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Číslo 3

Město Borohrádek Vás srdečně zve
na
Dětský den a VI. Májové odpoledne
v sobotu 22. května 2010
Dopoledne: rybářské závody na písníku Na
Zámlýní, soutěţe, atrakce, klauni na
fotbalovém hřišti, zvěřinové hody
v restauraci Na Náměstí.
Odpoledne: fotbal, dechovka, Vladimír Hron
- moderátor, bavič a zpěvák, taneční
vystoupení, aerobic, zpěvačka Petra
Černocká, zábava, ohnivá show..

Foto L. Formánek

Podrobný program na str. 20.

Rozhovor z cesty Petra Frolíka na
Jamajku najdete na str.
Přes místní „cestovku“ jsme podnikli
několik výletů. Vţdy jednodenních, např.
jsme vyrazili k nádherným vodopádům
Dunn’s River Falls, kde jsme se i
vykoupali, příroda úţasná. V rámci tohoto
výletu jsme 4 hodiny jeli na motorovém
člunu pro 10 lidí po řece Blackriver a
scenérie, která se před námi rozprostírala,
byla překrásná. ..Pořídil jsem tam i
několik záběrů, kde se dívám krokodýlovi
do otevřené tlamy…..

Foto P. Frolík

Uvnitř čísla najdete: str.6 Volby do Parlamentu ČR, str. 6 rozpis zubní pohotovosti, str. 8-10 Zprávičky ze škol, str. 11-13 rozhovor
s Petrem Frolíkem, str. 14-15 Zase jedno myslivecké jaro, str. 16 zpětný sběr elektroodpadů, str. 17 kino na květen, str.18 Ze sportovních
oddílů, str. 19 – Historie, str.20 Program Dětského dne a Májového odpoledne
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady města ze dne 1.2.2010
Rada města Borohrádek
I. S c h v a l u j e :
1 Nájemce lesních pozemků lokality Králka.
2. Poplatek za ţáka od přispívajících obcí na úhradu
provozních nákladů pro rok 2010 ve výši 5.400,Kč.
3. Stanovisko zpracované stavební komisí k ţádosti o
uţívání komunikací staveništní dopravou ze stavby
„ Ústí nad Orlicí – Choceň, nová trať“ pro potřeby
územního rozhodnutí.
4. Podání ţádosti na Ministerstvo zemědělství na
posouzení projektové dokumentace „Ochranné
hráze v lokalitě Bělidlo a Zámlýní – Tichá Orlice –
Borohrádek“, v níţ nebude uvaţováno s výstavbou
ochranných hrází v lokalitě Zámlýní.
5. Podání
ţádosti
o
povolení
k nakládání
s podzemními vodami na písníku na Zámlýní.
6. Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obsluţnosti na části území
KHK spoje č. 660503 v období od 13.12.2009 do
11.12.2010 v ceně 12,38 Kč/km ( za celé období
24.760,- Kč).
7. Záměr pronájmu lesních pozemků pč. 853/19, o
vým. 3916m2,pč. 853/22 o vým. 363m2, pč.
853/23 o vým. 504m2, pč. 853/2 o vým. 205m2,
pč. 833/1 o vým. 2166m2, pč. 833/2 o vým. 869 m2
a ostatní plochy pč. 833/3 o vým.108m2 a pč. 905,
lesní pozemek o vým. 1879m2, vše v k.ú.
Borohrádek
8. Nájemní smlouvu na dobu určitou od 1.2.2010 do
31.1.2012 na uţívání bytu č. 13 v domě č.p. 573.
9. Nájemní smlouvu na dobu určitou od 1.2.2010 do
30.6.2010 na uţívání obytné chatky.
II. B e r e n a v ě d o m í :
1. Protokol o kontrolním zjištění České inspekce
ţivotního prostředí na lesním majetku města
Borohrádek.
2. Oznámení Městského úřadu Týniště n. Orl. o
zahájení územního řízení o umístění stavby fy
SERAFIN CAMPESTRINI s.r.o. – Výstavby
kogenčního zdroje pro výrobu tepla a el. energie
z biomasy.
III. P o s t u p u j e Z M
2. Schválení rozpočtu pro rok 2010.

2

IV. O d k l á d á:
Nabídku Biskupství Královehradeckého s několika
moţnostmi získání fary do majetku města (odkup na
splátkový kalendář, převod společně s místním
kostelem) - aţ po prohlédnutí nabízeného objektu.
V. Z a m í t á
1. Ţádost o povolení vjezdu na parcelu č. 565/22
v zahrádkářské kolonii u trati.
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 1.3.2010
Zastupitelstvo města Borohrádek
I.
Bere na vědomí:
1. Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání ZM
Borohrádek konaného dne 14.12.2009.
II.
Schvaluje:
1. Program zasedání v předloţeném znění.
2. Návrhovou komisi ve sloţení : Stanislav Florián,
Ivo Nedvídek, ing. Eduard Machek.
3. Firmu ATELIER MACAS, Ing. arch. Soběslav
Macas, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice,
IČO 11586389, jako zpracovatele projektové
dokumentace k územnímu řízení na lokality
„Západní louka“ a „Za statkem“.
4. Cenovou nabídku firmy ATELIER MACAS, Ing.
arch. Soběslav Macas, Bratranců Veverkových
2717, Pardubice, IČO 11586389, na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení na
vyuţití lokalit „Západní louka“ a „Za statkem“ pro
bytovou výstavbu ve výši 232.000,- Kč bez DPH.
5. Ţádost na odstoupení od „Smlouvy o smlouvě
budoucí“ ze dne 26.9.2007 na bytovou jednotku
číslo 573/4 o velikosti 1+3 s příslušenstvím a
výměře 93,16 m2 v II. NP bytového domu čp.
573, Jiráskova ulice, Borohrádek, podílu na
stavební parcele parc. číslo 1020 a podílu na
stavební parcele parc. číslo 646/42 vše
v katastrálním území Borohrádek.
6. Smlouvu o uzavření „Budoucí kupní smlouvy“, na
bytovou jednotku číslo 573/4 o velikosti 1+3
s příslušenstvím a výměře 93,16 m v II. NP
bytového domu čp. 573, Jiráskova ulice,
Borohrádek, podílu na stavební parcele parc. číslo
1020 a podílu na stavební parcele parc. číslo
646/42, vše v katastrálním území Borohrádek.
7. Prodej pozemku parc. číslo 601 v katastrálním
území Borohrádek za cenu dle znaleckého
posudku, včetně nákladů s tím spojených.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Odkoupení pozemku parc. číslo 902/12
v katastrálním území Borohrádek za cenu dle
znaleckého posudku. Město na svoje náklady
zajistí znalecký posudek, kupní smlouvy a jejich
vklad do katastru nemovitostí u příslušného
katastrálního úřadu.
Záměr prodeje pozemku parc. číslo 948/21
v katastrálním území Borohrádek, a to za cenu dle
znaleckého posudku včetně všech nákladů
s prodejem spojených.
Zaměření hranice mezi pozemkem parc. číslo
269/7 a pozemkem parc. číslo 127, oba
v katastrálním území Šachov u Borohrádku.
Protoţe se mezi uvedenými pozemky nalézá
meliorační zařízení, je nutné provést takové
vytyčení hranice (včetně případného oddělení
části pozemku parc. číslo 269/7), aby toto
meliorační zařízení nadále zůstalo na pozemku ve
vlastnictví města Borohrádek.
Záměr realizace projektu: „Sníţení energetické
náročnosti
budov
školských
zařízení
v Borohrádku“ zak. č. 3582/08 z 9/2008.
Organizací zadávacího řízení na dodavatele této
stavby byla na základě usnesení ZM ze dne
29.7.2009 pověřena firma RENARDS, s.r.o.,
Brno, Vídeňská 7, IČO 25327275.
V souladu s odst. 2) písm. b) § 84 zákona č.
128/2000 Sb. v platném znění rozpočet města
Borohrádek pro rok 2010 ve výši 28.152.120,- Kč
na straně příjmů i výdajů.
Podání ţádosti o trvalé odnětí pozemků určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL) pro pozemek parc.
číslo 585/8. v katastrálním území Borohrádek dle
§ 16, zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění
(lesní zákon).

