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Představujeme projekt „Sníţení energetické
náročnosti budov školských zařízení v
Borohrádku“.
Projekt řeší kompletní výměnu oken a dveří,
zateplení obvodových stěn a zateplení střech
(stropů) budov Základní školy TGM a Mateřské
školy v Borohrádku. V ZŠ TGM se současně
provádí částečná výměna střešní krytiny,
klempířských výrobků, oprava komínů a nátěry
střechy.
V únoru 2010 obdrţelo město rozhodnutí o
poskytnutí podpory na spolufinancování v rámci
„Operačního programu Ţivotní prostředí“
z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí.

Projektovou dokumentaci ke stavebnímu
povolení
a
zadávací
dokumentaci
k výběrovému řízení zpracovala BKN, spol.
s r.o., Vysoké Mýto, ţádost o podporu
vypracovala firma Renards, s.r.o., Brno, která
zajistila výběrová řízení a provádí administraci
projektu a technický dozor investora. Stavbu,
která byla zahájena 1.7.2010 realizuje firma
Stating, s.r.o., Kostelec nad Orlicí nákladem
12.597.216,- Kč (obě budovy). Bude
dokončena 30.9.2010.
*
V prázdninových měsících se realizovala v ZŠ
TGM také rekonstrukce sociálních zařízení
nákladem 3.022.453,-Kč.
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Lokomotiva Borohrádek, str.22 Seminář na ekologické farmě, str. 23-24 Historie
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady města ze dne 21.6.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje:

*Zapracování pozemku p.č. 565/5 ( vodní nádrţ
Zámlýní) do poţárního řádu obce pro odběr poţární
vody.
*RO č.12–příjem–dotace Volby do Parlamentu ČR ve
výši 35.100 Kč.
*RO č.13–dotace od ÚP na veřejněprospěšné práce za
IV.a V/ 2010 ve výši 128.640 Kč.
*Ukončení pronájmu mobilní buňky. Smlouva
uzavřena na dobu určitou do 30.6.2010.
*Ţádost JSDH o zakoupení zásahových postrojů
v celkové výši 17.372 Kč z rozpočtu JSDH pro rok
2010.

Bere

na

vědomí:

*Ţádosti o vyuţívání pozemku města Borohrádek u
bytového domu čp.532. Poţadavky budou řešeny
komplexně po ukončení vynětí části lesního pozemku.
*Oznámení MěÚ Holice o projednávání návrhu
zadání územního plánu Horní Jelení.
*Oznámení firmy ČEZ Distribuce, a.s. o plánované
rekonstrukci venkovního vedení nízkého napětí v obci
Šachov ze stávajícího venkovního vedení na zemní
kabelové. RM nemá proti rekonstrukci námitek a
schvaluje uloţení kabelového vedení do země.
*Informaci o nabídce firmy Finesko s.r.o. na odprodej
pozemků na výstavbu sběrného dvora. RM po diskuzi
nákup pozemků doporučuje a to cca do 2.500 m2 a
ceny 250 Kč /m2.
*Ţádost ředitelky CZŠ na nutné opravy v budově školy
s tím, ţe vnitřní opravy budou řešeny v měsících
červenec – srpen 2010, vnější při komplexní regeneraci
centra Borohrádku.

Výtah z usnesení rady města ze dne 24.6.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*S přihlédnutím na výsledek výběrového řízení
ředitelku ZŠ TGM Borohrádek paní Mgr. Ivu
Přibylovou.

Výtah z usnesení rady města ze dne 28.6.2010
Rada města Borohrádek
S ch v a l u j e :
*Upravené texty smluv o dílo s f. STATING s.r.o., č.
459/10 a č. 550/10 a zmocňuje starostu k jejich
podpisu.
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*Mandátní smlouvu č.V000128 s f. RENARDS
protender,s.r.o. a zmocňuje starostu k podpisu.

Výtah z usnesení rady města ze dne 8.7.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Uzavření nájemní smlouvy na byt čp. 562.
*Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.
986/3 (zahrada) o výměře 70 m2 v k.ú. Borohrádek, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s účinností
od 1.8.2010.
*RO č.14 - finanční příspěvek 5.000 Kč na letní tábor
PS Brontosauři.
*RO č.15 - navýšení příspěvku TJ Lokomotiva
Borohrádek o 60.000 Kč na úpravu fotbal. hřiště.
*Výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru
pro financování, kterým se stala Česká spořitelna a.s.
*Program jednání ZM.

B e r e na v ě d o m í :
*Informaci o postupu při jednání s firmou
KOVOORLAN Borohrádek ve věci navýšení nájmu za
pronájem části pozemku pro místění kontejneru na
dočasné uloţení komunálního odpadu.

Výtah z usnesení rady města ze dne 26.7.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Ţádost ředitelky ZŠ TGM Borohrádek o povolení
výjimky z počtu ţáků - pro spojení 6. a 7. ročníku na
hodiny tělesné výchovy.
*Ţádost TJ Sokol Borohrádek o zvýšení přidělené
dotace pro rok 2010 o 10.000 Kč z důvodu konání
mezinárodního turnaje v zápasu dne 25.9.2010.
*Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu
Královéhradeckého kraje
- programu Podpory a
rozvoje profesionálních i neprofesionálních kulturních
aktivit na realizaci akce s názvem Festival
borohrádeckých hudebních skupin a sdruţením ve výši
10.000 Kč.
*Program jednání ZM.
*Smlouvu o dílo na realizaci krytů radiátorů v MŠ
Borohrádek v provedení lamino.
*Ţádost VČE Montáţe, Litomyšl o stanovisko ke
stavbě úpravy vedené VN - montáţ odpínače na
stávající sloup z důvodu připojení kogenerační
jednotky areálu firmy SECA.
*Instalaci herních prvků u CZŠ Borohrádek.

Bere na vědomí:
*Informaci o postupu jednání s firmou KOVOORLAN
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Borohrádek ve věci navýšení nájmu za pozemek pro
veřejný kontejner.
*Výsledek výběrového řízení na realizaci stavby
„Úpravy a výměny střechy ZŠ TGM Borohrádek“,
schválení smlouvy postupuje ZM.
*Návrh zakázky malého rozsahu –
„Intenzifikace ČOV v Borohrádku“, rozhodnutí o
realizaci postupuje ZM.
*Zprávu OLH ing. Václava Bohuňka o porušování a
nepnění nájemní smlouvy hospodaření v městských
lesích Borohrádek nájemcem.

Odkládá:
*Realizaci elektrické
hasičské zbrojnice.

zabezpečovací

signalizace

Zamítá:
*Návrh na
Borohrádek.

vytvoření

webových

stránek

JSDH

Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 24.6.2010
Bere na vědomí:
*Zprávu o plnění úkolů z minulého usnesení.
*Informaci o výsledku výběrového řízení na funkci
ředitele základní školy TGM, kterým se stává Mgr. Iva
Přibylová.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloţeném znění rozšířený o
bod - realizace rekonstrukce střechy ZŠ TGM.
*Návrhovou komisi ve sloţení:
Jiří Špinar, Radomila Pírková a Stanislav Florián.
*Smlouvu o dílo č. 8/2010 s firmou Stavitelství DS
s.r.o., Rychnov nad Kněţnou.
*Smlouvu o dílo č. 549/10 s firmou STATING s.r.o.
Kostelec nad Orlicí.
*Smlouvu o dílo č. 550/10 s firmou STATING s.r.o.
Kostelec nad Orlicí.
*Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
„Rekonstrukce střešního pláště ZŠ TGM“ vč. doplnění
termínů.
*Dodatek č. 1 SOD 1/2010 firmou Stavitelství DS
s.r.o., Rychnov nad Kněţnou.
*Záměr odkoupení pozemků do 2.500 m2 od firmy
FINESKO a.s, Praha.

Ukládá:
*RM zapracovat připomínky vznesené členy ZM ke
smlouvám o dílo dle bodu II/4 a II/5.
*RM jednat s příslušnými sloţkami (VČE aj.) ve věci
rekonstrukce rozvodných sítí a následné rekonstrukce
chodníků v lokalitě Šachov.

Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 8.7.2010
Bere na vědomí:
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*Informaci o výsledku výběrového
poskytovatele úvěru pro financování.

řízení

na

Schvaluje:
*Program zasedání v předloţeném znění.
*Návrhovou komisi ve sloţení:
Jiří Špinar, Radomila Pírková, Stanislav Florián.
*Smlouvu o úvěru č.1609/10/LCD.
*Smlouvu o úvěru č.1610/10/LCD.
*Ţádost o prodlouţení termínu zaplacení kupní ceny na
koupi bytu č. 554/8.
*Ponechání budoucí vodohospodářské infrastruktury
v lokalitě „Za statkem“ a „Západní louka“ v majetku
města.

Usnesení zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 2.8.2010
Schvaluje:
*Program zasedání v předloţeném znění
*Návrhovou komisi ve sloţení: Ing.Václav Štefan,
Stanislav Florián, Luděk Šrámek.
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky V 000128: „Oprava střech ZŠ TGM
Borohrádek“.
*Smlouvu č. 569/10 s firmou STATING s.r.o, na
realizaci opravy střech ZŠ TGM v Borohrádku – vítěz
výběrového řízení vč. připomínek a doplňků.
*Ţádost o prodlouţení termínu zaplacení kupní ceny
bytu.
*Firmu Ekologický rozvoj a výstavba, druţstvo,
vyhlášením výzvy veřejné zakázky, včetně zadávací
dokumentace
pro
akci
„Intenzifikace
ČOV
v Borohrádku“ - za dohodnutou cenu 5.000 Kč.
*Dodatek ke smlouvě č. 2 s firmou Stavitelství DS,
s.r.o., Rychnov nad Kněţnou.
*Ukončení projektu „Ochranné hráze v lokalitě Bělidlo
a Zámlýní - Tichá Orlice Borohrádek“.
*RO č. 19 posílení kapitoly rozpočtu místního
hospodářství o 250.000 Kč.
*RO č. 16 příjem dotace 64.320 Kč od úřadu práce na
VVP.
*RO č. 17 výdaje 270.000 Kč z fondu rezerv na opravu
okapů na ZŠ po sněhové kalamitě.
*RO č. 18 výdaje 237.000 Kč na vícepráce nad dotaci
„Revitalizace Šachova“.

