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5. SPORTOVNÍ PLES,
který se uskuteční 22.2.2014
od 20.oo hodin
v sokolovně Borohrádek
Hraje hudební skupina DUALL
Vstupné 80 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek
Radek Sazima - tel.č. 604 925 582

BŘEZEN
Město Borohrádek
si Vás dovoluje pozvat na

PLES MĚSTA BOROHRÁDEK,
který se koná 22.3.2014
od 20.oo hodin
v sokolovně Borohrádek
Hraje hudební skupina JAMES BAND

Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek na MěÚ
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 18. 11. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Smlouva č. RG/2013/126SDH/MV/3.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IZ-122000247/VB/01 název stavby: Borohrádek, Nerudova
28/3, BD2-přel.NN, kNN.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu
573/13, ulice Jiráskova, na dobu určitou od
25.11.2013 do 24.11.2015.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem mobilní
buňky na dobu určitou od 26.11.2013 do 25.11.2014.
*Zveřejňování zpravodaje v systému krajské knihovny
na základě „Smlouvy o poskytování elektronických
online zdrojů“.
*Rozpočtové opatření č. 28/2013.
*Vyvěšení záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou
dne 29.12.1999 ve znění dodatků č. 1-3 na
provozování ČOV a veřejné kanalizační sítě města
Borohrádek.
*Uložení kabelového vedení NN v pozemku p.č. 958
v k.ú. Borohrádek.
*Žádost JSDHO o využití části dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 59.000 Kč na nákup
gumového nafukovacího člunu.
Bere na vědomí:
*Uzavřenou darovací smlouvu mezi firmou SERAFIN
CAMPESTRINI, s.r.o. Husova čp. 31, Borohrádek a
městem Borohrádek na financování kultury v obci.
Zamítá:
*Zápis v publikaci „Česká republika – města a obce“.

Výtah z usnesení rady ze dne 16. 12. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování ČOV a
veřejné kanalizační sítě města Borohrádek.
*Rozpočtové opatření č. 29/2013, 30/2013.
*Sponzorování
slavnostního
vyhlášení
ankety
„Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2013“.
*Zahájení řízení o povolení instalace zrcadla při
výjezdu z místní komunikace v Šachově.
*Výběr firmy Ateliér Macas, Ing. Arch. S. Macas Br.
Veverkových 2717, Pardubice na akci: Projektová
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dokumentace ke stavebnímu povolení, výběrovému
řízení a realizaci stavby pro lokalitu Západní louka
v Borohrádku“ včetně předložené smlouvy o dílo.
*Variantu č. 2 studie: Borohrádek – zastávka BUS,
přechod pro pěší, revitalizace MK.
*Smlouvu o spolupráci s firmami BD1 CLEVER s.r.o.,
Hradec Králové, IČ 28828330 a s BD2 Nerudovka
s.r.o., Pardubice, IČ 28854080.
*Vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 204/3 trvalý
travní porost o výměře 10.947 m2.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 573/14 na dobu určitou od 1.1.2014 do
31.12.2014.
*Ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím zaslání aktualizovaného
jmenného složení zastupitelstva s uvedením rady
včetně politického zaměření.
*Žádost o zvýšení odpisového plánu pro rok 2013.
Bere na vědomí:
*Volné dny ve školním roce 2013-2014.
*Zápisy z jednání kontrolního výboru za rok 2013.
Zamítá:
*Registraci na internetovém portálu www.ziveobce.cz
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 16. 12. 2013

Bere na vědomí:
*Kontrolu úkolů uložených ZM.
*Bere na vědomí připomínku Ing. E. Machka k záměru
využití areálu ŽPSV a doporučení radě města do
příštího zasedání zastupitelstva připravit časový
harmonogram vypracování materiálů k budoucímu
využití areálu ŽPSV.
*Připomínku Ing. V. Bohuňka k nutnosti urychleně
vypracovat LHP.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Libor Hemelík,
Hana Adamcová, Ing. Peter Janeba.
*Kupní smlouvu na odkup areálu ŽPSV a.s., mezi
prodávajícím ŽPSV a.s., Uherský Ostroh a kupujícím
městem Borohrádek.
*Zprávu o výsledku výběrového řízení na dodavatele
veřejné zakázky malého rozsahu: „Poskytnutí úvěru
na odkoupení areálu stavební výroby ŽPSV a.s.
v Borohrádku“.
*Uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na
dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu:
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„Poskytnutí úvěru na odkup areálu stavební výroby
ŽPSV a.s. v Borohrádku“.
*Rozpočtové opatření č. 30.
*Žádost na odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí
ze dne 9.8.2006 na bytovou jednotku č. 573/1 o
velikosti 1+3 s příslušenstvím o výměře 89,05 m2 v I.
NP bytového domu čp. 573, ulice Jiráskova,
Borohrádek, včetně podílu na st.par.c.p.č. 1020 a
podílu na st.parc. č. 646/42 vše v k.ú. Borohrádek.
*Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na b.j.
573/1 domu čp. 573, ulice Jiráskova, Borohrádek
včetně podílu na st.parc. p.č. 1020 a podílu na st.parc.
č. 646/42 vše v k.ú. Borohrádek za cenu 997.517 Kč.
*Rozpočtové provizorium pro I. čtvrtletí roku 2014.
*Čerpání finančních prostředků v rozsahu skutečného
rozpočtu města Borohrádek za totéž období roku
2013. ZM zároveň pověřilo správce rozpočtu provést
rozpočtové změny i mimo § s tím, že RM a ZM
budou s provedenými opatřeními podrobně seznámeni
na nejbližším zasedání.
Ukládá:
Starostovi města:
*Podepsat smlouvu na koupi areálu stavební výroby
ŽPSV a.s. v Borohrádku
*Podepsat smlouvu s ČS a.s., na poskytnutí úvěru za
účelem odkoupení areálu stavební výroby ŽPSV a.s.
v Borohrádku.

