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Základní škola TGM Borohrádek
Vás zve na
Den otevřených dveří
4. listopadu 2010
►Dopoledne 2. vyučovací hodina od 8.55 do

9.40 hod - možnost návštěvy vyučování
►Ve 14.00 hod. slavnostní zahájení
►Od 14.00 do 18.00 hod.
zrekonstruované budovy školy

prohlídka

Uvidíte nejen výtvarné práce žáků, ale i
fotografické dokumentace mezinárodních
projektů, rekonstrukce školy, můžete se těšit i
na první zpracované reportáže naší nově
vzniklé školní televize.

Město Borohrádek
Vás zve
na
jednání ustavujícího
zastupitelstva města,
které se koná
ve středu 10.listopadu 2010
od 17.00 hodin
v sále Městského kina
v Borohrádku

Uvnitř čísla najdete: str. 4 Výsledky voleb, str. 5 Zubní pohotovost, str. 6-8 Zprávičky ze škol, str. 9 Program městského kina, str. 10-11
Ze sportovních oddílů, str. 11-12 Týden vzdělávání dospělých, str.13-16 Sociální zdravotní služby, str. 18 -19 Historie
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady města ze dne 6.9.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje :
*Dočasné navýšení pracovního úvazku referenta
finančního odboru ze stávajících 20ti hodin týdně
na 30 hodin týdně s účinností od 1.9.2010.
*RO č. 21 – 28.
*Program
zasedání
zastupitelstva
města
Borohrádek dne 20. 9. 2010.
*Žádost SDH Borohrádek o příspěvek na kroužek
mladých hasičů.
*Zprávu o posouzení nabídek výběrového řízení
pro akci „Intezifikace ČOV v Borohrádku“.
Zamítá :
*Žádost Happy fishing s.r.o. o pronájem rybníku v
Šachově za účelem chovu ryb pro sportovní a
rekreační účely
Požaduje :
*Po panu Janu Matoušovi, nájemci městských
lesů, předložit do 15. 10. 2010 zprávu o
hospodaření v městských lesích (zimní kalamita
apod.), vysvětlit výtky lesního hospodáře příp.
navrhnout
řešení
realizace
nedostatků
vyplývajících ze zpráv lesního hospodáře a z
obsahu nájemní smlouvy.
Bere na vědomí :
*Informace o vyjádření silničního správního úřadu
ke stavu komunikací č. III/3172,3059,3173.
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 20.09.2010
Bere na vědomí :
*Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Intenzifikace ČOV v Borohrádku.“
Schvaluje :
*Program zasedání.
*Návrhovou komisi ve složení:
Jiří Špinar, Ivo Nedvídek, Libor Kašpar
*Smlouvu o dílo s firmou Gebert na demolici
domu čp. 13 za podmínek doplnění:
- změnit termín zahájení demoličních prací, tj.
nejdříve od 21.9.2010,
- doložit doklad o pojištění následků vzniku
případné škody,
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- zachování elektrorozvodné skříně vč. nutného
zdiva a pověřuje starostu jejím podpisem.
*Návrh smlouvy o dílo s firmou AQUA SERVIS
Rychnov nad Kněžnou - vítězem výběrového
řízení pro zakázku „ Intenzifikace ČOV města
Borohrádku,“ včetně připomínek, které budou
dodány ing. E.Machkem v elektronické podobě a
zapracovány radou města do textu a pověřuje
starostu jejím podpisem.
*Rozpočtový výhled na období 2013 – 2014.
*Smlouvu o zřízení zástavního práva na bytovou
jednotku č. 554/10 v domě čp. 554 na parcele č. st.
840 v k.ú. Borohrádek, včetně spoluvlastnického
podílu v rozsahu 7110/64111 na společných
částech budovy čp. 554 a spoluvlastnického
podílu v rozsahu 7110/64111 k parcele č. st. 840
v k.ú. Borohrádek k zajištění pohledávky ve výši
530.000 Kč ve prospěch zástavního věřitele
Wűstenrot - stavební spořitelna a.s., IČ: 47115289,
se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4.
*Dodatek č.1 SOD 8/2010 s firmou Stavitelství DS
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
*Kupní smlouvu o převodu nemovitosti pozemku
schváleném usnesením ZM Borohrádek č. KST
179/2010 Dol dne 1.3.2010 z majetku města za
podmínek doplnění: - návrh na vklad do KN bude
podán až po úhradě celé kupní ceny - odst. VII a
dále jelikož není doba splatnosti - doplnit
rozvazovací doložku v bodě III.
*Kupní smlouvu o převodu nemovitosti pozemku a
smlouvu o zřízení věcného břemene. Převod
schválen usnesením ZM Borohrádek č. KST
179/2010 Dol dne 1.3.2010.
*Odložení termínu pro podávání žádostí změny
územního plánu a postupuje toto rozhodnutí
novému zastupitelstvu.
*RO č. 29 - navýšení příjmu - prodej bytů v čp.
554 ve výši 810.466 Kč.
*RO č. 30 - výdaje na financování zateplení budov
ZŠ a MŠ, oprava střechy ZŠ a sociálek ZŠ ve výši
17.177.340 Kč.
*RO č. 31 - výdaje na financování „Projekční
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práce na akci: Lokalita Západní louka, Za statkem“
-ve výši 298.000 Kč.
*Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 5.9.2009 č.1,
mezi Krajskou hospodářskou komorou
Královéhradeckého kraje jednatelství Rychnov
nad Kněžnou a městem Borohrádek pro
administrativně – ekonomické řízení projektu
„Revitalizace a regenerace centra Šachova“ – reg.
č.CZ.1.13./2.3.00/10.00670 finacovaného z Reg.
operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod.
*Prodej hasičského vozidla LIAZ 100, CAS 25
formou dvou splátek s to první splátka ve výši
500.000 Kč do 15 dnů po podpisu kupní smlouvy,
druhá splátka ve výši 250.000 Kč bude uhrazena
kupujícím do 30.06.2011.
*Záměr prodeje pozemků p.č. 964/2, 964/3 - ost.
plocha v k.ú. Borohrádek.
*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 550/10 s firmou
STATING, s.r.o., Kostelec n. Orl. na akci „Snížení
energetické náročnosti budov školských zařízení v
Borohrádku“.
*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 569/10 s firmou
STATING, s.r.o., Kostelec n. Orl. na akci „Oprava
střech ZŠ TGM Borohádek“.
Ukládá:
*Radě města zpracovat text kupní smlouvy pro
prodej hasičského vozidla LIAZ 100, CAS 25.
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 6.10.2010
Bere na vědomí :
* Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.
* Výroční zprávu ZŠ T.G.M.
Schvaluje :
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Štefan,
Stanislav Florián, Radomila Pírková.
*Smlouvu o prodeji vozidla LIAZ 100 CAS 25.
*Smlouvu č. 09034453 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt:
CZ.1.02/3.2.00/09.04594 Snížení energetické
náročnosti budov školských zařízení v
Borohrádku.
*RO č. 32 na snížení příjmu prodeje hasičského
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auta.
*RO č. 33 - navýšení příjmu od pojišťovny –
opravy okapů po sněhové kalamitě.
*RO č. 34 - dotace na volby do zastupitelstva obcí
ve výši 38.000 Kč.
*RO č. 35 - dotace od úřadu práce veřejněprospěšné práce - červenec 2010.
*Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na nákup radiostanic č. RR/2010/36.
*Změnu zařazení budovy čp. 233 do ul.Nádražní.
*Smlouvu o dílo na stavební dozor s firmou BKN
Vysoké Mýto vč. úprav uvedených v bodě 9d).
*Částku za zpětný pronájem pozemků p.č 229/3 a
p.č.226 ve výši 4.800 Kč.
*Darovací smlouvu od KHK ve výši 20.000 Kč na
podporu hudebního festivalu „Borohrátky 2010“.
*RO ve výši 150.000 Kč z mimořádných příjmů na
opravu střechy kostela.
Ukládá :
*Starostovi uzavřít smlouvu s firmou BKN
Vysoké Mýto včetně úprav uvedených v bodě 9d)
na stavební dozor demolice domu čp. 13 na
náměstí.
*Stavební komisi zajistit posouzení stavu a návrh
řešení problému s okny v podkrovních bytech
v čp. 573.

