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Město Borohrádek, osadní výbor
Šachov, Krajská hospodářská
komora Královéhradeckého kraje a
Šachová škola Panda
Vás srdečně zvou na

Šachy v Šachově,
které se konají v pátek 27. srpna 2010
na závěr realizace projektu:
„Revitalizace a regenerace centra Šachova“

Město Borohrádek
pořádá II. ročník hudebního
festivalu „BOROHRÁTKY“
Uskuteční se v sobotu 28.8.2010
na fotbalovém hřišti
s předpokládaným začátkem
v 15.00 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé a hlavně
účinkující z borohrádecké hudební scény.

Uvnitř čísla najdete: str. 6 Slovo starosty, str. 7 Rozpis zubní pohotovosti, str. 8-11 Zprávičky ze škol, str. 11 Návštěva hasičů v druţební
obci Cieplowody, str. 13-14 VI. Májové odpoledne a Dětský den, str. 15-17 TJ Lokomotiva Borohrádek, str. 17 Činnost mládeţe při MO
ČRS Borohrádek, str.18 Regionální turistické a informační centrum, str. 19-20 Historie
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady města ze dne 29.3.2010
Rada města Borohrádek
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

I. S c h v a l u j e :
Návrh města Kostelec nad Orlicí - sociální
odbor, na zajištění bezplatně sociálně
aktivizační sluţby pro čtyři děti z města
Borohrádek.
RO č. 1 - dotace úřadu práce na veřejnoprospěšné práce za XI. a XII./2009 ve výši
148.492 Kč.
RO č. 2 - dotace úřadu práce na veřejnoprospěšné práce za I. a II./2010 ve výši
64.320 Kč.
Ţádost k plánovanému telefonnímu vedení
firmy Telefónica O2 Czech republic, a.s. nad
pozemkem k.č. 187/2 v k.ú. Borohrádek.
Ţádost ÚZSVM k převodu pozemku p.č.
1039 v k.ú. Borohrádek.
Ţádost SDH Borohrádek o povolení pořádání
okrskové soutěţe v poţárním sportu dne
15.5.2010 od 7 do 13 hodin na místním
fotbalovém hřišti.
Ţádost SDH Borohrádek o povolení uţívání
městského majetku – hasičské zbrojnice a
vybrané poţární techniky pro potřeby nově
zřízeného kolektivu mladých hasičů.
Ceník inzerátů ve zpravodaji města
Borohrádek
Inzeráty soukromé: poděkování, vzpomínky
– bezplatně, ostatní ¼ stránky A4 – 40 Kč +
DPH, ostatní ½ stránky A4 – 80 Kč + DPH,
1 cm2 za 0,40 Kč + DPH.
Inzeráty firemní - ½ stránky A4 – 160 Kč +
DPH, stránka A4 – 320 Kč + DPH, 1 cm2 za
0,80 Kč + DPH.
Návrh nájemní smlouvy mezi městem
Borohrádek a firmou SMETANA EKO, s.r.o.
na pronájem pozemku p.č. 642/10 v k.ú.
Borohrádek, o výměře 40.534 m2.
Návrh nájemní smlouvy mezi městem
Borohrádek a firmou SMETANA EKO, s.r.o.
na pronájem pozemku pč. 523/1, 523/5,
523/12, 523/13, 523/15 – orná půda, v kú.
Borohrádek, o celkové výměře 24.286 m2.
Návrh nájemní smlouvy
mezi městem
Borohrádek a firmou GAPA spol. s r.o. na
pronájem pozemku p.č. 956/1 ostatní plocha
o výměře 60 m2 v k.ú. Borohrádek.
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12. Ţádost Domova důchodců Borohrádek o
povolení odloţení platby za odvoz TKO do
30.9.2010.
13. Výběr firem k oslovení na realizaci projektů
„Sníţení energetické náročnosti budov
školských zařízení“a „Úpravy ZŠ TGM.“
14. Zadání org. výběrového řízení na poskytnutí
úvěru agentuře Ing. Jan Tomek.
15. Dodatky č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3402/2007
a č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3582/2008 ve věci
úprav projektových dokumentací.
II. B e r e n a v ě d o m í :
1. Informace o výsledku jednání s polským
partnerem Gminou Cieplowody.
2. Nahlášení závad na domě čp. 573 v ulici
Jiráskova panem Františkem Liškou.
3. Informaci starosty o jednáních k opravám
komunikací II. a III. tříd v k.ú. Borohrádek.

Výtah z usnesení rady města ze dne 26.4.2010
Rada města Borohrádek
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

I. S c h v a l u j e :
Mandátní smlouvu pro stavební dozor a
koordinaci BOZP pro akci „Úprava ZŠ
T.G.Masaryka Borohrádek“.
Smlouvu o dílo na „Sníţení energetické
náročnosti budov škol. zařízení – autorského
dozoru“ s firmou BKN spol. s r.o.
Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě č. R00706
s f. RENARDS, s.r.o., kde daná sluţba
zahrnuje poskytování sluţeb technického
dozoru investora díla „Sníţení energetické
náročnosti
budov školských
zařízení
v Borohrádku“.
Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce: „Sníţení
energetické náročnosti budov školských
zařízení v Borohrádku“ a „Úpravy ZŠ TGM
v Borohrádku“.
Ţádost Euroregionu Glacensis na příspěvek
na provoz cyklobusů do Orlických hor ve
výši 1.000 Kč.
Rozšíření komise ţivotního prostředí o
nového člena – pana Podstávka Ondřeje.
Nájemní smlouvu na byt čp. 573, ulice
Jiráskova na základě pravidel pro
poskytování bydlení. Smlouva se uzavírá na
dobu určitou od 1.5.2010 do 30.4.2012.
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8.

9.

1.

2.

3.

4.

1.

Nájemní smlouvu na byt čp. 562, ul. Kout na
základě pravidel pro poskytování bydlení.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od
1.5.2010 do 30.4.2012.
Znovuinstalování mobilních WC na hřišti u
ZŠ TGM a písníku Zámlýní a to v období od
15.5.2010 do 15.9.2010.
II. B e r e n a v ě d o m í :
Výběr firmy z nabídek pro demolici
hospodářské části domu č.p.13, a to firmu
Pavel Gebert, Baarova 1379, Hradec Králové
ve výši 48.000 Kč.
Jednání s panem Grundlerem o jeho nabídce
na odkup pozemku a staveb a úkoluje
tajemníka dále ve věci jednat dle intencí rady
města.
Ţádost velitele jednotky JSDHO Borohrádek
o zakoupení ručních radiostanic pro jednotku
JSDH z důvodu výskytu závaţných problémů
s provozem stávajících s tím, ţe bude snaha
věc řešit z jiných finančních zdrojů. Úkol pro
starostu.
Dopis firmy Serafín Campestrini s.r.o. o
problematice platby dani z nemovitosti pro
rok 2010 ( 4 násobné navýšení).
III. Z a m í t á :
Ţádost ing. V. Bohuňka o schválení
mimořádných prací spojených se sněhovou
kalamitou a zpracování nového LHP
v rozsahu 25 hodin.

IV. O s v ě d č u j e :
1. Radu města dle § 45 ods. 5
volebního
zákona náhradníka z kandidátní listiny pana
Luďka Šrámka, který na nejbliţším zasedání
ZM sloţí slib.

Výtah z usnesení rady města ze dne 7.5.2010
Rada města Borohrádek
1.

2.

3.

4.

