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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 11.4.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
▪Program jednání v předloţeném znění.
▪Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek a GAPA
GROUP, a.s.
▪Rozpočtová opatření 2,3,4.
▪Výsledek výběrového řízení na koupi osobního
automobilu.
▪Upřednostňovat při zřizování točny autobusů variantu
s točnou před vrátnicí pily.
▪Uzavření nájemních smluv na pronájem pozemků p.č.
453/1, 453/2 a 433 v k.ú. Borohrádek na dobu 5 let,
s účinností od 15.4.2011.
▪Pronájem části pozemku p.č. 956/1 v k.ú. Borohrádek
na dobu určitou od 6.5.2011 do 24.9.2011.
▪Opravy místních komunikací:
a) odvodnění komunikace u čp. 424
b) opravu komunikace v Čechově ulici.
▪Zadávací podmínky na zakázku Odvodnění
komunikace u čp. 424.
▪Zadávací podmínky na zakázku Restaurování pilíře se
sousoším Nejsvětější Trojice.
▪Zadávací podmínky na zakázku Oprava ohradní zdi
areálu kostela Nejsvětější Trojice v místní části
Šachově.
▪Ţádost firmy SECA
o souhlas s provedením
výkopových prací v pozemku p č. 913/8 v k.ú.
Borohrádek.
▪Zakoupení medailí v hodnotě 720 Kč, pro ocenění HC
Dynamo Borohrádek.
Bere na vědomí:
▪Informaci o průběhu projektového setkání devíti zemí
v Borohrádku.
▪Informaci o jednání o sokolovně Borohrádek.
▪Informaci o projektu Euroregionu Glacensis s gminou
Cieplowody.
▪Informaci o kácení lip v Čechově a Nádraţní ulici.
Postupuje k projednání ZM:
▪Ţádost o pronájem, případně odkoupení pozemku p.č.
204/3 a 205/2 v k.ú. Borohrádek.
▪Darovací smlouvu (poskytnutí daru) TJ Lokomotiva
Borohrádek.
▪Návrh na podání určovací ţaloby za účelem navrácení
lesních pozemků získaných přídělovou listinou od
dosud na těchto pozemcích hospodařících VLS s.p.
Odkládá:
▪Stanovení rozsahu obnovy dopravního značení.
Výtah z usnesení rady ze dne 9.5.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
▪Program jednání v předloţeném znění.

▪Ţádost o umístění závory na účelovou cestu na
pozemku p.č. 926/1 v k.ú. Borohrádek.
▪Záměr firmy SECA, s.r.o. na stavbu „Lehkého
otevřeného halového přístřešku na pozemcích p.č.
558/1, 558/2 a 558/3“ v k.ú. Borohrádek.
▪Ţádost o příspěvek na cyklobus.
▪Návrh obnovy vodorovného značení u mateřské a
obou základních škol.
▪Rozpočtová opatření č. 6, 7, 8.
▪Proplacení dalších hodin hasičům.
▪Vyhlášení výběrového řízení na lesního hospodáře.
▪Umístění jednoho psa do útulku.
▪Vyuţití nabídky provedení auditu pojistných smluv
města.
▪Odměnu správci školního hřiště – pro veřejnost.
▪Konání QUADRIATHLONU na písníku „Na
Zámlýní“ dne 21.8.2011 a souhlas s propůjčením
loga na prezentaci akce.
Bere na vědomí:
▪Informaci o uzavírce silnice č.II/317 Borohrádek –
Šachov.
▪Informaci o závěrečném šetření LHP.
▪Ţádost o opravu propadlin nad potokem.
▪Usnesení Policie ČR o odloţení trestní věci odtěţení a
odcizení dřeva v lokalitě Králka.
▪Změnu jízdního řádu.
▪Uzavření mateřské školy v době od 18.7.2011 do
14.8.2011.
Výtah z usnesení rady ze dne 23.5.2011
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
▪Program jednání v předloţeném znění.
▪Ţádost o příspěvek na dětské rybářské závody ve výši
3.000 Kč.
▪Příspěvek na volejbalové hřiště v Šachově ve výši
85.ooo Kč + DPH.
▪Zadání veřejné zakázky: Rekonstrukce sociálních
zařízení na MÚ.
▪Zadání veřejné zakázky: Výměna střešních oken
v podkrovních bytech v čp. 573.
▪Mandátní smlouvy na zajištění podání ţádosti o dotaci
ze SFDI na výstavbu chodníku a cyklostezky
v lokalitě Zámlýní.
▪Zprávu o posouzení nabídek na zakázku: „Odvodnění
komunikace u čp. 424“ a návrh smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem – firmou Stavitelstvím DS,
s.r.o., Rychnov n.K.
Bere na vědomí:
▪Financování nasvícení přechodu z vlastního rozpočtu
(příští rok).
▪Dopis p. Linky o závadách na oknech domě čp. 573.
▪Stíţnost p. Černého o neudrţování pozemku v jeho
sousedství.
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▪Informaci o přípravě tzv. velkého projektu ve výši
1 400 000 Kč v rámci programu Euroregionu
Galacensis.

Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 27.4.2011
Bere na vědomí
▪Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání.
Schvaluje
▪Program zasedání v předloţeném znění.
▪Návrhovou komisi ve sloţení: Hana Adamcová, Radek
Hemelík, Luděk Vejr.
▪Darovací smlouvu město Borohrádek - TJ Lokomotiva
Borohrádek v předloţeném znění.
▪RO č. 5/2011 na poskytnutí daru TJ Lokomotiva ve
výši 200.000 Kč.
▪Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – pozemku
p.č.902/2 v k.ú. Borohrádek.
▪Oddělení části pozemku p.č. 269/7 v k.ú. Šachov u
Borohrádku a záměr prodeje.
▪Oddělení části pozemku p.č. st. 137 v k.ú. Borohrádek
a bezúplatný převod.
▪Oddělení části pozemku p.č. st. 60 v k.ú. Šachov u
Borohrádku a záměr prodeje s podmínkou.
▪Vybudování plotu oddělujícího zástavbu od
sousedního pozemku.
▪Podání určovací ţaloby na lesní pozemky uvedené v
přídělových listinách příděl č. 70 (historický majetek
obce), v současné době ve správě VLS, s.p.
▪Záměr odkoupení pozemku p.č. 229/3 trvalý travní
porost od PF ČR. v k.ú. Borohrádek.
Zamítá:
▪Záměr prodeje pozemku p.č. 204/3 a 205/2 v k.ú.
Borohrádek.

Slovo starosty
Něco o komunikacích
Všichni víme, ţe stav pozemních komunikací v naší
republice je ţalostný a jen v Královéhradeckém kraji
chybí na opravy silnic II. a III. tř. téměř 7,4 miliardy
Kč. Pro Vaši představu se jedná o částku, která se blíţí
dvouletému rozpočtu celého krajského úřadu.
Prosadit za této situace jakoukoliv opravu v katastru
města nebo obce povaţují místní samosprávy za velký
úspěch a za takový lze označit i probíhající
rekonstrukci silnice č. II/317 na našem území v úseku
od mostu aţ po křiţovatku pod Šachovem.
Celková rekonstrukce byla zahájena po intenzivním
dvouletém jednání mezi městem Borohrádek společně
s obcí Čermná nad Orlicí a Královéhradeckým krajem.
Výsledkem těchto jednání je přesměrování části dotační
podpory z evropských fondů ve prospěch této

