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OBJEVME NÁŠ LES
Město Borohrádek srdečně zve
na oslavy 450 let
od darování lesů do vlastnictví obce.
Oslavy se uskuteční v Městském kině v Borohrádku

v pátek 27. září a v sobotu 28. září 2013.
Na pátek jsou připraveny dopolední a odpolední
bloky přednášek, promítání filmů
a výstava s lesnickou tématikou.
V sobotu zveme na procházku městskými lesy
s několika soutěžními zastávkami a
opékáním vuřtů a na odpolední přednášku
o nových paleontologických nálezech.

ZO Častolovice, územní sdružení
ČZS Rychnov nad Kněžnou
a městys Častolovice
pořádají 15. výstavu
ovoce, zeleniny a květin
ve dnech 4. – 6. října 2013
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH

v areálu sokolské zahrady, sokolovny
a zahrádkářské budovy v Častolovicích

Uvnitř čísla najdete:
str. 2-3 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3 Slovo starosty, str. 4 Informační servis MÚ, str. 5 Knižní novinky, str. 5-6 Hasičský sbor
města Borohrádek, str. Osadní výbor Šachov, str. 8 Nízkonákladové bydlení, str. 8 Úřad práce informuje, str. 9 ZŠ TGM, str. 9-10 kulturní
rubrika, str. 11-14 Ze sportovních oddílů, str. 14-15 Zahrádkářská výstava Častolovice, str. 16 Vzdělávací centrum Paprsek Dolní Jelení,
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 24. 6. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Uzavření smlouvy o pronájmu nemovitosti č.j.
UZSVM/HRK/2242/2013-HRKM – pozemku p.č st.
631 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
*Výměnu osvětlovacích těles ve staré budově ZŠ TGM
Borohrádek firmou AVEPO s.r.o., Borohrádek.
*Provedení cenové poptávky na zpracování průkazů
energetické náročnosti pro budovy (PENB) města dle
požadavků zákona č. 406/2000Sb.
*Návrh smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace na revitalizaci zeleně v ulici Nádražní a
Čechova firmou Ing. Jarmila Hrůzová, Vilémov.
*Firmu R.D. Engineering, společnost s.r.o., Štrossova
86, Pardubice jako zhotovitele zabezpečení objektu
hasičské zbrojnice.
*Provedení poptávky na zhotovení rozdělovacího
objektu v korytu velinského potoka (dle vypracované
PD), úprav břehů odbočky velinského potoka a
zajištění lepší funkčnosti stavidla.
*Rozpočtové opatření č. 13/2013.
*Rozpočtové opatření č. 14/2013.
*Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu čp. 562,
ulice Kout na dobu určitou od 1.8.2013 do 31.7.2014.

Výtah z usnesení rady ze dne 26. 8. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 240, ulice
Husova.
*Umístění loga firem na tenisovou clonu.
*Dar ve výši 19.900 Kč na opravu slunečních hodin na
kostele sv. Michaela Archanděla v Borohrádku.
*Uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie pro
město Borohrádek a jím zřizovaných organizací
s firmou ČEZ Prodej s.r.o., Praha 4, Duhová 1/425,
IČ 27232433.
*Dodavatele IT technologií společnost AutoCont a.s.,
Hornopolní 3322/34, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ
47676795 včetně kupní smlouvy na nákup IT
technologií na základě poptávky ze dne 4.7.2013.
*Firmu Behan Josef, Trávnická 191, Kostelec nad
Orlicí, IČ 45589674 na realizaci opravy střechy na
bytovém domě čp. 573, ulice Jiráskova.
*Výměnu oken a kuchyňské linky v bytovém domě čp.
554, ulice Nádražní.
*Rozpočtová opatření č. 17/2013, 18/2013, 19/2013.
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Zamítá:
*Zapracování propagace města Borohrádek do
publikace Města a obce pardubického a
královéhradeckého kraje.
Postupuje k projednání zastupitelstvu města:
*Žádost o finanční příspěvek TJ Lokomotiva
Borohrádek pro fotbalový klub TJ.
Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 17.6.2013
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění s vypuštěním
bodu 7.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Štefan,
Mgr. Iva Přibylová, Ivana Roštejnská.
*Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2012, včetně zprávy auditu Královéhradeckého
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2012.
*Převod kanalizace dle soupisu inventární karty
dlouhodobého majetku do evidence a hospodaření
DSO Tichá Orlice.
*Odkup 8 % obchodního podílu ve společnosti
ODEKO s. r. o., Smetanova 395, Týniště nad Orlicí
za částku 1,6 mil. Kč. Přesun prostředků RO č. 12.
*Zastupování města JUDr. Pavlem Švandrlíkem,
advokátem, se sídlem Na Lávkách 778, 51741
Kostelec nad Orlicí na valné hromadě společnosti
ODEKO s.r.o., ve věci vyslovení souhlasu
s převodem obchodního podílu na ostatního
společníka a jinou osobu a učiněním rozhodnutí o
přistoupení nového společníka Města Horní Jelení do
společnosti ODEKO s.r.o., dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu obce k udělení a podpisu plné moci
advokátovi k zastupování města na valné hromadě
společnosti ODEKO s.r.o.
*Zařazení správního území města Borohrádek do území
působnosti Integrované strategie území regionu MAS
Nad Orlicí na období 2014 - 2020 realizované Místní
akční skupinou Nad Orlicí, o.p.s.
*Záměr prodeje pozemku parc. č. 917/15-lesní
pozemek, v k.ú. Borohrádek, o výměře 1183 m2.
*Záměr prodeje pozemku p.č. 666/22- lesní pozemek,
v k.ú. Borohrádek, o výměře 75 m2.
*Záměr 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.r.o., Praha za cenu znaleckého posudku.
*Opatření obecné povahy č.1/2013 k vydání změny č. 1
ÚP Borohrádek ve znění příl. č. 1.
*Mimořádný příspěvek pro DSO Poorlicko na nákup
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fotopastí ve výši 2.888 Kč a párty stanu ve výši
28.122 Kč pro společné využití - RO č. 11.
*Dar ve výši 100.000 Kč pro obec Rudník na likvidaci
povodňových škod - RO č. 12.
*Zadávací podmínky pro podání nabídek na dodání
malotraktoru.
Zamítá:
*Poskytnutí příspěvku pro MAS Nad Orlicí ve výši 20
Kč/os.

které jsou v naší oblasti absolutní novinkou.
Pravidelných kontrolních dnů se vždy účastnili i
zástupci našeho města, kde jsme měli možnost sledovat
průběh stavby a uplatňovat své připomínky. Odvedené
dílo je dle našeho názoru kvalitní a šestiletá záruka
garantovaná ve smluvním závazku s realizační firmou
je pro nás jistotou, že se na stavbě nic nepodcenilo a
neošidilo.
Otevřením nově zrekonstruovaného úseku je k naší
spokojenosti splněn další významný cíl, který jsme si

Slovo starosty
Po úspěšném dokončení první etapy rekonstrukce
silnice II/317, která proběhla v úseku od mostu po
křižovatku pod Šachovem, byl po čtyřměsíční odstávce,
dokončen a otevřen dne 9. 8. 2013 i druhý, nově
zrekonstruovaný úsek zmíněné komunikace.
Druhá etapa přestavby probíhala v souladu se
schváleným plánem obnovy v délce 2,8 km, od
zmíněné křižovatky až k označníku začátku obce
Čermná nad Orlicí. Realizace třetí závěrečné etapy je
v plánu roku 2014 a po jejím dokončení budeme moci
využívat novou komunikaci až na hranice
Královéhradeckého kraje.
Druhou etapu rekonstrukce silničního tělesa prováděla
firma Skanska v celkovém nákladu 23 040 227 Kč.
V souladu s projektem byla provedena recyklace
povrchu do hloubky 18 cm s následným položením
nového dvouvrstvého asfaltového krytu o síle 10 cm.
Zátěžové hodnoty vylepšila nová stabilizace krajnic a
speciální kovové sítě zpevnily přilehlé svahy. Vyčistily
se a prohloubily příkopy, provedla se také obnova

všech podélných i příčných propustků. Nově bylo
osazeno 600 m svodidel a celý úsek také zdobí nové
značení včetně několika desítek směrových sloupků.
Z bezpečnostních důvodů bylo vykáceno 20 rizikových
stromů, které nahradí nová výsadba, a za zmínku zcela
jistě stojí i instalace několika unikátních plašičů zvěře,

3

v programu obnovy silniční infrastruktury stanovili. Je
to zároveň dle sdělení správce komunikace SÚS Hradec
Králové největší letošní investiční akce tohoto typu
v územním celku okresu Rychnov nad Kněžnou. Na
závěr zbývá jen maličkost, a to je popřát všem
uživatelům bezpečné a příjemné cestování.
Milan Maček, starosta města

Víte že ……


svoz nebezpečného odpadu proběhne v Šachově
v pondělí 14.10.2013 a v Borohrádku v sobotu
19.10.2013,



svoz biologického odpadu
se uskuteční v
Borohrádku a Šachově v sobotu 26.10.2013,



do konce října 2013, je možno bioodpad ukládat
průběžně do kontejneru, který je přistaven vpravo
za budovou borohrádeckých hasičů. Jde o ocelový,
kontejner zelené barvy s vrchním vhozem. Odpad
zde lze ukládat denně krom neděle vždy v době od
9:00 do 18:00 hodin. Mimo tento čas může být
kontejner uzamčen,



Město Borohrádek a Občanské sdružení Diakonie
Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU,
která se uskuteční v pondělí 14.10. 2013 od 14.oo
do 17.oo hodin a v úterý 15.10.2013 od 9.oo do
13.oo hodin v budově městského kina.
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Informační servis městského úřadu
Výměna řidičských průkazů
Kterých řidičských průkazů se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy
řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit řidičský průkaz?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s
rozšířenou působností (Městský úřad Kostelec nad
Orlicí), příslušného podle místa trvalého pobytu na
území České republiky.
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání řidičského průkazu obdržíte na
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
tj. Kostelec nad Orlicí
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
- řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.
Kdy mně bude vydán nový řidičský průkaz?
Vydat řidičský průkaz je možné do 20 dnů od podání
žádosti, příp. do pěti pracovních dnů od podání žádosti
po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od
správního poplatku, vyjma vydání řidičského průkazu
ve lhůtě kratší, tj. do pěti pracovních dnů od podání
žádosti (viz. výše - správní poplatek 500 Kč).