Výtah z usnesení rady města ze dne 8.3.2010
Rada města Borohrádek
I. S c h v a l u j e :
1. Návrh
na
změnu
vedení
účetnictví
příspěvkových organizací města z podvojného
na zjednodušené ( MŠ a ZŠ TGM).
2. Převedení výsledků hospodaření MŠ a ZŠ
TGM Borohrádek (přebytků) z roku 2009 do
roku 2010.
3. Nájemní smlouvu na pronájem lesního
pozemku p.č. 905 o výměře 1879 m2 v k.ú.
Borohrádek. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 9.3.2010.
Nájemní smlouvu na pronájem lesních
pozemků
p.č.830/5,
855/1,
855/3,
858/29,853/19, 853/22, 853/23.853/2, 833/1,
833/2, pronájem ostatní plocha p.č. 840/1,
833/3 v k.ú. Borohrádek v celkové výměře
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339.710 m2. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 9.3.2010 do 31.12.2010.
4. Dodatek smlouvy o financování Mikroprojektu
z FMP Euroregionu Glacensis.
5. Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 956/1 v
k.ú. Borohrádek.
6. Záměr pronájmu pozemků p.č. 523/1 o výměře
5050m2, 523/5 – 1529m2, 523/12 – 5544m2,
523/13 – 3500m2 a 523/15 – 8663m2 a p.č.
642/10 o výměře 40534 m2.
7. „Dodatek č. 1“ k nájemní smlouvě č. 900/2003,
ve které dochází ke změně pronajatých
pozemků a to ukončení nájmu pronajatého
pozemku p.č. 165 o výměře 0,1639 m2
v celkové ceně 49,- Kč/rok.
II. B e r e n a v ě d o m í :
1. Vyjádření
MZ
k redukci
realizace
protipovodňového opatření v lokalitě Bělidlo a
Zámlýní.
2. Informaci MŠ Borohrádek o uskutečnění
zápisu do MŠ ve dnech 26. – 28. 4. 2010.
III. O d k l á d á :
1. Schválení smlouvy s Letištěm HK na
poskytování sluţeb v poţárně-technickém
zabezpečení provozu letiště v Hradci Králové.
2. Návrh
na
sníţení
rozsahu
smlouvy
s Lesprojektem na nový lesní hospodářský plán
o 89 ha do zjištění podrobností k této věci.
IV. Z a m í t á :
1. Ţádost firmy AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o
udělení souhlasu s uţitím znaku města na
sběratelské kolekci připínáčků a magnetů.
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek ze dne
22.3.2010
I.
Schvaluje:
1. Program zasedání v předloţeném znění.
2. Návrhovou komisi ve sloţení: ing. Eduard Machek,
ing. Václav Štefan, pí. Věra Hůjová.
3. Prodej bytové jednotky č.554/8 v bytovém domě
čp. 554, Nádraţní ulice, Borohrádek, na pozemku
st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu
dle Prohlášení vlastníka budovy ze dne 27.října
2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo
zapsáno v katastru nemovitostí s právními účinky
vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009607 za kupní cenu 577.398,- Kč, současnému
nájemci, bytem Borohrádek, Nádraţní ulice 554.
4. Prodej bytové jednotky č.554/5 v bytovém domě
čp. 554, Nádraţní ulice, Borohrádek, na pozemku
st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu
dle Prohlášení vlastníka budovy ze dne 27.října
2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo
zapsáno v katastru nemovitostí s právními účinky
vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009-
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607 za kupní cenu 577.398,- Kč, současnému
nájemci, bytem Borohrádek, Nádraţní ulice 554.
5. Prodej bytové jednotky č.554/1 v bytovém domě
čp. 554, Nádraţní ulice, Borohrádek, na pozemku
st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu
dle Prohlášení vlastníka budovy ze dne 27. října
2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo
zapsáno v katastru nemovitostí s právními účinky
vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009607 za kupní cenu 271.011,- Kč, současnému
nájemci, bytem Borohrádek, Nádraţní ulice 554.
6. Prodej bytové jednotky č.554/4 v bytovém domě
čp. 554, Nádraţní ulice, Borohrádek, na pozemku
st. 840 v katastrálním území Borohrádek, v rozsahu
dle Prohlášení vlastníka budovy ze dne 27.října
2009, učiněné podle §4 zákona č.72/1994 Sb., bylo
zapsáno v katastru nemovitostí s právními účinky
vkladu práva ke dne 12.11.2009, čj. V-4817/2009607 za kupní cenu 470.266,- Kč, současnému
nájemci, bytem Borohrádek, Nádraţní ulice 554.
7. Smlouvu č. 1000/269450-01/09/01-002/00/R o
zřízení zástavních práv k nemovitosti: bytová
jednotka č. 554/5 v bytovém domě čp. 554 na
stavebním pozemku číslo 840, podíl 8823/64111
na společných částech bytového domu čp. 554 a
podíl 8823/64111 na stavebním pozemku číslo 840,
vše v katastrálním území Borohrádek, k zajištění
pohledávky ve výši 577 398,00 Kč ve prospěch
zástavního věřitele Hypoteční banky, a.s., se sídlem
Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ
13584324
8. Podmínky rozhodnutí č. 09034453-SFŢP, vedeného
pod Č.j.: SFŢP035675/2009 z 17.2.2010 na akci
Sníţení energetické náročnosti školských
zařízení
v Borohrádku
(dle
projektové
dokumentace č. 3582/08 firmy BKN, s.r.o.,
Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, IČ
15028909) na poskytnutí dotace ze SFŢP ve výši 5
% z celkových způsobilých výdajů, tj. 594.696,00
Kč.
9. Realizaci projektu „Úpravy ZŠ T.G. Masaryka,
Borohrádek,“, dle projektu zak.č. 3402/07 firmy
BKN, s.r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké
Mýto, IČ 15028909 (rekonstrukce sociálních
zařízení v ZŠ T.G. Masaryka, vybudování
bezbariérového přístupu včetně výtahu v hale
školy) s tím, ţe tato akce bude realizačně
přidruţena k projektu „Sníţení energetické
náročnosti budov školských zařízení“.
10. Samostatné zadání výběrových řízení na projekt:
„Sníţení energetické náročnosti budov školských
zařízení v Borohrádku“ a „Úpravy ZŠ T.G.
Masaryka“, s tím, ţe bude osloveno minimálně pět
dodavatelů.
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11. Pro dofinancování nákladů spojených s realizací
projektu „Sníţení energetické náročnosti budov
školských zařízení v Borohrádku“ a projektu
„Úpravy ZŠ T.G. Masaryka“ pouţít úvěr
(meziúvěr) maximálně ve výši rozpočtovaných
nákladů s tím, ţe bude osloveno minimálně pět
finančních institutů.
II.

Ukládá:

1. Radě města ve spolupráci s firmou Renards, s.r.o.,
Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ 25327275, vypracovat
zadání výběrových řízení na projekty: „Sníţení
energetické náročnosti budov školských zařízení
v Borohrádku“ a „Úpravy ZŠ T.G. Masaryka“ dle
návrhu schváleného na jednání rozšířené stavební
komise dne 17.3.2010. V této souvislosti ZM
ukládá RM učinit taková opatření, aby se
výběrových řízení účastnilo (bylo osloveno)
nejméně pět oprávněných uchazečů.
2. Radě města vypracovat zadání výběrového řízení na
poskytnutí úvěru (meziúvěru) na dofinancování
projektu „Sníţení energetické náročnosti budov
školských zařízení v Borohrádku“ a projektu
„Úpravy ZŠ T.G.Masaryka“. V této souvislosti ZM
ukládá RM učinit taková opatření, aby se
výběrových řízení účastnilo (bylo osloveno)
nejméně pět bank působících v České republice a
aby kaţdý uchazeč předloţil mimo jiného variantní
nabídku na délku poskytnutého úvěru na 4 – 6 let.