U k l á d á:
*Starostovi zapracovat připomínky do smlouvy o dílo
č. 569/10 v souladu se zadávací dokumentací.
*Radě města vypracovat smlouvu s firmou Gebert na
demolici čp. 13 v částce 350.0000 Kč, dodrţet
podmínky statického posouzení.
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Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
skončilo prázdninové léto, čas dovolených,
přátelských setkání a příjemných chvil v prosluněné
letní přírodě. Nastal čas, kdy se ţivot většiny z nás
vrací do reality všedních dnů a na nás všechny čeká
spousta další práce. Já osobně přeji kaţdému, aby to
nastávající období bylo stejně příjemné a přineslo
kaţdému úspěch a uspokojení.
Jak jsem se zmínil v minulém zpravodaji, pracovníci
našeho úřadu to v letošním letním období tak
jednoduché neměli. Svůj čas museli věnovat práci
okolo staveb na základní a mateřské škole, na
přípravě
a
organizaci
ukončení
projektu
„Revitalizace a regenerace centra Šachova, na
kterém se aktivně podíleli i občané Šachova,
především na závěrečném vyhodnocení akce, a také
při organizaci II. ročníku hudebního festivalu
„Borohrátky“.
Nejdůleţitější však pro nás pro všechny byla práce
spojená s přestavbou školských zařízení. Jednalo se o
díla velkého rozsahu, které posunou kvalitu našich
školských zařízení o významný krok dál. Kromě
očekávaných energetických úspor, které se pozitivně
projeví v ekonomice školy, školky i města, ocení naši
ţáci především pěkný vzhled a vnitřní úpravy, které
se provedly v obou školských zařízeních. Vnitřní
rekonstrukce většího rozsahu se uskutečnila
především v naší ZŠ, kde se v některých
třídách vyměnila umyvadla, podlahové krytiny a
osadil se i nový nábytek. Největší překvapení však
čekalo naše ţáky při vstupu do sociálních zařízení,
kde byla provedena kompletní rekonstrukce prostoru
a výměna sanitárních prvků na všech čtyřech patrech.
S uspokojením můţeme říci, ţe jsme se postarali o
vytvoření odpovídajícího prostředí pro další generace
našich ţáků, coţ je investice, na kterou můţeme být
bezpochyby a právem pyšní. Protoţe tato zařízení
byla z části financována z prostředků města, rád jsem
našim dětem při zahájení nového školního roku
připomenul, ţe se jedná o společný dar, který jim
naším prostřednictvím věnují rodiče, společně
s ostatními občany města.
Pomalu a jistě se blíţí konec léta a bez ohledu na
nastávající volby se ţivot nesmí zastavit, a tak
připravujeme ještě pro letošní rok kromě jiného ještě
avizovanou demolici domu čp. 13 a nově také
kompletní rekonstrukci doţitého technologického
zařízení ČOV (čističky odpadních vod) v
přibliţné hodnotě 4 mil. Kč. Potěšitelnou a dobrou
zprávou je, ţe se nám i na tuto akci podařilo zajistit
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financování z jiných zdrojů a celá rekonstrukce se
tak nedotkne vlastního rozpočtu města.
Jsem rád, ţe Vám mohu také v předstihu oznámit, ţe
se ukončila jednání, při kterých se podařilo prosadit
kompletní rekonstrukci silnice č. II/ 317 vedoucí od
mostu u domova důchodců, dále pod Šachovem, aţ
na hranice KHK, která se zrealizuje na přelomu roku
2011-12, a ţe se velmi nadějně vyvíjí jednání o
rekonstrukci silnice č. II/ 305 vedoucí od Sokolovny
směrem na Týnište nad Orlicí.
Výrazně také pokročila práce na úpravě územního
plánu a na přípravách územního rozhodnutí pro
zástavbu novými rodinnými domky. V krátkém čase
bychom se měli také dozvědět, jestli jsme uspěli
s naší ţádostí o dotaci na bezdrátovou rozhlasovou
síť pro město a místní část Šachov.
Pěkné dny a krásné záţitky v houbařské sezóně přeje
všem spoluobčanům
Milan Maček, starosta města

Poděkování
Váţení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly neskutečně rychle a stojíme na
prahu nového volebního období do obecních a
městských zastupitelstev. Nastane čas, kdy svým
rozhodnutím určíte, komu dáte důvěru a svěříte
odpovědnost za veřejné prostředky a majetek města.
Já osobně jsem si vţdy velmi váţil práce, kterou
jsem mohl pro město ve funkci starosty vykonávat.
Svou činnost jsem povaţoval za sluţbu veřejnosti,
dbal jsem vţdy, aby osobní zájmy některých občanů
nepoškodily zájmy většiny, ale především na to, aby
se efektivně zhodnotil a rozvíjel náš společný
majetek, kulturní, sportovní a společenský ţivot.
Protoţe jsem se mohl při této práci opřít o celou
řadu lidí, kteří mi byli po celou dobu nápomocni,
dovolte mi, abych v souvislosti s ukončení tohoto
volebního období poděkoval touto cestou za
spolupráci a podporu všem svým spolupracovníkům
v úřadě, všem členům rady a zastupitelstva, ale také
všem občanům, kteří se podíleli na našem veřejném
ţivotě a podpořili naši práci konkrétní pomocí, či
slovem uznání.
Spokojený ţivot v našem městě Vám všem přeje
Milan Maček, starosta města
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Setkání Šachováků
Ohlédnutí za 6. ročníkem setkání Šachováků
V sobotu 3.7.2010 oţil Šachov tradičním srazem
rodáků a přátel. Chvíli po obědě se začali scházet

první účastníci setkání lákáni vůní opékaného
selete. Hned u vchodu pro ně byla připravena
nástěnka s fotografiemi z předešlých setkání, u
které si všichni mohli zavzpomínat, jak plyne čas u
nás v Šachově, a zároveň si prohlédnout diplomy,
které získali naši sportovci reprezentující Šachov
na turnajích čtyř obcí (Zdelova, Šachova, Čestic a
Čermné) s názvem „Zdelovkijáda“.

Pestré odpoledne našeho setkání bylo plné her a
soutěţí o hodnotné ceny, jako byla hra šest ran do
klobouku či vědomostní kvíz. Do her se aktivně
zapojili mladí i dříve narození.
Atmosféru krásného slunného dne hudebně
dotvářelo duo Kule, které v podvečerních hodinách
vystřídala skupina Fantasy music ze Solnice. Jako
vţdy nezklamala ani tombola, do které se nám
podařilo získat od sponzorů zajímavé ceny.
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Ještě pestřejší večer pokračoval vypouštěním
lampionů štěstí a tradičním ohňostrojem.
Zazpívali jsme si, zatancovali a aţ pozdě v noci se
rozcházeli plni dojmů do svých domovů.
Akce se vydařila! Děkujeme všem, kteří přispěli
k jejímu zdárnému průběhu, a sponzorům:
Městu Borohrádek,
Ondřeji Podstávkovi – Ekofarma Bozetice,
Jaroslavu Faltovi – firma CALVINIA Šachov,
Martinu Kolářovi – autoškola Vysoké Mýto,
Miloslavu Adamcovi – obchodní činnost Šachov,
Oldřichu Kamenickému – truhlářství Šachov,
Pavlu Křovákovi – sklenářství Šachov,
Petru Frolíkovi – praţírna kávy Borohrádek,
Davidu Matáskovi – herci,
Zdeňce Kvasničkové – květinářství Pomněnka
Kostelec n.O.,
paní Morávkové – květinářství Rychnov n.Kn.
a dalším.
Osadní výbor Šachova

víte ţe místní část Šachov byla vyhlášena
„Šachovou obcí roku 2010“
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Slovo velitele JSDH Borohrádek před
oslavami 130 let jeho zaloţení
Před 130 lety, tak jako i jiné obce v tehdejší době, i
občané obce Borohrádku zjistili potřebu lépe
organizovat záchranné práce při poţárech nebo
povodních. V tehdejších dobách, jestliţe stavení
zachvátil oheň, nebo velká voda, byla pomoc
neorganizovaná, kaţdý přispěl svoji pomocí a
prostředky, které vlastnil, ale nikdo tyto práce neřídil, a
proto byli málo účinné. Například pro uhašení a

zastavení šíření poţáru stavení je nutná vţdy voda,
musí se dopravit k poţáru a pouţít k hašení. Ale nikdo
nevlastnil doma zařízení, které mohlo potřebnou vodu
na oheň dodávat. Ani hašení neprobíhalo a nebylo
organizované tak, aby se oheň zastavil a nepřenesl se
na další stavení. Z těchto důvodů tehdejší radní
Borohrádku rozhodli práce u ohňů nebo povodní začít
organizovat a vylepšit záchranné podmínky k jejich
potlačení.
V roce 1880 byl zaloţen v obci Borohrádku hasičský
dobrovolný sbor, který se skládal z chalupníků,
ţivnostníků a dalších zde bydlících občanů. Na
vybavení sboru potřebným nářadím se podíleli všichni
osadníci v obci podle svých moţností, statkáři
půjčovali koňská spřeţení, tzv. povozy, dřevěné nádrţe,
lidé vědra a jiné potřebné nářadí. Významným krokem
bylo sdruţování finančních prostředků, které řídil
pověřený radní obce, zpravidla starosta spolu s
velitelem sboru, a za tyto se obstarávalo potřebné
nářadí, stříkačky, později uniformy pro členy sboru.
Ale vţdy největším pořizovatelem nářadí a prostředků
k hašení byl obecní úřad, který postupem času měl za
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povinnost i podle tehdejších zákonů zřídit a starat se o
sbor. U sboru ale vznikali například i samaritáni
(dnešní první pomoc), skládající se z ţen. Jejich
úkolem bylo poskytování zdravotního ošetření v
případě úrazů při ohních a záplavách. Své znalosti
uplatňovali ale také při sousedské pomoci, protoţe
lékařská pomoc byla hodně vzdálená.
Čas ale neustále plyne, přibývají mimořádné události,
které s sebou nesou mnoho podstatných změn a kladou
větší nároky na činnost (JSDHO), Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Borohrádku.
Podle nové právní legislativy státu (zákonů v poţární
ochraně) se činnost rozdělila na zájmovou a dobrovolně
povinnou. Zájmová náplň se skládá z výchovy