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

14.09. MUDr. Šťastná Ludislava
15.09. MUDr. Tancurinová Jana
21.09. MUDr. Vavřičková Hana
22.09. MUDr. Tůmová Věra
28.09. MUDr. Valešová Pavla
29.09. MUDr. Tomanová Libuše
05.10. MUDr. Veselská Renata
06.10. MUDr. Vyčítalová Marie
12.10. MUDr. Zdeňka Jiří
13.10. MUDr. Andělová Jana
19.10. MUDr. Bahník František
20.10. MUDr. Benešová Růžena
26.10. MUDr. Beránek Jan
27.10. MUDr. Bergmanová Dita
28.10. MUDr. Čapková Marie
02.11. MUDr. Domáňová Iva
03.11. MUDr. Dvořáková Soňa
09.11. MUDr. Handl Jindřich
10.11. MUDr. Havlová Marie
16.11. MUDr. Hlavsová Lenka
17.11. MUDr. Hrbáčová Eva

Zdrav.středisko Rokytnice v Orl.horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
dr.Lützova 244, Vamberk
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
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 595 292
736 419 151
494 371 782
494 323 152
494 622 114
494 542 102
494 371 781
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
775 224 093
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
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Knihovna
Knižní novinky
Pro dospělé:
Ebertová S. – Sen porodní báby
F.R.Čech – Čechy krásné, Čechy mé
Silva D. – Umění zabíjet
Holcová M. – Přezrálé broskve
Lasicová H. – O dcerách a milenkách
Janečková K. – Prokletý původ
Patterson J. – Mistrovský tah
Davidson L. – Paříž
Bornoff N. – Japonsko
Byrneová L. – Andělé v mých vlasech
Vondruška V. – Přemyslovská epopej – Velký král
Devonseca M. – Přežít s vlky
Silva D – Portrét špiónky
Carlessiová M.A. – Nejen květiny z korálků
Bukovski I. – Nová miniencyklopedie přírodní léčby
Pro děti
Zahn T. – Star Wars – Ruka odplaty
Super Komiks – Strýček Skrblík
Meadowsová D. – Duhová kouzla
-Medulka, pamlskou víla
Disney W. – Zachranář Burák
Disney W. – Medvídek Pú jde k lékaři
Černá H. – Dívčí svět ve stylu 5 Angels

Hasičský sbor města Borohrádek
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů našeho města je
zařazená v plošném pokrytí Královéhradeckého kraje
jako jednotka JPO III/1-D. Výjezd jednotky je určen do
10ti minut s dojezdem zpravidla do 20ti minut od
vyhlášení poplachu a je předurčená na technické zásahy
a na zásahy u dopravních nehod. Členové jednotky jsou
v pracovněprávním vztahu k městu a vykonávají tuto
činnost jako vedlejší pracovní poměr. Průměrný čas
výjezdu je v současnosti 4 – 5 minut od vyhlášení
poplachu s vozidlem prvního výjezdu CAS 20 Tatra
Terno 1 a čtyřmi hasiči, při událostech většího rozsahu
vyjíždí další 2 – 3 vozidla do 7 minut.
V měsíci květnu jsme provedli rekonstrukci garážového
stání č. 2 a 3. Již dlouhou dobu nevyhovující podmínky
uložení techniky AZ.30 a DA VW a vysoké náklady na
vytápění nás vedly k prosazení nutné opravy podlah a
zateplení stropů v garážových stáních. Rekonstrukce
probíhala z větší části svépomocí. Vybourání starých
podlah (vytrháním silničních panelů, které nahrazovaly
litý beton) a příprava podloží pro podklad a nový beton.

Výpůjční doba září 2013:

každé pondělí
každý čtvrtek
sobota 28.9.

15.30-18.30 hodin
09.30-11.30 hodin
Svátek

Výpůjční doba říjen 2013:

každé pondělí
každý čtvrtek
sobota 26.10.

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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Jednalo se o 95 m2 plochy a z této bylo odvezeno cca
25 m3 betonové suti. Položení nových betonů o tloušťce
25 cm provedla firma. Následný nátěr podlahové
plochy prodlouží životnost povrchu betonu o několik
let. Druhá část rekonstrukce byla na snížení energetické
náročnosti pro vytápění budovy. V zimních měsících
musí být technika uložena a uchovávána v teplotně
stálém prostředí okolo 10 °C. Tato teplota zajistí
bezproblémový start a provoz vozidel i v extrémních
mrazech. Snížením stropů a jejich zateplením docílíme
požadované teploty a úsporu elektrické energie na
vytápění. Souběžně s těmito rekonstrukcemi jsme
osadili stropy novými svítidly, opravili rozvod
tlakového vzduchu a byla zakoupena a zprovozněna
technologie pro odsávání výfukových plynů z vozidel.
Třetí část rekonstrukce proběhne v měsíci září, a to
výměna oken a dveří.
Tato pro nás časově náročná činnost nijak neovlivnila
výjezduschopnost jednotky. V tomto roce do naší
jednotky vstoupili dva noví členové a jeden na vlastní
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žádost z jednotky odešel. Počet členů v jednotce se
v letošním roce zvýšil na 18 hasičů. Tento počet již
zajišťuje bezproblémový výjezd jednoho vozidla a čtyř
hasičů v každou denní i noční dobu, což je pro naši
kategorii jednotky nutné vzhledem k zařazení. V
letošním roce jsme zasahovali u 21 událostí, převážně u
technických zásahů a dopravních nehod. Nejvíce nás
zaměstnala nedávná větrná smršť, která se prohnala
naším městem a okolím. V horizontu tří minut nám
byly nahlášeny dvě události, a to požár v bývalé
betonárně a technická pomoc se dvěma zásahy
v objektu bývalé pily a ul. Družstevní. Při těchto
událostech byla využita všechna naše vozidla s počtem
čtrnácti zasahujících hasičů. Stále vyšší provoz vozidel
má vliv na jejich provozní náklady a poruchovost.
V červnu jsme řešili poruchu čerpadla na CAS 32 Tatra
148 a musela být provedena generální oprava čerpacího
agregátu Rosenbauer. Byla to jeho první oprava po 32
letém provozu od jeho výroby.
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Při již zmiňovaných rekonstrukcích budovy, kdy bylo
nutné parkovat vozidla před požární zbrojnicí, došlo ke
krádeži motorové nafty z vozidla IFA AZ 30. Toto
vozidlo i přes umístění mimo garážové stání bylo
zařazeno na výjezdu. Pachatel, který naftu odcizil, se
dopustil nejen krádeže a vloupání, ale i určitého
ohrožení nás všech, pro které je tato technika určena.
Bohužel do dnešního dne nebyl dopaden. Z těchto
důvodů byl vybaven objekt požární zbrojnice
elektronickým zabezpečovacím zařízením napojeným
na svolávácí systém GSM.
Další negativní ohlas máme na zřízené místo zpětného
odběru elektrospotřebičů a neřízenou skládku dřevního
odpadu v těsné blízkosti hasičské zbrojnice, někteří
občané nedodržují sběrné dny a vozí na tyto místa
odpad, který tam nepatří. Neradi bychom zanedlouho
měli kolem městské hasičské zbrojnice skládku odpadu.
Toto nás vede k doplnění systému zabezpečení o
systém monitorování míst, které jsou určeny k uložení
těchto odpadů.
Velitel JSDH Borohrádek Šrámek Petr
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Ohlédnutí za 9. srazem Šachováků
První červencová sobota je pro Šachováky a jejich
přátele tradičně vyhrazena vzájemnému setkání.
Letošní, již 9. ročník, který probíhal v Šachově u
Borohrádku, provázelo příjemné letní počasí.

Poděkování patří nejen jim, ale i všem organizátorům a
sponzorům, bez nichž by se tato akce nemohla
uskutečnit.