Víte, že . . .
• provoz velkoobjemového kontejneru
„u kovošrotu“ lze využívat od 1.listopadu 2010
každou sobotu připadající v kalendáři na sudý
týden v čase od 9.oo do 13.oo hodin. Dostavte
se vždy s evidenční kartou. Žádáme rovněž o
respektování provozních hodin.
• podzimní svoz biologického odpadu proběhne v
sobotu 6. listopadu 2010 obvyklým zastávkovým
způsobem. Časový harmonogram bude dodán do
každé domácnosti.
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Informační servis městského úřadu

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
Petr Provazník
Jan Keller
Nela Čermáková
Lukáš Hůja
Nikola Jiráčková

narozen
narozen
narozena
narozen
narozena

15.08.2010
17.08.2010
24.08.2010
24.08.2010
30.08.2010

Gratulujeme!

Volby do zastupitelstva města Borohrádek - výsledky

Kandidátní listina
číslo

název

1 SNK: SPRÁVNÁ VOLBA 2010

2 SNK VOLBA PRO BOROHRÁDEK

Kandidát
poř. číslo

Navrhující
strana
příjmení, jméno, tituly

8 Hemelík Radek

15 Štefan Václav Ing.

Politická
příslušnost

ManPořadí dát
zvolení

Hlasy
abs.

věk

v%

44 NK

BEZPP

177 14,41

1 *

45 NK

BEZPP

297

9,5

1 *

2 SNK VOLBA PRO BOROHRÁDEK

7 Kašpar Libor

36 NK

BEZPP

267

8,54

2 *

2 SNK VOLBA PRO BOROHRÁDEK

2 Vojnar Miloň Ing.

33 NK

BEZPP

252

8,06

3 *

2 SNK VOLBA PRO BOROHRÁDEK

4 Moravec Josef JUDr.

37 NK

BEZPP

252

8,06

4 *

34 NK

BEZPP

245

7,83

5 *

2 SNK VOLBA PRO BOROHRÁDEK

12 Vejr Luděk

3 SNK Evropští demokraté

3 Přibylová Iva Mgr.

48 SNK ED

BEZPP

523 10,36

1 *

3 SNK Evropští demokraté

1 Maček Milan

62 SNK ED

SNK ED

408

8,08

2 *

52 SNK ED

BEZPP

399

7,9

3 *

3 SNK Evropští demokraté

12 Hemelík Libor Ing.

3 SNK Evropští demokraté

2 Vašíček Jindřich Mgr.

55 SNK ED

BEZPP

395

7,82

4 *

3 SNK Evropští demokraté

4 Adamcová Hana

41 SNK ED

BEZPP

337

6,67

5 *

3 SNK Evropští demokraté

5 Roštejnská Ivana

54 SNK ED

BEZPP

328

6,5

6 *

3 SNK Evropští demokraté

6 Sazima Josef

60 SNK ED

BEZPP

297

5,88

7 *

3 SNK Evropští demokraté

7 Janega Peter Ing.

43 SNK ED

BEZPP

303

6

8 *

4 Komunistická str. Čech a Moravy

1 Pírková Radomila

58 KSČM

KSČM

132 10,65

1 *

4

Zpravodaj 6/2010

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Datum
06.11.
07.11..
13.11..
14.11..
17.11..
20.11.
21.11..
27.11..
28.11..
04.12..
05.12..
11.12..
12.12..
18.12..
19.12.
24.12..
25.12.
26.12.
01.01..
02.01..

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
jméno lékaře
adresa ordinace
MUDr. Šmídová Alena
poliklinika,Pulická 99, Dobruška
MUDr. Štulík Richard
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Šťastná Ludislava
ZS Rokytnice v Orlických horách
MUDr. Tancurinová Jana
nám.Dr.Lutzowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika,Mírové nám.88,Týniště n.O.
MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 344, Opočno
MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
MUDr. Vyčítalová Marie
dr.Lützova 244, Vamberk
MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec n.Orlicí
MUDr. Dušková Helena
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště n.Orlicí
MUDr. Beránková Lucie
poliklinika, Mírové nám. 88,Týniště n.O.
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby n.Orlicí
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov n.Kněžnou
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov n.Kněžnou
MUDr. Benešová Růžena
Tyršova 464, Dobruška
MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou

telefon
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 031
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 661 102
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 531 955
494 531 955
494 622 040
494 539 225

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 27. 11. 2010 (8.00-12.00hod.)
pátek 7. 1. 2011 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2011/2012 nabízíme studium:
A ve Střední odborné škole ul. Komenského 873
B v Centru chladicí a klimatizační techniky
přírodovědné maturitní obory
ul. Havlíčkova 156
tel: 494 323 741

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M01) - 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

1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L/01)
-čtyřletý maturitní obor zaměřený na montáže a servis chladicí
a klimatizační techniky a tepelných čerpadel - lék. potvrzení

2)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A
PŘÍSTROJE (26-52-H01)
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.
- tříletý učební obor se zaměřením na

b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE

2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
rozšířené o OCHRANU VOD A RYBÁŘSTVÍ
(16-01-M01) - maturitní

3) PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM
(78-42-M06) maturitní

MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
(chladničky, mrazničky, chladící a mrazící pulty, klimatizace…)

a

MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH ELEKTRICKÝCH
SPOTŘEBIČŮ ( pračky, sušičky, myčky a jiné domácí spotřebiče)

3) PODNIKÁNÍ

( 64-41-L524)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.
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Zprávičky ze škol

Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Projektové setkání devíti zemí
Místem dalšího setkání partnerských škol z devíti
zemí byl maďarský Balatonfűzfő.
Učitelé a žáci z Lotyšska, Polska, České republiky,
Maďarska, Slovinska, Řecka, Bulharska, Rumunska a

