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Město Borohrádek
srdečně zve na
BOROHRÁTKY
v sobotu 24. srpna 2013
na fotbalovém hřišti
TJ Lokomotiva Borohrádek

KLoM „Admirál“
Jablonec nad Nisou
ve spolupráci s městem Borohrádek
pořádá
Orlický pohár
Soutěž lodních modelů tříd
F-NS-NSS, funkčních maket radiem
řízených plachetních lodí
v termínu 19. – 21. července 2013
na písníku Zámlýní
za účasti zahraničních soutěžících
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 6. 5. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v čp. 573,
ulice Jiráskova na dobu určitou za stanovených
podmínek.
*Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
956/1 v k.ú. Borohrádek o výměře 60 m2 s R.
Pivoňkou, Bří Štefanů 800/16 Hradec Králové od
20.5.2013 do 20.9.2013.
*Vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa.
*Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
229/8 o výměře 6 m2 v k.ú. Borohrádek na dobu
určitou od 1.6. do 31.8.2013.
*Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-122004796/VB/2 Borohrádek, Šachov, p.č. 198, Filípeknn přípojka.
*Nákup 2 ks bytových přijímačů, popř. osazení jednoho
rozhlasového hlásiče v lokalitě Zámlýní.
*Úhradu
zpracované
projektové
dokumentace
vypracované firmou ing. Josef Čermák, projektování
a realizace staveb, Kostelec nad Orlicí, zakázkové
číslo 004/2013.
*Rozpočtová opatření č. 4,5 a 6.
*Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
955/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Borohrádek s firmou
DIMATEX CS spol. s r.o. Stráž nad Nisou na dobu
neurčitou s účinností od 9.5.2013.
*Vypracování projektové dokumentace na opravu
komunikace v ulici Jiřího z Poděbrad firmou MK
PROFI s.r.o. Hradec Králové.
*Částku 3.000 Kč na poháry a věcné ceny pro vítěze
soutěže lodních modelů „Orlický pohár“ konaný ve
dnech 19.-21.7.2013 na vodní nádrži „Zámlýní“
Borohrádek.

Výtah z usnesení rady ze dne 16. 5. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Uzavření smlouvy o dílo na zpracování aktualizace a
doplnění
projektové
dokumentace
na
akci
„Revitalizace a regenerace středu města Borohrádek“
ve výši 94.017 Kč+DPH mezi městem Borohrádek a
firmou ing. Jarmila Hrůzová, Vilémov 292, IČ
14783240.
*Záporné stanovisko ve věci stanovení průzkumného
území konvenčních ložisek ropy a zemního plynu
společnosti SouthOil s.r.o.
*Uzavření smlouvy o dílo na zajištění aktualizace
povodňového plánu města Borohrádek mezi městem
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Borohrádek a firmou ENVIPARTNER, s.r.o.
Vídeňská 55, Brno-Štýřice, IČ 28358589, na dobu
neurčitou.
*Uložení vnější izolace domu čp. 266 pod úrovní
chodníku v Havlíčkově ulici za stanovených
podmínek.
*Zasklení lodžie v bytě 573/4 ve II. NP bytového domu
čp. 573, Jiráskova ulice.
*Úpravu povrchu chodníku před domem čp. 357 za
stanovených podmínek.
*Uzavření smlouvy na pronájem pozemků p.č.
523/1,523/5,523/12,523/13,642/10 na dobu určitou se
zpětnou platností od 1.1.2013 do 31.12.2013 mezi
městem Borohrádek a firmou Eco-modus s.r.o.,
Kroftova 2204/29, Brno, provozovna Čermná nad
Orlicí, IČ 25939653.
*Rozpočtové opatření č. 7.
*Umístění fotovoltaických panelů na střechu domu čp.
401, ulice Čapkova a s ochranným pásmem, které zde
vznikne.
Postupuje k projednání v zastupitelstvu:
*Žádost o odprodej pozemku p.č. 666/22 – lesní
pozemek o výměře 75 m2 v k.ú. Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 10.6.2013
Rada města schvaluje
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Zpracování projektové dokumentace na ošetření a
výsadbu zeleně.
*Návrh smlouvy o dílo na opravu antukového hřiště
firmou Stavitelství Kašpar, s.r.o. Náměstí 51,
Borohrádek, IČ 27492711.
*Rozpočtové opatření č. 8/2013, 9/2013.
*Program jednání zastupitelstva města.
*Finanční
příspěvek
pionýrské
skupiny
BRONTOSAUŘI Čermná nad Orlicí, na letní tábor
pro děti na táborové základně ve Slatině nad Zdobnicí
v termínu od 7 do 20.7.2013 ve výši 5.000 Kč.
*Poskytnutí mimořádného neinvestičního členského
příspěvku „Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko“ ve
výši 2.888 Kč na pořízení fotopastí.
*Poskytnutí mimořádného neinvestičního členského
příspěvku „Dobrovolnému svazku obcí Poorlicko“ na
financování dotovaného projektu z programu POV
KHK dt.tit. 3 – integrované projekty venkovských
mikroregionů na nákup party stanu ve výši 28.122
Kč.
*Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č.
229/8 o výměře 6 m2 v k.ú. Borohrádek s ČES MZ
s.r.o. Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ 28508629 na
dobu určitou od 15.6. do 31.8.2013.
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*Uzavření smlouvy o výpůjčce odpadních nádob
společnosti EKO-KOM, a.s., Praha 4.
*Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci se
společností BD1 Clever s.r.o., Hradec Králové.
Zamítá:
*Poskytnout
finanční
příspěvek
k pořízení
kompenzačních a zdravotních pomůcek Oblastní
charitě Pardubice.
*Uzavření smlouvy o účelovém finančním příspěvku
z rozpočtu města s MAS NAD ORLICÍ, Kostelecké
Horky 57, Kostelec nad Orlicí, IČ 27513823.

Monitoring
prováděný
převážně
kamerovým
zobrazením odhalil spoustu závad, které bylo nutné
v rámci stavby řešit. Před zahájením realizace bylo
důležité vše řádně naplánovat a hlavně zkoordinovat
součinnost řady firem, aby mohly pracovat současně,
bez velkých omezení a časových ztrát. Hlavní pracovní
činnosti probíhaly na rekonstrukci vodohospodářské
infrastruktury, opravách a přestavbě přilehlých

Bere na vědomí:
*Zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2012.
*Návrh programu jednání zastupitelstva města.
*Průběh lesnických prací na lesním majetku města
společností Lesní družstvo Vysoké Chvojno na
základě smlouvy o obhospodařování lesů.
*Informace projektové společnosti BD2 Nerudovka
s.r.o. v souvislosti s možnou výstavbou druhého
objektu pečovatelského domu v Borohrádku.
Postupuje k projednání zastupitelstvu města:
*Žádost o odprodej pozemku p.č. 917/15 - lesní
pozemek o výměre 1183 m2 v k.ú. Borohrádek.
*Odkoupení budovy bez čísla popisného na pozemku
p.č. st. 390/2 v k.ú. Borohrádek od stávajícího
vlastníka: Správy železniční a dopravní cesty, s.o.,
Praha.

Slovo starosty
Nepříjemnosti související s přestavbou silnice č. I/36 v
úseku od mostu přes náměstí až po železniční viadukt
jsou definitivně za námi a po posledních drobných
úpravách, které zbývá dokončit, budeme mít
komplexně vyřešeno centrum a v celé délce i průtah
městem.
Po prosazení finančního krytí a komplikacích
v přípravě se konečně po čtyřech letech podařilo
stanovit závazný termín zahájení vlastní realizace a
jako „bonus“ ještě vyjednat opravu celého úseku
vedoucího centrem městské zástavby.
Zahájení poměrně rozsáhlé investice předcházela
důkladná technická příprava, jejíž důležitou součástí
byl monitoring podzemí za účelem vyhledání
kritických míst a zjištění stavu inženýrských sítí
umístněných pod povrchem vozovky a přilehlého okolí.

3

chodníků, nově se nasvítily přechody pro chodce a až
na drobné dodělávky, které nemají na již obnovený
provoz přímý vliv, byly ukončeny pokládkou nových
povrchů po celém úseku nově zrekonstruovaného
silničního tělesa.
Dílo se z našeho pohledu zrealizovalo v poměrně
krátkém čase a podle odborníků i podařilo. Vzhled
města se také zlepšil, a pokud někteří majitelé
přilehlých domů zkrášlí svá obydlí, budeme mít v této
části města pěkné a příjemné prostředí, které zcela jistě
ocení nejen naši spoluobčané, ale i lidé, kteří se
v našem městě zastaví, případně jen projíždí.