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, rok s koncovým číslem 13 je
úspěšně za námi a nepřinesl nám na rozdíl od
podkrkonošských obcí, které postihly v roce 2013
katastrofální povodně, naštěstí nic mimořádného.
Zmiňuji se o tom proto, že jsem měl možnost
tragické následky povodní a obrovské neštěstí
postižených rodin z titulu krajského zastupitele
osobně vidět a věřte mi, že jsem v tom okamžiku
děkoval osudu, že nás nic podobného nepotkalo.
Značné škody na obecních majetcích a složitá situace
řady občanů neponechaly netečné ani naše
zastupitelstvo, které se ve shodě s řadou dalších měst
a obcí rozhodlo k jednomyslnému odsouhlasení
stotisícové solidární pomoci nejvíce postižené obci
Rudník. Starosta Rudníku nám v zastoupení občanů
za danou pomoc osobním dopisem poděkoval a
právě díky rychlé pomoci nejen od nás je dnes
Rudník z nejhoršího venku.
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Rok 2013 byl pro nás z tohoto pohledu
bezproblémovým rokem, který nám umožnil plnit
všechny běžné povinnosti, podporovat veškeré
aktivity spolkové, klubové činnosti a tradičně také
servírovat i solidní menu pro duševní potravu
v oblasti kultury. Kromě běžných oprav bylo naším
hlavním cílem pokračovat ve vylepšování našeho
prostředí. S očekávanými komplikacemi jsme
přetrpěli rozkopané centrum města, které se podařilo
po celkové rekonstrukci uvést během necelých tří
měsíců do odpovídajícího stavu. Konec roku jsme
tak mohli prožít v pěkném prostředí vylepšeném o
novou vánoční výzdobu. Ta mimochodem měla až
nečekaný úspěch, sklidila řadu pochval od lidí
z okolí, ale i od cizích, projíždějících Borohrádkem.
Nový rok je pro každého z nás obvykle dalším
novým začátkem, spojujeme jej s novými nadějemi,
přáními, předsevzetími a cíli. Z pohledu města je
velmi optimistické, že po nabytí účinnosti změny
zákona o rozpočtovém určení daní, by si mělo město
podle analytiků finančních ústavů polepšit již letos a
každý další rok v příjmech města minimálně o 5-6
mil. Kč. Tak významná částka nám umožní daleko
rychleji a ve větších objemech investovat do dalšího
rozvoje města a přijímat strategická rozhodnutí
zásadního významu. Nová situace nám i z tohoto
důvodu umožnila ještě koncem roku ukončit veškeré
spekulace o různých scénářích a budoucích záměrech
s areálem ŽPSV, který jsme se rozhodli po
vyhodnocení všech kladů a záporů koupit. Kromě
zhodnocení majetku města o 8,5 ha pozemků
s příslušným nemovitým majetkem jsme tak
definitivně vyloučili v dané lokalitě eventuální rizika
jakékoliv budoucí zátěže. Nákup nemovitého a
movitého majetku nás stál celkem 14,2 mil. Kč.
Přechodné období budoucích nákladů spojených
s nutnou údržbou plánujeme pokrýt ze stávajících a
nových nájmů, které připravujeme. Dalším krokem,
který jsme již učinili, je dopracování územní studie,
kterou v současné době konzultujeme ve třech
variantních řešeních. Konečnou verzi zmíněné studie
uplatníme následně ve 2. změně územního plánu,
čímž si vytvoříme podmínky pro plánovanou
proměnu daného území.
V první fázi vlastní
realizace bude podle předpokladu prioritou přestavba
administrativní budovy na bydlení, demolice
vytypovaných objektů a práce na rozšíření sítí
stávající infrastruktury. Připravovaná studie bude
proto pro další postup klíčová. Jejím schválením
rozhodneme o budoucí tváři daného území a bude
definitivně zcela jasné, které objekty budou určeny
k demolici a které nabídneme k přestavbě.
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Důležitým argumentem pro konečné schválení
odkoupení areálu ŽPSV byla kromě eliminace
veškerých rizik a možnosti zatraktivnit dané území
také ekonomická výhodnost přijatého rozhodnutí.
Rozhodným záměrem je, že po zhodnocení území
nabídneme řízeným způsobem většinu pozemků
k zpětnému prodeji za vyšší než nákupní cenu.
Připomenu jen, že nákupní cena se vším všudy činila
přibližně 167 Kč/ m2. Předběžná, zatím nejnižší
nabídka na kompletní demolici „na klíč“, by zvýšila
cenu pozemku na 390 Kč. To je samozřejmě dobré
číslo, přesto v dané chvíli nejdražší varianta a jen
jedna z mnoha dalších eventualit, které můžeme
využít. Demoliční práce spojené s vyčištěním území
je možno zajistit rovněž několika jinými způsoby.
Jednou z uvažovaných alternativ je i současná
nabídka pracovního úřadu na zaměstnání až 20
vybraných pracovníků na takzvanou ruční demolici,
která by umožnila další využití, případně odprodej
zbytkových materiálů (cihel, panelů apod.). Mzdové
náklady by v tomto případě hradil z větší části
pracovní úřad. Očištěné a zasíťované pozemky, které
se v souladu se změnou územního plánu překlopí na
stavební parcely, budou mít výrazně vyšší hodnotu.
Cena pozemků, určených ke stavění, se v lokalitě
poblíž centra města pohybuje mezi 700 – 900 Kč/m2.
To bude s dalším předpokládaným růstem cen
pozemků, jejichž význam se s přijetím novely
občanského zákoníku ještě výrazně zvýšil, významný
přínos pro příjem města a poskytne s ohledem na
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budoucí záměry i další řadu pozitivních synergických
efektů, které přispějí k budoucímu rozvoji města.
Bude na zastupitelích, jakou cenu pro prodej
v daném čase schválí a jakou strategii přijmou.
Připomenu jen, že značný význam má pro rozpočet
obce každý nový obyvatel, který se na adresu našeho
města přihlásí. Za každého občana získává naše
město podle nových pravidel do rozpočtu přibližně
11.000 Kč. Borohrádek má, bezpochyby vzhledem
ke své poloze a okolní krajině, všechny předpoklady
pro upoutání zájmu mladých rodin o bydlení v našem
městě. Můžeme již dnes nabídnout solidní
infrastrukturu, bezproblémovou dopravní dostupnost,
fungující služby starající se o pořádek a bezpečnost
našich obyvatel. Pokud se toto podaří, bude to
bezpochyby i významný impulz pro potencionální
investory, kterým nabídneme v souladu s 2 změnou
územního plánu prostory pro podnikání v okrajových
částech průmyslové zóny města.
Územní část bývalého areálu ŽPSV je pro nás
sice novou výzvou, ne však jedinou, a proto i letos
připravujeme v souladu s rozpočtovým výhledem
vyvážený návrh rozpočtu, v kterém počítáme
s přípravou a plošnou realizací celé řady nových akcí
v k.ú. Borohrádku i Šachově.
Na závěr mi dovolte, abych na počátku nového
roku 2014 popřál každému z vás, aby to byl rok
splněných přání, každodenní pohody a pevného
zdraví.
Milan Maček, starosta
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Informační servis městského úřadu
Provozní doba Městského úřadu Kostelec nad Orlicí
Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny
nejsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovat i v ostatních pracovních
dnech, tj. v úterý a čtvrtek od 8:00 do15:00 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin.
Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů si dovolujeme doporučit zejména
a) maminkám na rodičovské dovolené /v případě vyřizování dokladu pro malé dítě je pořízení snímků obličeje ve
většině případů časově náročné - cca 30 minut/,
b) důchodcům,
aby využívali provozní dobu úřadu mimo pondělí a středu od 15:00 hodin /exponovaná doba pro příchozí ze
zaměstnání/.
Petra Čermáková, telefon 494 337 280 – občanské průkazy
Helena Slezáková, telefon 494 337 258 – cestovní doklady
ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo do 12.oo hodin
25.01.
26.01.
01.02.
02.02.
08.02.
09.02.
15.02.
16.02.
22.02.
23.02.
01.03.
02.03.
08.03.
09.03.
15.03.
16.03.

MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Štulík Richard

nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám a Vašim
občanům co nejsrdečněji poděkovali
za celoroční spolupráci a vyjádřili
Vám velký vřelý dík, jelikož bez
Vás, Vašich obětavých pracovníků a
občanů, kteří nám darují věci, bychom naši činnost
nemohli vykonávat. Zorganizováním sbírky ošacení,
bot a dalších věcí jste pomohli nejen životnímu
prostředí, ale hlavně lidem, kteří materiální pomoc
potřebují a jsou za ni nesmírně vděčni. V roce 2013
jsme poskytli azylové ubytování 83 lidem z okraje
společnosti a dali jim i možnost pracovního uplatnění.
Ve spolupráci se sociálními odbory v celé ČR a
v našich výdejních střediscích jsme poskytli přes 2000
tun materiální pomoci.
Bohužel sběrem použitého ošacení se začaly zabývat i
komerční firmy, které sice deklarují také humanitární
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736 419 151
494 371 781
494 667 154
494 622 114
494 371 031
494 542 102
494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 088
603 252 766
494 383 417
494 515 694
494 515 693

pomoc, ale ne vždy je to pravda. Některé vyhlašují
sbírky v ulicích Vašich měst, ale bohužel přecení své
možnosti a věci nestačí sesbírat, ty pak leží v ulicích a
dělají nejen nepořádek městu, ale je hlavně narušena
důvěra lidí. Toto vysvětlení podáváme proto, jelikož
jsme po celý rok řešili stížnosti z měst a obcí na
organizaci sbírek, které jsme však nepořádali, ale
občané si nás často s těmito akcemi spojují. V současné
době pracujeme na tom, aby sbírky, které pořádá
Diakonie Broumov, byly jednoznačně identifikovatelné
a naše idea POMOC POTŘEBNÝM byla to hlavní, co
Vás i nás spojuje.
Závěrem bychom Vám a všem Vašim občanům chtěli
popřát do nového roku mnoho pracovních a osobních
úspěchů. Věříme, že naše spolupráce bude i v novém
roce pokračovat.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie Broumov
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Malé ohlédnutí do předvánočního času

koncertu byli
zážitkem.

odměněni

nevšedním

hudebním

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Advent jsme zahájili v Borohrádku na náměstí
2.prosince 2013 vystoupením dětí borohrádeckých
škol – z mateřské školy, základní školy T.G.
Masaryka, církevní základní školy. Program pak

Vánoční koncert v Šachově

doplnili žáci Základní umělecké školy z Týniště nad
Orlicí. Všechna vystoupení probíhala v kulisách
nově instalované vánoční výzdoby náměstí. Pro
návštěvníky byly připraveny různé pochutiny –
opékané klobásky, grog, svařené víno, horká
medovina, preclíky, aj.

Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice v sobotu
21. prosince 2013 spojili mnozí s procházkou
nezasněženou předvánoční přírodou.
Svátečně vyzdobený šachovský kostelík měl
neopakovatelnou atmosféru umocněnou zapadajícím

Vánoce jsou přede dveřmi
Ve středu 12. prosince 2013 bylo možné v městském
kině zhlédnout komponované vystoupení žáků
Základní umělecké školy z Týniště nad Orlicí a žáků
její pobočky v Borohrádku.
sluncem. Vystoupení flétnového souboru Základní
umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou I FLAUTI
MATTI a SVM BANDu ze Skuhrova sklidilo velký
potlesk a bylo milým zastavením před nadcházejícími
Vánocemi.

