvíce nasbírala Nikola Sára
Vyšehradová a třetí místo opět vybojoval Svatopluk
Hebr.
Evropské projekty
V současné době jsou z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu ČR ve škole realizovány dva
projekty. Škola tak získala nové výpočetní a
prezentační zařízení za 1 milion korun.

zástupci 3. a 4. třídy. Strávili na výletě tři dny, během
kterých společně s polskými kamarády sportovali,
tancovali, absolvovali výtvarné tvoření a zajímavou
výuku v moderní učebně biologie. Všem dětem se
líbila exkurze do muzea hraček v Kudowě a do
historické papírny v Dušnikách. Během těchto dnů se
naši ţáci dozvěděli o Polsku spoustu zajímavostí a
naučili se i několik polských slov.
Úřad práce
Ţáci 9. ročníku navštívili Úřad práce v Rychnově nad
Kněţnou. Pracovnice úřadu, Mgr. Martincová,
pomáhala deváťákům zorientovat se v široké nabídce
středních škol, upozorňovala na nutnost vzdělávání.
Ţáci také absolvovali test, který jim dle jejich zájmů
doporučil moţný okruh vhodných zaměstnání.
Klicperovo divadlo
Prvním představením v rámci předplatného byl
Sherlock Holmes v reţii Davida Drábka.
Sběr
Pravidelně pořádáme v měsíci říjnu sběr starého
papíru. Tentokrát jsme vyuţili i projektu
Recyklohraní, do něhoţ je naše škola zapojena, a
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EU peníze školám
Ţáci pracují v nově vybavené učebně informatiky,
kde jsou vedle kvalitních počítačů i dvě nové
multimediální sestavy. K našim původním dvěma
interaktivním tabulím přibyly další tři. Výuka je tak
mnohem atraktivnější. Pro některé předměty
pouţíváme i interaktivní učebnice, které umoţňují
aktivnější zapojení ţáků do výuky. Všichni
pedagogové absolvovali školení k tvorbě digitálních
učebních materiálů, které budou postupně vytvářet.
Iva Přibylová
Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí
Od 1. září 2011 je na naší škole realizován projekt
s názvem Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí. Navazuje na činnost školní
televize v minulém roce, kdy jsme v rámci
mediálního krouţku tvořili příspěvky o ţivotě školy.
Projekt Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí (reg. číslo CZ.1.07/1.1.05/04.0030)
realizovaný v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost je spolufinancovaný
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky částkou 699 641 Kč. Díky získané
finanční podpoře můţeme zapojit mnohem více ţáků
a učitelů a zabývat se podrobně moţnostmi vyuţití
tvorby videí ve škole.
Hlavním cílem celé aktivity je vyuţít audiovizuální
tvorbu a s ní spojené postupy ke komplexnímu
rozvoji ţáků. Ti se učí efektivně spolupracovat
v týmu, naslouchat druhým, nést zodpovědnost, učit
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se z chyb, formulovat své myšlenky, pracovat
s moderní technikou, vystupovat před kamerou či
sestavovat mediální sdělení.

