číslo 2
duben
2010
Město Borohrádek Vás srdečně

březen – duben 2010

zve na
PLES MĚSTA BOROHRÁDEK
Koná se v sobotu 20. března 2010
od 20.00 hodin
v sokolovně v Borohrádku
Hraje KOPLAHO BAND, bohatá tombola
občerstvení zajištěno, vstupné 70 Kč
Předprodej vstupenek na MÚ Borohrádek

Velikonoční výstava - pozvánka
Ve dnech 26. – 28. března 2010 se uskuteční již 10.
jarní velikonoční výstava v Častolovicích, která má
název „Velikonoce svátek jara.“ Otevřena bude denně
od 09.00 hod. do 17.00 hod. Na výstavě lze vidět vše,
co je spojeno s Velikonocemi: ručně malované
kraslice zdobené mnoha způsoby, výrobky z perníků,
ze šustí, rákosu, pálené hlíny a dalších věci z
přírodních materiálů. Každého návštěvníka potěší
ukázky Vamberecké krajky, vyšívání, zdobení perníků,
velikonoční řemesla, gastronomické pochutiny našich
babiček i cukroví v novodobé podobě. Také
zahrádkářské produkty, cibuloviny, sadba, květiny,
okrasné stromky a řada dalších věcí budou
v prodejnách k dispozici. Součástí výstavy je i soutěž o
nejlepší kolekci kraslic, do které se může přihlásit
každý na tel. 721 311 719 a dva dny před výstavou tuto kolekci předat pořadatelům na výstavišti. Vyhodnocení
s předáním věcných cen bude provedeno v neděli 28. 3. v 16.00 hod. Také bohaté občerstvení bude pro
každého připraveno. Na 10. velikonoční výstavu Vás zvou pořadatelé.
Uvnitř čísla najdete: str. 5-6 Rozpočet města na rok 2010, str. 6-7 O vývoji lesního majetku města, str. 8-9 Zprávičky ze škol, str. 10
Hasiči Borohrádek , str. 11-12 program kina, str. 1,12 pozvánky na akce, str.12 Z borohrádeckých plesů, str. 12-13 Ze sportovních
oddílů, str. 16 - Historie
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 14.12.2009
Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
Bere na vědomí:
1. Doplnění člena zastupitelstva.
II.
Schvaluje :
1. Program zasedání v předloţeném znění.
2. Návrhovou komisi ve sloţení: Ing. Václav Štefan,
Ing. Eduard Machek, Mgr. Jindřich Vašíček.
3. Volbu nové členky kontrolního výboru - paní Věru
Hůjovou.
4. Volbu předsedkyně kontrolního výboru - paní Věru
Hůjovou.
5. Záměr prodeje pozemků p.č. 601- trvalý travní
porost o výměře 7354 m2 s podmínkou, ţe ve
smlouvě bude zřízeno věcné břemeno, které ošetří
přístup k liniovému vedení od vrtu k čerpací stanici
Horní Jelení.
6. Rozpočtové provizórium na 1. čtvrtletí roku 2010.
Čerpání finančních prostředků bude v rozsahu
skutečného rozpočtu města Borohrádek za totéţ
období roku 2009. Zároveň pověřuje správce
rozpočtu provést rozpočtové změny i mimo § s tím,
ţe RM a ZM budou s provedenými opatřeními
podrobně seznámeni na nejbliţším zasedání.
7. RO č. 43 na úpravu rozpočtu za rok 2009 na straně
příjmů i výdajů.
8. Darovací smlouvu na převod pozemků zastavěných
stavbou chodníků podél silnic v kú. Borohrádek a
Šachov z majetku KHK do vlastnictví města
Borohrádek, schválených ZM dne 27.6.2007 a
usnesením ZK/8/510/2009.
9. Smlouvu o financování mikroprojektu z FMP.
10. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, včetně
výsledku hodnocení a pořadí nabídek
výběrového řízení na zakázku „Revitalizace a
regenerace centra Šachova.
III.
Zamítá :
1. Ţádost o přehodnocení prodejní ceny bytového
domu čp. 554.
2. Ţádost o prominutí úroků z prodlení dle návrhu
ţalovaných za předpokladu úhrady dluţné částky
v termínu, stanoveném v Rozsudku č.j. 18C 190/
2004-169.
Výtah z usnesení rady města ze dne 18.1.2010
Rada města Borohrádek
I. S c h v a l u j e :
1. Ţádost florbalového klubu TJ Sokol Borohrádek o
povolení uţívání znaku města. Borohrádek na
dresech florbalového klubu.
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2. Upravený Návrh smlouvy o dílo „Revitalizace a
regenerace centra Šachova“.
3. Kritéria pro posouzení dvou nabídek zájemců o
pronájem lesních pozemků.
4. Ţádost na úpravu pronajatých nebytových prostor
nad poštou.
5. Čerpání vícenákladů na úklid a odvoz sněhu.
II. B e r e n a v ě d o m í :
1. Informaci starosty o průběhu a závěrech jednání
valné hromady firmy ODEKO s.r.o..
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Královehradeckého
kraje o vydání povolení ke stavbě středního
stacionárního zdroje znečisťování ovzduší teplovodního kotle s kombinovanou výrobou el.
energie a tepla na dřevní štěpku f. Serafin
Campestrini
3. Informace o plánované opravě domu čp. 39 (dům v
sousedství pošty), nutné však zabezpečit
průjezdnost do skladu místního hospodářství
města.
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 3.2.2010
Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
Schvaluje:
1. Program zasedání v předloţeném znění.
2. Návrhovou komisi ve sloţení: Ing. Libor Hemelík,
Stanislav Florián, Radomila Pírková.
3. Smlouvu č. 0714066-8-01/1 o zřízení zástavních
práv k věci movité. Jedná se o zástavní smlouvu
na bytovou jednotku č. 554/7 v bytovém domě čp.
554, Nádraţní ulici, na pozemku p.č. st.840 v k.ú.
Borohrádek ve prospěch Českomoravské stavební
spořitelny, a.s. se sídlem Vinohradská 3218/169,
100 17 Praha 10, IČO 49241397.
4. Prodej bytové jednotky č. 554/7 v bytovém domě
čp. 554, v Nádraţní ulici v Borohrádku na
pozemku p.č. st.840 v k.ú. Borohrádek za kupní
cenu.
5. Prodej bytové jednotky č. 554/3 v bytovém domě
čp. 554, v Nádraţní ulici v Borohrádku na
pozemku st. 840 v k.ú Borohrádek za kupní cenu.
6. Úpravu pravidel prodeje v čl. X (Přechodná a
závěrečná ustanovení) takto:
Za období od doručení smlouvy o zřízení
zástavních práv k příslušné bytové jednotce (v
případě úhrady ceny bytu hypotečním úvěrem)
nebo v období od zaplacení kupní ceny bytu (v

Zpravodaj 2/2010

případě uhrazení ceny bytu převodem) bude
kupujícímu po registraci kupní smlouvy
bezodkladně navráceno nájemné poníţené o
případné čerpání z důvodu oprav provedených v
tomto období na příslušné bytové jednotce.
7. Dohodu o náhradě restitučního nároku ve výši
623 640,- Kč za nevydané budovy, která bude za
povinné město Borohrádek, vypořádána dle§18a
zákona č.229/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a novel, Pozemkovým fondem České republiky.
II. O d k l á d á
1. Souhlas s vynětím pozemku z PUPFL v k.ú.
Borohrádek dle Geometrického plánu 699-93/2009
p.č. 585/8, vlastník město Borohrádek.