3

komunikace, coţ rozhodnutí o zahájení rekonstrukce
významně podpořilo. .
Realizace II. etapy by měla pokračovat v příštím roce
ve směru na Choceň aţ po hranice Královéhradeckého
kraje.
Celkové náklady I. etapy jsou s ohledem na náročnou
fixaci břehu potoka pod Šachovem velmi vysoké a činí
bezmála 24.000.000 Kč.
Rekonstrukce první části je hotová, a tak si můţeme jen
popřát příjemné a bezpečné cestování.
Změny v dopravní obsluţnosti
Váţení spoluobčané,
chystané změny v dopravní obsluţnosti se dotýkají
mnohých z nás a zcela logicky jsou předmětem častých
dotazů a zájmu veřejnosti. Z uvedených důvodů
povaţuji za potřebné poskytnout Vám alespoň pár
odpovědí na jiţ známé skutečnosti, které byly
prezentovány nám starostům na dvou informativních
schůzkách svolaných v tomto roce náměstkem
hejtmana Pardubického kraje.
V úvodu je nutno říci, ţe se v dané chvíli jedná o ţivý
proces ve stádiu dotváření optimální verze, která by
měla nabýt účinnost aţ v prosinci tohoto roku a po
jejím zavedení bude dále vyhodnocována.
Na jednání byli přítomni kromě starostů dotčených obcí
především zástupci společnosti OREDO, která je
pověřena
připravit
společný
projekt
„OPTIMALIZACE“ dopravy Královéhradeckého a
Pardubického kraje.
Zástupci
společnosti
nám vysvětlili
důvody
připravovaných změn, jejichţ podstatou je ekonomicky
únosný fungující model, který optimálním způsobem
zvládne dopravní obsluţnost regionální dopravy obou
dvou historicky provázaných krajů.
Dle sdělení koordinátorů dopravy byla provedena:
- analýza vyuţívání jednotlivých spojů jak vlakové,
tak autobusové dopravy,
- analýza ekonomických nákladů,
- analýza vlivů a dopadů s ohledem na budoucí
rozvojové záměry dotčeného regionu.
Vyhodnotila se řada dalších aspektů, které souvisejí s
dopravou do zaměstnání, školských zařízení včetně
návazných spojů na další směry a podobně.
Výsledný dokument prokázal oprávněnost zachování
většiny regionálních spojů, odhalil však značné rezervy
v oblasti ekonomického vyuţití jednotlivých spojů.
Dle sdělení vedení krajů dojde na základě výsledků
souhrnné analýzy přibliţně k 3% zrušení některých
spojů úplně.
Jedná se ve většině případů o spoje, které mají velmi
malé vyuţití, případně o spoje, které jezdí souběţně
jedním směrem v téměř shodný čas. U vlakové dopravy
jsou rušené spoje nahrazeny ekonomičtější
autobusovou dopravou.
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Argumentem zástupců krajů, kteří odpovídají za
správu veřejných financí a mají pravomoc učinit
v tomto směru jakékoliv rozhodnutí, jsou právě náklady
na doplatky veřejné dopravy.
Pro vaši informaci oba kraje doplácí na kaţdý ujetý
1km vlakové dopravy 92,- Kč a na kaţdý 1km
autobusové dopravy 18,-Kč.
Právě ekonomické důvody podloţené malým zájmem
cestujících o vyuţití vlakové dopravy
na naší trati „Borohrádek – Holice“ rozhodly o
zrušení osobní vlakové dopravy i na tomto úseku.
Není jednoduché se s tímto faktem smířit. Bez
racionálních důvodů se však těţko argumentuje
a „bojuje“ za záchranu byť i tradiční dopravy, která
byla v našem případě od roku 1899 neodmyslitelnou
součástí našeho ţivota. Váha naši strany zastupující
Královéhradecký kraj byla navíc velmi malá, neboť
úsek tratě na našem katastru je přibliţně 1km dlouhý.
To znamená, ţe s ohledem na správu většího dílu tratě
hradí přepravu Pardubický kraj a ten také rozhodl.
Za dané situace jsem měl jedinou moţnost uplatnit
poţadavek na zajištění 100% náhrady rušených
vlakových spojů a s ohledem na zjištěné potřeby našich
spoluobčanů přesvědčit zástupce krajů o nutnosti
zavedení dvou nových autobusových linek, včetně
prodlouţení některých spojů, které končí na hranici
kraje v obci Veliny aţ do Borohrádku. V tomto směru
byly mé připomínky akceptovány a byl jsem ujištěn, ţe
při tvorbě nového jízdního řádu budou slíbené spoje
zavedeny.
Výhodou těchto změn by měla být moţnost většího
počtu zastávek a krátký časový interval mezi
jednotlivými spoji.
Výsledkem jednání je i dohoda o zajíţdění autobusů,
které nahradí vlakové spoje aţ na naše vlakové nádraţí,
u kterého by měl být časem vybudován menší
autobusový terminál. Novinkou by také měly být
jednotné jízdenky platné pro regionální vlaky i
autobusy. Tolik k informacím o propojení dopravní
obsluţnosti v našem úseku mezi oběma kraji.
Za velmi závaţné však povaţujeme chystané změny
jízdního řádu vlakové dopravy v našem
Královéhradeckém kraji na vlakové trati ve směru
Týniště n/O – Choceň.
Návrh nového jízdního řádu nám byl v těchto dnech
doručen k připomínkování a z našeho pohledu
omezuje podstatným způsobem dopravní obsluţnost
pro občany přilehlých obcí včetně našeho města
Borohrádku.
Nelíbí se nám především překvalifikování
6ti vlakových spojů na spěšné, které nestaví, ale pouze
projíţdějí do cílové stanice v Chocni nebo Týniště n/O.
Tuto změnu povaţujeme za nelogickou a s ohledem na
negativní dopady celkové dopravní obsluţnosti oblasti
se s ní nelze smířit. Nesouhlas s tímto řešením hodláme
sdělit v patřičné míře všem zainteresovaným stranám a
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osobně jsem v tomto směru vyzval k aktivní spolupráci
i všechny starosty dotčených obcí v našem regionu.
S pozdravem a přáním pěkných letních dnů
Milan Maček, starosta města

Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 9. aţ 11.6.2011 zaměstnanci Městského
úřadu Borohrádek v rámci projektu Partnerství
Comenius Regio navštívili město Otorowo a gminu
Szamotuly.
Do tohoto projektu je zapojeno město Borohrádek,
Základní škola T.G.M a Pionýrská skupina Brontosauři
v partnerské spolupráci gmina Szamotuly (20000
obyvatel), škola Otorowo, UKS Herkules. Cílem tohoto
projektu je zapojit děti, dospívající a dospělé do
zdravého ţivotního stylu a ochrany ţivotního prostředívzájemnou výměnou zkušeností, dále do zlepšení
jazykových znalostí, kdy komunikace probíhá
v německém, anglickém a polském jazyce.
9.6.2011 jsme zahájili návštěvu gminy Szamotuly
prohlídkou města a její historické části. Zvláště nás
zaujal zámek a jeho krásný park. Další den jsme
navštívili školu v Otorowu, kde jsme měli moţnost
zhlédnout pěvecké a taneční vystoupení dětí. Nejvíce
nás potěšilo, ţe si pro nás děti připravily píseň od
Heleny Vondráčkové „Malovaný dţbánku“, kterou děti
zazpívaly v českém jazyce. Společně s učiteli a zástupci
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města Szamotuly probíhala diskuse na téma srovnávání
úrovně vzdělávání a školství v obou partnerských
zemích.
Další návštěvy proběhly na úřadě gminy Szamotuly.
Zde nám byli představeni zástupci gminy a pracovníci
úřadu. Proběhla zde prezentace polských dětí, které
vyhrály soutěţ na téma „Procházky přírodou“.
Ukázky prezentací, které vytvořily děti samy, nás
zavedly do nejzajímavějších míst v gmině Szamotuly.

Konference pokračovala dalšími prezentacemi obou
partnerských měst.
V přátelské atmosféře se diskutovalo o pracovních
zkušenostech starostů, zaměstnanců a zastupitelů obou
měst.
I kdyţ program návštěvy partnerských měst byl
náročný, odnesli jsme si mnoho zajímavých a
podnětných myšlenek, které můţeme vzájemně uplatnit
v naší práci.
LK

Informační servis městského úřadu

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum
23.07.
24.07.
30.07.
31.07.
06.08.
07.08.
13.08.
14.08.
20.08.
21.08.
27.08.
28.08.
03.09.
04.09.
10.09.
11.09.

jméno lékaře
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růţena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Havlová Marie

adresa ordinace
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Rychnov nad Kněţnou
ZS Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněţnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněţnou

telefon
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 539 225

Dne 29.3.2011 se uskutečnilo v Aldisu v Hradci Králové
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2010
Královéhradeckého kraje.
V kategorii trenéři a cvičitelé
byla vyhlášena členka ČASPV z TJ Lokomotivy Borohrádek
paní Zdeňka Černá
Gratulujeme !
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Knihovna
KNIŢNÍ NOVINKY
Červen 2011
Dospělí:
Aldortová N. - Vychováváme děti a rosteme s nimi
Coctean J. - Edit Piaf
Váňová M. - Sestra a sestřička
Vondruška V. - Letopisy královské komory 4.
Uzel R. - Nevěra a co s ní
Matějček Z. - Po dobrém nebo po zlém?
Monyová S.- Citová divočina
Dimoulidou Ch. - Deník ctihodné prostitutky
Connolly J. - Kniha ztracených věcí
Müllerová H. - Cestovní pas
Prekopová J. - Neklidné dítě
Darzniková J. - Poslušná dcera
Roberts N. - Na růţích ustláno
Pro děti:
Gehm F. - Divoška Lilly – Trable s blondýnou
Stínil L. - Mladí muţi v ráţi
Vogel von M. - 3 holky na stopě – Přízrak u rybníka
Schneiderová S. - Buď IN! Jak být krásná, cool
a další holčičiny
Wilsonová J. - První láska
Auerbachová A. Horseland – Vyjíţďka hrůzy
Peroutková I. - Anička ve městě
Steklač V. Dvojčata v akci – Zapeklité domácí násilí