Pěkné léto se spoustou zážitků a nových poznání,
vám všem přeje starosta Milan Maček.

Víte, že:
-

6.7.2013 se koná od 12.00 hod. na písníku
Zámlýní v Borohrádku třetí ročník sportovního
poháru X – TRIATHLON BOROHRÁDEK,

-

město Borohrádek v roce 2012 vytřídilo
a předalo k využití prostřednictvím společnosti
EKO KOM celkem 2016,6 t odpadu,

-

provoz velkoobjemového kontejneru u
„Kovošrotu“ lze od 4. 5. 2013 využívat každou
sobotu v čase 8.oo do 12.oo hodin.
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Informační servis městského úřadu
Dne 11.05.2013 proběhlo v obřadní místnosti města Borohrádek „Vítání občánků“. Nové občánky našeho města
přivítala paní Mgr. Iva Přibylová:
Ela Holubičková
Marie Anna Marčíková
Roman Bundál
David Kyncl
Petr Velínský
Adam Beránek
Matyáš Balcar
Lukáš Hejna
Lukáš Cvejn
Valentýna Hebrová
Eliška Provazníková

nar. 18.08.2012
nar. 02.10.2012
nar. 20.10.2012
nar. 11.11.2012
nar. 23.11.2012
nar. 30.11.2012
nar. 23.12.2012
nar. 28.12.2012
nar. 31.12.2012
nar. 04.01.2013
nar. 28.02.2013

Gratulujeme!

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
13.07.
14.07.
20.07.
21.07.
27.07.
28.07.
03.08.
04.08.
10.08.
11.08.
17.08.
18.08.
24.08.
25.08.
31.08.
01.09.
07.09.
08.09.
14.09.
15.09.

MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Andělová Jana
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana

adresa ordinace

telefon

Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Mírové nám. 88, Týniště n.Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko, Rokytnice v Orl.horách
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk

494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
731 980 112
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151

Dne 5. července 2013 uplynou dva roky od doby, kdy nás opustil pan Josef Sazima.
Stále vzpomíná rodina.
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Knihovna
Knižní novinky
Pro dospělé:
Martinová Z.
Důvěřuj, ale pak se moc nediv
Cornwell B.
Sharpovo zlato, Sharpův úder
Musso G.
Protože Tě miluji
Duffy S.
Vina a lež
Evangelisti-Mattioli
Eymerikův hněv
Holcová M.
Poprvé a naposledy
Gawande A.
Komplikace
Pamuk O.
Nový život
Macinnis L.
Jak uspět úplně ve všem? Je to na Vás!
Harris T.
Černá neděle
Šimon K.
Potkal jsem bludného Holand’ana
Graftonová S.
V….jako Vendeta
Kleypas L.
Kouzlo podzimu
Berry S.
Alexandrijská knihovna
Cílek R.
Čas smrti, čas vzkříšení
Klavan A.
Muž a žena
Pro děti:
Čapek J O pejskovi a kočičce, jak si pejsek roztrhl kalhoty
Drozda R.
Pohádky pana přednosty
Kinney J.
Deník malého poseroutky –
Páté kolo u vozu
Výpůjční doba červenec 2013:

každé pondělí
každý čtvrtek
sobota 29.7.

15.30-18.30 hodin
09.30-11.30 hodin
15.30-18.00 hodin

Výpůjční doba srpen 2013:

každé pondělí
každý čtvrtek
sobota 31.8.

Ohlédnutí …
Dětský den a Májové odpoledne 2013
Již tradicí se stává nejvýznamnější kulturní akce
pořádaná městem Borohrádek a tou je Dětský den a
Májové odpoledne. Tento kulturní svátek pořadatelé
naplánovali na 25. květen.
Rozmary letošního počasí organizátorům nepřidaly na
klidu, avšak krom chladného večera se celodenní akce
obešla bez větších problémů a relativně za sluníčka a
v suchu.

Stejně jako v minulých letech program zahájily
rybářské závody „O pohár starosty“, které organizačně
zajišťovala místní organizace Českého rybářského
svazu v Borohrádku na vodní nádrži Zámlýní.
Krátce po půl desáté začal na hřišti program pro děti.
Zde už byly připraveny pouťové atrakce, stánkový
prodej a členky Asociace Sport pro všechny, které
odstartovaly sportovní soutěže pro děti. Následovalo

15.30-18.30 hodin
09.30-11.30 hodin
15.30-18.00 hodin

Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail Knihovna.Borohrádek@seznam.cz

● 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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vystoupení dvojice Robert a Ingrid Navaro
s kouzelnickou a bublinkovou show, do kterých aktivně
zapojili většinu malých nadšených diváků.
Dopolední program doplnila ukázka činnosti Policie
ČR a Jednotky dobrovolných hasičů Borohrádek.
V době oběda bylo možné v restauraci Na Náměstí
ochutnat zvěřinové menu, restaurace Sport na hřišti
lákala na speciality z grilu a udírny.
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Ten, kdo se stačil nasytit a občerstvit, mohl zaujmout ta
nejlepší místa ke sledování odpoledního programu,

který zahájila dechovka ZUŠ Týniště nad Orlicí se
svými sólisty za podpory skupiny mažoretek Týnky
rovněž ze ZUŠ Týniště nad Orlicí.
Před půl čtvrtou se chopil mikrofonu známý imitátor
Václav Faltus, který svým programem s notnou dávkou
humoru a satiry pobavil přítomné publikum.
V čase přípravy pódia k dalšímu pódiovému číslu
programu vystoupili žáci ZŠ TGM a CZŠ s ukázkou
převážně mimoškolních aktivit zahrnujících pohybovou
výchovu, zpěv, ale i hru na hudební nástroje.
V čase okolo půl páté ovládla podium a hlediště Leona

Machálková s doprovodnou kapelou.
Svým vystoupením plným pohody, srdečnosti a
profesionality nenechala nikoho na pochybách, že její
místo mezi našimi TOP zpěvačkami je opravdu
zasloužené. Její téměř hodinu a půl trvající koncert byl
moc příjemným zážitkem.
Nelehká pak byla úloha další hudební formace, kterou
byl Mladý týnišťský big band se svými sólisty. Ten se
však ukázal rovněž v té nejlepší formě a potvrdil, že
jejich mnohá ocenění získaná, jak na domácí, tak na
zahraniční hudební scéně, jsou zasloužená.
V této době se dostal program do časového skluzu,
a tak si diváci museli chvíli počkat na závěrečné
vystoupení sobotního dne a tím byl revival skupiny
Oueen, pražští „QWEENIE – Word Queen tribute
band“. Hudební, světelná a kostýmová show diváky
roztančila v rytmu známých melodií a pomohla jim tak
přečkat mimořádně chladný večer, který tuto
závěrečnou část programu provázel.
Závěrem nezbývá než poděkovat pořadatelům,
účinkujícím a všem složkám, které se na organizaci dne
podílely, zejména pivovaru Pernštejn za poskytnutí
párty stanu a v neposlední řadě divákům za jejich účast
a podporu celé, v tuto chvíli se dá se říci, že velmi
vydařené, kulturní akce.
Zdeněk Cablk, tajemník

Nejlepší ekologické hospodářství
za rok 2012 v Bozeticích
u Borohrádku
V sobotu dne 25. května 2013 proběhlo na farmě u
Podstavků v Bozeticích slavnostní předání titulu
"Nejlepší ekozemědělec" za rok 2012 - a to Ondřeji
Podstavkovi a jeho rodině. Stali se již 21. oceněnými
a byl jim na rok předán putovní Bartákův hrnec, který
byl
naplněný 2 tisíci čerstvě
naraženými
desetikorunami.
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Tento dar byl přesypán do proutěného koše, v němž
mince krásně svítily. Každý "nový majitel" vylepší
během roku Hrnec o nějaký pěkný keramický štítek a
doma mu zůstane naprosto stejný - malý hrnec - věrná
napodobenina toho, který za svoji ekologickou činnost
získal společně s certifikátem.
Celý den probíhal na farmě Den otevřených dveří, při
němž návštěvníci mohli vidět a slyšet pana ing. R.
Bartáka, nestora ekologického zemědělství v ČR,
zvířectvo, zeleninová políčka včetně biobylinek apod.
Kulturní zpestření zajistily např. mažoretky a
nechybělo ani zpívání.
Každý si přišel na své, děti využily různé prolézačky,
které mají k dispozici vnoučata pana Podstavky, k
vidění byly nejrůznější typy traktorů, dokonce "přišli"
ze Štěpánovska i statní fríští koně. Velmi zajímavá byla
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i domácí sbírka porcelánových hrnečků, kterých má
pan Podstavek přes 3 tisíce.
Nechyběla ani ochutnávka mléčných produktů
minulého vítěze Bartákova hrnce a dalších ekosedláků.
Podstavkovi měli pro všechny příznivce ekologického
zemědělství připraveno velmi bohaté občerstvení.
Na závěr bych chtěla říci, že vybrat z celé České
republiky toho nejlepšího ekozemědělce není
jednoduché, neboť tento titul by si zasloužili všichni,
kteří to myslí s přírodou vážně.
Jsme rádi, že toto velmi cenné ekologické ocenění
získal člověk, který zapustil kořeny právě u "naší"
Tiché Orlice. Je to velmi dobrá vizitka a povzbuzení
pro další tvrdou každodenní činnost. Držíme pěsti a
přejeme vše dobré...
Jaroslava Bártlová
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek

naši prvňáčci, a každého z nich pasoval na
opravdového čtenáře.

