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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 5. 5. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Zadání Studie k využití administrativní budovy firmě
BKN spol. s r.o., Vysoké Mýto, IČ 15028909 a
zadání zpracování projektové dokumentace na úpravu
kanceláří v II. NP administrativní budovy.
*Provozní řád víceúčelového sportoviště v Čechově
ulici.
*Pilotní projekt Ministerstva pro místní rozvoj –
přemístění zástavby z území ohrožených povodní.
*Pachtovní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 270/1 a
270/2 v k.ú. Borohrádek na dobu neurčitou.
*Variantu č. 2 Studie přidruženého prostoru v ulici
Havlíčkova z hlediska prostoru určeného pro pohyb
chodců a cyklistů.
*Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci:
Revitalizace zahrady ZŠ TGM Borohrádek
zhotovitelem ing. R. Mlejnkovou, Pardubice, IČ
40178218.
*Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 562, ulice
Kout na dobu určitou od 1.5.2014 do 30.4.2015.
*Rozpočtové opatření č. 5.
*Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č.
956/1s panem R.Pivoňkou, Bří. Štefanů 800/16,
Hradec Králové, IČ 73648523 na dobu určitou od
25.5.2014 do 20.9.2014.
*Uzavření dodatku č. 7 k pojistné smlouvě číslo
7720645050, pojišťovna Kooperativa a.s.
*Zadávací podmínky na nákup malotraktoru.
*Prodej ručního vibračního válce.
*Prodloužení pojistné smlouvy na pojištění lesních
ploch pro rok 2014 s pojišťovnou UNIQA pojišťovna,
a.s. bez rozšíření o další lesní plochy.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8 v k.ú.
Borohrádek.
*Smlouvu o provedení uměleckého výkonu.
*Smlouvu o dílo na vyhotovení LHP pro LHC
Borohrádek.
*Nabídku nové služby – svoz a likvidaci kovových
odpadů společností ODEKO, Týniště n.O.
Bere na vědomí:
*Předložený materiál pro tvorbu připravovaného LHP
ing. Bohuňka.
Zamítá:
*Zřízení přechodu na silnici II/305 na náměstí před
domem čp. 55.
Postupuje do zastupitelstva:
*Odkoupení pozemku p.č. 917/15 v k.ú. Borohrádek,
společně s návrhem kupní smlouvy.
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Výtah z usnesení rady ze dne 27. 5. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Nájemní smlouvu č. 22N14/43 na pronájem pozemků
uzavřenou
s Českou
republikou
Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Praha, IČ 01312774, na dobu neurčitou od 1.6.2014.
*Cenovou nabídku firmy AQUA Servis a.s.,
Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, IČ
60914076, na výměnu měřících jednotek ČOV
Borohrádek.
*Rozpočtové opatření č. 6/2014, 7/2014.
*Smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 229/8 v k.ú.
Borohrádek o výměře 6 m2 s firmou ČEZ MT, s.r.o.,
Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ 28508629 na dobu
určitou od 1.6.2014 do 31.8.2014.
*Zahájení administrativních úkonů k získání povolení
na likvidaci nepotřebného majetku v bývalé ŽPSV.
*Vyvěšení záměru pronájmu haly středně těžké
prefabrikace (STP) na pozemku p.č. st. 983 v k.ú.
Borohrádek.
*Vyvěšení záměru pronájmu objektu na pozemku p.č.
st. 573 v k.ú. Borohrádek.
*Vyvěšení
záměru
pronájmu
kanceláří
v
administrativní budově na pozemku p.č. st. 931 v k.ú.
Borohrádek.
*Opravu střechy haly STP.
Výtah z usnesení rady ze dne 16. 6. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci
„Borohrádek – zastávka BUS, přechod pro pěší,
revitalizace
místní
komunikace“
s firmou
VIAPROJEKT s.r.o., Hradec Králové, v podrobnosti
DSP + DPS (PD ke stavebnímu povolení a pro
provedení stavby) jako JP (jednostupňový projekt).
*Instalaci dopravního zrcadla u silnice I/36, u
křižovatky se silnicí III/3055 na náklady města.
*Smlouvu č. 201415 s firmou PhDr. Jana Staňková,
Knapovec 122, Ústí nad Orlicí, IČ 74616510 na
organizaci výběrového řízení projektu „Revitalizace
zeleně v Borohrádku“ (akcept č. 14179946),
podpořeného v rámci Operačního program Životní
prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace
urbanizované krajiny.
*Smlouvu č. 201416 s firmou PhDr. Jana Staňková,
Knapovec 122, Ústí nad Orlicí, IČ 74616510 na:
administraci
projektu
“Revitalizace
zeleně
v Borohrádku“ (akcept.č. 14179946), podpořeného v
rámci Operačního program Životní prostředí, oblast
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podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované
krajiny.
*Rozpočtové opatření č. 8/2014, 9/2014, 10/2014.
*Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi městem Borohrádek a firmou EKOKOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ
2513470, vč. Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
*Žádost o příspěvek na provoz cyklobusů do Orlických
hor ve výši 1.000 Kč, Euroregionu Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská
1492, Rychnov nad Kněžnou.
*Cenovou nabídku projektové studie využití bývalé
budovy sociálního zařízení v ŽPSV Borohrádek.
*Finanční dar společností LUMIUS, s.r.o., základní
škole TGM Borohrádek ve výši 100.000 Kč.
*Smlouvu o umístění a provozování sběrných
kontejnerů s firmou František Jankech, Milady
Horákové 1062/35, Hradec Králové 6, IČ 61227196.
*Záměr pronájmu budovy bez čísla popisného –
průmyslový objekt na pozemku p.č. st. 579 a
pozemek st. 579 o výměře 233 m2 v k.ú. Borohrádek.
Bere na vědomí:
*Darovací smlouvu TJ SOKOL Borohrádek,
Havlíčkova 323, Borohrádek, IČ 46460306.
Zamítá:
*Žádost Oblastní charity Pardubice o dar na podporu
Domácí hospicové péče.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 21. 5. 2014
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Iva Přibylová,
Ing. Peter Janega, Radomila Pírková.
*Směrnici č.2/2014, kterou jsou stanoveny podmínky
pro schvalování účetní závěrky obce.
*Účetní uzávěrku roku 2013.
*Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2013, včetně zprávy auditu Královéhradeckého
kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2013 bez výhrad.
*Vydání potvrzení o zániku předkupního práva na
pozemek 471/1 v k.ú. Borohrádek společnosti
FINESKO Industry, a.s., se sídlem Hanusova 353/12,
140 00 Praha 4-Michle.
*Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú.
Borohrádek: p.č. 956/9 o výměře 15 m2 odděleného
geometrickým plánem č. 756 - 93/2013 z pozemku
p.č. 956/3 - ostatní plocha a pozemku p.č. 881/13 o
výměře 15m2 odděleného geometrickým plánem č.
756 93/2013 z pozemku p.č. 881/6 - ostatní plocha
v k.ú. Borohrádek.
*Záměr bezúplatného převodu pozemku v k.ú.
Borohrádek: p.č. 833/4 o výměře 79m2, který byl
oddělen geometrickým plánem č. 260-752/2013
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z pozemku p.č. 833/2 - lesní plocha v k.ú.
Borohrádek.
*Návrh zadání změny č. 2. územního plánu města pro
projednávání.
*Předložený návrh na likvidaci nepotřebného majetku
v bývalém areálu ŽPSV Borohrádek podle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
*Záměr vlastníka lesa, který bude jedním z podkladů
pro vypracování nového lesního hospodářského plánu
města Borohrádek.
*Pro volební období 2014 - 2018 počet 15 členů
zastupitelstva města.
*Zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2013.
Zamítá:
*Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 917/15 –
lesní pozemek o výměře 1183 m2 v k.ú. Borohrádek.
*Záměr prodeje lokální soustavy energetických zařízení
v bývalém areálu ŽPSV.
Ukládá:
*Radě města prověřit přístup na sousední pozemek
(prodej pozemku p.č. 917/15 – lesní pozemek o
výměře 1183 m2 v k.ú. Borohrádek).