Dětské rybářské závody v Šachově
Občanský výbor v Šachově uspořádal pro místní děti v
sobotu 17. srpna 2013 první rybářské závody na
rybníčku v Šachově. Závodilo se ve dvou kategoriích.
V první pro děti do 10 let a ve druhé pro děti od 11 do
15 let. Registrovalo se 6 dětí v první kategorii a 5 dětí v
kategorii druhé.
Závody řídili tři rozhodčí, kteří nejen měřili délku
chycených ryb, ale také pomáhali radou a při seřizování

Lety osvědčený program i tentokrát sklidil velký
úspěch. Vědomostní kvíz nejen pobavil, ale prověřil
školní znalosti zúčastněných. Vítězové kvízu byli
odměněni krásnými knihami. Při hře „Šest ran do
klobouku“ zavládlo všeobecné veselí, neboť míčky
létaly všude, občas i do klobouku. A ruličky štěstí, ty
potěšily nejednoho aktéra se šťastnou rukou.
prutů. Několika dětem byla potřebná rybářská technika
zapůjčena, neboť chytali ryby poprvé v životě.
Pro závodníky bylo připraveno i občerstvení - tradiční
opečené špekáčky a nealkoholické nápoje.
V 1. kategorii zvítězila Bára Faltová s celkovou délkou
ulovených ryb 164 cm.
Absolutně nejlepší byla vítězka 2. kategorie Blanka
Pelikánová s výsledkem 519 cm.
Díky sponzorům byli odměněni nejen vítězové
jednotlivých kategorií, ale i všichni ostatní závodníci.

K příjemné atmosféře sobotního odpoledne velkou
měrou přispěl také D.J. Vašek, který výběr hudby
zaměřil především na dětské účastníky. Na přání zahrál
jejich oblíbené písně Berušku, Mašinku a mnoho
dalších.
Navečer vystřídala D.J.Vaška hudební skupina SONG
z Kostelce nad Orlicí. Známé skladby v jejich podání
roztančily skoro každého.
Před půlnocí se nebe nad Šachovem rozzářilo desítkou
lampionů štěstí, které Šachováci se svými přáteli
společně vypustili.
K celkově báječné atmosféře přispělo výborné
grilované prasátko, chutné koláčky, káva a drobné
cukroví, které napekly ruce šikovných účastnic setkání.
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Všem zúčastněným se závody líbily, k čemuž přispělo i
krásné počasí.
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Děkujeme všem sponzorům a městu Borohrádek za
podporu této akce a těšíme se na další ročník
rybářských závodů v Šachově.
Hana Adamcová

Nízkonákladové bydlení v Borohrádku
Bezbariérové, malometrážní, nízkoenergetické
S pečovatelskou službou
Komorní prostředí s vlastní zahradou
Popis objektu:
Jedná se o malometrážní nájemní sociální byty se
zajištěnou pečovatelskou službou.
Nájemné je regulované a je stanoveno v současné době
na 4.500 Kč, včetně veškerých záloh a poplatků.
Preferovanou skupinou jsou osoby nad 70 let, případně
osoby se sníženou možností orientace a pohybu,
případně kdokoli v tíživé sociální situaci. Umísťovaný
klient nesmí vlastnit nemovitost určenou k bydlení.

Samostatný objekt ve vlastní oplocené zahradě o dvou
nadzemních podlažích obsahující celkem 8 bytových
jednotek, vždy 4 byty na jednom podlaží.
Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem s centrálním
rozvodem ÚT. Dále je zde umístěn kolektorový ohřev
TUV napojený na centrální rozvod TUV.
Přístup do objektu a byty včetně koupelny a WC jsou
navrženy jako plně bezbariérové.

-

Celková plocha bytové jednotky se skládá:
byt o velikosti cca 35 m2,
komora cca 1,5 m2,
balkon / terasa cca 5,0 m2.

Pro více informací volejte na MěÚ Borohrádek
tel.č. 494 381 602,
nebo pro osobní prohlídku tel.č. 603 541 517.
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Rychnov nad Kněžnou
Přijměte naše pozvání na 8. ročník
Týdne vzdělávání dospělých 2013
v Královéhradeckém kraji,
který se uskuteční 11. - 15. listopadu 2013.
V okrese Rychnov nad Kněžnou se opět uskuteční akce
s názvem Týden vzdělávání dospělých (TVD), jež je
součástí celostátního projektu Týdny vzdělávání
dospělých® organizovaného Asociací institucí vzdělávání
dospělých České republiky ve spolupráci s jednotlivými
kraji ČR. Zadavatelem akce je Královéhradecký kraj,
probíhá pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomíra France i za podpory Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních
věcí a také Úřadu práce ČR krajská pobočka v Hradci
Králové s kontaktními pracovišti Hradec Králové, Jičín,
Náchod, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou.
Ve druhém listopadovém týdnu se občanům všech
věkových kategorií naskytne příležitost vybrat si ze
zajímavého programu, který jim umožní seznámit se
širokými možnostmi celoživotního učení v našem kraji,
dozvědět se něco nového o oboru, který je láká, motivovat
se k dalšímu vzdělávání a získat konkrétní kontakt na
organizaci, která tuto aktivitu zajišťuje.
Akce bude probíhat nejen v prostorách Kontaktního
pracoviště Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou, ale i
v okolních městech a obcích našeho kraje, kde svou
činnost představí instituce, které se do projektu Týden
vzdělávání dospělých přihlásily.
Doufáme, že i letos se budou programu účastnit různé
střední školy, občanská sdružení, domy dětí a mládeže,
autoškoly a řada soukromých vzdělávacích firem,
z jejichž nabídky vznikne velmi pestrý program, kde si
každý bude moci vybrat přednášku, seminář, či
ukázkovou hodinu dle vlastního zájmu a chuti.
Cílem TDV je tedy posílit význam dalšího vzdělávání
mezi občany, ukázat jim možnosti zvyšování kvalifikace v
jejich stávajícím oboru či záliby za účelem uplatnění se na
trhu práce, udržení se v konkurenčním prostředí a
v neposlední řadě plnění si svých přání a představ.
Věříme, že náplň 8. ročníku Týdne vzdělávání
dospělých 2013 pro vás bude přínosem a využijete
mimořádné šance vybrat si a zdarma se účastnit
neomezeného počtu dopoledních i odpoledních prezentací
či seminářů. Během října 2013 bude kompletní program
zveřejněn na obvyklých místech, plakátovacích plochách,
v obecních zpravodajích, v tisku a na webu. Sledujte je
pozorně, ať Vám něco zajímavého neuteče!
A v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Kontaktní osoby pro KoP Úřadu práce ČR
v Rychnově n.Kn.:
Mgr. Libuše Sychrová, e-mail:
libuse.sychrova@rk.mpsv.cz telefon: 950 159 322
Mgr. Naďa Martincová, e-mail:
nadezda.martincova@rk.mpsv.cz telefon: 950 159 431
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přání bývalým žákům

Všem 26 žákům loňského 9. ročníku a dvěma
děvčatům z 5. ročníku přejeme na nových školách
ještě jednou jen to nejlepší!

Během prázdnin pedagogové nejen nabírali síly pro
další školní rok, ale shromažďovali nápady, nové
myšlenky i projekty, abychom v novém školním roce
2013 – 2014 opět nabídli spoustu zajímavostí.
Iva Přibylová

Kulturní rubrika

BOROHRÁTKY 2013

ZŠ TGM o prázdninách
Město vyčlenilo ve svém rozpočtu částku 100 000 Kč
na další etapu výměny osvětlovacích těles. Ta byla
vyměněna ve čtyřech učebnách, obou družinách a třech
kancelářích. Nejedná se jen o estetický vzhled, ale
samozřejmě i o úsporu elektrické energie. Původní
blikající a vrčící zářivky rozhodně školní práci
nezpříjemňují. Další rekonstrukce osvětlení proběhne
během podzimních prázdnin, a to díky finančnímu daru
firmy Lumius, spol. s r.o. Potěšilo by nás, kdybychom
během dalších letních prázdnin byli schopni s výměnou
osvětlovacích těles pokračovat. Pro zajištění větší
bezpečnosti žáků byla provedena výměna horního
madla zábradlí v prvním patře. Z projektu EU peníze
školám jsme zakoupili další interaktivní tabuli
s nutným doplňujícím vybavením. Od září 2013 mohou
naši žáci pracovat již na šesti interaktivních tabulích.
Učitelé absolvují školení, jak ještě lépe tuto moderní
pomůcku ve svém předmětu využívat. Kromě toho se
naučí pracovat i s nově pořízeným hlasovacím
zařízením, tzv. smart response, tak aby mohla být tato
novinka začleněna do výuky. Finanční částky získané
ze soutěže a peníze získané z jarního sběru starého
papíru jsme po dohodě se školním parlamentem
ponechali na realizaci venkovní učebny. Během
prázdnin vznikl projekt této stavby a připravuje se i
projekt, který by dotvářel okolní zeleň tak, aby mohla
být venkovní učebna využívána nejen pro běžnou
výuku, ale i pro názorné ukázky přírodnin.
Vzhledem k finanční náročnosti bychom byli rádi,
pokud by se nám podařilo získat nějakou dotaci i
pomoc sponzorů.
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Město Borohrádek jako pořadatel má za sebou pátý
ročník žánrově volného hudebního festivalu
„Borohrátky 2013“. Ten letošní se konal v sobotu 24.
srpna od 14:00 hodin tradičně na fotbalovém hřišti TJ
Lokomotiva Borohrádek za podpory jediného sponzora
a to Pivovaru Pernštejn.
Počasí a zájem zhlédnout známé tváře, které se
v různých obměnách na pódiu střídají, přivedl na hřiště
širokou diváckou obec.
Podmínka pro vystoupení, tedy trvalé bydliště nebo
rodiště alespoň jednoho člena vystupující formace
ve městě Borohrádek, splnilo letos 7 přihlášených
kapel. Pro město Borohrádek, které má 2200 obyvatel,
slušný počet, a to ještě dvě formace z personálních
důvodů musely svou účastnit odvolat.