Kromě vytváření příspěvků o ţivotě školy je cílem
redakčního týmu školní televize zpracovat dokument
o naší škole a městě Borohrádku. Také pilotně
vyzkoušíme činnosti, jejichţ součástí je tvorba videí.
Toto pak bude moţné zařadit do výuky různých
předmětů. Jedním z finálních výstupů projektu je
vytvoření metodické příručky o moţnostech vyuţití
videa ve škole. Bude určena jak vedoucím redakcí
školních televizí, tak učitelům různých předmětů.
Metodická příručka bude v srpnu 2012 zpřístupněna
všem zájemcům na webových stránkách projektu.
Učitelé naší školy ji obdrţí v tištěné podobě při
závěrečném proškolení, kde budou seznámeni se
způsoby vyuţití audiovizuální tvorby ve výuce.
Projekt nám umoţnil zakoupit potřebné vybavení.
Ţáci mohou pracovat s novými kamerami a
příslušenstvím, počítači nebo studiovými světly
s klíčovacím plátnem. Rovněţ byly provedeny
drobné stavební úpravy v místnosti, kde probíhá
natáčení.
Z finanční podpory jsou hrazeny i další doplňkové
aktivity. První z nich bylo úvodní víkendové
soustředění konané ve dnech 23. – 25. září 2011
v Hradci Králové v kempu Stříbrný rybník a ZŠ
Malšova Lhota. Cílem soustředění bylo umoţnit
ţákům lépe se vzájemně poznat, stanovit společné
cíle pro činnost školní televize a osvojit si základy
z oblastí, kterým se budeme ve škole dále věnovat.
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Předpokladem úspěchu redakčního týmu je kvalitní
týmová spolupráce, pro niţ si účastníci soustředění
sami vyvodili pravidla stejně jako pro práci
s technikou. Zároveň plnili společné úkoly v menších
skupinkách sloţených ze ţáků různého věku, hráli
hry vyţadující týmovou spolupráci.
Ţáci si osvojovali znalosti a dovednosti spojené
s obsluhou kamery a základy filmové řeči,
vystupováním před kamerou či vedením rozhovorů.
Kaţdý si také zaloţil své portfolio umoţňující
sledovat vlastní činnost a pokrok. Rovněţ jsou do
něho zakládány pracovní listy, které ţákům usnadňují
učení.
Zpestřením byla setkání s externími lektory. S MgA.
Emilií Zámečníkovou se ţáci věnovali mluvenému
projevu, Bc. Iva Martinková přiblíţila fungování
sdělovacích prostředků. Záţitkem byla moţnost
vyzkoušet si práci s profesionální televizní kamerou

při programu kameramana Jindřicha Smetany.
Víkendové soustředění se podařilo na
výbornou. V rámci krouţku se nyní věnujeme
především zpracování videa ve střihovém programu a
přípravám na natáčení nových videí. Na to, jak se
nám to podařilo, se můţete podívat na nových
webových stránkách projektu http://tv.zsboro.cz.
Najdete zde i další informace o projektu a fotografie
ze soustředění.
Michal Přibyl

Církevní základní škola Borohrádek
ODHALME MÝTY
„Je to škola pro blbé!“
„Oni tam klečí a nutí děti se modlit!“
„Děti zaostávají, nejsou připravené na přechod do
dalších škol!“
„Jsou zbyteční!“
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Bohuţel, jak uţ to někdy na malých městech či
vesnicích bývá, slýcháme často i u nás některé mýty,
předsudky a pomluvy o naší škole. Dovolíme si Vám
proto naši školu představit a věříme, ţe Vás
přesvědčíme, ţe jsme škola jako kaţdá jiná, a přesto
nabízíme něco víc…
Jsme škola rodinného typu, proto si můţeme dovolit
vytvořit co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání
všech dětí. Umoţňujeme tak dětem nadaným i méně
úspěšným zaţít úspěch a spokojenost pro správný
vývoj. Mnoţství i kvalita výuky jsou standardní dle
platných dokumentů pro vzdělávání v ZŠ. Jsme
školou flexibilní, která se přizpůsobuje moderním
trendům výuky a vzdělává v kaţdé třídě ţáky
individuálně podle jejich výjimečného nadání,
různých intelektových schopností či jiných
specifických potřeb. Díky tomu, ţe nám není cizí dítě
na ţádné úrovni, mají naši absolventi, kromě jiného,
vysoce vyvinutou schopnost sociálního cítění
(potvrzeno šetřením pedagogicko-psychologické
poradny). I kdyţ je takový způsob výuky náročný a
vyţaduje velké úsilí, děláme tuto práci rádi, protoţe
děti se do školy těší, dělají pokroky a naše práce tak
dostává smysl.
Kvalitní připravenost nadaných ţáků dokazují
úspěšná přijetí na okolní osmiletá gymnázia. Jako
v kterýchkoliv
pracovních
oborech
existují
alternativy (v medicíně, v obchodě, v řemesle, ve
vědě…), tak i ve školství nejsou ţádnou novinkou.
MY JSME ALTERNATIVOU-moţností výběru
jiného typu základní školy. Nejsme ani nechceme
být konkurencí. Vlastním mikrobusem sváţíme děti
z okolí a řešíme tak rodičům otázku sloţitého
dopravování dětí do školy. V odpoledních hodinách
nabízíme rozmanité volnočasové aktivity. I kdyţ
naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké,
nejsme škola, kde se klečí a modlí… Jediným
bonusem vyplývajícím z našeho zřizovatele je jedna
hodina náboţenství spojená s etickou výchovou, kde
si děti upevňují mezilidské vztahy a morální zásady
formou proţitkového vyučování.
Uvědomujeme si vzrůstající potřebu ovládání cizího
jazyka, proto jiţ od první třídy vyučujeme angličtinu.
V dohledné době plánujeme zřídit telemost mezi
našimi ţáky a školou v Anglii. K tomu vyuţijeme
novou počítačovou učebnu a interaktivní tabuli.
Úzce spolupracujeme s poradenskými zařízeními, se
kterými konzultujeme pedagogické metody a postupy
práce s ţáky vyţadujícími individuální přístup.
Poradny pravidelně kontrolují naši práci a podle
závěrečných zpráv je mnoho našich ţáků
kompenzováno a úspěšně připraveno do další etapy
ţivota. Odborní pracovníci naši školu doporučují
právě pro individuální přístup a malé počty ţáků ve
třídách.
Jsme zapojeni do dlouhodobých projektů: Inkluzivní
vzdělávání (vzdělávání všech dětí bez rozdílu),
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Zdravá škola (škola podporující zdravý způsob ţivota
dětí) a usilujeme o zařazení do projektu Férová
škola, protoţe splňujeme podmínky.
Přijďte se sami přesvědčit, ţe zmiňované
mýty jsou jen pouhými prázdnými slovy . Dveře
školy jsou všem otevřeny, proto jste všichni srdečně
zváni na naše školní akce. Jsme připraveni
zodpovědět Vaše dotazy a rádi Vás v příštím
školním roce pozveme na oslavu dvacetin školy.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
V pondělí 26. září 2011 děti zhlédly naučnou ukázku
sov, nočních ptáků a krkavce. Akce se konala v
přírodě - na zahradě mateřské školy.