Gohlová Ch.- Julie a kůň snů
Výpůjční doba červenec 2011:

04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
29.07. (SO)

15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.30 hodin
15.30-18.00 hodin
Hana Sedláková

Domov důchodců
Ţivot v borohrádeckém domově pro seniory je
klientům zpestřován různými kulturními a jinými
akcemi, které jsou sice nepravidelné, ale zato
poměrně časté.
Od počátku letošního roku jsme hostili cirkus,
proběhlo zde pět různých hudebních vystoupení a
také přednáška na téma bolestivé stavy. V květnu,
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konkrétně 19. 5., jsme pro naše klienty uspořádali
hudební vystoupení praţské agentury pana Kubce
s názvem „Ta naše písnička česká“. Jak jiţ napovídá
název, tentokrát si pro své posluchače pan Kubec se

svojí kolegyní připravili tradiční české písničky, jeţ
naše seniory provázely celý ţivot. Někteří z nich jen
poslouchali a vzpomínali na dobu svého mládí, jiní si
zanotovali společně s umělci.
Další akcí, které se naši klienti zúčastnili, bylo
soutěţní odpoledne pořádané domovem důchodců
v Albrechticích dne 31. 5. Do sportovního klání se
zapojilo šest seniorů z našeho domova, kteří nás se
ctí reprezentovali.
Zatím poslední akcí bylo sportovní odpoledne
spojené se dnem otevřených dveří, které proběhlo
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v pátek 10. 6. od 1300 v parku borohrádeckého
domova. Jak bývá zvykem, účast na této akci byla
hojná. Někteří klienti pouze přihlíţeli, jiní se aktivně
zapojili a soutěţili v několika disciplinách, které si
pro ně připravili zaměstnanci domova. K poslechu a
příjemnému posezení nám zahrála harmonikářka paní
Bernardová.
Zpestřením programu bylo vystoupení maţoretek
Marlen z Kostelce nad Orlicí. Nejen díky pěknému
počasí, které nám přálo, se akce vydařila a klienti
odcházeli spokojení.
Blanka Frumarová

koledy. Všichni jsme se bavili, mlsali, zpívali i
tančili. Pod stromečkem se našly i vánoční dárečky.
Bylo to příjemné ukončení starého roku.
Od ledna jsme se začali připravovat na další
důleţitou soutěţ, a to na hru Plamen. Jedná se o
víkendovou akci v květnu spojenou s tábořením.
Místem konání byly tentokrát Přepychy a jejich
fotbalové hřiště. V pátek navečer jsme postavili
stany. Jelikoţ nám nepřálo počasí, v noci to
vypadalo, ţe budeme muset děti odvézt domů.
Stanem se prohnala voda a bahno. Naštěstí to odnesl
jen jeden stan, kluci se museli přestěhovat do dalšího.
Sobotní

Hasiči Borohrádek

počasí nebylo lepší, ale závodilo se. Hra Plamen je
celoroční soutěţ kolektivů mladých hasičů, která je
zakončena řadou dvoudenních soutěţí v pěti
disciplínách – poţární útok, štafeta dvojic, štafeta
s překáţkami CTIF, poţární útok CTIF a štafeta
4x60. Tentokrát jsme se zúčastnili jen s jedním
druţstvem, a to s druţstvem starších. Na kaţdou
disciplínu byly dva pokusy, kdy se započítával ten
lepší čas. Po skončení sobotních soutěţí jsme si u

KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ
Blíţí se konec školního roku, a tak bych chtěl shrnout
i náš „ hasičský“ rok.
V říjnu 2010 jsme se poprvé zúčastnili soutěţe
Poţárnické všestrannosti, která se konala v Česticích
na Střelnici. Byly to pro nás všechny první závody.
Na start jsme postavili dvě druţstva – mladší a starší.
Děti měly předvést, co se za rok v krouţku naučily.
Jak jiţ název soutěţe vypovídá – Poţárnická
všestrannost – nebyly to jen závody na čas, ale děti
vázaly uzly, určovaly buzolou azimut, odpovídaly na
otázky ze zdravovědy, střílely ze vzduchovky.
Podzimní počasí se nám vydařilo, nálada dětí byla
skvělá. Před startem si ještě narychlo vědomosti
zopakovaly a pak hurááá na start. Obě druţstva si
vedla výborně, do cíle dorazila obě dvě. Druţstvo
mladších skončilo na krásném 13. místě, druţstvo
starších na 22. místě. S výsledky jsme byli spokojeni,
i kdyţ děti se toho budou muset ještě hodně naučit.
Před Vánocemi jsme si udělali ve zbrojnici malou
besídku. Ozdobili stromeček, přinesli cukroví, pustili
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stanů opekli párky, dosušili promoklé věci a doufali,
ţe příští noc bude jiţ klidná. V neděli jsme se
probudili do slunečného rána, nálada byla hned
veselejší. Připravili se na dokončení soutěţí. Mezi
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přestávkami jsme postupně zabalili náš „tábor“ a
těšili se na odpolední vyhlášení výsledků. Ze všech
36 zúčastněných druţstev jsme skončili na úţasném
20. místě. Nejvíce trestných bodů jsme nachytali jak
jinak – za mluvení. Takţe pro příště budeme trénovat
bobříky mlčení.
Tímto bych chtěl pozvat všechny děti, které se
zajímají o hasičský sport, mezi nás. Přijďte se
podívat do hasičské zbrojnice kaţdý pátek od 16.00
do 17.30 hod, kdy máme pravidelné schůzky. Těšíme
se na nové tváře.

Za kolektiv vedoucích Petr Šrámek

V měsíci červnu se uskutečnily v rámci oslav
dětského dne druhé rybářské závody dětí a to 4.
června na Orbanské zátoce v Čermné nad Orlicí,
kterého se zúčastnilo 53 závodníků a 11. června
v Ostřetíně, kde závodilo 32 dětí.
Všechny závody byly dotovány hodnotnými cenami,
na kterých se podílela řada sponzorů.
Místní organizace ČRS v Borohrádku děkuje tímto
všem účastníkům závodů a všem sponzorům za účast
a věří, ţe i v příštích letech se závody uskuteční
s ještě větší účastí neţ tomu bylo v letošním roce.
Svatopluk Hebr, hospodář MO ČRS Borohrádek

Český rybářský svaz Borohrádek
Stalo se jiţ tradicí, ţe místní organizace ČRS

Policie České republiky
KŘP Královéhradeckého kraje
informuje
Můţete přijít o celoţivotní úspory!
Kriminalisté varují zejména starší občany:
POZOR NA PODVODNÍKY!

v Borohrádku za spoluúčasti města Borohrádek,
obecního úřadu Čermná nad Orlicí a obecního úřadu
Ostřetín, pořádá rybářské závody, jak pro dospělé,
tak pro děti. Letošní rok nebyl výjimkou.
28. května se uskutečnil jiţ čtvrtý ročník závodu o
pohár starosty města Borohrádek pro osoby starší