I. S c h v a l u j e :
Zadání vypracování statického posouzení
demolice domu čp. 13 na sousední dům
spolu s návrhem zabezpečovacích prací a
jejich ocenění.
Návrh na podání ţádosti na projekt:
Protipovodňová opatření města Borohrádek –
varovný a vyrozumívací systém.
Umístění bezdrátových hlásičů a dvou čidel
na sloupech veřejného osvětlení na
pozemcích v majetku města.
Návrh na dělení pozemku p.č. 902/12 v k.ú.
Borohrádek – oddělení části pozemku po
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.
2.

3.

stromořadí (ZM schválilo odkup od p.
Králíčka) z důvodu vysoké ceny stromořadí.
Ţádost na povolení stavebních úprav v bytě
573/4 Jiráskova 573.
Ţádost na prodej části pozemku č. 962/1 a
dále o nákup pozemku jeho nemovitosti
přilehlého.
Ţádost o pronájem pozemku p.č. 986/3 ( 70
m2) za účelem zřízení okrasné zahrady a
přístřešku na dřevo - s podmínkou, ţe bude
na pronajatém
pozemku zřízena pouze
okrasná zahrada, nikoliv přístřešek na dřevo.
Ţádost České pošty s.p. o výměnu
komunikace u terminálu SAZKA – umístění
parabolické antény vně objektu
( boční zeď nebo střecha).
Návrh smlouvy o dílo – „Úpravy Základní
školy T.G.Masaryka v Borohrádku
autorský dozor“ mezi městem Borohrádek a
firmou BKN spol. s r.o. v celkové výši
27.600 Kč včetně DPH.
Smlouvu o dílo mezi městem Borohrádek a
firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, Pšeník
376/11 – závazek zhotovitele zpracovat
nezbytné podklady spojené s podáním ţádosti
o dotaci a následně realizaci projektu
s názvem „Zpracování digitálního plánu a
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému pro město Borohrádek“.
Příspěvek na nákup pohárů a medailí pro III.
ročník memoriálu Tomáše Došela dne
19.6.2010.
Ţádost na příspěvek konání aerobic maratonu
dne 15.5.2010 v místní tělocvičně ZŠ TGM
ve výši 600 Kč.
I. B e r e n a v ě d o m í :
Výsledky zápisu do MŠ Borohrádek ve
dnech 26. - 28.4.2010.
Informaci o konání výběrového řízení na
obsazení místa ředitele ZŠ TGM Borohrádek
dne 24.5.2010 ve 13.30 hod. – výběrová
komise následujícího sloţení: Mgr. Jindřich
Vašíček, předseda, Zdeněk Cablk, Mgr.
Jindřiška Řezníčková, Zdeněk Morávek,
Lenka Faltysová, PaedDr. Antonín Kačírek,
Mgr. Svatava Odlová.
Informaci SPOZ o změně poskytování
finančního a hmotného daru při příleţitosti
vítání nových občánků města Borohrádek a
to následovně: místo předání částky 4.000 Kč
v hotovosti bude rodičům občánka předáván
certifikát pro převzetí vkladní kníţky - ke

kontu vedenému u České pošty, s.p.
s vkladem 4.000 Kč
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Výtah z usnesení rady města ze dne 24.5.2010
Rada města Borohrádek
I. S c h v a l u j e :
1. Zadávací podmínky na poskytnutí úvěru
bankou na akce „Sníţení energetické
náročnosti školských budov spojenou
s rekonstrukcí sociálního zařízení v ZŠ
TGM Borohrádek“
2. RO č. 6 – dotace úřadu práce na
veřejnoprospěšné práce ve výši 32.160
Kč.
3. Ţádost Leteckých sluţeb Hradec Králové
a.s. o sponzorování akce OPEN SKIES
FOR HANDICAPPED dne 26.6.2010 na
letišti Hradec Králové formou poţárního
zabezpečení jednotkou SDH Borohrádek
4. Záměr pronájmu časti pozemku p.č.
204/3.
5. Program jednání zastupitelstva města dne
7.6.2010 v 17.00 hod.
6. Směrnici k ocenění pozemků reálnou
hodnotou s účinností od 1.5.2010.
7. RO č. 7 – dar Českému rybářskému svazu
na konání rybářských závodu dne
5.6.2010 ve výši 3.000 Kč
8. Úhradu částky 7.391 Kč předepsanou
DSO Poorlicko za zpracování studie
výstavby sběrných dvorů pro obce na
území DSO Poorlicko.
9. Dodatek ke smlouvě č. 9032/I/1mandátní smlouvě ze dne 16.11.2009
s firmou DABONA s.r.o. o investičním
dozoru na projekt: „Úprava ÚP města
Borohrádek“.
1.

2.

3.

II.
Bere na vědomí:
Stav příprav studie „Výstavby sběrných
dvorů pro obce na území DSO
Poorlicko“.
Oznámení o plánované rekonstrukci
venkovních vedení nízkého napětí v obci
Šachov.
Výpověď z nájmu nájemcem, v čp. 562,
ulice Kout, Borohrádek k 1.8.2010.