Slovo starosty
Rozpočet 2010
Na 22. zasedání zastupitelů města Borohrádek jsme
projednali a přijali rozpočtová pravidla pro financování
města v letošním roce 2010.
Vzhledem k tomu, ţe se vţdy jedná o zásadní
dokument, který v zákonné formě determinuje výši
mandatorních výdajů a vymezuje prostor pro plnění
programových cílů, stojí za zmínku, abych Vám
vysvětlil základní pilíře konstrukce konečné podoby
schváleného rozpočtu.
Těmi základními pilíři jsou:
1) Úspory
2) Zajištění standardních služeb
3) Podpora aktivit občanů
4) Trvale udržitelný rozvoj
5) Zhodnocení majetku města
a) Příjmy:
Kapitola příjmů je sestavena z předpokládaných
příjmů, které jsou získány na základě dlouhodobých
statistik příjmů vyplývajících z běţných plateb občanů.
Jedná se o běţné poplatky za komunální odpad, za daň
z nemovitostí, za hrobová místa, za drţení psa, za
zpoplatněné sluţby úřadu a platby stanovené místní
vyhláškou. Mezi příjmy dále patří výnosy z pronájmu a
prodeje. Toto jsou zhruba veškeré moţnosti, které
můţeme vlastními rozhodnutími v oblasti příjmů
ovlivnit. Podstatnou část příjmů však tvoří příjmy ze
sdílených daní, coţ jsou daně, o které se dělíme se
státem a stát nám je vyplácí na základě zákona o
rozpočtovém určení daní v poměrné částce zhruba
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4,8% z celkově státem vybraných daní a přiděluje je na
počet obyvatel města nebo obce. Tato příjmová poloţka
činí obvykle v přepočtu 7,8 tis Kč na kaţdého
evidovaného obyvatele. Bohuţel ekonomická recese
poznamenala výrazně i státní příjmy, coţ způsobilo
značný pokles výběru těchto daní a celkový propad činí
v konečném výsledku oproti roku 2008 a 2009 téměř
20%. V přepočtu pro naše město to znamená ztrátu
v přibliţné výši 2,7 mil. Kč, která nám velmi
komplikuje naše plány na další rozvoj a zlepšení
prostředí v našem městě.
b) Výdaje
Kapitolu výdajů jsme podrobili s ohledem na
omezené příjmy důkladné analýze, při které jsme
hledali moţnosti úsporných škrtů u všech poloţek
plánovaných plateb. Výdaje schváleného rozpočtu jsme
nakonec sestavili tak, aby byly pokryty veškeré
mandatorní výdaje města a nebyly kráceny poloţky na
sociální sluţby, kulturu, sport a spolkovou činnost, coţ
jsou činnosti, které povaţujeme za naše priority.
Aktivity zaměřené na rozvoj města budou za této
situace podporovat převáţně kofinancování získaných
dotací a projektovou přípravu budoucích investic.
Na zasedání zastupitelů města jsme také potvrdili
souhlas s pokračováním přípravných prací směřujících
k realizaci projektu: Zateplení ZŠ TGM a MŠ spojenou
s rekonstrukcí sociálních zařízení a opravou střešního
pláště tělocvičny v ZŠ TGM.
Tento projekt v rozpočtované částce 21 mil. Kč s jiţ
získanou dotační podporou 11,8 mil. stojí prozatím
mimo rozpočet, avšak s ohledem na jeho důleţitost
vytváříme veškeré předpoklady pro jeho realizaci.
Současně také běţí práce na projektu „Revitalizace
centra Šachova,“ na úpravě Územního plánu a
na dokončení Územního řízení pro zasíťování lokalit
určených pro novou výstavbu. Ve druhé polovině roku
by také mělo dojít k likvidaci domu čp.13 na rohu
náměstí, čímţ vytvoříme pro Ředitelství silnic a dálnic
podmínky k plánované úpravě celé křiţovatky.
Na závěr bych chtěl říci, ţe schválený rozpočet nám
umoţňuje i přes všechny sloţitosti a těţkosti
pokračovat v postupném plnění všech úkolů, které jsme
si v integrovaném plánu dlouhodobého rozvoje města
stanovili. Tuto zprávu povaţuji za nejdůleţitější
informaci, kterou můţeme po 22. zasedání zastupitelů
města našim spoluobčanům sdělit.
Milan Maček
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Informační servis městského úřadu
Správce místního poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Borohrádek oznamuje, ţe osoby s trvalým pobytem na území města
Borohrádek a to i v případě, ţe se v Borohrádku nezdrţují, mají povinnost uhradit místní poplatek ve výši 500 Kč
do 31. března 2010. Výjimku mají osoby, které jsou osvobozeny Obecně závaznou vyhláškou, tj. osoby
dlouhodobě hospitalizované, ústavně léčené, osoby ve výkonu trestu, osoby prokazatelně dlouhodobě ţijící mimo
území ČR. Skutečnost, na základě které je poplatník osvobozen od poplatku, musí být prokázána potvrzením nebo
jiným vhodným způsobem.
Způsob úhrady:
- převodní příkaz: číslo účtu 850322524/0600, VS – rodné číslo poplatníka
- pokladna: pondělí a středa od 7.oo – 11.3o a od 12.3o – 17.oo hodin
Pokud poplatek nebude uhrazen do 31.3.2010 bude mu poplatek navýšen o 100%.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Michaela Nedvídková 29.01.2010
Antonín Čermák

20.02.2010

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB

Gratulujeme!

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum
13.03.
14.03.
20.03.
21.03.
27.03.
28.03.
03.04.
04.04.
05.04.
10.04.
11.04.
17.04.
18.04.
24.04.
25.04.

jméno lékaře
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Benešová Růţena
MUDr. Bahník František
MUDr. Beránková Lucie
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dušková Helena
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Jeţková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka

adresa ordinace
dr. Lützowa 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Tyršova 464, Dobruška
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika, Rychnov nad Kněţnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněţnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněţnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněţnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J.Pitry 448, Opočno

VZPOMÍNKA
Dne 25.února uplynuly jiţ tři roky, co zemřel pan Vladimír Beránek.
Stále vzpomínají manţelka a děti.
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telefon
494 541 757
494 596 732
494 622 040
494 323 152
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
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Rozpočet na rok 2010