15ti let. Letošního závodu se zúčastnilo 43
závodníků. Vítěz závodu Mgr. Martin Moravec získal
pohár, který mu předal starosta města pan Milan
Maček.
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Starší lidé bývají jiţ tradičně snadnou kořistí
podvodníků a zlodějů. Ti zneuţívají jejich
nepozornosti, v opačném případě jejich vstřícnosti,
důvěřivosti a ochoty s kýmkoliv komunikovat. O
tom, jak a kde k takové trestné činnosti dochází, jsme
Vás jiţ mnohokrát informovali. Stejně tak policisté
neustále varují občany, jak se těmto případům
vyhnout, případně jak jim čelit. Přesto, ţe veřejnost o
tomto problému informují opakovaně i média,
podvody a krádeţe na seniorech neustávají. Právě
naopak.
Policisté na východě Čech, zejména na
Královéhradecku, se v poslední době stále častěji
setkávají s případy, které mají velmi podobný scénář.
Skupinky osob osloví vţdy vytipovaného seniora na
ulici nebo jej navštíví přímo v obydlí. Mají přitom
jasný cíl: VYLÁKAT za pomoci nějaké ZÁMINKY
od osoby finanční hotovost. Mnohdy ji pak připraví
o CELOŢIVOTNÍ ÚSPORY!! A jak takové
podvodné jednání probíhá?
V prvním případě pachatelé osloví starší osobu na
ulici s dotazem, kde se nachází nemocnice. Při
rozhovoru jí poté sdělí, ţe někdo z rodiny měl
dopravní nehodu s kamionem a potřebují ho navštívit
v nemocnici. Seniora poţádají, zda by si nemohl
nastoupit do jejich vozidla a ukázat jim k nemocnici
cestu. Při rozhovoru dále uvádějí, ţe potřebují české
peníze na zaplacení operace. U sebe prý mají jen cizí
měnu a ţádají o dočasnou půjčku s tím, ţe jako
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zástavu mu ponechají ledvinku či tašku od notebooku
s cizí měnou. Často také předstírají telefonát do
nemocnice. Dochází tak k situaci, kdy senior pod
vlivem emocí pozve pachatele do místa svého
bydliště, kde mu poţadovanou finanční hotovost
poskytne. Zde pak pachatelé odlákají pozornost a
nezřídka v bytě odcizí seniorovi celoţivotní úspory.
Poškozený tak přichází nejen o půjčené peníze „na
operaci“, ale mnohdy i o všechnu další finanční
hotovost ve svém bydlišti.
Ve druhém případě si pachatelé vytipují starší osobu
v telefonním seznamu. Při telefonátu poté volající
vystupuje jako jejich vnuk, který si chce koupit
vozidlo a prosí o půjčku. Pro peníze prý pošle
kamaráda. Ten pak zazvoní u bytu seniora, který mu
ochotně předá poţadovanou finanční hotovost.
Dalšími nejčastějšími záminkami jsou:
• nabízení různých sluţeb - kontrola nebo oprava
elektrických a plynových spotřebičů, různé drobné
opravy, zástupci telefonních operátorů, odečet
odběru elektroměru a plynu…
• ţádost o pouţití WC
• ţádost o vodu k napití
• prodej různého zboţí - nabídka prodeje dek,
kuchyňského nádobí, noţů, příborů, ozdobných
deček
• výkup staroţitností a starého nábytku
• vrácení finančního přeplatku - za přeplatek
elektřiny a plynu, sociálních dávek, pojištění - při
vyuţití těchto legend předkládají bankovku vysoké

• předání výhry
• sociální pracovnice, pracovnice úřadu - vrácení
peněz za léky a následné rozměnění bankovky větší
nominální hodnoty
Pachatelé nemusí vţdy mluvit česky – mohou
pouţívat akcent nebo cizí jazyk. Jedná se o muţe a
ţeny (slušně oblečené), kteří pouţívají k trestné
činnosti různá vozidla.
Pokud se s podobným jednáním setkáte, IHNED jej
oznamte na Policii ČR (linka 158 - ZDARMA)!
Podaří-li se Vám např. zapsat si SPZ podezřelého
vozidla, předejte tuto informaci policistům.
Stejně tak oznamte na policii, pokud si všimnete
skupinky podezřelých osob ve společnosti staršího
občana.
V případě, ţe se Vám něco podobného přihodí
VOLEJTE IHNED
bezplatnou telefonní linku 158, 156 nebo 112.
/RED/

Kontrola komínů
Máte kotel na plyn nebo tuhá paliva? Od 1. ledna
tohoto roku nastává pro všechny majitele funkčních
komínů jejich povinná kontrola. Komín si ale můţete
vyčistit sami.
V zimním období dochází téměř denně alespoň
k jednomu poţáru komínů rodinných domků nebo
rekreačních chat. Ve většině případů se to týká těch
komínů,
které
nebyly
pravidelně
čištěny
majitelem ani kominíkem. Pokaţdé to naštěstí
neskončí tragicky a poţár se stihne uhasit dřív, neţ se
stačí rozšířit po objektu.
I tak ale můţe napáchat škody, a pokud dosud majitel
neměl potvrzení od kominíka, i v případě pojištění
proti poţáru, nedostal od pojišťovny ţádnou náhradu.
Od tohoto roku ale náhradu nedostane ani ten, kdo
potvrzení od kominíka má.
K potvrzení je nutné dodat ještě navíc revizní zprávu,
která platí pouze jeden rok. Bez ní, nebo je-li uţ
prošlá, by v případě poţáru hrozila poškozenému
nejen pokuta, ale i úhrada výjezdu hasičů. Pokuta
přitom můţe činit aţ několik desítek tisíc korun.
Nařízení v některých evropských státech jsou ale
přísnější neţ u nás v ČR a bez platného revizního
dokumentu bychom si nezatopili. Prodejci tuhých
paliv bez potvrzení ţádné palivo prodat nesmí.
Komín si můţete vyčistit sami.

nominální hodnoty a ţádají rozměnění této bankovky
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Od 1. 1. 2011 je v platnosti nové nařízení, které
ukládá majitelům kotlů na plyn a tuhá paliva
provádět pravidelně kontrolu a čištění spalinových

Zpravodaj 4/2011

cest. Komín si přitom majitel můţe pročistit sám
a kominík ho pouze zkontroluje a sepíše revizní
zprávu. Jestliţe však najde jakoukoli závadu
ohroţující zdraví či majetek a závadu nelze opravit
ihned, musí ji nahlásit, a to písemně buď stavebnímu
úřadu, nebo úřadu vykonávající poţární dozor.
Komín, který vyuţívá kotel na tuhá paliva do 50 kW,
se musí čistit 3x ročně (z toho 2x v sezóně), kotel na
plyn pouze 1x ročně. U kotle nad 50 kW je
pravidelnost kontrol komínů totoţná nebo taková,
jaká nařizuje výrobce kotle. Čištění komínů
u takových kotlů uţ musí probíhat pouze v reţii
způsobilé
osoby,
tedy
kominíka.
Kontroly
komínů se
prodraţí,
někde aţ
o 100 %.
Zatímco
v minulých letech stály kontroly komínů od 300 –
500 Kč, v některých regionech se kontroly prodraţí
aţ o 100 %. Je to nejen díky většímu „papírování“
(viz revizní zpráva), ale také proto, ţe kontroly musí
být důkladnější. Kominík tak musí projít celou
spalinovou cestu, tedy od kotle aţ k samotnému ústí
komínu, coţ mu zabere více času neţ v předchozích
letech. V konečném důsledku by ale návštěvy
kominíka měly vyjít levněji.
Místo původních šesti čištění komínů za rok vyhláška
slevila na tři čištění. Ti, kteří si komín mohou vyčistit
sami, zaplatí pouze za jednu kontrolu. Kominíkům
a revizorům zpřístupněte cestu ke komínu, měla by
být bezpečná a snadná i pro vás.
ČR se potýká s nedostatkem zkušených kominíků,
proto se doporučuje objednat tyto sluţby
s dostatečným předstihem.
Na
webových
stránkách
Společenstva
kominíků
ČR
www.skcr.cz lze
poměrně
jednoduše nalézt
kominíky
jednotlivých
regionů
i certifikované
revizní techniky.

/RED- čerpáno z časopisu „Svět bydlení“/
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Rudé armády 3
517 24 Borohrádek
Telefon:
mobil:

494 321 619
731 810 524 Petr Pojezdala
603 272 641 Luděk Vejr

▪ Topenářství
▪ Prodej a servis plynových kotlů
▪ Montáţ domovních plynových rozvodů
▪ Elektroinstalace
▪ Vodoinstalace
▪ Prodej a montáţ tepelných čerpadel
▪ Solární systémy
▪ Vzduchotechnika
▪ Centrální vysavače
▪ Vodovodní a kanalizační přípojky
▪ Realizace koupelen a rekonstrukce bytů
▪ + další instalace pro byty, rodinné domy
a ostatní objekty

Nově otevřena prodejna
s vodoinstalačním a elektroinstalačním
materiálem v Borohrádku naproti
domovu důchodců
Otevírací doba
Pondělí – pátek
7.00 – 12.00 h 13.00 – 17.00 h
Sobota – neděle
zavřeno

Rádi Vám poradíme,
popřípadě osobně navštívíme
v místě realizace zakázky
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Firma AQUA SERVIS, a.s. svádí boj
s hlodavci v kanalizačních sítích
Deratizace je obor, který se zabývá hubením
škodlivých hlodavců (hlavně potkanů, krys, myší,
hrabošů a hryzce vodního), kteří nejenţe ničí
stavební objekty, podzemní inţenýrské sítě,
znehodnocují potraviny, ale jsou i přenašeči
nejrůznějších nemocí, které způsobují např. zánět
jater, salmonelózu, leptospirózu (Weilovu ţloutenku),
tularemii či mor a jiná závaţná onemocnění.
Vzhledem k tomu, ţe všichni hlodavci mají
v příznivých podmínkách mimořádné rozmnoţovací
schopnosti (jeden pár potkanů můţe mít ročně aţ 800
potomků), je třeba proti nim vést soustavný boj, aby
nedocházelo k jejich přemnoţení.
„ Velkým problémem pro kanalizaci a velkou
výhodou pro hlodavce je pouţívání drtičů domovních
odpadků. Rozdrcené zbytky nejenţe ucpávají
stokovou síť a podporují nárůst populace těchto
nevítaných obyvatel kanalizace, ale působí i
problémy při procesu čištění v čistírnách odpadních
vod,“ upřesnil Jiří Petřík, vedoucí provozu kanalizací
a ČOV.
Dle Zákona č. 258/200 Sb. je povinna provádět
deratizaci kaţdá osoba, a to jako součást čištění a
běţných technologických a pracovních postupů.