Dne 17. května se naše město aktivně účastnilo
celorepublikové akce „ukliďme Česko“. Přestože nám
počasí moc nepřálo, sešlo se v sobotu ráno na náměstí
12 účastníků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
zúčastněným zejména pak členkám z ČASPV

a myslivcům z MS Orlice. Rozdělili jsme se na několik
skupin, které pak procházely a uklízely podél
komunikací ve směru na Žďár nad Orlicí, na Veliny, na
Vysoké Chvojno, na Horní Jelení a pod Šachov u
bývalého hnojiště. Nejhorší situace byla právě u
hnojiště pod Šachovem, kde bylo odstraněno na 80
kusů pneumatik, stavební odpad, odpad z autovraků
apod.
Ing. Petr Kliment
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Informační servis městského úřadu

19.7.
20.7.
26.7.
27.7.
02.8.
03.8.
09.8.
10.8.
16.8.
17.8.
23.8.
24.8.
30.8.
31.8.
06.9.
07.9.
13.9.
14.9.
20.9.
21.9.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo – 12.oo hodin
MUDr. Benešová Růžena
Tyršova 464, Dobruška
MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
MUDr. Bergmanová Dita
Záhumenská 445, České Meziříčí
MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Dvořáková Soňa
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Holcová Lucie
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
MDDr. Kačerová Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 622 040
494 371 088
603 252 766
494 383 417
494 515 694
775 224 093
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 371 783
494 532 330
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
731 980 112
494 534 841
494 515 697

Dne 23.6.2014 připravili členové borohradeckých
hasičů den otevřených dveří na hasičské stanici
v Borohrádku. Tuto akci zaměřenou na seznámení se

v Borohrádku, odpovídali na otázky a vysvětlili
pracovní postupy na určených stanovištích.
Po celý den byly pro přítomné děti připraveny ukázky
hašení vodou i pěnou, ukázka práce při dopravní
nehodě a ukázka práce při záchraně osob pomocí
lezeckých prostředků. Všichni se tak mohli na krátkou
chvíli vžít do role hasiče a vše si vyzkoušet.

s technikou a prací hasičů navštívilo kolem 250 dětí z
místní církevní školy, mateřské školky a prvního stupně
základní školy.
Při prohlídkách byly děti rozděleny do skupin, kterých
se ujali tkz. průvodci, kteří je seznámili s historií hasičů

Splnili jsme tak dětem alespoň částečně jejich sny a
zkrátili tak čas čekání na vysvědčení a prázdniny.
Věříme, že tato akce se našim školákům líbila a že
někteří po prázdninách přijdou mezi nás do kroužku
mladých hasičů.
Velitel JSDH Borohrádek, Šrámek Petr

HASIČI „Den pro děti"
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Dětský den a Májové odpoledne je již devátým rokem
nejvýznamnější
kulturní
akcí
pořádanou
městem Borohrádek. Pro tento letošní kulturní svátek
byl určen 24. květen.
Stejně jako v minulých letech program zahájily
rybářské závody „O pohár starosty města“.
Krátce po půl desáté začal na hřišti program pro děti.
Zde už byly připraveny pouťové atrakce, stánkový
prodej a členky Asociace sport pro všechny, které

celou škálu známých hlasů politiků či známých
osobností z oblasti kultury a společenského života. Pak
přišel neplánovaný vydatný déšť, který potrápil
pořadatele i diváky. Povrch hřiště se proměnil během
chvíle téměř ve vodní plochu, až se zdálo, že program
bude pozměněn, či dokonce ukončen. Díky
předvídavosti a připravenosti pořadatelů, kteří pro tento
případ nechali postavit dva velké partystany, a také
díky odhodlání diváků a účinkujících i po vydatné
spršce program pokračoval.
V čase přípravy k dalšímu pódiovému číslu vystoupili
žáci CZŠ a ZŠ TGM s ukázkou mimoškolních aktivit a
hned za nimi skupina aerobiku Asociace sportu pro
všechny.
Krátce po páté hodině patřilo podium Iloně Csákové s

odstartovaly sportovní soutěže pro děti. Následovalo
vystoupení dvojice Robert a Ingrid Navaro
s kouzelnickou a bublinkovou show, do které aktivně
zapojili většinu malých nadšených diváků.
Dopolední program doplnila ukázka činnosti Policie
ČR a jednotky dobrovolných hasičů Borohrádek,
dopolední blok pak uzavřela skupina historického
šermu Svobodní žoldnéři.
Následoval čas oběda, na který bylo možno zajít do
restaurace Sport na speciality z grilu a udírny nebo do
restaurace Na Náměstí na zvěřinové menu.
Odpolední program odstartovala ve 14 hodin svým
temperamentem nabitým tanečním vystoupením
skupina SMOT z Týniště nad Orlicí. Následovalo
pohlazení moravským folklórem v podání cimbálové
muziky Pozdní sběr z Uherského Hradiště. Okolo 15.
hodiny přišly na řadu mažoretky Týnky ze ZUŠ Týniště

doprovodnou kapelou. Svým vystoupením plným
pohody, srdečnosti a profesionálním podáním známých
písní potvrdila, že jí patří zaslouženě jedna z nejvyšších
pozic mezi současnými českými zpěvačkami.
Druhý vstup cimbálovky byl ve velkém stanu pojat
akusticky, a tak si posluchači i tanečníci, které tato
muzika nenechala posedět, vychutnali, jak zní naživo
pravý moravský folklór.
Začátek posledního vystoupení sobotního programu
přes další vydatnou dešťovou přeháňku pořadatelé
odstartovali téměř podle časového plánu. Bylo jím
vystoupení PANGEA - The BEATLES Revival Band.

Ohlédnutí …..
Dětský den a májové odpoledne 2014

nad Orlicí a pak už se chopil mikrofonu známý imitátor
Petr Jablonský, který ve svém vystoupení připomněl
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Autentický sound, instrumentální a vokální dokonalost
protagonistů této formace spolu se světelnou a
kostýmovou show vytvořila pro diváky dokonalou iluzi
nesmrtelných brouků.
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Shrnuto podtrženo: vydařený den plný dobré zábavy
pro všechny, kteří se rádi nechávají bavit a nějaký ten
rozmar počasí jim náladu hned tak nepokazí.
Závěrem tedy nezbývá než poděkovat pořadatelům,
účinkujícím a všem, kteří se na organizaci dne podíleli,
pivovaru Pernštejn za poskytnutí pártystanu a
v neposlední řadě divákům za jejich účast a podporu
této velmi vydařené akce.
Zdeněk Cablk, tajemník

Rybářské závody
V rámci Dětského dne a Májového odpoledne
v Borohrádku uspořádala MO ČRS Borohrádek ve

spolupráci s městem Borohrádek v sobotu 24.5.2014
na písníku „Zámlýní“ již šestý ročník rybářských
závodů o „Pohár starosty města“.
Zúčastnilo se celkem 29 občanů města Borohrádek, a to
jak rybářů, tak i nerybářů. Závody provázelo pro
rybolov velmi pěkné počasí, což se projevilo na
množství ulovených ryb. Z 29 závodníků ulovilo rybu
21 a to je velice dobrý výsledek.
Vítězem se stal pan Mgr. Martin Moravec, který
celkově nachytal 616 cm. Na druhém místě se umístil
pan Sazima Radek, který měl 583 cm. Třetí místo
obsadil Seifert Jaroslav s výkonem 421 cm.

Borohrádek, ZO ČRS Borohrádek a pan Milan Jehlička
z prodejny rybářských potřeb v Holicích. Ceny všem
závodníkům
předal
starosta
města
společně
s hospodářem ZO ČRS.
V závěrečném slově starosta poděkoval ZO ČRS za
uspořádání rybářských závodů a všem závodníkům za
účast a konstatoval, že tato tradice bude i v příštím
období pokračovat.
Hebr Svatopluk, hospodář ZO ČRS Borohrádek

Knižní novinky
Pro dospělé:
Ondráček P.
Svobodová I.
Seghers J.
Ekmanová K.
Jahoda P.
Roland J.
Robertsová N.
Fairstenová L.
Álvarez S.
Grisham J.
Steele J.
Ronson J.
Hill J.

Sám čtyřmi oceány
Případy emeritního poldy
Příliš krásná dívka
Černá voda
Mongolsko na koních
Radosti a strasti nevěry
Veřejná tajemství
Předčasný pohřeb
35 mrtvých
Podfuk
Strážci
Muži, co zírají na kozy
Vánoční říše

Pro děti:
Kastnerová A.
Rettigová L.
Šrámková J.
Disney
Gehmová F.
Hiaasen C.

O líné babičce
Deník mý zoufalý lásky
Putování Žabáka Filemona
Divočina
Upíří ségry – Přepadení v muzeu
Jak potopit korálovou královnu

Výpůjční doba červenec – srpen 2014
každé pondělí 15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek 09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohrádek@seznam.cz

Všichni závodníci, kteří ulovili rybu ,byli oceněni
velmi hodnotnými cenami, které zajistilo město
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Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více
 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!