Přehled událostí
Úklid lesa
Společnost Serafin Campestrini, s.r.o., vyhlásila na
Den Země projekt Čistý les, do kterého se zapojili
žáci 6. ročníku. Firma oslovila i další školy v regionu
a všechny zúčastněné budou zařazeny do slosování o
naučnou akci Nadace dřevo pro život s názvem Do
lesa s lesníkem. Šesťáci prošli trasu Zámlýní,
Bozetice a lesem směřovali k písníku. Podařilo se
jim nasbírat třicet pytlů odpadu a k tomu ještě další
neskladné předměty.
Jako odměnu za vykonanou práci dostali žáci šestých
tříd lahve na pití od firmy SECA a občerstvení od
firmy ODEKO, které zajistilo svoz odpadu.

Poté měl Dr. Lukášek pro žáky 8. ročníku připraveno
autorské čtení.

Výlet do Drážďan
Žáci od 6. ročníku si mohou vybrat jako další cizí
jazyk ruštinu nebo němčinu.
Svoje znalosti
německého jazyka mohla vyzkoušet v praxi skupina

žáků dne 21. května na výletě do Drážďan. Cestovali
jsme vlakem a výhodná poloha drážďanského
nádraží přímo v centru města nám umožnila
maximálně využít každou minutu našeho pobytu
v tomto městě. Prohlédli jsme si známý kostel
Frauenkirche, budovu státní opery Semperoper a
samozřejmě i barokní palác Zwinger. Při procházce
po Drážďanách nás doprovázel rodilý mluvčí, se
kterým žáci mohli německy hovořit a který nám
zodpověděl i naše dotazy.

Pasování na čtenáře
Dne 4. června jsme přivítali ve škole spisovatele Dr.
Josefa Lukáška. Poslechl si, jaké pokroky udělali
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Projektové setkání Comenius v Raclawicích
Projekt Comenius s názvem Let´s Create, do kterého
jsou kromě ZŠ TGM Borohrádek zapojeny školy ze
Španělska, Polska a Turecka, pokračoval ve dnech
od 2. června do 8. června 2013 mezinárodním
setkáním v polských Raclawicích. Partnerská škola
se nachází v zemědělské oblasti nedaleko Krakowa,
v místě, kde Poláci v roce 1794 pod vedením
Tadeusze Kościuszka zvítězili nad ruským vojskem.
Setkání se kromě polských hostitelů zúčastnilo 37
žáků a 9 učitelů ze zahraničí. Během společně
stráveného týdne jsme se seznamovali s kulturou,
tradicemi i školským systémem partnerské země.
Obsahem našeho projektu je vedení fiktivní firmy.

Raclawická školní firma se věnuje tradičním
polským výrobkům z proutí, a tak byl jeden ze
společných workshopů ve znamení výroby košíků a
dalších dekorativních předmětů. Navštívili jsme
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společně Krakow, etnografické muzeum Tokarnia,
Kielce, solný důl i nejbližší okolí.
Děkujeme polským kolegům, především Filipu
Markiewiczovi, za perfektně připravený program a
děkujeme i polským rodinám, ve kterých byli všichni
zahraniční žáci ubytováni, za jejich pohostinnost.

Ohlasy žáků
Toto setkání bylo skvělé. Určitě bych si ho
zopakoval. Nejvíc se mi líbil výlet do solných dolů,
disko a Krakow. Nejvíc jsem kamarádil s Poláky a
povídali jsme si spolu anglicky a trošku polsky.
Martin Křivánek

V Polsku bylo nejlepší setkání s novými lidmi.
Nejvíc jsme si rozuměli s Turky. Přes den jsme
navštěvovali muzea a další zajímavá místa. Každý
večer se u některého z Poláků konala party. Byla to
dobrá zkušenost - procvičili jsme si angličtinu a
poznali nová místa.
Klára Hrochová
Byla jsem ubytovaná v polské rodině společně s
Katalánkou a Turkyní. Každý den jsme měli školu a
vymyšlený zajímavý program. Příjemné bylo nejen
setkání s novými lidmi, ale také opětovné setkání s
tureckými studenty, kteří v dubnu navštívili naši
školu. Z Polska si odvážím spoustu zážitků a
vzpomínek.
Dorota Cikánová

Výlet do Prahy
Ve čtvrtek 13.6. jsme jeli vlakem v 6:18 hod. do
Prahy. Velmi jsme se těšili, ale když přišly povodně,
nevěděli jsme, jestli vůbec pojedeme. Nakonec jsme

Tento projektový týden se mi velice, velice líbil.
Poznal jsem spoustu nových kamarádek a kamarádů.
Také jsem viděl spoustu nových míst. Nejvíce mě
zaujaly solné doly a Krakow -hlavně příběh o
drakovi. Nejraději bych tam byl déle.
Tomáš Urbánek
Toto setkání bylo skvělé! Všechny výlety se mi
líbily, ale nejlepší byl Krakow. Byli jsme tam ve
velkém obchodním domě. Moc jsem si to užila a
nejraději bych se tam zdržela ještě týden.
Michaela Heřmanová
Projektové setkání v Polsku se mi moc líbilo, s
kamarádkou jsme si užily spoustu legrace a se
spoustou nových kamarádů jsme se seznámily.
Nejvíce se mi líbilo vytváření košíčků, kytiček a
přáníček. Nejhezčí byl výlet do solných dolů. Pár dní
bychom tam ještě všichni mohli zůstat.
Martina Krejčíková a Natálie Kašparová
Kamarádil jsem s Katalánci. Nejvíce se mi líbilo v
solných dolech a největším zážitkem bylo
mezinárodní fotbalové utkání smíšených týmů.
Setkání bych si zopakoval.
David Poláček
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jeli. Když jsme dorazili do Prahy, vydali jsme se na
Václavské náměstí, kde jsme viděli sochu sv.
Václava a Národní muzeum. Potom jsme navštívili
Staroměstské náměstí a tam jsme pozorovali orloj.
Od orloje jsme se vydali na prohlídku Národního
divadla. Viděli jsme tam základní kameny
z památných míst naší vlasti, repliku budovy
Národního divadla, busty významných osobností,
obrazy od známých malířů a Hynaisovu oponu.
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Velkým zážitkem byl pohled z nejvyšších sedadel do
hlediště divadla.
Další cesta vedla na Karlův most, kde jsme si
prohlíželi všechny sochy. Z Karlova mostu jsme šli
na stanici lanovky, odkud jsme vyjeli na Petřín a
odtamtud jsme zamířili kolem Hladové zdi až
k Pražskému hradu. Zde jsme viděli střídání stráží.
Z Hradu jsme přešli k Svatovítskému chrámu.
Metrem jsme přejeli zpátky na Václavské náměstí a
tam jsme se stavili v McDonaldu, kde jsme si
odpočali a najedli se. Blížil se odjezd vlaku, proto
jsme se přesunuli na nádraží a jeli domů. Cesta byla
dlouhá, ale nebyla marná. Byl to nezapomenutelný
výlet a určitě se ještě do Prahy vrátíme.
Žáci páté třídy

Prezentace školního roku 2012 – 2013 v kině
Uplynulý školní rok nám přinesl řadu úspěchů,
kterými jsme se chtěli pochlubit veřejnosti. Dne 19.
června žáci 8. ročníku představili v kině formou
prezentace nejdůležitější události a připomněli i
všechna ocenění, která jsme v tomto roce získali.
Program tvořily i nejzdařilejší reportáže Školní
televize a závěr patřil žákům obou osmých tříd, kteří
informovali o své dosavadní práci na projektu iTEC.
Společné zaměstnání s dětmi z MŠ
Poslední letošní společné zaměstnání s předškoláky
z místní mateřské školy bylo ve znamení hudby.
Budoucí prvňáčci si společně s Mgr. Víchem
zazpívali i zahráli na různé hudební nástroje –
seznámili se např. s kytarou, basou, ukulele či
různými bicími nástroji.
Iva Přibylová
Činnost Školní televize ve školním roce 2012/2013
Projekt OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje
klíčových kompetencí skončil v srpnu 2012, činnost
redakčního týmu však úspěšně pokračovala i
v uplynulém školním roce.