Děti si mohly sovy i pohladit a vyslechly si poutavé
vyprávění o způsobu jejich ţivota, viděly a
porovnávaly velikosti vajíček u jednotlivých druhů,

slyšely i charakteristické hlasy všech nočních ptáků.
Starší děti se pokusily podle návodu sovu i nakreslit.
Irena Klingerová
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PRODEJNA
Borohrádek, Náměstí 51

OZNAMUJE
PRODLOUŢENÍ PRODEJNÍ
AKCE
„ZAHRADA PODZIM 2011“
AŢ DO KONCE MĚSÍCE LISTOPADU

JEDNÁ SE O SLEVU 15% NA
ZAHRADNÍ POTŘEBY A NÁŘADÍ
K NÁKUPU DÁREK ZDARMA
-----------------------------------------------------------------------------------------Dále nabízíme za výhodné ceny : MALTOVÉ SMĚSI, LEPIDLA, CEMENT, ZIMNÍ
AUTODOPLŇKY...a mnoho dalšího...
Náš prodejní sortiment si můţete prohlédnout či objednat také na našem
e-shopu :

www.stavebniny-kaspar.cz
13
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Kadeřnictví GARO
nově otevřeno od 5.9.2011
v areálu Domova důchodců v Borohrádku
Otevírací doba:
Sudý týden
Pondělí
10-15 hodin
Úterý
10-16 hodin pánské
Středa 10-15 hodin
Čtvrtek
10-15 hodin
Pátek
dle objednávek
Lichý týden
Pondělí
13-17 hodin
Úterý
13-17 hodin pánské
Středa 13-17 hodin
Čtvrtek
13 - 17 hodin
Pátek
dle objednávek
Pátek
dle objednávek
Objednávky a informace:
na tel. 777 748 876
Pracovní dobu lze přizpůsobit poţadavkům
zákazníka. Dle dohody moţná docházka aţ
k Vám domů.