V současnosti se na deratizaci nejvíce pouţívají
antikoagulační přípravky II. a III. generace, které
spolu s pouţitím tzv. pulzační metody (umisťování
relativně malých nástrah na velký počet míst a jejich
pravidelné doplňování po 10-14 ti dnech), zajišťují aţ
96- ti procentní účinnost deratizace. V kanalizačních
sítích se jedná o umisťování jednotlivých dávek (cca
100 g nástrahy odolné vůči vlhku) na podesty
v kanalizačních šachtách. Kontroly se provádějí po
10-14-ti dnech a pokračují, pokud trvá odběr nástrah.
„ Deratizace kanalizační sítě, kterou spravuje firma
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněţnou, je
prováděna pravidelně dvakrát ročně, vţdy v termínu
duben a září. Deratizace je prováděna tak, aby byla
deratizací ošetřena celá kanalizační síť daného města
„ dále uvedl Jiří Petřík.
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V případě zjištění zvýšeného výskytu hlodavců mimo
stanovený termín deratizace se provádí mimořádná
deratizace včetně následných kontrol a doplnění
nástrah.
/AQUA servis. a.s./

QUADRIATHLON 2011
pod záštitou města Borohrádek
DATUM:
neděle 21. srpna 2011
MÍSTO:
Borohrádek, Česká republika, EUROPEAN
UNION
TRATĚ:
1 km plavání/21 km horské kolo/5 km kajak/7 km
běh
KATEGORIE:
ţeny 18-29 let, ţeny 30-39 let, a nad 40 let
muţi 18-29 let, muţi 30-39 let, 40-49 let a nad 50 let
POŘADATEL:
Jan Jelínek, 3athlon@Rychnov nad Kněţnou a
přátelé
STARTOVNÉ:
500 Kč//750 Kč. Startovným se rozumí částka, která
bude pouţita
na částečné krytí nákladů spojených se závodem.
PREZENTACE:
9.00 – 10.00 hodin
START:
11.00 hodin
ČASOVÝ LIMIT:
4 hodiny
CENY:
První tři závodníci v kategorii obdrţí věcné ceny.
Kaţdý kdo dokončí závod, získá diplom.
OBČERSTVENÍ:
Po doběhu v prostoru startu a cíle.
INFORMACE:
www.3athlon.com, jan.jelinek@3athlon.com,
+420 604 706 605
PLATBA:
V hotovosti při prezentaci.
REGISTRACE:
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Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na:
3athlon@3athlon.com nebo poštou na adresu: Jan
Jelínek, Mírová 1452, 516 01 Rychnov n. Kněţnou
USTANOVENÍ:
Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody na
majetku nebo zranění. Související s účastí na závodu
nebo jeho návštěvou. Všichni závodníci startují na
vlastní nebezpečí. Závodníci jsou povinni dodrţovat
pravidla pořadatele a silničního provozu. Pořadatel
má právo omezit počet startujících a bez zdůvodnění
odmítnout přihlášku. Závod se bude konat za
kaţdého počasí. Po celou dobu cyklistické části
závodu musí mít závodník zapnutou ochrannou
přilbu. Pořadatel si vyhrazuje právo pouţít fotografie,
videa, audiozáznamy a všechny dokumenty
vztahující se k závodu.

MARATHON 2011
DATUM:
neděle 28. srpna 2011
MÍSTO:
Rychnov nad Kněţnou, Česká republika.
TRATĚ:
42,195 km – Rychnov nad Kněţnou, Javornice,
Slatina, Pěčín, Rokytnice v Orlických horách,
Nebeská Rybná, Jaroslav, Rychnov nad Kněţnou
KATEGORIE:
ţeny 18-29 let, ţeny 30-39 let, a nad 40 let
muţi 18-39 let, muţi 40-44 let, 45-49 let a muţi 5054 a muţi nad 55 let
POŘADATEL:
Jan Jelínek, 3athlon@Rychnov nad Kněţnou a
přátelé
STARTOVNÉ:
Pro přihlášené do 22. srpna (včetně) 350 Kč
pro přihlášené po 22. srpnu 450 Kč.
PREZENTACE:
8.30 – 9.45 hodin v prostoru startu a cíle.
START:
10.00 hodin na Starém náměstí v Rychnově nad
Kněţnou.
VYHLÁŠENÍ:
15.00 hodin. Po slavnostním vyhlášení vítězů
proběhne tombola.
ČASOVÝ LIMIT:
Bude prima, kdyţ všichni doběhneme do 16.00
hodin.
CENY:
Vítěz v kaţdé kategorii získá pohár Města Rychnova
nad Kněţnou. První tři závodníci v kategorii obdrţí
věcné ceny. Kaţdý kdo dokončí závod, získá diplom.
Tombola.
OBČERSTVENÍ:
Na trase po prvních 5-ti km, poté kaţdých 2,5 - 3 km
a v cíli.
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INFORMACE:
www.3athlon.com, jan.jelinek@3athlon.com,
+420 604 706 605
PLATBA:
V hotovosti při prezentaci.
REGISTRACE:
Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem na:
3athlon@3athlon.com nebo poštou na adresu: Jan
Jelínek, Mírová 1452, 516 01 Rychnov n. Kněţnou
USTANOVENÍ:
Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na
majetku zdraví ani za zranění související s účastí na
závodu nebo jeho návštěvou. Všichni závodníci
startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodrţovat
pravidla silničního provozu. Pořadatel má právo
omezit počet startujících. Závod se bude konat za
kaţdého počasí. Pořadatel si vyhrazuje právo pouţít
fotografie, videa, audiozáznamy a všechny
dokumenty vztahující se k závodu.
UBYTOVÁNÍ:
Penzion U Zvonu, tel.: 777 796 700, e-mail:
info@penzionuzvonurk.cz, www.penzionuzvonu.cz
Výhradně pro klienty Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky:
Od 8.30 hodin budou mít závodníci moţnost, nechat
si odborně změřit tlak, tuk v těle, BMI a spirometrii.
K dispozici bude, jako v předešlém ročníku, také
moţnost konzultovat svůj zdravotní stav a naměřené
hodnoty s lékařem. Od 10.00 hodin bude tento
stánek, včetně měření, k dispozici také veřejnosti a to
bez ohledu na jejich zdravotní pojišťovnu. V případě
jakéhokoliv dotazu na zdravotní pojištění se zde
můţete obrátit na zaměstnance pojišťovny.
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM Borohrádek
Přehled událostí
Naše škola jiţ deset let v rámci předplatného
navštěvuje Klicperovo divadlo v Hradci Králové.
Dne 18. dubna jsme zhlédli představení Hadrián

z Římsů. Poté jsme vyuţili moţnosti navštívit
divadelní zákulisí. Vyslechli jsme zajímavosti o
historii budovy, o kostýmech, parukách, prohlédli si
scénář. Přišla mezi nás známá divadelní a filmová
herečka Pavla Tomicová, která s humorem jí
vlastním odpovídala na dotazy naší školní televize.
Rozhovor s Pavlou Tomicovou můţete sledovat na
stránkách školní televize http://skolnitv.wbs.cz.

výlet do hor
k jezeru Balea
ve výšce dva
tisíce metrů
nad mořem.
Kolem
nás
byl sníh, led,
štíty hor a
chvíli
prosvítající
slunce
a
chvíli padající
sněhové
vločky.
Projektové
setkání bylo
zakončeno
tiskovou
konferencí.
Reportáţ z projektového setkání můţete rovněţ vidět
na stránkách školní televize.