Spolupráce s Českou televizí
Velký význam přikládáme naší spolupráci s Českou
televizí. Vedle sestavování přehledů událostí ze ZŠ
TGM Borohrádek za jednotlivé měsíce tvoříme
reportáže o dění v Borohrádku či v naší škole, které
odesíláme
České
televizi.
Příspěvky jsou
zveřejňovány na webových stránkách ČT24,
reportáže o pochodu historickými místy Borohrádku,
zápisu do první třídy a pěvecké soutěži Zlatý slavík
byly rovněž odvysílány v pořadu Zprávičky na ČT1 a
ČT2.
V říjnu 2012 jsme se také zúčastnili třídenní akce
pod záštitou České televize s názvem Jak se dělá
televize, která se konala v Příbrami. Zde jsme se
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setkali s dalšími osmi dětskými či školními
televizemi z různých míst České republiky a
především se známými osobnostmi z České televize.
Členové redakčního týmu byli také pozváni na
natáčení čtyř dílů Miniparlamentu pořadu České
televize Zprávičky. Čtyřikrát jsme tak žáky ZŠ TGM
Borohrádek mohli sledovat v roli poslance a
argumentujícího publika na obrazovkách ČT.

Projekt Crossing Borders Via Videos
ZŠ TGM Borohrádek je autorem a koordinátorem
mezinárodního projektu Crossing Borders Via
Videos. V rámci projektu tvoří školy z jedenácti
zemí Evropy videa v angličtině na zadaná témata.
Součástí projektu jsou filmové festivaly spojené s
volbou tří nejlepších videí, sdílení snímků na
projektovém webu či on-line hlasování. Žáci se
zábavnou formou učí pracovat v týmu, rozvíjejí
jazykové a technické znalosti a dovednosti,
reprezentují svoji zemi a poznávají život v různých
státech Evropy z pohledu svých vrstevníků.
V letošním roce bylo úkolem zpracovat video na
téma Vítejte v našem městě. Video zpracované žáky
ze Školní televize Welcome to Borohrádek obsadilo
na filmových festivalech ve všech zemích
s výjimkou Norska první místo a získalo tak celkové
prvenství.
Projekt také obdržel významné ocenění. V roce 2012
bylo zaregistrováno 594 eTwinningových projektů, z
nichž 61 získalo tzv. Quality Label (včetně naší
školy). Osm projektů pak obdrželo také národní
cenu. Náš projekt Crossing Borders Via Videos se
stal druhým nejlepším projektem v kategorii
základních škol. K ocenění patří i poukaz na 40 000
Kč, které jsou určeny na setkání projektových
partnerů.
Další aktivity
Školní televize pořádala v říjnu 2012 v budově
borohrádeckého kina prezentaci, na které představila
vybraná videa. Při této příležitosti i při dalších
školních akcích plnili členové redakčního týmu roli
moderátorů.
Úspěchů Školní televize si všímala i média. Reportáž
o nás vysílala Česká televize a Český rozhlas,
několik článků bylo zveřejněno v regionálním tisku.
Všechny naše reportáže a další videa jsou dostupná
na adrese http://tv.zsboro.cz.
Michal Přibyl
Projekt iTEC
Žáci ZŠ TGM Borohrádek z 8.A a 8.B od začátku
dubna poznávali, jak by mohla vypadat výuka ve
třídě budoucnosti. Borohrádecká škola je totiž jednou
ze sedmi českých základních a středních škol, která

Zpravodaj 4/2013

byla v uplynulém pololetí zapojena do velkého
evropského projektu iTEC.
Projektu iTEC - Innovative Technologies for an
Engaging Classroom – se účastní 27 partnerů včetně
15 evropských ministerstev školství. Projekt řízený
organizací European Schoolnet, do kterého Evropská

komise investuje v průběhu čtyř let téměř 9,5
milionů eur, se snaží načrtnout možné trendy vývoje
výuky na evropských školách a následně je
vyzkoušet v praxi.
Osm čtyřčlenných týmů z osmých tříd borohrádecké
školy vytvářelo v rámci projektu v hodinách
anglického jazyka vlastní vzdělávací počítačové hry
pro žáky šestých a sedmých ročníků. Po úvodním
seznámení s náplní a cílem projektu týmy přešly
k rozdělení funkcí, zakládání vlastních blogů, na

Žáci během krátké doby odvedli velký kus práce, o
čemž se přesvědčili i někteří učitelé a zástupci
šestých a sedmých ročníků, pro které si týmy
připravily prezentace a ukázky prototypů her.
Součástí tohoto setkání bylo i poskytnutí zpětné
vazby ze strany učitelů a mladších žáků. Zpětnou
vazbu mladí tvůrci z Borohrádku získávali i od
vrstevníků z Turecka a Španělska či návštěvníků
blogů prostřednictvím on-line komunikace.
Na základě získaných podnětů týmy pokračovaly
v dokončování svých her. Výsledky svého snažení
pak žáci představili dne 19. června při závěrečné
prezentaci školního roku ZŠ TGM Borohrádek.
Z průběhu byl patrný jak kladný přístup žáků, tak
přínos
projektu.
Žáci
zábavnou
formou
zdokonalovali nejen angličtinu, ale i řadu dalších
dovedností nezbytných pro jejich budoucí profesní
uplatnění. O tom, jak se žákům tvorba her zdařila, se
můžete přesvědčit sami na webových stránkách
http://iteczsboro.webnode.cz. Zde najdete odkazy na
blogy všech týmů, informace o projektu či fotografie.
Michal Přibyl

Církevní základní škola Borohrádek
Párty se zdravou pětkou
24.4.2013 byl pro žáky 4.a 5.tříd připraven projekt
„Párty se zdravou pětkou“ organizovaný Nadačním
fondem Albert. Jeho cílem bylo dětem představit
způsoby zdravé výživy. Po úvodní přednášce, která
probíhala také formou soutěže, se žáci rozdělili do
pěti skupin. Každá z nich měla za úkol připravit

kterých informovaly o své činnosti, vyhledávání
příkladů vhodných vzdělávacích her, opakování
učiva předchozích ročníků, seznamování s novými
technologiemi, vytváření myšlenkových map či
používání nástroje pro týmovou práci s názvem
TeamUp.
Po vyhledání a utřídění informací žáci zahájili
vytváření
prvních
verzí
her k zábavnému
procvičování angličtiny. Mezi nimi najdeme on-line
hry, 3D závodní hru, adventuru či hru pro chytré
telefony s využitím QR kódů.
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zdravé jídlo na párty pro své kamarády. Při
závěrečné ochutnávce se všichni přesvědčili, že i
zdravé jídlo je velmi chutné.
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3.5.2013 proběhla akce „Zdravá pětka“ v 1.- 3.
ročníku. Žáci se formou přednášky seznámili se
zdravou výživou a zdravým životním stylem. Nové
poznatky hned mohli hned využít při soutěžích,
které pro ně připravila nutriční poradkyně. Na závěr
měli soutěžící připravit zdravou svačinu z ovoce
nebo zeleniny. Na dezertních talířích tak vznikla
lákavá a voňavá díla, kterým by neodolal ani největší
odpůrce zdravých potravin.

Den Země
Dne 17.5.2013 se CZŠ Borohrádek připojila k

mohli jsme se ale vyfotit i s čápem bílým, želvou
nádhernou a liškou obecnou. Pan chovatel nás
seznámil se způsobem života těchto zvířat a
statečnější z nás dokonce lákali dravce pamlskem na
nastavenou ruku s rukavicí. Přednáška o fauně ČR
má v naší škole několikaletou tradici. Ukázka zvířat
má vždy zaručený úspěch.