Domov důchodců
Po letní odmlce, kdy si naši senioři uţívali
příjemného počasí, v září opět začal v domově
důchodců čilý kulturní a společenský ţivot.
Na počátku měsíce jsme u příleţitosti dne
otevřených dveří navštívili domov se zvláštním
reţimem v Albrechticích. Naši klienti si tak
mohli prohlédnout tamní zařízení a účastnit se
doprovodného programu. V pondělí 5. září nás
navštívil herec a bavič Šimon Pečenka, který nás
ve více neţ hodinovém programu provedl světem
filmových melodií. Také pátek 9. září byl ve
znamení hudby. Naši klienti si mohli
poslechnout písničky v podání harmonikářky
paní Bernardové a jejího kolegy Rudy Petráše.
V pondělí 12. září přijel do našeho domova
římskokatolický farář pan Ivan Havlíček, aby se
setkal s našimi klienty při bohosluţbě. Další
kulturní akcí, kterou jsme pro naše klienty
uspořádali, byl zájezd do Klicperova divadla
v Hradci Králové, kde jsme zhlédli představení
Světáci. A protoţe je paní harmonikářka
Bernardová mezi našimi klienty oblíbená,
pozvali jsme ji na čtvrtek 6. října, aby znovu
zahrála našim seniorům jejich oblíbené písničky,

Na vaši návštěvu se těší
Gabriela Ročková.

které si spolu s ní mohli i zazpívat. Další den,
tedy 7. října, náš domov navštívil pan Kubec, se
kterým spolupracujeme jiţ několik let. Ten nás,
spolu
se
svojí
kolegyní,
seznámil
s nejznámějšími divadelními melodiemi.
A protoţe se našim klientům snaţíme co
nejvíce zpestřovat jejich kaţdodenní ţivot,
můţeme se v příštích měsících těšit na další
zajímavé akce.
Blanka Frumarová
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Kulturní rubrika

pátek 6.1.2012

MĚSTSKÉ KINO NEPROMÍTÁ
Městské kino Borohrádek

pátek 13.1.2012 od 19.oo hodin

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
pátek 2.12.2011 od 17.oo hodin

OŠETŘOVATEL
Zvířata ve Franklin Park Zoo zboţňují svého
laskavého ošetřovatele Griffina, který ale usoudí, ţe
jedinou moţností jak najít dívku svých snů, je odejít
ze zoo a najít si zajímavější práci. Zvířata se
v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá prastará
pravidla mlčení a odhalí své největší tajemství: umí
mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se
mu udělit lekce seznamování a dvoření – ve zvířecím
stylu.

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, kdyţ
agent 007 James Bond zrovna leţí u ledu? Jeden muţ
uţ před lety dokázal, ţe je na něj spolehnutí a ţe

V českém znění: B.Tůma, Z.Ďurdinová, R.Slováčková,
P.Oliva, J.Šťastný, J.Plachý a další
Komedie,104 minut, čs.dabing, přístupný, vstupné 40 Kč

pátek 9.12.2011 od 19.oo hodin

TRANSFORMERS 3
Naše poslední útočiště
Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta. V
originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná
strana Měsíce“. Právě tady před lety posádka první
americké měsíční expedice Apollo 11 objevila
mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to
nechala pro sebe, respektive pro tajné sluţby. Podle
Autobotů, kteří uţ dvakrát dokázali ochránit
Pozemšťany před ničivou invazí jejich zlých
konkurentů Deceptikonů.
Hrají: S.LaBeouf, J.Turturro, J.Duhamel, T.Gibson,
J.Malkovich, F.Mc Dormand a další
Akční, 154 minut, čs.dabing, přístupný, vstupné 40 Kč

pátek 16.12.2011 od 17.oo hodin

KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně pandastické.

