číslo 5

září – říjen 2016

Město Borohrádek srdečně zve
z na
POCHOD
„EKO-KAM? 2016 Borohrádek“
Borohrádek
Na velkém i malém okruhu budou
připraveny soutěže, kvízy,
ochutnávky a drobné odměny
Registrace účastníků a start
v sokolovně v sobotu 24. září 2016
v 9.00 – 9.30 hodin
Všichni jsou srdečně zváni

ZO ČZS Častolovice,
Územní sdružení ČZS Rychnov n.Kn.
a městys Častolovice
pořádají 18. výstavu
ovoce, zeleniny a květin
ve dnech 6. – 9. října 2016
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
v areálu sokolské zahrady, sokolovny
a zahrádkářské budovy v Častolovicích

Uvnitř čísla najdete:
str. 2-3 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3-4
3 Starosta informuje, str. 5-8 Informační
ní servis, str. 9 Zprávi
Zprávičky ze škol, str. 9-11 Ze
sportovních oddílů, str. 11-12 Z borohrádeckých kronik, str. 13 Koalice pro
ro Královéhradecký kraj, str. 14 Starostové a Východočeši,
str. 15 Nabídka zaměstnání.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 28. 6. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
výběrového řízení: Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek
a návrh Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem – firmou
SGWJ Hradec Králové spol. s r.o., Na Důchodě čp.
1674, 500 02 Hradec Králové. IČ: 49285092. Cena za
dílo je 1.450.940,44 Kč s DPH a pověřuje starostu
podpisem.
*Dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny, číslo 09_CEZDI_01664213 k číslu OM
0000709168, T.G.Masaryka 314, Borohrádek a pověřuje
starostu podpisem.
*Zpracování odborného posouzení střešní konstrukce –
bytový dům Jiráskova 573, Borohrádek v návaznosti na
problémy s výskytem vody ve stropní konstrukci bytu ve
4. NP firmou DEKPROJEKT s.r.o., Hradec Králové,
Bieblova 38/2, IČ: 27642411.
*Cenovou nabídku firmy Quatro Izol s.r.o., Třebechovice
pod Orebem, IČ: 25972286 na výměnu oken a dveří
v budově kina, dveří (u družiny) v budově církevní
školy a dveří u zadního vstupu v budově sokolovny.
*Cenovou nabídku firmy BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto,
IČ: 15028909 na zpracování revize dokumentace pro
stavební řízení, včetně projednání s dotčenými orgány
státní správy za cenu 49.500 Kč bez DPH.
*Cenovou nabídku firmy Dabona, s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou IČ: 64826996 na vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na snížení
energetické náročnosti budovy CZŠ.
*Změnu odpisového plánu ZŠ TGM Borohrádek na rok
2016.
*Uvolnění částky 25.716 Kč na nákup mobiliáře do parku
u městského úřadu.
*Prezentaci politických stran a hnutí v místním zpravodaji
formou inzerce dle platného ceníku, maximálně však
v rozsahu 1 stránky.
*Uzavření nové nájemní smlouvy v bytovém domě č.p.
573 na dobu určitou do 30. 6. 2017.
*Dohodu o spolupráci a společném postupu při realizaci
obnovy a rozšíření sběrné sítě mezi městem Borohrádek
a EKO-KOM, a.s. Praha, IČ: 25134701 a pověřuje
starostu podpisem.
*Oprávněnost námitky podané firmou Václav Daněk –
LAGUNA, Masarykovo nám. 11, 517 01 Solnice, IČ:
41250257 a revokuje své usnesení č.j.: R36/2016 bod
I.5., ze dne 10. 6. 2016 a pověřuje komisi ve složení:
Zdeněk Cablk, Ing. Jana Machková, Lenka Kapuciánová
provedením nového hodnocení.
Zamítá
*Nabídku IV - Nakladatelství, s.r.o., Ústí nad Labem na
nákup „Omalovánek první pomoci“ určené pro
nejmenší.
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*Návrh Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské
služby pro občany města Borohrádek a o přidělování
bytů v domech s pečovatelskou službou v Kostelci nad
Orlicí občanům města Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 29. 6. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového
řízení: Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Borohrádek,
dešťové kanalizace a zpevněných ploch a Smlouvu
o dílo s vítězným uchazečem Václav Daněk –
LAGUNA, Masarykovo náměstí 3, 517 01 Solnice, IČ:
41250257 a pověřuje starostu podpisem.
Výtah z usnesení rady ze dne 28. 7. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Zápis z jednání školské komise ze dne 01. 07. 2016.
*Informace o stavu likvidace DSO Poorlicko.
Schvaluje
*Smlouvu o vzájemné spolupráci a o poskytnutí a užití
materiálů pro dokumentaci malovaných opon českých
zemí - Národní informační a poradenské středisko pro
kulturu, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, IČ: 14480551
a pověřuje starostu podpisem.
*Podání žádosti k přidělení grantu Škody auto a.s. „Škoda
stromky“, jedná se o poskytnutí dotace na nákup
sadebního materiálu stromů a případné uvolnění částky
z rozpočtu na výsadbu.
*Cenovou nabídku č. 16NA00169 společnosti AVEPO,
s.r.o., Borohrádek, IČ: 27559688 na instalaci topidla
Robur do budovy sokolovny Borohrádek v celkové výši
12.472,- Kč.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v čp. 562, ulice
Kout, na dobu určitou od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017
*Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního
fondu
Královéhradeckého
kraje
na
projekt:
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ, ev. č. 16RGI02021 a pověřuje starostu podpisem
*Záměr zřízení klimatologické stanice v místě současné
srážkoměrné stanice na pozemku města p.č. 423/1
(u čistírny odpadních vod) v k.ú Borohrádek.
*Cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace na veřejné osvětlení na Bělidle
a v Havlíčkově ulici v souvislosti s překládkou vrchního
vedení ČEZ panem Michalem Markem, projektantem
elektro, Slovenská 1021, Lanškroun.
*Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka elektřiny pro město Borohrádek a jím
zřízené příspěvkové organizace na období 2016 /2017“.
Zamítá
*Žádost na umístění šlapadel na písníku Zámlýní
Borohrádek (revír 08751003).
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*Záměr pronájmu budovy bez čísla popisného –
průmyslový objekt na pozemku p.č.
č. st. 573 a pozemek
p.č. st. 573 – zastavěná
ná plocha a nádvoří
nádvo v k.ú.
Borohrádek, za navrhovanou cenu a trvá na stávajících
platebních podmínkách.
Výtah z usnesení rady ze dne 18. 8. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Záměr pronájmu části budovy bez čísla popisného –
průmyslový objekt na pozemku p.č.
č. st. 573 – zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek o výměře
výměř 420 m2.
*Cenovou nabídku firmy BKN, spol. s.r.o., Vysoké Mýto
na revizi projektové dokumentace pro
ro stavební řízení:
Úprava ZŠ TGM Borohrádek – vestavba podkroví ve
výši 99.000 Kč bez DPH vzhledem k úpravě předmětu
díla.
*Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na
výběrové řízení Veřejná
ejná zakázka „Dodávka elektrické
energie pro město Borohrádek
ádek a jím zřízené příspěvkové
p
organizace na období 2016/2017“ ve složení:
členové: Ing. Miloň Vojnar, Ing. Eduard Machek, JUDr.
Josef Moravec
náhradníci: Zdeněkk Cablk, Milan Mač
Maček, Ing. Jana
Machková.
*Žádost o umožnění vyvěšení
šení 3 ks propaga
propagačních bannerů
volebního uskupení Starostové nezávislí a Východočeši
Východo
na území města Borohrádek v termínu od 25. 8. 2016 do
10. 10. 2016.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 29. 6. 2016
Starosta podal informace o plnění
ě dříve
říve ppřijatých úkolů
z usnesení.
Starosta podal informace o událostech ve městě
m
a činnosti
rady města.