Víte, ţe…


v pondělí 31.5. 2010 v době 14.00-17.00
hodin a v úterý 1.6.2010 v době 9.00-13.00
hodin proběhne v městském kině sběr
oblečení, lůţkovin, záclon, látek, domácích
potřeb – nádobí, skleničky, přikrývek,



kontejner na velkoobjemový odpad je
otevřen od 1.5.2010 kaţdou sobotu od 9.00
hodin do 13.00 hodin.

Omluva: V čísle 2 Zpravodaje města Borohrádek byl
v rozpočtu města na rok 2010 omylem vynechán
příspěvek rybářům, který činí 30.000,-Kč.

Tímto se omlouváme, redakce
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Představujeme projekty

.

Czech
POINT
Kontaktní místo

Revitalizace a regenerace centra Šachova
V září roku 2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí
dotace
mezi
Regionální
radou
soudrţnosti
Severovýchod a městem Borohrádek. Dotace pokryje
92,50% z celkových způsobilých výdajů projektu,
nejvýše 3. 095.763,90 Kč.
Projekt řeší úpravu návsi místní části Šachov,
vybudování oddělených pěších a pojízdných
komunikací, vytvoření dětského hřiště, vybavení návsi
prvky mobiliáře – lavičkami, stolem s lavicí, stojanem

–

Zavádění ICT v územní veřejné zprávě
Ve spolupráci s městem Kostelec nad Orlicí se podařilo
získat dotaci z Integrovaného operačního programu na
rozšíření pracoviště CZECH POINT. Ministerstvo
vnitra ČR plní roli zprostředkujícího subjektu.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 68.540,-Kč,
z toho dotace ze strukturálního fondu ERDF činí
58.259,-Kč (85%) a podíl města Borohrádek je 10.281,Kč (15%).
Nyní je moţné na dvou pracovištích městského úřadu
(podatelna a matrika) získat ověřené výstupy
z ţivnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí, rejstříku trestů, poţádat o autorizovanou
konverzi dokumentů z elektronické podoby a do
elektronické podoby.
°°°°°°°

na kola, vytvoření nové plochy pro kontejnery na
separovaný odpad. Bude ošetřena stávající zeleň a
osazena nová autobusová zastávka místo staré.
V lednu 2010 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
této stavby. Stala se jím firma Stavitelství DS s.r.o.
z Rychnova nad Kněţnou.
Sněhová nadílka oddalovala vlastní zahájení stavby.
Práce začaly 1.3.2010, byly označeny dřeviny určené
ke skácení, vytyčeny sítě, vybudováno zařízení
staveniště. Pokračovalo se kácením stromů,
odfrézováním pařezů a naváţením materiálů.
V současné době probíhají zemní práce a příprava
podkladních vrstev pod zámkové dlaţby.
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Informační servis městského úřadu
Volby do Parlamentu České republiky
Volby se konají 28.05. a 29.05.2010 v kině
v Borohrádku.
Hlasovací lístky občané dostanou nejpozději do středy
26.05.2010 do schránky. Hlasovací lístky je moţno
dále získat přímo ve volební místnosti ve dnech voleb
v kině v Borohrádku.
Občané, kteří se ve dnech voleb nebudou zdrţovat
v trvalém bydlišti a nebudou tedy moci zde volit,
mohou si na Městském úřadu Borohrádek vyţádat tzv.
voličský průkaz, který je opravňuje volit v kterémkoliv
volebním okrsku na území České republiky ( vydání
voličského průkazu nejdříve 13.05.2010 ).

Konání voleb:
28.05.2010 pátek od 14.00 – 22.00 hodin
29.05.2010 sobota od 08.00 – 14.00 hodin

Občané, kteří jsou stíţeni nemocí a bylo by pro ně
nepřekonatelné se dostavit do volební místnosti, mohou
poţádat o hlasování do přenosné urny. Nutno ovšem
nahlásit na MěÚ Borohrádek, nejpozději přímo ve
volební místnosti 1. den voleb – pátek.

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Sofie Zahradníková

nar. 06.03.2010

Aneta Šrámková

nar. 13.03.2010

Gratulujeme!

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Michaela Nedvídková 29.01.2010
Datum
08.05.
09.05.
15.05.
16.05.
22.05.
23.05.
29.05.
30.05.
05.06.
06.06.
12.06.
13.06.
19.06.
20.06.
26.06.
27.06.
03.08
04.07.
05.07.
06.07.
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Antonín
Čermák
20.02.2010
Ordinační
hodiny:
soboty, neděle,
svátek 8.00 – 12.00 hodin
jméno lékaře
adresa ordinace
MUDr. Kašparová Helena
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
MUDr. Laubová Jana
poliklinika, Mír. Nám. Týniště n.O.
MUDr. Loukota jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov n. K.
MUDr. Netvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov n. K.
MUDr. Pokorná Jaroslava
Potštejn 317
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
MUDr. Ptačovská Eva
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněţnou
MUDr. Stejskalová Věra
zdrav. stř. Kout 566, Borohrádek
MUDr. Sudová Simona
poliklinika Týniště n. O.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Šmídová Alena
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov n. K.
MUDr. Šťastná Ludislava
zdr. stř. Rokytnoce v O.h.
MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika Týniště n. O.

telefon
494 501 711
494 371 783
494 621 665Gratulujeme!
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
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S velkým zármutkem jsme se rozloučili s Mgr. Karlem Přibylem,
ředitelem naší základní školy, členem Zastupitelstva a Rady města
Borohrádek.
Rozloučili jsme se s člověkem, který nadevše miloval svou rodinu a práci,
kterým obětoval veškerý svůj čas, životní sílu a energii. Bylo tomu tak
i při jeho poslední cestě, která tragicky naplnila jeho osud.
Laskavým a kamarádským přístupem si získal každého, s kým se v životě potkal, a svou pílí a
příkladem se postupně stal respektovanou osobností našeho města, na kterou nikdy nezapomeneme.
S hlubokou úctou
Milan Maček, starosta

Žít v srdcích, která zde zanecháváme, znamená nezemřít. (Thomas Campbell)
Děkujeme za projevy soustrasti a spoustu květin.
Vážíme si toho, že i Vy jste ho měli rádi …
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Přibylovi
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Zprávičky ze škol
Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Karneval školní druţiny
Ve středu 10. března se konal karneval školní druţiny
pro ţáky naší školy a mateřské školy. Tělocvičnu
zaplnily nejrůznější masky. Děti se bavily při tanci a
soutěţích.
Zpestřením bylo vystoupení orientálních tanečnic.

Iva Jedličková, vychovatelka ŠD.
Položení květin u pomníku T.G. Masaryka
- 5. březen
U příleţitosti výročí narození T.G. Masaryka se ţáci 1.
třídy učili o této významné osobnosti našich dějin .
Paní učitelka dětem vysvětlila, proč škola nese jeho

jméno. U pomníku před školou potom společně s dětmi
z 9. tříd poloţili květiny
Národní tance
Naše škola je zapojena do dvouletého projektu
spolupráce devíti evropských škol. V dubnu mají
účastnické země za úkol připravit ukázku národního

tance.
Od února se ţáci společně s panem učitelem Sitkou učí
českou polku. Finální natáčení proběhlo v městském
kině. Tancovalo se v českých národních krojích.
Prvním nelehkým úkolem bylo se do staročeského
kroje správně ustrojit, jednotlivé součásti správně
pojmenovat.
Děti zaslouţí velkou pochvalu za píli při nácviku a
věříme, ţe se náš tanec kolegům v zemích Evropské
unie bude líbit.