Silvestrovský ohňostroj 31. prosince 2013

Vánoční koncert v Borohrádku
V kostele sv. Michaela Archanděla zazněla v pátek
20. prosince 2013 Česká mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby v podání orchestru Základní umělecké školy
z Týniště nad Orlicí a pěveckého sboru Carmina z
Rychnova nad Kněžnou se sólisty. Návštěvníci

6

Vše nejlepší v roce 2014
/RED/
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Knižní novinky
Dospělí:
Victor C.
Garwood J.
Patterson J.
Potterová M.
Francis D.
Brodeková A.
Vondruška V.
Silva D.
Murakami H.
Jo Nesbo
Kepler L.

My tři
Kořist
Výstraha
Inspirace z korálků
Hra s čísly
Papír, umělecká tvorba a
dekorace
Přemyslovská epopej IV.
Král básník Václav II.
Padlý anděl
Norské dřevo
Levhart
Písečný muž

A4 černobílý obrázek 6 Kč
Internet zdarma

Výpůjční doba leden – únor 2013
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail Knihovna.Borohrádek@seznam.cz

Děti:
Jínová S.
Francková Z.
Stumpfová S.
Dixon D.
Geislerová D.
Schröder P.
Blesiusová S.
Boehmeová J.
Stumpfová S.
Wilsonová J.
Wilsonová J.
Braunová P.

Winx – Jaká jsi
Za tvou lásku díky!
Krůček od propasti
Tanec srdcem a duší
Kdyby dinosauři žili dnes
Vanda – Liga proti holkám
Lukášův dračí kamarád
Veselé příhody malého tygříka
Psí trampoty
Zuzka tančí srdcem a duší
To nejhorší na mé sestře
Čtyři děti a skřítek
Klub radostí dnešního dne

CENÍK SLUŽEB
Poplatky za služby knihovny
 Celoroční půjčovné: dospělí 50 Kč
 děti 30 Kč
 důchodci 30 Kč
 studenti 30 Kč
Upomínky za pozdní vrácení knih
 nultá neodesílaná upomínka 10 Kč
 další odeslaná upomínka 20 Kč
 doporučený dopis 100 Kč
Ztráta publikace
 do výše současné ceny + zpracování publikace
 poškození čárového kódu 20 Kč
 ztráta průkazu 20 Kč


Ostatní služby
 Výpůjčka prostřednictvím meziknihovní
výpůjční služby (MVS) 40 Kč
 Tisk dokumentů formát A4 - 2 Kč stránka
 3 Kč oboustranně
 Informace o rezervaci sms, e-mailem zdarma,
poštou 10 Kč
 Tiskárna internetu: A4 černobílý text 2 Kč
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Klub důchodců Borohrádek Vás zve
do městského kina na

„Nedělní odpolední čaje“
Dne 26. ledna 2014 ve 14.oo hodin
Dne 04. února 2014 ve 14.oo hodin
Dne 23. února 2014 ve 14.oo hodin
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje BLEKSKOTY
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Klub důchodců
Vážení občané,
jistě je vám známo, že v našem městě již mnoho let
působí Klub důchodců, organizace, která svojí činností
přispívá ke zlepšení a zkvalitnění života občanůseniorů. V současné době máme 78 členů, z toho
většinu tvoří ženy. Dovolte mi, abych vás jménem
výboru Klubu důchodců v Borohrádku seznámil s jeho
činností za rok 2013.
Náš klub v současné době řídí výbor v tomto složení:
Pírková Hana, předseda,
Matějíčková Irena, jednatel
Michaličková Marie, hospodář
Karásek Josef, kulturní záležitosti
Revizní komisi tvoří naše členky:
Majáková Marie
Marková Marie
Členové klubu se pravidelně scházejí ve své klubovně
jednou týdně a to vždy ve čtvrtek v odpolední době
mimo měsíců července a srpna. V těchto dvou měsících
však někteří z nich nezahálejí, ale pořádají m.j. i
cyklistické vyjížďky po našem nádherném okolí. Na
schůzkách v klubu projednáváme veškeré organizační
záležitosti a ve zbytku času vždy následuje volná
diskuse a zábava členů. Tato setkání jsou pro
všestranné zájmy ode všech členů velmi kladně
hodnocena.
Výše uvedená činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil a nakonec se
uskutečnilo i několik dalších akcí pro zpestření našeho
seniorského života.
Nedílnou součástí naší činnosti je organizování
poznávacích autobusových zájezdů a to hlavně díky
finančním prostředkům, které nám jsou poskytovány
Městským úřadem v Borohrádku. Za to mu patří vřelý
dík. Rovněž kladně hodnotíme i vstřícnost
kompetentních pracovníků městského úřadu v kladné
vyřízení našeho požadavku k zapůjčování prostor
místního kina pro naše plánované akce, které tak
můžeme provádět v důstojném prostředí.
Všechny plánované autobusové zájezdy jsou s ohledem
na fyzickou náročnost voleny tak, aby se jich mohlo
zúčastnit co nejvíce zájemců našeho klubu. Největším
problémem při plánování nových akcí je najít další
lokality a místa příštích zájezdů, neboť většina z nás
mnoho hezkých a zajímavých míst v naší republice již
navštívila. Proto vítáme, když někteří členové našeho
klubu svými podnětnými návrhy přispívají při jejich
dalším organizování.
Dne 16.5.2013 jsme se zúčastnili hezkého zájezdu do
Jilemnice, kde jsme navštívili velice zajímavou a
poutavou prohlídku malé sklárny, kde se ručně vyrábějí
vánoční a i jiné dekorační skleněné ozdoby, které se
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vyvážejí do celého světa. Je až udivující, že v tak
jednoduchých a prostých podmínkách lidé vytvářejí
takové nádherné skvosty. V odpoledních hodinách jsme
navštívili známé zahradnictví Kruh u Jilemnice, kde si
někteří naši členové zakoupili a odvezli domů krásné
květiny. Pro velký zájem seniorů jsme cestovali dvěma
autobusy.
Kdo by neměl rád dobré moravské víno. Proto se dne
27.9.2013 uskutečnil autobusový zájezd do vinného
sklípku v Hustopečích. Všech 43 účastníků mimo jiné
ochutnalo i dobré moravské speciality. Návrat domů
byl v pozdních nočních hodinách.
Rovněž tradicí se stávají i zájezdy do Polska, jmenovitě
města Kudowa Zdrój. Zde si mimo prohlídku města a
jeho pamětihodností každý účastník má možnost
nakoupit zboží, které na našem trhu vždy nenalezne.
Tento zájezd se konal dne 17.10.2013.
Při organizování těchto zájezdových akcí vždy dbáme
na maximální využití kapacity autobusu, a proto
v některých případech doplňujeme počet volných míst i
o další zájemce z našeho města.
Dne 5.6.2013 se uskutečnilo sportovní setkání seniorů v
rámci Královéhradeckého kraje, kterého se za náš klub
zúčastnilo 22 členů. Soutěžilo se v plavání, běhu na 100
metrů, střelbě ze vzduchovky a dále v přetahované a
flaškované. Naši účastníci vybojovali 2 zlaté, 2 stříbrné
a 1 bronzovou medaili. Za jejich snahu a bojovnost jim
vyslovujeme velký obdiv a vřelý dík.
Královéhradecký kraj byl také organizátorem Dne
seniorů, který se konal 9.10.2013 v Hradci Králové.
Zde si všichni přítomní vyslechli zajímavé přednášky z
oblasti seniorského života, kultury a jiných zajímavých
činností. Za náš klub se této akce zúčastnili paní
Hejhalová, paní Matějusová a pan Pazourek.
Dne 9.3.2013 jsme v místním kině spolu s obyvateli
Domova důchodců v Borohrádku oslavili Mezinárodní
den žen. Nad touto akcí měla záštitu městská
organizace KSČM. Závěr oslavy byl jako vždy
ukončen volnou zábavou doplněnou příjemnými
melodiemi a tancem.
Svátek matek jsme oslavili dne 12.5.2013, kde pro
dobrou pohodu a náladu všem přítomným zahrála
k tanci a poslechu naše osvědčená hudební dvojice
Luděk Černý a Jiří Jehlička hezké melodie. I tato akce
byla přítomnými členy kladně hodnocena.
Tak jako každý rok, tak i letos na jaře a na podzim,
naše členky zajišťovaly v městském kině humanitární
sbírku šatstva. Svůj hezký vztah k dětem projevily i při
oslavě dětského dne, kde se aktivně zúčastnily
výpomoci při zajišťování občerstvení.
I za tyto dvě záslužné činnosti ve volném čase jim patří
poděkování, zvláště pak paní Haně Pírkové, která se na
tyto akce vždy svědomitě připravuje.
Náš klub rovněž pořádal bazárek dětského oblečení, o
který byl velký zájem. Tato akce se uskutečnila
17.10.2013.
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Je už naší tradicí, že každoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Tato akce se konala
v místním kině dne 28.3.2013 a naše blahopřání přijali
následující paní a pánové:
Josef Dvořák, Emil Junek, Alena Karásková, Stanislava
Krpačová, Soňa Lokvencová, Marie Majáková, Zdeněk
Nekvinda, Jaroslav Pazourek, Bohuslav Rautenkranz,
Jana
Sazimová,
Anna
Sedláková,
Danuta
Seidenglanzová a Marie Sýkorová. Další akce proběhla
dne 13.12.2013. Zde jsme popřáli Heleně Adamcové,
Marii Čermákové, Aleně Kubátové, Josefu Kubátovi a
Libuši Zumrové.
Na těchto slavnostních setkáních obdrží jubilanti
hezkou kytičku a posléze s nimi vždy setrváme
v přátelském a milém ovzduší. Dovolte mně, abych
všem našim letošním jubilantům touto cestou ještě
jednou popřál do dalších let mnoho úspěchů a hlavně
hodně tolik potřebného zdraví.
Na tento rok jsme na zimní období v místním kině
připravili konání odpoledních čajů. Hudbu pro poslech
a tanec si hradíme z vlastních prostředků. Rovněž tak
financujeme i každoroční ukončení roku, které se
v roce 2013 uskutečnilo 27. prosince v restauraci Na
náměstí.
K naší činnosti a životu v klubu za rok 2013 byla
výborem a revizní komisí vypracovaná zpráva, která
byla projednána a schválena na výroční členské schůzi
dne 21.11.2013 v místním kině.
Tolik, alespoň krátce, k našemu životu v klubu. Věřím,
že v jeho další činnosti a rovněž v jeho činorodé práci
se budeme snažit pokračovat tak, aby všichni jeho
členové byli po celý další rok 2014 co nejvíce
spokojeni.
Vážení občané, závěrem chci pozvat všechny ty
z vás, kteří dovršili důchodový věk, aby přišli mezi nás
a rozšířili naše řady. A úplně na závěr mi dovolte,
abych vám jménem všech členů klubu, našeho výboru i
jménem svým popřál v novém roce 2014 hodně
pevného zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Josef Karásek