Den Země jsme si připomněli 20. dubna. Ţáci celé
školy se podíleli na úklidu Borohrádku a jeho okolí.
Děkujeme firmě ODEKO za spolupráci a za
poskytnuté občerstvení pro děti.
První týden v květnu byl ve znamení dalšího
mezinárodního projektového setkání, tentokrát
v Rumunsku. Naše partnerská škola se nachází poblíţ
města Sibiu a kaţdým rokem pořádá regionální
folklorní festival. Toho letošního se zúčastnily školy
z devíti zemí. Po průvodu všech účastníků obcí
následoval pětihodinový taneční maratón bez jediné
přestávky. Naši ţáci Tereza Šusterová a Michal
Brzák představili polku a sklidili velký potlesk.
Kromě školy v Boitě jsme navštívili i mateřskou
školu, uměleckou školu, centrum pro volný čas.
Všude byl připraven zajímavý program.
Během projektového setkání jsme také poznávali
krásy Rumunska. V Bukurešti se nám líbily parky
s nainstalovanými fitness zařízeními. Prohlédli jsme
si hrad hraběte Drákuly a hrad Peles, skanzen Astra,
několik klášterů a kostelů. Obrovským záţitkem byl
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Dne 2. května přijal pozvání do školy MUDr. Riedl,
který s deváťáky hovořil na téma sexuální výchova.
V květnu jsme vyuţili i nabídky Policie ČR. Nejprve
6. května ţáci 1. stupně besedovali o bezpečnosti na
silnici a 27. května ţáci 2. stupně sledovali přednášku
spolu s prezentací o trestní odpovědnosti mládeţe.
Během května jsme absolvovali i kulturní
představení. Mladším ţákům se líbily Popletené
pohádky v Týništi nad Orlicí v podání dramatického
oddělení místní ZUŠ a starší ţáky zaujaly rockové
skladby 90. let, koncert v borohrádeckém kině.
Během školního roku jsme třikrát připravili společné
zaměstnání našich ţáků s dětmi z mateřské školy. Při
tom posledním třeťáci zahráli pohádku O Šípkové
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Růţence, přidali písničky, hádanky,
předškolákům s lepením obrázků.

pomohli

Velkou událostí bylo pro naše prvňáčky pasování na
čtenáře 27. května. Naši nejmladší ţáci nejprve
předvedli, jak umí číst, a to jak svým rodičům,
prarodičům, tak i panu spisovateli PaedDr. Josefu
Lukáškovi, který z Borohrádku pochází. Poté byli

Církevní základní škola Borohrádek
Běh za koblihou
V pátek 13.5. ve 14hod. vyběhly dvojice našich dětí
na tradiční kaţdoroční „Běh za koblihou“. Na
vytyčené trase plnily děti na jednotlivých stanovištích
různé sportovní úkoly (hod,skok, akrobat.cvičení...),
předvedly i dovednosti a znalosti (z přírodovědy,
dopravní a hudební výchovy...) Po proběhnutí trasy
poslední dvojicí dostaly všechny děti sladkou
odměnu. S organizací na jednotlivých stanovištích
nám pomohli někteří rodiče našich dětí. Jim patří
naše poděkování.
Dětský den

slavnostně pasováni na čtenáře paní učitelkou a od
pana spisovatele obdrţeli obrázek. Pan Lukášek na
závěr přečetl pohádku o Bělince, vodnické dívce
z Borohrádku.
Pro deváťáky měl dr. Lukášek připravené autorské
čtení. Přidal také záţitky ze svého dětství
v Borohrádku, rady do ţivota, odpovědi na otázky.
V červnu nás ještě čeká v rámci projektu Comenius
Regio setkání s polskými partnery z Otorowa.
Tématem je ochrana ţivotního prostředí a zdravý
ţivotní styl.
Iva Přibylová

Poděkování
Děkujeme základní škole TGM Borohrádek za
dobrou práci s handicapovanými ţáky. Dík patří
vedení školy, pedagogům a asistentům. Děkujeme i
městu Borohrádek za podporu školského zařízení při
integraci ţáků se speciálními pedagogickými
potřebami.
Mgr. Iva Doudová, zástupce ředitelky pro speciálně
pedagogické centrum Náchod
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Na vystoupení u příleţitosti oslav dětského dne jsme
s dvanácti dětmi nacvičili dvě veselé písničky a jednu
hudebně-dramatickou etudu nazvanou Příběh
jednoho dne. Takový je ţivot, Kozla i dramatickou
etudu se vyplatilo dobře natrénovat, protoţe pak při
vystoupení nebyla tréma tak veliká. Děkujeme
organizátorům za pozvání a za sladké odměny pro
vystupující děti.
O píšťalových varhanách
Dne 2.6. přijel do Borohrádku profesionální varhaník
z Litomyšle, pan Kubát. Velmi poutavě nám vyprávěl
a popisoval píšťalové varhany a ukázal nám obrázky
monumentálních varhan z Čech i celé Evropy. Jen
praktické ukázky musel hrát na své digitální varhany,
protoţe v našem kostele jsou, bohuţel,píšťalové
varhany rozbité. Nic však nebránilo, abychom si na
závěr píšťaly a hrací stůl prohlédli. Děkujeme panu
Kubátovi za nevšední záţitek.
Den plný kouzel
Dne 6.6. navštívil naši školu kouzelník a iluzionista
WALDINI. Jeho program byl velice zajímavý a moc
se nám líbil. Některá kouzla nás také naučil. Na závěr
jsme si mohli zakoupit balónková zvířátka.
Dětský den na faře v Týništi nad Orlicí
V pátek 10. 6. jsme se ráno přemístili se všemi ţáky
naší školy do Týniště nad Orlicí na faru. Zde na nás
uţ čekal pan farář Ivan Havlíček a jeho pomocníci z
řad farníků, kteří si pro nás i v letošním roce
připravili pestrý program se spoustou atrakcí na
oslavu Dne dětí. Po vřelém přivítání jsme se odebrali
na faru a posilnili se svačinou, abychom všechny
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úkoly zvládli. Děti se rozdělily do skupinek a začaly
plnit úkoly na několika stanovištích. Jezdili jsme na

ponících, chodili na chůdách, zkoušeli balanc s
míčkem na lţíci a vykonávali spoustu dalších
zábavných úkonů. Po vyhlášení výsledků a rozdání
cen vítězům, následovalo opékání vuřtů a volná
zábava dětí. Chtěli bychom poděkovat panu faráři a
farníkům za bezvadně připravený den a dobrou
atmosféru.
Poděkování
Děti z rybářského kroužku při CZŠ děkují
pořadatelům z MO ČRS Borohrádek za vzorně
připravené rybářské závody, pěkné ceny a chutné
občerstvení.
CZŠ Borohrádek

Kulturní rubrika
Dětský den a májové odpoledne 2011
Závěr května se jiţ sedm let nese ve znamení největší
kulturní a společenské události v Borohrádku. Ten
letošní připadl na sobotu 28. května. Čtvrtým rokem
se jiţ tradiční Májové odpoledne spojuje s dětským
dnem a tvoří tak celodenní program pro malé i
dospělé nejen z Borohrádku.
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Stejně jako loni i letos si počasí s organizátory trochu
zašpásovalo. V šest hodin ráno před branou hřiště