III. U k o n č u j e :
1. Nájemní smlouvu na pronájem pozemků
mezi městem Borohrádek a českým
rybářským svazem, místní organizací, na
pozemku p.č. 229/2 v k.ú. Borohrádek (
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rybník Zámlýní) – její ukončení z důvodu
uzavření mandátní smlouvy s výše
uvedenou organizací.
Usnesení zastupitelstva města Borohrádek ze
dne 7.6.2010
I. B e r e n a v ě d o m í :
1. Zprávu o plnění úkolů z minulého
usnesení
2. Doplnění člena zastupitelstva (Luděk
Šrámek)
3. Studii výstavby sběrných dvorů pro obce
na území DSO Poorlicko.
4. Závěrečný účet, včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření DSO Tichá
Orlice.
II. S c h v a l u j e :
1. Program zasedání v předloţeném znění.
2. Návrhovou komisi ve sloţení:Ing. Václav
Štefan, Libor Kašpar, Petra Matějíčková.
3. Způsob volby nového člena rady města
veřejným hlasováním.
4. Volbu nového člena rady města pana
Jiřího Špinara.
5. RO č.8 - navýšení příjmu o 422.000 Kč
za nájem z pozemků.
6. RO č.9 - příjem 378.000 Kč příspěvek na
ţáky od obcí.
7. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na realizaci akce „Sníţení energetické
náročnosti školských budov“ - vítěznou
firmu STATING, s.r.o., Kostelec n. Orl.
8. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
na realizaci akce „Úpravy ZŠ TGM v
Borohrádku“ - vítěznou firmu STATING,
s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
9. Celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2009, včetně zprávy
Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje
o
výsledku
přezkoumání
hospodaření města za rok 2009
s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
tato opatření: Zálohové faktury na
předplatné časopisů se budou vţdy
účtovat na účet 314 – poskytnuté
provozní zálohy. Akceptuje vydání
směrnice č.3/2010 k opravným účetním
dokladům.
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10. Návrh podání ţádosti ke Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje o
zařazení
lesů
v majetku
města
Borohrádek
do
kategorie
lesů
příměstských a se zvýšenou rekreační
funkcí dle § 8 odst. 2 písm. c) zák. č.
289/1995 Sb. o lesích, ve znění
pozdějších předpisů o celkové výměře
85,8843 ha.
11. Záměr odkoupení pozemků p.č. 917/3 –
orná půda o výměře 532 m2 a p.č. 917/4 –
trvalý travní porost o výměře 202 m2,
v k.ú. Borohrádek.
12. Záměr odprodeje části pozemku p.č.
962/1 – ostatní plocha v k.ú. Borohrádek.
13. Záměr odkoupení části pozemku p.č. 65 –
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Borohrádek.
14. Záměr bezúplatného převodu pozemků v
k.ú Zdelov: pozemek p.č. 807/1 – ostatní
plocha o výměře 6853 m2 a p.č. 807/4 –
ostatní plocha o výměře 25 m2, na obec
Zdelov.
15. Smlouvu o zřízení zástavního práva na
bytovou jednotku č. 554/4 v domě čp.
554 na parcele č. st. 840 v k.ú.
Borohrádek, včetně spoluvlastnického
podílu
v rozsahu
7110/64111
na
společných částech budovy čp. 554 a
spoluvlastnického
podílu
v rozsahu
7110/64111 k parcele č. st. 840 v k.ú.
Borohrádek k zajištění pohledávky ve
výši 210.000 Kč ve prospěch zástavního
věřitele Wűstenrot - stavební spořitelna
a.s., IČ: 47115289, se sídlem Na
Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4.
16. Prodej bytové jednotky č.554/10 v
bytovém domě čp. 554, Nádraţní ulice,
Borohrádek na pozemku p.č. st 840 v k.ú.
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 dni
12.11.2009, čj. V- 4817/2009-607 za
kupní cenu 470.202 Kč současnému
nájemci, bytem Borohrádek, Nádraţní
554.
17. Prodej
bytové
jednotky
č.554/9
v bytovém domě čp. 554, Nádraţní ulice,
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Borohrádek na pozemku p.č. st. 840
v k.ú.
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 dni 12.11.2009, čj. V4817/2009-607 za kupní cenu 271.011
Kč,
současnému
nájemci,
bytem
Borohrádek, Nádraţní 554.
18. Prodej
bytové
jednotky
č.554/2
v bytovém domě čp. 554, Nádraţní ulice,
Borohrádek na pozemku p.č. st. 840
v k.ú.
Borohrádek,
v rozsahu
dle
prohlášení vlastníka budovy ze dne
27.října 2009, učiněné podle § 4 zákona
č. 72/1994 Sb., bylo zapsáno katastru
nemovitostí s právními účinky vkladu
práva ke dni 12.11.2009, čj. V4817/2009-607 za kupní cenu 578.101
Kč, do společného jmění manţelů, bytem
Borohrádek, Nádraţní 554.
19. Smlouvu o dílo na zpracování: Studie
dopravního
řešení
křiţovatky „U
statku“na silnici č. I/36.
20. Smlouvu o dílo na zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí
v lokalitách „Západní louka“ a „Za
statkem“ a zároveň revokuje usnesení ZM
ze dne 01.03.2010.
21. Pro volební období 2010 – 2014 počet 15
členů zastupitelstva města.
22. Posílení kapitoly chodníky, komunikace
ve výši 422.000 Kč.
23. Zadání zpracování projektu kanalizace na
Bělidle.
24. Dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování
úpravy ÚP ve zkráceném termínu.
III. N e p ř i j a l o s t a n o v i s k o :
1. Záměr výstavby sběrného dvora na
základě studie pro obce DSO Podorlicko.
IV. U k l á d á r a d ě m ě s t a :
1. Zabezpečit úpravu komunikace v ulici
Nerudova.
2. Zabezpečit
průjezdnost
ulice
Bezejmenná základě poţadavku hasičů.
3. Řešit moţnost přesunu uloţiště větví.
4. Pokračovat
v
propagaci
prodeje
hasičského auta.
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Slovo starosty
Jarní deště vystřídalo prosluněné léto, které
nám nabízí úţasnou paletu barevné krásy, která
přispívá
k příjemné
atmosféře
tohoto
nejkrásnějšího období roku. Je to období, kdy
tradičně zpomalujeme to šílené tempo, které nás
pohltilo, nedovolí nám vydechnout a my pak
často pouţíváme slova a věty jako: Počkejte,
promiňte, nemáme čas, nestíháme, omluvte nás,
a podobně.
Je to signál, ţe je nejvyšší čas, abychom si
uvědomili, ţe i náročná práce musí mít své
hranice, a proto je potřeba zpomalit, pokud
moţno i zastavit a vyuţít „sluneční svit na dobití
energie“ a načerpání nových sil pro další období,
které kaţdého z nás do konce roku čeká.
Léto nám přece nabízí prostor pro romantické
večery, posezení s přáteli, pro výlety a
zaslouţenou dovolenou.
Já osobně přeji kaţdému, aby měl co nejlepší
podmínky pro chvíle odpočinku a klidu, aby měl
moţnost obohatit svůj ţivot o nové záţitky a
nová poznání.
Z pohledu pracovníků našeho úřadu to letos tak
jednoduché mít nebudeme. Čekají nás akce,
které se v jiném čase neţ o prázdninách,
realizovat nedají, a tak musíme vydrţet a
dokončit vše, co jsme si pro dané období
v programu obnovy a rozvoje města uloţili.
Mám na mysli především velkou akci, kterou je
rekonstrukce naší základní školy T.G.M, která
spočívá v zateplení fasády, výměně oken a
vstupních dveří, částečné výměně střešního
pláště a kompletní rekonstrukci sociálních
zařízení. Podobný projekt se zrealizuje i
v mateřské škole, kde se provede celkové
zateplení, výměna oken a vstupních dveří. Na
obě tyto akce se nám podařilo získat souhrnnou
dotační podporu ve výši 10,7 milionů korun,
kterou město navýší z vlastních zdrojů na
celkově rozpočtovanou částku 18,5 milionů
korun. Očekávaným přínosem by pak mělo být
kromě pěkných fasád a zlepšení celkového
prostředí, výrazné šetření nákladů, vynaloţených
na topná média v předpokládaném ročním
objemu více neţ 350.000 Kč. Celkové roční
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náklady na topení činí pro Vaši představu
v těchto dvou objektech více neţ jeden milion
korun.
Další akcí, kterou připravujeme, bude avizované
zbourání rohového domu na náměstí, čímţ
vytvoříme podmínky pro Ředitelství silnic a
dálnic k plánované rekonstrukci této důleţité,
avšak dosud značně nepřehledné křiţovatky.
Pro informaci ještě uvedu, ţe v těchto dnech
dokončujeme s dotační podporou „Revitalizaci
centra Šachova,“ která se dle vyjádření
odborníků povedla a mohu doporučit kaţdému,
aby si na Šachovský kopec vyšlápl. Kromě toho,
ţe se potěšíte pohledem na okolní krajinu, budete
moci posedět v pěkném prostředí na nových
lavičkách a pokud vezmete sebou i své děti,
můţete jim dopřát dovádění na hracích prvcích
nového dětského hřiště. I toto dílo v hodnotě 3,4
milionů korun, které povaţujeme za I. etapu
rozvoje místní části Šachova, je součástí
programu trvalého rozvoje územního celku
našeho města.
Konec léta si uţijeme na II. ročníku festivalu
borohrádeckých kapel a na září chystáme oslavy
130. výročí zaloţení našeho Hasičského sboru,
coţ povaţujeme za významnou historickou
událost.
Pěkné a pohodové léto přeje Vám všem
Milan Maček, starosta

Víte ţe ……
-

28. 8. 2010 se pořádá na fotbalovém
hřišti II. ročník hudebního festivalu
„BOROHRÁTKY“.

-

pohotovost pro poruchy vody na území
Borohrádek a Šachov - na telefonních
číslech 494 539 110 nebo 724 207 360.

-

kontejner na velkoobjemový odpad je
otevřen od 1.5.2010 kaţdou sobotu od
9.00 hodin do 13.00 hodin.
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Informační servis městského úřadu
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
Adam Fořt
Natálie Tuljová
Petr Kyncl
Vít Záleský
Anna Lišková

nar. 08.04.2010
nar. 12.04.2010
nar. 16.04.2010
nar. 19.04.2010
nar. 13.05.2010

Gratulujeme!