kde již byly připraveny prostory pro taneční zábavu.
Účast byla hojná, neboť na tuto akci se naši senioři
vždy dlouho dopředu těší. Komu zdraví dovolilo, ten
tančil, kdo nemohl či nechtěl, ten pouze poslouchal a

mnoho klientů si také zazpívalo spolu s muzikou.
Někteří klienti si také zavzpomínali na své dětství nebo
na to, jak i k nim domů chodil Mikuláš a naděloval
dobroty jejich dětem. Příjemnou atmosféru nám svojí
hudbou vytvořil pan Vávra, kterému patří náš dík.
Touto akcí tak vlastně začalo to pravé čekání na
Vánoce. Ty někdo stráví doma, v kruhu svých blízkých
a těm, kterým to nebude z různých důvodů dopřáno, se
budeme snažit vytvořit příjemnou vánoční atmosféru u
nás, v domově pro seniory.
Touto cestou tedy všem, našim klientům, jejich
rodinám a v neposlední řadě i zaměstnancům, přejeme
příjemně a klidně prožité vánoční svátky a do nového
roku 2014 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Blanka Frumarová
Stoleté životní jubileum paní Jarmily Pohlové
Na konci roku 2013 oslavila významné životní
jubileum naše klientka paní Jarmila Pohlová. Narodila
se před neuvěřitelnými 100 lety a ve svém životě tak
zažila a viděla mnohé.

Domov důchodců
Mikuláš v Domově důchodců Borohrádek
Mikulášská nadílka a další typicky zimní radovánky
bývají často spojovány s dětstvím. Pravdou ale je, že
k prosinci a blížícímu se konci roku patří, stejně jako
advent a Vánoce. Také proto pro naše klienty
pravidelně každý rok pořádáme Mikulášskou nadílku,
po které následuje taneční zábava. Nejinak tomu bylo i
letos.
Ve čtvrtek 5. prosince k nám tedy zavítali Mikuláš
s čertem a s andělem, kteří nejprve navštívili klienty
přímo v jejich pokojích, kde žijí a přinesli jim také něco
dobrého na zub. Potom jsme se přesunuli do jídelny,
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Oslavenkyni poblahopřáli nejen zaměstnanci našeho
domova a její nejbližší. Popřát jí přijela i starostka Lípy
nad Orlicí, kde paní Pohlová žila před odchodem do
našeho domova, a přivezla jí kytici a věcné dary. Ke
gratulantům se přidali i zástupci Městského úřadu
v Borohrádku. Také pracovnice správy sociálního
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zabezpečení paní Pohlové předaly květiny a gratulaci
od ministra práce a sociálních věcí. Všechny dary,
květiny i gratulace paní Pohlové udělaly velkou radost
a vykouzlily na její tváři mnoho spokojených úsměvů.
Paní Pohlová do našeho domova přišla na konci roku
2012. Její zdravotní stav ji sice limituje v mnoha
aktivitách, ale vždy si ráda popovídá jak se svými
spolubydlícími, tak s pracovníky našeho domova.
Touto cestou bychom tedy ještě jednou chtěli paní
Pohlové popřát hodně zdraví, štěstí, životní pohody a
mnoho pěkných chvil strávených v našem domově a se
svými blízkými.
Blanka Frumarová

Vzdělávací centrum Paprsek, Dolní Jelení
Prohřejme svá těla v infrasauně
S nástupem chladného počasí jistě mnozí z Vás ocení
možnost využití relaxačních balíčků s pobytem
v infrasauně.
Infrakabina Ergo Balance 3 špičkové kvality od
rakouské firmy Physiotherm svou výbavou uspokojí
až tři z vás.
V nabídce jsou přednastavené programy: na bolesti zad,
na klouby a revmatismus, na obnovu sil a načerpání
energie, na nachlazení a průdušky, na migrény, na
pokožku a na podporu hubnutí, ale i speciální
prohřívací kúra pro sportovce a rekonvalescenty.
K tomu si lze přidat i protahovací cvičení pod vedením
osobního trenéra. Tento typ saunování lze provádět i
v oblečení. Je vhodné také pro děti a těhotné ženy.
Z dalšího příslušenství infrakabiny lze zmínit i MP3
přehrávač s relaxační hudbou, barevná světla,
podlahové vytápění, použití aroma – éterických olejů.

Nový rok 2014 rozjíždíme s tradiční nabídkou 3
měsíčních sportovních kurzů – Buď fit, Zdravá
záda a opět i Powerjoga.

23. listopadu jsme ve spolupráci s certifikovanou
lektorkou Lenkou Prachařovou uspořádali velmi
zajímavou akci Cvičíme jógu smíchu. Celou hodinu
jsme se smáli prostřednictvím jednoduchých aktivit.
Kdo to nevyzkouší, neuvěří.
Zde také vznikl nápad vyzkoušet něco podobného
s rodiči a jejich dětmi. Vkročme do nového roku 2014
pozitivně naladěni a s úsměvem na tváři.
Láká Vás hra na pohárový buben – djembe?
S muzikoterapeutkou Mgr. Soňou Therovou se aktivně
seznámíme se základy hry na djembe v sobotu 11.ledna
od 19 hodin. Společně si zahrajeme jednoduché rytmy.
Bubnový
kruh
představuje
aktivní
relaxaci,
energetizuje a harmonizuje. Rozpouští stres. Program je
vhodný pro všechny věkové kategorie a je omezen
počtem 10 lidí.
Na měsíc únor připravujeme pro školáky prázdninové
aktivity v době jarních prázdnin, které letos
vycházejí na druhý únorový týden. Jednou
z nabízených aktivit bude prožitkové pohádkové
muzicírování s možností si vyzkoušet zahrát na
netradiční nástroje jako např. didgeridoo, brumle,
koncovka, tibetské mísy, ústní harfa, fujarka, rámový
buben a djembe.
Od února začíná druhé poletí kurzů anglického
jazyka.
V případě volných míst přijímáme nové studenty do
kurzů pro dospělé a děti od 1 do 7 let.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách: www.centrumpaprsek.cz či na naší nástěnce
na budově Obecního úřadu v Horním Jelení (vedle
veřejného WC).
Za Paprsek Vám všem přejeme poklidné a radostné
vánoční svátky a správné vykročení do nového roku
2014.
Mgr. Ivana Veselá

Od 2. ledna 2014 začínáme opět rozhýbávat svá těla
v otevřených pravidelných hodinách bosu a fitballů.
Cvičíme na balančním náčiní s názvem BOSU
Kdo si již cvičení na bosu někdy vyzkoušel, jistě
potvrdí, že se jedná o velice účinné cvičení pro celé
tělo.
Zacvičit si na něm máte možnost každé úterý od 17.3o
a pátek od 19.oo hodin.
Po dvou úspěšných akcí Mámo, táto, pojď si se mnou
zacvičit jsme na sobotu 4. ledna od 16 hodin připravili
třetí pokračování s názvem Mámo, táto, pojď se se
mnou zasmát.
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Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více

 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Den otevřených dveří
První týden v listopadu byl již tradičně spojen se dnem
otevřených dveří. Veřejnost jsme pozvali na dopolední
vyučování a odpolední prohlídku školy s doprovodným
programem.
Nejvíce zájemců navštívilo naši početnou první třídu.