Schvaluje
*Program zasedání v pozměněném
ěném znění
zně o bod 3d) schválení hostů.
*Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová. Milan
Maček, JUDr. Josef Moravec.
*Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
čem MADOS MT
s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ:
I 252
97 899 na stavbu: Technická a dopravní infrastruktura
pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka v Borohrádku. Cena za dílo je 9.534.369,97 Kč
K
vč. DPH.
*Projednané návrhy změnn územního plánu pro zadání
změny č. 2 ÚP - dle přílohy.
*Rozpočtové opatření č. 11/2016 – úprava výdajů
výdaj na
odstranění vlečky v bývalém areálu ŽPSV v částce
958.261 Kč.
*Zápis kontrolního výboru č.. 13 ze dne 7. 6. 2016.
*Zastupitelstvo města
sta schvaluje zámě
záměr prodeje části
pozemku p.č. 948/25 v k.ú. Borohrádek.
Kupní cena bude stanovena jako cena v čase a místě
obvyklá na základě znaleckého posudku a budou do ní
zahrnuty náklady spojené s převodem
řevodem pozemku –
geometrickým oddělením,
lením, vypracováním znaleckého
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posudku a kupní smlouvy a náklady spojené s vkladem
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenářii Zpravodaje města
m
Borohrádek, milí
spoluobčané.
ané. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil
s těmi
ěmi nejd
nejdůležitějšími událostmi,
které nyní probíhají v našem městě.
m
□
Od 16. července 2016 je
v areálu bývalé betonárny otevřeno
otev
centrální sběrné
sb
místo odpadů.
Každá domácnost v Borohrádku
a na Šachově
Šachov obdržela informační
leták co a kdy je možno odevzdat.
Bohužel se nám z letáku vytratily
některé
ěkteré odpa
odpady, které je možno i
zde předat
ředat tak, aby nám nekončily
v lesích či v příkopech
íkopech okolo silnic. Jsou to především
velké i malé elektrospotřebič
řebiče, elektrokabely a vodiče,
pneumatiky. Po osobních návštěvách
návště
tohoto místa musím
otevřeně říci,
íci, že jsem příjemn
příjemně překvapen zájmem
občanů. Věřím,
ím, že touto možností, dot
dotříďováním odpadů
na místě samém, používáním kompo
kompostérů, možnostmi
ukládání i většího
tšího množství biologicky rozložitelného
odpadu se nám podaří
ří výrazně
výrazn snížit objemy TKO
v našich popelnicích, za něž
ěž město
mě doplácí nemalé peníze
ze společného rozpočtu
čtu nás všech. Jako pod
poděkování za
třídění bioodpadů nabízíme nnově všem našim občanům
možnost získání dřevní štěpky
ěpky zcela zdarma. Št
Štěpkování
provádí průběžně pracovníci technických služeb, prosíme
tedy, pokud je to možné, aby všechny větve
v
byly
odváženy přímo ke sběrnému
ěrnému místu na vyznačenou
vyzna
plochu. Dále nabízíme zdarma
zd
hotový kompost
z kompostárny společnosti
čnosti ODEKO s.r.o., která bioodpad
z našeho města sváží. Štěpku
ěpku i kompost si můžete
m
odvést
přímo ze sběrného
rného místa po dohod
dohodě s obsluhou vždy
v provozních hodinách. Upozorňujeme,
Upozor
že provoz
sběrných
rných míst u kovošrotu a has
hasičárny, byl ukončen.
□
V polovině měsíce
ěsíce července se v lokalitě Západní
louka naplno rozjely stavební práce spočívající
spo
v
budování základní technické vybavenosti. Po přípravě
p

území a hrubých terénních úpravách provedla firma
MADOS MT vytyčení
čení podzemních ssítí a oplocení
staveniště. Proběhla
hla skrývka ornice na úrove
úroveň pláně
v místech budoucích komunikací a chodníků.
chodník Probíhá
stavba opěrného
rného gabionu, archeologický pr
průzkum
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zájmového území a pokládka splaškové a dešťové
kanalizace.
□
V období plánované výluky společnosti SŽDC
(27. - 29. 7. 2016) na trati Borohrádek – Choceň, provedla

firma SGJW Hradec Králové spol. s.r.o. odstranění
venkovní části vlečky do areálu bývalé ŽPSV.
□
Z technických důvodů na straně dodavatele se až
v měsíci září uskuteční v Borohrádku a na Šachově
avizovaná a toliko očekávaná výměna sběrných zvonů na
plasty a papír za kontejnery s vrchním vhozem. Bude tím
možno třídit i objemnější odpad. Sběrná síť a vybavení
některých míst by mělo být výrazně posíleno. Rovněž
připravujeme popelnice na kovy o objemu 110l postupně
nahradit většími o objemu 240l.
□
Pro zlepšení tréninkových podmínek našich
zápasnických naději bylo na malém sále sokolovny
instalováno plynové topidlo. Pracovníci technických
služeb provedli novou výmalbu dotčených prostor, nátěry
parapetů a odstranili nefunkční radiátory.
□
Dle dostupných informací z Královéhradeckého
kraje, byla podepsána objednávka přípravy stavební akce
II/305 Borohrádek – hranice okresu RK – PA. Jedná se
o vyhotovení projektové dokumentace pro stavební
povolení/provádění stavby (DSP/PDPS), která bude řešit
současný nevyhovující stav úseku silnice II/305
Borohrádek - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou –
Pardubice ve staničení 7,108 – 7,870. Úsek silnice je
dlouhý 0,762 km a jeho součástí je i most ev.č. 305-13,
který překonává Velinský potok. Návrh rekonstrukce
úseku
zahrnuje
rekonstrukci
mostu,
obnovu
asfaltobetonového krytu silnice včetně nefunkčního
odvodnění komunikace, sanaci vozovky, obnovu svislého
i vodorovného dopravního značení a doplnění chybějícího
záchytného
zařízení
za
zachování
směrového
a prostorového uspořádání komunikace.
□
V těchto dnech vrcholí stavební práce v Mateřské
školce Borohrádek, které provádí stavební firma Václav
Daněk - LAGUNA ze Solnice. Věříme, že nová sociální
zařízení ve všech odděleních, nové odpadní rozvody,
s nimi související výmalby a bezbariérové vstupy potěší
nejenom děti, rodiče, ale i personál školky.
□
V termínu od 15. 8. 2016 do 15. 10. 2016 bude
v ulici Partyzána Petra probíhat druhá etapa opravy
kanalizační stoky. Jedná se o úsek v délce 255 m mezi
čísly popisnými 342 až 504, včetně odbočky k č.p. 369.
Investorem opravy je Dobrovolný svazek obcí Tichá
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Orlice, jehož je město Borohrádek členem. Vlastní práce
realizuje firma LBtech, a.s., Litomyšl.
□
V měsíci srpnu proběhly dvě opravy místních
komunikací (v ulicích Jiřího z Poděbrad a Nádražní)
zřízením nových vrstev z R-materiálu (homogenizované
směsi kameniva a asfaltu). Opravy provedla firma
SWIETELSKY stavební s.r.o.