obyvatelstva, jako například besedy, přednášky,
výstavy, z výchovy mladých hasičů (dětí) a kulturní
činnosti. Tyto směry jsou realizovány v občanském
sdruţení " Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezka", v
naší základní organizaci v Borohrádku. Členství v této
organizaci je plně dobrovolné a nenese s sebou ţádné
podstatné nároky na účast. Organizačně je řízená
stanovami a vnitřními zvyky. Členy se můţou stát
například děti, které dovršily sedmi let věku anebo
občan, nesplňující podmínky vstupu do zásahové
jednotky JSDHO (např. zdravotní). Ale naopak člen
zásahové jednotky zpravidla můţe, ale nemusí být
členem této organizace. U nás všichni členové
zásahové jednotky jsou dobrovolně členy v této
organizaci, a proto obě sloţky splývají v jednu
organizaci. Město Borohrádek ji plně podporuje a
bezplatně jí k její činnosti zapůjčuje prostory poţární
zbrojnice, potřebné hasičské vybavení pro zájmovou
činnost, ale i finanční pomoc, která pomáhá činnost
udrţovat. Tato zájmová organizace nevlastní ţádné
hmotné majetky ani finanční prostředky.
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Podstatnou sloţkou v ochraně obyvatelstva, zdraví a
majetků je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
města Borohrádku. Její činnost je řízená právní
legislativou na úseku poţární ochrany a integrovaného
záchranného systémem státu. Zřizovatelem této
jednotky je město Borohrádek a její členové jsou
smluvní zaměstnanci u obce. Pracovní smlouva těchto
členů netvoří zaměstnání hlavní, ale pouze smluvní,
dohodové. I tak jsou povinni před ukončením činnosti v
jednotce splnit právní odpovědnost vyplývající z této
smlouvy. Vnitřní výcvikové řízení jednotky je vedeno
podle přesných kritérií ročního plánu výcviku jednotek
poţární ochrany kaţdoročně vydávaného generálním
ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR. Činnost
jednotky při vyhlášení mimořádné události je řízená
daným operačním střediskem kraje a jednotka je
tomuto středisku přímo podřízena. Výcvik a řízení v
jednotce je veden tzv. polovojenskou disciplínou a to
hodnostním a funkčním zařazením. V době, kdy není
vyhlášená mimořádná událost, jednotka je podřízena
starostovi obce, který zodpovídá za její vybavenost a
činnost. Vstup do jednotky je podmíněn dobrou
fyzickou a zdravotní způsobilostí.
Pouze v krátkosti jsem chtěl přiblíţit našim
spoluobčanům nás, dnešní hasiče, kteří jsou vţdy
připraveni, tak jako před 130 lety naši zakladatelé a
předchůdci, poskytnout pomoc a záchranu v nouzi.
Ale bohuţel před závěrem tohoto článku se musím
vrátit k minulému číslu našeho městského zpravodaje č.
4/2010. Pisatel rubriky " Ze sportovních oddílů, TJ
Lokomotiva Borohrádek", posuzuje borohradecké
hasiče jako neochotné, jmenovitě velitele pana Luďka
Šrámka, za chabé a směšné odmítnutí vyčištění studny
na místním fotbalovém hřišti.
V tomto případě kaţdé vodní dílo, zde trubková
studna, má svoje technické podmínky na vykonávání
údrţbových prací. O tuto dokumentaci bylo ţádáno
před provedením prací a daná dokumentace měla být
předaná panu starostovi města a na základě jeho
příkazu by jednotka práce provedla. Daní funkcionáři
TJ Lokomotiva Borohrádek ale dokumentaci nedodali.
Pan starosta nemohl dát příkaz, a proto jednotka práce
neprovedla. U těchto studen, kde není známa výška
jejich vrchní klenby, při neodborném zásahu můţe
hrozit pád klenby a za daných okolností můţe dojít i k
strţení a zavalení lidí.
Naše veřejnost si jistě přeje, aby hasiči vţdy
vykonávali odborné práce, které nevedou k ohroţování
nás občanů. Komunální pomoc za daných legislativních
podmínek poskytnou a v případě nastalého problému
spolu s funkcionáři městského úřadu se budou snaţit
vyhovět. Věřím, ţe pisatel zmíněného článku právě z
malé znalosti okolností a legislativy dané problematiky
nevědomky vznesl uráţku a tím poníţil místní hasiče.

7

Na závěr tohoto článku chci pozvat naši i okolní
veřejnost na oslavy 130 let zaloţení dobrovolných
hasičů u nás ve městě Borohrádku, které se konají dne
18. září 2010 u hasičské zbrojnice. Bude zde
předvedena stará i nejmodernější hasičská technika,
zásah při dopravních nehodách a další ukázky. Celé
odpoledne a večer hraje k poslechu hudba
LEONBEND.
Oslavy
jsou
spolufinancovány
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Velitel JSDHO Borohrádek Luděk Šrámek

Provozovna firmy se nachází v prostorách
bývalého statku

NABÍDKA PRONÁJMU
Nabízím pronájem zahrady
(případný prodej)
v Borohrádku v zahrádkářské kolonii
u ţelezniční trati směr na Choceň
Bliţší informace na tel.č. 739 745 234
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Informační servis městského úřadu
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:
Eliška Slivková
René Teĺvak
Josef Kašpar
Týna Semrádová

narozená
narozen
narozen
narozená

29.06.2010
01.07.2010
06.07.2010
16.07.2010

Gratulujeme !

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

adresa ordinace

telefon

18.09. MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

19.09. MUDr. Kašparová Helena

Smetanovo nábř. 334, Vamberk

494 501 711

25.09. MUDr. Laubová Jana

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 371 783

26.09. MUDr. Loukota Jan

Komenského 127, Opočno

494 621 665

28.09. MUDr. Malátková Ludmila

poliklinika Rychnov nad Kněţnou

494 515 696

02.10. MUDr. Pokorná Věra

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

03.10. MUDr. Plšková Ivona

Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněţnou

494 534 841

09.10. MUDr. Pokorná Jaroslava

Potštejn 317

494 546 544

10.10. MUDr. Nentvichová Eva

K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

16.10. MUDr. Přibylová Marta

Komenského 209, Častolovice

494 322 706

17.10. MUDr. Ptačovská Eva

Komenského 481, Kostelec nad Orlicí

494 321 740

23.10. MUDr. Seidlová Zdenka

Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

24.10. MUDr. Skřičková Zdena

poliklinika Rychnov nad Kněţnou

494 515 695

28.10. MUDr. Stejskalová Věra

ZS Kout 566, Borohrádek

494 381 263

30.10. MUDr. Sudová Simona

poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.

494 371 031

31.10. MUDr. Světlík Filip

Tyršova 515, Opočno

494 667 553

06.11. MUDr. Šmídová Alena

Pulická 99, Dobruška

494 622 550

07.11. MUDr. Štulík Richard

poliklinika Rychnov nad Kněţnou

494 515 693

13.11. MUDr. Šťastná Ludislava

ZS Rokytnice v Orlických horách

494 595 292

14.11. MUDr. Tancurinová Jana

nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk

736 419 151
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Volby do zastupitelstva města Borohrádek
Informace pro voliče
Termín voleb:
15. – 16. října 2010
Voličské průkazy:
nebudou vydávány – kaţdý volí pouze ve svém
volebním okrsku.
Způsob hlasování - podle zákona 491/2001 Sb.,§
34, odst. 4:
Na jediném hlasovacím lístku jsou vytištěny
všechny kandidující subjekty. Volič můţe volit
následovně:
a) zakříţkuje jedinou stranu nebo
b) kříţkuje jednotlivá jména aţ do počtu
zastupitelů, tj. vybere maximálně 15 kandidátů
c) kombinace předchozích moţností, tj.
zakříţkuje jednu politickou stranu a zároveň
kříţkuje kandidáty napříč politickými stranami.
Tímto způsobem dá volič hlas zakříţkovaným
kandidátům
a
následně
kandidátům
zakříţkované strany podle jejich pořadí na
kandidátce – aţ do celkového počtu 15
kandidátů.
Kandidující strany:
Do komunálních voleb do Zastupitelstva města
Borohrádek 2010 podalo přihlášku 5 politických
uskupení:
Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
„Strana soukromníků ČR“
SNK – SPRÁVNÁ VOLBA 2010
SNK – VOLBA PRO BOROHRÁDEK
Volební program KSČM
pro volby do městského zastupitelstva
Borohrádek 2010 - 2014
Váţení spoluobčané,
do městského zastupitelstva pro příští volební
období Vám nabízíme kandidáty s ţivotními
zkušenostmi, odbornými znalostmi a praxí
v zastupitelstvu. V minulém volebním období se
podařilo realizovat naše hlavní myšlenky: odkup
domu č. 13 na náměstí městem Borohrádek
s následnou demolicí, kladnou odezvu získal náš
návrh na ustavení Osadního výboru Šachov. Pro
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bezpečnost silničního provozu bylo instalováno
vyhřívané zrcadlo v křiţovatce na náměstí.
Kulturní komise pod vedením pí. Pírkové obohatila
kulturní ţivot v Borohrádku o mnoho nových
neotřelých akcí.
Ve volebním období 2010 – 2014 budeme ve
spolupráci s ostatními prosazovat:
Poměrné zastoupení všech volebních subjektů
v radě a jednotlivých výborech a komisích.
Budeme vyvíjet tlak na zvolené zastupitele, aby
kaţdý zvolený zastupitel dle své odbornosti a
zkušenosti pracoval v některém výboru nebo
komisi.
Budeme
poţadovat
zveřejňování
neomluvené účasti zvoleného zastupitele na
jednání rady nebo zastupitelstva ve zprávách o
jednání rady a zastupitelstva v městském
zpravodaji.
Pokračovat v bezplatné distribuci městského
zpravodaje jako hlavní moţnosti informování
občanů o dění ve městě. Budeme poţadovat, aby
vedení města uveřejňovalo ve zpravodaji
komentáře k rozhodnutím rady a zastupitelstva.
K závaţným rozhodnutím nabízet občanům ve
zpravodaji ankety k dané věci.Ve zpravodaji
zveřejňovat
informace
o
problematice
komunálního odpadu s cílem sníţit mnoţství
ukládané na skládku a touto cestou alespoň udrţet
stávající cenu.
V ţádném případě nezvyšovat daň z nemovitosti (
pro rok 2010 rozpočtováno 1,8 mil. Kč ), vybrané
finanční prostředky směrovat zásadně do
vylepšování infrastruktury města ( komunikace,
chodníky, městský rozhlas, ţivotní prostředí, atd.).
Investiční akci na inţenýrské sítě pro výstavbu
rodinných domků směrem ke Ţďáru a pod statkem
rozdělit vzhledem k finanční náročnosti na dvě
samostatné akce s časovou posloupností. Druhou
lokalitu zasíťovat po úplném rozprodání první
lokality.
V rámci finančních moţností města podporovat
činnost všech společenských a zájmových
organizací působících ve městě a udrţovat podporu
jejich činnosti minimálně na stejné výši. Zvlášť
budeme podporovat maximální personální a
materiální rozvoj hasičského záchranného sboru
v Borohrádku jako jediné sloţky schopné řešit
kalamitní situace ve městě.
Pomocí kontaktů na naše zastupitele v krajském
zastupitelstvu budeme hledat pomoc při
zajišťování dalších finančních prostředků pro
rozvoj města. ( granty, účelové investice ).
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Kandidáti do městského zastupitelstva Borohrádek:
Pírková R., Hůjová V., Ing. Palhoun M.,
Nekvindová M., Šrámek M., Ing. Šolc M.,
Hebrová H., Hůja P., Pelc Z. ml., Matoušek S.,
Nikl L., Dostál J., Seifert J., Bohuslav S., Ouřecká
M.
Sdruţení nezávislých kandidátů:
SPRÁVNÁ VOLBA 2010
Představuje svoje kandidáty:
Urbánek Lubomír, Ing.Provazník Petr, Ondráček
Václav, Fučík Jan, Šafář Josef, Bahník Jiří, Kučera
Milan, Hemelík Radek, Kunc František, Sýkora
Josef, Bc. Servus Jiří, Janeček Josef, Vítek Jan,
Staněk Josef, Bc. Zaňka Michal
Proč vstupujeme do voleb?
- naše sdruţení má velký zájem a chuť se
aktivně
zapojit do rozhodovacího a
výkonného procesu na zlepšení situace
v našem městě
- přinášíme celou řadu nových moderních
myšlenek a nápadů pro rozvoj města
Borohrádek
- jedině změna myšlení a změna přístupu
k práci v zastupitelstvu dokáţe odhalit
chyby a přinést kvalitní výsledky a my
jsme právě tou změnou
Naším velkým zájmem a zároveň předvolebním
slibem je to, ţe chceme a budeme pracovat pro
naše město a naše občany tak, abychom se
nemuseli za svá rozhodnutí a návrhy stydět,
dokázali se našim voličům podívat zpříma do očí a
snaţit se vyvarovat chyb, aby si naši voliči mohli
s klidným svědomím říci: „Volili jsme Správnou
volbu 2010 a víme, ţe toto naše rozhodnutí bylo
správnou volbou“.
Bližší informace o našich plánech a volebním
programu nechceme z jistých důvodů specifikovat
nyní, ale všichni občané se je včas dozvědí v rámci
naší předvolební kampaně, kde bude náš program
představen podrobněji a konkrétněji.
Za sdruţení nezávislých kandidátů:
SPRÁVNÁ VOLBA 2010
Urbánek Lubomír
Ing. Provazník Petr
Fučík Jan