Zpravodaj 4/2014

Rekonstrukce nádraží v Týništi n. Orlicí začíná
Město Týniště nad Orlicí je spojeno s železniční
dopravou již 140 let. První vlak přijel do Týniště nad
Orlicí 14. ledna 1874, kdy byl zprovozněn traťový

úsek z Hradce Králové jako součást trati Chlumec
nad Cidlinou – Lichkov, který tehdy budovala
Rakouská
severozápadní
dráha
(ÖNWB).
V následujícím roce, 26. července 1875, byla
konkurenční Společností státní dráhy (StEG) uvedena
do provozu trať Choceň – Týniště nad Orlicí Meziměstí – Broumov. Obě společnosti v Týništi
vybudovaly svá samostatná nádraží včetně
samostatných výpravních budov. Ačkoli se jejich
podoba v průběhu let měnila, výpravní budovy a
nízká sypaná nástupiště si svůj charakter ponechala
až do současnosti, kdy železniční stanici denně
použije 4500 cestujících, kteří využijí 80 vlaků
osobní dopravy. Tento stav by se měl změnit
realizací stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O.
- Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce
nástupišť žst. Týniště n. O.“ Investorem je Správa
železniční dopravní cesty, s. o., za přispění fondů
Evropské unie. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení
„Rekonstrukce nástupiště Týniště“, které bylo
založeno společností Chládek a Tintěra, Pardubice,
a.s., a STARMON, s.r.o. Náklady stavby budou
dosahovat téměř 200 mil. Kč.
Účelem stavby je provedení takových stavebních
úprav, které zlepší stávající nevyhovující stav
osobního nádraží, výrazně zvýší komfort pro cestující
veřejnost a zajistí spolehlivé provozování železniční
dopravy a bezpečnost pohybu cestujících v prostoru
železniční stanice. Bezbariérový přístup na nástupiště
usnadní použití železniční dopravy i cestujícím
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Stavební činnost bude zahrnovat rekonstrukci
komerční části výpravní budovy, budování dvou
ostrovních a jednoho jednostranného nástupiště,
vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů pro
imobilní spoluobčany, zastřešení části nových
nástupišť, související rekonstrukci železničního
spodku a svršku, rekonstrukci sdělovacího zařízení,
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vytvoření nového informačního systému pro
cestující,
rekonstrukci
trakčního
vedení
a
rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení.
Stavba je plánována na dobu 486 dní. Zahájena bude
2. 6. 2014 a dokončena pak 30. 9. 2015. V roce 2014
proběhne rekonstrukce výpravní budovy, výstavba
nového jednostranného nástupiště u 5. koleje a
výstavba části podchodu. Nová ostrovní nástupiště a
větší část podchodu spolu s dalšími kolejemi budou
realizovány v příštím roce.
Během rekonstrukce výpravní budovy budou
cestující odbavováni v náhradních prostorách.
K nastupování do vlaků budou využita stávající
nástupiště v části stanice směr Hradec Králové. Po
dobu rekonstrukce budovy a výstavby části podchodu
bude rovněž omezeno užívání prostor přednádraží,
parkovací místa na nedávno vybudovaném parkovišti
však dotčena nebudou.
Po dokončení stavby získají cestující nádraží, které
bude vyhovovat všem současným požadavkům.
Rekonstruovaná budova vytvoří pohodlné zázemí a
podchod zajistí bezpečný přístup na nová nástupiště,
která svou výškou 550 mm nad temenem kolejnice
umožní bezproblémové nastupování do vlaku.
Milovníci nostalgie možná budou litovat romantiky
starých železnic, většina ostatních však bude
kvitovat, že město Týniště nad Orlicí konečně získá
moderní nádraží, které bude jeho obyvatelům sloužit
řadu dalších let.
Ing. Josef Janča, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Cyklobusy do Orlických hor
Vážení turisté, příznivci Orlických hor a cykloturistiky,
cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory
a Králického Sněžníku v letošním roce opět vyjíždí,
tentokrát o týden později. Důvodem posunu je sladění
období provozu cyklobusů s ostatními regiony jako
jsou Krkonoše, Český ráj a Kladské pomezí.
Období provozu: 31.5. - 28.9.2014 o sobotách, nedělích
a státních svátcích.
V letošním roce budou cyklobusy vyjíždět nově také
z další významné metropole, a to z Pardubic. Stávající
linka z Holic je prodloužena až do Pardubic.
U ostatních linek dochází pouze k mírným časovým
posunům z důvodu další návaznosti na jiné autobusové
spoje a vlaky. Věnujte tak prosím pozornost aktuálním
jízdním řádům. I v letošním roce je v provozu linka
směřující do polských Bystřických hor s výstupním
místem v samém centru hor Spalona. Doposud málo
objevené území přilehlého Polska nabízí rozsáhlou síť
cyklotras propojující zajímavé turistické cíle, doplněné
vhodně objekty agroturistiky a gastronomie. Celkem
jedenáct autobusových linek Vás tak vyveze do
tradičních vrcholových partií Orlických hor a oblasti
Králického Sněžníku, kde naleznete zajímavé turistické
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cíle. Pro letošní rok můžeme nabídnout nově otevřené
Muzeum Orlických hor – Sýpka v Rokytnici
v Orlických horách. Muzeum bylo nominováno
v kategorii Muzejní počin roku 2013 do pětice
nejlepších v prestižní národní soutěži muzeí Gloria
musaealis 2013, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury
ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Naleznete v něm
nové moderní multimediální expozice a zejména pro
děti je to skvělý tip na výlet.
Ve spolupráci s regionálními novinami Rychnovský
deník Vás i v letošním roce budeme průběžně
informovat o zajímavých turistických cílech na trasách
cyklobusů. Nabídku turistických zajímavostí naleznete
v sobotním vydání a bude vycházet pravidelně po celou
sezónu provozu cyklobusů.
Dovolujeme si Vás opět požádat o věnování patřičné
pozornosti bezpečnosti jízdy. Respektujte i další
účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru
trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou kondici.
Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte
kontakty na Horskou službu ČR, ale i na polskou
partnerskou záchrannou organizaci GOPR, kteří vám
v případě nouze poskytnou první pomoc.
Celá oblast Orlických hor se nachází v cenné přírodní
lokalitě, kterou bychom měli všichni chránit pro naše
budoucí generace. Připojujeme tak ochranářské
desatero cyklisty a prosíme Vás: používejte pouze
vyznačené trasy a nezatěžujte naši krajinu zbytečným,
přírodou nezvladatelným odpadem.
Euroregion Glacensis nabízí aktualizovaný jízdní řád
společně s turistickou mapou. Materiál bude k dispozici
v informačních
centrech
v Královéhradeckém
i Pardubickém kraji a přímo v cyklobusech, stejně tak
v běžných linkových autobusech.

Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám všem
přejeme krásné počasí a mnoho zajímavých zážitků
ze sedla kola.
Euroregion Glacensis, organizátor projektu
„Cyklobusy Orlických hor
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Projektové setkání v Katalánsku
Dvouletý projekt Comenius Let´s Create byl zakončen
setkáním v katalánském Bescanu ležícím nedaleko
Girony. Vedle katalánské školy z Bescana byla do
projektu zapojena polská škola z Raclawic, turecká
škola Cumhuriyet Lisesi z města Çorum a Českou
republiku zastupovala Základní škola T. G. Masaryka
Borohrádek.
Náplní projektu bylo vedení fiktivní firmy. ZŠ TGM
Borohrádek vytvořila firmu zaměřenou na výrobu
hraček a pojmenovala ji Smart Toys for Smart
Children. Vedle samotného vyrábění hraček jsme se
zabývali průzkumem trhu, zpracovali jsme business
plán, vytvořili katalog výrobků, vymysleli jsme obaly
pro hračky či jsme natočili reklamu představující naše
produkty.
V Bescanu žáci pracovali v mezinárodních týmech.
Workshopy byly zaměřeny na celoevropský problém

současné doby, a to nezaměstnanost a s ní spojené
hledání volného pracovního místa. Studenti se nejprve
zabývali otázkou rozdílů mezi životopisem a resumé a
poté svůj vlastní životopis či resumé v angličtině
vypracovali. Následovala videa představující různé
typy pohovorů u zaměstnavatelů a s tím byla spojena i
poslechová cvičení. Později byli účastníci projektu
rozděleni do několika dvojic zaměstnavatelů
hledajících nejvhodnějšího kandidáta na volnou
pracovní pozici a zbývající studenti se ucházeli o místo
právníka, učitele, výzkumníka, prodavače nebo číšníka
či servírky. Vše se odehrávalo samozřejmě v angličtině.
Hlavně katalánští studenti zvládli tento úkol na
výbornou. Někteří z uchazečů o zaměstnání i někteří ze
zaměstnavatelů byli schopni velmi vtipných reakcí.
Katalánští hostitelé pro nás připravili výlet na jednu
z krásných pláží Costa Bravy, navštívili jsme i muzeum