□
Počátkem srpna byl městem v ulici Jiráskova
instalován ve směru od Čermné nad Orlicí informativní
ukazatel rychlosti. Jde o iniciativní opatření ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu s ohledem na nově
zrekonstruovanou komunikaci v úseku vjezdu do města.
□
Jménem pana faráře Mgr. Jana Kunerta si Vás
dovoluji co nejsrdečněji pozvat na slavnostní varhanní
koncert, jenž se bude konat ve farním kostele sv. Michaela
v Borohrádku v sobotu 1. 10. 2016 od 16:00 hodin. Hrát
bude hlavní diecézní organolog, varhaník, hudební
pedagog pan Václav Uhlíř.
□
Milí spoluobčané, město Borohrádek ve
spolupráci s kulturní komisí připravuje i další společenské
a kulturní akce, na které Vás již nyní co nejsrdečněji zvu:
dne 24. 9. 2016 proběhne další ročník městského
pochodu, který nás tento rok zavede například ke splavu,
na Králku a také do Šachova. Tematicky bude pochod
zaměřen na ekologii.
Na měsíc říjen připravujeme
koncert kapely NADORAZ. V polovině listopadu se bude
konat divadelní představení kvasinských ochotníků
s názvem „Poručík Colombo zasahuje“ a na sobotu
26. 11. 2016 chystáme na borohrádecké náměstí druhý
ročník prodejních adventních trhů spojený s rozsvícením
vánočního stromu a doprovodným kulturním programem.
Již nyní je možno po domluvě s členy kulturní komise
zamluvit prodejní stánek. Více informací na MěÚ
Borohrádek.
Přeji Vám všem hezké září, měsíc časného podzimu
a „babího“ léta a dětem úspěšný vstup do nového školního
roku.
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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Informační servis městského
stského úřadu
úř
Základní informace pro správné třídě
řídění odpadu
SKLO - vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru.
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité
ůležité tř
třídit sklo i podle
barev: Barevné do zeleného, čiré
iré do bílého. Pokud máte
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj
ěj dávejte sklo bez
ohledu na barvu. Vytříděné
né sklo není nutné rozbíjet, bude
se dále třídit!
ídit! Díky svým vlastnostem se dá sklen
skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.

Ano
Do zeleného kontejneru můžeme
žeme vhazovat barevné sklo,
například
íklad lahve od vína, alkoholických i nealkoholickýc
nealkoholických
nápojů.. Vhodit do zeleného kontejneru můžete
m
také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru
vhazujte sklo čiré,
iré, tedy sklenice od kečupů
kečupů, marmelád či
zavařenin a rozbité skleničky.
Ne
Do těchto nádob nepatříí keramika a porcelán. Nepat
Nepatří sem
ani autosklo, zrcadla nebo třeba
eba drátované sklo, zlacená
a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět
zp do
obchodu.
PLAST - patříí do žlutého kontejneru. V průměrné české
popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů,
odpad proto je
nejenom důležité jejich třídění,
ění, ale i sešlápnutí či
zmačkání před vyhozením. V některých
ěkterých mě
městech a obcích
se spolu s pastovým odpadem třídí
řídí i nápojové kartony.
Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících
t
linek v okolí. Proto je důležité
ležité sledovat nálepky na
jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek
zna
do těchto kontejnerů můžete
žete vyhazovat i odpady ozna
označení
číslem 7.

na papír bývají nejsnazším způsobem,
způ
jak se ho správně
zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné
sb
suroviny, které
nejsou vždy dostupné, na druhou stranu
st
nabízejí za papír
roztříděný
ný
podle
druhů
finanční
odměnu.

Ano
Vhodit sem můžeme například
říklad časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okénky sem můžete
m
také vhazovat,
Nevadí ani papír s kancelářskými
řskými sponkami. Zpracovatelé
si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku!
řku!
Ne
Do modrého kontejneru nepatří
nepat
celé svazky knih
(vhazovat pouze bez vazby, ve větším
v
počtu patří na
sběrný dvůr),
r), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor,
použité dětské
tské pleny opravdu nepat
nepatří do kontejneru na
papír, ale do popelnice!
NÁPOJOVÝ KARTON - známý jako krabice na mléko
nebo víno. V Borohrádku se vhazují
v
se do kontejneru
žluté barvy, případněě se shromaž
shromažďují do oranžových pytlů
(k dostání na MÚ), které se umisťují
umis
k těmto kontejnerům
nebo vhazují do nich. Na nápojových kartonech jsou tyto
značky:

Ano
Pokud (jinde)najdete na kontejneru oranžovou nálepku,
pak sem patří krabice od džusů,
džusů vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba
řeba před vhozením do kontejneru
řádně sešlápnout.
Ne
Nepatří sem „měkké" sáčky,
čky, nap
například od kávy a různých
potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony
obsahující zbytky nápojůů a potravin.
/RED/

Knihovna Borohrádek
Ano
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
čky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků,, kelímky od jogurt
jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního
ebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový
ěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.
Ne
Naopak sem nepatříí mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků,, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných
ných látek, podlahové krytiny či
č novodurové
trubky.
PAPÍR - patříí do modrého kontejneru. Ze všech tříděných
odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná
prů
česká
domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery
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Knižní novinky
Jakoubková Alena
Ježková Alena
Minna Lindgrenová
Wilbur Smith
Roberts Nora
Andrewsová V.C.
Hartl Patrik
Třeštíková Radka
Calibar Martin M.
Moravec Martin
George Raymond R.M.
Březinová Ivona
Peroutková Ivana

Miluji tě
t … i s natáčkama
Tichá
ichá srdce – kláštery a jejich lidé
Babič
Babičky:
Na útěku
Řeka bohů
boh – Bůh pouště
Cizinec
Matné zlato
Malý pražský erotikon
Bábovky
Dítě školkou povinné – Jak čůrají
nevěsty
Enter, mami
Potulný rytíř
rytí
Řvi potichu, brácho
Anička na řece
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Drijverová Martina
Groening Matt
Groening Matt
Ubac Claire
Straffi Iginio

Příběhy o Karlu IV.
Simpsonovi: Komiksová dupárna
Simpsonovi: Koblihová kalamita
Lili módní návrhářka
Winx Magic Series 4 – Klíč k
harmonii

Výpůjční doba září - říjen 2016
od 11.9. do 25.9. je knihovna z technických důvodů uzavřena
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz

VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna již uplynulo pět let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka Anna Vovesná z Borohrádku.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

29.října si připomeneme první rok od doby, kdy nás
opustil pan Jan Kamenický.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dětské rybářské závody v Šachově
Osadní výbor v Šachově uspořádal v sobotu 23. července
2016 pro místní děti čtvrtý ročník rybářských závodů.
Na závod dohlíželi 3 rozhodčí, kteří nejen měřili délku
ulovených ryb, ale také pomáhali při seřizování prutů.