Portugalska, měli za úkol obléknout dvě panenky do
národních krojů své země. Maďarští hostitelé
připravili vše potřebné dle předchozích instrukcí a
zaslaných materiálů zahraničních partnerů. My jsme
již nastříhané kroje sešívali, lepili boty, jednotlivé
doplňky, upravovali vlasy.
Týdenního setkání jsme využili i k poznávání
Maďarska. Navštívili jsme Budapešť, procházeli se
kolem Balatonu, svezli se na loďce v jeskyni
Tapolca, prohlédli si zámek Keszthely. Hlavně jsme
ale vyzkoušeli jazykové znalosti, porovnávali naše
školy a našli tu nové kamarády.
----------------------------------------------------------Upozorňuji na první příspěvky naší školní televize,
které můžete zhlédnout na http://skolnitv.wbs.cz
Iva Přibylová
U našich kamarádů v Cieplowodach
4. a 5. října mělo dvacet dětí z naší školy možnost
již po několikáté poznat
pohostinnost našich
polských přátel v partnerské škole v Cieplowodach.
Polští učitelé pro nás nachystali opět velmi pěkný
program.
První den jsme pobyli ve škole. Po přivítání a
ochutnání dobrot, které nám připravily polské
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maminky, jsme navštívili vyučování a mohli tak
trochu poznat školní den v polské škole. Společně
jsme vyráběli z papírových kuliček znaky obou
našich měst, Cieplowod a Borohrádku. Nad
pracovními stolky se ozývala čeština, polština, ale
kupodivu nejvíce angličtina – barvy, školní potřeby –
právě to se nejlépe domlouvalo anglicky. Večer jsme
se na diskotéce naučili dva nové tance a několik dětí
si zasoutěžilo ve zpěvu. Polští kamarádi nás
překvapili písničkami Jožin z bažin a Holky z naší
školky.
Druhý den nás čekal výlet do Klodzka, tady se
nám asi nejvíce líbila prohlídka podzemních chodeb
vojenské pevnosti. Odpoledne jsme si ještě změřili
síly s polskými kamarády ve sportovní hale. Ve
školní jídelně se o nás po oba dny vzorně staraly paní
kuchařky, připravily nám snídani, dva obědy i večeři.
Ochutnali jsme polská jídla – typické husté polévky,
bramborové placky s kysanou smetanou a těstoviny
s omáčkou podobnou guláši.
Odvezli jsme si domů spoustu nových zážitků.
Všichni se také moc těšíme na konec října, kdy u nás
přivítáme stejně velkou skupinu polských dětí a
učitelů. Věříme, že program, který jim připravujeme,

se bude líbit. Když jsme se u autobusu loučili,
všichni jsme si přáli, ať to není naposled.
Pokaždé,
když
přijíždíme
do
školy
v Cieplowodach, je to jako bychom se vraceli ke
svým přátelům, se kterými jsme se rozloučili
nedávno. Děti už z autobusu vyhlížejí své kamarády,
zdraví se s učiteli. Naši severní sousedé jsou velmi
pohostinní a cítíme se u nich opravdu jako doma.
Není divu, vždyť naše partnerství trvá už více než
osm let. Jeho základy položil před lety pan Karel
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Přibyl, i proto si v cieplowodské škole přejí, aby
pokračovalo dál. To byl asi ten nejdůležitější vzkaz,
který jsem měla v Borohrádku tlumočit.
Mgr. Jana Řeháčková, učitelka

Mikroprojekt Přeshraniční spolupráce
V rámci mikroprojektu se 13. 10. uskutečnila
jednodenní exkurze do příhraniční oblasti v Polsku,
kde jsme si prohlédli historickou část Klodzka,

bychom připravovali pokrmy z cibulek. My jsme ty
cibulky sázeli do hlíny na pozemku před školou. Do
jara budou odpočívat pěkně v zemi a v dubnu a
květnu nás budou oblažovat svými pestrými barvami.
Nasázeli jsme narcisy, bledule, sněženky, modřence,
hyacinty a tulipány. Už se těšíme na barevný koberec
květin před naší školou. A určitě i včeličky nepřijdou
zjara zkrátka.
„Lesní pedagogika“
Příroda nám během podzimních dnů každoročně
přináší mnoho barev. Letos nám však kromě barev
přinesla do našich lesů i pestrou škálu hub. Kdo se
tam vydal, jistě nám dá za pravdu. Této příležitosti
jsme využili v rámci přírodovědné procházky dne
22.9. a naskytlo se nám opravdu neobvyklých

navštívili lázně Duszniki Zdroj a velkou tržnici
v Kudowě Zdroj. Na zpáteční cestě jsme se zúčastnili
prohlídky náchodského zámku. Výlet se nám velice
líbil.
Viktorie Kačínová, 6.B
Církevní základní škola Borohrádek
„ Cibulkový den“
V pátek 24. září jsme intenzivně myslili na jaro. Měli
jsme totiž CIBULKOVÝ DEN. Neznamená to, že

„úlovků“. Kromě dřevin v lese jsme měli možnost na
vlastní oči spatřit a pojmenovat houby jako je
křemenáč osikový, kozák březový, hřib hnědý,
žlutomasý, smrkový, dubový apod. Během hodiny
strávené v lese naše každý dostatek hub na přípravu
houbové večeře pro celou svoji rodinu.
„Já nic, já muzikant“
Ve čtvrtek 14. října jsme uvítali v naší škole
hudebníka a loutkoherce Ivana Urbánka, který velice
humorným a zajímavým způsobem vtáhl žáky i
učitele do světa hudby. Nechyběla ani ukázka
různých druhů hudebních nástrojů (housle, dudy,
heligon apod.), na které si také děti zahrály. A tak se
u nás zpívalo a muzicírovalo jako za starých časů
v Čechách, kdy platilo „Co Čech, to muzikant“.
CZŠ Borohrádek
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Mateřská škola
V pondělí 23. srpna 2010 zahájila Mateřská škola
Borohrádek opět provoz v nově rekonstruované
budově.

Chceme poděkovat těm pracovníkům Městského
úřadu Borohrádek, kteří se zasloužili o získání dotace
na tuto náročnou investici. Současně děkujeme též

pracovnicím mateřské školy a zaměstnancům
městského úřadu za pomoc při úklidu budovy a okolí
mateřské školy.
Společným úsilím tak bylo vytvořeno velice hezké
prostředí pro děti.