Zpravodaj 4/2014

Salvadora Dalího ve Figueres, ze kterého nemůže
chybět fotografie účastníků před tzv. Deštivým
cadillacem - předválečnou limuzínou, na jejíž kapotě
stojí monumentální socha nahé ženy. Za autem, s nímž

Prezentace školního roku 2013 – 2014
Dne 19. června jsme pozvali veřejnost do městského
kina na promítání reportáží dokumentujících celý
končící školní rok. Na závěr byly přidány úsměvné
nepodařené záběry.
Den školní družiny
Na závěr školního roku připravily paní vychovatelky
pro nejmladší žáky den školní družiny. Děti nejprve
hledaly poklad, plnily různé úkoly a na závěr si opekly
špekáčky.
Iva Přibylová

umělec ve 40. letech minulého století opravdu jezdil,
pak stojí sloup z pneumatik a na něm se ještě vzpíná
loďka. Když do příslušného otvoru hodíte minci, uvnitř
auta začne pršet.
Nadšení jsme byli z výletu do Barcelony. Zájemci se
podívali na fotbalový Camp Nou a poté jsme se všichni
vypravili na procházku od Placa Catalunya po
nejnavštěvovanější ulici Barcelony La Rambla až
k barcelonskému přístavišti. Zastavili jsme se na tržnici
La Boqueria - Mercat de Sant Josep, kde jsme neodolali
a koupili si vynikající čerstvé ovocné šťávy. Na jednom
místě tu na vás čeká nepřeberné množství různých
potravin od ovoce přes zeleninu až po různé mořské
speciality. Celé setkání bylo za účasti nejvyšších
představitelů regionu ukončeno v bescanském divadle.
Každá z účastnických zemí shrnula svoji dvouletou
práci formou prezentace a videí, katalánští studenti
přidali závěrečné kulturní vystoupení.
Další projekt Comenius naší školy končí. Rozhodně ale
nekončí navázaná přátelství a spolupráce. Stali se z nás
všech opravdoví přátelé, pro které projektová setkání
v Borohrádku, v polských Raclawicích, tureckém městě
Çorum i katalánském Bescanu byla nezapomenutelnou
životní zkušeností.
Předškoláci naposledy ve škole před prázdninami
Poslední
návštěva
budoucích
prvňáčků
v naší škole
se nesla ve
znamení
sportu. Žáci
4.třídy
společně
s paní učitelkou pozvali děti z MŠ na hřiště, kde za
slunečného počasí proběhly sportovní soutěže.
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Z našich prvňáčků jsou již opravdoví čtenáři
V úterý 27. 5. navštívil 1. třídu ZŠ TGM v
Borohrádku pan Josef Lukášek, autor pohádek pro děti.
Protože strávil dětství v Borohrádku, zavzpomínal na
svá školní léta a na mnohé zážitky z této školy. Děti
četly pohádku za Slabikáře a na oplátku jim pan
Lukášek přečetl pohádku ze své knížky Pohádky z
Orlických hor. Na závěr setkání pan spisovatel pasoval
děti mečem na opravdové čtenáře. Prožili jsme spolu
velmi příjemné chvíle.
Jindra Řezníčková
Běh pro Afriku
Nevládní nezisková organizace Člověk v tísni působí
od roku 2003 v Etiopii, která patří mezi nejchudší země
světa. Téměř 30 % obyvatelstva žije pod hranicí
chudoby, více než polovina obyvatel neumí číst ani
psát. Nejznámějším projektem organizace v této oblasti
je veřejná sbírka Postavme školu v Africe.

V úterý 24. 6. 2014 uspořádala naše škola sportovně
charitativní závod Běh pro Afriku, jehož cílem bylo
získat finanční prostředky na výstavbu již šestnácté
české školy v Etiopii. Této akce se účastnilo téměř sto
žáků borohrádecké základní školy. Běžci měli za úkol
získat sponzory (např. z řad rodiny, přátel, učitelů či
firem), kteří se zavázali uhradit určitou částku za každé
zaběhnuté kolo. Okruh měřil přibližně jeden kilometr,
trať vedla polními cestami a lesem v blízkosti
borohrádeckého splavu. Závod trval jednu hodinu,
během níž někteří žáci uběhli až deset kilometrů. Na
účastnících závodu bylo vidět obrovské odhodlání
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uběhnout co nejvíce koleček a pomoci tak dobré věci, o
čemž svědčí i získaná částka. K 28. červnu bylo
vybráno 17 016 Kč, peníze odesíláme na příslušný účet.
Děkujeme všem běžcům a sponzorům!
Ondřej Sitka
Školní televize na akci Televize v televizi
Členové školní televize ZŠ TGM Borohrádek se dne
24. dubna vydali do pražského sídla České televize na
Kavčích horách. Spolu s dalšími dvanácti školními a
dětskými štáby se totiž zúčastnili již druhé akce s
názvem Televize v televizi.
V úvodní části redakční týmy prezentovaly návrhy
nových pořadů pro dětský kanál ČT :D, dále
následovaly různé
workshopy pod vedením
profesionálů z České televize. Účastníci se tak mohli
zapojit do workshopů pro reportéry či techniky,
dramaturgického, scénáristického či režisérského kurzu
nebo si vyzkoušet dabing a tvorbu upoutávek. Také
nechyběla prohlídka studií a sledování natáčení
Kouzelné školky.
Borohrádecký tým představil připravovaný dokument
Like o vztahu dětí k moderním technologiím. Tato
prezentace byla oceněna jako nejlepší, a tak zástupkyně
borohrádeckého štábu Michaela Zahajská vystoupila
v pořadu Zprávičky, kde dokument přiblížila divákům.
Celý den v České televizi byl pro náš tým velkou
zkušeností a motivací k další práci. Vedle nových
poznatků ze zajímavých workshopů a exkurze do studií
nás těší úspěch našeho připravovaného dokumentu
Like, který jsme mohli dále rozpracovat s dramaturgy
ČT :D. Naučili jsme se mnoho nového a mohli jsme
spolupracovat jak se sympatickými pracovníky ČT, tak
s kolegy z jiných štábů. České televizi za vše moc
děkujeme a těšíme se na další setkání, jehož tématem
bude ČT Sport.
Michal Přibyl

Všem našim deváťákům ještě jednou
přejeme úspěšné studium na střední škole.
Ať se Vám daří!
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Církevní základní škola
Sportovní den
V rámci oslav dne dětí se uskutečnil v pátek 6. června v
areálu ZŠ ve Žďáru nad Orlicí sportovní den. Sjely se
tam děti z místní školy, naší školy CZŠ a ZŠ Čermné
nad Orlicí. Každá škola utvořila pětičlenná družstva a
ta na jednotlivých stanovištích plnila různé sportovní
úkoly. Všechny děti soutěžily s velkým nasazením.

Proč? Šlo totiž o putovní pohár. Nakonec si tuto trofej
odvezla naše škola do Borohrádku. Po ukončení
soutěžení si děti zahrály fotbal, vybíjenou a nebo si jen
tak pohrály na dětském hřišti. Ze Žďáru do Borohrádku
jsme šli pěšky. A musíme všechny děti pochválit,
protože i po sportování na hřišti tuto cestu zvládly bez
větších problémů. Příští rok proběhne zápolení mezi
školami na našem území – tedy v Borohrádku. Jsme
zvědavi, jestli zůstane putovní pohár u nás nebo ho
vybojuje jiná škola. Už se na společné setkání a
soutěžení opravdu všichni moc těšíme.
Rybářské závody
Dne 17.6. se uskutečnily již tradiční rybářské závody
pro děti z rybářsko-mysliveckého kroužku vedeného
pod CZŠ Borohrádek s krycím názvem „Benzina cup

2014“. Přes veliké teplo a řasou porostlý rybníček se
podařilo některým závodníkům poprat s nepřízní osudu
a několik ryb ulovit. Nejvíce ryb chytil a vítězem
závodu se stal Vojtěch Janoušek, na druhém místě se
umístil Matěj Prokeš a na bronzovém stupínku Radim
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Fabián. Zvláštní cenu za největší úlovek dostal Matěj
Prokeš, kterému se podařilo zdolat amura bílého o
délce 52 cm. Děkujeme sponzorům ZO ČRS
Borohrádek, firmě Mikado a prodejci rybářských
potřeb z Holic, panu Milanu Jedličkovi, za krásné ceny
a podporu našeho kroužku. Děkuji také panu Radku
Sazimovi za pomoc s organizací a všem rodinným
příslušníkům za podporu svých rybářů. Petrův zdar!
Výlet do obory u zámku Žleby 18.6.
Obora Žleby nedaleko Kutné Hory je proslulá
unikátním chovem bílých jelenů. Obora o rozloze cca
130 ha navazuje na park státního zámku Žleby. Její
součástí je tzv. ukázková obůrka s prezentací chovu
bílých
jelenů,
dravců, sov,
kunovitých
šelem
a
sokolnictví.
Byl to den
plný
zajímavých
ukázek
a
zážitků
v
srdci krásné
přírody.
Pracovníci
obůrky byli
velice
vstřícní ke
všem
zvídavým
otázkám dětí i dospělých. Děti si domů odvážely nejen
krásné zážitky, ale také spoustu „cenných trofejí“ v
podobě pírek dravců nebo věcné ceny za zdařilou
lukostřelbu. Výlet byl všemi hodnocen jako velmi
zdařilý a pohodový.