ZUBNÍ POHOTOVOST
ROZPIS SLUŽEB

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
17.09. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
18.09. MUDr. Tůmová Věra
494 667 154
Jana Pitry 344, Opočno
24.09. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
25.09. MUDr. Vavřičková Hana 494 371 782
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
28.09. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
01.10. MDDr. Petrák Tomáš
494 541 757
Náměstí Dr.Lützowa 244, Vamberk
02.10. MUDr. Zdeňka Jiří
494 596 732
Kvasinská 129, Solnice
08.10. MDDr. Zdráhal Zdeněk
721 460 150
Masarykova 729, Kostelec n.Orlicí
09.10. MDDr. Andělová Jana
731 980 112
Jana Pitry 448, Opočno
15.10. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec n.Orlicí
16.10. MUDr. Benešová Růžena
494 622 040
Tyršova 461, Dobruška
22.10. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
23.10. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště n.Orlicí
28.10. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
29.10. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
30.10. MDDr. Faltisová Kristýna
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí

Závodníkům, kteří neměli své rybářské vybavení, bylo
zapůjčeno místními rybáři. Pro mladé rybáře bylo
připraveno občerstvení opékané špekáčky
a nealkoholické nápoje. Počasí nám přálo, ale více se
líbilo soutěžícím, než rybám. Takže ulovit nějakou rybu se
podařilo jen několika vyvoleným. V letošním klání
zvítězila Barbora Faltová. Díky MěÚ Borohrádek
a Českému rybářskému svazu byli odměněni všichni
závodníci.
Děkujeme MěÚ Borohrádek a Českému rybářskému
svazu za podporu této akce a těšíme se na další ročník
rybářských závodů v Šachově.
Osadní výbor Šachova
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05.11. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
06.11. MUDr. Havlová Marie
494 539 225
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
12.11. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec n.Orlicí
13.11. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
17.11. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145

494 596 174
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BOROHRÁTKY 2016
Letos se již po osmé fotbalové hřiště TJ
Lokomotiva Borohrádek proměnilo v hudební arénu a ve
dvě hodiny po poledni, zde zazněly první tóny tradičního
festivalu pohodové muziky - BOROHRÁTKY 2016. Že
právě sobota 27. srpna bude ten správný den, věděli
zástupci města jako pořadatelé dlouho dopředu, ale že
právě tato sobota bude nejteplejší z tropických dnů
v roce, s tím se moc nepočítalo.

První hudební skupina splňující důležitou podmínku
pro vystoupení, tedy trvalé bydliště, nebo rodiště alespoň
jednoho člena ve městě Borohrádek, byla RELAX.
Postupně přicházející posluchači obsazovali nejprve
lavičky, které pokrýval milosrdný stín, což nebylo
dopřáno těm, jejichž místo bylo na podiu. To bylo zalito
odpoledním sluncem, které účinkujícím i jejich nástrojům
přineslo malé i větší nesnáze. Úvodní skupina otevřela
blok obdobného hudebního žánru zahrnujícího především
country a folk. Následovali pak TOMY, FRANTA
MLÁDEK BOROHRÁDEK A FRIENDS a jako poslední
LEON BAND.
Během střídání jednotlivých kapel probíhal na
parketu pod podiem doprovodný program. Ve dvou
vstupech předvedla taneční skupina ALABAMA ukázky

country tanců a děti působící ve studiu SMOTart
v Týništi nad Orlicí ukázky dynamického moderního
tance. Velký zájem, především z řad dětí, byl o
AIRBRUSH TETOVÁNÍ.
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Se všeobecným nadšením se v parném odpoledni setkalo
kropení vodním dělem z auta borohrádeckých hasičů,
které prozíravě pořadatelé objednali. Dvě chladivé spršky
vynechalo jen málo z přítomných diváků.
Další hudební produkcí krátce po osmnácté hodině
bylo vystoupení skupiny STREYCI a odpolední program
živé hudby uzavřela formace NuBa. Jelikož se již v tomto

čase hřiště ocitlo pod závojem tmy, nastaly tak podmínky
vhodné pro BLESKOVOU SHOW Radka Lehkého, jehož
Teslův transformátor v řízeném režimu vrhal blesky do
všech stran a pro přítomné vytvořil nevšední podívanou.
Následovat měli na plakátech avizovaní bigbeatoví
BEERGATE. Ti však z nečekaných důvodů nemohli
vystoupit. Jim určený čas vyplnila diskotéka DJ Čendy,
která krátce po 23. hodině bohatý program uzavřela.
Jako každý rok byly k dispozici po celé odpoledne
pro děti pouťové atrakce a stánkový prodej. Občerstvení

zajišťovala restaurace Sport, která nabídla spoustu
dobrého jídla a nápojů. Ve spolupráci s pivovarem
Pernštejn, jako jediným sponzorem, rovněž zajistila
altány a pivní sety pro diváky.
Osmý ročník Borohrátků lze tedy právem hodnotit
jako vydařený. Poděkování patří zástupcům města za
programovou část akce, pracovníkům technických služeb
za přípravu a úklid areálu a všem hudebním formacím,
které na festivalu vystoupily, dále technikům od zvuku
a světel, zkrátka všem, kteří se na jeho realizaci podíleli,
a v neposlední řadě divákům za návštěvu a jeho podporu.
Zdeněk Cablk
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FINANČNÍ SPRÁVA informuje

Zahrádkářská výstava ČASTOLOVICE

Daň z nabytí nemovitých věcí
cí bude nov
nově platit vždy
nabyvatel.
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon
č. 254/2016, kterým se mění
ní zákonné opat
opatření Senátu č.
340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
v
Tato
novela nabývá účinnosti
innosti dnem 1. 11. 2016.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých
ovitých věcí
v
je od
1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva
k nemovité věci.
ci. Zaniká tím povinnost ruč
ručení za daň.
Podle doposud platné právní úpravy byla daň
da z nabytí
nemovitých věcí v případech koupěě nebo sm
směny jedinou
daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím
poplatníkem. V případech,
ípadech, kde se smluvní strany
nedohodly jinak, je poplatníkem daněě převodce.
př
Novela
zákona jednoznačně zavádí, že poplatníkem dan
daně z nabytí
nemovitých věcí bude nabyvatel
yvatel (kupující). Dojde tím
ke zjednodušení správy daně.
Rozhodným dnem pro vznik daňově
ň ě právního vztahu
a pro určení,
ení, kdo je poplatníkem dan
daně z nabytí
nemovitých věcí, je u nabytí vlastnického práva
k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí
v nejčastějších případech (kupní, směnné
ěnné smlouvy) den
právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k
nemovitým věcem
cem nezapisovaným do katastru
nemovitostí den nabytí účinnosti
innosti smlouvy.
Pokud bude podán návrh na vklad práva z kupní nebo
směnné
nné smlouvy do katastru nemovitostí do 31. října
2016, a není-li
li dohodnuto jinak, pak poplatníkem daně
dan je
primárně převodce vlastnického
nického práva k nemovité věci
v
a nabyvatel je ručitelem. Zdanění
ění nabytí vlastnického
práva k nemovitým věcem na základě návrhů na vklad
práva do katastru nemovitostí
ostí podané 1. listopadu 2016
a později se již řídí
ídí novou právní úpravou.
Ing. Linda Paterová,
vedoucí Oddělení
lení tiskového a zahranič
zahraničního protokolu
generální finanční
ční řředitelství Praha