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Datum
10.07..
11.07..
17.07..
18.07..
24.07..
25.07.
31.07..
01.08..
07.08..
08.08..
14.08..
15.08..
21.08..
22.08..
28.08.
29.08..
04.09.
05.09..
11.09..
12.09..

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
jméno lékaře
adresa ordinace
telefon
MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 344, Opočno
494 667 154
MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
494 622 114
MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
494 371 782
MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
494 371 781
MUDr. Vyčítalová Marie
Dr. Lützowa 244, Vamberk
494 541 757
MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129, Solnice
494 596 732
MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec n.O.
494 323 152
MUDr. Benešová Růţena
Tyršova 464, Dobruška
494 622 040
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště n. O.
494 371 088
MUDr. Beránková Lucie
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O.
494 371 783
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby n.O.
494 383 417
MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněţnou
494 515 695
MUDr. Dušková Helena
Záhumenská 445, České Meziříčí
494 661 102
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov n. K.
494 531 955
MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166, Rychnov n. K.
494 539 225
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec n. O.
494 323 958
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov n.K.
494 532 330
MUDr. Jeţková Marie
Komenského 481, Kostelec n.O.
494 321 511
MUDr. Kahlerová Blanka
J. Pitry 448, Opočno
494 667 123
MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
494 596 174

PODĚKOVÁNÍ
Město Borohrádek děkuje všem občanům, kteří svými dary přispěli k výsledku humanitární sbírky
uspořádané dne 31.5.2010 a 1.6.2010 pro Diakonii Broumov. Sebralo se významné mnoţství potřebného
materiálu, jehoţ část směřovala i do oblastí postiţených povodněmi.
Děkujeme rovněţ za organizační pomoc členkám Klubu důchodců Borohrádek, které se jiţ tradičně na
těchto sbírkách podílejí.
/RED
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Zprávičky ze škol

Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Koncert ţáků hudebních krouţků

Přednáška se mi moc líbila, protoţe vyprávění
bylo zajímavé a dozvěděl jsem se spoustu
nových věcí.
Vojtěch Pulec, VII.A

Na projektové setkání z Borohrádku do
Portugalska

Ve středu 19. 5. 2010 se rozezněla hala ZŠ TGM
známými melodiemi v duchu lidových písní a
country. Konal se koncert ţáků hudebních
krouţků flétny a kytary. I kdyţ většina dětí hraje
teprve od října a někteří museli překonat velikou
trému, vystoupení se jim vydařila. Potěšili tak
publikum, které se sešlo v překvapivém počtu a
které potleskem ocenilo nejen výkon, ale i
nadšení vystupujících. A o tom, ţe hráli opravdu
dobře, svědčí i to, ţe si nejeden posluchač
podupával do rytmu nebo dokonce i zpíval.
Barbora Vošlajerová, vedoucí kroužku

Myslivecká beseda
Dne 2. 6. 2010 jsme měli ve třídě besedu o
myslivosti. Hovořil k nám pan doktor Jiří
Herold, který nám přednášel o lesní zvěři a jejím
chování.
Přinesl nám ukázat lovecký tesák se
závazákem, coţ byla v dřívější době zbraň na
divoké kance. Vyprávěl nám o loveckých psech,
o vyuţití konkrétních plemen. Poučil nás o
schopnosti dravců vidět svou kořist i na více neţ
1,5 km za letu a poodhalil nám tajemství, jakým
způsobem se dá rozeznat stáří muflona podle
rohů. Také jsme se dozvěděli, jak se správně
chovat v lese, abychom neubliţovali přírodě a
ţivočichům, kteří v ní ţijí.
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V rámci projektu Comenius - Partnerství škol
jsme strávili minulý týden v portugalské Leirii.
Naše škola se účastní dvouletého projektu
European Puzzle. Vedle nás a Portugalců na
projektu pracuje Lotyšsko, Polsko, Maďarsko,
Slovinsko, Řecko, Bulharsko a Rumunsko.
Úkolem setkání devíti států v Portugalsku bylo
představit typickou národní hru. My jsme
připravili prezentaci nohejbalu za pomoci videa i
názorné ukázky, do které se zapojovali postupně
zástupci dalších států. Během týdne jsme si
prohlédli Lisabon, zahráli si pláţový fotbal na
pobřeţí
Atlantického
oceánu,
navštívili
historickou Sintru či středověký Obidos.
Samozřejmě jsme porovnávali naši školu se
školou v Leirii a těšíme se, aţ Portugalce i
kamarády z dalších zemí přivítáme v březnu
příštího roku v Borohrádku. Letos je ještě před
námi projektové setkání v Lotyšsku a Maďarsku.
Do Portugalska teď zasíláme ještě jednou naše
obrigado - děkujeme.
Iva Přibylová
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Pasování rytíře Rubikonu
Naše základní škola se v tomto školním roce
zúčastnila spolu s dalšími sedmi školami
pilotního projektu zaměřeného na posilování
morálních hodnot a rozvoj mezilidských vztahů.
Jedná se o projekt "RUBIKON - škola hrou v
21. století", který podporuje Akademie
J.A.Komenského v Jičíně, výuka probíhala v
rámci hodin etické výchovy. 15. června 2010 se
na naší škole konalo slavnostní vyhodnocení
první části projektu, všem zúčastněným ţákům
byly předány pamětní diplomy a ten nejlepší byl
pasován na rytíře. Rytířem Rubikonu se jako
první u nás stal Vojta PULEC ze VII.A a na
památku dostal stříbrný prsten se dvěma R.
Blahopřejeme!

Církevní základní škola Borohrádek
Myslivecké povídání a putování
V rámci předmětů přírodověda a prvouka si pro
nás p. učitel Mgr. Moravec připravil přednášku o
myslivosti, ochraně přírody a o činnosti MS
Orlice Borohrádek, jehoţ je členem. Dozvěděli
jsme se, jak sdruţení funguje, kde má své
hranice, jakou loví zvěř a jak se o ni celoročně
stará. Měli jsme moţnost zhlédnout také trofeje,
vycpaniny, vábničky, střelivo a krásné
zbraně.

Eva Bartošová

Sportovní den 24. 6. 2010
Ţáci druhého stupně si předposlední školní den
zpestřili sportováním. Soutěţili ve fotbale,

přehazované, skoku do dálky, běhu na 60 m a
800 m. Nebyly důleţité jenom výsledky, ale
především radost z pohybu a zábavy s kamarády.
Upozorňuji na novinku – zřízení kanálu na
serveru YouTube, pomocí něhoţ bude moţné
sledovat
videa
ze
školních
akcí
(http://www.zsboro.cz). Jiţ nyní zde najdete
video ze sportovního dne a prezentaci nohejbalu
připravenou pro setkání v Portugalsku.
Iva Přibylová
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Na tuto přednášku navazovaly podle počasí
vycházky do přírody. Navštívili jsme některé
krmelce, zásypy, posedy a kazatelny MS Orlice.
Po cestě jsme si povídali, hráli hry a poznávali
krásy přírody okolí našeho města.
Těšíme se na další podobná putování a povídání.
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ohněm a vypili snad hektolitr výborné malinové
limonády. Počasí nám přálo. Opálení, unavení a
šťastní jsme se vraceli do Borohrádku.
Závěr školního roku na CZŠ Borohrádek
CZŠ Borohrádek pojala závěr školního roku
netradičně. Od pondělí 21. června do pátku

Návštěva v Pobytovém centru v Kostelci nad
Orlicí
V úterý 11. května navštívil 3., 4. a 5. ročník
Pobytové centrum v Kostelci n. Orlicí. Seznámili
jsme se s cizími příslušníky bez domova, kteří
našli u nás azyl. Ţijí v pěkném prostředí, mohou
si vařit v kuchyňkách svá národní jídla, jejich
děti zde chodí do školy. Také mají přístup
k telefonu a na internet, aby se mohli spojit se
svými příbuznými v rodných zemích.
Po prohlídce prostor centra jsme ochutnali sladké
dobroty jejich národních specialit a obdrţeli
recepty těchto kulinářských výtvorů.

