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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 7. 7. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Smlouvu o pronájmu nebytového prostoru s firmou
AB-TIP s.r.o., Jana Žižky 449, Borohrádek, IČ
28815181, v 1.NP budovy bez čp/če průmyslový
objekt na pozemku p.č. st. 931 v k.ú. Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 14. 7. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Smlouvu o dílo s firmou BKN spol. s r.o., Vysoké
Mýto, IČ 15028909, na vypracování studie využití
bývalé budovy sociálního zařízení v ŽPSV
Borohrádek.
*Cenovou nabídku firmy Střechy Matějka, Kostelec
nad Orlicí na opravu části střechy dvojlodní haly
v bývalém areálu ŽPSV.
*Smlouvu č. 9/50/14/0094/Ho/F o právu provést stavbu
sjezdu a omezení užívání nemovitosti mezi městem
Borohrádek a Správou silnic Královéhradeckého kraje
vztahující se k připravované stavbě: „Lokalita
Západní louka Borohrádek“.
*Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14179946-SFŽP na
akci: Revitalizace zeleně v Borohrádku.
*Žádost o opravu veřejné komunikace v Šachově.
*Podání žádosti na podporu projektu na tvorbu přírodní
zahrady u ZŠ TGM.
*Cenovou nabídku firmy Střechy Matějka, Kostelec
nad Orlicí na opravu ploché střechy v kině nad
přístavbou sociálního zařízení.
*Žádost o umístění reklamního panelu firmy Luděk
Stříž, Borohrádek.
*Připomínku k návrhu železničního jízdního řádu
2014/2015 v Královéhradeckém kraji.
*Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy v čp. 562,
ulice Kout, Borohrádek, na dobu určitou od 1.8.2014
do 31.7.2016.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 653/4 v k.ú.
Borohrádek.
*Nové ceny služeb SIPO a eSIPO.
*Rámcovou smlouvu č. 89-AC-BŠ 2014 na dodávku a
montáž IRTN v čp. 573, ulice Jiráskova, Borohrádek.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu čp.
554, ulice Nádražní, Borohrádek a ukončení
nájemního vztahu v čp. 240, ulice Husova 240,
Borohrádek.
*Udělení licence na provozování zvláštní linkové
osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce AUDIS
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BUS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ 15040500.
*Žádost o finanční příspěvek PS Brontosauři ve výši
5.000 Kč.
*Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
outsourcingu informačního systému HELIOS eOBEC
č. E-10-02168.
*Sponzorský dar firmy ŠKODA AUTO a.s., ZŠ TGM
ve výši 20.000 Kč.
*Nabídku firmy Stavitelství Kašpar s.r.o., Borohrádek
na koupi ručního vibračního válce typ-VV W 3400
s nabídkovou cenou 8.000 Kč.
*Nabídku na vyhotovení „Pasportu“ demoličních prací
a nabídku na zorganizování výběrového řízení na
dodavatele demoličních prací v areálu ŽPSV firmou
ACCON managers & partners, s.r.o., Praha.
*Rozpočtové opatření č. 11/2014.
*Výzvu na dodavatele opravy komunikace k areálu
spol. TRIVOS.
Bere na vědomí:
*Darovací smlouvu TJ SOKOL Borohrádek,
Havlíčkova 323, Borohrádek, IČ 46460306.
Zamítá:
*Žádost občanského sdružení HEWER poskytnutí
finančního příspěvku.
*Žádost MAS NAD ORLICÍ poskytnutí finanční
podpory na činnost na rok 2014.
Postupuje do zastupitelstva
*Žádost o slevu z kupní ceny pozemku p.č. 625/1
ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Borohrádek.
*Poskytnutí dotace č. 14179946-SFŽP na akci:
Revitalizace zeleně v Borohrádku.
*Žádost o prodej pozemku p.č. 666 v k.ú. Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 3. 9. 2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Smlouvu o dílo „Borohrádek – oprava komunikace a
ploch u Trivosu“ s firmou ROADMEDIC s.r.o., Pod
Senovou 2960/70, 787 07 Šumperk, IČ 28586484.
*Stavební úpravy na odvodnění komunikace na Bělidle
u domu čp. 105.
*Výstavbu dětského hřiště na Bělidle.
*Smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru
investora na akci: Revitalizace zeleně v Borohrádku
s ing. Renatou Mlejnkovou, Erno Košťála 971,
Pardubice, IČ 40178218.
*Záměr pronájmu pozemku par.c.č. 644/1 a 649/6
v k.ú. Borohrádek.
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*Žádost firmy SALVET CZ Tutleky 90 na pronájem
haly v areálu bývalého ŽPSV.
*Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek a obcí
Veliny ve výši 4.000 Kč na poskytnutí finančního
daru na akci „Historická kola 2014“.
*Rozpočtové opatření č. 13/2014 a 14/2014.
*Smlouvy o dílo s firmou AQUA SERVIS a.s.,
Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, IČ
60914076 : „Výměna části rozvodu vzduchu na ČOV
Borohrádek“, a „Dodávka měření kyslíku na ČOV
Borohrádek.
*Žádost o výjimku z počtu žáků.
*Uzavření smlouvy na zhotovení pasportů s firmou
Václav Lepš, Boženy Němcové 488, České Meziříčí,
IČ 45589976.
*Schválení cenové nabídky telekomunikačních a
internetových služeb firmy COMA s.r.o. Masarykova
8, Polička, IČ 47471557.
*Cenovou nabídku na úpravu webových stránek
společnosti ANTTE, s.r.o., Pod Slovany 1886/16,
Praha.
Bere na vědomí:
*Úkony spojené s vyhotovením nového lesního
hospodářského plánu.
*Uzavření Mateřské školy Borohrádek dne 10.9.2014.