raději Britské ostrovy zbourá, neţ by je vydal
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English.
Hrají: R.Atkinson, G.Anderson, R.Pike a další
Komedie, 101 minut, čs.dabing, přístupný, vstupné 40 Kč

pátek 20.1.2012 od 17.oo hodin

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si
hraješ.
Saxána ţije normálním ţivotem se svým manţelem a
dcerkou Saxánkou. Na co ale zapomněla, je půda
skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém
ţivotě. Právě toto maminčino tajemství objeví dcerka
Saxánka, která se nenadálou souhrou okolností a své
zvědavosti ocitne v kouzelné Říši pohádek.
Hrají:P.Černocká,
J.Hrušínský,
H.Nováčková,
J.Bohdalová, P.Nárožný, J. Somr a další
Komedie, 90 minut, přístupný, vstupné 40 Kč

pátek 27.1.2012 od 19.oo hodin

OCELOVÁ PĚST
Bývalý boxer Charlie, jehoţ milovaný sport ovládli
dva a půl metru vysocí oceloví roboti, nemá jinou
moţnost neţ si přivydělávat jako promotér
robotických zápasů. Kdyţ uţ se zdá, ţe situace
nemůţe být zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu
znenadání a proti jeho vůli do ţivota jeho syn ….
Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý pandí chlapík
Po překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil
rodné údolí před zlosynem Taj Langem. Tady by
mohl jeho osud skončit, kdyby se na obzoru neobjevil
nový padouch.
České znění: S.Rašilov, O.Brousek st., N.Boudová a další
Komedie, 91 minut, čs.dabing, přístuný, vstupné 40 Kč
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Hrají: H.Jackman,D.Goyo, E.Lilly, A.Mackie a další
Akční, 127 minut, čs.dabing, přístupný, vstupné 40 Kč

/Změna programu vyhrazena/
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Ze sportovních oddílů

Česká asociace sport pro všechny
odbor TJ Lokomotiva
Borohrádek
zahájila pravidelné cvičení
v tělocvičně ZŠ TGM

Senátor Miroslav Antl jiţ v roce 2009 daroval
200.000 Kč na podporu spolků v regionu a v letošním
roce nakoupil 560 fotbalových, volejbalových a
basketbalových míčů pro 56 mládeţnických oddílů v
trţní hodnotě cca 320 000 Kč. Protoţe se JUDr.
Miroslav Antl jiţ dlouhá léta setkává s neuvěřitelným
plýtváním veřejných peněz a předraţováním různých
zakázek, rozhodl se, ţe si sám vyzkouší, zda jde
ušetřit finance při nákupu, pokud má člověk zájem.

Pondělí
16.oo-17.oo hodin
- nejmladší ţactvo 5-9 let, cvičení na nářadí,
základy lehké atletiky, míčové a jiné hry
17.oo-18.oo hodin
- míčové hry, 3.-9. třída, vybíjená, přehazovaná aj.
18.oo-19.oo hodin
- zdravotní tělovýchova – ţeny
19.oo-20.oo hodin
- aerobik – ţeny, dorostenky
Úterý
16.oo-17.oo hodin
- aerobik – nejmladší ţákyně 1.-3.třída
mladší ţákyně 4.-5.třída
starší ţákyně 6.-9.třída
17.oo-18.oo hodin
- rodiče a děti, 2-5 let
18.30-19.30 hodin
- joga, strečink – ţeny, muţi, dorostenky
Čtvrtek
18.oo-19.oo hodin
- zdravotní tělovýchova – ţeny
19.oo-20.oo hodin
- aerobik – ţeny, dorostenky

Sportovní míče pro mládeţnická muţstva, které tvoří
fotbalové míče tradičního anglického výrobce
MITRE, volejbalové míče prémiové japonské značky
MIKASA a basketbalové míče předního světového
výrobce MOLTEN se panu senátorovi podařilo (zcela
legálně  ) nakoupit za poloviční ceny.
V době probíhající krize a nedostatku finančních
prostředků na provoz sportovních oddílů a klubů,
udělaly darované míče (podle slov sportovních
činovníků) dětem velkou radost a ušetřily oddílům
nutné finanční náklady. Volejbalová a basketbalová

Pátek
18.oo-19.oo hodin
- pilates – ţeny, muţi, dorostenky

Senátor JUDr. Miroslav Antl daroval
stovky míčů mladým sportovcům
V průběhu měsíce září a října 2011 rozvezl senátor
JUDr. Miroslav Antl do kaţdého mládeţnického
fotbalového oddílu ve svém senátním obvodě deset
nových kvalitních fotbalových míčů značky Mitre
Calcio. Miroslav Antl, sám dlouholetý aktivní
sportovec, před volbami slíbil, ţe bude podporovat
spolkovou a sportovní činnost, zejména rozvoj
mládeţnického sportu - a tímto plní další ze svých
předvolebních slibů.
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druţstva mládeţe Antlova rozsáhlého senátního
obvodu (číslo 48) se mohou těšit na míče v průběhu
tohoto podzimu po zahájení jejich soutěţních utkání.
Fotografie z předání míčů mladým fotbalistům z Borohrádku.