hudebně-pohybové talenty. Nevšední zážitek nám
připravili sportovně nadaní kluci nebo velcí dobrodruzi
ze druhé třídy. Na výzvu poroty, která se skládala z
učitelů a zástupců tříd, zpestřil úžasnými tanečními
kreacemi celé dopoledne i Radim. Největší úspěch však
slavil Ondra s kytarou. S písní Voda živá si vysloužil
první místo a jen o pár bodů méně dostala Dia za tanec
s hůlkou. Třetí místo si vytančila Maruška s Natkou.
Všem účinkujícím patří velké uznání za to, že nám bez
pomoci dospělých dokázali připravit nezapomenutelné
zážitky!
Návštěva Lesního družstva Vysoké Chvojno
Poslední úterý školní docházky jsme přijali pozvání od
pracovníků LD Vysoké Chvojno na celodenní program
věnovaný lesní pedagogice. Praktické ukázky, činnosti
a plnění úkolů přímo v lese byly završeny prohlídkou
obory a penzionu Zámeček. Děkujeme LD za perfektně
připravený program a hezky strávený den uprostřed
přírody. Těšíme se na další spolupráci.
Zvláštní poděkování
Děkujeme panu Ing. Otovi Šrámkovi za bezplatné
poskytnutí velkého množství naučné a odborné
literatury pro rybářsko-myslivecký kroužek.
Děkujeme panu Liborovi Kašparovi za zapůjčení
mikrobusu pro školní výlet dětí CZŠ.
Děkujeme členům mysliveckého sdružení Orlice
Borohrádek za praktickou ukázku výcviku psů a
povídání o kynologii.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek
Akce v Mateřské škole Borohrádek v červnu 2014
Během června děti ze 3 tříd mateřské školy opékaly

Návštěva požární zbrojnice Borohrádek.
Dne 23.6. se celá naše škola vydala k budově
dobrovolných hasičů. Všichni jsme zde nadšeně
sledovali hasičská auta, někdo zkusil oblek pro hasiče a
vyzkoušel i boty. Měli jsme možnost zhlédnout
simulovaný zásah při autonehodě, kdy nám hasiči
ukázali, jak rychle dokážou vyprostit osobu z auta,
které se nedá otevřít. Moc se nám líbila možnost zkusit
hadicí dostříknout na cvičný cíl a naplnit vodou
nádobku. Rozloučili se s námi sirénou hasičského vozu
a my jsme odcházeli zase o něco chytřejší.
Škola talentů
První den posledního týdne závěru školního roku patřil
talentům naší školy. Do soutěže se přihlásilo přes
dvacet dětí, které utvořily deset talentových čísel.
Úvodním číslem nás všechny Šimon z první třídy uvedl
do světa zajímavostí. Několik skupinek předvedlo své
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buřty. Při této příležitosti učitelky připravily pro děti
zajímavý program spojený se sportovními akcemi a
výletem s hledáním pokladu.
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17. června děti jely na výlet na Kunětickou horu

stabilní výkony. Patří k nejlepším na našem okrese i v
kraji. Jsme jedni z mála, kteří máme takhle širokou
základnu. Naší hráči jsou pravidelně zváni na srazy
okresních výběrů a i v nich se neztratí. Je to dobrý
příslib pro borohrádecký fotbal do budoucna. Touto
cestou bych chtěl poděkovat hlavně trenérům, kteří na
hřišti tráví spoustu času a věnují se nové generaci
borohrádeckých fotbalistů. Naše výsledky v sezóně
2013 – 2014 byly:
OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
umístění v tabulce: 6. místo
největší pokrok: Forejtek Tomáš, Pavlíček Jakub,
Kapusta Sebastian,
nejlepší střelec: Grulich Matyáš - 50 branek
největší bojovník: Sazima Radek

spojený s návštěvou Perníkové chaloupky, chutným
obědem v restauraci a výšlapem na hrad.
18. června předškolní děti navštívily ZŠ TGM v
Borohrádku, která pro ně připravila program na téma "
Sport" spojený se sportovními disciplínami.

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKA
umístění v tabulce: 2. místo
nejlepší střelec: Moravec David - 57 branek
největší bojovník: Bartl Jan

19. června přivítaly děti z 1. třídy rodiče s ukázkou
pásma " Hrajeme si s angličtinou" plnou písniček a
říkadel. Odměnou za jejich vystoupení bylo pozvání na
zmrzlinu.

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI
umístění v tabulce: 2. místo
nejlepší střelec: Sedlák Jakub – 12 branek
nejlepší hráč: Janeček Martin

23. června byly děti pozvány do hasičské zbrojnice v
Borohrádku na prohlídku hasičské techniky a
seznámení s náročnou prací hasičů. Děkujeme místním
hasičům a panu Radku Hemelíkovi za to, jak dokázali
zaujmout i malé děti a zapojit je do zajímavých
činností.

I. TŘÍDA STARŠÍHO ŽACTVA sk.A
(krajská soutěž)
umístění v tabulce: 1. místo
nejlepší střelec: Buriánek Ondřej 15 branek
nejlepší hráč: Chudoba Pavel

24. června navštívily předškolní děti pracovnice SPOZ.
Při příležitosti rozloučení s mateřskou školou jim
předaly dárky a popřály hodně úspěchů v 1. třídě.
26. června děti ukončily 10 lekcí plaveckého kurzu ve
Vysokém Mýtě. V této tradici plaveckých kurzů
budeme pokračovat i následujícím roce.
Iva Jehličková

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
FOTBALOVÁ SEZÓNA 2013 -2014
Právě skončila další fotbalová sezóna. TJ Lokomotiva
Borohrádek v ní uspěla na výbornou. Celkem jsme měli
zastoupení v 5 kategorií (dvě kategorie na krajské
úrovni a 3 v okrese) a vedli jsme si docela dobře.
Musím pochválit mládežnické kategorie, které podávají
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EUTAX I.B TŘÍDA sk.H (krajská soutěž muži o
udržení)
umístění v tabulce: 3. místo
nejlepší střelec: Svatoň Jiří - 8 branek, Brendl David
- 8 branek
Touto cestou bych chtěl pozvat všechny příznivce na
další sezónu 2014 -2015, která bude startovat už o
prázdninách. Naše týmy se rozrostou o tým dorostu.
Takže do bojů zasáhne 5 mládežnických mužstev a 1
mužstvo dospělých. Poděkování také zaslouží
funkcionáři oddílu, město Borohrádek za jeho
náklonost ke sportu. Bez této pomoci by takový oddíl
nemohl existovat. Ještě jednou všem moc děkuji.
Sazima Radek
POCHVALA A PODĚKOVÁNÍ ZA VZORNOU
REPREZENTACI ODDÍLU TJ LOKOMOTIVY
BOROHRÁDEK
Dne 1. 5. 2014 se odehrál odvetný turnaj o přeborníka
KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE v kategorii U11
/rok nar.2003/. Na tento turnaj byli nominováni
z našeho oddílu tito hráči: Sazima Lukáš, Moravec
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David, Tavali Patrik, Grulich Tomáš a Buriánek
Tomáš. Tento turnaj přinesl našemu okresu obrovský
úspěch, když se podařilo v silné konkurenci vyhrát a

získat zlaté medaile. Turnaje se účastnily týmy okresu
Náchod, Trutnov, Jičín a Hradec Králové. Nemalou
měrou se na výsledku podíleli i naší hráči. Za toto
vystoupení a za reprezentaci oddílu jim patří
poděkování.
Celkové pořadí: 1. místo – Rychnov nad Kněžnou
REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
Letos jsme pokračovali v dalším zvelebování našeho
místního fotbalového hřiště. A to rekonstrukcí oplocení
(II. část). První byla realizovaná vloni u garáží v délce