*Zápis č. 28,29 a 30 Osadního výboru Šachov.
Zamítá:
*Žádost TJ Sokol Borohrádek, oddílu florbalu na nákup
florbalových mantinelů.
*Žádost o krátkodobý pronájem plochy v bývalém
areálu ŽPSV.
*Žádost městské knihovny o dovybavení knihovny.
*Zveřejňování volebních programů ve zpravodaji města
Borohrádek.
Postupuje do zastupitelstva:
*Žádost o zohlednění připomínky ke změně č. 2
územního plánu města majitelů pozemků p.č. 646/21
a 646/24 v k.ú. Borohrádek
*Žádost o podporu MAS NAD ORLICÍ.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 28. 7. 2014
Bere na vědomí:
*Zprávu o plnění úkolů z minulého jednání ZM.
Schvaluje:
*Program zasedání v upraveném znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček,
Ivana Roštejnská, Ing. Pavel Krupka.
*Zadání změny č. 2 územního plánu Borohrádek podle
§ 47 odst. 5), v souladu s § 55 odst. 2) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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*Záměr odkoupení části pozemku p.č. 435/3 v k.ú.
Borohrádek a záměr prodeje části pozemku p.č. 917/4
v k.ú. Borohrádek a Smlouvu o smlouvě budoucí
ohledně závazků spojených s převodem části
pozemku p.č. 435/3 v k.ú. Borohrádek. Náklady
spojené s oddělením části pozemku, sepsáním
smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí ponese
město Borohrádek.
*Darovací smlouvu na pozemek p.č. st. 426 jehož
součástí je stavba budovy č.p. 323 v obci Borohrádek,
stojící na pozemku p.č. st. 426 a pozemku p.č. 426/13,
vše v k.ú. Borohrádek, mezi Tělocvičnou jednotou
SOKOL Borohrádek, se sídlem Havlíčkova 323, 517
24 Borohrádek a městem Borohrádek.
*Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s RWE
GasNet, s.r.o. pro lokalitu Západní louka.
*Protinávrh k žádosti o slevu z kupní ceny pozemku
p.č. 625/1 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú.
Borohrádek ve smyslu zpracování alternativního
posudku v obvyklé ceně.
*Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 917/15 – lesní
pozemek o výměře 1183 m2 v k.ú. Borohrádek.
*Text výzvy včetně příloh, návrh složení hodnotící
komise a seznam uchazečů k oslovení pro zahájení
zadávacího řízení na akci „Revitalizace zeleně
v Borohrádku“.
*Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14179946-SFŽP na
akci: Revitalizace zeleně v Borohrádku, včetně
základních podmínek poskytnutí podpory, registraci
akce a přílohu registračního listu akce.
*Žádost TJ Lokomotiva Borohrádek na nákup
montovaných sedaček.
*RO 12/2014.
* Společnost ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, Staré
Hradiště 490, 533 52 Staré Hradiště, IČ: 48154954,
DIČ: CZ48154954, jako vítěze veřejné zakázky
„Nákup malotraktoru pro město Borohrádek“.
*Kupní smlouvu se společností ZEAS, a.s. Pod
Kunětickou horou, Staré Hradiště 490, 533 52 Staré
Hradiště, IČ: 48154954, DIČ: CZ48154954 pro
realizaci veřejné zakázky „Nákup malotraktoru pro
město Borohrádek“.
Víte že ……..
▪ svoz nebezpečného odpadu proběhne v Šachově
v pondělí 13.10.2014 a v Borohrádku v sobotu
25.10.2014,
▪ svoz biologického odpadu se uskuteční v Borohrádku
a v Šachově v sobotu 18.10.2014,
▪ Město Borohrádek a Občanské sdružení Diakonie
Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU, která
se uskuteční v úterý 21.10.2014 od 9.oo do 13.oo
hodin a ve středu 22.10.2014 od 14.oo do 17.oo
hodin.
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Informační servis městského úřadu
Volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu
ČR v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014
od 8.00 do 14.00 hodin.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat o týden později,
tj. v pátek 17. října 2014 a v sobotu 18. října 2014 ve stejných časech.
Volby do Zastupitelstva města Borohrádek
Voličem je občan města za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v Borohrádku přihlášen k trvalému pobytu.
V těchto volbách nelze volit na voličský průkaz, hlasovat lze pouze ve volebním okrsku, ve kterém je
volič hlášen k trvalému pobytu.
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Voličem je pro tyto volby státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Ve
II. kol voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně
18 let.
V těchto volbách lze volit i na voličský průkaz, ovšem volič může hlasovat pouze v rámci volebního
obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Nachází-li se volič ve dnech voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo
v zahraničí, jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva. Výše uvedené neplatí pro voliče,
kteří jsou zapsáni ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech
v zahraničí.
Voliči budou o době a místě konání voleb ve městě informování nejpozději 25. září 2014 oznámením starosty
města. V oznámení bude uvedeno, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních
místností. Oznámení bude zveřejněno na úřední desce MěÚ.
Informace o volbách lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) nebo i na městském
úřadě.
Dagmar Špinarová