10

Volební program SNK ED
pro volby do městského zastupitelstva
města Borohrádku 2010 - 2014
Naši kandidáti:
Milan Maček, Mgr. Jindřich Vašíček, Mgr. Iva
Přibylová, Hana Adamcová, Ivana Roštejnská,
Josef Sazima, Ing. Peter Janega, Ing. Pavel
Krupka, Josef Repš, Jiří Duda, Stanislav Florián,
Ing. Libor Hemelík, Eva Tesárková, Jiří Špinar
DiS., Iva Jehličková.
Váţení spoluobčané,
na úvod bychom Vám rádi sdělili, ţe jsme si plně
vědomi odpovědnosti, kterou jsme podpisem
kandidátní listiny přijali, a ţe naše cíle jsou
obrazem reálných moţností, které nám umoţňují
zákony, rozpočtové moţnosti a statut našeho
města.
Dovolte nám, abychom Vám představili hlavní
body našeho volebního programu, který jsme
zaštítili politickou stranou SNK ED. Tento krok
jsme učinili proto, ţe jsme si plně vědomi, ţe
v našem volebním systému je rozhodovací moc
svěřena výhradně politickým stranám a bez přímé
účasti na této moci nemáme šanci cokoliv
z finančních prostředků státu, kraje a EÚ pro naše
město získat.
Náš program je zaměřen na trvalý rozvoj,
zhodnocování našeho společného majetku a
zajištění všech potřeb oblastí našeho ţivota.
Praxe nám potvrdila, ţe rozpočet města, který tvoří
na příjmové částce podstatnou měrou sdílené daně,
nám neumoţňuje po odečtení mandatorních výdajů
realizovat jakékoliv významnější projekty, coţ je
důvod pro intenzivní politiku zaměřenou na získání
financí ze zdrojů kraje, státu a EÚ. V tomto směru
máme bohaté zkušenosti a především důleţité
kontakty a podporu politických stran, které, jak
jsme se zmínili, vţdy rozhodují o tom, komu se
dotace přidělí a kdo bude podpořen. Taková je
realita a je potřeba, aby to lidé pro své rozhodování
jednoznačně věděli.
Naše cíle jsou proto promyšlené, koncipované
v programu integrovaného plánu rozvoje města a
představují jistotu dalšího zkvalitnění ţivota
v našem městě. Pokud se společně ohlédneme a
posoudíme vše, co jsme za poslední čtyři roky i v
době krize dokázali, přijdeme na to, ţe jsme
zhodnotili majetek města o více neţ 100 milionů
Kč. Za tímto výsledkem je spousta práce, na které
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mělo rozhodující podíl všech 8 našich kandidátů,
které jste za naše uskupení SNK ED v minulém
období do zastupitelstva města zvolili. Cílevědomě
jsme také podpořili řadu kulturních akcí, vznik
dalších tří sportovních klubů a veškerou spolkovou
a klubovou činnost, školské aktivity a v neposlední
řadě i mezinárodní spolupráci s obcemi v PLR.
Finančně jsme také podpořili mladé rodiny u
příleţitosti narození dítěte.
Na tyto, pro náš ţivot důleţité činnosti, navazuje i
tento náš volební program.
Prioritou našeho volebního programu je:
Postupné
dokončení
převodu
veškerého
historického majetku do správy města (lesy a
pozemky). Víte, ţe kaţdému z nás jiţ dnes patří 4
ary lesního porostu a máme šanci na 8 arů.
Postupná revitalizace a rekonstrukce veřejných
prostranství. Podobně jak se nám to podařilo
v místní části Šachova.
Pokračovat
v dokončení
územního
řízení
směřujícího k zasíťování veškeré infrastruktury pro
výstavbu nových rodinných domků.
Dokončit úpravu a změnu územního plánu, která
povede k rozvoji našeho území.
Vytváření předpokladů pro budování nových
cyklostezek, které oddělí motorizovaný provoz od
nemotorizovaného.
Ve spolupráci s firmou ODEKO, jejímţ je město
akcionářem, vytvořit předpoklady pro postupnou
změnu a modernizaci systému odpadového
hospodářství.
Podpora kultury a vzdělanosti.
Podpora sportu a sportovních aktivit.
Podpora spolkové a klubové činnosti.
Odpovědná práce v oblasti bezpečí, ochrany
ţivotů, majetku občanů a města.
Odpovědný sociální program pro potřebné a starší
občany.
Podpora mladých rodin, osvědčenou formou
příspěvků při narození dítěte.
Informační servis.
Příkladná práce úřadu ve prospěch občanů našeho
města.
Mediální obraz a propagace našeho města.
Co Vám nabízíme a o co se můţeme společně
opřít:
O zkušenosti z práce v komunální politice.
O znalosti a praxi osvědčených zastupitelů a všech
našich kandidátů.
O záruku plánovité a cílevědomé práce, kterou
jsme započali v minulém volebním období.
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O kontakty a přízeň důleţitých politiků, kteří
rozhodují o prioritách rozvoje státu, kraje
a našeho města (náš kandidát a současný starosta je
členem krajské rady a sociálního výboru
Královéhradeckého kraje s vazbou na ministerstva
vlády ČR).
O znalosti a praxi v přístupu k financím
z dotačních pobídek EU, státu, kraje a speciálních
fondů.
O jistotu, ţe si poradíme ve všech krizových
situacích.
O jistotu, ţe osobní a skupinové zájmy nebudou
nadřazeny nad zájmy většiny občanů.
O jistotu, ţe naše společné prostředky nebudou
promrhány, ale vţdy prospěšně zhodnoceny.
O slušnost a jistotu nekorupčního jednání, kterou
jsme jiţ v praxi prokázali.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na práci ve
prospěch spokojeného ţivota všech spoluobčanů
v našem městě.
Volební štáb SNK ED
SNK VOLBA PRO BOROHRÁDEK
Váţení spoluobčané,
čtyři roky volebního období utekly jako voda a
byla by namístě alespoň malá rekapitulace všeho,
co se nám za ty roky podařilo a co zůstalo na ty
další.
Do komunální politiky města Borohrádku jsem
vstupovala s určitými ambicemi, představami a
cíli. Jako téměř nová obyvatelka města (dnes
v Borohrádku ţiji jiţ 8 let) jsem měla pocit, ţe by
ze strany města mělo vycházet více impulsů a
činností, které by měly více zpříjemňovat bydlení
jako takové v Borohrádku. Ze všeho nejvíc mi
vadila celková neutěšenost města, spousty
nevzhledných budov a nefunkčních komunikací a
chodníků, minimum moţností vyuţití volného času
– neexistující dětská hříště, absolutní neexistence
moderních jak vnitřních, tak venkovních sportovišť
(tenisové kurty, beachové hřiště, skate hřiště,
minigolf, cyklostezky, in line stezky apod.) a
minimální mnoţství kulturních a společenských
akcí.
Nyní po čtyřech letech své působnosti v úřadě
města zjišťuji, ţe vše bohuţel nejde tak jednoduše,
jak bych si přála. Ano, spousta věcí se podařila –
opravy několika cest a chodníků, a to nejen
v majetku města (nové povrchy na silnici č. I/36 ve
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směru Čestice a téţ ve směru Veliny), oprava
silnice od křiţovatky u církevní školy aţ po hranici
okresu na Vysoké Chvojno. Z popudu obce Veliny
vybudována cyklostezka z Borohrádku do Velin,
vybudována dětská hřiště na několika místech
Borohrádku a nyní nově i v Šachově, získány
finanční prostředky - z operačních programů
Evropské unie - na revitalizaci centra Šachova,
zakoupení komunální techniky prostřednictvím
MAS Nad Orlicí , dále na spolupráci s Polskem a
nyní zejména zateplení fasád a výměna oken
základní a mateřské školy. Jsem velice ráda za
obnovení konání plesů v našem městě a doufám, ţe
se i mnoho dalších jak sportovních, tak i kulturních
akcí v Borohrádku v budoucnu uskutečnění.
Na spoustu věcí bohuţel nedošlo - nepodařilo se
připravit území pro zástavbu, prozatím se podařilo
získat pozemky pro zástavbu do majetku města.
Také se nevybudovala ţádná nová sportoviště,
nevznikla plánovaná rekreační zóna na Zámlýní –
ať uţ vybudování kempu a sportovišť
(beachového hřiště, minigolfu, ….), nebyla
prozatím zrealizována cyklotrasa na Šachov,
chodník ze Zámlýní k městu, nebyly opraveny
všechny chodníky a silnice, nebyl opraven
havarijní stav kanalizace v ulicích Jiráskova a
Partyzána Petra. Tyto a mnoho dalších úkolů
spočívají na dalších budoucích zastupitelích města.
Prioritou následujících období by mělo pro nás být
zejména maximální úsilí na čerpání dotací z EU,
které bude končit v roce 2013. Do té doby ještě
zbývá několik výzev o zaţádání dotací, které je
skutečně nezbytné vyuţít, a to ať na vybudování jiţ
zmiňovaných hřišť, zasíťování území pro
výstavbu, zbudování např. kulturního centra
z místní fary, či ve spolupráci s místím Sokolem
celkově zrekonstruovat a zmodernizovat místní
Sokolovnu, nebo opravy dalších cest a chodníků, či
zbezpečnění
průjezdu
města,
vybudování
světelných přechodů apod.
Doufám, ţe se další zastupitelstvo bude snaţit dělat
jen to nejlepší pro naše město, aby se nám tu ţilo
pořád jen lépe a příjemněji.
Naši kandidáti do nadcházejících komunálních
voleb jsou:
Petra Matějíčková, projektová manaţerka,
Ing. Miloň Vojnar, obchodní ředitel,
Rudolf Laluha, soukromý podnikatel,
JUDr. Josef Moravec, právník,
Libor Kašpar, soukromý podnikatel,
Ing. Lenka Vanická, učitelka angličtiny,
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Radek Sazima, státní zaměstnanec,
Zuzana Jindrová, ekonomka,
Pavel Zaujec, soukromý podnikatel ,
Karel Nedvídek, důchodce,
Ivan Voborník, důchodce,
Luděk Vejr, soukromý podnikatel,
Vladislav Morávek, soukromý podnikatel,
Ludmila Tocháčková, důchodkyně,
Ing. Václav Štefan, soukromý podnikatel.
Náš konkrétní program představíme dne 9. října
2010.
S přáním příjemného podzimu a dobré volby
v nadcházejících volbách
Petra Matějíčková
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Zprávičky ze škol

Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Projektové setkání v Lotyšsku
ZŠ TGM Borohrádek pokračovala v mezinárodním
projektu Comenius - Partnerství škol i o
prázdninách. Po červnovém setkání v Portugalsku
na naši tříčlennou výpravu a další skupinky ze
sedmi zemí čekali lotyšští přátelé.

Tématem našich šesti společných dní byla tradiční
povolání. Sledovali jsme například výrobu černé
keramiky, bílého porcelánu, práci kováře, náš ţák
Jakub Novotný si vyrazil vlastní mince. Muţská
část učitelů a ţáků vyráběla dřevěné lţíce a ţeny
zhotovovaly náušnice.
Naši hostitelé nám také ukázali krásy Lotyšska.
Navštívili jsme hlavní město Rigu, palác Rundale,
hrad Césis, park Tervete. Silný déšť nás neodradil
od cesty na mořské pobřeţí, kde jsme
v pláštěnkách a s deštníky opékali párky.
Se zvědavostí jsme očekávali prohlídku školy
Skujene, která se nachází mezi několika obcemi a
ţáci musí dojíţdět i více neţ 40 km. Hustota
osídlení v tomto regionu je velice nízká – 4
obyvatelé na km2, proto je běţné, ţe ve třídách sedí
pouze pět dětí. Rekonstruovaná škola nás příjemně
překvapila vybaveností, ale i útulností malých tříd.
Učitelé a ţáci pro nás připravili kulturní vystoupení
– tančili v krojích, zpívali.
Během pobytu jsme hodnotili první rok spolupráce,
pracovali na zadaných úkolech a připravovali
podklady pro další mobility. Jiţ v říjnu nás čeká
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výjezd od Maďarska, kde budeme všichni vyrábět
panenky v národních krojích.
Pokud jsme v červnu do Portugalska vzkazovali
obrigado – děkujeme, do Lotyšska posíláme naše
paldiés – za vzornou organizaci, srdečnost a
přátelský přístup ke všem delegacím.
Iva Přibylová
Rekonstrukce školy
Loňský školní rok byl ukončen o tři dny dříve,
nový začíná o tři dny později. Důvodem delších
prázdnin byla rekonstrukce školy.
Ta má nyní zásluhou projektu Sníţení energetické
náročnosti budov školských zařízení v Borohrádku
vyměněná okna, všechny vstupní dveře,
rekonstruovanou střechu, zateplenou fasádu.
Dočkali jsme se také přestavby nevyhovujícího
sociálního zařízení, coţ bylo financováno městem
Borohrádek.
Z rozpočtu školy byly provedeny úpravy v učebně
chemie. Zde byly odstraněny jiţ nevyuţívané
přívody plynu a elektřiny, poloţeno nové linoleum
a zakoupen nový školní nábytek.

Chtěla bych poděkovat panu starostovi a
pracovníkům městského úřadu za jejich ochotu a
vstřícnost při řešení problémů vzniklých
v důsledku rekonstrukce. Rovněţ bych chtěla
poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří dělali
vše pro to, abychom mohli začít školní rok
v důstojném prostředí.
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Rádi bychom se opravenou školou pochlubili
veřejnosti, plánujeme Den otevřených dveří, termín
upřesníme v návaznosti na dokončovací práce.
Iva Přibylová

Církevní základní škola Borohrádek
Prázdniny utíkají nezastavitelnou rychlostí a nový
školní rok je téměř za dveřmi. V naší škole však
nezahálíme ani v tento letní čas a pustili jsme se do
nemalé rekonstrukce interiérů školy. Děti se
mohou těšit na nové malby, světla a dveře ve svých
třídách a na chodbách, pro chlapce byly
zrekonstruovány toalety (kompletní výměna
odpadů, nové obklady). Celá škola je laděna do
teplých, ţlutooranţových tónů. Ani počítačová
učebna nezůstala pozadu, je zde nový
koberec a podaří-li se nám získat peníze, v krátké
době plánujeme výměnu počítačů. Další změny
spatříte v kuchyňce školní druţiny a sborovně.
Také tady byly vyměněny podlahové krytiny.
Na úklidu se podílí nejen paní uklízečka
Janečková, ale také celý pedagogický sbor (I.
Dyntarová, V. Tučková, M. Moravec, L. Vanická,
B. Čuţnová). Nemalou zásluhu na úklidu a
organizaci prováděných prací má paní ekonomoka
Zuzana Jindrová. Tímto bych všem chtěla
poděkovat za pomocnou ruku a zdárný průběh
všech prací. Jiţ nyní se těšíme, aţ přivítáme děti a
nové prvňáčky v naší škole.
Mgr. Blanka Roháčková, srpen 2010

Cole M.
Francis D.
Vondruška V.
David. P.
Brabcová E.
Holcová M.
Vondruška V.
Monyová S.
Cornwell B.
Deveraux J.
Braun L.J.
Falcones I.

Byznys
Vyrovnaný účet
Olomoucký bestiář
Velká turistická encyklopedie Ústecko

Momentálně mladá
Věčný striptýz
Letopisy královské komory
Blonďatá stíhačka
Hořící země
Mstitel
Kočka, která sklidila aplaus
Katedrála moře

Pro děti:
Kopietzová G.
Agáta § doktor Lupa – Únos vlaku
Wich H.
Tři holky na stopě – Pozor pusa!
Wich H.
Tři holky na stopě – Tanec čarodějnic
Campos P.
Pohádky o vílách
Ruben E.
Witch-Ebenová pyramida
Castová P.C.
Škola noci – Zrazená 2
Brezina T.
Frankensteinův mrakodrap
Nahrgangová F.
Bitva o pohár
Kočka leze dírou
Pec nám spadla
Hana Sedláková

Městské kino

Kulturní rubrika

Městská knihovna
Výpůjční doba – září 2010
13. září
15.30 – 18.30 hodin
20. září
15.30 – 18.30 hodin
24. září (So) 15.30 – 18.30 hodin
27. září
15.30 – 18.30 hodin
Internet – ve výše uvedených hodinách

Kniţní novinky září 2010
Pro dospělé:
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pátek 1.10.2010 od 19.3o hodin
ZELENÁ ZÓNA
Zelená zóna se odehrává v Iráku krátce po svrţení
reţimu Saddáma Husajna. Jednotka velitele
americké armády Roye Millera (Matt Damon) je
jedna z mnoha, která se snaţí pomoci postavit tuto
zemi na nohy. Má na starost najít a zajistit zbraně
hromadného ničení, které byly hlavním důvodem
války a svrţení Saddámovy krutovlády. Jenţe
nikomu se nedá věřit, dokonce ani lidem, od
kterých Miller přijímá rozkazy. Země je
zdevastovaná, lidé jsou odříznuti od vody,
elektřiny, stále někde probíhají boje, panuje zde
strach, vztek a bezmoc…
Hrají: M.Damon, G.Kinnear, B.Gleeson a další
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Thriller, 114 minut, čs.titulky, DP od 15 let,
vstupné 40 Kč
pátek 8.10.2010 od 19.3o hodin
A-TEAM
Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublížili vám,
Najměte si A-Team!
Tihle čtyři chlapíci bývali vysoce kvalifikovanými
a respektovanými členy elitní armádní jednotky.
Byli obdivováni pro svůj mimořádný talent a
schopnost zvládnout i ty nejtěţší mise, aniţ by se u
toho byť jen trochu zapotili. To platilo ovšem
pouze do té doby, neţ byli nasazeni do přísně tajné
mise, která byla připravena pouze k tomu, aby je
dostala za mříţe. A tam měli zůstat po zbytek
ţivota ….
Hrají: B.Cooper, L.Neeson, S.Copley a další
Akční komedie, 119 minut, čs.titulky, přístupný,
vstupné 40 Kč