30 metrů. Nyní se rekonstruovalo oplocení u silnice
v ulici Čechova, v celkové délce 150 metrů. Tento plot
byl v havarijním stavu. Byl tvořen z hokejových
mantinelů, které se už rozpadaly a byly na některých
místech nebezpečné a potřebovaly vyměnit. Na
kompletní výměnu jsme neměli dostatek financí a tak
jsme základ oplocení zachovali a použili na nový plot.
Protože se jednalo o poměrně velikou investici,
poprosili jsme o spolupráci město Borohrádek a několik
místních soukromníků, kteří nám vyšli vstříc.
Rekonstrukce začala v zimních měsících a trvala do
začátku sezóny. Bylo odpracováno celkem 500 hodin.
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Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
této rekonstrukci podíleli jak materiálově, nebo
samotnou prací. Jedná se o město Borohrádek, Serafin
Campestrini s.r.o., Stavitelství Kašpar, pan Josef
Kašpar – pila, zaměstnanci městského úřadu v čele
s panem Luďkem Černým, dobrovolníci z řad
fotbalového oddílu a pan Karel Moravec a Jiří Pavlíček,
kteří se podíleli na rekonstrukci oplocení.
Jak jste si mohli povšimnout, na novém plotě visí
reklamní plachty. Touto cestou bych chtěl nabídnout
tyto prostory soukromníkům k umístění jejich reklamy.
Nemalá byla také další rekonstrukce a to rekonstrukce
skladových prostor. Zde došlo k opravě zdiva,
vymalování a umístění nového nábytku. Nábytek byl
zhotoven místním truhlářem panem Luďkem Střížem,
který nám vyšel vstříc. Touto cestou mu děkujeme.
Sazima Radek

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Z největšího turnaje si zápasník z Borohrádku
odváží zlato
V Kladně se o tomto víkendu uskutečnil jeden
s největších zápasnických turnajů, který se v Čechách
pořádá. Jednalo se o 31. ročník Velké ceny Lidic. Na
čtyřech žíněnkách zápasilo rekordních 385 zápasníků a
zápasnic nejenom z českých oddílů, ale do Kladna
přijeli i zápasníci z 12 států.
V této silné konkurenci se neztratil ani sedmičlený
zápasnický tým z TJ Sokol Borohrádek. Tím největším
úspěchem bylo vítězství a zlatá medaile, kterou
vybojoval ve váze do 33 kg Ondřej SUS. Dvě třetí

místa přidali Petr ŠRÁMEK ve váze do 40 kg a jediná
dívka, která za Borohrádek zápasila – Kateřina
KUBOVÁ v kategorii žákyně ve váze 44 kg.
I když už další výsledky nevedly k medailovým
úspěchům, trenéry potěšily i ostatní výkony
borohrádeckých zápasníků, a tak odměnou za

Zpravodaj 4/2014

bojovnost, kterou zápasníci předvedli na žíněnce, byla
návštěva plaveckého bazénu.
Naše zápasníky ještě do konce školního roku čekají tři
další turnaje, a tak na tréninku budou mít trenéři plné
ruce práce v přípravě, aby se pokračovalo
v nastolených výsledcích.
Radek Hemelík

České asociace Sport pro všechny při TJ Lokomotiva
Borohrádek v počtu 39 sportovců.

Zápasníci z Borohrádku si odvážejí pohár pro vítěze
v soutěži družstev
V sobotu 14.6. se osmičlenný kádr borohrádeckých
zápasníků zúčastnil mládežnického turnaje v Liberci.
Jednalo se o turnaj talentované mládeže.
Za účasti 6 oddílů bojovali na jedné žíněnce zápasníci
v kategorii přípravka a mladší žáci. Zvláštností tohoto
turnaje bylo to, že se zápasilo na „dvoje lopatky“, a tak
pro vítězství bylo potřeba vyhrát nad soupeřem 2x.
Borohrádečtí zápasníci na tomto mládežnickém turnaji

podali dobrý a bojovný výkon a vybojovali 3 zlaté, 3
stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Zlato si z turnaje odváží Filip HEBR, Adam UHNAVÝ
a Ondra SUS. Druhé místo vyzápasil Ríša SUS, Jakub
SEDLÁK a Jakub KRUPKA. Třetí místo vybojoval
Štěpán HORÁK. Pátým místem do soutěže družstev
přispěl Martin HEJNÝ.
Velkou radost trenérům udělali závodníci v soutěži
družstev, kde vybojovali pohár pro vítěze.
Největší radost ale trenéři měli z bojovného nasazení,
které závodníci při utkáních předvedli.
Radek Hemelík

Sportovní hry ve Skřivanech
Ve středu 4. června 2014 se ve Skřivanech za krásného
slunečného počasí uskutečnily II. sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje. Celkem se přihlásilo 407
seniorů z 20 klubů Královéhradeckého kraje, kteří
v průběhu dne soutěžili ve čtyřech týmových a osmi
individuálních disciplínách. Za město Borohrádek se
zúčastnili členové Klubu důchodců a členové odborů
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Všichni měli možnost vybrat si podle své tělesné
kondice ty sporty, které jim vyhovují. Po registraci a
slavnostním zahájení v Dělnickém domě za účasti
hejtmana Královéhradeckého kraje a dalších VIP
osobností se soutěžící rozešli na svá sportovní
stanoviště. Soutěže probíhaly od 10.00 hodin do 14.30
hodin v krásném areálu Domova seniorů Skřivany,

v tělocvičně ZŠ, v areálu zámeckého parku a na velkém
sportovním hřišti.
Obdivuhodný elán všech, kteří statečně bojovali za svá
umístění i za svůj tým, nám přinesl zasloužené ovoce
v podobě 3 zlatých pohárů a 1 stříbrného za týmové
sporty a 11 medailí za jednotlivé disciplíny. Klobouk
dolů před těmito výkony, protože každý v tomto věku
musí překonávat větší, či menší potíže a musí bojovat i
se svou vůlí.
Tady jsou sportovci, kteří získali poháry a medaile:
Týmové sporty: 4 členná družstva (přehazovaná)
Zlatý pohár
(Hajnová H. Pírková R. Bahník J. Vejr J.)
Stříbrný pohár
(Křivánková E., Provazníková E., Soboňová A.,
Servusová E.)
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2 členná družstva:
Zlatý pohár ( Hajn P., Jehlička J.)
Nohejbal
Zlatý pohár (Hajn P., Jehlička J., Hemelík R.)
Individuální sporty:
Běh ve vodě do 70-ti let - stříbrná medaile – Jehlička J.
Běh 200 m do 70-ti let - zlatá medaile – Hajn P.
Běh 200 m nad 80 let - stříbrná medaile – Kubát J.
Běh 200 m do 70-ti let - stříbrná medaile – Hajnová H.
Běh 200 m nad 80 let - zlatá medaile – Kubátová A.

Ke zdárnému průběhu her nemalou měrou přispělo i
slunečné počasí. Po slavnostním vyhlášení výsledků
následovala taneční zábava, která zvedla sportovce ze
židlí. I když měli za sebou určitě náročný den, někteří
by křepčili až do rána.
Všichni sportovní senioři moc děkují Městskému úřadu
v Borohrádku za to, že zajistili a zaplatili dopravu
autobusem na II. Sportovní hry Skřivany, bez jejichž
přispění, by se senioři her nemohli zúčastnit.
Všichni zúčastnění sportovci se svými výkony snažili
dobře reprezentovat naše město a již teď se těší na další
ročník sportovních her seniorů.
MOTTO: POHYB JE ŽIVOT !

Kuželky
do 70-ti let - bronzová medaile – Seifertová J.
Discogolf do 70-ti let
bronzová medaile – Tocháčková L.
Pétangue 71-80 let
stříbrná medaile – Beránek V.
Pétangue nad 80 let
zlatá medaile – Kubátová A.
stříbrná medaile – Kubát J.

Čechova ulice, Borohrádek

v pondělí - pátek
telefonická rezervace v době 8.00 – 15.00 hodin
- kancelář firmy Stavitelství Kašpar s.r.o.
tel.č. 734 302 500
telefonická rezervace v době 15.00 – 20.00 hodin
- Vilma Bednářová – tel.č. 776 841 030
- Jiří Bahník – tel.č. 724 172 928
v sobotu a neděli
telefonická rezervace v době 8.00 – 20.00 hodin
- Vilma Bednářová – tel.č. 776 841 030
- Jiří Bahník – tel.č. 724 172 928
O způsobu platby a předání klíčů od hřiště je nutno
domluvit se při rezervaci.
Provozní doba sportovního hřiště:
duben, květen:
8:00 - 20:00 hodin
červen, červenec, srpen:
8:00 - 22:00 hodin
září a říjen:
8:00 - 19:00 hodin
listopad 2014 – březen 2015: zavřeno
Ceník za pronájem hřišť:
(návštěvník s trvalým pobytem v Borohrádku (bez
trvalého pobytu)
▪ Volejbalové hřiště, včetně sítě a balonu
60/100,-Kč na hodinu
Šipky do 70-ti let
stříbrná medaile – Hajnová H.