Den dětí na faře v Týništi nad Orlicí
V pátek 28. května jsme oslavili den dětí u p.
faráře Ivana Havlíčka na faře v Týništi nad
Orlicí. Pan farář s farníky si pro nás připravili
veselé dopoledne plné her a soutěţí. Po
vyhodnocení jsme si společně opekli vuřty nad
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25. června jsme si naplánovali samé sportovní a
poznávací akce. V pondělí jsme se dozvěděli, co
nás bude čekat v následujících dnech. V úterý
jsme navštívili hrad Potštejn, kde pro nás byl
připraven zajímavý program a oběd. Ve středu
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jsme zaţili sportovní olympiádu s kamarády ze
Ţďáru nad Orlicí.
Ve čtvrtek jsme tábořili u rybníka ve Velinách,
kde jsme poznávali okolní přírodu a pekli si
vuřty na ohni. V pátek jsme akce vyhodnotili a
plni záţitků jsme nesli domů diplomy a věcné
ceny. Rozzářená očka dětí byla pro nás odměnou
a sebereflexí, ţe se akce vydařily.
Výsledky výtvarných soutěţí
V dubnu se několik dětí z naší školy zúčastnilo
dvou výtvarných soutěţí. První soutěţ s názvem
Proměny stromů vyhlásilo Pobytové středisko
v Kostelci n. O. Na začátku května zorganizovali
vernisáţ ze všech přijatých výtvarných děl
z osmi různých škol, při které vyhlásili vítěze
všech kategorií. Mezi vítězi se na krásném
druhém místě umístila Terezka Tlustá, která si
přivezla diplom a věcnou odměnu. Druhé
soutěţe vyhlášené Církevní základní školou
svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí se
zúčastnily čtyři naše ţákyně: Tonička
Suchánková, Terezka Tlustá, Pája Labíková a
Natálka Kašparová. Všechna děvčata byla
odměněna diplomem a Tonička, Terezka a Pája
navíc ještě dárečky za umístění na třetím místě
ve své kategorii. Blahopřejeme!

hasičů z polské strany. Po skončení soutěţe jsme
měli příleţitost ve velmi příjemné atmosféře
prodiskutovat různá témata a vyměnit si
zkušenosti a poznatky z naší činnosti.

I kdyţ to byl jen jednodenní zájezd, vyhodnotili
jsme jej jako přínosný a inspirativní pro naši
hasičskou činnost. Líbilo se nám zázemí
jednotky v Cieplowodech, velká popularita
jednotky mezi občany, podpora vedení obcí, ale
také odpovědný přístup k plnění poslání od
samotných členů hasičských sborů.

CZŠ Borohrádek

Návštěva hasičů v druţební obci
Cieplowody
Dne 30.5.2010 se zúčastnili jako hosté, zástupci
naši Jednotky dobrovolných hasičů společně se
starostou města panem Milanem Mačkem
závodů hasičských druţstev gminy (oblasti)
Cieplowody. Závody probíhaly v rámci projektu
příhraniční spolupráce Euro regionu Glacensis
na místním fotbalovém hřišti a soutěţe se
zúčastnilo celkem 7 druţstev místních jednotek
dobrovolných hasičů. Soutěţilo se dle
podobných pravidel jako u nás a vystoupení
soutěţících mělo velmi dobrou úroveň a
potvrdilo informace o vysokých kvalitách kolegů
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Touto účastí jsme také oplatili našim kolegům
návštěvu z minulého roku, kdy se hasiči
z Cieplowod zúčastnili slavnostního křtu a
uvedení do provozu našeho nového hasičského
vozidla.
Oldřich Horníček
Starosta JSDH Borohrádek
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Poděkování
ZO KSČM Borohrádek děkuje všem 128 voličům v Borohrádku, kteří dali svůj hlas straně, která drţí své
slovo, nefiguruje v ţádných podvodech a i přes nepřízeň medií obhájila, i díky Vašim hlasům, jako jediná
parlamentní strana počet 26 poslanců v Parlamentu České republiky.
Ing. Palhoun

Chceme touto cestou vyjádřit poděkování základní škole T.G. Masaryka za svědomitou a empatickou
práci se ţáky s postiţením. Spolupráce s vedením školy, pedagogy, příp. asistenty je výborná.
Mějte všichni klidné léto.
Speciálně pedagogické centrum Mgr. Iva Doudová, zástupce ředitelky pro SPC Náchod

Akademie Jana Amose Komenského o.s., oblast Jičín, Havlíčkova 177, 506 01 Jičín, Tel.: 493 532 505, tel./fax: 493 535 788

„PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ“ je v polovině
Partnerské školy projektu Rubikon začaly během měsíce června pasovat své „rytíře“. Všichni ţáci, kteří
se svými připomínkami podíleli na vývoji hry, obdrţeli při slavnostním předávání diplom a rytíři navíc
jako odměnu za své zásluhy a chování získali prsten rytíře Rubikonu. Pasování proběhlo ve slavnostním
duchu a kromě pilotních učitelů a členů projektového týmu se pasování účastnili také starostové měst a
ředitelé škol. Do současné doby proběhlo pasování rytířů na ZŠ Komenského v Hořicích, na ZŠ ve
Smiřicích, na ZŠ v Borohrádku a na ZŠ v Náchodě. V Jičíně proběhne společné ocenění dvou jičínských
škol v Porotním sále jičínského zámku na Valdštejnově náměstí 29. června od 9 hodin, v Dubenci budou
ţáci oceněni 29. června od 11 hodin a ZŠ Lázně Bělohrad se na ceremoniál chystá v pondělí 28. června
2010 od 9 hodin. Pasování rytířů a poděkování ţákům je zároveň ukončením první části ostré pilotní
výuky Rubikonu. Rozšířená verze Rubikonu čeká ţáky od září 2010, kdy se k nim připojí i další školy
z Královéhradeckého kraje.
Andrea Puršová DiS
Odborná asistentka projektu

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem
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Kulturní rubrika
VI. Májové odpoledne a Dětský den
Tato akce se stala jiţ neodlučitelnou součástí
kulturního programu města Borohrádek a přilákala
velké mnoţství nejen místních občanů. Hledání
vhodného termínu nebylo pro pořadatele snadné, to
hlavně s ohledem na stále nepříznivé počasí a
neznámý termín voleb. Nakonec se termín 22.

květen 2010 ukázal jako šťastná volba, ač ráno při
rozhodování, zda na hřišti či v sokolovně, to
jednoznačně nevypadalo. Při sestavování programu
se letos prvně zařadilo vystoupení zahraničních
účinkujících, z druţebního města Cieplowody
z Polska, které se uskutečnilo díky finanční
podpoře evropských fondů, konkrétně projektu:
Rozvoj příhraniční spolupráce mezi obcemi