pátek 15.10.2010
MĚSTSKÉ KINO NEPROMÍTÁ
Volby do zastupitelstva města Borohrádek
pátek 22.10.2010 od 19.3o hodin
SOLOMON KANE
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pekelnou cenu.
Kapitán Salomon Kane je mimořádně výkonný
zabiják 16. století. Vyzbrojen pistolemi, mačetami
a rapíry on i jeho muţi hájí čest anglického
království a ukájí krvelačnou ţízeň v bojích na
všech kontinentech. Setkáváme se s ním ve chvíli,
kdy si klestí krvavou cestu hordami protivníků
v exotickém městě v severní Africe. Kdyţ se ale se
svými kumpány rozhodne dobýt tajemný hrad,
nabere jejich cesta nečekaný obrat.
Hrají: J.Purefoy, M.O´.Neal, R.Orr, R.Ryan,
I.Whyte, M.von Sydow, M.Vašut a další
Fantasy, 104 minut, čs.titulky, DP od 15 let,
vstupné 40 Kč
pátek 29.10.2010 od 19.3o hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ
Nejlepší džob všech dob.
Baltazar Blake je čarodějným mistrem, který se
v současném Manhattanu snaţí ubránit město před
svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem.
Baltazar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá
pomoc Davea Stutlera, zdánlivě obyčejného
člověka, který v sobě ale ukrývá netušené moţnosti
a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně.
Hrají: N.Cage, A.Molina, J.Baruchel, T.Palmer,
M.Bellucci a další
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Dobrodruţný, 110 minut, čs.titulky, přístupný,
vstupné 40 Kč
pátek 5.11.2010 od 19.3o hodin
MACHŘI
Komedie o pěti muţích, kteří byli jako malí kluci
nejlepšími kamarády a teď se poprvé po třiceti
letech rozhodnou společně se svými rodinami
hromadně strávit víkend oslav svátku 4. července.
Snaţí se navázat právě tam, kde v minulosti
přestali, a zjišťují, ţe „stárnout“ nemusí být
synonymem pro „dospívat“.
Hrají: A.Sandler, K.James, Ch.Rock a další
Komedie, 102 minut, čs.titulky, DP od 12 let,
vstupné 40 Kč

pátek 12.11.2010 od 19.3o hodin
ROMÁN PRO MUŢE
Román pro muţe vypráví příběh tří sourozenců,
kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem
pevnější pouto, neţ bývá obvyklé. A přesto, ţe se
povahově snad uţ nemůţou víc lišit…
Hrají: M.Donutil, V.Hybnerová, M.Vladyka,
Komedie, 100 min, DP od 12 let, vstupné 40 Kč
pátek 19.11.2010 od 17.oo hodin
KARATE KID
Hlavní hrdina, dvanáctiletý Dre Parker mohl klidně
být tím nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu,
ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede do
Číny, má s navazováním přátelství se svými
vrstevníky velké problémy. Podaří se mu nakonec
najít si cestu ?......
V českém znění:D.Štěpán, L.Hlavica, R.Erbanová
Akční/drama, 140 minut, český dabing, přístupný,
vstupné 40 Kč
pátek 26.11.2010 od 19.3o hodin
PREDÁTOŘI
Elitní ţoldák Royce je unesen na neznámé místo,
stejně jako další, zdánlivě náhodně vybraní jedinci.
S výjimkou jednoho zneuznaného lékaře se však
jedná o nejnebezpečnější zabijáky, ţoldáky a
odsouzené trestance, kteří byli na toto místo
dopraveni pouze proto, aby se stali ţivou kořistí
pro novou rasu Predátorů.
Hrají: A.Brody, L.Fishburne, T.Grace, D.Trejo,
W.Goggins a další
Sci-fi thriller, 107 minut, čs.titulky, DP od 15 let,
vstupné 40 Kč
/MÚ/
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Borohrátky 2010
„Borohrátky 2010“ jsou uţ minulostí a rovněţ tak
letošní prázdniny, na jejichţ poslední víkend byl
tento druhý ročník festivalu borohrádeckých kapel
a sdruţení naplánován.

Bývaly roky, kdy byl konec srpna ve znamení
slunečných dnů a letních teplot. Ten letošní to však
nepotvrdil. Organizátoři to mysleli dobře. Konec
srpna, všichni jsou ze šťastně proţitých prázdnin a
dovolených doma, tak si půjdou zpestřit sobotu
atmosférou hudebního festivalu. Záměr však
v tomto ohledu nevyšel. Deštivá noc a celé sobotní
dopoledne daly jasnou volbu, ţe tato akce na
travnatém rozmáčeném trávníku fotbalového hřiště
nebude. Bylo to škoda, protoţe díky příznivým
okolnostem byl letošní ročník programově rozšířen
o doplňkový program mimo vlastní vystoupení
přihlášených kapel. Připravené bylo vystoupení

maţoretek, skupiny historického šermu Pernštejni
z Pardubic, taneční skupina Star West, dále pak
skákací hrad, obří skluzavka, které měly ukrátit čas
těm nejmenším v době, kdy jejich doprovod
sleduje vystoupení účinkujících. S ohledem na
rozmary počasí musely být některé z výše
uvedených vystoupení odvolány. Pro vysvětlení
některých názorů na místo konání je třeba
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připomenout, ţe s technickou přípravou jako je
stavba ozvučení a osvětlení se muselo začít uţ
v 10.00 hodin dopoledne, aby vystoupení prvních
účinkujících ve 14.00 hodin bylo po všech
stránkách připravené.
Krátce po 14-té hodině se tedy po úvodním slovu
Roberta Förstra, který celý festival moderoval,
rozezněly nástroje prvního účinkujícího, kterým
byla skupina LEON BAND. Patrně jde o jednu
z nejfrektovanějších formací působících na území
Borohrádku a tomu odpovídala i reakce
posluchačů. Následující soubor TOMY má zde
také velkou posluchačskou obec a ne jinak to bylo
u třetí vystupující formace RELAX. Country blok
účinkujících uzavřel Fanda Mládek Borohrádek,
nejdříve jako sólista a v druhé části jako duo za
doprovodu baskytary a foukací harmoniky.
V přestavbách podia se divákům představili
v úvodu zmiňovaní „Pernštejni“ a příjemným

dojmem působící taneční skupina Star West.
Stylově tvrdší část „Borohrátků“ zahájila
čtyřčlenná formace Hlava Pata s vlastní tvorbou ve
stylu blues a rock and roll. Pak přišlo na řadu trio
The Compromise, jeţ se ve čtyřicetiminutovém
bloku přestavilo rovněţ vlastní tvorbou ve stylu
indie rocku a art rocku. Poslední z festivalových
skupin byla v Borohrádku rovněţ známá FAGULE
ROCK, která přivedla svým vystoupením přítomné
do správného varu před poslední, uţ jen k tanci
zařazenou hudební formaci jako revival známých
Kabátů, pardubický STRESOR.
Okolo půlnoci dozněly z podia poslední tóny a
nezbylo nic jiného neţ se s přítomnými rozloučit a
ukončit tak desetihodinový hudební maratón.
Skutečnost naplnila očekávání pořadatelů v tom
smyslu, ţe podobné akce pořádané venku jsou
navštěvované větším počtem diváků a provázeny
lepší atmosférou, tedy ţe na letošním ročníku
nebyla návštěvnost taková jako loni. I přesto však
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věří, ţe ti, co se dostavili, našli si v programu to, co
je oslovilo, pobavilo a moţná i nadchlo.

Neděle 26.09.2010 od 16.3o hodin
Černíkovice – LOKO Borohrádek
Odjezd autobusu v 15.00 hodin
Neděle 03.10.2010 od 16.00 hodin
LOKO Borohrádek - Malšovice
Neděle 10.10.2010 od 16.00 hodin
LOKO Borohrádek - Dohalice
Sobota 16.10.2010 od 15.3o hodin
Předměřice – LOKO Borohrádek
Odjezd autobusu ve 13.45 hodin

Nezbývá tedy neţ poděkovat všem přihlášeným
účinkujícím za jejich přístup a ochotu vystoupit,
Sokolu Borohrádek za poskytnutí prostor, všem
těm, co se dobrovolně podíleli na celé organizaci,
sponzorům a hlavně divákům a posluchačům, pro
které se sice akce pořádá, ale bez jejich účasti a
podpory nemá smysl a nezakládá důvod ji
opakovat.
„Borohrátky 2010“ letos také poprvé za finanční
podpory Královéhradeckého kraje z dotačního
titulu KPG 012010 jsou tedy za námi a my věříme,
ţe se na Borohrátkách v příštím roce, moţná v jiné
podobě, znovu sejdeme.
Zdeněk Cablk

Neděle 24.10.2010 od 15.3o hodin
LOKO Borohrádek – Provodiv
Sobota 30.10.2010 od 14.3o hodin
České Meziříčí – LOKO Borohrádek
Odjezd autobusu ve 13.00 hodin
Neděle 07.11.2010 od 14.00 hodin
Probluz – LOKO Borohrádek
Odjezd autobusu ve 12.00 hodin

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2010 –
TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
přípravka, elévy a mladší ţáci
22.8.-27.8.2010

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Fotbalový rozpis – Krajská třída Hradec
Králové Otrok 1. B třída sk. B.
MUŢI
Sobota 11.09.2010 od 17.oo hodin
Ohnišov – LOKO Borohrádek
Odjezd autobusu v 15.15 hodin
Neděle 19.09.2010 od 16.3o hodin
LOKO Borohrádek - Vamberk
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Rok utekl jako voda a před sezónou 2010-2011
jsme vyrazili opět na soustředění. Termín jsme
stanovili na konec léta, těsně před začátkem sezóny
a hlavně před školním rokem. Zázemí jsme našli
v rekreačním středisku Astra Dlouhé Rzy. Toto
středisko se nachází v Orlických horách, asi 4
kilometry od Olešnice.
Soustředění se zúčastnilo 6 mladších ţáků, 9 elévů,
17 hráčů přípravky, 2 dívky + 12 trenérů.
Po příjezdu jsme se ubytovali a šli jsme si projít
celý areál. V areálu se nachází travnaté hřiště, 2
tenisové kurty, 1 hřiště pro pláţový volejbal a
koupaliště, takţe pro nás tady bylo vše, co pro
trénink potřebujeme. Protoţe většina z nás tady
byla jiţ v loňském roce, aklimatizace byla rychlá.
Trénovat jsme začali aţ v pondělí.
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Denní reţim:
Budíček byl stanoven na 7.30 hodin, rozcvička
a osobní hygiena, snídaně v 8.30 hodin.
I. Tréninková jednotka v 9.40 hodin, oběd v 12:30
hodin, polední klid od 12.45 do 14.20 hodin.
II. tréninková jednotka v 14,30 hodin, svačina
v 16.00 hodin.
III. tréninková jednotka (aerobik), večeře v 18.30
hodin, osobní volno od 18.45 do 20.20 hodin,
hygiena a ve 21.00 hodin večerka.
Naše tréninky byly zaměřeny převáţně na fyzičku,
protoţe travnaté hřiště nebylo moc v dobrém stavu.
K tréninku jsme vyuţili okolní kopce a pláţové
hřiště, které jsme si přizpůsobili na fotbal. Letos
jsme trénovali třífázově (ráno – posilování,

Odpoledne sportovní den v týmech (házená, fotbal,
pláţový fotbal, střelba ze vzduchovky, střelba na
branku, běh s balónem a hod na cíl).
Navečer aerobic.
Středa
Dopoledne dokončení týmových her.
Odpoledne procházka po okolí, kondiční a
posilovací trénink (běh do kopce).
Navečer aerobic.

dynamika, běh, odpoledne – trénink s balónem,
navečer – aerobic).
V osobním volnu si děti mohly vyzkoušet střelbu
ze vzduchovky, dále měly k dispozici i tenisové
rakety a balón na nohejbal.