Zlatý slavík 2010
V pátek 16. dubna se v městském kině konal 11. ročník
pěvecké soutěţe ţáků, velmi úspěšně vystoupilo 40
dětí. Soutěţící v úvodu pozdravil starosta města Milan
Maček, jako host zazpívala bývalá ţákyně a
několikanásobná vítězka soutěţe Zuzana Jirufová,
zatančila děvčata ze třetí třídy a dvojice Nikola
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Václavíková - Markéta Syrová. Zdařilé dopoledne
vyvrcholilo společným tancem všech zúčastněných.
Výsledky soutěţe :
I. kategorie / 1. - 3. třídy /
1. místo - Nikola Sára Vyšehradová
2. místo - Lukáš Černý, Denisa Vařeková
3. místo - Adéla Chudobová, Marija Chymyncová
II. kategorie / 4. - 8. třídy /
1. místo - Michaela Zahajská
2. místo - Klára Hrochová, Kristýna Hrochová
3. místo - Nikola Václavíková + Markéta Syrová,
Nikola Jedličková, Tomáš Pilař
Mgr. Karel Přibyl

V pondělí jsme se zahalili světle zelenou a těšili se na
první jarní lístečky. V úterý přišla na řadu oranţová a
ve středu ţlutá, coţ nám připomnělo hřejivé paprsky
sluníčka. Ve čtvrtek se chlapci oblékli do světle modré
jako nebe nad hlavou. Děvčata zvolila růţovou podle
okvětních lístků jabloní a magnolií. Pátek proběhl ve
fialové a bílé barvě. Těšíme se na první fialky a bílé
květy meruněk. Barevné fotografie jiţ jaro uvítaly.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Po dlouhé zimě konečně dorazilo jaro a s ním i
Velikonoce, největší křesťanský svátek. Jako kaţdým
rokem, i letos se v naší škole pořádalo velikonoční
tvoření, na kterém si děti, maminky i mladí návštěvníci
z Pobytového centra v Kostelci nad Orlicí mohli

Církevní základní škola
CIRKUS
V pondělí 8.března nás navštívil cirkus v „cestovním
balení“.Tříčlenný cirkusový tým, rozšířený o dva pudly
a jednu opičí slečnu, se nám postaral o opravdu velkou
zábavu. Rozesmály nás psí kusy a dech se zase tajil při
Zdendově balancování skleniček na ostří noţe. Nadšené
děti ještě teď vzpomínají na neobvyklou návštěvu a těší
se na další.
BAREVNÝ TÝDEN
Od 15. do 19. března jsme se připravovali na blíţící se
jaro. Bílé, šedé a černé barvy zimy uţ bylo dost! A tak
jsme se oblékli do veselých pastelových barviček,
abychom jaro rychleji přivítali.
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vyrobit ozdoby s jarní a velikonoční tématikou.
Pletly se pomlázky, malovaly se kraslice, vyráběli se
beránci, kačenky a slepičky, zdobily se vařečky a pekly
mazance. Věříme, ţe i letošní předvelikonoční akce
všechny zúčastněné jarně naladila a ţe si kaţdý odnesl
něco pěkného k výzdobě svého domova.
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JARNÍ ODMĚNA
Celoškolní akce „Cibulkový den“ ,která proběhla
25.9.2009, byla úspěšná. Jaro dětem poděkovalo za
vysázení květinových cibulek krásně rozkvetlou
loukou. A těţko bychom hledali vhodnější výuku neţ
proţitek dobře vykonané práce. Přejeme všem krásné a
rozkvetlé jarní dny.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola

V pátek 19.3.2010 si děti připomenuly starý zvyk – tradici
házení Morany. Spolu s paní učitelkou Nágrovou vyrobily
Moranu a na procházce k řece ji s radostí hodily
z borohrádeckého mostu do řeky Orlice. Snad se tak
definitivně rozloučily se zimou.
V pátek 5.3.2010 mohly děti v Mateřské škole
Borohrádek zhlédnout ukázku dravých ptáků. S napětím
poslouchaly poučné a poutavé vyprávění o způsobu ţivota
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dravců. Uviděly ţivě sovu bílou, sýčka, orla skalního i
mořského, mláďata papoušků a mohly si pohladit i
skunka.
Irena Klingerová
Registrace Mateřské školy Borohrádek v síti
„ Mrkvička „
Naše mateřská škola je registrovaná v síti „Mrkvička“,
coţ je informační a vzdělávací projekt pro podporu
mateřským školám v naplňování environmentální oblasti
„Dítě a svět“ rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní věk, který koordinuje Sdruţení středisek
ekologické výchovy a financuje MŠMT ČR.

Regionálních setkání a vzdělávacích seminářů
v krajském regionálním středisku Sever se pravidelně
účastním. Přímo pro děti jsem pro letošní školní rok
vybrala cyklus 4 výukových programů, který se zabývá
problematikou vodních zdrojů. V jeho průběhu se děti
postupně seznamují s několika typy vodních stanovišť,
jejich ţivočichy a rostlinami a vzájemnými vztahy, ale i
s rolí člověka ve vztahu k těmto zdrojům.
Libuše Nágrová
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Akademie Jana Amose Komenského o.s., oblast Jičín, Havlíčkova 177, 506 01 Jičín, Tel.: 493 532 505, tel./fax: 493 535 788

V Borohrádku zahájili ostrou pilotní výuku Rubikonu
Borohrádek, 15. března 2010
Koncem února a začátkem března 2010 byla zahájena ostrá pilotní výuka etické výchovy v rámci projektu Rubikon
na Základní škole v Borohrádku. Ţáci sedmých tříd začali ţít ve vesničce společně se svými spoluţáky, kde
začínají řešit kaţdodenní starosti a etická dilemata pod vedením svých učitelů. Po dlouhých přípravách a rozsáhlém
vývoji je zahájení ostré pilotní výuky jedním z nejdůleţitějších kroků v rámci tohoto unikátního projektu, jehoţ
partnerem jsou například i takové instituce jako Etické fórum České republiky nebo Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a státním rozpočtem ČR. V rámci
Královéhradeckého kraje je v projektu zapojeno celkem 8 základních škol v roli partnera a je potěšitelné, ţe se jiţ
hlásí další školy, které by se projektu chtěly od září 2010 zúčastnit. Jejich počet je však omezen, a proto pokud
máte zájem o další informace, navštivte oficiální stránky projektu www.projekt-rubikon.eu. Další informace:
Andrea
Puršová, DiS. – asistentka projektu, mobil: 731 656 381, e-mail: pursova@ajakjicin.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

Ohlédnutí za dávným rozhovorem směrem k současnosti
Prvně jsem dělala rozhovor s Petrem Frolíkem na jaře
před 11 lety.
Byl to rozhovor o kávě a čaji a musím říci, ţe jsem se
od té doby zaměřila na kvalitní sypané čaje, kterých
byla v obchodě Petra Frolíka celá řada druhů.
Samozřejmě, ţe kromě povídání – jsme tu společně
popíjeli – Petr kávu a já pila poprvé Darjeeling. Ke
kávě jsem totiţ ještě „nedospěla“.
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Za těch pár let, co Petra znám, jsem ovlivnila i mé
kamarádky a často si „přesypáváme“ nejrůznější
čajíčky.
Petra Frolíka – nyní jako mediálně známého člověka
(pořad Poker, Ego, Sama doma, Toulavá kamera,
Snídaně s Novou aj.) a jeho PRAŢÍRNU KÁVY není
třeba moc představovat.
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V roce 2007 se stal i ŢIVNOSTNÍKEM roku a v jeho
praţírně můţeme vidět i další ocenění.
Ochutnávka Frolíkovy kávy nechybí při nejrůznějších
příleţitostech – např. na akcích města Borohrádek. Je i
sponzorem borohrádeckých plesů a celá řada lidí si jiţ
domů odnesla krásnou cenu – pěknou dózičku s kávou.
Sponzoruje Den dětí a vloni uváděl 1. ročník hudebního
festivalu BOROHRÁKY.
Za dobu, co Petra Frolíka znám – navštívil celou řadu
zajímavých míst na světě, odkud si přivezl nádherné
předměty, ale hlavně neuvěřitelné záţitky.
Na konci loňského roku se Petr rozhodl pro další cestu
a objednal si letenku na Jamajku.
Termín odjezdu byl stanoven na 28. ledna 2010.
Proč píšu datum?
Asi proto, ţe 12. ledna 2010 začalo na ostrově Haiti
zemětřesení a celý svět upíral své oči právě tam. A na
Jamajku to je na mapě „jakoby kamenem dohodil“.
A o tom je dnešní rozhovor.