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo – 12.oo hodin
21.09. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
27.09. MUDr. Pokorná Věra
J.Pitry 448, Opočno
28.09. MUDr. Ptačovská Eva
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
04.10. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
05.10. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
11.10. MUDr. Stejskalová Věra
zdrav.středisko, Kout 566, Borohrádek
12.10. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
18.10. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
19.10. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
25.10. MUDr. Šmídová Alena
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
26.10. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
01.11. MUDr. Šťastná Ludislava
zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
02.11. MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
08.11. MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
09.11. MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 344, Opočno
15.11. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
16.11. MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
17.11. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
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494 515 697
494 667 628
494 321 740
494 322 706
494 598 205
494 381 263
494 515 695
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
494 542 102
736 419 151
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
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Předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček
navštívil Borohrádek

pobytovém zařízení. Na dotaz předsedy poslanecké
sněmovny jak jsou v domově jeho obyvatelé spokojeni,
odpověděla za všechny výstižně jedna z klientek: je

Naše město Borohrádek navštívil dne 19. 8. 2014 v
doprovodu senátora Miroslava Antla předseda
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Jan Hamáček. Po
uvítání na radnici jsem oba hosty seznámil s historií

Borohrádku, současnými a rozvojovými plány města.
Po zápisu do kroniky města akceptoval pan předseda a
pan senátor v rámci stanoveného protokolu prohlídku
Borohrádku. Delegace s doprovodem se nejdříve
zastavila v pražírně kávy pana Petra Frolíka, kde nás
čekala kromě ochutnávky a prohlídky pražírny poutavá
přednáška o pěstování kávy až po její finální

zpracování. Stylové prostředí, odborná přednáška a
podávaná káva všechny přítomné velmi zaujala. Na
závěr návštěvy pražírny projevil předseda Poslanecké
sněmovny společně s ředitelem své kanceláře zájem o
dodávky „Frolíkovy kávy“ pro potřeby parlamentu.
S uznáním je potřeba říci, že je to pocta, kterou lze
vnímat jako významné ocenění pro majitele firmy pana
Petra Frolíka. Bylo by bezpochyby skvělé, kdyby se
jméno našeho města díky panu Frolíkovi připomínalo
v tak významné státní instituci. Další zastávkou byl
místní domov důchodců, kde celou delegaci srdečně
přivítal ředitel zařízení pan Mgr. Jindřich Vašíček. Po
společném obědě se uskutečnilo milé setkání se
zaměstnanci a klienty domova, při kterém se hosté
zajímali o prostředí a život lidí žijících v tomto
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nám tu dobře, cítíme se zde jako doma. To byla pro
všechny potěšující tečka za příjemnou návštěvou
domova důchodců v Borohrádku. V rámci zmíněného
protokolu se následně celá delegace přesunula
k prohlídce firmy SECA s.r.o. Významné hosty zde
přivítal osobně majitel firmy pan Serafin Campestrini.
Po krátkém úvodu seznámil hosty s mnohaletou tradicí
rodinné firmy, do jejíž historie se postupně zapisují i
důležité milníky podnikatelských aktivit v našem městě