Krátce po čtrnácté hodině zahájil program
dvacetičlenný big band Factorial Orchestra se svými
sólisty. Následoval blok country, folku a country rocku,
kde se představili, Modrý den, Tomy, Franta Mládek
Borohrádek, Trumf a Relax. Po dvacáté hodině nastal
čas pro rock, kde se ve festivalové části představila
skupina The Compromise. Po jejím vystoupení jako
host a zároveň k tanci spustila big beatové evergreeny
rocková formace FORK, tvořená členy skupiny
Oboroh. Na parket přilákala početnou skupinu
tancechtivých diváků, kteří se bavili do hluboké noci.
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Pro zpestření v čase výměn kapel pořadatele připravili

atraktivní vystoupení ve stylu western, tedy kolt show
a laso show v podání ROMANITY, která si získala
svou exibicí nejen mužskou část publika.

Stánkový prodej a pouťové atrakce byly příjemným
doplňkem celého dne, kde rovněž nechyběla spousta
dobrého jídla a pití.
Pátý ročník Borohrátků lze tedy právem hodnotit jako
vydařený a to je i motivace pro pořadatele v této tradici
nadále pokračovat. Ti také tímto děkují všem hudebním
formacím, které na festivalu vystoupily, a dále všem,
kteří se na jeho realizaci podíleli, a divákům za
návštěvu a podporu.
Zdeněk Cablk

V letošním školním roce jsme znovu zažili spoustu
nových a radostných věcí. První úspěchy získává
nejmladší soubor na naší škole, mažoretky Týnky, které
mají za sebou teprve druhou sezónu své existence a už
patří mezi soubory, které reprezentují město Týniště nad
Orlicí i mimo region našeho okresu. Nejznámější soubor
naší školy, Mladý týnišťský big band, má za sebou další
úspěšnou sezónu. Dárkem pro něho (v prosinci oslavil
kulaté 20 narozeniny) může být natočení a vydání již 3
CD, tentokráte vánočně laděného. Dixiland Black
Buřiňos koncertuje prakticky po celé republice, mezi
nejvýznamnější jejich vystoupení patří např. účast na
celorepublikové akci Novoměstský hrnec smíchu. V srpnu
se stane hostem Senátorského koncertu ve Valdštejnské
zahradě v Praze. V letošním školním roce dosáhli žáci
naší malé školy pozoruhodných výsledků v soutěžích
ZUŠ. Mezi ty největší úspěchy lze zařadit umístění
v ústředním kole soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou
dechových nástrojů v Liberci. Klarinetové trio ve své
věkové kategorii a v konkurenci nejlepších souborů z celé
České republiky zvítězilo a žesťový soubor obsadil 2.
místo. Výčet úspěchů na krajské úrovni je ještě větší,
vždyť naše soubory získaly 3 první místa a jednou místo
druhé. Nejsou to ale jen hudební a taneční obor, z kterého
máme radost. Po generační výměně žáků nám roste nejen
kvantitou, ale i kvalitou literárně dramatický obor. Je to
povzbudivé i vzhledem k tradici ochotnického divadla
v Týništi nad Orlicí. Ve výtvarném oboru se výtvarná
práce jednoho z našich žáků (Ondřej Oldřich
Jaroměřský ) dostala mezi 30 vítězných prací výtvarné
soutěže mladých výtvarných talentů Česko mýma očima.
Do soutěže se ve třech věkových a tematických
kategoriích přihlásilo neuvěřitelných 7 215 soutěžních
prací ze škol různého typu celé České republiky.
Výsledky na soutěžích jsou ale jen tou pomyslnou
třešničkou na dortu. Vypovídají o vysoké úrovni nejen
samotných
mladých
muzikantů,
ale i
jejich
pedagogickému vedení.

ZUŠ Týniště nad Orlicí
S koncem školního roku přichází na řadu i rekapitulace
toho, co se na školách událo v období školního roku.
Nejinak tomu je i na naší Základní umělecké škole
v Týništi nad Orlicí i její pobočce v Borohrádku. Nade vše
je radostné zjištění, že děti chodí do naší školy ne kvůli
tomu, že musí, ale že CHTĚJÍ. To je asi na tom všem
snažení a poctivé práci všech pedagogů, kteří se o
umělecký růst žáků starají, to nejkrásnější. A nejde jen o
růst umělecký – naší snahou je přispět k výchově
charakterově silných osobností, které budou pro život
vybaveny ohleduplným a slušným chováním.
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Ale tím největším úspěchem je již zmíněná radost všech,
kteří nás navštěvují buď přímo v Týništi nad Orlicí, nebo
na naší pobočce v Borohrádku.
Tím patří i velké poděkování ZŠ TGM Borohrádek, resp.
paní ředitelce Mgr. Ivě Přibylové, za perfektní zázemí,
které naší pobočce vytváří.
Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ Týniště nad Orlicí
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Ze sportovních oddílů

TJ Lokomotiva Borohrádek
LETNÍ FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2013
18.8. - 23.8.2013
Opět jsme s dětmi zavítali na letní fotbalové
soustředění do známých Krkonoš, do hotelu Přední
Labská. V letošním soustředění jsme se zaměřili na
technickou stránku jednotlivce a na fyzičku. Pro děti
jsme si připravili poměrně náročný program. Po
příjezdu jsme se ubytovali, a protože děti tento hotel už
znaly, seznámili jsme je s programem soustředění. I
letos byl na programu krkonošský desetiboj, který byl
nedílnou součástí přípravy dětí, a to jak po sportovní
stránce, tak i jako příprava do školy. Nechyběl, ani
celodenní výlet a jedna pěkná pěší túra.
Pondělí
Tento den jsme začali budíčkem v 7.30 hodin a
rozcvičkou. Po osobní hygieně jsme se nasnídali a šli
trénovat. Na programu byl dopolední a odpolední
trénink. Odpoledne jsme pokračovali v našem
desetiboji.
Úterý
Budíček opět v 7.30 hodin, rozcvička, snídaně. Po
snídani jsme se vydali na celodenní výlet. První naše
zastávka byla v BOZKOVSKÝCH JESKYNÍCH.
(Tyto jeskyně jsou dolomitové a druhé největší v ČR.
Objeveny byly v roce 1947. Slavnostní otevření se
uskutečnilo 2. května 1969. V těchto jeskyních se
nachází největší podzemní jezero v ČR. Pro svou
jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní
přírodní památkou.) Po této prohlídce, která trvala 50

minut, jsme si dali chutný oběd v restauraci v tamní
vesničce. Po obědě jsme se přemístili do Jilemnice do
KRKONOŠSKÉHO MUZEA. Za zmínku stojí krásný
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pohyblivý betlém, který má přes 300 figurek a z toho
120 pohyblivých. Založeno bylo v roce 1891.
V prostorách muzea se nachází také expozice lyžařská
(vývoj lyžování v ČR).
Středa
Tento den byl opět sportovní. Hned po snídani jsme šli
trénovat. Po obědě si děti daly druhou fázi tréninku.
Odpoledne přišel na řadu desetiboj.
Čtvrtek
Tento den jsme naplánovali odpolední výlet k Pramenu
Labe. Ráno začalo jako každý den rozcvičkou, snídaní
a dopoledním tréninkem. Po obědě jsme odjeli
autobusem do Špindlerova Mlýna. Zde jsme lanovkou
vyjeli na MEDVĚDÍN – odtud jsme se vydali na naší
túru. V plánu jsme měli ujít 15- 20 km, nakonec z toho
bylo 25 km. Trasa vedla přes Medvědín (horní
stanice) – Šmídova vyhlídka – Vrbatova Bouda Hančův pomník – Pančavský vodopád – Ambrožova
vyhlídka – Labská bouda – PRAMEN LABE – Labská
louka – U Čtyř pánů – Vrbatovo návrší – Horní
Mísečky – Pod Černou skálou – Černá skála – Na
rovince – BÁRTLOVA LÁVKA – Přední Labská.
Pátek
Tento den jsme dětem odpustili rozcvičku a snídani
jsme posunuli na 9.00 hodin. Po snídani si děti uklidily
pokoje a dokončily desetiboj. Před obědem jsme
vyhlásili výsledky a po obědě se vydali domů.
Po celý pobyt mohly děti využívat všech služeb, které
tento překrásný hotel nabízí. Každý den využívaly
vířivku, saunu, stolní tenis, venkovní bazén, posilovnu,
trampolínu.
KRKONOŠSKÝ DESETIBOJ
1. místo – BURANI
(Kněžour Jakub, Janeček Martin, Bártl Jan, Moravec
David, Matějíček Jakub)
2. místo – SNĚŽEŇKY
(Sazimová Eva, Lišková Jana, Lokvencová Lída, Suchá
Libuše, Nyčová Pavla)
3. místo – BAYERN
(Václavek Tomáš, Chlanda Patrik, Bárta Ondřej,
Sazima Lukáš, Nyč Petr)
4. místo – RADAŘI
(Chudoba Pavel, Bártl Jaroslav, Buriánek Tomáš,
Sazima Radek, Fuchsa Tomáš)
5. místo – BRZDY
(Sazimová Aneta, Kašparová Natálie, Bártová Jolana,
Škvrna Lukáš, Sazimová Andrea)
6. místo - TOXICI
(Buriánek Ondřej, Sedlák Jakub, Nyč Matěj, Liška
Marek, Sazima Marek)
7. místo - ŠPEJLE
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(Moravec Tomáš, Kapucián Štěpán, Pelc Filip, Tavali
Patrik, Fuchsa Martin)
Disciplíny: (vzduchovka, vědomostní test, dovednostní
test, branný závod, výroba šipek, kabaret, štafeta, hra –
kubba, hod na koš a střelba na branku, minifotbal.
Na závěr bych chtěl poděkovat městu Borohrádek za
jeho podporu, všem trenérům,
kteří se tohoto
soustředění zúčastnili, naší paní doktorce Jolaně
Bártové. Poděkování zaslouží naši věrní sponzoři
(Moravec Josef, Vojnar Miloň, Zaujec Pavel, Voříšek
Jaroslav) a náš řidič pan Radek Lokvenc. Ještě
jednou všem moc děkuji.