jednodenních, např. jsme vyrazili k nádherným
vodopádům Dunn’s River Falls, kde jsme se i
vykoupali, příroda úţasná. V rámci tohoto výletu jsme
4 hodiny jeli na motorovém člunu pro 10 lidí po řece

S kým jsi jel? Byl jsi tam prvně?
Jel jsem prvně se svým obchodním partnerem z Brna.

Blackriver a scenérie, která se před námi rozprostírala,
byla překrásná. Pořídil jsem tam i několik záběrů, kde
se dívám krokodýlovi do otevřené tlamy, nebo opici na
lodi apod..
Na jiném výletě jsme zaţili koupání s delfíny a
rejnokem, navštívili jsme botanickou zahradu –
obdivovali jsme orchideje, bromélie, ochutnali několik
druhů ananasů, pomerančů. Viděli jsme papoušky a
jejich hlídače, spoustu létajících orlů.
Vyfotil jsem si i obrovskou loď, která vyváţí hliník –
Jamajka je totiţ největším světovým producentem
bauxitu.

Jaký jsi měl pocit, co tě napadalo po počátku
zemětřesení na Haiti?
Strach jsem neměl.

Jaké bylo stravování a hlavně káva?
Jídlo na hotelu bylo formou švédských stolů a káva
byla výborná!

Nechtěl sis cestu nakonec rozmyslet?
Ne.

A co rum?
Rum COLA APPLE TON ESTATE
je prostě
vynikající.
Rum, který jde do prodeje je 1,5 roku starý, tak dlouho
musí „zrát“, běţně je k dostání 30 let starý rum.
Nejstarší rum, co jsem tam viděl, byl padesátiletý. Pro
zajímavost – 0,7 litrů stojí cca 500 dolarů.
Při jednom výletě jsme si prohlédli továrnu, viděli jsme
tam i starý lis na cukrovou třtinu – k němuţ
neodmyslitelně patřil i ţivý osel.

Jak tě Jamajka napadla?
Jamajka je zemí, kde se pěstuje jedna z nejdraţších káv
na světě - Jamajka Blue Mountain (pojmenována podle
pohoří), tuto kávu mám od loňského roku ve své
nabídce. Praţí se pouze na objednání, a je proto vţdy
čerstvá.

Jaké to bylo bezprostředně po přistání?
Let trval 12 hodin bez přestupu, přiletěli jsme do města
Mongobay, coţ je malé, ale civilizované město.
Vyřídili jsme vízum a odjeli do 25 km vzdáleného
města, kde jsme měli zařízené ubytování.
Kolik jsi tam byl dní?
Celkem 12 dní.
Jaký je na Jamajce cestovní ruch?
Cestovní ruch je pro Jamajčany velmi významný. Přes
místní „cestovku“ jsme podnikli několik výletů. Vţdy
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Získal jsi nějaké pracovní kontakty?
Ne a ani jsem o tom neuvaţoval. Mnoţství jamajské
kávy, které za rok zpracuji, je přibliţně 10 kg a toto
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Naplnila tato cesta tvoje očekávání?
Ano. Jsem rád, ţe jsem se tam vypravil,
jen mě mrzelo, ţe jsem přijel aţ po sklizni
kávy, takţe stroje uţ byly uklizeny, na
stromech uţ začaly být vidět květy.
(Sklizeň je jednou za rok od listopadu do
ledna).
Plantáţ, kterou jsem navštívil, byla
v nadmořské výšce 1600 m n. m.
Fascinovaly mě nádherné 80 let staré
kávovníky, které se omlazují vţdy po 6
letech, nikde na světě jsem neviděl tak
skvěle upravené plantáţe, nejsou sice
plochou nijak rozsáhlé, ale dokonale
udrţované!
mnoţství odebírám od svých dodavatelů z Hamburgu.
Co jsi sám o Jamajce věděl?
Přečetl jsem si nějaké věci na internetu.
Přivezl sis něco?
Pro štěstí jsem si nechal vyřezat figurku od místního
domorodce.
Jak ses domluvil?
„Kokršpanělsky“ – ruce, nohy se směsicí základních
anglických slovíček.
Jaké tam bylo počasí?
Teplota okolo 30  C, moře mělo 26  C – prostě
kafíčko .
Jací jsou obyvatelé Jamajky?
Jsou milí, pohostinní a usměvaví. Obsluha perfektní.
Doporučuji.

Uţ se ti honí v hlavě myšlenky na novou
cestu?
Určitě .
Musím podotknout, ţe fotografie, které jsem viděla,
byly okouzlující. A mluvit s Petrem Frolíkem je
záţitek.
Pro tento rozhovor jsem se rozhodla i proto, ţe Petr
v letošním roce (konkrétně v srpnu) oslaví krásné
ţivotní jubileum. Ráda bych mu i touto cestou popřála
hodně zdraví a ţivotního optimismu…
Jaroslava Bártlová

Frolíkova praţírna kávy
v Borohrádku
Provozní doba
Odkaz:http:
//www.frolikovakava.cz/

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

9 – 17 hodin
9 – 17 hodin
zavírací den
9 – 17 hodin
9 – 17 hodin
9 – 17 hodin
zavírací den

***

***

Základní informace o Jamajce:
Uţ při vyslovení názvu Jamajka lze pocítit nádech exotiky.
Jamajka je třetí největší ostrov Karibiku. Ostrov objevil K.
Kolumbus v roce 1494. Od roku 1509 byla kolonizována
Španělskem, ale v letech 1655 aţ 1962 byla korunní kolonií Velké
Británie.
Jamajka leţí 150 km jiţně od Kuby. Na východě ostrova se nachází
pohoří Blue Mountains, přesahující 2000 m. Zalesněno je 28 %
země a 19 % se vyuţívá pro pěstování plodin, zejména banánů,
cukrové třtiny, citrusových plodů, kávy, rýţe, kukuřice a zeleniny.
Hojně se chová dobytek a drůbeţ. Jamajka je největším světovým
producentem bauxitu (ruda hliníku).

Zkrátka o Jamajce se toho dá říci prostě spousta….
Rozloha – 10 991 km2
Počet obyvatel – 2 804 540
Hlavní město – Kingston (800 000 obyvatel)
Nejvyšší hora – Blue Mountain Peak 2256 m n. m.
Státní zřízení – konstituční monarchie (hlavou britský panovník)
Úřední jazyk – angličtina
Etnické sloţení – černoši 76 %, mulati a mestici 16 %, indiáni 3,5
%, ostatní 5,5 %
Náboţenská příslušnost – protestanté 57 %, římští katolíci 5 %,
rastafariáni 5 %, ostatní 33 %
Měna – 1 jamajský dolar = 100 centů
JB
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Zase jedno myslivecké jaro
Byla to letos zlá zima. Vysoká vrstva sněhu, na které se
vytvořila ledová kůra, znemoţnila zvěři přístup k jinak
v borohrádeckých lesích vţdy dostupnému borůvčí,
maliní, ostruţiní a brusinčí. Snad jen sněhové polomy
naopak nabídly zvěři okus jehličí a pupenů.