Rodiče tak mohli sledovat svoje děti při výuce a
obdivovat, co všechno se od začátku školního roku
naučily, a jakými jsou snaživými žáčky. Hospitace ale
probíhaly i v dalších třídách.
Odpoledne dvojice žáků prováděly hosty po budově
školy. Ti si mohli prohlédnout výtvarné práce žáků,
práce žáků z kroužku keramiky a zábavného
tvoření, fotografie z mezinárodních projektových
setkání či zhlédnout reportáže školní televize. Někteří
dali přednost sportu v tělocvičně nebo stolnímu tenisu a
stolnímu fotbálku v aule školy. Nechyběly tvůrčí dílny,
ve kterých si zájemci mohli vytvořit např. záložku do
knihy nebo přáníčko, a nemohly chybět ani tradiční
fyzikální pokusy. Návštěvníci rovněž zvládli ozdobit
všechny připravené perníčky. Někteří si vyzkoušeli
deskovou hru vytvořenou v rámci mezinárodní
spolupráce s polskými Cieplowodami.
Žáci 9. ročníku zorganizovali pro mladší spolužáky hru
Člověče, pobav se, při které soutěžící plnili rozmanité
úkoly.
Příběhy bezpráví
Dne 11. listopadu 2013 přijal naše každoroční pozvání
pan Josef Smetana. Žákům devátého ročníku poutavě
vyprávěl o osudech své rodiny či o působení v
pomocných technických praporech. V druhé části
setkání všichni společně zhlédli film Hitler, Stalin a já
vyprávějící o osudu Hedy Margoliové – Kovalyové.
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Program prevence
Dne 20. listopadu a 27. listopadu absolvovali žáci
druhého stupně dvouhodinový preventivní program
vedený zástupci rychnovského občanského sdružení
OD5K10. Šesťáci se věnovali prevenci šikany, sedmáci
besedovali o nebezpečí kouření a konzumace alkoholu,
osmáci diskutovali s přednášejícím o drogách a žákům
9. ročníku bylo určeno téma náboženství a sekty.
Vánoční akademie
Dne 19. prosince 2013 se uskutečnila 18. vánoční
akademie školy, na které se představili téměř všichni
žáci prvního a druhého stupně. Poslední týdny před

akademií byly věnovány přípravě kostýmů, výrobě
kulis
a
samozřejmě
pečlivému
nacvičování

jednotlivých čísel. Diváci tak mohli obdivovat tanec
prvňáčků v kostýmech sněhuláků, taneční vystoupení
druháků a třeťáků, taneční vystoupení ZUŠ Týniště nad
Orlicí, která má v ZŠ TGM Borohrádek své odloučené
pracoviště, i moderní tanec a aerobic v podání děvčat
z druhého i prvního stupně. Žáci čtvrté třídy nás
pozvali do cirkusu, páťáci na úsměvnou dramatizaci
básně, šesťáci na Cimrmana a na planetu robotů,
sedmáci na pohádku Popoluška. K akademii tradičně
patří gymnastické vystoupení žáků druhého stupně, při
kterém nechybějí různá salta či obtížné přeskoky.
Zazněly i písně rozmanitých hudebních žánrů. Závěr
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patřil deváťákům ve společenském oblečení a jejich
interpretaci písně Půlnoční.

mohli dne 21. listopadu vydat do Prahy na akci
s názvem Televize v televizi. Česká televize totiž
pozvala čtrnáct dětských a studentských štábů z celé
republiky do svého sídla na Kavčích horách, kde byl
připraven bohatý program.
Účastníci se seznamovali s profesionální technikou při
semináři vedeném kameramany ČT a od editora
regionálního zpravodajství Pavla Beneše a dramaturga

Diváci, kteří zaplnili aulu do posledního místa,
odměnili vystupující zaslouženým potleskem. Na všech
účinkujících byla vidět radost, s jakou svá čísla na
pódiu předvádějí.
Modernizace další učebny
Doba vánočních prázdnin byla využita k modernizaci
učebny matematiky. Původní dřevěná tabule byla
vyměněna za třídílnou bílou popisovací, byl instalován
další projektor a připraven počítač. Žáci tak budou
moci i v této učebně využívat při hodinách moderní
technologii. Vše bylo financováno z projektu EU
peníze školám.
Iva Přibylová
Výlet do Hradce Králové předčil naše očekávání
Dne 10. 12. jsme podnikli výlet do Hradce Králové.
Navštívili jsme Hotelovou školu Hradec Králové, s.r.o.,
která si pro nás připravila zajímavý program. Po
prohlídce školy nás čekalo překvapení – slavnostně
prostřené stoly ve školní restauraci a hostina o čtyřech
chodech včetně přípitku. Dověděli jsme se o etiketě
v restauraci a někteří si mohli sami vyzkoušet práci
číšníka. Všichni jsme odcházeli spokojeni.
Také návštěva Krajského muzea byla zajímavá, zvlášť
výstava o Janu Kotěrovi.
Žáci 8. ročníku
Vánoční dílny v DDM Sluníčko
Dne 4. prosince navštívili žáci 1. a 2. třídy tradiční
vánoční výstavu a vánoční dílny pořádané DDM
Sluníčko v Týništi nad Orlicí.
Děti si vyrobily třpytivý zvoneček z keramického
květináče, který byl nejen hezký, ale doopravdy zvonil.
Po zhotovení zvonečku si děti prohlédly výstavu
dalších vánočních výrobků, perníkový betlém a
sledovaly výrobu dřevěných vyřezávaných ozdobiček.
Všem se výlet velmi líbil a těšíme se na další návštěvu.
1.a 2.třída
Školní televize ZŠ TGM Borohrádek druhým rokem
úspěšně spolupracuje s Českou televizí, díky čemuž
se se zástupci borohrádeckého redakčního týmu
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Zpráviček Petra Kopeckého se dozvídali, jak vylepšit
své reportáže. Při besedách mohli diskutovat
s generálním ředitelem České televize Petrem
Dvořákem, ředitelem vývoje pořadů a programových
formátů Janem Maxou, ředitelem programu České
televize Milanem Fridrichem či moderátorem
Zpráviček Petrem Srnou.
Součástí programu byla také exkurze, během níž žáci
sledovali natáčení pořadu Tamtam, navštívili různá
studia, režii i zpravodajský newsroom. Závěr pak

obstaralo zadání úkolu od dramaturgů dětského kanálu
ČT :D pro příští setkání, kterým je vytvoření projektu
s námětem na nový pořad pro zmíněný dětský kanál.
O průběhu celé akce natáčely dětské a studentské týmy
reportáže. Odkaz na reportáž borohrádeckého štábu, ve
které nechybí rozhovory s ředitelem ČT Petrem
Dvořákem a moderátorem Zpráviček Petrem Srnou, je
dostupný na webových stránkách http://tv.zsboro.cz.
Michal Přibyl
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DOJMY ŽÁKŮ:
Tato akce byla pro mě velmi přínosná. Měli jsme
bohatý program. Nejvíce se mi líbilo nahlédnutí do
režie a zpravodajského newsroomu.
Martina Krejčíková

Zvláštní poděkování
Jménem vedení rybářsko-mysliveckého kroužku při
CZŠ Borohrádek bych rád poděkoval panu Čestmíru
Klimentovi za bezplatné darování odborné literatury.
Mgr. Martin Moravec

Nejvíce se mi líbil oběd v kantýně České televize, byla
při něm zábava!
Bylo zajímavé se podívat na natáčení pořadu Tamtam a
prohlédnutí nejrůznějších kamer.
Tomáš Urbánek

Pečení medových perníčků
Děti dostaly nápad se v předvánočním shonu na chvilku
zastavit, přičichnout si ke kouzelné vůni Vánoc a upéct
si tradiční medové perníčky.
U pečení perníčků jsme si povídali o vánočních
tradicích, jak slavíme a prožíváme Vánoce každý jinak.
Děti jsem poučila o důležitosti hygieny při práci. Z
družiny jsme na chvilku vykouzlili pekárnu a dali jsme
se do práce!