Výdaje

Příjmy
v tisících Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze
záv.činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze
sam.výd.činnosti
Daň z příjm. fyz.os. Z kapitál.
Výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu práv. osob obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišt. ovzduší
Poplatek odnětí pz. - funkce lesa
Poplatek - TKO
Poplatek ze psů
Poplatek za uţívání veř. Prostr.
Poplatek za provozování automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Přijatá dotace ze SR - od KU
Přijaté transfery od obcí
Les
Nájem za kanalizaci
Nájem nebytových prostor církevní
škola
Kino
Knihovna
Kultura
Zdravotnictví
Byty
Hřbitov
Místní hospodářství
Místní hospodářství-prodej
Šachova
Prodej popelnic
Příspěvky za tříděný odpad
Správa
Úroky
mezisoučet
Dotace Revitalizace Šachovainvestiční
Dotace Revitalizace Šachovaneinvestiční
prodej bytů vč.p.554
prodej hasičské auto
prodej bytu p. Jiráček
Povolenky-ryby
celkem příjmy
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1111

2950

1112

230

1113
1121
1122
1211
1332
1335
1337
1341
1343
1347
1361
1511
4112
4121
1031
2321

250
3100
690
5700
15
3
1053
38
23
250
250
1800
1256,86
2,5
65
1838

3113
3313
3314
3392
3519
3612
3632
3639

66
47
6
60
215
800
40
380

3639
3722
3725
6171
6310

500
9
50
52
5
21744,36
4223
4123

3612
5512
3612
2349

2951,12
144,64
2000
700
557
55
28152,12

v tisících Kč

Útulky pro psy

1014

10

Les

1031

66

Myslivci

1032

20

Ostatní komunikace (chodníky atd)

2219

50

Kanalizace

2321

250

Rybáři

2349

30

zarybnění

2349

55

Příspěvek MŠ

3111

684

Základní škola příspěvek

3113

1750

Církevní škola - běţná údrţba

3113

50

Speciální školy-osobní asistence Šafář

3114

12

Kino

3313

300

Knihovna

3314

100

Kronika

3319

15

Veřejný rozhlas

3341

10

Zpravodaj

3349

60

Kultura

3392

250

SPOZ

3399

240

Příspěvek Osadní výbor Šachov

3399

20

Sportoviště

3412

30

TJ Lokomotiva - Sazima

3419

150

TJ Sokol

3419

103

Č asociace Tesárková

3419

35

Zdravotní středisko

3519

15

Bytové hospodářství

3612

780

Úroky z úvěru na splátku bytovky 573

3612

32

Veřejné osvětlení

3631

360

Hřbitov

3632

200

územní plán

3635

490

Místní hospodářství

3639

3400

Místní hospodářství-úklid sněhu

2219

150

Místní hospodářství -splátka hřiště

3639

1200

Místní hospodářství-bourání čp.13 náměstí

3639

250

Sběr nebezpečných odpadů

3721

45

Sběr komunálních odpadů

3722

1350

Sběr ostatních odpadů

3723

140

Vyuţívání a zneškod. odpadu

3725

170

Veřejná zeleň

3745

350

Klub důchodců na činnost

4359

45

Klub důchodců reţie

4359

77

Ostraha

5399

105

Hasiči - provoz +ochranné pom.

5512

300

Zastupitelé

6112

1000

Správa

6171

4000

Sluţby peněţních ústavu -poplatky z účtů

6310

27

Pojištění majetku

6320

75

Platby daní a poplatků

6399

690

příspěvek DSO Albrechtice(členský přísp.)

6409

37,9

EUROREGION Glacensis

6171

8,49

Mas

6171

1

přeshraniční spolupráce Glacensis

3319

400
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Comenius Regio

3291

366

dopravní obsluţnost

2221

24,76

mezisoučet
Rezerva

20379,15
6409

871,2

splátka úvěru na bytovku 573

500

splátka návratné fin.výpomoci na kanalizaci

3055

mezisoučet
Revitalizace Šachova
Celkem

24805,35
3745

3346,77
28152,12

Zápis do mateřské školy Borohrádek
se uskuteční ve dnech
26.4. – 28.4.2010
Vývoj lesního majetku města
Borohrádek
Ve zpravodaji č.4/2009 jsme jásali nad usnesením vlády,
která uloţila ministryni obrany zabezpečit převod 89 ha
lesa ve správě Vojenských lesů statků na město
Borohrádek.
Jedno z přísloví říká:“Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.“.
Práce na převodu majetku byly zahájeny, vzápětí však
ustaly. Obrátili jsme se písemně na ředitele VLS.
Odpověď ţádná. Obrátili jsme se společně s dalšími
starosty měst a obcí, kterých se usnesení týká, na
místopředsedu vlády a ministra obrany a informovali i
předsedu vlády. Výsledek ţádný. Poţádali jsme senátora
za náš volební obvod o setkání a projednání našeho

případu. Nebyli jsme přijati a jeho asistent nám sdělil, ţe
pan senátor naši záleţitost projedná osobně na
Ministerstvu obrany. Výsledek ţádný. Dne 21.12.2009

6

nám nový ředitel VLS telefonicky sdělil, ţe má pokyn
z MO nám náš majetek nevrátit. Přesto hodláme
pokračovat v dalších akcích!
Anabazi, která začala po pádu ţelezné opony před 20- ti
lety a současnou politickou situaci stručně a výstiţně
zhodnotil neznámý vojín slovy: „Poslušně hlásím, ţe jsem
omylem upadl do našeho zajetí“.
Aby toho nebylo dost, v pátek 8.1.2010 přišla do
Borohrádku sněhová vánice, která byla nazvána Daisy.
Došlo k náhlé změně oceánského podnebí v klima
kontinentální. Přívaly sněhu za naprostého bezvětří byly
spojeny s prudkým ochlazením, takţe přemrzlý sníh
zvaný „prašan“ namrzal nejen na větvích stromů, ale i na
drátech elektrického vedení. S malou přestávkou v neděli
sněţilo nepřetrţitě aţ do pondělí. Celkem napadlo přes půl
metru sněhu. Dalších 14 dnů bylo jen o málo lepší. Mrazy
klesaly pod 10 stupňů C a příděly sněhu dosahovaly 10 –
15 cm. Lesy se staly zcela nepřístupnými. Teprve koncem