Zpravodaj 6/2011

Váţení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního
materiálu. Tímto chceme poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální
pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli
plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázání na Vaši pomoc. Věříme, ţe
se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov
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Historie

Čtení z kroniky města Borohrádek z období 1917 - 1945
Zaměstnanost v Borohrádku v průběhu let 1921 - 1944
„1921
Mechanická tkalcovna fy. Jos. Groh, úpravna – 60 různých textilních strojů, 50 dělníků, odbytiště
tuzemsko,
parní pila, obchod se dřívím a továrna na parkety fy. Jos. Malijovský – 38 různých strojů, zaměstnáno 170
dělníků,
továrna na obuv Fr. Havránek – od roku 1918 nepracuje,
2 cihelny zařízené na výrobu bílých cihel nepracují.
1923

Firma Mánek a spol. přeměnila bývalou cihelnu na vápenopískové cihly Jos. Klimeše na
mechanickou brusírnu
umělých
drahokamů.
Provoz zahájen od
1.října 1923.
1926
Pan
Josef
Kaplan,
továrník z Horního Jelení
započal
se
stavbou
továrny na kovové zboţí
v Borohrádku
naproti
nádraţí.
Příslušné
komisionelní řízení za
účelem povolené stavby
konáno bylo 29. října.
1930

V tomto roce rozšířil p.
Josef Kaplan svoji
továrnu o jednu dílnu a
smaltovnu, čímţ se opět zvětšila moţnost zaměstnání pro místní i okolní obyvatelstvo.
1933

Hospodářská krize stále trvá. Mzdy jsou sniţovány a dochází proto i v místním podniku – pile
Josefa Malijovského ke stávce, která končí poráţkou dělníků a propouštěním několika dělníků –
komunistů.
Během roku několikrát ţádají zástupci nezaměstnaných o zahájení nouzových prací a o zvýšení
přídělů lístků (zvaných „almuţenky“). Nouzové práce však mohou být zahájeny v míře nepatrné,
neboť obec nemá peníze. Aby stát získal peníze na práce, při nichţ by umoţnil nezaměstnaným
alespoň částečný výdělek, vypisuje Půjčku práce, která se setkává s úspěchem. Těţká situace
nezaměstnaných má být ještě stíţena nařízením o zrušení podpor v nezaměstnanosti. Na ţádost
akčního výboru nezaměstnaných odesílá obecní zastupitelstvo protest proti tomuto nařízení,
1934

Jako v okolních městech byla letos také u nás otevřena prodejna Baťovy obuvi v domku č. 53 na
náměstí. V této prodejně je prodávána strojně vyráběná obuv za velmi nízké ceny (pár koţených
bot průměrně za 39,-Kč). Za tak nízké ceny nemohou místní obuvníci vyrábět. Snaţí se bránit,
sniţují ceny obuvi, poukazují na trvanlivost svých výrobků, ale postupně odhlašují výrobu, a
pokud mohou, přestupují do jiných povolání. Těchto příleţitostí však mnoho není, a tak přibývá
nezaměstnaných.
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1936

Nezaměstnanost stále ještě trvá. V únoru podávají zástupci nezaměstnaných obecní radě rezoluci,
v níţ ţádají příděl mouky, cukru a větší mnoţství stravovacích poukázek a zahájení investičních
prací. Deputace byla také vyslána na okresní úřad v Rychnově n. K.
1939

Někteří občané odcházejí dobrovolně za prací do Říše, kde je zapotřebí značně pracovních sil.
Nábor provádějí úřady práce.
1942