Nejvíce se mi líbila prohlídka ČT. Seznámili jsme se
také s generálním ředitelem Petrem Dvořákem a
moderátorem Zpráviček Petrem Srnou. Celý den jsme
si moc užili a naučili jsme se zase o něco víc.
Diana Netolická
Nejvíce se mi líbila prezentace nového programu
ČT:D. Také jsem se dozvěděla hodně nových věcí při
přednášce pro reportéry. Velmi se mi líbil rozhovor
s moderátorem Zpráviček Petrem Srnou. Byl milý a
vtipný. Celý den se mi moc líbil.
Jana Michalíčková
Tato akce se mi velice líbila. Bylo to zajímavé a
poučné, dozvěděl jsem se tam toho hodně nového, co
bych mohl do budoucna použít. Rád bych si to někdy
zopakoval.
Jakub Malý

Církevní základní škola
Florbalový turnaj
Dne 13.12. 2013 se dva týmy žáků CZŠ Borohrádek

Perníčky
2 LŽÍCE MEDU
2 LŽIČKY PERNÍKOVÉHO KOŘENÍ
1 LŽIČKA SODY
2 KS VEJCE
100g TUK NA PEČENÍ
140g CUKR MOUČKA
400g HLADKÁ MOUKA
Cukr utřeme s vejci a změklým tukem na pečení, poté
přidáme med a koření. Do této kašičky vmícháme
mouku se sodou. Vypracujeme těsto a necháme 30
minut odpočinout v lednici. Těsto rozválíme na silnější
plát a vykrajujeme libovolné perníčkové tvary.
Perníčky pečeme ve vyhřáté troubě na 180° C asi 8min.
Poleva na perníčky
1 bílek čerstvý
20 dkg cukr moučka 3x přesátý
1 lžíce vymačkané šťávy z citronu (přecedit)
Vše šleháme velice dlouho až je poleva tuhá a
neskapává ze lžíce.
Živý Betlém
Tradiční pásmo písní, koled a obrazů na biblické téma
– letos v novém pojetí ….... Známý příběh z Betléma,

zúčastnily tradičního florbalového turnaje „Memoriálu
Karla Přibyla“, pořádaného místním florbalovým
oddílem. V borohrádecké sokolovně se tak naši malí
sportovci utkali s týmy složenými ze žáků ZŠ T.G.M.
Náš první tým skončil na pátém místě. Druhému
družstvu pod názvem „PPS ADVOKÁTI“ se podařilo
v turnaji zvítězit a převzalo tak zlatý pohár a krásné
věcné ceny. Děkujeme pořadatelům a těšíme se na rok
příští.
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okořeněný tanečním vystoupením „roztleskávaček“,
skutečně vyjádřil radost z Narození Páně, z vánočních
svátků …..
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Věříme, že se nám povedlo v lidských srdcích
vykouzlit radost, na tvářích úsměv a vyvolat pravou
vánoční náladu.
Vše dobré v novém roce přejí žáci a učitele CZŠ
Borohrádek

V tento slavnostní den jsme také přivítali milou
návštěvu představitelů MÚ Borohrádek.
Odpoledne pak byl ve 3. třídě pro rodiče připraven

Mateřská škola
Prosinec v Mateřské škole Borohrádek

V pondělí 2. prosince 2013 se děti z Mateřské koly
Borohrádek zúčastnily pod vedením paní učitelky
Ireny Klingerové programu
„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“.
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 děti v mateřské škole
navštívili MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ.
Děti jim zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a
dostaly sladkou nadílku.
Děkujeme žákům ZŠ T.G.M. Borohrádek za jejich
vystoupení, které se všem líbilo.
Ve středu 11. prosince 2013 proběhl v mateřské škole
VÁNOČNÍ DEN.
Byl plný her, radostí, těšení, překvapení a rozzářených
dětských očí. Ve slavnostně vyzdobených třídách zněly

krátký program a děti z 2. třídy si pro své rodiče
nacvičily velkou vánoční besídku.
Všechny učitelky spolu s dětmi celé MŠ pro své rodiče
připravili slavnostní pohoštění.
Děkujeme všem za milou návštěvu a za příjemné
prožití předvánočního, slavnostního odpoledne.
V úterý 17. prosince 2013 Církevní základní škola
v Borohrádku pozvala jako každý rok děti na prohlídku
"ŽIVÉHO BETLÉMU". Děti z CZŠ svým krásným
vystoupením přispěly k navození vánoční atmosféry.
Za pozvání jim všem děkujeme.
Za kolektiv MŠ Iva Jehličková a Irena Klingerová

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
MIKULÁŠSKÝ ESAB CUP 2013

vánoční koledy, dětem jsme přiblížili lidové tradice a
zvyky, Pouštěli jsme lodičky ze skořápek ořechů,
krájeli jablíčka, ochutnávali cukroví. Ježíšek dětem
nadělil pod stromeček spoustu hezkých dárků.

14

Dne 7. 12. 2013 jsme se zúčastnili fotbalového turnaje
v hale ve Vamberku. Turnaj byl určen hráčům
narozeným v roce 2005 a mladším. Na turnaje se
přihlásilo celkem 8 týmů (Vamberk, Rychnov, Nové
Město „A“, Borohrádek, Pardubice, Solnice, Černilov a
Nové Město „B“. Týmy byly rozděleny do 2 skupin.
Náš tým byl zařazen do skupiny B, kde nás čekaly
týmy Solnice, Černilova a Nového Města „A“. Ač halu
netrénujeme a chodíme si zahrát pouze míčové hry, tak
musím pochválit celý tým za předvedený výkon.
V žádném zápase jsme nepropadli a byli jsme všem
vyrovnaným soupeřem. O konečném umístění v tabulce
a o postupu ze skupiny rozhodla minitabulka, ve které
nám chyběl k postupu 1 vstřelený gól a mohli jsme hrát
o medaile. Takhle jsme se museli spokojit se zápasy o
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5. až 8. místo. Tyto zápasy jsme zvládli a v slušné
konkurenci jsme obsadili krásné 5. místo. Za zmínku
stojí vystoupení týmu z Pardubic, který hrál fotbal o
několik tříd výš. Za celý turnaj nenašel soupeře, který
by ho potrápil. Jen se pozastavuji nad tím, jestli tým FK
Pardubice má za potřebí jezdit na takový turnaj. Ještě
jednou bych chtěl pochválit naše hráče za předvedený
výkon a rodiče za povzbuzování.

Naše sestava:
Matějíček Jakub, Janečková Natálka, Pavlíček
Adam, Ribár Jan, Fuchsa Martin, Grulich Matyáš,
Kocka Filip, Kapusta Sebastian, Kroulíková Adéla,
Formánek Petr
Naše zápasy:
Borohrádek – Solnice 2 : 0
(branky-Pavlíček Adam1x, Grulich Matyáš 1x)
Borohrádek – Nové Město „A“ 0 : 2
Borohrádek – Černilov 0 : 2
Borohrádek - Nové Město „B“ 3 : 1
(branky- Grulich Matyáš 2x, Pavlíček Adam)
Borohrádek – Rychnov 1 : 0
(branky- Matějíček Jakub 1x)
Na závěr bych chtěl popřát všem hráčům,
funkcionářům,
všem
lidem
a
příznivcům
borohrádeckého fotbalu do nového roku jen to
nejlepší, hlavně zdraví a radost z fotbalu.
Radek Sazima

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Zápasníci svoji sezónu zakončili Vánočním
turnajem
Čas o vánočních svátcích využili zápasníci
z Borohrádku ke sportování. Pro zakončení své letošní
sportovní sezóny využili mladí sportovci Vánoční
turnaj. Do borohrádecké sokolovny se sjeli zápasníci a
zápasníce ze Sokolu Hradec Králové a ze Sokolu Rtyně
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v Podkrkonoší, aby využili pohostinost domácích
borohrádeckých sportovců.
Na žíněnce se utkalo 35 závodníků, kteří vybojovali ve
40 utkáních svoje zápasy. Cílem turnaje ale nebylo „jen
povinně“ odzápasit svá utkání, ale předvést svoji
výkonnost
pozvaným
rodičům
a
rodinným
příslušníkům. Odměnou za předvedené výkony nebyly
pouze diplomy a perníkové medaile, ale i uznání
trenérů za předvedenou bojovnost.