Rybářské závody
Dne 19.6.2013 se konal třetí ročník dětských
rybářských závodů „Benzina cup 2013“ pro děti
z rybářského kroužku při CZŠ Borohrádek. I přes
tropické teploty se podařilo pár desítek ryb chytit.
Největší rybu, kapra 48 cm, ulovila celková vítězka

připomenutí si Dne Země. Jde o ekologicky
motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady
ničení životního prostředí. Naše škola ve spolupráci s
firmou SECA Borohrádek provedla úklid lesa.
Celkem 54 dětí a 7 učitelů vyčistili les v okolí
Borohrádku o výměře téměř 150 ha. Celkem bylo
sesbíráno asi 20 pytlů odpadků, 10 pneumatik,
několik matrací, 2 skla od aut, 2 balíky střešní
lepenky, 1 motor atd. Jsme rádi, že jsme tímto
způsobem mohli dětem připomenout Den Země a
vést je tak k dodržování čistoty, pořádku a ochraně
přírody. Těšíme se na další spolupráci s firmou
SECA.

Vládce nebes
Dne 21.5. 2013 byla pro žáky CZŠ uspořádána
soutěž, jež byla vyhlášena časopisem ABC „Vládce
nebes“. Jednalo se o soutěž v pouštění modelů
vlaštovek z přílohy časopisu ABC. Zvítězil Lukáš
Sazima, jehož vlaštovka doletěla téměř 11 metrů. V
posledním školním týdnu proběhla soutěž obdobná,
ale tentokrát s vlastními „stroji“.
Zvířata kolem nás
24.5.2013 nás přijel p. Šulc seznámit s divoce
žijícími zvířaty, která si dokázal ochočit, některá i
vycvičit. Přivezl zejména noční a denní dravce,
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závodů slečna Nikola Bártová. Na druhém místě se
umístil Lukáš Sazima a na místě třetím Jan Bártl.
Děkujeme všem sponzorům: MO ČRS Borohrádek,
firmě MIKADO a panu Milanu Jedličkovi za krásné
ceny a podporu naší rybářské mládeže. Petrův zdar!
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Závěr školního roku
Závěr školního roku v renezančním stylu jsme na
naší škole ještě nezažili. A všechno bylo naruby hned
od pondělí, kdy se dočasným ředitelem školy stala
Nikola Bártová z páté třídy. Kromě jiných
nápaditých vtípků se otočená trička naruby, čtení
pozpátku, obrácené pozdravy nebo třeba „kozí nohy“
staly denní samozřejmostí. Velká legrace výborně
odstartovala celý týden. Úterý patřilo udatnému rytíři
Toulovcovi, který nás ochotně provedl renezanční
Litomyšlí, naučil nás střílet z kuše, uhlídal nás
v zámeckém sklepení a seznámil nás se zajímavostmi
historického města. Výlet jsme zakončili sladkou
tečkou v čokoládovně. Ve středu jsme poměřili
sportovní síly s dalšími školami na hřišti ve Žďáru
n.O. Výborné výsledky našich žáků na atletických
stanovištích doplnila radost z vybíjené. Odpoledne si
děti vyzkoušely renezanční řemesla v barvírně,
hrnčírně, tkalcovně, jako lovčí i ve sgrafitové dílně.
Před dlouho očekávaným „spaním ve škole“ nás
navštívila paní policistka, aby nás seznámila se svou
prací a upozornila na bezpečné chování o
prázdninách. Strávit noc ve spacáku ve škole je sám
o sobě velký zážitek. Nikomu se ráno nechtělo
vstávat, ale čtvrtek byl neúprosně tu a nás čekalo
závěrečné uklízení, vyhlašování soutěží, sběrů a
balení posledních drobností. A pak už jen páteční
rozdávání vysvědčení, mše sv. v kostele, loučení
s páťáky a na konec už jen přání: „Krásné prázdniny
všem!“
CZŠ Borohrádek
Mateřská škola
Děti ze 3. třídy mateřské školy s paní učitelkou L.

Nágrovou naplánovaly a uskutečnily 2 výlety. První
výlet jsme připravili 22. května 2013 ke Dni dětí.
Opékali jsme buřty a hledali sladký " poklad".
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13. června 2013 s předškoláky jsme se vydali na
tradiční výlet do Chocně. V cukrárně jsme si
pochutnali na zmrzlině a zákusku. Zbývající čas jsme
strávili v choceňském parku vybaveném atrakcemi
pro děti, od loňského roku zde přibyly opět nové. Do
mateřské školy jsme se vrátili na oběd.
V pondělí 10. června 2013 se celá naše mateřská
škola zúčastnila velice hezkého výletu na zámek v
Potštejně. Cestovali jsme autobusem. Na zámku pro
nás připravili zajímavou a poutavou prohlídku
interieru. Nádhernými zámeckými komnatami naše
děti provedla služebná, seznámila děti s paní

hraběnkou, která nám ukázala, jak se dříve na zámku
žilo. Také pan hrabě nás uvítal hudbou a tancem. Na
nádvoří zámku děti posvačily. V zámeckém parku
nás pak čekalo plnění zajímavých úkolů. Dětem se
sportovní úkoly velmi líbily. Celá prohlídka končila
v kouzelném
"Pohádkově".
Děti
procházely
speciálně připraveným pohádkovým rájem v podobě
kreslených pohádkových postav na stěnách. Po
dobrém obědě a příjemném odpočinku v místní
restauraci jsme se plni dojmů vraceli autobusem do
naší mateřské školy. Výlet se vydařil, i počasí nám
přálo. Budeme se opět někdy těšit na další společnou
akci.
V pátek 14. června 2013 se děti z 1. třídy s paní
učitelkou Forejtkovou a Jehličkovou a paní
Půlpánovou vydaly na celodenní výlet do přírody. V
hojném počtu jsme vyrazili směrem po cyklostezce.
Cesta vedla okolo rybníku Fabián, přes rybník
Havlík a konečné stanoviště bylo u rybníku " Starý
písník ". Cestou lesem jsme pozorovali okolní
přírodu (určovali názvy stromů, rozpoznávali ptáky a
květiny a snažili se zahlédnout nějaká zvířata).
Opakovali jsme si vše, co jsme si o přírodě vyprávěli
a dozvěděli. Nezapomněli jsme také na to, jak se
máme v přírodě chovat. Naučili jsme se základy
táboření (sbírání a sekání dříví, rozdělávání ohně,
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střelba z kuše a praku). Odměnou nám byly opečené

- starší žáci a žákyně II.
20. března 2013 jsme uspořádali místní kolo, kterého
se zúčastnilo 57 závodníků z čehož 37 našich
závodníků postoupilo do okresního kola vypsaného
na 23. března 2013 v ZŠ TGM v Borohrádku.
Okresní soutěže se zúčastnilo 93 závodníků ze čtyř
odborů ASPV okresu Rychnov nad Kněžnou.
Nejlepší umístění získali tito závodníci:

buřty a dobroty od našich maminek. Zahráli jsme si
také fotbal a některé míčové hry. Počasí nám přálo,
výlet se vydařil, my jsme se vrátili s pocitem pěkně
stráveného dne.
Ve čtvrtek 20. června 2013 děti z 1. třídy mateřské
školy připravily s paní ředitelkou Jehličkovou pro
rodiče pásmo " Hrajeme si s angličtinou " plné
rytmů, říkadel, písní a pohybových her. Děti
předvedly rodičům, jak hravou formou získávají
kladný vztah k cizímu jazyku a jak se mohou
obohatit činnosti dětí v mateřské škole.
Kolektiv zaměstnanců

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek ČASPV
Soutěž žactva v zimním pětiboji.

V měsíci březnu a dubnu proběhla soutěž žactva v
zimním pětiboji České asociace sport pro všechny.
Tato soutěž je tradičně vypsána tříkolová a to jako
místní, okresní a krajská.
Závodníci soutěžili v pěti disciplínách:
- šplh nebo přítah na šikmé lavičce
- člunkový běh
- hod na koš
- skok z místa
- přeskok přes švihadlo po dobu jedné minuty
Soutěžící byli zařazeni v šesti věkových kategoriích:
- nejmladší žactvo / předškoláci/
- mladší žáci a žákyně I.
- mladší žáci a žákyně II.
- starší žáci a žákyně I.
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Bulíčková N. druhé místo, nejmladší žactvo dívky
Grulich M. první místo, nejmladší žactvo chlapci
Fuchsa M.
druhé místo, nejmladší žactvo chlapci
Sazima R.
třetí místo, nejmladší žactvo chlapci
Urbánková V. druhé místo, mladší žákyně I.
Mědílek V. druhé místo, mladší žáci I.
Kašpar O.
třetí místo, mladší žáci I.
Houštěková I. třetí místo, mladší žákyně II.
Sazima L.
druhé místo, mladší žáci II.
Kašparová N. první místo, starší žákyně I.
Chlanda P. třetí místo, starší žáci I.
Buriánek O. druhé místo, starší žáci II.
6. dubna 2013 odjíždělo 13 našich soutěžících na
krajské finále do Hořic v Podkrkonoší. Krajské
soutěže se zúčastnilo 159 závodníků z pěti okresů
Královéhradeckého kraje.
Tito naši závodníci získali medailová místa:
Grulich M.
Fuchsa M.
Mědílek V.
Kašparová N.

druhé místo, nejmladší žactvo
třetí místo, nejmladší žactvo
druhé místo, mladší žáci I.
třetí místo, starší žákyně I.