Cieplowody a Borohrádek, registrační číslo CZ.
3.22/3.3.02/09.01193, jeţ podporuje i další
kulturně-společenské akce v letošním roce.
Pořadatelé a organizátoři, kteří sestavovali
celodenní program pro všechny věkové kategorie,
vycházeli z odezvy minulých ročníků, a tak nešlo
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vypustit rybářské závody o pohár starosty pořádané
MO ČRS Borohrádek, zvěřinové hody v restauraci
„Na Náměstí“, ani dechovku ze ZUŠ Týniště nad
Orlicí.
Dopolední program pro ty nejmenší začal o půl
desáté a končil po půl jedné. Díky doprovodným
pouťovým atrakcím bylo hřiště plné dětí od těch
nejmenších aţ po ty starší, pro které byla letos
prvně zařazena ukázka zásahu vězeňské sluţby
z Hradce Králové, která si získala mimořádný
ohlas, jejím aktérům touto cestou za dobrý nápad
děkujeme.
Odpolední program zahájilo netradiční fotbalové
utkání maminek s dětmi za podpory rodinných
příslušníků, ale i dalších fandících diváků. Koncert
jiţ zmiňované dechové hudby s maţoretkami
z Pardubic předcházel vystoupení očekávaného
imitátora a zpěváka Vladimíra Hrona s jeho
narozeninovou abecedou hvězd. Aplaudující
obecenstvo nenechalo nikoho na pochybách, ţe se
vystoupení líbilo a opravdu pobavilo všechny
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přítomné.
Po krátké přestávce přišlo na řadu vystoupení
aerobiku dětí ze základní školy TGM a dětí CZŠ.
Podpora diváků vytvořila účinkujícím příznivou
atmosféru a vystoupení bylo velmi působivé. Po
drobné přestávce a vyladění některých potíţí
v komunikaci přišlo ke slovu vystoupení návštěvy
z Polska. Zahájili je ukázkou bojových umění
Taekwondo, kde se představili jak ti nejmenší
navštěvující kurzy tohoto sportu, tak jejich
instruktoři, jeţ jsou drţiteli mistrovských ocenění
jak v měřítku Evropy, tak Světa. Pro mnohé to bylo
velmi atraktivní a inspirativní vystoupení.
Pokračovala klidnější část programu, kdy pěvecký
sbor odzpíval jak polské lidové, tak i jiţ zlidovělé
písničky, následovala ukázka standardních tanců

v podání polských dětí. Celé vystoupení bylo
rovněţ oceněno velkým potleskem.
Další asi půlhodinu pořadatelé neplánovali a ani si
ji snad nepřáli. Čekání na Petru Černockou, která
měla vystoupit v 18.30 hodin, vyplnila obrovská
průtrţ mračen, která návštěvníky doslova nahnala

14

pod střechy kabin a pod deštníky, zároveň však
hřiště zalila vrstvou vody tak, ţe byl ohroţen další
pořad. Nakonec se však znovu ukázalo slunce a
program Petry Černocké přiměl diváky usednout
na lavičky v hledišti, které obětavé organizátorky
vysoušely od četných kapek vody. Vystoupení
ukázalo, ţe to Petra Černocká umí jak s malými

diváky, ale získá si i ty starší pamětníky začátků
jejího
uměleckého
zrání.
Po
nekončící
autogramiádě, společném fotografováním a vlastně
uţ v jejich průběhu se v restauraci Sport chystala
hudební skupina Trumf k večerní taneční zábavě,
která se jiţ nedala s ohledem na nezpůsobilý terén
pořádat venku. Z ohlasů přítomných bylo patrno,
ţe skupina zaujala a taneční veselí nebralo konce.
Kdyţ se chýlila 22. hodina, venkovní parket
osvítily ohně z hořících antických mís a schylovalo
se k poslednímu vystoupení Májového odpoledne,
kterým byla ohňová show. Tříčlenná skupina
účinkujících předvedla vystoupení, jeţ bylo velmi
netradiční a působivé. Tmou zahalené pódium
osvětlované pouze planoucími loučemi, řetězy a
meči, emotivní hudba, kouzlo orientálních tanců a
za tím vším uznalý potlesk přítomných diváků. A
to uţ byl konec celodenního programu, který byl
obsahoval téměř 16 hodinách zábavy a aktivního či
pasivního odpočinku. Snahou pořadatelů bylo
vytvořit dostatečný prostor pro uspokojení většiny
občanů, které tento druh zábavy zajímá. Spolu se
zástupci TJ Lokomotiva Borohrádek, provozovateli
restaurace Sport, zástupci škol a sportovních a
tanečních oddílů působících ve městě a také za
velké podpory diváků a posluchačů snad lze říci, ţe
se tento den povedl. A co závěrem? Snad jen přání,
aby ten příští byl zase ještě o něco lepší.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ
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Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Skvělá sezona Borohrádeckého fotbalu
2009-2010
Okresní přebor
MUŢI- Postup do B třídy.
Celkově jsme skončili na skvělém 2.místě
( 19 – 3 – 4 ) 60 bodů skóre 89:26
nejlepší střelci:
Matějus Pavel - 21 gólů
Sazima Radek - 13 gólů
Matějus Jan - 12 gólů
Čermák Jakub - 8 gólů
Vojnar Miloň - 8 gólů
Čermák Jakub - 7 gólů
ELÉVOVÉ
Premiérová sezona a naši borci celou soutěţ
s přehledem vyhráli 1.místo
( 24 – 0 – 2 ) 72 bodů skóre 108:23
nejlepší střelci:
Duda Jiří - 56 gólů
Buriánek Ondřej - 14 gólů
Sedlák Dan - 14 gólů
Chudoba Pavel - 11 gólů
Kněţour Jakub - 9 gólů
Kapucián Štěpán - 8 gólů
PŘÍPRAVKA - I
Druhá sezona se hráčům povedla a opět patřili
mezi ty lepší.
4. místo ( 24 – 11 – 3 ) 83 bodů skóre 88:21
nejlepší střelci:
Pelc Filip - 29 gólů
Janeček Martin - 19 gólů
Bárta Ondřej - 8 gólů
Sedlák Jakub - 8 gólů
Moravec David – 6 gólů
Nyč Matěj – 6 gólů
FOTBALOVÝ VÍKEND
V BOROHRÁDKU
Na konci sezony uspořádala TJ Lokomotiva
Borohrádek pod záštitou města Borohrádek
fotbalový víkend. V sobotu 19.6.2010 se na
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místním hřišti uskutečnil jiţ III. ročník
Memoriálu Tomáše Došela ve fotbale přípravek
(ročník 2001 a mladší). V neděli 20.6.2010 se
hrálo přátelské utkání s polským týmem
Cieplowody. Fotky naleznete na stránkách TJ
Lokomotiva Borohrádek.
III.ročník Memoriálu Tomáše Došela
Turnaj mladých nadějí ve fotbale
( ročník 2001 a mladší )
Dne 19.6.2010 se v Borohrádku na místním
hřišti uskutečnil jiţ III. ročník Memoriálu
Tomáše Došela. Na turnaj se přihlásilo celkem 9
týmů
TJ LOKOMOTIVA Borohrádek A
TJ LOKOMOTIVA Borohrádek B,
Rychnov nad Kněţnou B
Vamberk
Třebechovice pod Orebem
Rokytnice v Orlických horách
Albrechtice nad Orlicí
Opočno
a zahraniční host Cieplowody (Polsko)
Zápasy ve skupině:
skupina A
Borohrádek A – Vamberk 0:0
Borohrádek A – Rokytnice v O.h. 0:0
Borohrádek A – Rychnov n.K. 2:0
Borohrádek A – Opočno 1:0
Vamberk – Rokytnice v Orl.h. 1:0
Vamberk – Rychnov n.K.3:0