▪ Tenisové hřiště, včetně sítě
60/100,-Kč na hodinu

Velký dík patří také perfektní organizaci a zajištění
jednotlivých stanovišť, kde se zapojili i tamní žáci ZŠ.

▪ Beach hřiště, včetně sítě a balonu
60/100,-Kč na hodinu
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Od pronájmu jsou osvobozeni:
- místní školy, po dohodě se správcem,
- místní sportovní oddíly pracující s mládeží
v rozsahu max. 4 hodiny týdně a při pořádání
turnaje, po dohodě se správcem,
- místní oddíl volejbalu – v rozsahu max. 5 hodin
týdně a při pořádání volejbalového turnaje, po
dohodě se správcem.

NOVÝ ZÁMEK Kostelec nad Orlicí
18.07. /pátek/ - 21.00 hodin zrcadlový sál
JAROSLAV DUŠEK
Setkání s filmovým a divadelním hercem
15.08. /pátek/ - 21.00 hodin areál parku
LENKA DUSILOVÁ A BAROMANTIKA
Vstupenky lze zakoupit v síti www.ticketportal.cz ,
v informačním centru tel.č.
724 367 861 nebo
v pokladně zámku během provozních hodin nebo na
tel.č. 731 326 423.

Letní parket VÝRAVA
Rozpis koncertů červenec – září 2014
pátek 11.7.
20.30 hodin
WOHNOUT, UDG, BAND-A-SKA

Upozornění:
 je třeba dodržovat provozní řád a dbát pokynu
správce,
 je nutné dodržovat dobu pronájmu,
 děti do 15 let mají přístup vždy v přítomnosti
osoby starší 18 let,

Kulturní pozvánky
Letní kino RABŠTEJN Kostelec nad Orlicí
Zahrada RABŠTEJN - začátky promítání v 21.15 hodin
- vstupné 45 Kč – akce – pivo za 18 Kč
26.07. /sobota/
OKRESNÍ PŘEBOR
Sportovní komedie ČR
02.08. /sobota/
REVIVAL
Nejúspěšnější česká komedie roku 2013
09.08. /sobota/
VEJŠKA
Volné pokračování úspěšného českého filmu Gympl
16.08. /sobota/
GRAVITACE
S.Bullock a G.Clooney zůstanou ve vesmíru odkázáni
sami na sebe
23.08./sobota/
KAMEŇÁK 4
Po deseti letech se nám opět představují oblíbení
hrdinové městečka Kameňákov v plné parádě
Při nepřízni počasí se promítá v budově Rabštejn
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pátek 18.7.
20.30 hodin
PAVEL ŠPORCL & GIPSY way ensemble,
INFLAGRANTI – trio s doprovodnou kapelou
pátek 1.8.
20.20 hodin
REVIVAL FEST
AC/DC Bon Scott rev., Greren Day rev.(Praha),
Red Hot Chilli Peppers rev. (Praha),
Rammstein rev. (Liberec)
sobota 2.8.
13.00 hodin
REVIVAL FEST
Guns N´Roses rev. (SK), Judas Priest rev. (Praha),
Nirvana.cz rev., Deep Purple rev. (Koberec band),
Sepultura rev., Metallica rev., ABBA World rev.,
Robbie Williams rev.
pátek 8.8.
20.30 hodin
TUBLATANKA, TURBO
pátek 15.8.
20.30 hodin
HARLEJ, KOMUNÁL
pátek 22.8.
ANNA K., R. HLADÍK & BLUE EFFECK, ÓSAKA
pátek 29.8.
19.00 hodin
CHINASKI, MANDRAGE,
MAREK ZTRACENÝ se skupinou
pátek 5.9.
20.30 hodin
SUPERGROUP, KRAUSBERRY, SPEKTRUM
pátek 12.9.
20.30 hodin
ŠKVOR, KRUCIPÜSK, NVÚ
Parkování zdarma ve směru od Libřic před vjezdem do
Výravy vpravo. V areálu je možné stanovat na
vyhrazeném místě zdarma. Svozové autobusy a více
informací na www.vyrava-letniparket.cz.
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Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
Rok 1915
Rozpočet příjmů a vydání obce zdejší na rok 1945 činí 13.501,46 K. Schodek pak K 3.800, bude uhrazen 55%
přirážkou obecní z předepsaných 7.000K daní v obci zdejší.
Školní rozpočet jest stanoven obnosem 1750 K a bude kryt 25% přirážkou školní. Pojištění školy proti ohni bylo
zvýšeno z 8.000 K na 10.000 K.
Výnosem c.k. okresního hejtmanství v Rychnově n. K. ze dne 14. Ledna 1915 byl sem sdělen Nejvyšší dík za
projevená blahopřání, hold a projev loajality při oslavě Nejvyššího panovnického jubilea.
Představenstvo obce vydalo zákaz držení drůbeže těm, kdož nemohou se vykázati, že jsou buď majiteli neb nájemci
pozemků dostatečné rozlohy.
Pro zvláštní zásluhy, jichž získal sobě správce zdejšího pol. okresu Vysokoblahorodý pán Adolf Wunsch, c.k.
místodržitelský rada, jmenován byl čestným měšťanem zdejší obce. Stejnou mírou oceněny jsou zásluhy říšského
poslance p. Fr. Chaloupky rolníka z Lible u Častolovic, který věnoval velkou péči potřebám obce zdejší a bylo mu
též půjčeno čestné měšťanství obce.
V obci zdejší ustavena byla odbočka společnosti červeného kříže pro Borohrádek a okolí.
Na pokyn c.k. okr. hejtmanství bylo započato s výcvikem mužské 16-ti leté mládeže. Výcvik provádí velitelství
místního sboru dobrovolných hasičů s cvičitelským sborem zdejší těl. Jednoty Sokol.
Představenstvo obce bylo vybídnuto nadřízenými úřady, aby konalo svoji vlasteneckou povinnost a upisovalo
válečné půjčky. V důsledku toho bylo na III. vál. půjčku zase upsáno 1.000K z kmenového jmění.
Dne 7.února 1915 byla ustavena místní sociální komise v Borohrádku co sbor poradní.
Komise chlebová počala v Borohrádku úřadovati dne 15. dubna v důsledku zavedení „chlebenek“ (úřední poukaz
na vydání určitého množství chleba, případně mlýnských výrobků na osobu). Výnos okr. hejtmanství v Rychnově
ze dne 8.4.1915. Nové císařské nařízení ze dne 21.6.1915 o výrobě a prodeji chleba a pečiva zrušuje dosud platná
ministerská nařízení o výrobě mouky a o cenách obilí a mouky. Politické úřady zemské mají, přihlížejíce ke
druhům mouky použitým při výrobě a k váze chleba, stanoviti cenu prodejní. K výrobě drobného pečiva smí se
používati jen chlebové mouky nebo pšeničné jednotné. Výroba každého jiného druhu drobného pečiva jest
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zakázán.Politické úřady zemské mají stanoviti váhu, formu drobného pečiva a jsou zmocněny omeziti výrobu
drobného pečiva, vázati ji na zvláštní podmínky nebo ji úplně zakázati.
Dále byla spotřeba chleba a mouky v Čechách upravena zvláštním místodržitelským nařízením, jímž se zavádějí
úřední výkazní lístky ve všech obcích království Českého. Nařízení vstoupilo v účinnost 22.8.1915, takže chléb
nyní jest možno dostati pouze proti výkaznímu lístku (chlebence). Ty domácnosti, které mají větší zásobu obilí neb
mouky než 7kg na osobu, neobdrží chlebenky. Chlebenky mají platnost i pro Moravu a Horní Rakousy. Již koncem