Iva Jehličková

Kulturní rubrika

Městská knihovna
Připravili jsme pro naše čtenáře spoustu žhavých

novinek.
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Pro ty nejmenší to budou další díly o mašince
Tomášovi, pro děvčátka o víle Zvonilce. Na ty
větší čeká další řada W.I.T.C.H. Kluci už se
určitě těší na další pokračování veselých příběhů
Darebáka Davida, jeho rodiny a spolužáků. Také
už na ně čeká dlouho očekávaná kniha
velkolepého pavoučího muže, zastánce zákona a
spravedlnosti Spider-man 3. Určitě zde najdou
všech 8 dílů Hraničářova učně, který byl také
zfilmován a v kinech bude mít premiéru v září.
Nezapomněli jsme ani na maminky, i když toho
času asi mít moc nebudou, ale jakmile zjistí,
jaké knížky na ně čekají, troufneme si říci, že
vše půjde stranou. Čekají na ně jejich oblíbeně
autorky: Roberts Nora-Nebe mé lásky (Tři
sestry, které se neznají, mají podle závěti svého
otce spolu strávit celý rok na ranči, jinak by o
značné dědictví přišly. Na samotě a jen ve
společnosti dělníků se pokouší sžít světácká
Tess, plachá Lily a praktická Willa. Jenže to, co
začíná mladé ženy stmelovat, není pouze touha
po bohatství nebo láska ke trojici mladých
rančerů, ale především strach. Strach z někoho,
kdo obchází kolem...) Fieldingová Joy-Ještě mě
nezabíjej (psychologický thriller o ženě, která po
vážné dopravní nehodě, nejspíš dobře
naplánovaném pokusu o vraždu, zůstává v
kómatu bez možnosti komunikace) a Lanczová
Lenka-Milenci a hříšníci (Zatímco Ivana,
dvaačtyřicetiletá učitelka češtiny, má skvělého
manžela, tři dospívající děti, psa, kočku a
rozsáhlé (a někdy hodně únavné) příbuzenstvo z
manželovy strany - a také skoro nesplnitelný
sen: mít aspoň pár dní sama pro sebe. Klára,
osmadvacetiletá, štíhlá, krásná, svobodná a sexy,
tráví většinu večerů i víkendů sama, pouze se
svou sedmiletou dcerkou v bytě, kde je tak
strašně ticho a prázdno. Ivana s Klárou nemají
nic společného, vlastně se ani neznají, každá žije
svým životem - a tak by to asi zůstalo napořád,
kdyby se Klára neseznámila s Viktorem a
neukázalo se, že přece jen něco společného mají:
Ivanina manžela). A pro tatínky, kteří mají rádi
cestování je připravená knížka známého
cestovatele Jana Tomšíčka-Do Vladivostoku na
zmrzlinu (kniha nejen o lásce k cestování),
knihu Jiřího Máry-Nový Zéland, návrat k
protinožcům (příběh autora knihy a jeho syna
Jirky by se také mohl jmenovat Příběh o splnění
životního snu. Cestou na opačný konec
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zeměkoule chtěli dokázat, že těžko
ěžkou nemocí a
invalidním vozíkem život nekončí)
čí) a nakonec
kniha Kájínek-odsouzen
odsouzen na doživotí (je Kajínek
obětí
tí konspirace nebo chladnokrevný zabiják?
Byl jeho útěk z vězení
zení na Mírově snahou o
obnovení případu
ípadu nebo mu šlo o zastrašení a
ovlivňování svědků? Vězeň nemá co ztratit a
kromě sebe nevěříí nikomu, ani mladé advokátce,
která se mu snaží pomoci. I ona však velmi brzy
zjistí, jak nebezpečné
né je vyptávat se! V jeho
případu je stále mnoho dohadůů a nejasností.
Dozvíme se odpovědi alespoň na některé
ně
z nich
a dojde k objasnění dosud utajovaných
skutečností?).
Tak to je jen malá nabídka knih, které na Vás
čekají v knihovně a my se jen budeme těšit na
Vaši návštěvu.
Výpůjční doba – listopad 2010
01. listopadu
15.30 – 18.30 hodin
08. listopadu
15.30 – 18.30 hodin
15. listopadu
15.30 – 18.30 hodin
22. listopadu
15.30 – 18.30 hodin
27. listopadu (SO)
15.30 – 18.30 hodin
29. listopadu
15.30 – 18.30 hodin
Internet – ve výše uvedených hodinách

Městské kino
pátek 3.12.2010 od 19.oo hodin
SCOTT PILGRIM PROTI ZBYTKU SVĚTA
SV
Scottu Pilgrimovi je dvaadvacet, žije na úkor
svého homosexuálního spolubydlícího, hraje
v garážové kapele Sex Bob a stylem pásové
výroby balí jednu holku za druhou. Scott nikdy
neměll problém ulovit jakoukoliv kost. Spíš mu
dělalo potíže ji následně zahodit. Teď ale nastal
čas, aby i on poznal, jak láska bolí.
Hrají: M.Cera, M.E.Winstead, K.Culkin,
Komedie, 112 minut, čs.titulky,
s.titulky, DP od 12 let,
vstupné 40 Kč
pátek 10.12.2010 od 19.oo hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
Film navazuje tam, kde předchozí
edchozí díl skončil.
skon
Alice se nachází v Japonsku, vybavena
nadlidskými schopnostmi a v čele
ele armády svých
vlastních klonů,, aby se postavila svému
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úhlavnímu nepříteli. Během
ěhem souboje přijde
p
jak o
armádu klonů,, tak o své nadlidské schopnosti.
Ve dvoumístném letadle unikne do chladné
aljašské divočiny
iny a pustí se do pátrání po
Arcadii, údajně jedinému místu na světě,
sv
které
dosud nezamořil T-virus.
virus.
Hrají: M.Jovovich, A.Larter, K.Coates,
Thriller, 97 minut, čs.titulky, DP od 15 let,
vstupné 40 Kč
pátek 17.12.2010 od 17.oo hodin
SHREK: ZVONEC A KONEC
Shrek poznal na vlastní kůži,
k
jaké to je, když se
žije šťastně až do smrti, a vůbec
v
se mu to nelíbí.
Je to strašná nuda. A navíc honička,
honi
protože
pečovat o třii zelená Shrečata
Shre
je nadzlobří úkol.
Není divu, že vyčerpaný
erpaný otec na prahu zhroucení
začne
ne vzpomínat na doby, kdy žil sám v bažině,
lidé se ho báli a Fiona hnila ve věži
v
pod dračím
dohledem. Kacířsky
sky si pohrává s myšlenkou, jak
krásné by bylo, kdyby se zlaté časy aspoň na
jeden den vrátily.
tný, T.Juřička,
T.Ju
K.Špráchalová,
Dabing: D.Novotný,
Animovaná komedie, 92 minut, přístupný,
p
vstupné 40 Kč
/MÚ/
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Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek
Borohrádečtí zápasníci ostudu neudělali.
V borohrádecké sokolovně se v sobotu 25. září

2010 konal mezinárodní zápasnický turnaj
„Velká cena města Borohrádku“. Tento turnaj,
ve kterém startovali: přípravka, mladší žáci, žáci,
žákyně a kadetky se konal pod záštitou starosty
města Borohrádku pana Milana Mačka, který se
rovněž ve 12-ti sezónách tomuto sportu osobně
věnoval. Do místní sokolovny se sjelo 54
závodníků z 9 oddílů z Čech a jednoho oddílu
z Polska. Naši závodníci se v této konkurenci
rozhodně neztratili a udělali trenérům Josefu
Sýkorovi a Martinu Hejnému radost jak
z výsledků, tak i z předvedených výkonů.
Tou nejsledovanější kategorií byla ta nejlehčí do
20 kg. Nejmladších pět zápasníčků mezi sebou
svedlo vyrovnané boje. Vítězem se stal Ondřej
Vilímek, druhý byl Martin Hejný a bronz
vybojoval Jakub Matějíček- všichni z domácího
Sokolu Borohrádek. Čtvrté místo vyzápasil
Lukáš Fiala ze Ryzně a pátý skončil Adam
Uhnavý. V ostatních váhových a věkových
kategorií zlato pro Sokol Borohrádek vybojovali:
Martina Semrádová, Sára Michalcová a
Michaela Horynová. Stříbro vyzápasili: Patrik
Chlanda a Milan Čonka. Bronzovou medaili si
na krk pověsili: Jakub Červeňanský, Natálie
Kašparová a Kateřina Bubnová. Těsně pod
stupni vítězů skončili: Nikolas Pelc, Martin
Jirásek a Ondřej Kupsa.
V soutěži družstev obsadili zápasníci a zápasnice
ze Sokolu Borohrádek první místo, a tak pohár
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pro vítěze „Velké ceny“ může zůstat v domácí
klubovně.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu
Borohrádek a všem sponzorům za finanční a
materiální pomoc a rovněž děkujeme všem
funkcionářům, kteří se zasloužili o zdárný
průběh tohoto zápasnického turnaje.
Sponzoři:
Město Borohrádek
Miloň Vojnar – LUMIUS
TIPSPORT
Rudolf Laluha – LAGA
Miloš Matouš
Jan Matějíček
JUDr. Josef Moravec
Pavel Hajn – kožená galanterie
Pavel Zaujec
Teď bych se krátce vrátil k roku 2009, kdy se
nám podařilo získat medaile na mistrovství ČR.
Zlatou medaili vybojovala Markéta Staňková,

stříbrnou Markéta Javůrková a Michaela
Horynová. Ani chlapci nepřijeli z mistrovství ČR
bez medaile. Druhé místo vybojoval v silné
konkurenci Jakub Novotný a sedmé obsadil
Milan Čonka.
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V letošním roce naše kadetky z mistrovství ČR,
které se konalo začátkem března v Praze,
přivezly dvě stříbrné medaile - Michaela
Horynová a Kateřina Bubnová. Dále jsme se
zúčastnili několika turnajů v Polsku. Myslím si,
že ani tam jsme ostudu neudělali a dobře
reprezentovali naši republiku a hlavně naše
město ziskem třech zlatých, šesti stříbrných a
čtyř bronzových medailí. Na závěr bych chtěl
oslovit rodiče a říci jim, že dveře do
zápasnického oddílu jsou stále otevřené.
Trenéři TJ Sokol Borohrádek
oddíl zápasu