Rychnova nad Kněžnou a Třebešova. Všechny zápasy
jsou hrány v místní sokolovně, která je pro potřeby
florbalu vybavená mobilními mantinely.
Hrací dny jsou tradičně čtvrtek od 19:45 a neděle, kdy
se hrají tři zápasy začínající v 15:00, 16:30 a 18:00
hodin. Všechny zápasy jsou veřejně přístupné.
Historie soutěže
Nápad založit soutěž se zrodil v hlavách několika
místních sportovních nadšenců, členů Sokola

Realizační tým:
Sazima Radek – trenér
Sazima Tomáš – trenér
Liška František – trenér
Kněžour Roman – trenér
Zaujec Pavel – trenér
Moravec Josef – trenér
Čermák Jakub – trenér
Nyč Petr - trenér
Bártová Jolana – doktorka
Borohrádek, kteří si nejprve chodili zahrát florbal do
tělocvičny místní základní školy a následně do místní
sokolovny. Ohlasy z okolí na založení soutěže byly
pozitivní, a tak byla v létě roku 2009 Janem Fučíkem
a Lubomírem Urbánkem založena pod hlavičkou
Sokolu Borohrádek Super Amatérská Liga. V počátcích
soutěže měl náš oddíl dvacet členů a dva týmy.

Fotky z tohoto soustředění a krátká videa najdete na
stránkách TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
(oblíbené odkazy – fotky).
Hotel, kde jsme byli (www.prednilabska.cz).
Sazima Radek

TJ Sokol Borohrádek – oddíl florbalu
Začátek Super Amatérské Ligy ve florbalu.
Dne 19. září 2013 bude zahájen další, v pořadí již pátý,
ročník Super Amatérské Ligy ve florbalu. Tuto místní
soutěž hraje v současné době osm týmů. Dva týmy jsou
z Borohrádku, tři zástupce má v soutěži Čermná nad
Orlicí a po jednom týmu je z Týniště nad Orlicí,
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Sezóna 2009/2010
Počátky soutěže byly náročné. Hlavním důvodem byla
špatná vybavenost naší sokolovny, kdy jsme ještě
neměli mantinely, dále také povědomí o pravidlech
bylo u většiny hráčů mizivé, proto hra mnohdy
připomínala spíše hokej než florbal a mnoho problémů
bylo i s organizací a zajištěním chodu soutěže. Přesto
se ale prvního ročníku zúčastnily čtyři týmy – dva
z Borohrádku (Falcons a Guts), jeden z Čermné nad
Orlicí (BlackMN´s) a jeden z Týniště nad Orlicí. První
sezónu nakonec dokončily pouze tři týmy, jelikož tým
z Týniště nad Orlicí v průběhu sezóny ze soutěže
odstoupil. V prvním ročníku nakonec Zvítězil tým
BlackMN´s z Čermné nad Orlicí, na druhém místě
skončil tým Falcons a na třetím tým Guts.
Sezóna 2010/2011
Zájem o naši soutěž v příštím roce velmi vzrostl. Do
soutěže se ke stávajícím týmům BlackMN´s, Falcons a
Guts přihlásily další čtyři týmy. Tým Hujeři, složený
převážně z členů místního fotbalového oddílu TJ
Lokomotiva Borohrádek. Dále týmy Ležáci a ALKO
Trosky z Čermné nad Orlicí a tým Ontario z Týniště
nad Orlicí. V této sezóně také došlo k zásadní úpravě
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sokolovny pro potřebu naší soutěže. Za vydatného
přispění Sokolu Borohrádek a města Borohrádek jsme
zakoupili mantinely, které velmi výrazně zlepšily
úroveň celé soutěže. Druhý ročník byl zahájen v září
2010 a hrálo se systémem každý s každým čtyřikrát.
Tento ročník tak nabídl mnohem více zápasů, než
ročník předchozí a k vidění bylo také mnoho velmi
kvalitních zápasů. Vítězem druhého ročníku se stal tým
BlackMN´s z Čermné nad Orlicí, který tak obhájil
vítězství z prvního ročníku. Umístění na dalších
místech bylo následující: ALKO Trosky, Hujeři,
Ontario, Falcons, Guts a na posledním místě se umístil
tým Ležáci.
Sezóna 2011/2012
V této sezóně se soutěž opět rozšířila, tentokrát o dva
týmy. Připojil se k nám tým Nic Moc z Rychnova nad
Kněžnou a tým Les Charlots z Třebešova. Dohromady
se tedy soutěže účastnilo devět týmů. V této sezóně
došlo také ke změně herního systému, kdy byla poprvé
soutěž rozdělena na základní část a následné play-off.
V základní části se všichni soupeři střeli každý
s každým dvakrát. Základní část vyhrál tým Hujeři,
následován týmy BlackMN´s, Nic Moc, ALKO Trosky,
Ležáci, Guts, Ontario, Les Charlots a Falcons. Do
play-off postoupilo sedm týmů přímo a týmy z osmého
a devátého místa si zahrály předkolo o postup do
čtvrtfinále. Toto předkolo vyšlo lépe pro Les Charlots,
který tak postoupil do play-off na úkor týmu Falcons.
Celkovým vítězem SAL v ročníku 2011/2012 se stal
tým BlackMN´s, který tak vyhrál soutěž potřetí za
sebou. Zbylí účastníci se umístili v následujícím pořadí:
Hujeři, Nic Moc, ALKO Trosky, Ležáci, Guts, Ontario,
Les Charlots a Falcons.
Sezóna 2012/2013
Ve čtvrté sezóně se počet účastníků snížil na osm,
jelikož borohrádecký tým Falcons vzhledem
k personálním problémům zanikl. Tato nepříjemnost
naštěstí nijak neovlivnila kvalitu soutěže, která i nadále
byla na vysoké úrovni. Po zkušenostech z minulého
ročníku došlo k mírným úpravám v herním systému.
Všichni účastníci se opět nejprve střetli dvakrát každý
s každým v základní části a poté následovalo play-off.
Došlo také ke změně názvu vyřazovací fáze, která byla
přejmenována na AVEPO Play-off. Zde došlo k úpravě
postupujících týmů. První a druhé týmy měly zajištěny
přímý postup do semifinále, týmy z třetího až šestého
místa se nejprve utkaly ve čtvrtfinále. Týmy na
sedmém a osmém místě v soutěži skončily. Základní
část ovládl tým BlackMN´s. Play-off nabídlo mnoho
vyrovnaných a napínavých zápasů. Snad nejpůsobivější
bylo finále, za jehož průběh by se nemusely stydět ani
extraligové týmy. Vítěz základní části BlackMN´s se ve
finále střetnul s rychnovským týmem Nic Moc.
O vyrovnanosti této série svědčí i fakt, že rozhodující
třetí zápas dospěl až do samostatných nájezdů, ve
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kterých byli úspěšnější hráči z Čermné nad Orlicí. Tým
BlackMN´s tak ovládl i čtvrtý ročník a zatím je tedy
jediným vítězem, kterého SAL za své čtyřleté fungování
poznala.
Sezóna 2013/2014
Páté sezóny se účastní stejné týmy, které se účastnily
sezóny minulé. Hrací systém je shodný s loňským
vzorem, jelikož se tento osvědčil a nebylo potřeba ho
jakkoliv měnit. Jedinou otázkou tedy zůstává, zda SAL
konečně pozná jiného vítěze. Odpověď se dozvíme
během jara následujícího roku.
Ostatní aktivity
Krom SAL pořádá také florbalový oddíl tradiční
turnaje. Termíny jsou vždy v prosinci před Vánocemi.
Prvním je Memoriál Karla Přibyla - turnaj pro žáky

borohrádeckých základních škol, který je mezi žáky
velmi oblíben. Dále je to Borocup, kterého se mohou
zúčastnit všichni zájemci. Letos se bude pořádat čtvrtý
ročník Memoriálu a šestý ročník Borocupu. Oba turnaje
proběhnou v polovině prosince a zájemci o účast
v Borocupu jsou vítáni.
V roce 2010 byl také založen dětský florbalový oddíl.
Zpočátku byl náš dětský oddíl velmi úspěšný, ale
původní nadšení bohužel brzy vyprchalo a jeho úroveň
postupně upadala. V současné době vede tento oddíl
Jan Matějíček, který se dobrovolně nabídnul a převzal
tento oddíl s mnoha problémy z minulosti. V současné
době má dětský oddíl 12 členů a přejeme si, aby byl
stejně úspěšný jako ve svých počátcích.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří stáli u zrodu
této soutěže a kteří se na jejím běhu podíleli v minulosti
i v současnosti. Také je potřeba ocenit pomoc Sokolu
Borohrádek a města Borohrádek, bez jejichž finanční i
materiální pomoci by nebylo možné takovou soutěž
založit. Velký dík patří také účastníkům soutěže a
fanouškům, kteří vždy dokáží na zápasech vytvořit
příjemnou atmosféru.
Jiří Servus