ledna bylo moţno započít s odstraňováním rozlámaných
stromů, které zatarasily lesní cesty, a odstraňovat sníh,
aby se lesní porosty staly dostupnými alespoň pro těţkou
lesní techniku.
Dne 4.2.2010 zhlédl poškozené porosty i starosta města.
V městských lesích došlo ke kalamitě, která nemá
v historii obdoby.
Přetíţené koruny zejména mladých borovic od 8 do 40 let
věku váhu sněhu nevydrţely a ohnuly se nebo popraskaly.
Tyto porosty připomínají lány obilí postiţené silným
krupobitím a bude zde nutno provést rekonstrukci, tzn.
vykácet, odstranit klest, provést přípravu půdy pro
zalesňování naoráním, zalesnit, ochránit proti zvěři a
buřeni. Práce několika generací lesního personálu přišla
vniveč. Dříví získané při těţbě mladých porostů nepokryje
náklady na výše uvedené práce. Výměra těchto porostů se
odhaduje na téměř 9 ha. Ušetřeny nezůstaly ani starší
porosty,
škody
však
nejsou
tak
celoplošné.
Dne 26.1.2010 byl proveden vrchní státní dozor, aby
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např. dodrţování Nařízení MÚ Kostelec nad Orlicí ze dne
11.1.2010 o zákazu vstupu do lesa.
Při venkovním šetření bylo zhlédnuto 8 porostů, kde byly
sledovány škody způsobené sněhem, ochrana kultur proti
škodám zapříčiněným zvěří a ochrana proti lýkoţroutu
smrkovému. Při kontrole byla pořízena fotodokumentace.
Bylo konstatováno, ţe jsou řádně prováděna preventivní
opatření proti hmyzím škůdcům, obnova lesa a vedení
lesní hospodářské evidence.
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani porušení
předpisů.
Lze si jen přát, aby tomu tak bylo i při příští kontrole.
Bude tak nutno nadále sledovat a omezovat výskyt
škodlivých činitelů včetně lidské činnosti.
zjistil, jak město Borohrádek a nájemce dodrţuje Zákon o
lesích. Za město se kontroly zúčastnil Ing.V.Bohuněk
OLH, za nájemce pan J.Matouš. Kontrolováno bylo 7
bodů,
Předběžné oznámení
o 3. Výzvě
Na jaře bude vyhlášena 3. výzva MAS
NAD ORLICÍ k příjmu žádostí o
dotaci z Programu rozvoje venkova.
Třetí výzva MAS NAD ORLICÍ je připravována tak, ţe příjem
ţádostí bude ukončen koncem května. Předpokládaná výše finanční
alokace k rozdělení bude 2 mil Kč. Očekávejte prosím otevření fichí
na opatření, kde je spíše větší zájem ţadatelů o dotaci a svůj projekt
včas konzultujte s pracovníky MAS. Především si včas zajistěte
stavební dokumentaci a příslušné vyjádření stavebního úřadu,
pokud bude k Vašemu projektu třeba.
V rámci 3. výzvy budou otevřeny pravděpodobně tyto fiche
(uvedeno s příklady):









B.1 Radosti na venkově – stavební úpravy a vybavení
kulturních domů, spolkových kluboven, hřiště, altány a
další zázemí pro neziskovou činnost
D.2 Lesy pro odpočinek a pro lidi - neproduktivní
investice v lesích (cesty, mostky, přístřešky, parkovací
místa…)
E.1 Oţivení památek a tradic regionu – obnova drobných
památek, vznik malých místních muzeí
E.2 Obnova a paměť kulturní krajiny – vznik studií,
soupisů a map o kulturním dědictví
F.1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj –
vzdělávací semináře, přednášky a kurzy
Moţní ţadatelé (závisí na typu fiche) jsou: NNO, obce,
svazky obcí, církve, zájmová sdruţení právnických osob,
vlastník nebo nájemce lesa.
Aktuální informace sledujte na www.nadorlici.cz nebo
kontaktujte kancelář MAS: Ing. Mgr. Marie Kršková,
Kostelecké Horky 57, tel.: 733 351 657, mail:
marie.krskova@nadorlici.cz.
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Zpravodaj 2/2010

Zprávičky ze škol
Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Evropské kuchyně
Základní škola T.G. Masaryka z Borohrádku
v lednu reprezentovala Českou republiku ve
slovinské Murské Sobotě na zajímavém setkání.
Přehlídky národních kuchyní se zúčastnilo 9 škol
ze zemí Evropské unie. Pozvaní hosté měli za úkol
připravit ochutnávku národního jídla a prezentaci
tradičních svátků v anglickém jazyce. Úkolu se
výborně zhostily ţákyně Dorota Cikánová a
Andrea Pavlíčková. Organizátoři připravili bohatý
doprovodný program. Prohlédli jsme si
hostitelskou školu, účastnili se vyučovacích hodin,
navštívili jsme muzeum, zábavné centrum,
vícegenerační obecní dům. Poslední den jsme
absolvovali společný výlet po okolí, seznámili se s
tradicemi kraje podél řeky Muru.
Domů si vezeme nejen nové poznatky, ale i dobrý
pocit z navázaných přátelství s dětmi i pedagogy
z různých koutů Evropské unie.
Děkujeme panu Pavlu Zaujecovi z Borohrádku za
výraznou pomoc při přípravě našeho vystoupení,
české knedlíky se svíčkovou a vepřové se zelím
z jeho kuchyně měly obrovský úspěch.

Úkolem mimo jiné bude nacvičit náš národní
tanec polku. Nejlepší absolventi nás budou v rámci
projektu Comenius reprezentovat na přehlídce
národních tanců v Řecku.
Ondřej Sitka
Zápis do budoucí první třídy
V sobotu dne 16. ledna se dostavilo k zápisu
celkem 21 dětí. V jednom případě jednáme o

Mgr. Karel Přibyl, ředitel školy

Taneční pro žáky 2. stupně
Ve druhém pololetí začal na naší škole pracovat
nový zájmový útvar. Děti ze 6. – 8. tříd se mohou
během deseti lekcí naučit základy společenských
tanců. Krouţek pracuje pod vedením pana učitele
Ondřeje Sitka a studentky Pavlíny Průšové.
odkladu školní docházky o jeden rok.
Děkujeme rodičům za projevenou důvěru.
Slibujeme, ţe vytvoříme pro děti co nejlepší
podmínky pro zdárné plnění školní docházky.
Těšíme se na spolupráci s rodiči. V případě dotazů
v souvislosti s nástupem do školy se na nás můţete
kdykoliv obrátit.
V červnu bude svolána schůzka rodičů budoucích
prvňáčků, na které budou podány informace
k zahájení školního roku.
Fotografie ze zápisu si můţete prohlédnout na naší
webové stránce - www.zsboro.cz.
Mgr. Hana Horynová
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Církevní základní škola
Tříkrálové sbírka – 9.1.2010
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili v roli králů a
jejich doprovodu Tříkrálové sbírky. Největší dík
patří občanům města Borohrádku a Šachova, kteří
přispěli nemalými finančními částkami. Celkový
obnos činil 24.256,- Kč.

Bruslení Choceň – 27.1.2010

I letos jsme se vypravili na dopolední bruslení do
Chocně. Někteří ţáci s nadšením, jiní s obavami,
ale všichni s velkým odhodláním pokořit ledovou
plochu. V duchu společného přátelství i cíle jsme
posílili náš sportovní tým o ţáky ze ZŠ Čermná n.
O. a ZŠ Ţďár n.O. Domů jsme se vrátili unavení,
ale spokojení. Na další bruslení se těšíme
24.února.
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Masopust aneb pohádka O Sněhurce – 12.2.2010
Celotýdenní
přípravy vrcholily v pátek
masopustním veselím. Škola se proměnila v
pohádkové prostředí, kde jste mohli potkat
Sněhurky, trpaslíky, krále, zlé královny,myslivce a
další pohádkové postavy. Nechyběl tanec a soutěţe
o sladké odměny. Masopust jsme řádně oslavili a
připravili se tak na nadcházející postní dobu.

CZŠ Borohrádek

Zveme V{s do Církevní z{kladní školy
Borohr{dek
na tradiční

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
26. března 2010 od 15 hodin
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Hasiči Borohrádek
Z činnosti jednotky města a sboru dobrovolných hasičů.
Pro některé z nás byl začátek roku náročný. I pro jednotku
hasičů našeho města začal tento rok poněkud jinak neţ
minulý.
K dnešnímu dni evidujeme jiţ 19 událostí, při kterých
jednotka zasahovala ve městě i v jeho okolí. Takový počet
byl v minulých letech za celý rok.