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé
sbírky – větší množství – pozůstalost po
sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny
info: tiskárna@komurka.cz

Týden vzdělávání dospělých

Vážení a milí spoluobčané, už jste slyšeli o projektu
„Týden vzdělávání dospělých?“
Týden vzdělávání dospělých se uskuteční v týdnu
od 8. do 12. listopadu 2010.
Cílem Týdne vzdělávání
dospělých 2010 (dále jen
TVD)
v Královéhradeckém
kraji
je
seznámit
veřejnost s významem a
možnostmi celoživotního
učení,
motivovat
k dalšímu vzdělávání a
nabídnout
konkrétní
vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji.
Chceme rovněž zdůraznit význam dalšího vzdělávání
pro zvyšování kvalifikace, produktivity, uplatnění a
udržení se na trhu práce a nastolit se zaměstnavateli
dialog o potřebách a přínosech dalšího vzdělávání.
Zkrátka – na učení není nikdy pozdě – a o tom TVD
je.

11

Zadavatelem akce je Královéhradecký kraj a letos
poprvé organizačně TVD zajišťují Úřady práce
v Královéhradeckém kraji, tedy i Úřad práce
v Rychnově nad Kněžnou.
Nenechte se mást, pokud si myslíte, že TVD je pouze
pro nezaměstnané. Naopak! Je určen všem –
zaměstnaným, nezaměstnaným, zkrátka všem
„dospělákům“.
Snažili jsme se program vytvořit tak, aby zahrnoval
nejen profesní, ale také zájmové vzdělávání. Můžete
strávit odpoledne třeba se zájmovou aktivitou –
naučte se s počítačem, naučte se plést košíky
z pedigu, přijďte si poslechnout přednášku
psychologa nebo běžte na seminář Zahrádkář od A do
Z. A jestli třeba tajně pochybujete, že Vám dělá
potíže hlasité čtení, nebo nevíte, jak se správně učit
se svými dětmi – taky je pro Vás v programu TVD
ušitá aktivita přímo na míru. Motoristy budou jistě
zajímat novinky v dopravních předpisech, a lidé
předdůchodového věku si mohou přijít poslechnout
přednášku o důchodovém pojištění pod vedením
specialistů z Okresní správy sociálního zabezpečení.
I my na úřadu práce jsme se zapojili do programu, a
přinášíme nejen nezaměstnaným, ale i všem
zaměstnaným, pestrou škálu seminářů na následující
témata:
„Odpoledne s rekvalifikacemi“ – Ve 13 hodin
začíná krátká úvodní informace o rekvalifikacích
z pohledu úřadu práce. Na své si přijdou všichni,
kteří se nějakým způsobem o rekvalifikace zajímají.
Poté se budou zhruba v hodinových blocích
prezentovat jednotlivé vzdělávací instituce, se
kterými úřad práce nejvíce spolupracuje. O jaké
instituce se jedná, se dozvíte v programu na www.krkralovehradecky.cz. Akce se uskuteční se v pondělí
8.11.2010 od 13:00 do 17:45 hod.
„Pracák není strašák!“ – Aneb co děláme, proč to
děláme a jak to děláme? Seminář určený všem, které
zajímá zákulisí úřadu práce – které služby můžeme
nezaměstnaným nabídnout, čím se zabývají
jednotlivá oddělení úřadu práce a také trocha
informací ze zákona o zaměstnanosti. Akce se
uskuteční v úterý 9.11.2010 od 9:00 do 11:00 hod a
ve středu 10.11.2010 od 13:00 do 15:00 hod.
„Učíme se celý život“ – je vám čtyřicet, máte
maturitu, ale chtěli byste vysokou? Je vám dvacet pět
a stále jen se základní školou? Dělejte s tím něco,
poradíme vám jak! Informace o různých formách
vzdělávání. Akce se uskuteční se v úterý 9.11.2010
od 14:00 do 16:00 hod.
„Hledání zaměstnání krok za krokem“ – Jste
nezaměstnaní,
absolventi
škol
s nulovými
zkušenostmi s hledáním zaměstnání, nebo se vám
prostě jen nedaří nové zaměstnání najít? Hrozí vám
výpověď, čeká vás kolotoč přijímacích pohovorů?
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Přijďte si poslechnout odborníky s dlouholetou praxí,
co dělat a jak být úspěšní. Akce se uskuteční se ve
středu 10.11.2010 od 9:00 do 11:00 hod.
Den otevřených dveří v Informačním a poradenském
středisku na úřadu práce – Akce se uskuteční se ve
čtvrtek 11.11.2010 od 9:00 do 11:00 hod.
Testování Comdi – aneb pracovní diagnostika.
Tento test pracovní diagnostiky v hodnotě 800,- Kč si
budou moci zdarma udělat 3 vylosovaní účastníci,
kteří se zúčastní alespoň jednoho z výše uvedených
seminářů a budou vylosováni. Podrobná pravidla naší
mini soutěže se dozvíte od pracovnic úřadu práce na
tel. 950 159 231 – Mgr. Naďa Martincová nebo
950 159 283 – Lada Doležalová, DiS.
Oslovili jsme mnoho organizací a firem z našeho
regionu, které se do TVD zapojily s nadšením, a tak
věříme, že se to promítne i na kvalitě jednotlivých
akcí.
Na závěr ještě jedna důležitá informace – účast na
všech akcích v rámci programu TVD je zcela
zdarma!
Program naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz.
Sledujte také tisk a výlepní plochy, program bude
také již brzy k dostání ve Vašem informačním centru
v tištěné podobě.
Věříme, že si v bohatém programu Týdne vzdělávání
dospělých vybere opravdu každý. Všichni jste
srdečně zváni!
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte
kontaktovat na níže uvedená telefonní čísla:
Lada Doležalová, DiS., tel. 950 159 283
Ing. Alena Martincová, tel. 950 159 310