Borohrádku. Přítomní hosté si se zájmem prohlédli
provoz a technologické vybavení linek na výrobu
dřevěných palubek, které jsou dlouhodobě nosným
výrobním programem firmy. Při otevřené diskuzi si
představitelé státu vyslechli mimo jiné i názor majitele
na podnikatelské prostředí v ČR. Předseda poslanecké
sněmovny ocenil úsilí rakouských podnikatelů o
vybudování stabilní výrobní základny v regionu
východních Čech, dobrou personální politiku a
neustálou snahu o trvalý rozvoj firmy. Pan předseda
spolu s panem senátorem vyslechl se zájmem i
podnětné připomínky k připravovaným zákonům, které
se dotknou výroby a využívání vlastních energetických
zdrojů, s kterými firma v ČR disponuje. Návštěva po
třech hodinách pobytu v Borohrádku skončila.
Na závěr je nutno dodat, že nás po mnoha letech
navštívil jeden ze tří nejvýše postavených ústavních
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činitelů státu. Stalo se tak v podstatě po dlouhých
přibližně 700 letech, kdy podle historických pramenů
přespal v místní tvrzi král Karel IV. Celé setkání bylo
velmi příjemnou společenskou událostí, při které se
podařilo domluvit mimo protokol podporu pro
plánovanou přestavbu domova důchodců, podporu
investičních pobídek pro využití bývalého areálu ŽPSV
a v souvislosti s rozvojem automobilky Škoda Kvasiny,
otevření věcných jednání o realizaci (obchvatu),
přeložky silnice I/36 vedoucí od Holic na Čestice,
mimo město Borohrádek.
Milan Maček, starosta města

Návštěva dožínkové slavnosti v Cieplowodech
Polská Gmina Cieplowody každoročně pořádá
společně se všemi obcemi, které pod ní spádově patří,
dožínkovou slavnost a každoročně zve město

Borohrádek jako svoji partnerskou obec. Letos
„obžinky, dóženek či žnivuvka“ připadly na neděli
24.srpna. V Polsku mají dodnes náboženský charakter a
po předání dožínkových věnců je sloužena slavnostní

mše, po které následuje hostina s hudbou, soutěžemi a
tancem.
V Cieplowodech probíhaly dožínky na sportovním
hřišti za účasti mnoha obyvatel a pozvaných hostů.
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Nejlépe atmosféru tohoto dne vystihnou předchozí
fotografie.
Jana Machková a Lenka Kapuciánová
Knihovna Borohrádek
Knižní novinky
Pro dospělé:
Pasternak A. Rozvod podle Daisy
Cluneová J.
Mamma Mia – Na mateřské s trojčaty
Doyle V.
Rudá kočka
Bondurant M. Tajemství pohřebního kamene
Abécassis A. Pomoc, chce si mě vzít!
Alsanea R.
Děvčata z Rijádu
Němec R.
Šabat šalom
Cílek R
Zákon padlého koně
Kessler L.
Pochod na Varšavu
Cynthia V.
Krutá daň
Urban V.
Kam na víkend
Olsen A.
Zabijáci
Clarková M.H. Každý něco skrývá
Jirounek P.
Večeře s paní Vítovou
True E.
Nirvana – Pravdivý příběh
Feehan Ch.
Oceány vášně
Nunn J.
Pod Jižním Křížem
Perterová Z. Můj psí deník
Irving J.
Rok vdovou
Pecháček L.
Co z tebe bude
Nosková V.
Ve stínu mastodonta
Auster P.
Leviatan
Scarrow A.
Poslední světlo
Novák Z.
Prohnilý svět
Keith T.
Na černé listině
Snětivý J.
Český fotbal 2012
Garwood J.
Zámky
Řeháčková V. Taťko, neodcházej
Pro děti:
Friedrich J.
Klobása 007 a Internet
Kubátová M. Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku
Disney
Auta
Komanec M. Tomáš a jeho přátelé – Percy a James
mezi vagóny
Lincoln Ch.
Kostík Billy – Příběh z tajné komory
Kinney J.
Deník malého poseroutky – Fakt smůla
Clareová C.
Nástroje smrti – Město padlých andělů
Bešťáková E. Bára a Flíček mají prázdniny
Lincoln Ch.
Kostík Billy-Výprava do záhrobí
Awdey R.W. Lokomotiva Tomáš-Gordon
Lokomotiva Tomáš-Edward
Marton R.
Velká kniha dinosaurů
Výpůjční doba září – říjen 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.borohradek@seznam.cz
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Osadní výbor ŠACHOV
Šachováci se zúčastnili sportovních her
V pátek 27.6. a sobotu 28.6.2014 se v Česticích
uskutečnil již 6. ročník sportovních her mezi obcemi
Zdelov, Šachov, Čestice a Čermná nad Orlicí. Soutěžilo
se v tradičních disciplínách (volejbal, skok do výšky,
hod na koš, badminton …) ale i v originálních ( chůze

na špalkách, hod talířem …). Smíšený tým
šachovských reprezentantů vybojoval na tomto
dvoudenním klání krásné druhé místo. Vítězem
letošních her se stalo družstvo Zdelova, třetí příčku
obsadili borci z Čermné a na domácí Čestice zbyla
tentokrát poslední bramborová příčka. Pořadím se však
nikdo netrápil, protože jsme si všichni přijeli do Čestic
nejen protáhnout svá těla, ale užít si trochu legrace a
pobýt mezi přáteli a kamarády.