3. místo – Střelci

Pondělí
Dopoledne trénink na hřišti (posilování, cvičení
s balónem).
Odpoledne výběh (posilování – různé hry a soutěţe
v terénu). Navečer Aerobic.
Úterý
Dopoledne trénink na hřišti (fyzická zátěţ).

6. místo – Hagi
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Pořadí týmů
1. místo - Slávia
Kněţour J.,Moravec T.,Cikán V.,Moravec D., Tobiška V.

2. místo – Sparta
Duda J., Sedlák D., Bárta O., Fuchsa T., Sazima M.

Frumar D.,Václavek T., Janeček M., Buriánek T.,Horák Š.

4. místo – Hajeři
Červený M., Pelc F., Nyč M., Sazima L., Matějus D.

5. místo – Hradečáci
Horák J., Kapucián Š., Liška M., Černý L., Sedlák J.
Buriánek O., Chudoba P., Matějíček O., Nyč P., Tavali P.

Čtvrtek
Dopoledne trénink na hřišti (zaměřen na hru
s balónem).
Odpoledne branný závod.
Navečer aerobic.
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Branný závod
Sloţení: 2 km běh v terénu
střelba z airsoftové pistole
běh s tenisovou raketou
hod na cíl
tahání pneumatiky
skok přes švihadlo
slalom s balónem
střelba na branku
překáţková dráha

7.místo – Tobiška Vojtěch
Rok nar. 2004 a mladší
1.místo – Nyč Petr
2.místo – Sazima Marek
3.místo – Matějíček Jakub
4.místo – Sazima Radek
(malý okruh – ročník 2001, 2002, 2003, 2004 a
mladší nejrychleji zaběhl trať Pelc Filip v čase
08,04 min)

Za nesplnění některého stanoviště byla 5 sek. penalizace.

Rok nar. 1998 - 1999
1.místo – Kněţour Jakub
2.místo – Duda Jiří
3.místo – Horák Jakub
4.místo – Buriánek Ondřej
5.místo – Matějus David
6.místo – Frumar Dominik
Rok nar. 2000
1.místo – Moravec Tomáš
2.místo – Červený Miroslav
3.místo – Václavek Tomáš
4.místo – Chudoba Pavel
5.místo – Kapucián Štěpán
6.místo – Sedlák Daniel
(velký okruh – ročník 1998-99 a 2000, nejrychleji
zaběhl trať Moravec Tomáš v čase 09,33 min)

Rok nar. 2001-2002
1.místo – Pelc Filip
2.místo – Sedlák Jakub
3.místo – Nyč Matěj
4.místo – Cikán Vojtěch
5.místo – Fuchsa Tomáš
6.místo – Černý Lukáš
7.místo – Janeček Martin
8.místo – Horák Štěpán
9.místo – Bárta Ondřej
10.místo – Zaujecová Denisa
11.místo – Sazimová Aneta
Rok nar. 2003:
1.místo – Buriánek Tomáš
2.místo – Sazima Lukáš
3.místo – Tavali Patrik
4.místo – Moravec David
5.místo – Liška Marek
6.místo – Matějíček Ondřej
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Pátek
Poprvé jsme vypustili rozcvičku, protoţe nám
nepřálo počasí. Tento den jsme dětem dali volno.
Odjezd jsme naplánovali na 12,00 hod a ještě neţ
jsme zamířili domů, vzali jsme děti do lanového
parku v Deštném v Orl.horách.
Na závěr bych chtěl pochválit všechny děti
za to, ţe nezlobily a snaţily se plnit pokyny trenérů
a za přístup k tréninkům.
Dále bych chtěl poděkovat všem trenérům, kteří
se tohoto soustředění zúčastnili a našim dvěma
členkám realizačního týmu. Poděkování patří
také našim věrným sponzorům M.Vojnar, P.Zaujec, J.Čermák, P.Matějíčková

Realizační tým:
- Sazima Radek – trenér
- Sazima Tomáš – trenér
- Liška František – trenér
- Kněţour Roman – trenér
- Zaujec Pavel – trenér
- Nyč Petr – trenér
- Moravec Josef – trenér
- Matějíček Jan – trenér
- Matějus Jan – trenér
- Čermák Jakub – trenér
- Jedlička Tomáš – trenér
- Suchá Libuše – trenérka aerobiku
- Sazimová Eva
- Matějusová Iveta
Fotky z tohoto soustředění a krátká videa najdete
na stránkách TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
( oblíbené odkazy – fotky ).
Sazima Radek
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Turnaj elévů v Častolovicích
Naše fotbalové muţstvo elévů se dne 28.8.2010
zúčastnilo 8. ročníku Memoriálu Václava Tichého
na fotbalovém stadionu AFK Častolovice. Účastí
na tomto turnaji jsme završili vydařené letní
soustředění v Dlouhých Rzech u Olešnice
v Orlických horách, které jsme absolvovali
společně s hráči přípravky a mladších ţáků.
Turnaje se dále zúčastnily týmy Častolovic,
Doudleb nad Orlicí a Albrechtic nad Orlicí.
Muţstva hrála mezi sebou systémem kaţdý s
kaţdým 1 x 20 minut. V prvním zápase jsme

porazili Albrechtice nad Orlicí těsně 2:1, kdyţ obě
naše branky vstřelil Pavel Chudoba.V základní
skupině turnaje jsme dále porazili Doudleby nad
Orlicí 4:0 (Pavel Chudoba 3 x, Dan Sedlák 1 x) a
domácí Častolovice 3:0 (Pavel Chudoba 1 x,
Štěpán Kapucián 1 x, Filip Pelc 1 x). S plným
počtem bodů jsme tak suverénně vyhráli základní
skupinu a postoupili do finále turnaje. V něm jsme
narazili na domácí Častolovice. Finálové utkání
mělo podobný scénář jako vzájemný zápas
v základní skupině, tj. soupeře jsme herně
přehrávali a vytvořili si několik slibných
gólových šancí. Od vstřelení branky však domácí
hráče zachránil vynikajícími zákroky nejlepší
brankář turnaje Denis Vlček. Do vedení 1:0 nás
poslal po nepřesné střele Dana Sedláka vlastní
gól častolovického obránce. Náskok se nám
nepodařil zvýšit díky spáleným „tutovkám“
Štěpána Kapuciána a Pavla Chudoby. Trest pak
přišel v posledních sekundách utkání, kdy
nekoncentrovaní naši hráči nechali zakončit
domácího útočníka, který tak za obrovského
aplausu domácích diváků šťastně vyrovnal na
konečných 1:1. O vítězi turnaje tak musela
rozhodnout střelba z pokutových kopů. V prvních
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dvou sériích střelci obou týmů nezaváhali a penalty
suverénně proměnili. Za naše muţstvo to byl
Pavel Chudoba a Dan Sedlák. V třetí rozhodující
sérii domácí hráčka Kateřina Vogelová (nejlepší
hráč turnaje) těsně minula branku a penaltový
rozstřel mohl rozhodnout náš obránce Tomáš
Václavek. Tomáš tento veledůleţitý okamţik
bravurně zvládl a prudkou umístěnou střelou
nedal častolovickému brankáři šanci. Proměněná
rozhodující penalta vyvolala obrovskou radost
našich borců a zklamání domácích. Při
slavnostním vyhlášení tak mohl náš kapitán
Martin Janeček převzít od pořadatelů pohár pro
celkového vítěze. Nejlepším střelcem turnaje byl
pak vyhlášen náš Pavel Chudoba, který soupeřům
nastřílel
celkem šest
branek. Prvenství
v častolovickém turnaji vybojovali tito hráči:
Martin Janeček, Tomáš Moravec, Jaroslav Bártl,
Tomáš Václavek, Filip Pelc, Dan Sedlák, Jakub
Sedlák, Pavel Chudoba, Štěpán Kapucián a Mirek
Červený.
Musím poděkovat všem našim klukům za
kolektivní a bojovný výkon. Věřím, ţe na tento
úspěch naváţeme v právě začínající mistrovské
soutěţi, kde naše muţstvo elévů bude obhajovat
loňské prvenství.
Josef Moravec

ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek není jiţ
v našem městě ţádnou neznámou. Cvičební hodiny
všech oddílů probíhaly podle rozvrhu roku 2009.
27.1.2010 jsme svolali do klubové místnosti
seniorů valnou hromadu odboru, které se
zúčastnilo 28 zástupců všech oddílů. Byl
odsouhlasen plán práce pro rok 2010, členské
příspěvky a byla předloţena výroční zpráva o
činnosti odboru a hospodaření odboru za rok 2009.
V letošním roce se naší valné hromady poprvé
zúčastnil jako host i starosta města Borohrádek pan
Milan Maček. K 1.1.2010 má naše členská
základna 118 dospělých členů a 98 dětí.
Hospodářská situace v našem státě se promítla i do
naší organizace a to úbytkem členů ve všech
sloţkách. I přesto zůstaly cvičit všechny oddíly
jako v roce 2009 a to:
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rodiče a děti, nejmladší žactvo, oddíl míčových
her, aerobik mladší žákyně, starší žákyně, aerobik
ženy, oddíl jógy, oddíl zdravotního tělocviku a
v jarních měsících zahájil cvičení oddíl lehké
atletiky.
Členové našich oddílů se nevěnují jen cvičení
v jednotlivých hodinách, ale jsou součástí
kulturních akcí v našem městě. Například sloţky
dětského aerobiku vystoupily na letošním plese
sportovců, na akci pro seniory v jejich klubu a na
dětském dni. Na této akci pořádané městským
úřadem spolupracovaly i ţeny z oddílu zdravotního
tělocviku. Pro děti připravily soutěţe s náčiním,
s míči a dalšími cvičebními pomůckami
pouţívanými v našich oddílech při cvičeních v
hodinách. Velice nás překvapilo, kolik šikovných
dětí se v našem městečku nachází a rádi bychom je
přivítali v našich hodinách.
Musíme se pochlubit našimi výsledky, které získali
naši
členové
v okresních,
krajských
i
republikových soutěţích v rámci České asociace
sport pro všechny. 3. března 2010 proběhlo místní
kolo soutěţe ţactva v zimním pětiboji a 37
závodníků postoupilo do okresního kola, které se
konalo v ZŠ TGM v Borohrádku 6.3.2010. Získali
jsme několik prvních, druhých a třetích míst a 13
závodníků postoupilo do krajského kola, které