KURZY ANGLIČTINY
ČTINY
v Týništi nad Orlicí od září
ří 2016
- srdečně Vás zveme na naše zkušební hodiny
- kurzovné 1.850 Kč na pololetí, a to bez ohledu
na počet
et lidí v kurzu + veškerý jazykový servis
- studium probíhá v přátelské
átelské a pohodové atmosfé
atmosféře
- namísto "vlastních" a "zázračných"
čných" metod se s námi
poctivou prací něco naučíte
íte a bude Vás to bavit

www.jcaj.cz
tel.č. 736 414 549
494 532 102
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ZO ČZS Častolovice,
astolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov
nad Kněžnou a městys
ěstys Č
Častolovice pořádají
ve dnech 6. – 9. října
ř
2016
v areálu sokolské zahrady, sokolovny
sok
a zahrádkářské
budovy 18.. výstavu ovoce, zeleniny a květin.
PRO NÁVŠTĚVNÍKY
VNÍKY JE PŘIPRAVENO:
PŘ
-přehlídka zahrádkářských
řských vý
výpěstků z celých východních
Čech - vystavené ovoce současně
současn pěstované, perspektivní
a rezistentní - ovoce z ovocnářských
ovocná
a šlechtitelských
výzkumných ústavů - přehlídka
řehlídka staro
staročeských a stále
dobrých odrůd jablek - expozice hroznového
hroznovéh vína, paprik,
ořechů, kolekce bylinek - současně
souč
pěstovaná zelenina,
expozice brambor a česneků
č
ů - výstava chryzantém, jiřin,
begonií, fial, lilií, pokojových květin
kv
- ukázky chovatelů,
myslivců, kaktusářů, včelařů,
č řů, ornitolog
ornitologů - po celou dobu
výstavy poradenská
enská služba, odborné přednášky
p
- tradiční
soutěž v aranžování
žování ovoce, zeleniny a květin
kv
- výstava
zahrádkářské techniky, nářadí
řadí a pom
pomůcek, skleníků ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé
r
ochutnávky - stánkový prodej všeho co zahrádkář
zahrádká
potřebuje,
ebuje, prodej ovocných stromků
stromk a keřů, okrasných
dřevin a cibulovin, květin,
ětin, keramiky, odborné literatury,
bonsají, ovoce a zeleniny, zahradního nábytku - bohatý
doprovodný kulturní program a velmi dobré občerstvení možnost návštěvy zámku a galerie
alerie obrazů
obraz malíře
A. Hudečka - možnost návštěvy
návště zahrádkářského muzea
v Hradci Králové - zámek v Častolovicích
Č
bude po celou
dobu výstavy otevřen.
PROGRAM
ČTVRTEK 6. 10. 2016
09.00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09.00 hod. Zahájení soutěže
ěže v aranžování
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny
10.00 hod. Slavnostní zahájení výstavy
12.00 hod. Zasedání KKR ČZS
14.00 hod. Hudební vystoupení K-BAND
K
17.00 hod. Ukončení
ení prvního dne výstavy
PÁTEK 7. 10. 2016
09.00 hod. Zahájení druhého dne výstavy
09.00 hod. Soutěžž v aranžování
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny B.Peremského
13.30 hod. Vystoupení hudebního orchestru BAŠAPA
BA
z Holic
14.30 hod. Přednáška
ednáška a beseda „Jak ppěstovat zdravé
ovoce“ J. Matejsek
17.00 hod. Konec druhého dne výstavy
SOBOTA 8. 10. 2016
09.00 hod. Zahájení třetího
řetího dne výstavy
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny
13.30 hod. Koncert „Lázeňského
ňského orchestru“
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15.00 hod. Ukázka aranžování květin Z. Kvasničková
17.00 hod. Konec třetího dne výstavy
NEDĚLE 9. 10. 2016
09.00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09.30 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov nad
Kněžnou
10.00 hod. Vystoupení skupiny Špunti
13.00 hod. Koncert skupiny Špunti
14.00 hod. Ochutnávka jablek
15.00 hod. Ukončení soutěže v aranžování
16.00 hod. Celkové ukončení výstavy
Bližší informace na tel. č. 721 311 719
a na www.zahradkari.com

Zprávičky ze škol

dnes splňují nejvyšší hygienické požadavky, což jistě
ocení děti i jejich rodiče. V pěkném a moderním prostředí
se také budou lépe cítit i zaměstnanci mateřské školy,
kteří se i v době svých dovolených věnovali úklidu
vnitřních prostor.
Dovolte, abych na závěr poděkovala za děti, rodiče a celý
personál mateřské školy městu Borohrádek za trvalou péči
o majetek města, do kterého naše mateřská škola spadá.
Zvlášť pak našemu místostarostovi a krajskému
zastupiteli, panu Milanu Mačkovi za zajištění finančních
prostředků z rozpočtu Královehradeckého kraje ve výši
1 600 000 Kč, bez kterých by se tak rozsáhlá rekonstrukce
nemohla uskutečnit.
Přeji dětem, které od 1. září 2016 budou navštěvovat
Mateřskou školu Borohrádek, hodně šťastných
a spokojených chvil v novém a moderním prostředí.
ředitelka Mateřské školy Borohrádek I. Jehličková

Mateřská škola
Informace z Mateřské školy Borohrádek
Po rekonstrukci venkovní části budovy mateřské školy
uskutečněné v roce 2010 proběhla v období letošních
prázdnin navazující rekonstrukce vnitřních i venkovních
prostor.
V souladu se stanoveným plánem se podařilo vyměnit
obklady a dlažby v sociálních zařízeních pro děti,
nainstalovat moderní sanitární techniku, pořídit nové