Orlicí nepodařilo autobus vyprostit. Děti z autobusu, které
jely do školy, jsme přepravili v kabinách hasičských vozů.
Málokterý z výjezdů končí dětským úsměvem jako tento.
V měsíci únoru a prvních dnech března nás pro změnu
zaměstnaly, mimo technické výjezdy, také tři velké
poţáry. Dne 4.2 v 8:52 hodin jsme vyjíţděli s CAS 32
T148 a CAS 20 T 815 v počtu 8 hasičů na rozsáhlý poţár
stodoly a třech osobních vozidel v obci Nová Ves
u Albrechtic, zásah trval 7hodin.

O většinu událostí se postaralo počasí - sněhová kalamita
v měsíci lednu. Zasahovali jsme většinou na zprůjezdnění
komunikací okolo města, které zablokovaly popadané
stromy lámající se pod tíhou sněhu. V náplni naší práce je
i uvolnění průjezdů komunikacemi dalším sloţkám IZS
jako je záchranná sluţba a policie. Takováto událost nám
byla nahlášena 11.1.2010 v 00:41 hodin, kdy naše
jednotka vyjíţděla s CAS 20 T 815 a druţstvem 1+4
k zprůjezdnění silnice č 1/36 na „Koníčku“. Uvízla zde
kvůli spadlému stromu sanita rychlé záchranné sluţby,
spěchající k úrazu do Borohrádku.
Počasí, nešťastná náhoda, ale i nedbalost řidičů nás
v těchto dnech zaměstnaly. Mladý řidič, který projel
uzávěru silnice směrem na Malou Čermnou, uvízl mezi
popadanými stromy. Musel být 10.1.2010 v 21:24 naší
jednotkou vyproštěn.
Zaměstnala nás nejen sněhová kalamita, ale i její
následky. Odstraňovali jsme převisy sněhu, rampouchy,
ořezávali větve hrozící pádem a čistili okapy na základní
škole.
Dne 11.1.2010 v 8:40 hodin byla jednotka povolána

Dne 26.2. v 16:06 hodin byla naše dvě vozidla přivolána
k poţáru chaty ve Světlé nad Orlicí.
Druhý březnový den hodinu před půlnocí jsme vyjíţděli
na ţádost HZS Pardubického kraje k poţáru domu
v Holicích na Koudelce.
Naše práce není jen pomáhat v nouzi. Věnujeme se i
jiným činnostem, jako je prevence v poţární ochraně.
Uspořádali jsme s výraznou pomocí městského úřadu
Hasičský bál, mimo jiné zakládáme krouţek mladých
hasičů ve věku od 7 do 10 let a těší nás, ţe na první
schůzku přijde 21 dětí. Doufáme, ţe se z některých do
budoucna mohou stát naši nástupci, kteří budou
pokračovat v ochraně zdraví a majetku a udrţí
dlouhodobou tradici hasičů v Borohrádku.
Díky odhodlání a chuti pomáhat a díky práci s perfektní
technikou můţeme efektivně a včas zasáhnout v našem
městě a jeho okolí .

Přidejte se k nám !
„Odkud jiní utíkají, tam hasiči pospíchají“

Šrámek Petr, velitel družstva A.
s oběma CAS na vyproštění zapadlého autobusu ze závěje
na Šachově. Bohuţel se nám a hasičům z Kostelce nad
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Fakta o boji žen za svá práva
Mezinárodní svátek ţen má v letošním roce jiţ stoletou
historii. O pořádání mezinárodního svátku za práva ţen se
rozhodlo v srpnu 1910 v Kodani na první mezinárodní
ţenské konferenci. Datum konání 8. března se ustálilo po
první světové válce. I kdyţ 8. březen můţe mít pro různé lidi
odlišný význam, vţdy by měl být chápán i jako připomínka
boje ţen za svobodnější a spravedlivější svět. Více ţenského
pohledu na svět do politiky od komunální po vrcholovou by
zcela jistě bylo přínosem pro celou společnost.
Protoţe jsou letos troje volby – parlamentní, komunální a
třetinová obměna Senátu – je nutné zmínit se v souvislosti
s MDŢ o volebním právu ţen. Dnes se volební právo ţen zdá
samozřejmostí, ale trvalo dlouho neţ si ţeny toto právo
vydobyly.
První petici za své volební právo předloţilo 1500 ţen
britskému parlamentu v roce 1866 – samozřejmě
bezvýsledně.
V roce 1905 vznikl v Čechách Výbor pro volební právo ţen.
V roce 1918 se ve Washingtonské deklaraci objevuje zásada,
ţe ţeny budou politicky, sociálně a kulturně postaveny na
úroveň muţů – následně získaly ţeny v USA v roce 1918
volební právo.
V první polovině dvacátého století bylo volební právo pro
ţeny dosaţeno ve většině evropských zemí – v
Československu 1920, ale ve Švýcarsku aţ 1971, naproti
tomu na Novém Zélandě uţ v roce 1893.
V Afganistánu v roce 2001 po poráţce Talibánu, v Jordánsku
uţ v roce 1982.
Nešlo však jen o volební právo, např. teprve v roce 1977 byl
ve Spolkové republice Německo zrušen předpis zaručující
manţelovi právo rozhodovat o zaměstnání své ţeny.
I dnes ještě není plná rovnoprávnost ţen s muţi – rozdíly
v odměně za stejnou práci, postup v kariéře, apod., ale hlavně
v nedostatečném uznání práce ţeny v domácnosti,
rodičovství a výchově dětí.
Únor 2010

ing. Miroslav Palhoun

Kulturní rubrika
Městské kino
pátek 12.3.2010 od 16.oo hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Jsou zpět a nejsou sami.
V roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu
komiksový fenomén mnoha generací Alvin a
Chipmunkové. V okurkové sezóně se hudebnímu
skladateli Daveovi Sevillemu podařilo ze zpívajících
Chipmunků Alvina, Simona a Teodora udělat filmovou
senzaci, a to i přesto, ţe toto nekontrolovatelné trio
zdevastovalo svému kamarádovi Daveovi dům, ohrozilo
kariéru a převrátilo ţivot vzhůru nohama. Neţ jste stihli
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říct “Alvinnnnneee!!!”, začalo se mluvit o dalším
pokračování filmu. Tentokrát Alvin, Simon a Teodor
potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se
moţná stane i něco víc – můţete se těšit na dívčí trio
Chipettky.
Dabují: M.Stránský, T.Juřička, Z.Pantůček, Z.Norisová,
V.Zawadská
Rodinná komedie, 88 minut, přístupný, vstupné 40 Kč
pátek 19.3.2010
MĚSTSKÉ KINO NEPROMÍTÁ
pátek 26.3.2010 od 19.oo hodin
FAME
Inspirováno filmovým hitem z roku 1980.
Fame sleduje výjimečnou skupinu tanečníků, zpěváků,
herců a umělců po dobu 4 let na střední umělecké škole
v New Yorku. Během dětství cvičili a připravovali se, aby
dokázali, ţe jsou ti nejlepší z nejlepších. V této
neuvěřitelně soutěţivé atmosféře bude jejich vášeň
podrobena té nejtěţší zkoušce. Snem kaţdého studenta je
lišit se od svých vrstevníků a vyniknout.
Hrají:
A.Book,
K.Flores,
P.Iacono,
P.McGill,
N.Naughton, K.Panabaker a další
Hudební,107 minut, čs.titulky, přístupný, vstupné 40 Kč
pátek 2.4.2010 od 19.30 hodin
KNIHA PŘEŽITÍ
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let po konečné
válce, prochází pustinami kontinentu, který býval
Amerikou, osamělý muţ. Všude kolem něj se nacházejí
opuštěná města, rozpadající se silnice, seţehlá země.
Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům,
které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu
vody … nebo prostě jen tak. Ale na tohoto poutníka
nestačí.
Hrají: D.Washington, G.Oldman, M.Kunis, R.Stevenson,
J.Beals a další
Akční/dobrodružný, 118 minut, čs.titulky, DP od 12 let,
vstupné 40 Kč