února byl ve Vídni zřízen „Válečný obilní ústav“ s odbočkami v Praze, Brně a Opavě. Sklizeň z roku 1915 jest celá
zabavena ve prospěch státu. Začíná období rekvisic.
Soupis kovů nařízen okresním hejtmanstvím dne 7.5.1945 a to dům od domu.
Císařským nařízením ze dne 10.8. 1915 nařizuje se státní sekvestrace veškeré výroby petroleje v celé říši.
Nařízením tím odnímá a surový petrolej volné dispozici jeho producentů a podřizuje dispozici státu. Příslušná
ministerstva ustanoví v případě potřeby také ceny petroleje.
Ke konci léta 1915 byly dohotoveny plány na stavbu silnic z Borohrádku do Malé Čermné. Se stavbou však
započato nebude vzhledem k velkému nedostatku pracovních sil.
Dne 18.8.1915,v den 85- tých narozenin Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
konána byla mimořádná slavnostní schůze obecního zastupitelstva městečka Borohrádku. Přítomni byli i zástupci
místní c.k. četnické stanice, c.k. úřadu poštovního, správy školy, jakož i reprezentanti místního průmyslu.
Z prostředků obecních věnován byl obnos 100. K jako základní fond ku zřízení „Jubilejního sirotčince císaře a
krále Františka Josefa I.“, který by zřízen byl při zdejším ústavu chudých, v němž první místo zaujímali by sirotci
po padlých vojínech, neb jejich příbuzných.
Během roku 1915 vypověděny byly další války: 24. května Itálie Rakousku, 21.srpna Itálie- Turecku, 14.října
Bulharsko Srbsku, 15.října Anglie Bulharsku, 16.října Francie Bulharsku, 19.října Itálie Bulharsku, 19. Října
Rusko Bulharsku.
Ku doplnění a zesílení vojenské moci na frontách konány skoro čtvrtletně domobranecké prohlídky nevojáků a sice
od 18 do 50 let.
Pozůstalým po nastupujících povinnících vojenské služby jest vyplácena podpora (výživ. příspěvek).
Z válečných zajatců, Rusů a jiných národností, kteří zde a v okolí jsou zaměstnáni u hospodářů na polních pracích
zemřel mladý italský zajatec Giovani Lantori, voj, ital. pěš. pl. č. 41, narozen roku 1897. Zemřel 24. října 1915 a
jest pochován na místním hřbitově vedle dřevěné zvonice.
Rok 1916
Roku 1916 byly stanoveny následující přirážky k daním: 85% přirážka zemská, 100% přirážka okresní, 10% okr,
škol, 65% obchodní komory a 60% válečná přirážka. K úhradě schodku obecního rozpočtu 4200,-K předepsána
byla 60% přirážka obecní ze všech přímých – mimo osobní daň z příjmů a 5% daň z čistého výnosu budov dočasně
od daně osvobozených – obnosem 7000,-K v obci zdejší předepsaných. Školní rozpočet činí 1750,-K a bude
uhrazen 25% přirážkou školní.
Schopní domobranečtí povinníci ročníků 1871 1870 nastupují 17. ledna 1916 voj. službu. Ročníky 1865, 1866 a
1867 nastupují 21. ledna 1916 a ročníky 1868 a 1869 21. února 1916.
Ze jmění penzijního fondu obec. zřízenců upsána byla na na IV. vál. půjčku částka 1000,-K. Rovněž tak na V. vál.
půjčku ze jmění penzijního fondu obec. zřízenců upsáno bylo 1000,-K.
Ve schůzi obecního zastupitelstva konané 17.dubna 1916 bylo usneseno, aby byl v „Koutě“ odkoupen od p. Píši
jasan, který stál před úpravou těchto míst v jeho zahrádce. Vyplacen byl za něho obnos 55,-K.
V téže schůzi usneslo se obecní zastupitelstvo na doporučení C.k. okres. hejtmanství, aby bylo šetřeno potravinami.
Z podnětu Nevyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. pořádány byly obětní dnové ode
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dne 4. do 8. října 1916 pro Invalidní fond úřadu pro válečnou péči, c.k. rakouský vojenský vdovský a sirotčí fond a
pro bojovníky tuberkulosou onemocnělé.
Koncem měsíce října 1916 přidělen sem byl pracovní oddíl vojenský za účelem zbudování vojenského skladiště
pro seno a slámu za nádražím k lesu. Vojenská kancelář byla zřízena v čp. 17. Nynější stav obnášeti bude 120
mužů.
Byli zde ubytováni haličští uprchlíci.
Dne 21. listopadu 1916 v 9 hod. večer zesnul v zámku Schönbrunn u Vídně nejmilostivější císař a král náš
František Josef I. Dle ústavních zákonů a posloupností platných dosedl na trůn Jeho Veličenstvo císař a král Karel
I.
Každý další týden trvání války přináší tvrdší a tvrdší požadavky a strádání jak na vojsko, tak i na civilní
obyvatelstvo – ženy a děti.
Jednou z největších potíží válečných jest zásobovací kalamita a vojenská rekvizice potravin na venkově.
Nezůstalo jen při úřadních poukázkách na chleba a mlýnské produkty. K poukázkám na chleba přidružují se
poukázky na cukr, mléko, maso a masné výrobky, brambory, petrolej, tabák a není pochyby, že ještě další
přibudou. Lidé odkázání na toto úřední naprosto nepostačující zásobování, mají se velmi zle. Často není potravin
ani na tento bídný příděl
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 13. listopadu byla přednesena obšírná zpráva týkající se činnosti místní
komise zásobovací a rekvizice brambor. Jest z ní patrno, že o občanstvo zdejší po této stránce je přece jen lépe
postaráno, než na mnohých jiných místech. C.k. okresní hejtmanství bude požádáno, aby zmírněna byla dodávka
obilí.
Rok 1917
Dne 15. března 1917 bylo v Borohrádku 1762 obyvatel mimo válečných uprchlíků (polských židů) a vojska
(zásobovací oddíl z Josefova).
20. dubna došlo do Borohrádku dalších 8 zajatců na polní práce ku zdejším rolníkům.
Schodek rozpočtu obecního 5525 K bude kryt 65% přirážkou obecní ku všem přímým daním. Rozpočet školní pro
rok 1917 činí 2125 K a k úhradě jeho vybírati se bude 25% přirážka školní.
Kříž při žďárské silnici stojící na pozemku č. kat.918 byl přeložen na roh stavby ohradní zdi v bezprostřední
blízkosti. Přemístění provedl s vědomím příslušných úřadů p. Havránek na svůj náklad.
Na VI. válečnou půjčku upsáno bylo 500,-K ze jmění fondu penzijního zřízenců obce. Na VII. válečnou půjčku
bylo taktéž upsáno 500,- K. Obnos tento byl vypůjčen na směnku u místní občanské záložny.
15. března se vzdal trůnu ruský car Mikuláš II.
Přes veškerou přísnost a bezohlednost vojenských úřadů přibývá čím dál více vojenských zběhů.
Místní c.k. četnická stanice za vedení strážmistra Jana Bárty postupuje velmi energicky a má plné ruce práce.
Zahraniční odboj proti monarchii prý též povážlivě roste. V Rusku dokonce již v polovici ledna 1916 bylo
povoleno vytvořit první samostatný československý pluk na místě dvou praporů „České družiny“, které byly
roztroušeny po jednotlivých plucích ruských. Nadšení z hlášených velkých vítězství a úspěchů na frontách jaksi
povážlivě ochabuje. Na nátlak vojenských úřadů rozpuštěno bylo sokolské ústředí v Praze. C.k. okresní hejtmanství
zkoumají dále ve svých obvodech činnost jednotlivých těl. Jednot Sokol. Místní těl. jednotě Sokol hrozí zrušení a
zabrání majetku. Po jednomyslném usnesení představenstva obce ze dne 21. února 1917 převzala zdejší obec
pozemek č.k. 462/13 (sokolskou zahradu) v opatrování. Pozemek, za který jednota Sokol zaplatila 3250,-K, převzat
byl v hodnotě 1350,-K. Obnos na koupi tohoto pozemku zapůjčila místní Občanská záložna. Po období
přechodném přejde opět v majetek Sokola neb té tělocvičné jednoty Sokol v Borohrádku. Užívání zahrady
k potřebám Sokola ponechala se zahrada ta za nájemné rovnající se úroku z výše uvedené sumy kupní.
Byly též zakázány různé české knihy, brožury, odznaky, národní kolky, sokolské a národní písně.
Zima 1916-1917 byla dosti tuhá a bohatá na sníh. Největší mrazy byly koncem ledna a dosáhly až 29 stupňů pod
nulou. Ještě v noci 24. března napadlo do rána na 40 cm sněhu. Ovšem brzy roztál.
Přítomní členové obec. zastupitelstva městečka Borohrádku ve své schůzi konané dne 20.června připojili se
jednomyslně k prohlášení českých spisovatelů v plném jeho znění jakož i k projevu Svazu českých poslanců na
říšské radě ze dne 30. května 1917. Jsou také jednomyslní s projevem Svazu českých měst pro obnovení ústavnosti
v Království Českém a zdemokratizování volebního práva do samosprávných těles, zejména do obecních
zastupitelstev ve směru všeobecného práva hlasovacího.
K Svazu českých měst v Království Českém se současně vznáší žádost, aby jako nejkompetentnější činitel v rámci
své působnosti pro rozšíření volebního práva do obcí se zasazoval a vyslovuje se důrazně požadavek svolání sněmu
Království Českého ku zákonodárné činnost.
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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: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno 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 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 15.8.2014.
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