Linka psychopomoci

Linka psychopomoci je určena lidem, kteří se
nacházejí nejen v psychické krizi. Poskytujeme
sociálně právní poradenství, pomůžeme zorientovat
se v nepříznivé životní situaci. Předáme informace

týkající se všech aspektů duševního zdraví a nemoci.
Poskytneme kontakty na odborníky a zařízení
poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví
z celé České republiky. Naše linka je určena všem,
kteří potřebují poradit, vyslechnout, podpořit.
Provozovatelem linky je Česká asociace pro
psychické zdraví – ČAPZ. Organizace dále zřizuje
Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis
Esprit. Úzce spolupracuje s Psychoterapeutickým
sanatoriem Ondřejov.
Linka psychopomoci je v provozu každý pracovní
den od 9. do 21. hodiny na čísle 224 214 214 nebo
777 783 146 , na e-mailu : psychopomoc@capz.cz či
chatu : www.elinka.iporadna.cz .Volajícím jsou
k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.Pro více
informací navštivte naše stránky: www.capz.cz či
nás kontaktujte na níže uvedeném e-mailu /
telefonních číslech.
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Sociální a zdravotní služby
v domácnostech
Níže uvedené služby vám umožní zůstat doma
a mít přitom zajištěny veškeré potřeby vaše,
domácnosti i vašich blízkých. Nárok na tyto
služby se řídí podmínkami jednotlivých
poskytovatelů, nejsou nárokové pouze z důvodu
věku. Možnosti těchto služeb nejsou neomezené,
bude-li váš zdravotní stav nebo sociální situace
vyžadovat nepřetržitou péči, bude nutné se
obrátit na jiné typy služeb. Vždy vám ale poradí
na obecním úřadě nebo v kterékoli sociální
službě.
Pečovatelská služba
Služba pomáhající seniorům, kteří nezvládají
péči o svoji osobu a domácnost. Je poskytována
zpravidla ve všední dny a domluvíte ji přímo
s poskytovatelem. Starat se o vás budou
kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb.
Pomůže vám:
• postarat se o hygienu a o sebe
• zajistit jídlo a teplý oběd
• uklidit domácnost
• potkat se s vašimi vrstevníky
Odlehčovací služby
Služba pro seniory a pro osoby pečující
o seniory. Je poskytována v domácím prostředí
nebo v sídle poskytovatele jako služba denní či
nepřetržitá. Zajistí takovou míru pomoci v péči
o seniora, aby si pečující dostatečně odpočinul,
zařídil si své záležitosti a dál se mohl o svého
blízkého starat. Službu domluvíte přímo
s poskytovatelem. Péči vám zajistí kvalifikovaní
pracovníci sociálních služeb.
V rámci této služby je pro seniory zajištěno:
• lůžko
• celodenní stravování
• hygiena
• společnost vrstevníků
• příjemné aktivity
Ceny:
Za ubytování zaplatíte maximálně 180 Kč/den,
za celodenní stravu maximálně 150 Kč/den a za
další úkony péče maximálně 100 Kč za 1 hodinu
provádění úkonu. K úhradě úkonů lze využít
příspěvek na péči.
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Kontakty na poskytovatele v Královéhr. kraji:
Diakonie ČCE-středisko BETANIE-evangelický
domov v Náchodě
Špreňarova 1053, 547 01 Náchod 1
telefon: 491 423 154
web: www.betanie.diakoniecce.cz
DUHA o.p.s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
telefon: 495 491 180
web: www.pomocseniorum.cz
Domov pro seniory Marie
Bartoňova 1998, 547 01 Náchod 1
telefon: 491 423 478
web: www.messs-na.cz
Senior centrum Hradec Králové, o.p.s.
Jungmannova 1437/31, 500 02 Hradec Králové 2
telefon: 495 523 414
web: www.senior-centrum-hk.cz
Centra denních služeb a denní stacionáře
Služby jsou seniorům poskytovány v prostorách
poskytovatele, kam jsou dopraveni buď
pečovatelskou službou, nebo rodinou, a tráví tam
každý všední den nebo jen určité dny ve
společnosti vrstevníků. Starat se o vás budou
kvalifikovaní pracovníci sociálních služeb.
V rámci této služby vám pomohou:
•
•
•
•

umýt se
zajistit oběd, najíst se
pobavit se s vrstevníky
trávit čas příjemnými aktivitami

Ceny:
Za oběd zaplatíte maximálně 75 Kč, za celodenní
stravu maximálně 150 Kč/den a za další úkony
péče maximálně 100 Kč za 1 hodinu provádění
úkonu.
K úhradě úkonů lze využít příspěvek na péči.
Kontakty na nejbližší poskytovatele
v Královéhradeckém kraji:
DUHA o.p.s.
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
telefon: 495 491 180
web: www.pomocseniorum.cz
Město Kostelec nad Orlicí
Frošova 1414, 517 41 Kostelec nad Orlicí
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telefon: 724 329 558
web: www.pskostelecno.cz
Městské středisko sociálních služeb Oáza
T.G.Masaryka 1424, 549 01 Nové Město n.M.
telefon: 491 470 476
web: www.msss.wz.cz
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s.
Souběžná 1746/12, 500 12 Hradec Králové 12
telefon: 495 272 242
web: www.csps.unas.cz

osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti,
uvařit si, vyprat a uklidit.
Příspěvek náleží osobě, o kterou má být
pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.
Z příspěvku může občan uhradit buď sociální
službu poskytovanou organizací, nebo péči
blízké osoby.

Domov Dědina
Nádražní 709, 517 73 Opočno
telefon: 493 814 563
web: www.domov-dedina.cz

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let za
kalendářní měsíc
Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být
soběstačný je u každého člověka různá, proto
zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na
pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po
závislost úplnou. Těmto stupňům následně
odpovídá také výše příspěvku v korunách.

Farní charita Rychnov nad Kněžnou
Palackého 111, 516 01 Rychnov n.Kn.
Telefon: 494 534 431

2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí
Turkova 785, 517 21 Týniště nad Orlicí
telefon: 494 371 380
web: www.geriatr.tyniste.cz
Sociální služby města Rychnova n.Kn.
Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov n.K.
telefon: 494 532 959
web: www.pecovatelkyrk.cz
Věra Kosinová – Daneta
Zařízení pro zdravotně postižené
Sukovy sady 660/1, 500 02 Hradec Králové 2
telefon: 495 535 955
web: www.daneta.cz