nebylo vůbec jasné, jestli pořádat akci venku, a zda
počasí vydrţí aţ do pozdních nočních hodin.
Dětský den s plánovaným začátkem na 9.30 hod. se
zdál být zachráněn, protoţe sluníčko začalo proráţet
skrz mraky, trávník pomalu osychal a plocha hřiště se
začala zaplňovat dětmi v doprovodu jejich blízkých.
V té době uţ byly v provozu pouťové atrakce, stánky,
připravovaly se soutěţe uspořádané Českou asociací
sport pro všechny a za rytmu hudby začalo to pravé
dětské hemţení. Rozhodně bylo čím se v daný
okamţik zabavit. Některé děti, ale i dospělí na hřišti
chyběli, protoţe se uţ od sedmi hodin snaţili ulovit
co nejvíce ryb na písníku na Zámlýní, aby se stali
vítězi rybářských závodů „O pohár starosty“, které uţ
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rovněţ s tradicí 4 let spolu s městem organizuje ČRS
v Borohrádku. Přihlášených 43 závodníků dokazuje
velký zájem široké veřejnosti, především dětí.
Vraťme se ale zpátky na hřiště, kde pár minut po půl
desáté moderátor celé akce, pan Stolín, dává pokyn
k zahájení. Programové menu se tak podle určených
časů začíná pomalu odvíjet. Soutěţe, nafukovací hrad
a městečko, trampolíny a kolotoč byly pro ty
nejmenší. Odrostlejším a odváţnějším přišel
zajímavější simulátor nárazu automobilu, stojící na
dvoře sokolovny. Pro tuto akci ho zapůjčila Generali
pojišťovna a.s. V simulovaném nárazu bylo moţno
okusit, co člověk zaţije v autě při sráţce z rychlosti
30 km/hod. s následným převrácením vozidla.
Hodinu po zahájení programu se k podiu začaly
scházet děti, které měly zájem zhlédnout vystoupení
kouzelníka Zlomtuţky s jeho pořadem s malováním a
kouzlením. Děti sledovaly kouzelnickou show se
zájmem, neţ jejich pozornost pár minut po ukončení
produkce upoutal příjezd dvou policejních aut
s příslušníky Policie ČR. Dětem připravili ukázku
výcviku policejního psa a jeho zásah proti
zadrţované osobě, předvedli zásahovou výstroj a
technické vybavení pro svou kaţdodenní práci. Poté
si připravili své vystoupení členové ţákovského
oddílu zápasu, kteří ukázali svou tréninkovou
přípravu a ukázky standardních technik svých
váhových kategorií.
V tuto dobu uţ byl také znám vítěz rybářských
závodů, jimţ se stal pan Martin Moravec s celkovou
nalovenou délkou ryb 635 cm.
Dopolední program tak došel k svému závěru a
někteří zúčastnění vyuţili polední čas k obědu na
zvěřinových hodech v restauraci „Na Náměstí“ nebo
na specialitách restaurace „Sport“.
Mnohým zdaleka nestačilo vytrávit a uţ usedali na
svá místa, aby nepromeškali začátek odpoledního
programu, který ve 13.30 hodin zahájila cimbálová
muzika „Pozdní sběr“ aţ z Uherského Hradiště.
Jejich vystoupení si našlo své posluchače, kteří si
společně prozpěvovali známé moravské lidové písně,
které zdomácněly i v našich krajích. Nenapodobitelný
a okouzlující zvuk cimbálu za podpory basy, houslí a
violy, spolu s pěti zpívajícími muzikanty nadchl
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většinu přítomných. Neţ se přestavělo podium pro
další hudební soubor, předvedla ukázku aerobiku
skupinka dětí sdruţených v ČASPV, pod vedením
paní Terezy Vojnarové.

Pak nadešel čas pro vystoupení dixilandové skupiny
Black Buriňos. - ţáků ZUŠ z Týniště nad Orlicí vítězů mnoha celostátních soutěţí. Kvalita
odehraných skladeb a jejich mladistvé pojetí a

nadšení ze hry bylo oceněno vřelým potleskem
posluchačů, ale i členů nastupujícího hudebního
seskupení, tedy jednoho z hlavních protagonistů
Májového odpoledne, skupiny Děda Mládek Illegal
Band. Drobný déšť lehce kazil celkový dojem
z probíhajícího programu, avšak na zájmu posluchačů
to neubralo. Obklopené podium a zaplněný parket
očekávaly začátek koncertu. Krátce po 16.oo hodině
zazněly první tóny písniček známých z původního
podání Ivana Mládka. Strhující tempo vystoupení,
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dramaturgie pořadu a obecná známost odehraných
skladeb gradovala kaţdou následující písní a nadšení
v publiku stoupalo. Přídavky, jeţ si diváci vyţádali,
uzavřely tuto báječnou show.
Zklidňujícím pak byla vystoupení ţáků Církevní
základní školy a ZŠ TGM v Borohrádku. Obě školy
předvedly velice působivé ukázky svých aktivit nad
rámec učebních osnov.

Stejně jako jim samotným, tak i jejich učitelům patří
velké poděkování, coţ potvrdily i ohlasy a potlesk
přítomných. No a po tomto, tak říkajíc balzámu pro
ucho a oči, nastupuje další mediální hvězda v našem
programu a není jím nikdo jiný neţ Zdeněk Izer

trochu na hraně, ale publikum se evidentně baví a oba
účinkující rovněţ. Parodie na známé zpěváky,
nekončící lavina vtipů a scének vyvolávají nadšené
výbuchy smíchu a vystoupení vrcholí. Bouřlivý
potlesk, focení s protagonisty, autogramiáda a
podpisy se rozdávají všude, kam to jde.. To je
vystoupení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové
Po jeho závěru uţ se na podium znovu chystá,
tentokrát k tanci a poslechu cimbálovka Pozdní sběr.
Ani klesající teplota a mírné mrholení neubere
z nadšení a zájmu posluchačů. Hudebníci si to
uţívají, diváci také.
Krátce po 21.00 hodině přichází ke slovu
borohrádecká skupina Fagule Rock, která je uţ tím
posledním bodem dnešního programu. Známé
rockové písně českého i zahraničního původu
přilákaly na parket příznivce tohoto ţánru a ani 23.
hodina nenaznačovala, ţe by se mělo jiţ končit. Tak
tedy ještě tři skladby a pak opravdu konec. To byla
slova pořadatelů. Při započtení rybářských závodů, to
byla poslední tečka za téměř 18 ti hodinovým
programem Dětského dne a Májového odpoledne
2011.
Nezbývá tedy neţ poděkovat všem, kteří se na
organizaci a přípravách podíleli. Ať jsou to členové
spolků a zájmových organizací, pracovníci a ţáci
škol, zaměstnanci města, obě jiţ jmenované
restaurace, sponzoři, kterými byli Stavitelství Kašpar,
s.r.o., AVEPO s.r.o., Večerka Monika Bagárová,
Poštovní spořitelna, ZO KSČM Borohrádek,
restaurace „Na Náměstí“, Generali pojišťovna a.s. a
Farma Bozetice.
Poděkování patří rovněţ občanům, kteří svou účastí
přispěli k patřičné atmosféře celé akce. Za zmínku
stojí i profesionálně odvedená práce pana Michalce,
který po celý den zajišťoval ozvučení a osvětlení
všech účinkujících.
Zdeněk Cablk