Všichni naši závodníci přispěli k získání 14 medailí z
27 možných pro okres Rychnov nad Kněžnou a svým
umístěním v první polovině soutěžících vzorně
reprezentovali náš odbor.
Za ASPV TJ LOKOMOTIVA Borohrádek
Tesárková Eva

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Borohrádečtí zápasníci se zúčastnili největšího
tuzemského turnaje.
Jubilejního již 30. ročníku Velké ceny Lidic v zápase
řecko – římském se v sobotu 18. května zúčastnili i
zápasníci z Borohrádku.
Tento turnaj má velkou tradici a prestiž a od toho se
odvíjela i účast jak tuzemských, tak i zahraničních
zápasníků. Na tomto mezinárodním turnaji bojovalo
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na čtyřech žíněnkách 322 zápasníků z 31. oddílů z
Čech a závodníci z devíti zahraničních států.
Šestice borohrádeckých borců se v silné konkurenci

TJ Lokomotiva Borohrádek
Sezóna 2012-2013
Borohrádecká mládež v tomto roce hrála a nezklamala
v okresním přeboru Rychnovska. Muži hráli krajskou
soutěž B.třída, skupina B. Opět byla k vidění spousta
krásných zápasů. Dne 22. 6. 2013 proběhlo společné
ukončení uplynulé sezóny mládeže. Fotky najdete na
stránkách TJ Lokomotiva Borohrádek.

Přípravka
8. místo - 36 bodů 10 - 6 – 23 (skóre 85:157)

neztratila. V nejlehčí váhové kategorii do 21 kg
vybojoval Adam UHNAVÝ stříbrnou medaili a ve váze
do 37 kg si domů Patrik CHLANDA odváží bronz.
Svým bojovným výkonem trenéry velice potěšil Ondřej
SUS, který startoval ve váze 29 kg, z patnácti
závodníků ve své váze jen jednou prohrál a obsadil 5.
místo.
Přesto ale úplná spokojenost u trenérů nepanuje. Je
stále co vylepšovat. Některým závodníkům chybí větší
bojovnost, rychlost a síla a po technické stránce bylo
plno chyb. Proto je potřeba se na tyto věci na tréninku
střelci:

Sazima Marek
48 gólů
Nyč Petr
14 gólů
Grulich Matyáš
11 gólů
Molnár Ondřej
5 gólů
Janečková Natálka
3 góly
Matějíček Jakub
2 góly
Sazima Radek
2 góly
nejlepší hráč sezóny:
Grulich Matyáš
největší pokrok sezóny:
Janečková Natálka

Elévové
3. místo 50 bodů 16 – 2 – 15 (skóre 97:59)
zaměřit a co nejrychleji je odstranit, aby na dalších
turnajích byly výsledky a výkonnost zápasníků
z Borohrádku vyšší a lepší. K tomu poslouží tréninky,
které jsou každé pondělí, středu a pátek od 16.30 do
18.00 hodin v místní sokolovně, kam jsou všichni
zájemci o tento sport srdečně zváni.
Jestli chceš být silný, rychlý, obratný a vytrvalý a je ti
víc než 5 let, tak přijď mezi nás, začni s námi trénovat a
staň se zápasníkem. Těší se na tebe sportovní kolektiv
chlapců a děvčat a zkušení trenéři.
Oddíl zápasu
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střelci:

Moravec David
Buriánek Tomáš
Fuchsa Tomáš
Nyč Matěj
Sazima Lukáš
Bárta Ondřej
Bártl Jan
Lachman Josef
Tavali Patrik

28 gólů
26 gólů
16 gólů
11 gólů
6 gólů
3 góly
3 góly
2 góly
2 góly

MUŽI I.B třída sk.B
13.místo 25 bodů (skóre 40:67)
v příští sezóně budeme hrát opět krajskou soutěž
TJ Lokomotiva Borohrádek touto cestou děkuje za
podporu městu Borohrádek, všem sponzorům a všem
lidem, kteří podporují a pomáhají borohrádeckému
fotbalu. Těšíme se na další spolupráci. V nové sezóně
budeme hrát ve 3 kategoriích mládeže v okresním
přeboru, 2 kategorie na úrovni krajské soutěže
(spolupráce s Horním Jelením) a muži opět budou hrát
krajskou soutěž I.B. třídu.
Sazima Radek

„O pohár starosty města Horní Jelení“
Dne 23. 6. 2013 se v areálu fotbalového oddílu AFK
Horní Jelení uskutečnil fotbalový turnaj mladších žáků
- ročník 1999 a mladší. Hrálo se 1x15 min. 1+7 hráčů v
poli,2x každý s každým. Turnaje se účastnily týmy:
AFK Horní Jelení, FK Agria Choceň, TJ Lokomotiva
Borohrádek a FK Baumit Jablonec.
nejlepší hráč sezóny:

Buriánek Tomáš

Mladší žáci
1.místo 49 bodů 16 – 1 – 2 (skóre 121:36)

Výsledky Borohrádeckého mužstva:
AFK Horní Jelení 0 : 5 TJ Lokomotiva Borohrádek
TJ Lokomotiva Borohrádek 7 : 0 AFK Horní Jelení
TJ Lokomotiva Borohrádek 2 : 0 FK Agria Choceň
FK Agria Choceň 1 : 0 TJ Lokomotiva Borohrádek
FK Baumit Jablonec 2 : 2 TJ Lokomotiva Borohrádek
TJ Lokomotiva Borohrádek 3 : 2 FK Baumit Jablonec
Naši kluci podali bojovné výkony, které je dovedly
k vítězství v celém turnaji. Turnaj tedy hodnotíme
pozitivně. Konfrontace s týmy z Chocně a z Jablonce,
který přijel s mladšími hráči, než mu dovolovala
pravidla turnaje, byla pro naše kluky cennou

střelci:

Chudoba Pavel
47 gólů
Červený Miroslav
29 gólů
Václavek Tomáš
14 gólů
Pelc Filip
8 gólů
Sedlák Jakub
8 gólů
Kapucián Štěpán
4 góly
Moravec Tomáš
3 góly
Moravec David
2 góly
Sedlák Dan
2 góly
Bártl Jaroslav
2 góly
vlastní 2 góly

nejlepší hráč sezóny:
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Janeček Martin

zkušeností, kterou v budoucnu jistě zúročí. Chtěli
bychom poděkovat hráčům za vzornou reprezentaci
oddílu TJ Lokomotiva Borohrádek a samozřejmě
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i samotného města Borohrádek, které se i díky našim
výsledkům dostalo do fotbalového podvědomí za
hranice Královéhradeckého kraje.

Letní parket VÝRAVA
Rozpis koncertů červenec – srpen 2013

Celkové pořadí:
1. Lokomotiva Borohrádek
2. FK AGRIA Choceň
3. FK Baumit Jablonec
4. AFK Horní Jelení

pátek 19.7.
20.3o hodin
Wohnout, Eddie Stoilow, 4 Watty

Trenéři: Jakub Čermák, Roman Kněžour

pátek 12.7.
21.oo hodin
Monkey Business, Tata Bojs

pátek 2.8.
20.3o hodin
Petr Kolář se skupinou,
Motorband + host K. Střihavka, Teplá buchta
pátek 9.8.
20.3o hodin
Pražský Výběr, Radim Hladík & Blue Effect

Kosmetický salon „OLGA“
Týniště nad Orlicí, Čapkova 803
(bývalá Porska – nad Fitnesscentrem)
!!! Výborná dostupnost !!!
200 m od vlakového nádraží
směrem k centru města
autobusová zastávka pouze 100 metrů
Nabídka služeb:
*Kompletní kosmetické ošetření
*Diamantová mikrodermabraze
*Ultrazvukové vyhlazování vrásek
*Přístrojová léčba akné, problematické pleti a žilek
*Ozonizace pleti *Barvení obočí a řas
*Přístrojové zapracování účinných sér
*Japonská manikúra P-shine
(regenerace zničených nehtů)
*Ultrazvukové odstraňování celulitidy
*Indická masáž hlavy – antistresová
*Prodej kvalitní přírodní kosmetiky
*Poradenství v péči o pleť ZCELA ZDARMA
*DÁRKOVÉ POUKÁZKY*
Těší se na Vás Olga
Fedrselová
Moje webové stránky:
www.kosmetikaolga.cz
Objednávky: mobil 728 513 002