Trochu pomohli i myslivci prořezáním větví ovocných
stromů k okusu. Pro pernatou zvěř se potrava stala
zcela nedostupnou a nezbylo jí neţ se přibliţovat
k lidským obydlím.
Ve vysokém sněhu se v prošlapaných
pěšinkách mísily stopy myslivců se stopami zvěře
cestou ke krmelcům a zásypům. Ano, v takové době je
nutno pravidelně přikrmovat zvěř, aby měla vůbec
moţnost nepřízeň počasí přeţít.
Myslivecké sdruţení „Orlice“ Borohrádek pečuje o
zvěř ve dvou honitbách. Honitba honebního
společenstva Borohrádek má výměru 720 ha a honitba
Lesů České republiky výměru 1293 ha. Na této ploše je
sdruţení povinno hospodařit tak, aby stav zvěře
odpovídal stanoveným počtům, které činí u srnčí zvěře
87 kusů, zaječí zvěře 137 kusů a 72 kusů zvěře baţantí.
Mimo to se v honitbách vyskytuje zvěř černá, která
není plánována, a občas přebíhavá zvěř daňčí.
Neplánovaná je také divoká kachna, která u nás
navštěvuje řeku a rybníky.
Sdruţení má v současné době 33 členů.
V honitbách je rozmístěno 17 seníků a 17 zásypů pro
pernatou zvěř. Mimo to v době nouze přikrmujeme zvěř
také v přenosných jeslích a automatických krmítkách.
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Znamená to, ţe prakticky kaţdý člen má na starosti
nejméně jedno krmné zařízení!
Je pochopitelné, ţe péče o zvěř si vyţaduje
nejen spoustu práce a času myslivců, ale ţe se současně
jedná o vysoké finanční náklady. Informativně
lze uvést, ţe roční náklady na provoz obou
honiteb si vyţadují v současných cenách krmiv
a výši nájmů celkovou částku 140.000 Kč.
Maximální příjem z obou honiteb z prodané
zvěřiny můţe dosáhnout 80.000 Kč.
Před myslivci tak stojí otázka, jak v kaţdém
roce vyrovnávat tento rozdíl. Přitom aby
sdruţení vůbec mohlo dosáhnout příjmů
z prodeje zvěře, sami členové sdruţení si
ulovenou zvěř od něj kupují! Sdruţení upřímně
děkuje zastupitelstvům města Borohrádek, obce
Čermná nad Orlicí a obce Zdelov za pochopení
jeho problémů a pravidelné finanční pomoci na
zazvěření honiteb. Proto myslivci sami obhospodařují
políčka a zabezpečují sklizeň sena a pícnin. Proto se
s prosbou obracejí na zemědělské podniky a hospodáře
o prodej odpadních krmiv, které jim po přečištění
zbývají.
Sloţitost mysliveckého hospodaření komplikují
i další skutečnosti. – V honitbách je odpovídající stav
zvěře srnčí. Stanovený počet je sdruţení povinno
dodrţovat, jinak jsou proti němu vyvozovány důsledky
za škody, způsobované zvěří na lesních porostech a
polních plodinách. V případě srnčí zvěře je nutný
regulační odstřel průběrných slabých kusů, ale přitom
nelze zapomínat na to, ţe honitby jsou přímo jako
pavoučí sítí protkány silnicemi a ţeleznicí. Pod koly aut
a vlaků našly v našich honitbách smrt uţ desítky kusů
zvěře právě v dobrém stavu z hlediska chovu. A takto
ztracené kusy samozřejmě sniţují plánované příjmy
z odstřelu! Průměrně lze počítat s takovým úhynem 20
kusů srnčí zvěře ročně.
Jiný problém máme se zazvěřením drobnou
zvěří. Stanovený stav zaječí zvěře by měl dosahovat
137 kusů. Ačkoliv zajíce uţ deset let nelovíme, sčítané
stavy dosahují v kaţdém roce cca 50 kusů. Toto sníţení
stavů nezavinili tedy myslivci, ale hlavně chemizace a
industrializace zemědělské výroby, zcelování lánů,
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pěstování monokultur, zvyšování stavů černé zvěře,
růst počtu škodné a – bohuţel – i nezodpovědnost
chovatelů psů a koček.
Drobná zvěř potřebuje v honitbě klid, poloţená
mláďata důslednou ochranu před neovladatelně
pobíhajícími psy a pytlačícími kočkami! Vyhradili jsme
v dobré vůli části našich honiteb, kde venčení psů na
honebních pozemcích trpíme, ačkoli to zákonné
předpisy zakazují. Několikrát jsme na tento
problém upozornili, a pokud nebudeme ze
strany vlastníků psů v tomto směru pochopeni,
budeme muset oznámit ty nezodpovědné
k postihu před správními orgány. U
chovaných koček je problém v jejich počtu.
Kaţdý správný hospodář věděl, ţe je-li kočka
sama, drţí se u domu. Je jasné, ţe pokud
někdo z takzvaných chovatelů má smečku 9
koček, ţe je to základ pytlačící tlupy šelem! A
kočky se jako šelmy chovají nejen ke
zpěvnému ptactvu, ale i k mláďatům zvěře.
Sdruţení k řešení tohoto problému v nákladu
60.000 Kč pořídilo proto pět chovných a jeden
odstavný kotec, kde se pokouší odchovat zajíce pro
vypuštění do našeho revíru. Ani tady není věc
jednoduchá. Máme pět chovných párů a jeden pár stojí

Podobné problémy máme také s téměř
vymizelou zvěří baţantí. Jiţ sedm let se sdruţení snaţí
zvýšit její stavy. Zakoupili jsme po sezoně a ročně
vypouštěli stovku baţantích slepic z odchoven.
V posledních letech odchováváme 200 aţ 300 kuřat a
vypouštíme do honiteb cca 150 baţantích slepic.
Regulační odstřel provádíme pouze u baţantích
kohoutů a to pouze do poměru pohlaví, který pro

rozšíření chovu má být mezi l kohoutem a 8 aţ 10
slepicemi. Také odchování baţantích kuřat je nákladné
a náročné na práci a čas. V sdruţení se tomu intenzivně
věnují pan Jiří Loufek se svými syny a pan Klofanda.
Myslivost není procházka lesem
s puškou na rameni, uţ dávno není jen
lovem, ale poctivou a náročnou prací
v kaţdém ročním období, vyţadující
mimoto sáhnout v případě potřeby do
vlastní myslivcovy kapsy! To vám můţe
říci kterýkoli ze členů našeho sdruţení. A
v tomto směru má řada členů své
dlouholeté zkušenosti. Loni sdruţení
oslavilo 60 let své existence a má členy,
kteří v něm vykonávají myslivost přes 50
let.

4.000 Kč. Provoz odchovny, o který se obětavě stará
pan Ota Loup, přijde sdruţení na l2.000 Kč ročně.
Nemáme dosud zkušenosti s tímto chovem a zatím také
nejsou očekávané výsledky. – Ale ţádný učený z nebe
nespadl! - Přesto je sdruţení rozhodnuto navrátit naší
přírodě zajíce v původních počtech!