mohli připomenout atmosféru předchozích srazů a
zavzpomínat si, jak ten čas letí …
Pro zpestření odpoledne, kterým nás tradičně provázel
D.J.Vašek, byl připraven osvědčený doprovodný
program – ruličky štěstí, vědomostní kvíz k prověření
školních znalostí, soutěž v házení „Šest ran do
klobouku“ a diskotéka pro malé děti s jejich
oblíbenými písničkami.
V sedm hodin večer k nám přijela hudební skupina
J.K.Band Ohnišov. Při známých i méně známých
skladbách v podání Jiřího Kárníka, Míši Grundové a
Leoše Hejduka jsme si hezky zatancovali a zazpívali.
Po setmění pak všichni společně vypustili lampiony
štěstí a pozorovali, jak se ztrácejí v noční obloze. Celý
večer provázala příjemná letní nálada.
Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům a
sponzorům ze Šachova a okolí, kteří významnou měrou
přispěli ke zdárnému průběhu celé akce
Dětské rybářské závody
Osadní výbor v Šachově uspořádal pro místní děti v
sobotu 19. července 2014 druhý ročník rybářských

Desáté setkání Šachováků
V sobotu 5.7.2014 se v Šachově u Borohrádku
uskutečnil 10. jubilejní ročník srazu šachováků
s podtitulem „Letní Silvestr po 10-ti letech“.
Stejně jako při minulých ročnících se již v pátek
odpoledne sešla parta nadšenců, která celou akci
pořádala, aby vše důkladně připravila. Postavila stany,
nachystala sezení a ozdobila vánoční stromeček, který
byl symbolickým připomenutím prvního srazu.

V sobotu ráno se dodělaly poslední úpravy, připravilo
prasátko k opékání a nachystalo cukroví napečené
místními hospodyňkami.Okolo druhé hodiny odpolední
se začali scházet první šachováci. Většina z nich si šla
nejdříve prohlédnout výstavu fotografií. Z každého
ročníku byl nachystán výběr fotek, aby si přítomní
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závodů na místním rybníčku. Závodilo se ve dvou
kategoriích. V první pro děti do 8 let a ve druhé pro děti
od 9 do 15 let. Na závod dohlíželi tři rozhodčí, kteří
nejen měřili délku ulovených ryb, ale také pomáhali
radou a při seřizování prutů. Závodníkům, kteří neměli
své rybářské vybavení, bylo zapůjčeno místními rybáři.
Pro mladé rybáře bylo připraveno občerstvení ve formě
tradičních opékaných špekáčků a nealkoholických
nápojů.
V první kategorii zvítězil Dominik Kašpar s celkovou
délkou ulovených ryb 94 cm, ve druhé kategorii zvítězil
Jakub Řehák s výsledkem 212 cm.
Díky sponzorům byli odměněni nejen vítězové
jednotlivých kategorií, ale i všichni ostatní závodníci.
Všem zúčastněným se závod líbil, k čemuž přispělo i
krásné počasí.
Děkujeme všem sponzorům a městu Borohrádek za
podporu této akce a těšíme se na další ročník
rybářských závodů v Šachově.

Osadní výbor Šachov
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Myslivecké sdružení „ORLICE“
„ Myslivci ve škole “
Poslední středu školního roku přespaly děti z CZŠ
Borohrádek ve škole. Jejich bohatý celodenní program
byl doplněn i přednáškou a povídáním o výcviku a
chovu psů, kterou pro ně připravili členové MS Orlice
Borohrádek. Poté se předvedli i přivedení pejci a plnili
povely svých vůdců, oči dětí jen zářily… a dotazy se
hromadily. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další
spolupráci.
„ Myslivecký den „
V sobotu 28.6. 2014 uspořádali členové MS Orlice
Borohrádek po několikaleté odmlce „svůj“ myslivecký
den. Jednalo se o střílení na asfaltové holuby a pak
přátelské posezení s rodinnými příslušníky u
opékaného divočáka.
Vše začalo krátce po obědě na rychnovské střelnici, kde
náš člen a zároveň správce této střelnice Ing. Šrámek

přivítal 16 střelců. Po poučení a seznámení
s disciplínami se už začaly ozývat první výstřely.
Střílely se dvě disciplíny na asfaltové terče, skeet a
trap, v každé pak 15 terčů. Pro tři nejlepší v každé
disciplíně byly připraveny drobné ceny a diplomy, na
celkového vítěze pak čekala povolenka k lovu srnce.
Mezitím se již zvolna opékalo a připravovalo divoké
prasátko na rožni u hasičské Boudy v Čermné nad
Orlicí. Zde se také konalo vyhlášení výsledků střeleb a
posezení s kamarády u dobrého jídla a pití. Dle ohlasů
se akce velmi vydařila, a tak doufám, že se stane
v našem MS již každoroční tradicí.
Z výsledkové listiny:
SKEET
1.
Martin Loufek – 15
2.
Ing. Ota Šrámek – 13
3.
Radek Loufek – 13
4.
Mgr. Martin Moravec – 13
5.
Jiří Loufek st. – 11
TRAP
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Martin Moravec – 11
Ing. Ota Šrámek – 10
JUDr. Jiří Herold – 7
Jaroslav Šturm st. – 7
Roman Moravec – 7
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Celkovým vítězem a šťastným majitelem povolenky
k lovu srnce se stal Mgr. Martin Moravec (13 + 11 = 24
bodů), na druhém místě se umístil Ing. Ota Šrámek (13
+ 10 = 23 bodů) a třetí příčku vystřílel Martin Loufek
(15+3 = 18 bodů).
Děkuji
účastníkům,
členům
MS,
rodinným
příslušníkům a všem, kdo se podíleli na přípravách a
hladkém průběhu celé akce.
Za MS Orlice Borohrádek
jednatel Mgr. Martin Moravec