Hledám pronájem pro dvě osoby
(možnost garsonky).
Cena do 8.000,- včetně energií.
Seriózní jednání. Volejte 732 680 531
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pátek 16.8.
21.oo hodin
Hárlej, Komunál
pátek 23.8.
20.3o hodin
Iné Kafe, Vypsaná Fixa, U.D.G.
pátek 30.8.
19.oo hodin
Kryštof, Tomáš Klus, Mandrage

Podzimní divadelní abonmá 2013 ve Skutči.
Červen je měsíc, v němž bývá zahájen předprodej
podzimního divadelního abonmá ve Skutči. Diváky čekají
skvělé divadelní zážitky v pěti porcích představení z celé
republiky. V září zahájíme cyklus hudební parodií
Limonádový Joe z Městského divadla Mladá Boleslav.
Říjen bude stejně jako vloni patřit Divadlu Palace, které do
Skutče přiveze představení Pohleď a budeš udiven, ve
kterém excelují Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina
Hudečková a další. Listopadový vítr zavane na jeviště
Kulturního klubu Skuteč Městské divadlo Brno se svéráznou
komedií Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety, o
které již v r. 1941 napsali v The New York Times, že je to
„Tak zábavné, že na to nikdo z nás nikdy nezapomene.“, což
platí do dneška. V prosinci povečeříme s Východočeským
divadlem Pardubice Blbce k večeři a nový rok začneme
s Frankie a Johnnym v podání Terezy Kostkové a Aleše
Hámy, kteří přijedou z pražského Divadla v Rytířské.
Nároky na kvalitu představení v žádném případě neklesly.
Skuteč chce dostát své pověsti města s kvalitním kulturním
programem, a proto zde dojde poprvé od r. 2008 ke zvýšení
ceny abonentky na 1.100 Kč z 980 Kč; celkově je tedy
každé představení v abonmá dražší o 24 Kč, což není mnoho.
Současně dojde také ke zdražení vstupenek na jednotlivá
představení, která budou nyní stát 250 Kč oproti dosavadním
230 Kč. Zdražení je nezbytným krokem pro udržení kvality
představení, do jejichž ceny se začátkem roku promítlo
zvýšení DPH.
Abonentky můžete od 8. června zakoupit přes internet na
http://vstupenky.skutec.cz, od 10. června potom fyzicky na
odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Další informace
poskytne odbor kultury a školství MěÚ Skuteč (tel.
469 326 486/487, mob. 731 557 477/ 422) nebo je naleznete
na www.skutec.cz.
/am/
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Vzdělávací centrum Paprsek Dolní Jelení
Nabízíme několik volných míst v prázdninové
prožitkové angličtině.
Prázdninová angličtina s písničkou - 22.-26.července
od 9-13 hodin pro děti od 5 let
Prázdninová školička se 4 hodinovou výukou
angličtiny
je
pořádána
pro
děti,
které rády zpívají, či hrají na nějaký hudební nástroj
a mají rády anglický jazyk.
Každý den se naučíme 2 anglické písničky, které se
budeme učit prostřednictvím tvořivých aktivit.
Děti k jednotlivým písničkám dostanou noty se slovy
a českým překladem.
Hravá prázdninová angličtina - Madagaskar - 5.-9.
srpna od 9-13 hodin pro děti od 5 let
Prázdninová školička s výukou angličtiny. Zábavnou
formou, prostřednictvím her, soutěží a jiných aktivit
budeme objevovat svět zvířecích kamarádů. Celý
týden bude probíhat v duchu Madagaskaru.
Opakovací angličtina pro školáky - 26.-30.srpna od
9-13 hodin pro děti od 9 do 12 let
Děti si zopakují základní školní učivo z angličtiny
hravou formou – gramatiku a slovní zásobu.
Určeno pro žáky 3.-6.třídy.
O Vaše děti se postaráme jako o vlastní v příjemném
a motivujícím rodinném prostředí, kde klademe důraz
na individuální přístup ke každému z dětí. Maximální
počet je 12 dětí. K dispozici máme moderně vybavenou
multifunkční místnost s přilehlým venkovním
prostorem, místní hřiště a nedaleký les. Prázdninových
prožitkových aktivit se účastní i rodilý mluvčí. Tyto

aktivity probíhají pod vedením pedagogického
pracovníka Mgr. Ivany Veselé s mnohaletou praxí
v pořádání těchto aktivit spolu s pětiletou praxí
v Anglii.

Pohybové aktivity v Paprsku
Pro zájemce o cvičení nabízíme pohybové aktivity
i v době prázdnin od 19 hodin.
Úterý – Buď fit – Pump fx, Body pump – cvičení
s posilovacími činkami
Čtvrtek – Zdravá záda – prvky powerjógy, pilates
spolu s dechovým a relaxačním cvičením
Neděle – Nohy, bříško, zadeček – aerobně posilovací
hodiny s využitím stepů, fitballů, overballů, flexibaru,
posilovacích gum, balančních pomůcek, ….

V měsíci červenci a srpnu přijímáme zájemce
do kurzů anglického jazyka pro školní rok
2013-2014
Dospělí 5 úrovní – začátečníci, mírně pokročilí A,
mírně pokročilí B, středně pokročilí a pokročilí.
Výukový program Sunshine pro děti od 1 do 6 let
a jejich rodiče v těchto úrovních – od 1 do 3 let s rodiči,
od 3 do 4 let s rodiči a pro děti od 5 do 6 let.Vesnický

prázdninový tábor Sluníčko pro děti od 5 do 12
let
19.-23.srpna od 7 do 17 hodin, dopolední od 7-12 hodin
či odpolední varianta od 12-17 hodin.
Vyzkoušíme si známé sporty i netradiční sportovní
disciplíny.
Čekají nás tajné výpravy po okolí. A hlavně poznáme
nové kamarády z místa a okolí našeho bydliště
Vzdělávací centrum Paprsek