A tak vás prosíme, abyste nám
v nacházejícím jaru, v době očekávání
nových ţivotů zvěře v naší krásné přírodě, pomohli
zachovat v honitbách potřebný klid, abyste respektovali
poţadavek omezení volného výběhu psů a koček v lese,
na polích a lukách. A prosíme, abyste tento náš vzkaz
případně vyřídili i těm, kdo Zpravodaj města nečetli
nebo mu snad nevěnovali potřebnou pozornost!
Borohrádek – 3.3.2010
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JUDr. Jiří Herold

Zpravodaj 3/2010

Zpětný odběr elektrozařízení,
tedy elektroodpadu
Váţení spoluobčané,
o třídění odpadu se na našich stránkách psalo jiţ
mnohokrát, ale dnes bych chtěl sdělit několik informací o
třídění elektroodpadu.
Elektrospotřebiče jsou dlouhá desetiletí nedílnou součástí
našeho ţivota. Usnadňují nám kaţdodenní povinnosti,
pomáhají při práci, starají se o naši zábavu. Nedovedeme
si dnes svůj ţivot bez nich ani představit. To vše s sebou
ale přináší i závaţný problém, kam s nimi aţ doslouţí.
Pokud se elektrošrot obsahující zdraví škodlivé materiály
vhodí spolu s běţným komunálním odpadem do popelnice
nebo kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde
k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však
sama problém neřeší, mnohdy skončí také ve spalovně
odpadů. Setkáváme se však s ještě horší podobou likvidací
elektroodpadu a to je na nepovolených černých skládkách,
nebo jen tak někde u silnice v příkopu, na lesní cestě a
podobně.
Proč se však toto děje, je k nepochopení, kdyţ vlastně
likvidace elektroodpadu nikoho nic nestojí, tedy přesněji,
je zahrnuta do poplatku za nakládání s odpady, známým
jako poplatek za TKO. Mobilní svozy nebezpečného
odpadu, kam elektroodpad jednoznačně patří, pořádá
město Borohrádek dvakrát do roka, vţdy v jarním a pak
podzimním období. Ten letošní je plánován na
26.05.2010.
Další bezplatnou moţností likvidace elektrozařízení je

vrátit vyslouţilé elektrospotřebiče do prodejny, kde
uskutečňujeme nákup nového výrobku. Podle zákona je
kaţdá prodejna elektrických spotřebičů povinna od vás při
koupi nového elektrozařízení starý výrobek převzít.
Někteří prodejci nabízí i bezplatný odvoz starého
spotřebiče, pokud si u nich nový zakoupíte. Je pravdou, ţe
si tyto moţnosti u našich nákupů ještě dostatečně
neuvědomujeme, no a obchodníci sami nám je téţ
automaticky nenabízejí. Pak je volba na nás, jak se
rozhodneme vyslouţilý spotřebič zlikvidovat.
Výše uvedené informace byly směřovány k elektroodpadu
objemnějšímu, ale náš
kaţdodenní ţivot napomáhají
lépe zvládat i drobné
elektrospotřebiče, jakými jsou
například mobilní telefony,
kalkulačky, fotoaparáty,
walkmany, discmany,
počítačové klávesnice a
podobně. Pokud vám tyto a jiné
podobné věci doslouţí a vy je
vyřadíte do elektroodpadu, není
nutné čekat na mobilní svozy,
ale můţete je odloţit do sběrné nádoby (viz obr.nahoře)
určené právě k tomuto druhu odpadu. Ta je umístěna za
vstupními dveřmi pobočky České pošty, tedy budovy čp.
40 v ulici Nádraţní.
A jak vlastně elektrozařízení určíte. U starších výrobků to
bude na vašem uváţení, nová elektrozařízení jsou jiţ
označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. Tento
symbol je umístěn přímo na výrobku samém, na obalu, na
záručním
listu,
nebo
v návodu k pouţití.
Buďme
tedy
svým
přístupem
nápomocni
zpětnému
odběru
elektrozařízení
nejen
vlastním
tříděním,
ale
napomáhejme i samotnou
osvětou tam, kam se
informace této problematiky
ještě nedostaly.
O tom, ţe má recyklace
smysl, zase příště.
Zdeněk Cablk, tajemník MÚ
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Kulturní rubrika
Městské kino
pátek 7.5.2010 od 19.3o hodin
LEGIE
Zaprášená restaurace v poušti Mojave se stává ve filmu
Legie ve velice originálním a děsivém zpracování
Apokalypsy od reţiséra a scenáristy Scotta Stewarta,
dějištěm poslední pozemské bitvy. Zatímco se lidstvo
samo ničí v záchvatech divoké zuřivosti, chystá se
skupinka lidí, uvězněných kdesi v pustině, na poslední
zoufalý pokus o odpor. Pomoci se jim dostává od
tajemného a mocného cizince ….
Hrají: P.Bettany, L.Black, T.Gibson, A.Palicki,
Ch.S.Duton, J.Tenney a další
Fantasy/horor, 100 minut, čs.titulky, DP od 12 let,
vstupné 40 Kč

Helena brzy bezradně stojí na prahu nového ţivota. Dcera
Laura chce být matce oporou, i kdyţ se potýká
s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou
ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma….
Hrají: E.Balzerová, L.Vlasáková, V.Kubařová, V.Dyk,
J.Macháček, R.Zach
Komedie, 118 minut, vstupné 40 Kč
pátek 28.5.2010-29.5.2010
VOLBY DO PARLAMENTU
MÚ /změna programu vyhrazena/

Červen, červenec, srpen 2010 kino nepromítá.

Z borohrádeckých plesů…

pátek 14.5.2010 od 16.3o hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Ţivly, které ovládají zemi – Vzduch, Oheň, Země a Voda
– provádějí „pravidelnou inspekci“ u lidí. Za všechny
ţivly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde
krajem převlečena za chudou ţenu. Pozná, ţe lidé začali
myslet hlavně na peníze, ţe se vytrácí láska a dobro.
Hrají: V.Kerekes, J.Gottwald, M.Donutil, S.Stašová,
J.Sedláčková, J.Dulava a další
Pohádka, 96 minut, přístupný, vstupné 40 Kč
pátek 14.5.2010 od 19.3o hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného,
hodného, ale do dnešního ţivota se skoro nehodícího
doktora Čeňka Dobeška. Byť je svědomitým lékařem,
neumí svého povolání či poslání vyuţít ke svému
prospěchu jako jiní jeho kolegové ze studií nebo ze
špitálu. Spokojen se svým ţivotem ochotně a v jakoukoliv
dobu vyhoví prosbám všech, kteří zazvoní u jejich bytu,
ţádajících jeho sluţby.
Hrají: J.Šmíd, E.Holubová, J.Langmajer, T.Bebarová,
B.Klepl, O.Navrátil a další
Komedie, 118 minut, přístupný, vstupné 40 Kč
pátek 21.5.2010 od 19.3o hodin
ŢENY V POKUŠENÍ
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manţelské
problémy, jednoho dne zjišťuje, ţe se dostala do situace,
jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a
milovaný manţel je přistiţen in flagranti s mladší ţenou a
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Ples města Borohrádek, foto z předtančení
20. března 2010, sokolovna

Zpravodaj 3/2010

Fotbalový rozpis – JARO 2010

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Turnaj elévů - Čestice 2010
V sobotu 6.3.2010 muţstvo elévů v rámci zimní přípravy
prověřilo svoji sílu na halovém turnaji v Česticích, kterého
se dále zúčastnili hráči ze Ţďáru n.O., Kostelce n.O. a
Častolovic. Po podzimu vedeme tabulku, a proto jsme patřili
mezi favority turnaje. Muţstva hrála mezi sebou systémem
kaţdý s kaţdým 2 x 10 minut. Do turnaje jsme vstoupili
suverénní výhrou nad Ţďárem 4:0 po brankách Pavla
Chudoby, Dana Sedláka a Jirky Dudy 2x. Ve druhém utkání
jsme rozstříleli Kostelec 5:1, kdyţ Jirka Duda se trefil 4 x a
Dan Sedlák jednou. V posledním utkání jsme si to rozdali s
Častolovicemi o první místo v turnaji, kdy při rovnosti bodů
rozhodoval vzájemný zápas. Po úvodní brance Častolovic,
které bojovaly jako o ţivot, jsme otočili na 3:1 a zdálo se, ţe
máme zápas pod kontrolou. Díky hrubým chybám v naší
obraně ale Častolky ještě do poločasu srovnaly na 3:3 a
vypadalo to na drama. O přestávce proto museli trenéři na
naše borce malinko zvýšit hlas. Kluci neskutečně zabojovali
a po suverénním výkonu v druhém poločase nasázeli soupeři
další čtyři banány. Po vítězství 7:3 (Jirka Duda 3 x, Dan
Sedlák 3 x, Pavel Chudoba 1x ) jsme se tak mohli celkem
oprávněně radovat z vítězství v turnaji s plným počtem
bodů.
Vynikajícími zákroky naše muţstvo několikrát
podrţel brankář Vojta Beneš. Nejlepším střelcem turnaje byl
při slavnostním ukončení vyhlášen Jirka Duda, který
soupeřům nastřílel celkem devět branek. Zlaté medaile si z
čestického turnaje přivezli tito hráči: Vojta Beneš, Tomáš