proběhlo
27.
března
2010
v Hořicích
v Podkrkonoší. Naši závodníci vybojovali jedno
druhé místo a čtyři čtvrtá místa.
17. května 2010 se konalo okresní kolo soutěţe
v lehké atletice. Vyslali jsme 40 závodníků v 10
kategorií. Získali jsme pět prvních, tři druhá, tři
třetí a dvě čtvrtá místa. 13 našich závodníků
postoupilo do krajského kola, které proběhlo
v Týništi nad Orlicí 30. května 2010. Vybojovali
jsme dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Do
republikové soutěţe v lehké atletice, která proběhla
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v Brandýse nad Labem 19. června 2010, jsme
vyslali 5 závodníků. Ani tam se naši závodníci
neztratili, získali jsme dvě druhá, jedno třetí, jedno
sedmé místo a v soutěţi krajů třetí místo. V měsíci
květnu proběhlo krajské kolo soutěţe v přírodě
„Medvědí stezkou“ v Lipnici u Dvora Králové.
Z našeho odboru se soutěţe zúčastnily čtyři

dvojice, z nichţ tři postoupily do republikového
kola, které se konalo ve škole v přírodě v Ţihli –
Sklárně u Plzně 11.-13. června 2010. Neztratili
jsme se a naši závodníci získali jedno druhé, jedno
desáté a jedno šestnácté místo.
V závěru I. pololetí se starší ţákyně I. II. zúčastnily
okresního kola ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí 9.
června 2010. Umístily se na druhém a třetím místě.
Oddíl aerobiku ţen uspořádal v měsíci červnu
maratón v aerobiku, který se jim velice vydařil.
Toto cvičení proběhlo i pro nečleny ASPV TJ
Lokomotiva Borohrádek.
Česká asociace sport pro všechny udělila naší
dlouholeté člence a cvičitelce Jaroslavě Repšové
nejvyšší vyznamenání „Zlatý Tyrš“. Blahopřejeme
jí a těšíme se, ţe bude ještě dlouhou dobu v našich
řadách.
Koncem měsíce června všechny oddíly ukončily
cvičení závěrečnou hodinou nebo jinými aktivitami
podle svého přání.
Na závěr bych ráda poděkovala oddílu kopané TJ
Lokomotiva Borohrádek, který nám vychází vstříc
zajištěním dopravy našich dětí na jednotlivé
závody, a základní škole TGM, v jejich prostorách
probíhají naše cvičební hodiny. Doufáme, ţe se po
rekonstrukci ZŠ budeme moci brzy vrátit k našemu
cvičení.
Za ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
Eva Tesárková
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ZO ČZS v Častolovicích, Územní sdruţení
ČZS v Rychnově n. Kn. a městys Častolovice
pořádají 12. výstavu
ovoce, zeleniny a květin

ve dnech 8. – 10. října 2010
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Radost – Krása – Uţitek
areál sokolské zahrady, sokolovny a nová budova
v Častolovicích

léčivých
rostlin
v systému ekologického
zemědělství“. Ta byla také na zmíněné akci
představena
Ing.
Tomášem
Mitáčkem,
koordinátorem a jejím spoluautorem. Přednášená
témata se týkala podmínek pěstování, zpracování a
výkupu
léčivých
rostlin
v ekologickém
zemědělství.
S konkrétními
zkušenostmi
s pěstováním, sušením, odbytem i kontrolou
dodrţování podmínek ekologického hospodaření
vystoupili ekologičtí zemědělci Ondřej Podstavek a
Vladimír Lačňák; Jana Načeradská se na naše
léčivé rostliny podívala pohledem ájurvédské
medicíny a nabídla další moţnosti rozšíření škály
pěstovaných léčivek, jejich zpracování a vyuţití.
Noví zájemci o pěstování léčivých rostlin

Bližší informace na tel. 721 311 719
a na www.zahradkari.com

Seminář na ekologické farmě
rodiny Podstavkových v Bozeticích
31. srpna 2010 se na rodinné farmě ekologického
zemědělce Ondřeje Podstavka uskutečnil seminář
na téma „Pěstování, sběr a zpracování léčivých
rostlin v systému ekologického zemědělství“.

Seminář pořádal Bioinstitut, o.p.s. Olomouc díky
zakázce Ministerstva zemědělství ČR „Ekologické
zemědělství a zpracování biopotravin“, v rámci
které bylo na této vzorové ekologické farmě
vybaveno informační místo, byl pro ni vydán leták;
a dále bylo moţné zpracovat příručka „Pěstování
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v ekologickém zemědělství si mohli prohlédnout
sušárnu Podstavkových. Na exkurzi a teoretickou
část semináře pak navázala návštěva firmy
Apotheke v Libchavách u Ústí nad Orlicí, kde část
produkce tvoří právě čaje kvality BIO – jde tedy o
zpracování certifikované produkce léčivých rostlin
ekologických zemědělců.
Alena Malíková, Bioinstitut, Olomouc

Koupím poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony,
losy, akcie, celé sbírky – větší mnoţství –
pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší moţné ceny
info: tiskárna@komurka.cz

Zpravodaj 5/2010

Borohrádek – pohled z historie do současnosti
*

Hasičský sbor v roce 1910

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce 2009

Sbor dobrovolných hasičů v Borohrádku v roce 1910

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2009
některého zajímavého bodu. Textové pole
lze umístit do libovolného místa v
dokumentu. Pomocí karty Nástroje
Historie textového pole můžete změnit
formátování textového pole citace z
Čtení z kroniky města -vlastního
rok 1925
textu.]

„Úprava Orlice u splavu“
Technické oddělení zemského výboru v Praze pro stavby vodní a vyuţití vodních sil zadalo ing. Novotnému
z Kostelce n. O. úpravu řeky Tiché Orlice (asi 250 m) nad a pod jezem v Borohrádku, jakoţ i opravu bočných
stěn jezu. Zemský vrchní komisař ing. Karel Čihák z Prahy pověřen byl dozorem a současným zaměřením
celého toku řeky v katastru obce Borohrádku.
Úprava Velinského potoku
V létě r. 1925 provedla obec úpravu odbočky Velinského potoka, protékajícího městečkem. Od „Tadeášky“ aţ
po zámeckou zahradu bylo potočiště vybetonováno.
Nový most
Tohoto roku v létě dostavěn byl nový ţelezobetonový most přes Tichou Orlici v Borohrádek na místě
dosavadního mostu dřevěného a provedena byla jeho kolaudace. Stavbu mostu provedl ing. Novotný
z Kostelce n. Orl. za dozoru státního inţenýra. Po dobu stavby postaven byl provisorní dřevěný most na
„Bělidle“ od barevny ke mlýnu a veškerá frekvence řízena byla tímto směrem. Pro sousedy za mostem
k Šachovu zhotovena byla lávka z pivovarského dvora, vedle staveniště, kterou však bylo moţno přecházeti
jen na vlastní nebezpečí. Naštěstí nepřišel však nikdo k většímu úrazu, mimo nějaké to vykoupání. Nový most
je pěknou ozdobou našeho městečka a zároveň i celého okresu kosteleckého jako stavebníka. Vyţádal si
nákladu přes 2 miliony korun. Bude téţ provedena regulace břehu T. Orlice od mostu nahoru aţ po „struhu“
(cca 300 m), coţ přispěje jen ještě k lepšímu vzhledu celé stavby.
Povětrnost
Měsíc červenec a srpen byly velice bouřlivé a deštivé. V tuto dobu byly pozorovány veliké skvrny na slunci,
které snad způsobily tyto poruchy. Na některých místech v Čechách, na Moravě a Slovensku skončilo to
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katastrofálně. Zničeny četné silnice, mosty, pobořeny chalupy, zatopené usedlosti, zničená úroda na polích i
ve stodolách, hráze a břehy strhány a také několik mlýnů bylo zničeno. I v Orlických horách při Tiché Orlici
bylo velmi zle. 27. července spadla mračna na Králicku a v noci řádila voda v povodí Orlice. Za týden trvalé
deště z 2. na 3. srpna zvodnily Orlici stupňovanou prudkostí tak, ţe od rána v pondělí do 12 hod. poledních
v úterý veškeré obyvatelstvo při řece bydlící za pomoci hasičů z Jabloného n. Orl. muselo se vystěhovati a
resignovaně přihlíţeti řádění vln na svém majetku. Není snad ve státě zákeřnější řeky nad Tichou Orlici, která
by projevila svojí zběšilou moc tak rychle, jako tato řeka krátkého prudkého toku v úzkém údolí Orlických
hor. V Borohrádku ovšem povodeň větších škod nenadělala. Vyvrcholení parného počasí nastalo zde 11.
srpna, kdy teplota vystoupila na + 32 °C. V noci následovala silná bouře a liják. Blesk šlehal za bleskem a
nebe se ani nezavřelo. Dunění hromu ozývalo se bez přestávky. Bouře byla také provázena prudkou vichřicí,
která polámala mnoho větví v sadech a sklátila spousty ovoce se stromů.
Povánoční tepelná vlna a zátopy
Není pamětníka, ţe by o vánocích bylo tak značné teplo, jako je nyní u nás a v celé střední Evropě. Krátce
před tím byl ještě po několika teplejších dnech citelný mrazík, ale přes noc nastala tak prudká změna, ţe jiţ
v ranních hodinách teploměr ukazoval vysoko nad nulou a v posledních hodinách dokonce + 16 °C. 17.
prosince ukazoval teploměr v ranních hodinách ještě - 23 °C, později vystoupil na - 18 °C. 18. prosince se
chumelilo, odpoledne jiţ pršelo. Nastala obleva. Přes noc přímrazky, veliké náledí, nebezpečné pády lidí na
ulicích. Obleva s nočními přímrazky trvala do Štěpána. Pak následovalo deštivé počasí. Všude se zvodňuje.
Nečekaný příchod tepelné vlny přinesl s sebou katastrofální následky, jeţ stíhají celou Evropu a zvláště její
střední země. Všude dostavily se prudké deště, větrné bouře, tání sněhu a tím ohromné rozvodnění řek, jeţ
nejen způsobily nesmírné škody, ale vyţádaly si i lidské ţivoty. Rýn u Kolína n. Rýnem stoupl jiţ o 7.93
metry nad normál.
V horách, kde sněhová hranice leţí ve výši 2500 m, bylo 30. prosince 1925 průměrně + 13 °C.
Orlice zaplavuje celé údolí. Stoupání vody hlásí se kaţdým dnem. U nás zatím ţádné větší škody.
/RED/

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 15.10.2010
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