Domov důchodců
Kulturní život v domově důchodců
Více než polovina roku 2014 je již za námi, a tak
bychom rádi informovali veřejnost o kulturním životě
v našem domově pro seniory.
V březnu k nám zavítal pan Šedivý, který má svá
hudební vystoupení zaměřena na osobnost Karla
Hašlera. Vždy pro své posluchače připraví pořad, který
se věnuje určité etapě života významného českého
písničkáře. Také tentokrát se naši klienti mohli
dozvědět zajímavosti o Karlu Hašlerovi a zaposlouchat
se do známých i méně známých melodií, kterými pan
Šedivý své vyprávění zpestřuje.
Na konci června jsme pak pro naše klienty uspořádali
již tradiční sportovní hry, které jsou zároveň i
symbolickým přivítáním nejteplejších měsíců roku.
V minulých letech nás trochu trápilo počasí svými
rozmary, ale tentokrát jsme měli velké štěstí a počasí

jako na objednávku. Příjemně hřející sluneční paprsky
vylákaly do zahrady více než polovinu našich klientů.
Ti si mohli zasoutěžit v několika disciplinách, jako hod
na cíl, ruské kuželky a šipky. A kdo nechtěl soutěžit,
mohl poslouchat písničky, které nám přijeli zahrát
manželé Vávrovi se svojí dcerou. Jako zpestření celého
odpoledne nám pak zazpívaly i žákyně základní školy,
Veronika Janegová a Eliška Zahajská. Tímto bychom
také chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci sportovního odpoledne.
Na počátku prázdnin jsme pro naše klienty připravili
ještě jedno hudební vystoupení. Tentokrát ale nešlo o
tolik oblíbenou dechovku, ale o populární melodie
patřící do zlatého fondu české i zahraniční hudební
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scény. I toto vystoupení se našim klientům velice líbilo
a své nadšení dávali najevo bouřlivým potleskem.
Prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, a tak další
hudební vystoupení plánujeme až na podzim. Všem
našim pracovníkům, klientům i jejich blízkým přejeme
krásné a prosluněné léto a načerpání mnoha sil do
dalších dní.
Mgr. Blanka Frumarová

vystoupení zahajovací formace následoval blok country
a folku, kde se letos představili: Tomy, Leon Band,
Franta Mládek Borohrádek a Modrý den. Po dvacáté
hodině nastal čas pro rock a pop, kde se v dalším
festivalovém bloku představila skupina Strejci a na
úplný závěr Fagule Rock. Během dvou závěrečných
vystoupení ožil parket početnou skupinu tanečníků,
kteří se bavili do hluboké noci.
V čase střídání kapel byl pořadateli připraven pro

Kulturní rubrika
BOROHRÁTKY 2014 ohlédnutí ……
Město Borohrádek jako pořadatel má za sebou šestý
ročník žánrově volného hudebního festivalu
„Borohrátky 2014“. Termín toho letošního připadl na

sobotu 30. srpna. Krátce po půl třetí odpoledne zahájil
moderující Robert Förster uvedením první formace
Factorial Orchestra, bandem čítajícím okolo dvaceti
muzikantů, samotný festival. Již tradičně na fotbalovém
hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek za podpory jediného

přítomné atraktivní doprovodný program. Zde se ve
třech vstupech představila dvojice WVK – Westernová
valašská kavalérie s ukázkou techniky vrhání nožů a
seker, práce s biči a v závěru na setmělém parketu
nechyběla ukázka žonglování s ohněm. Taneční část
doprovodného programu vyplnila skupina taneční školy
Studio Andaluz z Brna dvěma vstupy vynikajícího
předvedení flamenca. Velký zájem diváků vzbudila
barmanská show. Dynamické vystoupení doprovázené
strhující hudbou a ohňovými efekty opravdu stálo za to
vidět. Pro ty mladší zde byly po celé odpoledne
pouťové atrakce a stánkový prodej. O občerstvení se
postarala restaurace SPORT, která kromě výborného
gyrosu nabídla spoustu dobrého jídla a nápojů.
Šestý ročník Borohrátků lze tedy právem hodnotit jako
vydařený a to je i motivace pro pořadatele v této tradici
nadále pokračovat. Ti také tímto děkují všem hudebním
formacím, které na festivalu vystoupily, technikům od
zvuku a světel a dále všem, kteří se na jeho realizaci
podíleli, a divákům za návštěvu a podporu.
Zdeněk Cablk