Zpravodaj 5/2013

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Mezinárodní turnaj pod otevřeným nebem.
Poslední sportovní akcí před letními prázdninami byl
pro borohrádecké zápasníky mezinárodní turnaj
v Maziboří. Zvláštností tohoto turnaje, který se pořádal
22.6.2013 v krásném sportovním areálu bylo to, že se
konal pod širým nebem. Mezibořtí pořadatelé postavili
dvě žíněnky ne v tělocvičně, jak bývá zvykem, ale
venku. Na nich sváděli svá utkání zápasníci a zápasnice
z 10 oddílů z Čech a 2 oddílů z Německa.
Krásné počasí přálo po celou dobu turnaje nejenom
pořadatelům, ale i zápasníkům z Borohrádku. V této
silné konkurenci 102 závodníků se naši borci
umisťovali na předních místech. V dosud nejlepším
letošním sportovním vystoupení obsadili v soutěži
družstev překrásné druhé místo.
V soutěži jednotlivců na nejvyšší stupeň vítězů
vystoupaly a první místo vybojovaly: Pavlína
RAKOVÁ, Elen SEMRÁDOVÁ a Katka KUBOVÁ.
Stříbrnou medaili vyzápasily: Anna VIKTORÍNOVÁ a
Kateřina DAVIDOVÁ a bronzovou příčku obsadili:
Adam UHNAVÝ se Štěpánem HORÁKEM. Těsně pod
stupínkem vítězů na 4. místě skončily naše nejmladší
sportovní naděje – Filip ŠKOP a Richard SUS. Do
konečného součtu v pořadí družstev přispěli svým
5.místem i Martin HEJNÝ, Ondra SUS, Petr ŠRÁMEK
a Jakub KRUPKA.

Odměnou pro naše zápasníky nebyl jen překrásný zlatý
pohár, který za 2. místo obdrželi a z kterého měli
nejenom radost závodníci, ale i trenéři, ale i pěkné
počasí a plno sluníčka, které „napovídalo“, že se
pomaličku ale jistě blíží letní prázdniny.
Borohrádečtí zápasníci o prázdninách nezaháleli.
Borohrádečtí zápasníci se v závěru prázdnin zúčastnili
již tradičního soustředění ve Sněžném nad Orlicí. Tuto
vysokohorskou lokalitu si zápasníci vybrali již po 21.
Samotné soustředění už začalo před sokolovnou
v Borohrádku. Odtud totiž vyjelo na kolách všech
čtrnáct malých zápasníků v doprovodu trenérů a
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některých rodičů a vydalo se na 40 km dlouhý „cyklo
výlet“ do Orlických hor. Počasí přálo, a tak cesta
příjemně utíkala. Všichni mladí sportovci cestu zvládli,
a tak první fáze tréninku byla absolvována. Po krátkém
odpočinku a vydatném obědě se dostavěl tábor a
účastníci soustředění se mohli ubytovat. Kromě
Borohrádečáků do Sněžného dorazili i zápasníci
z Hradce Králového a Rtyně v Podkrkonoší.

Druhý den začalo všech 32 borců trojfázově trénovat.
Sportovci byli rozděleni do třech výkonnostních
skupin. Jedna skupina trénovala na zápasnické žíněnce
techniku a dvě zbývající na trávě prováděli silová,
rychlostní a vytrvalostní cvičení.
Soustředění bylo obohaceno výletem na kole po
krásách a panoramatech Orlických hor. Další den byl
olympijský. V několika soutěžních disciplínách si
mladí sportovci počínali jako praví olympionici a drželi
se doslova a do písmene olympijského hesla – dále,
rychle, silněji. Důkazem je výkon devítileté Kateřiny
Davidové, která v disciplíně sedy x lehy udělala
neuvěřitelných 401 opakování.
Soustředění se samozřejmě nemohlo obejít bez branné
hry, ve které se samozřejmě kromě vědomostních
otázek objevily i soutěžní vytrvalostně silové prvky.
Další na programu byla noční stezka odvahy a celé
soustředění bylo zakončeno již tradičním táborákem
s opékáním buřtů.
Tím ale soustředění neskončilo. Všech čtrnáct
táborníků se muselo „ po svých“ dostat ze Sněžného
opět do Borohrádku. Cesta ale již byla příjemnější,
protože se převážně jelo z kopce. Vítr a déšť tak byly
jen malé překážky, protože se všichni po týdnu tvrdé
sportovní dřiny již těšili domů.
Touto cestou by trenéři chtěli poděkovat rodičům za
doprovod do Sněžného a zpět a také paní ředitelce ZŠ
Borohrádek paní Mgr. Ivě Přibylové za zapůjčené věci
pro brannou hru.
Největší poděkování ale patří všem zúčastněným
zápasníkům, kteří po dobu celého soustředění poctivě
trénovali.
Radek Hemelík
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Nová čipová karta IREDO
Čipová karta IREDO postupně nahradí stávající
vícedenní papírové a přestupní papírové jízdenky.
Cestující se s ní budou prokazovat při cestování v rámci
všech autobusů a vlaků Královéhradeckého a
Pardubického kraje zapojených do Integrovaného
dopravního systému IREDO.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka
pro nákup jednorázové jízdenky. Je především vhodná
pro cestující, kteří dojíždějí denně např. do školy nebo
do zaměstnání.
Při nákupu vícedenní nebo zónové jízdenky na
železniční stanici nebo v autobuse dojde k jejímu
nahrání na čipovou kartu. Současně bude cestujícímu
vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti
karty i k případné reklamaci.
Kontrola platnosti jízdenky bude probíhat přiložením
čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse,
k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke
čtečce revizora.
Budou v prodeji papírové jízdenky?
V platnosti i nadále zůstává papírová jízdenka
zakoupená při nástupu a uplatněná na příslušném spoji
a jednodenní papírová síťová jízdenka. Ke změně
dochází u vícedenních jízdenek. Prodej vícedenních
jízdenek bude ukončen. Nově bude prodej vícedenních
jízdenek podmíněn nahráním na čipovou kartu IREDO.
Termíny ukončení platnosti jednotlivých typů
vícedenních papírových jízdenek:
7denní jízdenka končí dnem 6.10.2013,
30denní jízdenka končí dnem 29.10.2013,
90denní jízdenka končí dnem 28.12.2013.
Platnost papírové přestupní jízdenky je do 31.12.2013.
Po tomto datu bude přestupní jízdenka nahrávána na
čipovou kartu IREDO.
Mohu na jízdném ušetřit?
Určitě ano. Pokud jste pravidelným cestujícím, který
využívá veřejnou dopravu při cestě do školy či do
práce, vyplatí se Vám pořídit čipovou kartu IREDO a
čerpat výhody vícedenního jízdného.
Jakým způsobem získám kartu?
Již od 1.8.2013 lze podat žádost o čipovou kartu
IREDO na kontaktních místech a od 1.9.2013 i
prostřednictvím
elektronického
formuláře
na
www.oredo.cz .
Čipová karta bude vyhotovena do 14 dnů od podání
žádosti. Žádost můžete také podat v obsluhovaných
stanicích Českých drah. U nezletilých do 15 let vyřizuje
žádost i vyzvednutí zákonný zástupce, který předloží
rodný list žadatele nebo svůj platný občanský průkaz,
ve kterém má dítě zapsáno.
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Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu bude možné zakoupit na
kontaktních místech. Jejich seznam najdete na
www.oredo.cz.
Jaké dokumenty budu potřebovat?
K získání personifikované karty budete potřebovat:
-vyplněnou žádost o čipovou kartu IREDO,
-doklad totožnosti /občanský nebo jiný průkaz
obsahující jméno, datum narození a fotografii/,
-průkazovou fotografii /3,5 x 4,5 mm/,
-žáci a studenti – potvrzení o studiu v předtištěné
kolonce žádosti nebo platný žákovský průkaz.
Zažádat také můžete o anonymní čipovou kartu, která
má omezenou funkčnost a lze jí použít pouze jako
elektronickou peněženku. Tato čipová karta bude
vystavena na počkání na kontaktních místech.
Kolik Kč zaplatím za vydání karty?
Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti, žáci a studenti
zaplatí do konce letošního roku 80 Kč. Platnost karty
bude 6 let.
OREDO, organizátor regionální dopravy

Pozvánka na výstavu
ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov
nad Kněžnou a městys Častolovice
pořádají 15. výstavu ovoce, zeleniny a květin
ve dnech 4. – 6. října 2013
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské
budova v Častolovicích