pátek 9.4.2010 od 19.30 hodin
AVATAR
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie.
Svatat před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi
naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných
civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je
mírumilovné místo s obyvatelstvem – Na´vi, ţijícím
v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka
vyslaná ze Země na své průzkumné misi objeví na
Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi
nevyčíslitelnou hodnotu.
Hrají: S.Worthington, Z.Saldana, S.Weaver, M.Rodriguez,
S.Lang a další
Akční sci-fi, 166 minut, přístupný, vstupné 40 Kč
pátek 16.4.2010 od 19.30 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
Za kaţdou lţí se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší.
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Kdo můţe posuzovat minulé viny? Kdo je můţe
odpouštět? Můţe jim čas obrousit hrany? Nebo pokání,
jímţ se viníci posléze pokusí spasit? Středobod příběhu
tvoří postava renomovaného psychiatra, morální autority,
který má u příleţitosti výročí zaloţení republiky získat
významné státní ocenění Právě připravovaný slavnostní
akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch
vyplaví hříchy minulosti, jeţ mu můţou zlomit vaz.
Hrají: M.Huba, D.Kolářová, L.Chudík, L.Vlasáková,
A.Kratochvíl a další
Drama, 99 minut, přístupný, vstupné 40 Kč
pátek 23.4.2010 od 19.30 hodin
ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Po úspěšném filmu Artur a Minimojové přichází
pokračování příběhu o malém Arturovi. Tentokrát se
Artur vydá do říše Minimojů zachránit princeznu Selenii,
které hrozí nebezpečí.
Dabují: Z.Adamovská, M.Valenta, Z.Norisová, S.Issa,
M.Táborský, t.Juřička
Animovaný, 93 minut, čs.dabing, přístupný, vstupné 40
Kč

Z borohrádeckých plesů…

Z plesu sportovců 16.1.2010, sokolovna Borohrádek

pátek 30.4.2010
MĚSTSKÉ KINO NEPROMÍTÁ

MÚ /změna programu vyhrazena/
Výstaviště Flora Olomouc srdečně zve všechny k návštěvě
jarní etapy mezinárodní zahradnické výstavy
a veletrhu
FLORA OLOMOUC 2010
22. – 25. dubna, Výstaviště Flora Olomouc

TRAVESTI SKUPINA
Hanky Panky
uvádí zcela nový pořad
z Čech aţ do HOLLYWOODU
Termín: 10. dubna 2010 v městském kině
Čas: 19.00 hodin
Vstupné: 180 Kč předprodej na MěÚ
Borohrádek, 200 Kč na místě
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Z plesu hasičů 20.2.2010, sokolovna Borohrádek
/RED/

Ze sportovních oddílů
HC Dynamo Borohrádek
Hokej očima fanynek
„Ach jo. Zase běţí v televizi hokej“, povzdechne si
nejedna z nás, kdyţ manţel bere do ruky ovladač a
přepíná na sportovní kanál.
To se děje vţdy, kdyţ chceme zrovna sledovat ten náš
milovaný seriál a tiše při něm slzet.
Pak nám zbývá jen druhá, samozřejmě menší televize,
pokud vůbec je, nebo zjistit, co na tom hokeji ti chlapi
mají.
„Pojď, pojedeme se podívat, jak ti naši muţští hrají
naţivo,“ slyšela jsem od jedné své kamarádky.
Proč ne? Za zkoušku nic nedám, tak jsem tedy jela.
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A nelitovala jsem. Zůstala jsem velkým příznivcem tak
jako většina fanynek a fanoušků. Hokej nás zcela pohltil,
člověk se odreaguje, zapomene na starosti, vybije emoce.

a to ještě podlehli po bezbrankové remíze aţ na
samostatné nájezdy velmi silnému muţstvu domácích
Čestic. Pořadatelé připravili výborné podmínky a naši
hráči i diváci reprezentovali své město opravdu skvěle.
Sestava HC Dynama Borohrádek: Semerád – Rydrych,
Felkl M., Vašíček J., Faltus – Bárta Jiří, Vašíček R.,
Maják – Škop J., Vohralík, Hloupý, trenér Bárta J.
TURNAJ ČESTICE - výsledky

Je to fajn, kdyţ můţete sledovat, jak se parta
nadšených kluků dala dohromady a začala hrát. Vidíte, jak
vypadá v dresu kuchař, zedník, student, ředitel a spousta
kluků dalších profesí. A ještě jim to sluší. Proţíváme
s nimi výhry i prohry, nějaká ta slza také ukápne. Ale jsou
to slzy štěstí, kdyţ se zápas podaří.
Tak uţ víme, ţe je hokej dřina, má své hořké chvíle
prohry, ale o to sladší je pak pocit vítězství.
Vypněte televize a přijďte se na vlastní oči přesvědčit
mezi nás, co vlastně ti všichni chlapi na tom hokeji mají.
My uţ víme, ţe je to SUPER.
Za Fan Club HC Dynamo Borohrádek
Jára
Hokejový turnaj
Dne 30.1.2010 proběhl na přírodním ledě stadionu
v Česticích hokejový turnaj. V slušné konkurenci klubů,

které mají výrazně delší hokejovou tradici, HC
Borohrádek vůbec nepropadl. Před velmi slušnou
diváckou kulisou obsadili borohrádečtí hokejisté 2. místo,
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HC Dynamo BOROHRÁDEK – HC Olešnice
Maják (Vašíček J.)
HC Dynamo BOROHRÁDEK – HC Častolovice
Bárta Jiří (Vašíček R.)
Maják
(Vašíček R.)
Vašíček R. (Maják)

1:0

HC Dynamo BOROHRÁDEK – HC Čestice
(po nájezdech)
Výsledky: 1. HC Čestice
2. HC Dynamo BOROHRÁDEK
3. HC Častolovice
4. HC Olešnice