s Šárkou Vaňkovou. To uţ je sice humor v tuhle dobu

Historie
Čtení z kroniky 1917 – 1945
Válečná léta v Borohrádku
„1939
Na základě přípisu okresního školního výboru v Rychnově nad Kněţnou z 8. února1939 č. 758 bylo dne 1.3.1939
zahájeno vyučováno v nově otevřené měšťanské škole. Byly otevřeny dva první ročníky. Jedna učebna byla
získána zrušením poboční třídy obecné školy v čp. 23 (proti budově obecního úřadu), druhá učebna a ředitelna jsou
umístěny v budově býv. lesního úřadu čp. 41.
Do prvního ročníku újezdní měšťanské školy přechází z obecných škol tento počet dětí: z Borohrádku 52 ţáků,
z Malé Čermné 15, z Velké Čermné 8, ze Šachova 12, ze Ţďáru nad Orlicí 15, celkem 48 chlapců a 54 dívek.
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Naše vlast přestává být samostatným státem.
Bylo nařízeno, ţe kaţdá osoba starší 15 let musí mít občanský průkaz.
Dne 28. února skončil na celém území republiky stav branné pohotovosti, vyhlášený 23. září 1938, a proto byli
propuštěni z prezenční sluţby vojáci, kteří nastoupili presenční sluţbu 1.října 1936.
Po zřízení Protektorátu je armáda rozpuštěna a místo ní je zřízen malý vojenský sbor „vládní vojsko“, do něhoţ je
přijata malá část poddůstojníků a důstojníků býv. čsl. armády.
V letech 1940 – 1945 musely být všechny kroniky odevzdány a uloţeny na okresním úřadě. Teprve po osvobození
v květnu 1945 jest kronika obci vrácena, a tak uvedená léta jsou nejprve zaznamenána podle dosaţitelných
záznamů a zvlášť je vylíčena historie odboje v těchto letech.
1940
Po delších přípravách jsme se letos v červenci dočkali otevření koupaliště u splavu, které bylo vybudováno
zásluhou místního okrašlovacího spolku v čele s místním lékařem MUDr. Dittrichem Arnoštem. Na koupališti byla
postavena dřevěná budova se šatnami a
bufetem, v němţ moţno zakoupiti
různé nápoje a cukrovinky. Vstupné na
koupaliště činí pro školní mládeţ 0,50
Kč, pro dospělé 1,-Kč. Koupaliště je
hojně navštěvováno místními občany,
ale také návštěvníky z celého okolí a
zejména letními hosty.
Podle vydaného nařízení musí být do
15.srpna všechny obchody, tovární
podniky a ţivnostenské provozovny
v hlavních ulicích a na náměstích
označeny téţ německými nápisy a do
15.září tak musí být označeny všechny
ostatní podniky. Úřady byly označeny
jiţ dříve.
Od1.září jest měšťanská škola, která má nyní tři ročníky, umístěna v budově býv. očního sanatoria MUDr. Steina.
Budova sice plně nevyhovuje, ale učebny jsou alespoň pohromadě.
Obecní zastupitelstvo stále usiluje o dostavbu měšťanské školy. Finanční situace obce jest zlepšena, neboť některé
dluhy převzal stát, a tak je zde moţnost na dostavbu školy. O úmor vypůjčené částky by se staraly obce školního
újezdu tj. Šachov, Zdelov, Ţďár nad Orlicí, Velká Čermná n.O. , Malá Čermná n.O., Čičová. Obec Borohrádek
chce nésti 60% dluhu. Všechny obce újezdu, mimo Šachov a Zdelov, podávají proti tomuto řešení odvolání.
Konečně za pomoci okresního starostenského sboru dochází k jednání v Kostelci n. O. za přítomnosti okres.
školního inspektora a je dosaţeno souhlasu všech újezdních obcí. Jest uzavřena výpůjčka 1.500.000,-Kč u
Všeobecného penzijního ústavu v Praze a dostavba budovy je zahájena.
Obecní zastupitelstvo za souhlasu okresního úřadu prodalo za obnos 25.000,-Kč p. Josefu Kaplanovi, továrníku
parcely č.k. 552 a 553. Pozemky budou pouţity k rozšíření závodu.
V tomto roce byla ukončena výdlaţba hlavních ulic v obci – od mostu přes řeku k nádraţí, k sokolovně a k lesu u
Čermné. Obec na tuto výdlaţbu přispěla obnosem 71.731,-Kč, a sice převáţně materiálem – pískem. Touto
výdlaţbou jistě získá obec nejen na vzhledu, ale silně zejména po stránce zdravotní.
Od 15.ledna jest nařízeno mleti pouze jeden druh mouky pšeničné – tzv. „mouku jednomletou“.
1941
V červnu bylo před třetí hodinou odpoledne telefonicky hlášeno z Holic, ţe průtrţ mračen ve Velinách způsobila
velké škody. Současně bylo oznámeno, ţe voda Velinského potoka rychle stoupá, aby byly proto vykonány
zabezpečovací práce. Byl proto ihned vyhlášen poplach a nařízena hasičská pohotovost. Voda v potoce rychle
stoupala a v 18.20 hod. chybělo jen 10cm, aby tekla ulicí Jiřího z Poděbrad. Naštěstí však začala opadávat, ale i tak
bylo způsobeno mnoho škod. Úroda na lukách byla zničena, u továrny pí Grohové byl odnesen můstek, velkostatku
pak voda odnesla přes 1ha půdy a betonový můstek. Největší škoda byla způsobena protrţením hráze rybníka p. J.
Lukesleho při hospodářství čp. 48. Celková škoda činí několik set tisíc korun. Velkým štěstím jest, ţe povodeň
přišla vedne, takţe zabezpečovací práce mohly být řádně vykonány.
Ve škol. roce 1941-42 byl při hlavní újezdní škole otevřen IV. ročník (jednoroční učební kurz), ale po provedení
reorganizace školství, kdy byly školy hlavní (dříve měšťanské) přeměněny na výběrové, byl opět zrušen. Po nové
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úpravě má obecná škola 5 tříd s osmi postupnými ročníky a jen nejzdatnější ze ţáků jsou vybírání do školy hlavní,
která má 4 ročníky.
V únoru byly na budově měšťanské školy zahájeny stavební práce, které byly svěřeny firmě O. Hányš v Rychnově
nad Kněţnou.. V témţe roce byla dostavba ukončena a v listopadu byla provedena kolaudace za přítomnosti
okresního hejtmana JUDr. Josefa Novotného. Konečně byla ukončena stavba, která byla zahájena v roce 1931.
Školní budova je velmi výstavná, moderně řešená a je vskutku ozdobou obce. Vyučovat se v novostavbě začalo dne
24. listopadu.
1942
Podle německého vzoru bylo zavedeno
vydávání
rybářských
lístků.
Jejich
vydáváním byly pověřeny okresní úřady.
Majitel takového lístku si můţe koupit
povolenku k chytání ryb tam, kde bude chtít.
Současně byla zvýšena ochrana proti
pytlákům.
O prázdninách musela být vyklizena budova
měšťanské (nyní budova hlavní) školy,
neboť v ní budou po dobu války umístěny
děti z Německa, které sem přijely 22.září. Je
zde tzv. „KLV – Lager“ dívek z Hamburgu.
Hlavní škola je umístěna v býv. očním
sanatoriu, v malých místnostech, alespoň
však pohromadě. Kabinet je umístěn
v sousední velké vile.
V prosinci byli místní Ţidé spolu s ostatním
Ţidy z východních a severovýchodních Čech odvezeni do internačních táborů. Z naší obce to byla rodina
obchodníka Freunda.
1943
Dne 5. listopadu bylo rozpuštěno v naší obci obecní zastupitelstvo, rada a všechny komise aţ na zemědělskou. Byla
jmenována správní komise a jejím předsedou se stal František Lux, který 6.listopadu nastoupil na úřad.
1944
Jiţ v předchozím roce bylo započato v lese u Velin, asi 200m od přejezdu ţeleznice, s úpravami terénu a v tomto
prostoru bylo zřízeno polní skladiště střeliva. Ke střeţení byla v Borohrádku umístěna německá posádka. Vojáci
byli ubytování po několika soukr. domech.
Na výrobu dřevěných baráků byl přidělen na pilu Josefa Dostála oddíl pracovní organizace tzv. Todtovy
organizace.
1945
V okolních lesích se objevují partyzáni, kteří způsobili vykolejení vlaku u Týniště nad Orlicí a na trati mezi
Borohrádkem a Malou Čermnou n. O. V tomto vlaku se mimo jiné nacházely také bonbony a cigarety. Část těchto
vzácných předmětů se stala „kořistí“ některých lidí a dlouho ještě po katastrofě hledaly hlavně děti u trati
cukrovinky.
V březnu byl postaven na lokální trati do Holic dlouhý zásobovací vlak střeţený maďarskými vojáky. Byl naplněn
nejrůznějším zboţím v hodnotě asi 50 mil. Kč. Disciplína stráţního oddílu jest jiţ uvolněna a vojáci vyměňují
zboţí místním obyvatelům za vajíčka a za různé po domácku vyráběné lihoviny, cigarety, špek, aj.
Území Čech a Moravy se stává cílem leteckých útoků teprve v posledních chvílích války.
V dubnu ve večerních hodinách s děsem v duších pozorujeme letecký útok na Pardubice. Je vidět zář poţáru a
slyšet hřmění výbuchů leteckých pum. Kaţdý je naplněn úzkostí a doufá, ţe naše městečko bude těchto hrůz
ušetřeno.
Zpráva z rozhlasu, hlavně ovšem londýnského a moskevského, odkud jsou po celou dobu vysílány zprávy v českém
jazyce, a náznaky kolem nás ukazují, ţe se blíţí konec války. 20.dubna zahájila sovětská vojska útok na Berlín a
2.května byl Berlín dobýt Rudou armádou. Konec války je otázkou několika dnů.
/RED/
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KOSMETICKÝ SALON OLGA Fedrselová
Albrechtice nad Orlicí - u nákupního střediska
mobil 728 513 002,více info na www.kosmetikaolga.cz
* kvalitní kosmetické ošetření přírodní kosmetikou * hloubkové čištění *
kosmetická masáţ *ošetření akné ozonizérem * ţehlička na vrásky *
barvení řas, obočí *depilace teplým voskem *
* svatební, slavnostní líčení * Japonská manikůra P-shine * prodej kosmetiky *
dárkové poukázky na kosmetické ošetření * poradenství, konzultace zdarma *
!!!!! Ošetření nejmodernějšími lékařskými přístroji !!!!
Ošetření lékařským přístrojem – IPL Anthélia : účinný jiţ po 1. ošetření !
* TRVALÁ DEPILACE VŠECH CHLOUPKŮ i na těle *
* ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN, TMAVÝCH KRUHŮ pod očima *
* OMLAZENÍ PLETI *
* ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH ŢILEK *
LIPOSUKCE BEZ SKALPELU lékařským přístrojem – TRVALÉ ÚČINKY !
* TVAROVÁNÍ TĚLA, ODSTRANĚNÍ DVOJITÉ BRADY *
* REDUKCE OBVODU PASU, STEHEN * LIFTING OBLIČEJE *
* REDUKCE TUKU V OBLASTI BŘICHA PO TĚHOTENSTVÍ + VYPÍNÁNÍ
POKOŢKY *
* viditelné výsledky jiţ od prvního ošetření * naprosto bezbolestné *
!!! redukce obvodu pasu aţ o 9cm * redukce stehen aţ o 7cm !!!

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.
Foto na titulní straně archív MÚ.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
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