Zprávičky ze škol
sponzora a to Pivovaru Pernštejn. Zájem zhlédnout
známé tváře, které se v různých obměnách kapel na
pódiu střídají, a slunce postupně si upevňující svou
pozici na obloze, přivedly na hřiště širokou diváckou
veřejnost. Již známá podmínka pro vystoupení, tedy
trvalé bydliště nebo rodiště alespoň jednoho člena
vystupující formace ve městě Borohrádek, splnilo letos
sedm přihlášených kapel. Pro město Borohrádek, které
má okolo 2200 obyvatel, je to určitě slušný počet. Po
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ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Prázdniny ve škole
Volných měsíců jsme využili k dalšímu vylepšování
školy. V učebnách v přízemí nové budovy, na chodbě
v přízemí nové budovy a ve vstupním vestibulu byla
vyměněna osvětlovací tělesa. V učebně dějepisu je
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nová podlahová krytina a byla zde nainstalována
prezentační technika. V učebně matematiky čekaly na
žáky nové lavice a židličky.
Finanční dar od firmy Lumius, spol. s r.o., jsme použili
na pořízení barevného nábytku do družiny v přízemí
školy.
Nový školní rok
Dne 1. září jsme za přítomnosti starosty města přivítali
21 prvňáčků, kterým začala důležitá cesta za

Dále děkujeme pracovníkům MÚ Borohrádek za
opravy a úpravu okolí školy. Děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli věcnými dary i malou částkou
na provoz školy. Také děkujeme těm, kteří nás
jakýmkoliv způsobem podporují.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek
Všem prvňáčkům radostné vykročení do jejich
prvního školního roku 2014 – 2015 a jen ty nejlepší

vzděláním. V současné době je na prvním stupni 106
žáků a na druhém stupni studuje 134 žáků. Pro nový
školní rok připravujeme tradiční akce, jako je například
den otevřených dveří, vánoční akademie, projektový
den či Zlatý slavík, a plánujeme rovněž i některé
novinky, o kterých budeme informovat.
Iva Přibylová

Církevní základní škola
Záložka do knihy
V září se naše škola zapojuje do projektu spolupráce se
školami na Slovensku. Jedná se o výtvarný projekt
pořádaný Národním pedagogickým muzeem s názvem
„Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha“.
Cílem je navázání kontaktů mezi českými a
slovenskými školami a podpora čtenářství.

výsledky při získávání nových vědomostí přeje
kolektiv učitelek mateřské školy.

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Výročí 90 let od svého vzniku
V sobotu 28. června fotbalový oddíl v Borohrádku
slavil 90 let od svého vzniku. Program byl nabitý.
Dopoledne probíhal volejbalový turnaj, odpoledne se

Projektové vyučování II. ročník
– OD AMURA PO ŽÍŽALU
Celoroční projekt provede žáky 2. ročníku zajímavým
světem přírody, který nás obklopuje. Druháčci se
promění v badatele a učení se tak stane hrou, která nás
baví.
V nejbližších dnech chystáme projekt „Cibulkový den“,
podzimní soutěž ve sběru lesních plodů a
enviromentální projekt s lesní pedagogikou v
městských lesích Borohrádek.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Jiřímu Nejmanovi za renovaci školní
kuchyňky a rodině Skořepových za darovanou kuchyň.
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uskutečnilo slavnostní otevření víceúčelového hřiště, na
jehož vybudování se naši členové podíleli velkou
měrou, za což jim patří velký dík.
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Odpolední program pokračoval na fotbalovém hřišti,
kde naši nejmladší fotbalisté sehráli mezi sebou pěkný

a pro rodiče určitě zajímavý zápas. Po jeho ukončení
nastoupili naši starší žáci, kteří sehráli přátelský zápas
s velmi kvalitním soupeřem Slavii Hradec. Zápas se
musel líbit a všichni trenéři, kteří se podíleli na
fotbalovém růstu našich svěřenců, museli být právem
pyšní. Všichni příznivci fotbalu se těšili na „třešničku
na dortu, kterou obstaral přátelský zápas mezi starou