Všechen průmysl jest jiţ zařazen do válečné výroby. Od 16. června jest řemeslným závodům
zakázáno vyrábět zemědělské stroje, nářadí a zahradní součásti. Výroba tohoto druhu podléhá
schválení. Nábytek smí být vyráběn jen na schválení a prodáván na poukazy, které vydává okresní
úřad.
V okolních lesích je prováděna těţba pryskyřice. Na borovici se ve výši asi 1,5 m od zemi nadělají
zářezy a pod ně se připevní nádobka, do níţ pryskyřice vtéká. Za oškrabání 1000 borovic se platí
65,-Kč. Dělník oškrabe v průměru 400-500 kusů, nejzručnější asi 700 ks.
1944

Německé úřady společně s protektorátními provádějí odvody muţů od 18 let do 50 na různé práce.
Mladí jsou posíláni do Německa do různých továren a mnozí jsou zařazování do oddílů, které
konaly v Německu protileteckou stráţní sluţbu a konaly dále odklizovací práce v městech
bombardovaných sovětským a angloamerickým letectvem. Také tři učitelé – Břetislav Celler,
Evţen Černý a Vladimír Jehlička jsou odvedeni na stavbu továrny – na louky v Račicích u Smiřic.
Další učitel – Jan Voborník byl přidělen na stavební práce v Hradci Králové.“
Z pamětní knihy obce Šachov, sepsané Václavem Bašem (starosta v letech 1891 – 1895)

„Jméno obce Šachov
Od čeho se odvozuje jméno obce není vypátráno. Jedni myslí ţe od šáchu, neboť ves je obklopena skoro ze třech
stran dosud lesy, natoţ as v dávné minulosti. Druzí míní ne-li snad od německého Schafhof (ovčín česky), někteří
míní od Ţáhof (místo, kde
se v pravěku udrţoval
oheň).
Majiť
někteří
archeologové domněnku, ţe
šla vedle Tiché Orlice
takzvaná římská stezka,
kudy se braly karavany
římských kupců k nákupu a
výměně
zboţí
hlavně
jantaru na pobřeţí baltické,
které bylo jiţ obydleno
lidem kulturním. Tyto
karavany měly na svých
cestách noclehárny nebo-li
jejich jazykem Kastely.
(kupříkladu jak se dokazuje
náš blízký Kostelec n. O. ,
který dle dějepisu se
neodvozuje od kostela,
nýbrţ od Kastel, jak shledáno v popisu v archivní jedné knize v Itálii). Druhá taková noclehárna byla na nynějším
Dobrošově neb v blízkosti mezi Náchodem a Novým Městem n. M.. Mezi těmito noclehárnami (Kastelama) byly
nočního času udrţovány ohně, obyčejně na kopcích a návrších, by tyto putující karavany v případě, ţe se opozdily
a neb zbloudily, poznaly směr své cesty, či cíle.
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O Králce
K jiţní straně od vsi prostírá se listnatý les do roku 1915 honosící se plností obrovských dubů pode jménem
Kuchyňka dle pověsti od toho, ţe kdysi zde tábořící vojsko si vařilo. U této dubiny, v kteréţ v 19. století zasazeni
baţanti na západní stranu, stojí myslivna a kolna pro skládku sena. Pověst dí, ţe zde u svého vojska obědval král.
Správné ale bude odvození, jak zjištěno, ţe zde působil lesní jména Král.
Část (okraj této dubiny) se prostírala aţ po stráň a bývalou hráz Kaciasu. Byla as v druhém desetiletí století 19.
vykácena (vyklučena) a nechána na louku, které dáno jméno Nová louka a východní části Kluč. Tato louka
vyměněná v 18. století s některými občany zdejšími za cestu.
Šachovský rybníček
Na obci (návsi) stávající rybníček povstal tím, ţe po poţáru roku 1835 zde kopán jíl a dělány vepřovice (nepálené
cihly) na výstavbu a pak ještě vícekrát. Ještě v roce 1902 při vyváţení nánosu a rovnání dna přišlo se na
zpracovanou jílovatku se slámou.“
/RED/

Z redakce zpravodaje:
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