Na ploše více než 2 500 m2 budou ukázány všem
návštěvníkům mimo jiné výpěstky zahrádkářů z celých
východních Čech. Ucelená kolekce hroznových vín a
ořechů, okrasných stromků a keřů, bylinek a
ovocnářské gastronomie, staré české odrůdy jablek,
tradičně překrásné kolekce jablek z výzkumných ústavů
Holovousy a Střížovice, to vše bude vystaveno.
Z výzkumného ústavu z Litoměřic každý bude moci
vidět ty nejlepší hrušky, které budou podrobně popsány
pro pěstování drobných zahrádkářů. Také mnoho druhů
brambor z výzkumného ústavu z Havlíčkova Brodu,
Setivy Keřkov a Slatiny budou jistě poučné. V expozici
květin chystáme nejen krásné květiny z dovozu
z Holanska, ale vystaveny budou i begonie z Pardubic,
jiřiny a jiřinky od šesti velkopěstitelů z celé republiky,
chryzantémy
z Hlinska,
africké
fialky
od
specializované organizace Saintpaulia z celé ČR a
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pokojové květiny okrasné listem z Ústí nadOrlicí.
Chybět nebudou ani kaktusáři a pro zpestření budou
vystavovat i chovatelé, myslivci a chovatelé okrasného
ptactva. V letošním roce chystáme novinku a to
expozici květin gladiolů a lilií, které v aranžerii se
zeleným trávníkem a vodotryskem budou tvořit střed
v hlavním sále výstavy.
Z pohledu vystavujících firem, závodů a družstev se
představí celá řada výrobců se svými produkty. Od
zahrádkářské techniky až po drobné nástroje a
pomůcky, to vše bude na výstavě zajištěno a připraveno
k prodeji. Okrasné stromky a keře, barevné zahradní

trávy a další rostliny, včetně prodeje ovocných
stromků, květin a zeleniny, různých pochutin, to jistě
potěší každého návštěvníka. Nezapomněli jsme ani na
rozšířený
sortiment
v občerstvení.
V oblasti
doplňkových programů kromě tradičních mažoretek a
vystoupení hudebních orchestrů, bude každý den
ukázka v aranžování řezaných květin. Novinkou bude
degustace s besedou o pěstování rezistentních odrůd a
přednáška s besedou o šetrné chemické ochraně na
zahrádce. Pro velký zájem bude probíhat i soutěž o
nejlepší misku ovoce a zeleniny, do které se může
každý přihlásit a dva dny před výstavou odevzdat
organizátorům, nejdéle do 3. října 2013 do 12.00 hodin.
Podmínkou je však použít předepsanou misku od
pořadatelů, kterou lze vypůjčit na tel. 721 311 719.
Nejlepší tři misky budou odměněny věcnými cenami.
V odborné oblasti bude po celou dobu působit
poradenská služba, která v naučném koutku bude
odpovídat na všechny dotazy návštěvníků.
Stává se již tradicí, že tato výstava s několikatisícovou
návštěvností je svátkem všech zahrádkářů východních
Čech a všech milovníků přírody.
S logem „Radost – Krása – Užitek“ budou vystavovat
zahrádkáři z osmi okresů: Hradec Králové, Pardubice,
Náchod, Jičín, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Chrudim a
Rychnov nad Kněžnou.
Výstava bude otevřena každý den od 9.00 do 17.00
hodin. Parkování vozidel je zdarma.
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Bližší informace o letošní výstavě lze získat na tel.
721 311 719, nebo na www.zahradkari.com.
PROGRAM
PÁTEK 4. 10. 2013
9.oo hodin
Zahájení prvního dne výstavy.
Zahájení tradiční soutěže o nejlepší misku ovoce a
zeleniny.
9.3o hodin
Vystoupení hudební skupiny HOKR.
10.oo hodin
Slavnostní zahájení výstavy za účasti Republikové rady
ČZS, krajských delegací a ÚS ČZS.
12.oo hodin
Zasedání Krajských koordinačních rad ČZS vých. Čech.
14.oo hodin
Vystoupení hudebního dechového orchestru BaŠaPa.
15.oo hodin
Beseda o šetrné chemické ochraně na zahrádkách pan
Matejsek.
17.oo hodin
Konec prvního dne výstavy.
SOBOTA 5. 10. 2013
9.oo hodin
Zahájení druhého dne výstavy.
9.oo hodin
Pokračování tradiční soutěže o nejlepší misku ovoce a
zeleniny.
9.3o hodin
Vystoupení hudební skupiny HOKR.
14.oo hodin
Vystoupení „Lázeňského orchestru“ z Vamberka.
15.oo hodin
Ukázka aranžování květin Z. Kvasničkové.
17.oo hodin
Konec druhého dne výstavy.
NEDĚLE 6. 10. 2013
9.oo hodin
Zahájení třetího dne výstavy.
10.oo hodin a ve 13.oo hodin
Vystoupení skupiny Špunti.
13.3o hodin
Vystoupení mažoretek Marlen z Kostelce nad Orlicí.
15.oo hodin
Rezistentní jablka, beseda s ochutnávkou Loker.
16.oo hodin
Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a zeleniny.
17.oo hodin
Celkové ukončení výstavy.
Josef Helmich, předseda ÚR ČZS Rychnov nad Kněžnou
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Vzdělávací centrum Paprsek, Dolní Jelení
I pro tento rok jsme pro Vás připravili spoustu
zajímavých aktivit:
 výuka anglického jazyka pro dospělé,
 prožitková angličtina pro děti,
 3 měsíční sportovní kurzy,
 pravidelné cvičební hodiny.
Sunshine - angličtina pro děti od 1 do 6 let
Jendá se o ucelený projekt, který je určen dětem od 1 do 6
let a jejich rodičům. Se sluníčkovým úsměvem se lze učit
i cizí jazyk a to prostřednictvím přirozené hry a prožitku.
Od 1 do 3 let aneb cestujeme do Anglie
– středa od 9:oo hodin
Od 3 do 4 let aneb cestujeme do Ameriky
– pondělí od 16:oo hodin
Od 5 do 6 let aneb cestujeme do Austrálie
– středa od 16:oo hodin
Angličtina pro dospělé - 5 úrovní
začátečníci - středa od 19 do 20:30 hodin
mírně pokročilí A – pátek od 17 do 18:30 hodin
mírně pokročilí B – středa od 17:20 do 18:50 hodin
středně pokročilí - pondělí od 17:20 do 18:50 hodin
pokročilí – pondělí od 19 do 20:30 hodin
V případě zájmu o některý z těchto kurzů nás, prosím,
zkontaktujte.
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O zařazení do správné skupiny - jazykové úrovně rozhodne individuální pohovor s jednoduchým
rozřazovacím testem.
O září opět rozjíždíme tříměsíční sportovní kurzy
/září – listopad/ :
Buď fit / Pump fx, Body pump /
– úterý či čtvrtek od 18:45 hodin – velmi intenzivní
cvičení se zátěžovou činkou a kotouči
Zpátky do kondice – úterý od 20:00 hodin – pro
začínající cvičence a seniory
Zdravá záda – čtvrtek od 20:00 hodin
– pomalá forma kompenzačního vyrovnávacího
cvičení pro širokou veřejnost
Rádi Vás od září uvítáme i v našich otevřených
pravidelných cvičebních hodinách:
Bosu – úterý od 17:30 hodin
Fitbally – čtvrtek od 17:30 hodin
Stepy – pátek od 19:00 hodin
Buď fit – sobota od 8:00 hodin