Příspěvek na péči pomůže uhradit náklady na
sociální službu
Kdy je příspěvek poskytován
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou
především z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby,
a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu
a v soběstačnosti.
Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové
denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání
stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.
Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují
účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost
komunikovat, nakládat s penězi či předměty
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Kde o příspěvek požádat a co bude následovat
O příspěvek je možné požádat na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém
území má žadatel trvalý pobyt. Než na úřad
zavoláte nebo půjdete pro bližší informace, mějte
jasno, jaká osoba nebo organizace bude o vás
nebo vašeho seniora pečovat. Po podání žádosti
bude následovat návštěva sociálního pracovníka
ve vaší domácnosti, který objektivně zjistí
životní podmínky seniora a jeho schopnost
zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačným
v domácnosti. Další podmínkou je vyjádření
posudkového lékaře, případně specialistů.
Výplata příspěvku
Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním
žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být
přiznán a vyplácen nejdříve od počátku
kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno
řízení o přiznání příspěvku. Je tedy obvyklé, že
první výplata příspěvku zahrnuje výplatu
příspěvku i za období, ve kterém probíhalo
správní řízení o posouzení nároku na příspěvek.
Tato doba se obvykle pohybuje v rozmezí 2 až 3
měsíců. Pak je příspěvek vyplácen každý měsíc
složenkou nebo na účet.
Kontroly na využívání příspěvku
Způsob využití příspěvku na péči je náhodně
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kontrolován sociálními pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností.
Pokud se na základě kontroly nebo jiným
způsobem zjistí, že je příspěvek na péči
zneužíván nebo používán v rozporu se
stanoveným účelem, může být:
• výplata příspěvku zastavena
• ustanoven
tzv. „zvláštní příjemce“
příspěvku, který na řádné využití
dohlédne
• příspěvek odňat
Úpravy bytu pro snadný pohyb v domácnosti
Na to, abyste mohli pohodlně bydlet doma
i v pokročilém věku a neodcházeli do domovů
pro seniory předčasně jen kvůli bariérám v bytě,
je nutné začít se připravovat co nejdříve. Proto
s rodinami promyslete následující úpravy prostor
a zařízení bytu a pracujte na jejich zajištění
s předstihem.
Vstup do domu nebo do bytu s co nejmenším
počtem schodů, nejlépe však bez schodů
(usnadníte si tím pohyb směrem ven a dovnitř)
Okolí domu, chodníky na zahrádku rovné,
s kvalitně upravenou dlažbou bez hrbolů
a výmolů (omezíte riziko úrazu)
Pohodlné vytápění na elektřinu nebo plyn,
s ovládáním v bytě (topení pevným palivem je
fyzicky náročné)
Vchodové dveře a dveře v bytě široké alespoň 70
cm (pro případný pohyb na kolečkové židli nebo
na vozíku)
Vchodové dveře a dveře v bytě bez prahů
(omezíte riziko úrazu)
Podlahy rovné, s protiskluzovým povrchem
(omezíte riziko úrazu)
Místo vodovodních kohoutků pákové baterie
(snadnější ovládání)
Plynové spotřebiče vyměnit za elektrické,
nejlépe indukční (omezíte riziko úrazu)
V koupelně dlažba s protiskluzovou úpravou
(omezíte riziko úrazu)
Sprchový kout bez vaničky, s odvodným
kanálem přímo v dlažbě, s pohodlně posuvnými
stěnami nebo jen ochranným závěsem (omezíte
riziko úrazu)
Ve sprchovém koutě madlo a sedátko
zabudované ve zdi nebo alespoň židlička
s protiskluzovými nožkami (omezíte riziko úrazu
a zvýšíte možnost sebeobsluhy)
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Na WC madla nejlépe z obou stran (omezíte
riziko úrazu a zvýšíte možnost sebeobsluhy)
Na WC nástavec na mísu (zvýšíte možnost
sebeobsluhy a vstávání z toalety)
Do kuchyně vysoká židle s širokým sedákem, na
které se dá vsedě pracovat u kuchyňské linky
(omezíte riziko úrazu a zvýšíte možnost
sebeobsluhy)
Úložné prostory v takové výši, aby se do nich
dalo pohodlně dosáhnout ze země (omezíte
riziko úrazu)
Postel dostatečně vysoká, aby se z ní dalo
pohodlně vstát, v případě neklidného spaní
a rizika pádu molitanové „mantinely“ (zabrání
pádu, ale můžete přes ně z postele vstát)
Telefon s dostatečně velkými tlačítky (snadnější
obsluha)
Některé úpravy lze pořídit z příspěvku na úpravu
bytu, jeho získání má však zvláštní podmínky,
o kterých vás informují na městském úřadě.
Dávky sociální péče vám pomohou
kompenzovat zdravotní postižení
Níže uvedené dávky vám umožní kompenzovat
vaše zdravotní postižení, pokud jej máte,
a usnadní vám tak život v domácnosti, péči
o vlastní osobu a soběstačnost.
Nárok na tyto dávky se řídí legislativními
podmínkami,
druhem
a mírou
vašeho
zdravotního postižení a posouzením lékařů
a sociálních pracovníků, nikoli věkem.
Přiznání dávky vás zpravidla zaváže k povinnosti
vrátit příspěvek v případě nedodržení podmínek
pro poskytnutí ve lhůtách konkrétních pro
určitou dávku. Podrobnější podmínky vám sdělí
příslušný obecní úřad uvedený níže v adresáři.
Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních
pomůcek
Příspěvky na pomůcky k odstranění, zmírnění
nebo překonání následků zdravotního postižení.
Úplný výčet kompenzačních pomůcek je uveden
v příloze č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., kde je
vyčíslena i maximální možná výše příspěvku.
Veškeré informace vám poskytnou pracovníci
městského úřadu.
Příklad pomůcek:
Obracecí postel, vodní zvedák do vany, šikmá
schodišťová plošina, čtyřkolka, signalizace
bytového a domovního zvonku včetně instalace,
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světelný nebo vibrační budík, bezdrátové
zařízení
umožňující
poslech
televizního
přijímače nebo jiného zdroje zvuku, kamerová
zvětšovací televizní lupa, digitální zvětšovací
televizní lupa, elektronická orientační pomůcka
pro nevidomé a hluchoslepé, apod.
Příspěvek na úpravu bytu
Jednorázová dávka na úpravu bytu užívaného
k trvalému bydlení, kromě novostavby, která
zatím neslouží k trvalému bydlení. Obecní úřad
může uznat potřebnosti jiných úprav, na které lze
poskytnout příspěvek, než je zde uvedeno.
Za úpravy bytu se považuje:
úprava přístupu do domu, do garáže, k výtahu
včetně schodů, k oknům a na balkon
úprava povrchu podlahy, vyrovnání výšky
podlah mezi místnostmi, zabudování ovládacích
prvků domovní a bytové elektroinstalace, úprava
kuchyňské linky (např. snížení kuchyňské linky,
popř. dalšího nábytku)
• rozšíření prahů dveří
• odstranění prahů
• přizpůsobení koupelny a záchodu včetně
vybavení vhodným sanitárním zařízením
a lehce ovladatelnými bateriemi
• instalace potřebné zvukové nebo světelné
signalizace
• zavedení vhodného vytápění
• vybudování telefonního vedení
• stavební úpravy spojené s instalací
výtahu
Výše příspěvku je stanovena obecním úřadem
s ohledem na příjmy a majetkové poměry
žadatele a jeho rodiny. Příspěvek může být
poskytnut až do výše 70 % prokázaných nákladů
za materiál a práce spojené s nezbytnými
úpravami, včetně projektových prací, nejvíce
však 50 000 Kč nebo 100 000 Kč u příspěvku na
stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout
i formou zálohy (maximálně ve výši 50 %
předpokládané výše příspěvku).
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
a příspěvek na celkovou opravu motorového
vozidla
Příspěvek se poskytuje na období pěti let ve
specifických případech zdravotního postižení.
V případě žádosti o příspěvek na celkovou
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opravu motorového vozidla musí být prokázáno,
že je taková oprava nevyhnutelná.
Výše příspěvku na zakoupení motorového
vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku
na celkovou opravu motorového vozidla činí
nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvků se určí
zejména s ohledem na majetkové poměry
žadatele a osob považovaných podle zákona
o důchodovém pojištění za osoby jemu blízké,
které s ním žijí v domácnosti.
Příspěvek na zvláštní úpravu motorového
vozidla
Jednorázová dávka je poskytována občanu
s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
a podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že
žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své
trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu
motorového vozidla nezbytně potřebuje.
Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto
úpravy.
Příspěvek na provoz motorového vozidla
Jednorázová dávka poskytovaná na období
kalendářního roku občanovi, který je vlastníkem
nebo provozovatelem motorového vozidla.
Poskytnutí se váže na míru zdravotního postižení
osoby nebo osoby blízké, kterou tímto vozem
chce pravidelně dopravovat.
Výše příspěvku činí:
• 7 920 Kč pro občany, kteří mají přiznané
mimořádné výhody pro těžce zdravotně
postižené občany III. stupně
• 3 000 Kč pro občany, kteří mají přiznané
mimořádné výhody pro těžce zdravotně
postižené občany II. stupně .
Příspěvek na individuální dopravu
Jednorázová dávka pro občany se zdravotním
postižením, kteří se pravidelně individuálně
dopravují, nejsou vlastníky nebo provozovateli
motorového vozidla, nebo pro občany, kteří jsou
dopravováni motorovým vozidlem, na jehož
provoz je přiznán příspěvek. Dávka se poskytuje
na období kalendářního roku a činí 6 500 Kč.
Kontakt na úřad:
Městský úřad Kostelec n.O.
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec n.O.
telefon: 494 337 111
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e-mail: podatelna@muko.cz
web: www.kostelecno.cz
Informace pro pečující osoby
Dlouhodobá péče o člena rodiny je velmi
vysilující, náročná. V mnoha případech se
o členy rodiny staráme v době, kdy už i nám síly
ubývají a počet zdravotních problémů narůstá.
Vždy se můžete pro pomoc či radu obrátit na
nejbližšího poskytovatele sociálních služeb nebo
na sociální pracovníky městských úřadů, kteří
mají o sociálních službách přehled a pomohou
vám naplánovat i kombinaci různých služeb tak,
abyste si i vy odpočinuli, měli také svůj volný
čas. Přitom ale bude o vašeho blízkého postaráno
a on bude moci zůstávat s vámi doma.
Příspěvek na péči
V případě, že váš blízký je příjemcem příspěvku
na péči, mějte na paměti povinnosti, které jako
pečující osoba máte ze zákona o sociálních
službách: povinnost písemně ohlásit příslušnému
úřadu, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala, přijetí oprávněné osoby do
nemocnice nebo odborného léčebného ústavu
a propuštění z tohoto zařízení.
Kluby pro pečující
Královéhradecký kraj podporuje mimo jiné
i aktivity pro osoby, které celodenně pečují
o člena rodiny. Máte-li zájem, hledejte ve svém
okolí organizaci, která pro vás zajistí vzdělávací
i relaxační aktivity. Ve společnosti lidí, kteří také
pečují o své blízké, si vyměníte zkušenosti,
odpočinete si a naberete síly.
Občanské sdružení Podzámčí“Spolu to zvládneme“
-klub pro pečující nejen o seniory
Žiželická 92, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
telefon: 604 240 344
e-mail: Daniela.Luskova@seznam.cz
web: www.podzamci.cz