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Letní fotbalové soustředění - Deštné v Orlických horách
30. 7. – 6. 8. 2016 Chata u Supa
Letos jsme po dvou letech opět zůstali v Čechách.
Útočiště jsme našli v Orlických horách v krásné chatě
U Supa. Na soustředění se přihlásilo celkem 32 našich

obklady, provést rekonstrukci dešťové kanalizace,
současně probíhá zpevňování ploch před budovou

mateřské školy a výstavba bezbariérového vstupu.
Celkové náklady na rekonstrukci činily včetně DPH
1 814 932 Kč. Jsme rádi, že tak můžeme po prázdninách
opět přivítat naše děti v nově opravených prostorách, které
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hráčů všech věkových kategorií (bohužel 2 onemocněli
těsně před soustředěním). V sobotu jsme se vydali
autobusem do Deštného v Orlických horách. Odvážlivci
absolvovali tuto cestu na kole. Nazval bych ji horská
etapa 40 km (Borohrádek – Čestice – Olešnice – Hoděčín
– Černikovice – Solnice – Skuhrov – Deštné), převýšení
552 m.n.m. Peloton tvořili borci z různých stájí. V čele
s Chrisem Froomem
(Mira Kapusta), Albert Contador
(Sazima Tomáš), Rafal Majka (Sazima Radek), Peter
Sagan (Liška František), Roman Kreuziger (Sazima
Lukáš), Zdeněk Štybar (Liška Marek), André Greipel
(Kněžour Jakub), Petr Vokoč (Lifka Kamil) a Jan Bárta
(Lifka Michal). Nutno dodat, že tato horská etapa moc
nesedla letošnímu vítězi tour de France Chrisi Froomovi
a Petru Vokočovi, kteří dojeli s 15 min. zpožděním. Po
příjezdu jsme se ubytovali a seznámili se s tréninkovým
plánem, který byl letos docela náročný. Jako každý rok
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všichni absolvovali doprovodný deštenský víceboj, který
letos čítal 17 disciplín.
neděle – tento den jsme se vydali pěšky na Šerlišský
Mlýn. Nahoru jsme šli po zelené přes Deštnou – zákoutí –
šerlišský důl – Šerlišský mlýn. Zpět jsme šli kratší cestou
a vyšli jsme nad národním domem. Celkem jsme ušli asi
13 km. Za zmínku stojí fantastické borůvkové buchty,
které tam prodávají (všem doporučuji). V neděli jsme
rozjeli náš víceboj, kdy bylo vytvořeno 6 týmů. Tento den
byly na programu dovednostní discipíny.
pondělí – budíček 8,15 hod., snídaně a v 10,30 – 12,00
hod. první tréninková jednotka na místním hřišti. Po
obědě polední klid a odpoledne výběh 6 km a víceboj.
úterý – budíček 8,15 hod., snídaně a v 10,30 – 12,00 hod.
tréninková jednotka na místním hřišti. Po obědě polední
klid a odpoledne výběh 7,5 km nebo horská etapa 20 km
(této etapy se nezúčastnili Froome, Bárta, Vokoč
a Contador, kteří byli stále vyčerpání a další horskou
etapu by nedali). Večer byl víceboj.

1.místo GUMY (Lifka Michal, Kopsa Dan, Sazima
Radek, Sazima Marek, Špaltová Lada)
2.místo MAGOŘI (Sazima Lukáš, Nyč Matěj, Fuchsa
Tomáš, Morávek Jan, Sus Richard)
3.místo GUM.MEDVÍDCI (Janeček Martin, Nyč Petr,
Fletcher Martin, Bílek Jaroslav, Kapusta Sebastian)
4.místo MARŤÁCI ( Kněžour Jakub, Janečková Natálie,
Bařina Šimon, Bílek Martin, Forejtek Tomáš)
5.místo LOKOŤÁCI (Lifka Kamil, Kapusta Miroslav,
Lišková Anna, Víšek Adam, Marek Jakub)
6.místo BALETKY (Bárta Ondřej, Lifková Veronika,
Bařina Matěj, Liška Marek)
Další ocenění:
Nejlepší ve šplhu - Bílek Jaroslav
Nejlepší výkon v lanovém parku – Nyč Petr st.
(přezdívka: SPIDERMAN)

středa – budíček 8,00 hod., snídaně a v 10,00 – 11,30 hod.
trénink - hřiště dorost, starší žáci a mladší žáci. Mladší
a starší přípravka přátelské utkání s MFK Nové Město nad
Metují. Odpoledne lanový park, kde si každý mohl

Na závěr bych chtěl poděkovat manželům Strnadovým za
perfektní zázemí na jejich chatě a za vynikající kuchyň.
Poděkování zaslouží všichni trenéři a funkcionáři, kteří se
soustředění zúčastnili. Fotky a videa ze soustředění
najdete na stránkách TJ Lokomotiva Borohrádek oblíbené odkazy – naše fotky.
Sazima Radek
dokázat co je v jeho silách. Našli se tací, co s přehledem
zvládli i ten nejtěžší okruh (šampion). Večer grilování
(kýta) a udírna (něco dobrého) a víceboj.
čtvrtek – budíček 8,15 hod., snídaně a v 10,30 – 12,00
hod. trénink - hřiště, odpoledne branný závod a další
disciplíny z našeho víceboje.
pátek – ráno budíček 8,00 hod., snídaně a v 10,00 – 11,30
hod. trénink – hřiště, a mladší opět přátelské utkání.
Odpoledne jsme dojeli poslední disciplíny a bylo
vyhlášení výsledků. Večer jsme si opekli buřta.
sobota – ráno jsme začali balit a vydali jsme se na cestu
k domovu. Start poslední etapy byl v 9,00 hod. Zraněného
Bártu nahradil Molema (Kanec), který se vydal na jeho
kole. Za zmínku stojí drobný defekt Contadora (píchnul)
a odstoupení vyčerpaného Frooma, který poskytl rád své
kolo Contadorovi.
deštenský víceboj:
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TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Koncem prázdnin odcestovali borohrádečtí zápasníci na
letní výcvikové soustředění do Heroltic. V této malebné
vesničce pod úpatím Suchého vrchu se 32 mladých
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sportovců připravovalo na nadcházející poprázdninovou
sportovní sezónu.
Po ranní rozcvičce do půl těla a vydatné snídani
následovala dopolední sportovní příprava, která byla
rozdělena do tří bloků. V tom prvním se mladí zápasníci
na žíněnce zdokonalovali v technice, ve druhém probíhala
sebeobrana a obratnost a třetí blok byl zaměřen na silovou
a rychlostní přípravu.
V odpoledním programu byl čas jak na individuální, tak i

Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedoucí
keramického kroužku paní Urbánkové a všem dětem,
které se na výrobě těchto „keramických skvostů“ podílely.
Když už jsme u slov díků, tak děkujeme paní ředitelce
Mgr. Ivě Přibylové za zapůjčení sportovního materiálu
a panu Laluhovi (firma LAGA) za přivezení a odvezení
žíněnky a sportovního materiálu.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh celého soustředění, a to
„asistentům“ trenérů z řad rodičů, kuchařkám a kuchařům
za vynikající celodenní stravu a řidiči autobusu panu
Lokvencovi, který nás bezpečně dovezl tam i zpět.
Největším kladem celého soustředění bylo, že nám přálo
počasí, takže se děti mohly každý den koupat, a tím úplně
největším úspěchem pro trenéry bylo, že se nikomu nic
nestalo a rodičům jsme děti předali v pořádku.
Radek Hemelík