Více informací naleznete na našich webových
stránkách: www.centrumpaprsek.cz,
či na nástěnce vzdělávacího centra na budově Obecního
úřadu v Horním Jelení ( vedle veřejného WC).
S přátelským pozdravem
za Paprsek Mgr. Ivana Veselá
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Historie
Čtení z farní kroniky – 10. část
„František Vacek, farář
nastoupil 1.11.1895 – instalován 24.11.1895 – narozen 22.3.1860 v Nevráticích okres Nový Bydžov, jsa jediným
synem rolníka. Obecnou školu navštěvoval v Chomuticích, dán přiučit se němčině do Liberce a Žitavy, pak na nižší
real. gymnázium v Nov. Bydžově, na vyšší c.k. gymnázium v Praze, kdež maturoval r. 1882. Po maturitě vstoupil
do semináře v Král. Hradci a r. 1886 na kněze posvěcen. Stal se kaplanem zde a po 2 letém působení odvolán za
administrátora v Ličně a odtud ustanoven kaplanem v Týništi n. O., kdež ½ 7 působil a farní i filiální kostel
v Albrechticích ze sbírek spravil. Oba tyto kostely vymalovány, nové varhany postaveny, dlažba spravena,
upraveny všechny oltáře, nový kříž a Boží hrob opatřen, 2 sochy v náměstí pozlaceny, roucha a prádlo kostelní
opatřeny a vůbec vše ve vzorný pořádek uvedeno, čehož nebylo předtím ni potom.
Zvláštní čestné zmínky zasluhuje např. Ignác Horký, osobní děkan, můj dobrý farář, jenž mi byl přítelem a otcem a
láskou svou ke mně kaplanu osvědčil, že moji nemocnou drahou matičku ve faře po 3 roky až do její smrti nechal
bydleti a stravovati. Ve všech opravách byl štědrým podporovatelem a povzbuzovatelem.
R. 1895 vykonal jsem cestu do Itálie a navštívil Řím, Ravenu, Lorettu, Assisi, Florencii, Neapol, Tesuo, ostrov
Capri, Benátky.
Po smrti d.p. far. Jos. Pohla vyzván , abych se o zdejší beneficium ucházel. Bylo třeba nutných oprav v kostele,
faře, sochách v městě a zvlášť ve fil. chrámu v Šachově. Se vší energií začato, pořádány sbírky, vyprošena podpora
vrchnosti, ale zvláště musil jsem hluboko sáhnouti do vlastní tobolky, maje patrimonium po rodičích. Kostel farní r.
1898 zrenovován k nepoznání, elektrické světlo v kostele a ve faře. Opěrky oltáře, sochy, křtitelnice, křížová cesta
znovu pozlaceny a polychromovány, nové pneumatické varhany postaveny, Boží hrob nový a jesle, velký kříž,
socha sv. Josefa a Panny Marie Lourdské a osvětlení žárovkou 20 kusů, s baldachýnem bordó a modrými tulipány a
reflektorem, nebesa a socha Božského Srdce, kovový lak, mříž železná u hlav. oltáře, skříň v sakristii a kříž,
zvonky, korouhve, svícny, křížky na oltáře, množství prádla, vyšívaných antipendií a prostěradel (dary slečny B.
Zahradnické, hospodyně na faře), ornáty 3 krásné a 2 pluviály, kropenky dřev. do zdejšího kostela, všecka nová
okna uměle zasklena v železných rámech opatřena spolu se zevnějším nátěrem celého kostela, obé poslední
nákladem Její Excelence pí. hraběnky Lützow – Seymour. Na varhany přispěl Jeho Excell. hrabě František z
Lützow, patron, 1000 zl.
Ve filiálním chrámu dal jsem novou dlažbu, ze sbírek postaveny nové varhany, všecka nová okna jako ve farním
kostele, oltáře a kazatelna jinak umístěny, pozlaceny a polychromovány, nové korouhve, zvonek, prádlo, skříně pro
roucha ve zdejší části chrámu, znovu malováno. Fara uvnitř celá nákladem faráře opravena.
Všecky pokoje, místnosti a chodby vkusně vymalovány, z části dány nové podlahy a natřeny, šamotová dlažba
místo cihel ve všech chodbách položena, nátěry dveří, nové zámky a kování oken, kamna v pokojích i kuchyni
dány, pokoj kaplana ve 2 rozdělen, dvůr, zahrada upraveny, vůbec vše v pořádek nebývalý uvedeno a jest si jen
přáti, aby nástupce nenechal vše v kostele i faře zpustnouti netečností, co tak pracně a s mnohými obětmi bylo
renovováno.
Nedbalost a lenost nemohla být faráři tomuto vytýkána a bylo – li mu zazlíváno, že nezaložil zvláštního katol.
spolku, mělo se zvážiti, že obětí musil přinésti více, nežli kdyby mnoho spolků byl založil. Mimo to nemělo se
zapomenouti, že 3 po sobě následující kaplani, z nichž Alois Horák byl suspendován a apostasoval a Fortunátu
Kořínkovi bylo suspensí pohroženo bylo, zasili zde tolik „čertova seménka“, že akce založiti spolek vyvolala by
protiakci a způsobila ještě více zla. Díky Bohu, aspoň dodnes není zde oněch nepřístojností a neplech, které panují
v jiných místech, kde spolky uměle a bez žádoucích výsledků se udržují.
Lokální kostel v Šachově byl v ubohém stavu. Plech na věži strhán, krovy napolo shnilé a omítka kolem kostela
celá popraskaná a odpadlá. Roku 1935 provedena úplná oprava. Vykonána sbírka a vyprošena podpora státu, což
činilo as 8 tisíc Kč. Na celém kostele musela být omítka stlučena, znovu nahozena, věž pokryta červeným
eternitem, základy upevněny – a na tuto celou opravu věnoval farář Vacek přes 30 tisíc korun. Mimo to dal týž
farář do kostela šamotovou dlažbu, oltář dal znovu pozlatit, opatřil ozdobu oltáře. Takže celý kostel září čistotou a
vzorovou úpravou. U kostela dal opraviti a přemístiti sv. kříž, takže Šachov je známý vzornou úpravou.
Ze sbírek postaveny nové varhany již dříve, nyní již podruhé přeladěny, nákladem faráře 500 Kč. z 1000 Kč. Roku
1936 jmenovaný farář svým nákladem koupil pianino a postavil Lidový dům obnosem přes 170 000 Kč, při jehož
otevření a posvěcení kázal senátor Msgr. Dr. Sobota, účastnil se ministr inž. Dostálek a poslanec Říčař. Jak to bývá
často – farář na přinesené oběti a starosti vděku se nedočkal. Všecko jsem pořídil za své peníze.
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Roku 1937 obnovil zlacení všech oltářů již podruhé, dal též přeladiti varhany, obnovil sochy ve městě za obnos 350
Kč., přemístil a vyzdobil Boží hrob. Čistota a pořádek ve všem mile působí. Opatřil nová paramenta. Za prodané
pozemky dlouholetým pachtýřům jsou peníze uloženy ve Spořitelně v Kostelci n. O.
Viděl při kanonické vizitaci dne 5.5. 1938 Mauritius
N.B. Bez poznámek uvádím, co o mě napsal list socialistů:
Z Borohrádku: Zdejší farář Fr. Vacek oběsil se na řemenu na farské zahradě. Mrtvolu jeho odnesli do hasičské
kůlny až do příchodu soudní komise. Příčina sebevraždy není známa, protože byl v dobrých poměrech. –
Od této novinářské zlomyslné lži uplynulo již hodně času – je mi dnes 82 roků a jsem díky Bohu dosud živ
v duchovní správě.- 28.2.1942.
Stařičkému duchovnímu správci byli dáni ku pomoci kaplani důstojní páni: Zábranský, Schöffer, Kosek a Malíšek,
který po smrti vdp. kons. rady, děkana, bisk. notáře, dlouholetého faráře zdejšího 24. dubna 1943 stal se
administrátorem zdejším. Každý z kaplanů měl svou stranu ve farnosti, která těžko nesla jejich přeložení.
Josef Kašpar
Když podruhé vypsán konkurs na Borohrádek a když nebylo žadatelů patronátních, podal jsem žádost, která byla
kladně vyřízena. 13. června 1944 dostal jsem pozvání k farní investituře na 20. červen s dekretem z. 1.7.1944.
Pocházím z Kostelce nad Orlicí, kdež jsem se narodil 6. února 1896. Tamže jsem maturoval na reálce 1914. Abych
mohl vyhověti dávné touze srdce svého, musel jsem doplniti maturitu na reálná gymnázia, což se stalo v Praze
1918 už jako bohoslovec. 22. června 1919 dosáhl jsem kněžského svěcení z rukou J.E. Dra. Josefa Doubravy. Tedy
do Borohrádku přicházím v stříbrném kněžském jubileu. Posledně jsem byl v Býšti na pardubickém vikariátě, kde
jsem ztratil oba své drahé rodiče, kteří čekají své slavné vzkříšení na hřbitově u sv. Anny v Kostelci n. Orl., když
15 roků se mnou nesli břímě dne i horka.
Farní instalace 30.17.1944 byla nad očekávání velmi slavná. Věřících plničký kostel. Obřady instalační obětavě
provedl vdp. biskupský vikář Bohuslav Blecha z Voděrad za asistence vldp. děkana z Kostelce n. Orl. Jana Kuchty,
který též proslovil slavnostní kázání, vldp. kons. rady Antonína Zlámala, děkana z Horního Jelení, dp.
administrátora z Týniště Vojtěcha Martina a dp. administrátora z Řetové Jaroslava Malíška, jakož i úředníků
patronátních: pana Emanuele Kupky jakožto patronátního komisaře a pana Ing. Vladimíra Musila. Slavnost byla
krásná, mohutná. Tehdejší představený obce p. František Lux před Kostelem nového duchovního přivítal.
Helenka Škopová, dceruška patronát. účetního, měla krásnou báseň na přivítanou a Jiřík Hloupý, synek zdejšího
železničního úředníka, podal krásnou kytici mečíků za školní mládež. S pomocí Boží učiněn první krok na vinici
Páně.
Zásluhou vpředu jmenovaného představeného obce pana Františka Luxe novému faráři uspořádán přivítací večer,
obeslán čelnějšími měšťany a úředníky zdejšími, vyplněn hudebními čísly kroužku Lyra.
Práce nastala hned. Salva reverentia vsdp. předchůdci, mnohá kostelní roucha byla ve velmi špatném stavu. Nebylo
času na odklad, proto hned vyhlášena akce na potřeby chrámu Páně. Věřící měli porozumění, viděli, že toho jest
třeba a proto velmi štědře přispívali.
Uznání zasluhuje fy Ignáce V. Neškudla syn v Jablonném nad Orlicí, která s velikou ochotou roztrhaná roucha
odborně vyspravila a nová roucha tou dobou velmi obětavě dodala. Nejvíc bylo třeba bílých pluviálů. Nebyl vlastně
ani jeden. Teď jsou dva. Zrovna tak tomu bylo s pluviály černými, jsou nyní také dva.
Pořízena nová pozlacená patena ke sv. přijímání od fy H. Grünfelda Praha I. Zakoupeny 2 nové oltářní kameny na
oltář hlavní a Panny Marie.
První poutní slavnost sv. Michala oslavil svou vzácnou přítomností a krásným kázáním vsdp. Jan Hauf, konsis.
rada, profesor z Hradce Králové.
Pořízena nová pozlacená nádobka na sv. olej pro nemocné. Kostelní prádlo – rochety, alby – téměř na nule, pomalu
se pořizovalo nejvíce milodary, protože se koupiti nemohlo, nebylo nic. Nejdůležitější dobří lidé dali, bída
zažehnána.
Duchovní správa v Borohrádku je slabá. Celá léta věřící více méně ponecháni sami sobě. Častější přijímání n.
svátosti nezvyklé. Až za dpů. kaplanů maličko zavedeno, úcta k Božímu srdci málo známa, křesťanská cvičení se
nekonala. Poslední dobou zavedena křesťanská cvičení. Neumějí si duchovní vážiti, když už všechno ve farnosti je
zavedeno.
Hrozný nedostatek uhlí a veliké zimy zavinily, že školy téměř 4 měsíce byly zavřeny 1944 – 1945. Zavedeno
náhradní vyučování náboženství aspoň u učinlivých katolických rodičů v jejich příbytcích. Neudělalo se mnoho, ale
bylo to dobré“.
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Z redakce zpravodaje:









Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.10.2013.
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