Vamberk – Opočno 1:3
Rokytnice v O.h. – Rychnov n.K. 0:0
Rokytnice v O.h. – Opočno 0:2
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Rychnov n.Kn. – Opočno 0:3
(1. Opočno, 2. Borohrádek A, 3. Vamberk,
4. Rokytnice v Orl.h., 5. Rychnov n. Kněţnou)
skupina B
Cieplowody – Albrechtice n.O.1:4
Cieplowody – Třebechovice p.O. 1:5
Cieplowody –Borohrádek B 0:1
Albrechtice n.O. – Třebechovice p.O. 0:1
Albrechtice n.O. – Borohrádek B 1:0
Třebechovice p.O. – Borohrádek B 0:0
(1.Třebechovice p.O., 2.Albrechtice n.Orl., 3.
Borohrádek B, 4. Cieplowody)
Zápasy o 1.-5.místo (započítávají se zápasy ze
skupin)
skupina C
Opočno – Třebechovice p.O. 0:0
Opočno – Albrechtice n.O. 2:0
Borohrádek A – Třebechovice p.O. 0:1
Borohrádek A – Albrechtice n.O. 2:0
Vamberk – Třebechovice p.O. 0:0
Vamberk – Albrechtice n.O. 3:1

Nejlepší brankář:
Janeček Martin (Borohrádek A“)
Nejlepší střelec:
Bílek Vojtěch (Opočno)
PŘÁTELSKÉ MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ –
MUŢI
Borohrádek – Cieplowody 15 : 9
(střelci: Matějíček Jan 4x, Čermák Jakub 3x,
Matějus Pavel 2x, Nývlt Jan 1x, Sazima Radek
1x, Kašpar Libor 1x, Moravec Martin 1x, Vojnar
Miloň 2x)
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům za
výkony, které předvedli na hřišti, rozhodčím
p.Davidovi, p.Čermákovi a p.Hunalovi a městu
Borohrádek. Tento projekt je spolufinancován
z prostředků
ERDF
prostřednictvím
EUROREGIONU GLACENSIS. Děkuji všem
sponzorům, bez kterých by takový turnaj nemohl
existovat. Dále bych chtěl poděkovat
funkcionářům oddílu TJ Lokomotiva Borohrádek
a lidem, kteří pomáhali s organizací a
zabezpečením celého turnaje. Poděkování
zaslouţí i dobrovolní hasiči z ALBRECHTIC.

Zápasy o 6.-9.místo (započítávají se zápasy ze
skupin)
skupina D
Rokytnice v O.h. – Borohrádek B 0:2
Rokytnice v O.h. – Cieplowody 0:1
Rychnov n.K. – Borohrádek B 0:1
Rychnov n.K. – Cieplowody 0:2
Pořadí:
1. místo – Třebechovice pod Orebem
2. místo – Borohrádek A
3. místo - Opočno
4. místo – Vamberk
5. místo – Albrechtice nad Orlicí
6. místo – Borohrádek B
7. místo – Cieplowody
8. místo - Rokytnice v Orlických horách
9. místo - Rychnov nad Kněţnou
Nejmladší hráč:
Tobiška Ondřej r.2005 (Vamberk)
Nejlepší hráč:
Horák Filip (Třebechovice p. O.)
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Pomohli nám dát do provozu studnu, bez které
by hráči hráli na betonu a ne na hřišti. (Za
zmínku stojí neochota borohrádeckých hasičů,
jmenovitě pana Luďka Šrámka, který nám
odmítl pomoc a jeho chabé výmluvy jsou jenom
pro zasmání. Myslel jsem, ţe tady máme hasiče,
kteří chtějí pomáhat lidem, ale opak je asi
pravdou.) Ještě jednou všem děkuji a doufám,
ţe se setkáme za rok na IV . ročníku Memoriálu
Tomáše Došela.
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SEZNAM
SPONZORŮ
TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
MĚSTO BOROHRÁDEK
HAJN PAVEL
FLÓRIÁN STANISLAV
JITKA VANICKÁ-KADRMASOVÁ
MORAVEC JOSEF
KAŠPAR LIBOR
MUDr.MILENA ULBRICHOVÁ
VOJNAR MILOŇ
ZAUJEC PAVEL
Rodina BURIÁNKOVA
RESTAURACE SPORT
BAGÁROVÁ MONIKA
ŠTURM JAROSLAV
VINOTÉKA U POŠTY
CHOVATELSKÉ POTŘEBY
VIS Hradec Králové
UNIPAP a.s. Býšť
TRIVOS – p. Hendrych
ČERMÁK ANTONÍN
HLOUŠEK – KOVOŠROT
PLESKOT DAN
MUSILOVÁ – KOVOORLAN
JEHLIČKA JIŘÍ – ZMRZLINA
ČERMÁK JAKUB
MONTÁŢNÍ ZÁKLADNA Borohrádek
ŠEDEK PETR

organizaci působí tři krouţky, dva v Borohrádku,
jeden v Horním Jelení. Celkem je v krouţcích
zapojeno 52 dětí ve věku od 6 – 15 let.
Tyto děti v krouţcích vedou Mgr. Martin
Moravec, Mgr. David Joska a Martin Horáček.
MO krouţky vybavila po materiální stránce tak,
ţe je moţné zpestřit výuku i po sportovní
stránce.
Díky spolupráci s městem Borohrádek a
Obecním úřadem v Horním Jelení se mohou děti
učit lovit ryby na rybníčku u benzinové pumpy
v Borohrádku a na koupališti v Horním Jelení.
V rámci dětského dne pořádala místní organizace
společně s PS Brontosauři za podpory obcí
Čermná nad Orlicí a Ostřetín dětské rybářské
závody. Akce se konala 5. června 2010 na
Orbanské zátoce v Čermné nad Orlicí, kde se
zúčastnilo 40 závodníků. 12. června 2010 se
uskutečnily rybářské závody na rybníku Pirčák
v Ostřetíně, kde se zúčastnilo 30 závodníků. Oba
závody proběhly za velmi pěkného počasí, coţ se
projevilo i v účasti. Děti byly odměněny
hodnotnými cenami, na které přispěla řada