Čerpáno z publikace „Doma je doma“, která
byla vytvořena ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje
a Základní uměleckou školou v Novém
Bydžově, která poskytla ilustrace. Text brožury
vypracovaly: Ing. Daniela Lusková, Ing.
Štěpánka Holmanová, Jana Pšeničková
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Provozovna firmy se nachází v prostorách
bývalého statku
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Borohrádek – pohled do historie

Fotografie spolku vojenských vysloužilců „Lützov“ z roku 1891

Spolek vojenských vysloužilců „Lützov“ v Borohrádku byl založen 1.12.1882.
Prvním velitelem byl František Kaplan čp. 49. Od roku 1884 byl velitelem Josef Kupka.
Svěcení spolkového praporu s velkou slavností bylo 21.5. 1888. Tento spolek provozoval svoji
činnost až do roku 1918 do skončení první světové války.
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Historie
Čtení z kroniky města - rok 1926
„Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Borohrádku konal svoji řádnou valnou hromadu dne 3. ledna 1926. Dle
zprávy pokladní činil příjem sboru v roce 1925 6.950.56 Kč, vydání 5.800.20 Kč. Podpůrný fond obnášel
Kč 2.805.76, fond na motorovou stříkačku, kterou sbor hodlá koupiti, činí 9.521.07 Kč. Okresní správní
komise v Kostelci nad Orlicí darovala ve prospěch tohoto fondu 5000,-- Kč, 3 pojišťovny úhrnem 800,-Kč a t. d. Obec Borohrádek vložila do rozpočtu na rok 1926 ve prospěch fondu na motorovou stříkačku
částku 5000,-- Kč.
Počasí v lednu
Na Nový rok +6°C. Deštivo až do 11. ledna. Od 17. do 24. ledna zima, -10°C. Dne 25. ledna opět již
tepleji, +13°C. Do konce měsíce deštivo.
Masopust 1926
10. ledna 1926 pořádán ples sboru dobrovolných hasičů v Borohrádku.
24. ledna ples tělocvičné jednoty „Sokol“.
31. ledna kostýmní merenda ochotnického spolku „Klicpera“.
6. února ples F. D. T. J.
14. února ples místní organizace českosl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské
v Borohrádku.
Oslava 1. máje
Na oslavu 1. máje, svátku práce, sehrál dorost českosl. strany národně-socialistické 30. dubna divadelní
hru: „Za hříchy otců“.
Velmi pěkné počasí, teplota vzduchu 32°C.
Obecní les
Obec musí ve svých lesích hospodařiti podle odborníkem sestaveného určitého hospodářského plánu.
V době jarní bylo v obecním lese zhotoveno 17 m3 palivového dříví ze souší, 5 sloupů telegrafních pro
elektrické vedení a 1. kláda. Byla pořízena porostní mapa, kterou zhotovil p. Robert Seidl.
Povětrnost
Měsíc květen byl celkem deštivý a chladný. Na začátku vystoupily teploty až na 36°C. Pak však klesly až
na 8°C. 17. května byl silný mráz.
Měsíc červen započal také deštivě. V sobotu 5. června byly lijáky, které trvaly místy až 19 hodin. Nejvíce
byly postiženy střední a severovýchodní Čechy. Všechny řeky se rozvodnily. Prudké lijáky způsobily
velké škody i na železničních tratích. Značně utrpěla slibná letošní úroda. I naše Tichá Orlice stala se
dravou a rvavou jako posledně 31. prosince 1925. Od splavu valily se vody po lukách a polích až dolů ke
Žďáru za vše zatopily. Dolní luka byla celá pod vodou. Ohrožena byla i trať z Chocně do Újezda, neboť
od Chocně přes Běstovice k Újezdu byla jedna hladina vody. Teprve 16. a 17. počala voda značněji
klesat. Veliké škody natropila i Divoká Orlice. V Častolovicích zatopeno bylo celé náměstí a Čestice byly
téměř celé pod vodou. Část silnice k Borohrádku byla až po kolena zatopena. Škody jsou značené,
zejména na lukách.
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Divadlo v přírodě
V neděli 18. července sehrál ochotnický spolek „Klicpera“ v přírodě „na Klučích“ divadelní hru
„Probuzenci“ za účasti asi 100 účinkujících, která měla všestranný úspěch.
Úprava břehu Tiché Orlice
Dne 18. srpna konáno bylo zemských úřadem místní komisionelní šetření o úpravě břehů Tiché Orlice
nad mostem v Borohrádku. Vzhledem k tomu, že projektovaná úprava shledána byla účelovou a nikdo
z účastněných proti jejímu provedení ničeho nenamítal, bylo komisionelní řízení ukončeno a podepsán
příslušný protokol. Příspěvek obce činí 10 %, okresu také 10 %, samotný příspěvek činí 35 %. Náklad je
rozpočten cca na 200.000,-- Kč. Upraveno bude 245 km na levém břehu a 135 km na pravém břehu
Orlice.
Betonování koryta Velinského potoka
Po usnesení obecní rady ze dne 29. dubna bylo v srpnu přikročeno k vybetonování koryta odbočky
Velinského potoka, která protéká městečkem v délce cca 192 km, kde působí sousedům neupravením
škody. Náklad na úpravu činil 21.531.07 Kč. Sousedé - nájemníci se uvolili přispěti na tento náklad 15 %.
Úprava byla ukončena 11. září a působí pěkným vzhledem. Záleží nyní na sousedech, aby jej udržovali
v čistotě a pořádku.“
/RED/

Z redakce zpravodaje:
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•
•
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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 15.1.2011
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