Turnaj byl zakončen občerstvením v podobě vánočního
cukroví a ostatních pochutin, které mladí sportovci
přinesli jako „startovné“.
Závěrem by všichni zápasníci z Borohrádku chtěli
poděkovat všem, kteří v uplynulém roce borohrádecký
zápas podporovali a chtějí jim touto cestou za tuto
podporu poděkovat a do roku 2014 popřát hodně
zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
Radek Hemelík

TJ Lokomotiva Borohrádek - ČASPV
Borohrádecko a okolí ze sedla jízdního kola
V rámci naší organizace Asociace Sport pro všechny TJ
Lokomotiva
Borohrádek v oddíle
zdravotní
tělovýchovy dobře funguje skupina příznivců, která pro
posílení své kondice a proto, že má ráda pohyb a kolo,
pořádá výlety po širokém okolí Borohrádku.
Většinu tras vymýšlí a organizuje paní Mirka
Zábranská, která účastníkům výletů sděluje i řadu
zajímavostí z navržené trasy.
Někdy využívá pro pěší výlety i kalendář turistických
akcí Sportovního klubu turista Kostelec nad Orlicí.
V roce 2013 se tato skupina členů ASPV, ale i nečlenů
zúčastnila těchto výletů:
9. února pěší výlet Týniště n/O, Albrechtice, Suté
Břehy, Petrovičky, Štěpánovsko, Týniště/O – trasa 10
km.
16. března vlakem do Újezda u Chocně, pěšky
Chlomek, Darebnice, Choceň, trasa 13 km.
11. května pěší pochod přes Tři hrady.
16. května začínáme jezdit na kole ve čtvrtek místo
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cvičení trasa Borohrádek, Dolní Jelení, kolem rybníků
po lesní bývalé vojenské silnici zpět k rybníku Pecák na
Novou Ves, Korunku, Čermnou n/O, Borohrádek, ujeto
21 km.
18. května pěší tůra s Kosteleckými turisty autobusem
na Šerlich, odtud na Bukačku, Polomské Sedlo,
Sedloňovský Černý kříž, Deštné v O/h - trasa 15 km.
23. května projížďka na kole do Zdelova, Sklenářku,
Kostelec n/O, po cyklostezce do Lípy n/O přes Světlou
zpět do Borohrádku - ujeto 25 km.
22 června cyklovýlet vlakem z Častolovic do
Letohradu a odtud po cyklostezce do Ústí n/O,
Brandýsa n/O, Chocně a Borohrádku ujeto 66 km.
6. července cyklobusem na Mezivrší, odtud na
prohlídku kostela do Neratova, Bartošovic, Zemskou
bránu, do Klášterce n/O, Žamberka, Litic, Potštejna,
Doudleb n/O, Kostelce n/O a Borohrádku – trasa 71
km.
13. července vlakem na zastávku Hradec Králové a
přes Věkoše po nové cyklostezce do Smiřic, Jaroměře a
Kuksu, po prohlídce zahrady a okolí zpět přes Jaroměř,
Josefov, Librantice, Černilov do Třebechovic p/O,
oborou v Bědovicích do Týniště n/O a Borohrádku ujeto 88 km.
27. července výlet na rozhlednu Vrbice, trasa Čestice,
Kostelec n/O,Doudleby n/O, Vrbice, Vrbická studánka
a přes Kostelecká Horka zpět domů - ujeto 35 km.
11. srpna cyklovýlet do Potštějnu n/O přes Kostelec
n/O a zpět, trasa 42 km.
15. srpna opět vlakem do Letohradu a po prohlídce
zámeckého parku po cyklostezce do Ústí n/O, Brandýsa
n/O, Chocně a Borohrádku – trasa 62 km.
18. srpna cyklobusem do Rokytnice n/O, odtud na
kole do Kunvaldu, Klášterce n/O, Pastvin, kolem
přehrady zpět do Nekoře, Žamberka cyklostezkou do
Litic, Potštějnu, Doudleb n/O a Borohrádku ujeto 67
km.
25. srpna výlet na kolech z Borohrádku lesem do
Dolního Jelení na Drátovku, poté městskými lesy do
Chocně a zpět do Borohrádku, ujeto 44 km.
5. září pěší pochod s kosteleckými turisty, vlakem do
Chocně po skalách nad Pelinami, přes Hradníky,
Mitkov, parkem kolem Orlice zpět do Chocně.

Z tohoto přehledu je vidět značný zájem ze strany
účastníků, protože některé trasy výletů se opakují.
Příprava tras a organizace výletů je dokonalá. Za to
patří paní Mirce Zábranské poděkování, protože vše
připravuje na úkor svého vlastního volného času a
zcela zdarma, což v naší době není tak často k vidění.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč
XI. ročník festivalu ve dnech 2.3. – 4.5.2014
Prodej vstupenek od 1. 12. 2013 na:
http://vstupenky.skutec.cz
i na odboru kultury MěÚ Skuteč a v TIC Městského
muzea Skuteč
Podrobný program včetně cen na:
www.festival-hudební.skutec.cz
tel. inf.: 469 326 486/487
mobil: 731 557 422, 731 557 477
G. VERDI: RIGOLETTO
Nesmrtelné dílo vrcholného představitele romantického
hudebního dramatu
Jihočeské divadlo České Budějovice
2. března - 16 hodin,
Kulturní klub Skuteč, vstupné 350 Kč
P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO
Nejslavnější klasický balet s vrcholným tanečním
uměním
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
9. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 300
Kč
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikál na motivy stejnojmenného filmu
K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmer, Z. Podskalský, Z.
Podskalský ml.
Moravské divadlo Olomouc
16. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350
Kč
PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
Hudební show plná strhujícího rytmu a vášně
Houslový virtuos Pavel Šporcl a slovenská romská
cimbálová kapela
23. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350
Kč
SMETANOVO TRIO
Koncert věnovaný Roku české hudby
V. Novák: Baladické trio, B. Smetana: Trio g moll
A. Dvořák: Trio f moll, V. J. Tomášek: výběr z klavírního
díla
27. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné
150 Kč

Všem příznivcům kola přejeme do roku 2014 jen
samé pěkné trasy a šťastné návraty.

„O CENU VÍTĚZSLAVA NOVÁKA“
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých
sborů
29. března - po celý den, Kulturní klub Skuteč, vstupné
zdarma

Za ASPV TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
Eva Tesárková

BAROCCO SEMPRE GIOVANE & GABRIELA
DEMETEROVÁ
Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí

16

Zpravodaj 1/2014

6. dubna - 16 hodin, Kostel na Chlumku v Luži,
vstupné 300 Kč
VIVAT CAROLUS QUARTUS
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři a českému
králi Karlu IV
Alfred Strejček - recitace
Štěpán Rak - kytara
11. dubna - 18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Skuteč, vstupné 200 Kč
G. VERDI: LA TRAVIATA
Opera na námět románu Dáma s kaméliemi
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
13. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč,
vstupné 350 Kč
VANGELIS – 1492: CONQUEST OF PARADIS
Slavné Dobytí ráje v galakoncertu na zimním stadionu
Filharmonie Hradec Králové, Pražský filharmonický sbor
sólo klavír: Helena Suchárková – Weiser
dirigent: Andreas Sebastian Weiser
25. dubna - 21 hodin, Zimní stadion Skuteč,
vstupné 350 Kč
A. DVOŘÁK: TE DEUM
Koncert věnovaný 110. výročí úmrtí A. Dvořáka
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Z díla A. Dvořáka zazní jeho Biblické písně, V přírodě a
Te Deum
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč a PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous
27. dubna - 18 hodin, Kostel Nejsvětější Trojice Chrast,
vstupné 150 Kč
J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO
Unikátní spojení mezi hudbou minulosti a současnosti
2. května - 21 hodin, Zimní stadion Skuteč
vstupné 350 Kč
L. v. BEETHOVEN: SYMFONIE č. 9 d moll op. 125
Závěrečný koncert festivalu s jedinečnou Ódou na radost
Jihočeské divadlo České Budějovice
4. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 300
Kč
Prodej vstupenek byl zahájen 1. prosince 2013 na
odboru kultury a školství na MěÚ Skuteč, v
Turistickém informačním centru v budově městského
muzea a prostřednictvím internetových stránek
http://vstupenky.skutec.cz.
Více informací o festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč naleznete
na http://festival-hudebni.skutec.cz.
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Tajemství zkratky MAS
Občas vykoukne z plakátů nebo z místního tisku a zve vás na veřejná setkání. Prý, Místní akční skupina.
Pozůstatek akčního výboru nebo parta ekologů, ptá se
hlouček před výlepní plochou.
Ani jedno, vážení! Místní akční skupina, tzv. MAS (mělo
by se říci Skupina pro místní akce) je obecně prospěšná
společnost, která má za cíl stmelovat venkovský region,
hýbat s ním a podporovat akce pro jeho rozvoj. Podle
principu partnerství sdružuje drobné živnostníky, spolky nebo obce na svém území. Pořád ještě tápete? Zkusím to
tedy jinak.
V čem vám může být MAS užitečná?
Jste-li běžný občan, můžete se účastnit aktuálních projektů. Lidí, kteří chtějí předávat své životní zkušenosti dál,
není nikdy dost. Využít se dá i bezplatné inzerce v rámci projektu Venkovská tržnice. Více na
www.venkovskatrznice.cz. Třeba přes tuto stránku najdete i nové pracovní uplatnění. Jako živnostníkovi vám
umožní snáze získat odběratele pro zboží nebo služby, nebo naopak dodavatele toho, co potřebujete. Dokáže vás
spojit se stejně zaměřenými lidmi. MAS vám pomůže zažádat o dotaci v právě probíhajících výzvách. Neoblíbenou
administrativu udělá za vás a ještě vám poradí, s čím nejvíce uspějete.
Sháníte prostory pro svou práci, potřebujete podporu obce? MAS je v kontaktu se všemi obcemi a mnoha jinými
subjekty na svém území a může se ujmout role nezávislého „vyjednavače“.
Zástupci spolků se na Místní akční skupinu obrací většinou pro pomoc při získání dotací. Platí tu ale stejné
možnosti propojení s obcí, s obyvateli. Stačí se jen zeptat. Toto platí pro neziskové organizace, drobné zemědělce a
jiné.
Co nabízí MAS obcím?
Obce na území MAS plánují společné aktivity a také žádají o finanční i nefinanční příspěvky z fondů EU.
Nejdůležitější ale je spolupráce obcí navzájem. Když si jednotlivé obce „nestaví jen na vlastním písečku“, dají se
zrealizovat větší projekty, které mají přínos pro více obyvatel. Proto MAS pracuje na společné strategii rozvoje.
Když celý region táhne za jeden provaz, zvyšuje tím možnost opravdu se rozvíjet.
MAS je možno brát jako jednu z příležitostí, jak být aktivní ve své komunitě. Je hlasatelem nelhostejného přístupu
vůči prostředí, ve kterém žijeme a vychováváme naše děti. Místní akční skupina bude ráda nápomocná při
smysluplných činnostech. Je tady jedna podmínka – aktivní zájem řadových občanů i zástupců obcí. Bez lidí se pro
lidi nedá nic dělat. Budeme-li čekat na „pečené holuby rovnou do …“, pročekáme se ke hřbitovní zdi.
V posledním strategickém období podpořila MAS NAD ORLICÍ 93 projektů, výše dotace celkem byla více jak
26mil. Další strategické období 2015-2020 nás teprve čeká. Přípravy jsou v plném proudu. Vyhodnocujeme ankety
občanů a rozhovory se zastupiteli obcí. Nejen z těchto zdrojů zjišťujeme, co region nad Orlicí nejvíc pálí, co
potřebuje v příštích letech řešit. Máte k tématu co říci? Uvítáme každého, kdo se chce zapojit.
Přidáte se?
Více informací o nás na www.nadorlici.cz
Za MAS NAD ORLICÍ: BcA. Magda Zdena Schmidt

Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
Díl I. Živnostníci a podnikatelé v Borohrádku do roku 1945
Vážení a milí čtenáři zpravodaje,
rádi bychom v této rubrice zpravodaje nahlédli do historie cechů, řemesel, života zemědělců, živnostníků i
podnikatelů působících v Borohrádku a v Šachově do roku 1945.
Ve vydané brožuře „Malý pohled do historie Borohrádku“ jsme se mohli opravdu jenom letmo (vzhledem
k omezenému počtu stránek) zmínit o borohrádeckém průmyslu v minulosti.
Pokusíme se tedy pátrat v městských kronikách a pamětních knihách, či farní kronice a přinést podrobnější náhled
na řemeslný a podnikatelský ruch v Borohrádku a Šachově.
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Ovšem ani v kronikách není zdokumentováno vše, a proto dovolte, abychom se obrátili na všechny pamětníky,
rodiny, které měly předky s podnikatelským duchem a mají jejich život uchován v paměti, na fotografiích nebo v
rodinných kronikách, jestli by nám své vzpomínky (pokud možno v listinné podobě), fotografie nebo jiné památky
neposkytnuli k okopírování.
Materiály bychom použili pro uveřejnění ve zpravodaji, ale i v podrobnější publikaci o Borohrádku, která se
připravuje.
Pro sestavení této publikace uvítáme však i historii firem a firmiček vzniklých po roce 1989 nebo těch, co se
řemeslu věnovali bez ohledu na režim.
Předem děkujeme za Váš zájem a čas ohledně výše uvedené prosby a věříme, že rozšíříte řady našich
přispěvovatelů.
Jana Machková
Do prvního vydání zpravodaje v roce 2014 připravila příspěvek paní Libuše Salabová se svojí dcerou, za což jim
děkujeme.

Rozvoj brašnářství v Borohrádku
Asi v polovině 19. století žil v Borohrádku Franz Schramek, který šil boty pro svých 9 dětí a později i pro sousedy.
Jeden z jeho synů Johan Schramek (1866, Borohrádek č. 58) rozšířil tuto dovednost na víc předmětů z kůže a
zaučoval i své děti.
Nejmladší z nich, Rudolf Šrámek (1894 – 1973, Borohrádek č. 20), získal výuční list
sedláře, čalouníka a brašnáře ve Vídni.
Rudolf Šrámek se oženil s Boženou Baudyšovou,
vyučenou dámskou i pánskou krejčovou, která získala
praxi u dvora ve Vídni šitím svrchních oděvů. Oba jako
nejmladší děti z početných rodin neměli nic a jejich
začátky byly těžké. Rudolf spravoval místním věci z kůže
a Božena jim šila.
Během několika let si ušetřili na chatrný domek na
náměstí. Rudolf si ve sklepě udělal malou dílničku, záhy
si na dvoře postavil větší dílnu a zaměstnal několik lidí. Řada zájemců o jeho výrobky se začala rozrůstat, rozrůstal
se i počet zaměstnanců. Počátkem 40. let 20. století postavil na půjčku větší provozovnu.
Kvalita i vzhled kabelek, aktovek, peněženek a dalších kožených výrobků značky Šrámek přinesly věhlas po celé
republice a objednávek neustále přibývalo. Počet dělníků před
2. světovou válkou se pohyboval mezi 25 a 30. Přibylo i nezbytné
auto, nejdřív malé, pak větší. Poslední auto v r. 1942 sebrali Němci.
V největším rozmachu podnikání přišla válka a posléze komunisti,
kteří provozovnu znárodnili (do Sametové revoluce sloužila jako
školní dílny pro žáky Základní školy). Rudolf zůstal bez práce. Začal
pracovat v Hradci Králové ve firmě, do které odvezli všechny jeho
stroje. V důchodovém věku si vybudoval na dvoře malou dílničku a
opravoval místním různé věci, spravoval rukavice pro zdejší
Betonárnu. Jeho poslední velkou prací, ve věku asi 75 let, bylo
zateplení kina za pomoci zetě Stanislava Salaby. Šrámkovi byli
nuceni pracovat prakticky do své smrti, protože komunisté jim sebrali
všechno a důchod – nedali nejdříve žádný
Po Sametové revoluci došlo k opětnému rozmachu výroby kožené galanterie v Borohrádku. Firma Hajn
www.hajn.cz je přinejmenším stejně úspěšná a pravidelně sbírá ocenění i na mezinárodním poli.
Kdo byl Rudolf Šrámek?
Jeho velkou láskou byl zpěv. Protože disponoval krásným tenorem, zpíval v mládí s tehdy proslulou a dodnes
známou kapelou Františka Kmocha.
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Manželé Šrámkovi byli velmi pracovití a šetrní. Jak vzpomíná jejich dcera, Libuše Salabová, pracovali denně od
časného rána do pozdní noci. Snídali – svačili – večeřeli meltu s nadrobeným chlebem, přičemž věnec buřtů byl
tenkrát za korunu.
Byli také nezištní. Podporovali chudší příbuzné a za války též partyzány a odbojovou skupinu připravující atentát
na Heydricha, jejíž člen Miroslav Jelínek, umučený po atentátu Gestapem, u nich i bydlel.
Libuše Salabová, Borohrádek

Dílny u domu čp. 20

Ukázka firemní korespondence
korespondencekorespondence

Z redakce zpravodaje:









Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.2.2014.

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 21.1.2014
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