0:1

3:2

Mgr. Jindřich Vašíček

TJ Lokomotiva Borohrádek
Turnaj přípravek - BANÍK CUP 2010
28.2.2010 se naše přípravka zúčastnila halového turnaje
ve Vamberku. Na turnaj se přihlásilo celkem 8 týmů.
Byli jsme ve skupině B s celky z krajské úrovně. Náš tým
vstoupil do turnaje (jak je u nás zvykem) poráţkou, neboť
se naši borci ještě neprobudili. První zápas jsme hráli se
Solnicí 1 : 3, náš čestný gól dal Ondra Bárta. I kdyţ
výsledek vypadá jednoznačně, měli jsme nějaké šance, ale
kdyţ nedáme góly z vyloţených šancí, nemůţeme uspět.
Zápas rozhodly naše individuální chyby, po kterých jsme
museli otevřít hru, pak jsme hráli na to dát čestný gól.
Druhý zápas byl z naší strany o něco lepší a prohra 0 : 1
se zrodila aţ 15 sekund před koncem utkání. Tento zápas
jsme hráli s Probouzí (celkově skončila na druhém místě).
V tomto zápase nás podrţel náš nejlepší hráč na hřišti
brankář Martin Janeček, který nás svými skvělými
zákroky drţel nad vodou. Ve třetím zápase jsme hráli na
naše poměry pěkný fotbal, začali hrát naplno hráči, na
kterých naše hra stojí (Pelc Filip, Nyč Matěj, Bárta
Ondřej). V tomto zápase jsme se utkali s týmem Holic
(celkově 4.místo) a zvítězili jsme 3 : 2 (naše branky Pelc
Filip 2x, Bárta Ondřej 1x). Další průběh turnaje nám moc
nevyhovoval, protoţe jsme šli do další skupiny s jednou
poráţkou (Solnice). V této skupině, kde se hrálo o 5.-8.
místo, jsme sehráli dvě utkání. V prvním zápase jsme se
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střetli s domácím týmem z Vamberka, zápas skončil 1 : 1
(naše br.- Bárta Ondřej 1x). Druhý zápas jsme hráli
s týmem z Horního Jelení a zvítězili jsme 5 : 2 (naše
branky Bárta Ondřej 1x, Pelc Filip 2x, Nyč Matěj 1x,
Moravec David 1x). tento zápas jsme hráli výborně a
zaslouţeně zvítězili. Naše bilance na tomto turnaji je 2
vítězství – 1 remíza – 2 poráţky skóre 10 : 9

Moravec David (známka 2 - na svůj věk výborný,
jenom to chce na hřišti víc zabrat a vypilovat
střelbu)
(Hodnocení: Jako ve škole 1 nejlepší - 5 nejhorší,
do výsledné známky se započítává věk, snaha a
co od kaţdého hráče očekávám)
Mužstva pořadí : Mužstva pořadí :
1.místo - FK OEZ Letohrad
2.místo - AFK Probluď HK
3.místo - MFK Spartak Rychnov n.K.
4.místo - SK Holice
5.místo - SK Solnice
6.místo - TJ Lokomotiva Borohrádek
7.místo - TJ Baník Vamberk
8.místo- AFK Horní Jelení
Na závěr děkuji všem našim hráčům za vzornou
reprezentaci našeho oddílu. Fotografie s tohoto turnaje
najdete na stránkách TJ Lokomotiva Borohrádek.
Sazima Radek, trenér

Sestava: brankář Janeček Martin (známka 1- náš nejlepší
hráč, aţ na jednu chybu byl famózní)
Buriánek Tomáš (známka 2 - náš stoper ze
začátku nervózní, ale pak hrál dobře)
Sazima Lukáš (známka 3 - jedna chyba, jinak na
svůj věk taky dobrý )
Nyč Matěj (známka 2 - aţ na začátek turnaje byl
spolehlivý v defenzívě a dal jeden gól)
Pelc Filip (známka 2 - také začátek turnaje
špatný, potom se rozehrál a bylo ho plné hřiště,
škoda ţe měl špatnou obuv do haly)
Sedlák Jakub (známka 4 - nedůrazný, málo
bojoval, málo pohyblivý)
Bárta Ondřej (známka 2 - plus jsou 4 branky,
mínus málo pohybu, málo bojovnosti, škoda toho
nájezdu v druhém zápase s Probluzí dvě minuty
před koncem zápasu za stavu 0 : 0, kdyby dal gól,
byli jsme na bedně, ale takový je fotbal a jedeme
dál)
Liška Marek (nehodnocen - na začátku turnaje ho
začalo bolet břicho, proto nehrál)
Matějíček Ondřej (známka 3 - docela dobrý
výkon, opět na svůj věk dobrý, tento turnaj byl
pro ročníky 2001 a mladší, většina naších soupeřů
tam byla jenom s ročníky 2001. Ondra je 2003)
Fuchsa Tomáš (známka 3 - také má ještě čas, ale
musí trénovat i doma)
Černý Lukáš (známka 4 - také to chce zabrat na
tréninku)