Radek Sazima

Činnost mládeţe při MO ČRS
Borohrádek
Jedním z dlouhodobých úkolů MO ČRS
v Borohrádku je činnost mládeţe, protoţe v
mládeţi je budoucnost organizace. V naší místní
sponzorů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
činnosti mládeţe podílejí, a věřím, ţe i v dalším
období se budou mládeţi věnovat a snaţit se
zapojit do rybářského krouţku ještě větší počet
dětí.
Hebr Svatopluk, předseda MO ČRS Borohrádek
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Regionální turistické a informační centrum, o.p.s., Kostelec n. O.
Tradiční promoakce Dobrovolného svazku obcí
Orlice má za sebou pátý ročník této akce, který
letos proběhl 24. dubna s rekordním počtem
320ti registrovaných účastníku. Mezi 8:00 aţ
9:00 proběhla v informačním centru registrace,
kde prvních 50 účastníků získalo publikaci
„Kuriozity po Česku.“ První zastávka nás čekala
v Záměli, kde paní starostka Trejtnarová zajistila
občerstvení,
připravila
nezapomenutelný
doprovodný program a orazítkovala účastníkům
registrační kartičky prvním kontrolním razítkem.
Cesta pokračovala do Potštejna, kde jsme měli
moţnost navštívit místní zámek a po prohlídce
jsme si jeli na Vochtánku pro druhé kontrolní
razítko, kde na nás čekaly soutěţe a občerstvení.
Měli jsme před sebou nejtěţší část úseku –
výšlap na Černou Skálu. Po nejnáročnější části
jsme projeli Borovnicí a kolem poutního místa
Homole aţ do cílové zastávky Brumbárov, kde
jsme obdrţeli poslední razítko. Místní dřevěný
srub spolu s občerstvením a krásným dětským
hřištěm vybudovali krchlebští hasiči z vlastní
iniciativy. Moţná právě z tohoto důvodu zde
panovala velice příjemná a rodinná atmosféra,
přestoţe do Brumbárova dorazilo nakonec aţ
500 lidí. Všichni cyklisté, kteří se zúčastnili celé
trasy zde odevzdali své registrační lístky,
z kterých zástupci DSO Orlice vylosovali
výherce. Poté uţ měl vše ve svých rukách
kouzelník Mr. Carlo. Jeho bravurní triky zaujaly
jak děti, tak dospělé, kteří, ač chtěli sebevíc,
tajemství kouzel nerozluštili. Po přesunu na
trávník, sluncem vyhřátý, zaujala účastníky dnes
jiţ legendární kapela Scrap Music Jamm.
Jedinečnost a hravost, kterou tato kapela oplývá,
strhla pozornost všech bez výjimky. Celým
dnem prováděl a stál za hudebním pultem DJ
Martin Dohnálek. Nejen krásné počasí, ale
zejména pohoda a nadšení všech zúčastněných
zapříčinily to, ţe se 5. ročník Otevírání
cyklosezóny stal nezapomenutelným. Děkujeme
všem zúčastněným a sponzorům: Městu Kostelec
nad Orlicí, DDM Kostelec nad Orlicí, ZOPOS
Přestavlky, obci Borovnice, obci HřibanyLedská, M&M Reality-Michal Hamerský,
Zámku Potštejn, Zámku Rychnov nad Kněţnou,

18

Destinační společnosti OHP, Podorlické
sodovkárně Rychnov nad Kněţnou, Cukrárně
Picollo a dalším.
Regionální turistické a informační centrum,
o.p.s. I. J. Pešiny 39, 517 41 Kostelec nad Orlicí
POZOR ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY RTIC:
červen 2010 – září 2010
Po – Pá:
8:00 – 17:00 hodin
So:
9:00 – 15:00 hodin
Regionální turistické a informační centrum Vám
nabízí předprodej vstupenek na „VÝRAVU“,
kde letos můţete slyšet například :
Monkey Business, Smokie a Turbo, Jakuba
Smolíka, Horkýţe Slíţe, Nightwork nebo Kamila
Střihavku a spoustu dalších.
Dále předprodej na veškeré vstupenky
prostřednictvím portálů
TICKETSTREAM,
TICKETPORTAL a TICKETPRO
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Borohrádek – pohled z historie do současnosti

Úprava návsi v Šachově v době, kdy tam fungovala škola *

Úprava návsi po realizaci revitalizace

Historie
Čtení z kroniky města z období 1925
Drahota ţivotních potřeb
Drahota stoupá a právě nejdůleţitější ţivotní potřeby, potraviny, textilie, kůţe, palivo a svítivo byly
postiţeny vzestupnou tendencí. Nejširší vrstvy obyvatelstva jsou tím postiţeny, neboť kaţdý musí jíst,
odívat a chránit se proti zimě a tmě. Potrvá-li nynější vzestup cen, dostaví se záhy v nejrůznějších
oborech mzdová hnutí. Obilí je průměrně draţší o 52 % neţ před rokem. Ceny obilí v lednu 1925: pšenice
217,- Kč, ţito jako pšenice 217,- Kč, ječmen 257,- Kč za 100 kg. Mouka bílá 1 kg Kč 3,10 aţ 3,60, chléb
bílý 3,- Kč, černý 2,48 Kč, brambory 1 kg 0,90 aţ 1,- Kč, maso hovězí 16,- Kč, telecí 16,- aţ 20,-, zajíc 1
kg 11,- aţ 13,- Kč, vepřové 14,- aţ 16,- Kč, sádlo syrové 16,- aţ 18,- Kč, kuře 16,- aţ 25,- Kč, holubi
(pár) 16,- aţ 18,- Kč, husa 1 kg 17,- aţ 22,- Kč, kapr 1kg 13,60 aţ 13,90 Kč, cukr 5,10 aţ 5,20 Kč,
petrolej 1 ltr 1.70 Kč, mýdlo 1 kg 8,- Kč, uhlí černé 1 q 36,- Kč, hnědé uhlí 21,- Kč.
Pohyb drahoty je patrný z těchto čísel:
Vezmeme-li za základ r. 1914 t. j. 100 a vynecháme-li ovšem léta válečná, kdy ţivotní potřeby dosáhly
pod rukou ohromných cen, dostáváme následující obraz:
r. 1915
potraviny 119
topivo
117
oblek
128 průměr 122
r. 1919
 ll  1124  ll  1324  ll  1438  ll  1234
r. 1921
 ll  1679  ll  1874  ll  2374  ll  1910
r. 1922
 ll  2293  ll  2276  ll  3391  ll  2643
r. 1923
r. 1924

 ll 
 ll 

2298
2614

 ll 
 ll 

2448
2601

 ll 
 ll 

2776
3234

 ll 
 ll 

2464
2812

r. 1925















3089
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Volba místní školní rady
Dne 19. února 1925 byla provedena volba obnovené místní školní rady a zvolení byli: Kubeček František
a Bartoš Antonín za stranu komunistickou, Plachetka Karel za stranu ţivnostensko - obchod., Koubek
Josef a Voborník Václav za stranu národně socialistickou, MUDr. Čeněk Šenk za stranu lidovou, Otakar
Štěpán, tříd. uč., Jan Rychtařík a Norbert Koutník za učitelský sbor. Volba trvá 4 léta.
Masarykova Liga proti tuberkulóze
Masarykova Liga proti tuberkulóze provedla v týdnu od 1. do 7. března 1925 finanční akci ve prospěch
svých sociálně zdravotních a lidumilných úkolů s názorem „dobrovolný zdravotní dar všech obcí a
občanů Československé republiky pro rok 1925“. Obec Borohrádek darovala 200,- Kč. Masarykova Liga
vede boj proti tuberkulóze v celém Československu.
Oslava 75. narozenin presidenta
Výroční den 75. narozenin presidenta T. G. Masaryka byl dnem holdu a nesčetných projevů úcty a
oddanosti k hlavě státu. Jiţ dne 6. března zavlály prapory na význačných domech i domech občanských.
Dne 7. března v den 75. narozenin našeho presidenta svolal starosta obce členy obecní rady a vedoucí
místních úřadů na 10. hodinu dopolední do zasedací místnosti obecního úřadu, aby ocenil význam
osobnosti a tlumočil blahopřání milovanému panu presidentu. Po oficiální slavnosti zaslán byl
blahopřejný telegram presidentově kanceláři.
Místní osvětová komise a spolek divadelních ochotníků „Klicpera“ uspořádal pod protektorátem městské
rady oslavu presidentových narozenin v sále obecního domu s tímto programem: Hudební krouţek „Lyra“
zahrál po níţ přednesl proslov: „Masaryk osvoboditel“, učitel Stanislav Heffe. Pak následoval ţivý obraz:
Hold mládeţe presidentovi T. G. Masarykovi a národní hymny. Ochotnický spolek „Klicpera“ sehrál
divadelní hru: „Starosta Stilmondský“, drama o 3 dějstvích od M. Mactrlinek - M. Kalašové. Čistý výnos
z divadla věnován ve prospěch vánoční nadílky místní chudé mládeţe. (Kč 171,43).

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 15.8.2010
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