Z borohrádeckých kronik
Výtah z Pamětní knihy obce Šachova založené
a sepsané V. Bašem, rolníkem v Šachově čp. 19
na kolektivní hry, soutěže a výlety. Velkou popularitu
získaly soutěže družstev. Čtyři osmičlenná družstva mezi
sebou sváděla nelítostné souboje a o konečném pořadí se
rozhodlo až poslední den v závěrečné disciplíně, kdy
vítězství na svou stranu vybojovalo družstvo
„oranžových“.
Na soustředění nemohl chybět celodenní výlet. Tam

mládežníci prokázali svoji vůli a fyzickou připravenost
a po 22 km chůze mohli navštívit Vojenské muzeum
v Králíkách.
Každý večer byl pro účastníky připraven táborák, při
kterém se zhodnotil den a řeklo se, jaký program bude
příští den následovat.
Poslední večer byl táborák spojný s opékáním buřtů
a zároveň při něm byly oficiálně vyhlášeny výsledky
a předány diplomy a medaile. Medaile byly obzvláště
krásné, protože je zhotovil keramický kroužek ZŠ TGM
Borohrádek a co kus, to originál.
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„Popis složení půdy u obce Šachova a jejího vzdělávání
a nářadí k tomu používaného
„Jakost a vlastnost půdy šachovské - trať nad vsí
pojmenovaná Nadevsí jest křemenitý písek na místa
promíšený slínem hlinitým a křemenovými oblázky až
valouny. Doleji k západu jest spodina bílý písek a ještě
doleji spodek slínovitý, svahy kopce kompaktní slín. Pode
vsí je čistý písek v oupadech náplavy i rašelina, blíže
k řece (k jihozápadu) na místech říční písek (štěrk), na
nižších a sušších místech aluviální červenice a bahenní
usazeniny s pískem.
Pokud se týče úpravy půdy a vzdělávání pozemku, byl lid
zde pozadu zaostalý proti jiným (okolním) okresům, až já
jsem v roce 1886 první důkladně a systematicky
vydrenážoval na Přímech. Dělaly se již od roku 1840
v největších močálech, když bylo dost výpadu na kusy,
křemenovitými valounky řadami vyrovnané trativody. Na
tyto valounky se nasypával drobnější křemen a na to se
udělala přikrývka z jílu nebo chvoje. Přes suchá místa,
aby se ušetřila práce a kámen, se dávaly dřevěné truby.
Nějaký čas službu konaly tyto trativody.
Nejprvnější trubky trativodu z cihelny v Kostelci položil
můj předchůdce František Koďousek z čísla popisného 19
v roce 1870. Ale poněvadž je dal mělko, jen 75 cm a byly
malé – jen 2 cm světlosti, zarostly kořínky, a proto je
musel brzy vyhodit.
Rovnání a jiné úpravy a povážení pozemků se mnoho
neprovádělo, jelikož se neznalo, kde navážku brát.
K dobrému poznamenávám, že zde byla u majitelů zahrad
láska k ovocnému stromoví, kterému se zde obstojně ve
všech druzích dařilo a dosud se čile v sadech sází, mimo
hrušní, které jsou stiženy nějakou chorobou, že je nelze
pěstovati. Též školkaření se zde od dávna provozovalo
a dosud ještě provádí. Stromořadí v polích se z důvodu
obdělávacích zrušuje, též, že švestky jsou poměrně laciné.
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A jako chvály hodnou činností zdejšího obyvatelstva je,
že se věnovalo více domkářů zahradnictví. Nejdříve asi
kolem roku 1870 Josef Morávek čp. 44, kdež dosud
zahradnictví provozuje, a sice od roku 1920, neboť
v tomto roce postavili potomci jmenovaného – vyučení
zahradníci – Albert Morávek a bratři Josef, Vít a Stanislav
a sestra Albína moderní skleník železné konstrukce na
parní vyhřívání. Dříve používáno jen pařenišť.
Zahradničilo se u čp. 26, 33, 20, 16 a nyní také u čp. 5.
Pěstuje se hlavně všechna sadba zeleninová a na záhonech
salát, brukev a cerel, později ostatní zelenina a květiny.
Mívali dobrý odbyt za slušnou cenu, dokud se neusadili
zahradníci v Kostelci a Týništi a jinde.
Roku 1850 zřízena školní štěpnice (školka) v rohu nynější
školní zahrady, kdež učitelé žáky obeznamovali
v šlechtění stromu.
Na polích se dříve pěstovalo na pískách žito ozimní
a brambory a kousky prosa. Na křemenech a tupších
(černých) pískách též len i dříve pro svou potřebu.
Pěstovalo se i jarní žito, oves a ječmen.
1880 zkoušena několikrát cukrovka, nyní se pěstuje jařin
ovsa a ječmene – více než trojnásobně, jelikož jsou pole
pro ně nyní upravené a povezené.
Teprve až v roce 1870 začal jako první Vojtěch Provazník
čp. 13 set jednosečné druhy jetele. Po roce 1886 se začalo
pěstovat jetelu víc a více. Jetel ružák se pěstoval velmi
málo, spíše se jím nyní vylepšují jetele červené. Švédský
jetel pěstován do r. 1900 jen asi dvakrát, za to se od
tohoto roku rozmáhá pěstování žluťáku. Zvláště na
lehčích půdách jetel bílý či plazivý rostl na úhorech
samosetý od přírody, kdež spásán. I někdy nechán na
semínko k prodeji.
Po roce 1900 v důsledku, že ceny skotu stoupaly, hledělo
rolnictvo spíše na zvýšení množství píce.
Luštěnin se pěstovalo málo a nyní ještě méně, neb se jim
nedařilo. Snad jim nesvědčí hluboko poorané a promrvené
půdy. Proso bylo také vypuštěno.
Do roku 1870 pěstovaná k jídlu byla řípa jen v malém,
nyní vysazovaná na prázdná místa do řepy a brambor.
Zvykem je zde pěstovat vodnici po žitech ke krmení skotu
(zde pod jménem kopačka). Také ji dříve krouhali
k zákysu na místo zelí k jídlu (zelí bylo drahé). Také
i mák se pěstuje obyčejně pro domácí potřebu.
Roku 1896 začal jsem pěstovat krmnou řepu (burgini) a
v roce 1900 mrkev, které se zde dobře daří. Tento rok
jsem začal pěstovat burgiňové semeno jen pro sebe,
později i k prodeji.
Také v poslední době od války začíná se po žních set
hořčice ke krmení a spíše ne zelené hnojení, které přichází
k uplatňování.
Zemáků do roku 1830 se pěstovalo málo, od té doby víc
a víc též k prodeji i do pálenek. Sortu držívali mnoho let –
obyčejně pod jménem santabory. Druh to pro jeho dobré
vlastnosti leckde dosud pěstován až na to, že podléhá moc
hnilobě. Hniloba brambor se vyskytla poprvé po roce
1845. Lidé všude to přičítali kouři z kamenného uhlí
z lokomotiv a továren, které ve skromném počtu začaly
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existovati. Po roce 1875 začalo se pěstovati více
rozdílných druhů jedlých i průmyslových. Též se
pochopilo, že přesázení z jiné půdy zvyšuje sklizeň.
V letech 1880 pěstovány zde a dodávány škrobové
brambory do Týniště do škrobárny. Nyní se pěstuje
mnoho druhů jedlých i krmných, každým rokem o nějaký
nový druh více, neboť starší druhy podléhají mnoha
druhům chorob.
Vzdělávací náčiní a stroje
K vzdělávání půdy používáno dříve as nářadí jakého znal