14

Borohrádek – pohled z historie
do současnosti

Pohled z parku na budovu městského úřadu
v roce 1955 a v roce 2009
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Představuji Vám firmu, která se umí
postarat o splnění vašich představ a
pomůže vám v orientaci ve složitém
světě financí.
Fincentrum patří k největším a nejprestižnějším
poradenským společnostem v ČR s přesahem do celého
středoevropského regionu. Společnost má sídlo v Praze
a má vytvořeny čtyři divize:
Fincentrum - Divize Evant management - mimo jiné
vyhlašuje kaţdoročně nejprestiţnější finanční ocenění
v ČR Banku roku. Toto ocenění vyhlašuje a uděluje také v
několika dalších okolních zemích.
Fincentrum - Divize Média - provozuje odborný
internetový portál www.hypoindex.cz. Investujeme.cz je
nejsledovanější české médium v oblasti finančního
poradenství. Fincentrum je součástí zpravodajského webu
i DNES.cz a na www. fincentrum.cz jej měsíčně zhlédne
na 700 000 Čechů.
Fincentrum - Divize Zaměstnanecké výhody - pomáhá
firmám optimálně vyuţívat finanční produkty, sestavovat
firemní penzijní plány, pojistné programy včetně
kompletního řešení správy benefitů.
Mezi stovky spokojených firem, které vyuţívají sluţeb
této divize, patří například: Škoda auto, Telefonica O2,
Kimberly –Clark, RWE Transgas, České aerolinie,
Foxconn CZ, Robert Bosch, Celestica, AERO
Vodochody.
Fincentrum - Divize Finanční poradenství - je klíčovou
sloţkou společnosti Fincentrum a svým zaměřením je
nejblíţe firmám a občanům.
Společnost Fincentrum vychází ze známé skutečnosti, ţe
stejně tak jako kaţdý z nás potřebuje svého lékaře, tak jiţ
dnes mnozí z nás vědí, ţe o kvalitě ţivota spolurozhodují
finanční zdroje, které dokáţeme za svůj ţivot
vyprodukovat. Naše individuální schopnosti pak vytvářejí
obraz našich představ a stanovení ţivotních cílů. Naše
představy se pak stávají motivací a motorem po celý
průběh našeho ţivota.
Svět financí je v dnešní době, řečeno dvěma slovy
„velká dţungle“, ve které se vyznají pouze odborníci,
kteří dokáţí vytvořit základní rámcový program pro
kaţdého, kdo má v úmyslu své představy a ţivotní cíle
uskutečnit. Těmi odborníky bezesporu jsou finanční
poradci naší společnosti.
Finančním poradcem Fincentra se můţe stát pouze
špičkový odborník, který sloţí náročné zkoušky odborné
způsobilosti pod dohledem ČNB. Toto kritérium, zázemí
firmy, metodika a speciálně vytvořené podpůrné
programy, pomocí kterých můţe poradce Fincentra vyuţít
portfólio celé stovky produktů od více jak 40-bank,
umoţňuje poradcům Fincentra najít pro svého klienta
vţdy ten nejvhodnější a cenově nejvýhodnější produkt.
Pokud se Vás poradce Fincentra ujme, máte vţdy jistotu,
ţe neuděláte chybu, která by Vás stála zbytečně
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vynaloţené peníze. Pracovníci Fincentra se řídí kodexem,
který je zárukou odpovědného jednání a vylučuje metody,
které pouţívají prodejci („tak zvaní poradci“), kteří Vám
nabízejí produkt pouze jediné instituce, kterou zastupují.
Finanční poradce naší společnosti zpracuje analýzu, při
které se seznámí s Vašimi ţivotními plány, zhodnotí
výhodnost a nevýhodnost Vašich dosud uzavřených smluv
a navrhne Vám optimální řešení pomocí kombinací
pečlivě vybraných produktů s maximálním vyuţitím
státních podpor a daňových úlev. Výjimečné postavení
firmy, staví poradce Fincentra vůči bankovním institucím
do role, která jim umoţňuje lepší vyjednávající podmínky,
neţ mnohdy mají poradci vlastní banky, či finanční
instituce. Naši poradci
vyuţívají tohoto postavení a sjednávají smlouvy pro své
klienty přímo v centrálách bankovních a finančních
institucí, nikoliv v pobočkách, na které jsou běţní klienti
odkázáni.
Na této úrovni je pak moţnost vyjednat pro klienta u
všech typů úvěrů niţší úrokovou sazbu s moţností
refinancování úvěrů či různou kombinací stavebního
spoření a úvěrů z něj nebo řešením Investiční hypotékou.
Ochrana toho, co jiţ máte je moţná sjednaním výhodných
pojistných smluv, ať je to povinné ručení Vašeho vozidla
s moţností zajištění leasingové smlouvy, pojištění
odpovědnosti, příjmu, majetku, zdraví či ţivota. Ţivotní
úroveň ve stáří si lze udrţet vytvořením finanční rezervy
pečlivě vybraným penzijním připojištěním, doplněným
investičním programem Důchodová renta. Aktuálně volné
finanční prostředky je moţné uchovat na termínovaných
vkladech a nebo ochránit před inflací sestavením
investičního portfolia s moţností tvorby zajímavého zisku.
Současná ekonomická krize je nepříjemná a o to více
je poučením v tom smyslu, ţe nás nutí k odpovědnému
rozhodování o výdajích a hlubších úvahách o svých
plánech. Pokud nemáte o finančních moţnostech a
eliminování případných rizik potřebné informace, je to ta
pravá chvíle k oslovení odborného finančního poradce
Fincentra, který Vám připraví optimální řešení pro Vaše
financování a sdělí Vám neocenitelné informace o všech
dostupných finančních produktech, které Vám zajistí
prospěch a splnění Vašich představ a cílů.
A co říci na závěr?
Cílem práce finančního poradce Fincentra je celková
optimalizace financí klienta, zpracování finančního plánu
s doporučením vhodného řešení. Samozřejmostí je pak
sjednání optimálních podmínek aţ po sepsání a aktivaci
potřebných smluv a následná péče, kterou se rozumí
reakce na změny v osobním ţivotě klienta a měnící se
podmínky na finančním trhu.
Naše služba je pro klienta zdarma.
Alena Mačková, certifikovaný poradce
společnosti Fi ncentrum
mobil:724 909 097,
e-mail: alena.mackova@fincentrum.com
Jana Ţiţky 500, 51724 Borohrádek,
Váţní 891, 50003 Hradec Králové
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Historie
Čtení z kroniky města z období 1917 - 1945
„Památný dub v záboru
Při záboru velkostatku bylo nutno, aby byl zachován
věkopamátný dub stojící při silnici z Borohrádku do
Šachova na pozemku č.kat. 204/3 náleţejícím od roku
1924 manţelům Františkovi a Anně Němcových
v Borohrádku čp. 196. Památkový úřad v Praze č. 1253
ze dne 8.5.1924 ujal se této záleţitosti a okresní výbor
v Kostelci nad Orlicí vykoupil pozemek, na kterém dub
stojí za cenu 1000,-Kč a převzal jej do opatrování.
Strom jest úplně zdráv a odolá snad ještě několika
věkům, pne se do výše 30m. Obvod kmene má
5m65cm, průměr v koruně 34m.
Pasečení v obecním lese
Pasečení v obecním lese v roce 1924 dalo 62,24m³
uţitkového dříví dle konsignace přijatých 137 kusů
v ceně 5842,43Kč, které bylo prodáno místní firmě Jos.
Malijovský.
Obce mající 700 ha lesů musí míti vlastního lesního
hospodáře, při menším rozsahu lesů můţe několik obcí
míti lesního hospodáře společného anebo v cizí sluţbě
zaměstnaného. Lesní hospodář bdí nad řádným lesním
hospodařením.
Aţ dosud tuto funkci vykonával místní lesmistr
Gothard Feurich, který co kníţecí lesmistr a správce

zdejšího velkostatku zemřel dne 27.srpna 1912. Po něm
řídil hospodářství našich lesů Karel Navrátil, kniţecí
lesmistr aţ do svého odchodu na Slovensko. Po jeho
odchodu slíbil jeho nástupce nadlesní Jindřich Richter
funkci tuto zastávati, ale pro vzniklé neshody mezi
velkostatkem a obcí odřekl vésti naše lesní
hospodářství. Ku ţádosti obecní rady přijal funkci
obecního hospodáře v Borohrádku p. Karel Rada
městský lesní města Kostelce n. O. za roční odměnu.
Náhlý postup jara
Po nekonečné letošní zimě, po dlouhém období chladu,
které zdrţelo rozkvět jara aspoň o 14 dnů, nastalo
jedním rázem po několik dnů počasí skoro horké. Pod
ţhavými paprsky slunce (aţ 30°C) příroda jakoby se
snaţila dohoniti to, oč se zpozdila. Místo „zmrzlých“
nastaly hřejivé, slunné dny, čímţ celá příroda se
zazelenala a octla se v nekrásnějším hávu. Sotva
odkvetly třešně, uţ tu byly hrušně v bělostném oděvu a
za nimi v patách jabloně v růţovém.
I kaštany a šeříky rázem rozkvetly. Nastaly ne jarní, ale
letní dnové s bouřemi, průtrţí mračen a krupobitím,
jichţ následky byly katastrofální. Úroda třešní byla
veliká, senoseč nadprůměrná.“
/RED/

Z redakce zpravodaje:
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