Historie
Čtení z farní kroniky – 9. část
Jeho Excelence pan hrabě Lützow, patron kostela, poskytl zdarma pozemek se hřbitovem sousedící a počata 1888 stavba
ohrady hřbitovní nákladem 2 200 zl., který uhradili příslušníci hřbitova přirážkou k daním, nevyjímaje ani pana hraběte.
Dříve bývala ohrada tesová se živým plotem bez vrat, takže svobodně přes hřbitov od fary k zámku se chodilo; nyní
sdělána z dobrých hradeckých cihel a pokryty pískovcovými plotnami z Vamberka. Vrata před kostel slušná železná a
k chudobinci pro vyvážku a přivážku všelikou dřevěná zřízena. Z jara roku 1889 rozšířený hřbitov uspořádán dle plánu
pana Biema, vrchnostenského zahradníka z Opočna, od zdejšího nadlesního p. Gotharda Feuricha (evangelíka studg.
vyzn.) a téhož roku 1889 na den Nanebevzetí Panny Marie po velké posvěcen od vdp. bisk. vikáře a faráře z Jelení Frant.
Vacka. Hřbitov celý napotom připsán kostelu a majetek jeho peníze za zakoupená místa pro hrobky i obyčejné dávky od
hrobů spadají do zádušní pokladny.
Dne 7. června 1889 zemřela v Benátkách vlašských komtesa (svobodná) as 29 roků čítající Mathilda hraběnka z Lützow.
Vysokorodý pan hrabě rozhodl se zříditi sobě rodinnou hrobku v Borohrádku po způsobu italském na výsluní vyvýšenou
bez sklepení podzemních. Převezena tedy sem a od místního faráře dne 16. června k věčnému odpočinku uložena. –
První to mrtvola na rozšířeném hřbitově. Napotom upravena celá hrobka hraběcí do půlkruhu v rohu hřbitova proti
zámku s pěknou pískovcovou kaplí otevřenou, pod níž kříž stojí. Od té doby každoročně na den pohřbu přichází sem
dobrotivá vrchnost a zve k obědu farní duchovenstvo, úředníky, přední své a čelné osoby z města. Mimo to navštěvuje
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milostivá paní hraběnka chudobinec, rozdává podpory, a když odjíždějí po několika dnech, zanechávají zde 50 zl. pro
chudé. Dříve zde vrchnost nebyla celých 29 roků.
Potom první do řady na rohu k Šachovu hledícím pohřben František Lux 19.8. 1889.
Hned na misie r. 1885 radil se farář s rektorem Tomáškem,
jak by měl s výzdobou kostela počíti. Raděno mu, aby
počal od dlažby, nebo cihlový prach ničí zdě i okrasy
zlacené. Uposlechl, zvláště ježto cihlová dlažba byla již
rozviklána, vydrolena a nanejvýš nerovná. O prázdninách
1886 s povolením politického úřadu vydal se po
předchozím ohlášení z kazatelny s kaplanem svým
Dohnálkem nejdříve po Borohrádku po domech na sbírku.
Však kaplan faráře brzo opustil, sotva s ním asi do pěti
domů vešed. Pak sbíráno farářem samotným dále zde, ve
Žďáru a Světlé a v Číčové. Mimo to dárky přinášeny i do
fary. Sešlo se na 280 zl. Zatím požádán zdejší rodák stavitel
p. Antonín Sotůček za rozpočet na vinařskou dlažbu do
lodě, šamotovou do presbytáře a patronovi za milostivou
podporu. S pochvalným uznáním dobré věci ochotně dodal
200 zl. Chybujících ještě 20 zl. dal farář sám. Roku 1884
dlažba položena od dříve jmenovaného stavitele. Uprostřed
kostela mezi lavicemi poněkud napravo hledě od vchodu
k oltáři as půl třetího metru od pravého pilíře pod chórem
byla zarámovaná velká plotna kamenná. Po jejím
odstranění shledána chodba vedoucí do krypty, kdež se
objevily as 3 malé a as 4 velké rakve. V krajní velké …dle
podání starších lidí odpočívá prý před 100 lety zemřelý
zdejší správce duchovní P. Václav Vostřebal. Kostra jeho
úplně se drží pohromadě. I roucho ač zetlelé tvoří celek.
Také casule dobře znáti. Tehdáž mnoho lidí vešlo do krypty
se podívat. Pak rámec s plotnou zapuštěny níže, aby se
mohla dlažba na vrchu v celosti provésti. Tak není nikde
vidno, kde se hrobka nalézá.
1886 na podzim obnoveny za 4 zl. od Macka malíře pokojů sluneční hodiny na zdi kostelní.
Dříve po dešti a sněhu roztálém bývala na dvorečku přede dveřmi stále voda a bahno smrduté a nebylo by tomu
odpomoci odváděním vody. R. 1887 dal farář Pohl ze zbylých z kostela pískovcových starých dlaždic kolem zdi farní
uvnitř dvora obrubu ode zdi nakloněnou položiti, pak vedle této dlažby rigol z oblázků jakož i od studny zříditi a vodu
mřížkou železnou do starého záchodu do zahrady proti staré škole vedoucího kanálu odvésti. Nyní jest na dvoře sucho.
Téhož roku pořízeno 5 nových oken do fary patronátním úřadem.
Roku 1883 žádal farář patronátní úřad, by mu studna farní dána byla do pořádku, an byla truba dřevěná na dobro shnilá.
Aby neměl hned z počátku potýčky, když patronátní úřad odpíral svou povinnost, dal si studnu recte pumpu sám za 17.
zl. do pořádku. Ale roku 1885 až 1888 nebylo mimo po jaru na krátko vody žádné ve studni, pak málo, až r. 1893 jak
jinde poznamenáno zhloubena o metr studna dubovou kádí farářovým nákladem 25 zl. a nyní má vody dost, ale jen pro
dobytek. Třikráte žádáno slavné c.k. okresní hejtmanství za rozhodnutí, kdo povinen studni u fary zřizovati a udržovati, a
buď vyhýbavou, nebo žádnou odpověď nedalo.
R. 1889 přestalo paušální placení cest od obcí k vyučování náboženství a nastalo placení z obecní pokladny školní za
kilometry. (Za cestu sem a tam do Žďáru 90 a do Šachova 66, do Vel. Čermný 88 kr.)
Již z počátku staral se farář o omezení farních pozemků, ale vida, jak se mu ze strany patronátního úřadu dějí zjevně i
tajně překážky, ustal od toho, až mu vzat byl deputát, pak znovu zakročil a sice zhodně a docílil toho, že na útraty
velkostatku dáno bylo 32 mezníků zatím. (Stál civ. inženýr po 3 dny i s mezníky 50 as zlatých).
Přičiněním faráře pořízen hřbitovní kříž 1892 (viz jinde).
Ku prosbě faráře pohnuta se viděla vrchnost, že r. 1892 dala kostel farní uvnitř vymalovati. Za 230 zl. bez zedníků a
lešení maloval Karel Borovec, malíř pokojů z Třebechovic. Při oškrabávání zvětralého starého nátěru přišlo se uprostřed
stropu na obraz malovaný al fresco představující hlavní obraz oltářní. Také na oblouku vítězném byly malby, ale jen
klihové již k nepoznání.
Roku 1890 a 1893 pořídil na účet zádušní 2 véla bílé a žlutě protkané, 2 prosté zpovědnice a dal do sakristie své
klekátko.
Roku 1893 dal sekárnu vydlážditi ještě zbylými kameny z dlažby staré kostelní, když patronátním úřadem položena ve
chlévě dlažba cihlová. Přitom také do sklepa dáno pro stavění mléka několik dlaždic a místo starých ode zdi venkovské
shnilých schodů dubových dány od patronátního úřadu cihlové schody.
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Umývadlo do sakristie 1893 v Křesť akademii v Praze koupeno. Roku 1893 v listopadu oltář hlavní rozebrán odvežen a
1894 zase oštafírovaný postaven v únoru. Farář po ohlášení v kostele
r. 1892 poslal kostelníka s …po zámožnějších, sám dav napřed 50 zl. a sešlo se, když také pan patron milostivě 100 zl.
daroval, 500 zl., za které se to stěží pořídilo. Chtěliť za solidní provedení 600 až 80 zl. Ač provedení nedopadlo dle přání
faráře, předce aspoň je nyní oltář čistý.
R. 1885 dostal se sem za kaplana František Dohnálek ze Slavěnky od Skuhrova rodilý a byl zde rok. Po něm v r. 1886
přišel František Vacek neom. a byl zde do všech svatých r. 1888 – odtud za administrátora do Lična a pak za kaplana do
Týniště-. Po něm farář sám do srpna 1889. Kdy mu dán za kaplana Antonín Svatoš z Plhovic neom. a byl zde do konce
března 1892, načež sem dán 1 roční kněz za kaplana Jos. Teplý, rodilý ze Lhoty Úřetické, mezi tím od března do října
farář opět sám s binací.
Celkem od r. 1882 do 1893 byl 4 a půl roku farář Pohl sám.
V listopadu roku 1893 poctěn byl farář vlastnoručním česky psaným listem od vysokorodé paní hraběnky Jindřišky z
Lützow, rodem Angličanky, která posud znala pouze mimo rodné řeči anglické německy, francouzsky a vlašsky. Zaslala
v něm známku do misálu
Již v Borohrádku vyslovila v zámku paní hraběnka přání, kdyby aspoň něco česky uměla, aby s lidem mohla promluviti.
Je viděti, že o naučení se pokouší, ač čítá již na 60 roků věku svého.
Přičiněním pana patronátního komisaře a správce velkostatků pana Mat. Tilla obílena před generální kanonickou vizitací
r. 1894 farní budova a dne 10. dubna 1894 na žádost faráře postavena nová skříň pro farní archiv do síně farní budovy co
jediného místa nejvíce proti ohni chráněného. Nedostatečná již stará skříň archivní určena pro drobné prádlo kostelní.
Po generální kanonické vizitaci dostalo se farářovi ze dne 15. listopadu 1894 od této biskupské milosti pochvalného
uznání N.E. 9409
V zapisování pokračuje Frant. Vacek, farář nástupce.
P. Josef Pohl, farář, u něhož jsem byl dva roky kaplanem, a opravdu bratrsky jsme se měli rádi, působil zde 20 let a
zemřel dne 2. července 1895. Byl povahy dobré, bez falše a lichocení, působil dle sil svých v duchovní správě dobře a
přece zde nebyl oceněn a dostalo se mu od církevní vrchnosti uznání jako tomu, kdo žádných zásluh si nezískal, což na
lid trapně působilo.
Za dobu 20 let při své skromnosti našetřil si asi 300 zl., jež po smrti jeho přátelé sebrali, (a malý pomníček dala mu svým
nákladem postaviti na hrob Její Excell. pí. hraběnka Lützowová). Z toho jistě vysvítá malý příjem zdejší fary.
Administrátorem stal se jeho kaplan Josef Teplý, který, jak se dalo, administrace pro sebe využitkoval.
/RED/
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