tehdá svět. Do roku 1828 užíván k orbě tak zvaný pluh.
Ten byl celý dřevěný i odhrnovací deska, jen radlice
a krojidlo železné. Takovýto pluh je dosud v uschování
v mém rodném statku v Čánce čp. 4 u Opočna.
Pluhem tímto se hluboko orat nemohlo a ovládání bylo
těžší a na potahu vyžadoval větší sílu.
V tomto roce učinili bratranci Veverkové v Rybitví
u Pardubic vynález tak zvaného ruchadla. U prvních
ruchadel byla jen radlice jinak seřízená, na místo ploché

radlice daná kolmá. Pak docházelo k dalšímu
zdokonalování. Pod Šachovem zavedeno ruchadlo asi
v roce 1845. Kým, neznámo. První moravské ruchadlo
zlepšené – postavené v Čánce, zavedl jsem v Šachově v
r. 1886. Od roku 1905 začalo již více rolníků v Šachově
pořizovati ruchadel obracecích, hlavně k seťové orbě,
i když se množily secí stroje.
Brány na vláčení bývaly dřevěné tvaru kosočtverce. Ještě
začátkem 19. stol. dosti zhusta a s hřeby dřevěnými, po
roce 1848 již železnými.
V roce 1908 pořídil první železné brány v Šachově
František Zeman čp. 12. Zhotovil je kovář Kubík
v Borohrádku“.
/RED/
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Vážení spoluobčané,
rok 2016 je opět volební a my jsme na prahu voleb do
zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Je to mezník,
který pro příští čtyři roky rozhodne o tom, kdo bude
pověřen správou kraje
a zároveň
se
bude
podílet na vytváření
podmínek
života
v našem regionu.
Po minulých volbách
jsem měl tuto příležitost
i já osobně a přesto, že
to bylo jen z opozičních
lavic, byla to dobrá
zkušenost
a
hlavně
možnost ovlivnit řadu
rozhodnutí, které byly
prospěšné pro obce
a města kraje, včetně našeho města Borohrádek.
Působil jsem ve Finančním výboru a ve výboru pro
dopravu. V praxi mi to dalo mimo jiné možnost
podpořit prosazení rekonstrukce silnice z Borohrádku
na Choceň, z Čermné nad Orlicí do Borohrádku
a v současné době probíhající rekonstrukci silnice
z Albrechtic do Borohrádku. Na základě mého návrhu
došlo v obou výborech k odsouhlasení snížení poplatků
o 50% za vstupy do krajnic a silničních těles při
opravách vodovodů, kanalizací, elektrorozvodů
a podobně. Prosazení této změny znamená pro obce
úsporu v řádu desítek milionů korun. V případě
našeho města se jednalo o úsporu více než 200 000,Kč. Z mého podnětu se podařilo zajistit z prostředků
kraje přímou finanční pomoc na rekonstrukci
sokolovny 1,4 mil. Kč, mateřské školky 1,6 mil. Kč a
1 mil. Kč na odstranění železniční vlečky v areálu
ŽPSV. To jsou 4 mil. Kč, které pomohly k zhodnocení
majetku a rozvoji našeho města.
To je jen několik konkrétních příkladů, jak může
„politik“ ovlivnit rozvoj územního celku a jak je
důležité mít svého zástupce v politických orgánech
kraje.
Pracovat pro region a zároveň podpořit rozvoj našeho
města externími zdroji jsem se rozhodl po opětovném
zvolení do funkce předsedy politického hnutí
Východočeši, které má silné zastoupení v regionu
východních Čech, což je v novodobé historii
území Královéhradeckého a Pardubického kraje. Je
tedy přirozené, že jsem přijal nabídku na opětovné
zapsání na kandidátní listinu v následujících krajských
volbách. Učinil jsem tak i proto, že je to v danou chvíli
jediná možnost, jak dál regionu a našemu městu
pomoci. Je to podle mých zkušeností příležitost, která
se v budoucnu nemusí několik let opakovat. Chci tím
říci, že o volbě kandidátů rozhoduje zhruba 470 000
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voličů a to je pro jakéhokoliv ambiciózního politika
s nízkým volebním potenciálem malého města jako je
Borohrádek, téměř nemožné. Prosadit se a být zvolen
do 45 členného zastupitelstva kraje lze jen s podporu
silného politického subjektu, kterým je v mém případě
společná kandidátka hnutí Starostů a Východočechů.
Obě
hnutí
disponují
v současném
krajském
zastupitelstvu 8 mandáty a minimálním cílem je tyto
mandáty obhájit. Na společné kandidátce pro podzimní
volby jsem nominován na čtvrtém místě, což je pozice,
která skýtá velkou naději na volební úspěch. To je také
důvod, proč jsem se rozhodl přiblížit Vám moji práci
v současném krajském zastupitelstvu a požádat Vás
o volební účast a samozřejmě i o podporu našeho
koaličního uskupení Starostové a Východočeši.
V mnoha městech a obcích kraje dávají mnozí lidé bez
ohledu na „politické zabarvení“ svému kandidátovi hlas
právě proto, aby účelově svou obec, město a region
podpořili. Každý hlas je proto důležitý a může
významně pozici kandidujících stran ovlivnit.
Kraj není Parlament, kraj se hlavně stará o regionální
rozvoj, chod nemocnic, středních škol, domovů
důchodců o opravy a údržbu krajských silnic a také
o dopravní obslužnost. Ostatní záležitosti jsou
víceméně věcí státem přenesené působnosti, tedy
úřadu. Správa kraje je ve své podstatě velmi podobná
správě měst a obcí.
Obě naše hnutí (NEJSME POLITICKÉ STRANY)
vyznávají spíše než politický směr, pragmatický způsob
rozhodování, koncepční a účinná řešení problémů. Naší
výhodou je, že jsme většinou starostové, kteří ze své
praxe vědí nejlépe, co lidé, obce a města od kraje
potřebují. To nás od běžných politických stran
starajících se prioritně o prosazení svých ideologických
představ odlišuje a jednoznačně pro volby do kraje
zvýhodňuje.
Na čele naší kandidátky stojí poslankyně parlamentu
České republiky Mgr. Martina Berdychová,
místopředsedkyně hnutí Východočeši. Jedná se
o mimořádně pracovitou a úspěšnou osobnost, která
například ještě v roli starostky obsadila se svou obcí I.
místo v kraji a II. místo v celostátním žebříčku. Tři
volební období působí v krajském zastupitelstvu.
Podobných osobností různých oborů najdete na naší
kandidátce většinu.
Jsme proto přesvědčeni, že nabízíme pro každého
občana kraje nejlepší volební alternativu, která stojí na
konkrétní práci, odpovědnosti k veřejným financím
a účinném způsobu rozhodování ve prospěch rozvoje
měst, obcí a regionu.
S úctou a poděkováním za Váš hlas
Milan Maček - kandidát č. 4 za volební uskupení
Starostové a Východočeši.
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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: mmachova@mestoborohradek.cz
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: mmachova@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje
redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 25.10.2016.
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