MUŢI
Středa 12.05.2010
Sokol Voděrady - LOKO Borohrádek 17.30 hodin
Odjezd 16.15 hodin
Sobota 15.05.2010
Sokol Ţďár n.O. – LOKO Borohrádek 17.00 hodin
Odjezd 16.00 hodin
Neděle 23.05.2010
LOKO Borohrádek – Sokol Zdelov

17.00 hodin

Sobota 30.05.2010
LOKO Borohrádek – Deštné C

17.00 hodin

Neděle 6.06.2010
Černíkovice B – LOKO Borohrádek
Odjezd 15.45 hodin

17.00 hodin

Sobota 12.06.2010
LOKO Borohrádek – TJ Dobruška B 17.00 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR PŘÍPRAVEK
Sobota 15.05.2010
Černíkovice

Borohrádek-Albrechtice09.00 hodin

Sobota 29.05.2010
Rychnov
Sraz 07.45 hodin

Č.Meziříčí-Borohrádek09.00 hodin

Neděle 06.06.2010
Ohnišov

Borohrádek-Doudleby n.O.09.00 hodin

OKRESNÍ PŘEBOR ELÉVŮ

Moravec, Pepa Linhart, Ondra Buriánek, Tomáš Václavek,
Kuba Kněţour, Dan Sedlák, Jirka Duda, Pavel Chudoba,
Štěpán Kapucián a naše nová posila z Čermné n.O. Mirek
Červený.
Děkuji všem klukům za výborný kolektivní výkon a
reprezentaci TJ Loko Boro. Uţ se těšíme na začátek jarní
sezony !
Josef Moravec, trenér
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Neděle 16.05.2010
n.O.-FC Rokyntice
Sraz 07.40 hodin

Ohnišov-Borohrádek-Ţďár
09.00 hodin

Neděle 30.05.2010
Přepychy
Sraz 08.00 hodin

Častolovice-Borohrádek09.00 hodin

Sobota 05.06.2010
Týniště n.O.

Borohrádek-Č.Meziříčí09.00 hodin

/Zvýrazněná podtržená utkání se hrají na hřišti
v Borohrádku, ostatní na hřišti soupeře – uveden i čas
odjezdu autobusu od fotbalového hřiště pro hráče a
jejich příznivce. /
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Borohrádek – pohled z historie do současnosti

Pohled do ulice T.G. Masaryka z křižovatky s ulicí Rudé armády

Historie
Čtení z kroniky města z období 1917 - 1945
1924
„Koupě domu čp. 40
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh na koupi domu čp. 40 v Borohrádku od manţelů Antonína a Marie Smrtkových.
Planeta Mars
Planeta Mars přiblíţila se dle výpočtů hvězdářských dne 23. srpna nejblíţe naší zemi jsouc vzdálena pouze 56 miliónů
km. V této době byl Mars bedlivě pozorován na hvězdárnách, zejména v Ondřejově. Podrobnosti o tomto pozorování
přinesl časopis České astronomické společnosti v Praze. Nechybělo téţ mnoho různých pověstí mezi lidem.
Duchovní koncert
Dne 31.července 1924 pořádán byl za veliké účasti občanstva místního a z okolí, jakoţ i letních hostí, v chrámu Páně
v Borohrádku duchovní koncert , který se skvěle vydařil. Přednesený program měl značnou uměleckou úroveň.
Teplota letních nocí
Letošní léto vyznačovalo se velice chladnými nocemi. Od začátku června aţ do první třetiny srpna bylo jen málo nocí,
kdy teplota vystoupila na normální noční výši. Většina nocí ve všech těchto měsících měla teplotu vesměs niţší neţ
+14°C.
1925
Počasí v lednu je velmi rozmarné. Jindy platilo: „na jména Jeţíš, ke kamnům nejblíţ“. Letos v tu dobu skutečná zima jiţ
minula. 4. ledna ráno +12°C, v poledne +16°C ve stínu. Jaro se všemi atributy je tady. Trávníky, obilí se zelená a na
některých místech kvetou sněţenky. I mouchy a ţivý motýl byl přinesen. Zdá se, ţe země probouzí se jiţ ze zimního
spánku. Slabá sněhová přikrývka 20-35 cm udrţela se jen v Krkonoších ve vyšších polohách, jinak všude taje. Od 21.
ledna nastaly mrazy -8 aţ -10°C. Na den však je pěkně. Podobné počasí jako letošní vykazoval leden r. 1825, kde
nejniţší teplota vůbec za celý měsíc leden činila dne 30. Ledna 1825 – 5,9°C. Dne 13. února 1925 započato na
Pardubicku se setím jarní pšenice. Také mák se jiţ zaséval. Práce štěpařů a zahradníků byla přerušena od 20. Do 25.
Února, kdy opět sněţilo. Ve dne bylo blátivo a zrána mráz -4°C. Vzhledem k mírné zimě očekává se hojnost koroptví a
zajíců.
Porucha elektrického vedení
Obyvatelstvo v Borohrádku zkusilo opět po dlouhé době, jak se ţije v domácnosti, ţivnostech a obchodech bez
elektrického osvětlení. V sobotu dopoledne 17. ledna obstarával zřízenec městské elektrovodné sítě nějakou opravu
primárního vedení v transformátoru, nastal výbuch, při kterém málem přišel o ţivot. V elektrárně chytil generátor a
spálily se dráty, čímţ zastavena byla asi na 14 dní další výroba elektrické energie. Poplach byl po celém městečku,
jelikoţ od doby zavedení elektrického osvětlení lampy byly v domácnostech odloţeny. Nejvíce postiţeny byly obchody
a ţivnosti zavedené na elektrický pohon.
/RED/
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Dětský den
07.00-11.00 hodin
09.30 hodin
10.30 hodin
11.15 hodin
12.30 hodin

Rybářské závody „O pohár starosty“ na vodní nádrţi na Zámlýní
Zahájení dětských her a soutěţí na fotbalovém hřišti
Ukázka zásahu vězeňské sluţby
Klauni Pepino a Josefino
Ukončení dopoledního programu

Doprovodný program – volný vstup na pouťové atrakce – obří skluzavku, trampolínu
kolotoč, stánkový prodej
Májové odpoledne
12.00 hodin
13.00 hodin
13.30 hodin
15.00 hodin
16.30 hodin
17.00 hodin
17.30 hodin
18.30 hodin
20.00 hodin
22.00 hodin
23.30 hodin

Zvěřinové hody – restaurace „Na Náměstí“
Netradiční fotbalové utkání
Koncert dechové hudby pod vedením A. Závodního se sólisty
Vladimír Hron – Narozeninová abeceda hvězd
Ukázka bojových umění skupiny TAEKWONDO z Polska
Aerobic – vystoupení dětí (ČASPV)
Zdravice polské návštěvy z CIEPLOWOD
Koncert Petry Černocké a Jiřího Pracného
Taneční zábava se skupinou TRUMF
Ohňová show
Ukončení programu májového odpoledne

Po celý den bude zajištěno chutné občerstvení v restauraci Sport
/změna programu vyhrazena/

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 moţno 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 uráţlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení
textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.6.2010
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