z toho 60 jich máme v mládežnických družstvech.
Touto cestou bych chtěl moc poděkovat všem trenérům
a ostatním členům za vzornou reprezentaci a propagaci
kopané v Borohrádku.
Zvláště bych chtěl poděkovat všem trenérům
mládežnických kategorii. Je to práce, které si nesmírně
ceníme, protože jen naše mládež může být příslibem do
budoucna a možností jak fotbal v Borohrádku dále
rozvíjet.
Chtěl bych také samozřejmě poděkovat všem členům
klubu, kteří se i v minulosti zasloužili o to, aby fotbal
byl v Borohrádku na dnešní úrovni. Tím myslím
všechny, kteří se zasloužili o výstavbu kabin a
restaurace Sport, ale i o obyčejné věci, které jsou
spojené s fungováním fotbalového oddílu. Za to všem
patří obrovský dík. A v neposlední řadě chci touto
cestou poděkovat městu Borohrádek a všem
sponzorům, bez kterých bychom asi fotbal v dnešní
době dělat nemohli.
Jména našich sponzorů a informace o všech našich
akcích najdete na našich internetových stránkách:
www.lokomotivaborohradek.estranky.cz/.
Za TJ Lokomotivu Borohrádek
Sazima Tomáš
Letní fotbalové soustředění CHORVATSKO 2014
Letos jsme poprvé v historii našich letních fotbalových
soustředění vyrazili za hranice. Ve spolupráci
s cestovní kanceláří ALPIN Tour jsme pro naše hráče
připravili letní fotbalové soustředění v Chorvatsku.

gardou Borohrádku a starou gardou Hradce Králové.
Na jeho počest nám věnovali hráči Hradce Králové
pamětní list. V současné době má náš fotbalový oddíl
pět mládežnických kategorií, počínaje mladší
přípravkou a konče nejstarším družstvem mladšího
dorostu. Musíme vyzdvihnout naše mládežnické
kategorie, protože úspěšně reprezentují klub na okresní

úrovni, ale také na úrovni krajské. Každoročně v srpnu
se pořádá pro mládež soustředění, které se zatím
pokaždé vydařilo ke vší spokojenosti. Fotbalový oddíl
má také družstvo dospělých, které úspěšně hraje již
pátým rokem krajskou soutěž 1.B. třídy. V oddílu je
v současné době zaregistrováno celkem 90 členů,
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Ve středu 20. 8. 2014 jsme ve večerních hodinách
vyrazili směr Biograd na Moru – CAMP SOLINE
****. Zde pro nás byly přichystané dřevěné chatky,
stany (nevalné úrovně) a 2 karavany, vzdálené jen 50
metrů od pláže. BIOGRAD NA MORU je přístavní
město v Severní Dalmácii v Chorvatsku. Je vzdálené 28
km jihovýchodně od Zadaru. Počet obyvatel 5500 (v
sezóně mnohonásobně vyšší). Město má dlouhou
turistickou tradici, rozkládá se na poloostrůvku a
přilehlé pevnině. Je zde krásná promenáda podél
pobřeží až k přístavu. Po příjezdu na místo, jsme si
prohlédli celý areál a čekání na ubytování jsme využili
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k procházce po promenádě. Po ubytování jsme vyrazili
k moři. Večer jsme děti seznámili s programem
soustředění (budíček, tréninková jednotka, doprovodný
program – desetiboj, celodenní výlet, sportovní aktivity
atd.) Každý den: budíček 08,00 hod. - snídaně – výběh
2 km na hřiště – tréninková jednotka 1,5 hod. na
místním fotbalovém hřišti – výběh 2 km ze hřiště –
oběd – polední klid – sportovní aktivity (desetiboj) –
koupání – svačina – osobní volno – večeře – večerní
program (kabaret) – večerka. Jak se stalo tradicí, tak
součásti soustředění byl tzv. Přímořský desetiboj,
(kabaret, kubba, petang, dovednostní test, vědomostní
test, ping - pong, mořská štafeta, hledání pokladů,
postřeh, fotbalový kros).
V průběhu soustředění jsme sehráli i 2 přátelská utkání
s místním celkem. Borohrádek U12 – Biograd U12 – 2
: 2 (naší střelci - Sedlák Jakub1x, Moravec David 1x).
Borohrádek U15 – Biograd U15 – 1 : 6 (náš střelec –
Lifka Kamil).
V pondělí byl na programu celodenní výlet lodí.
V 09.15 hod. jsme se nalodili a vypluli směr ostrov
MURTER. Tento ostrov patří k největším ostrovům
v okolí Šibeniku. Je součástí tzv. Severodalmátských
ostrovů. Krásná příroda, velké množství romantických
zátok. V jedné z nich jsme zakotvili a 2 hodiny koupání
v křišťálově čisté vodě bylo prostě nádhera. Poté jsme
vyjeli na menší ostrov Vrgada vzdálený asi 40 min.
plavby. V průběhu plavby byl podáván oběd (makrela,
kuřecí plátek, zeleninový salát ). I na tomto ostrově
jsme strávili 2 hodiny koupání. V odpoledních
hodinách jsme se vrátili zpět do přístavu. Po celou dobu
plavby jsme měli k dispozici pití, co hrdlo ráčí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem trenérům a všem
účastníkům soustředění, kteří se podíleli při výpomoci
v kuchyni. Fotky ze soustředění najdete na stránkách TJ
Lokomotiva Borohrádek.
Sazima Radek

přípravě a individuálně dle pokynů svých trenérů
trénovali i o prázdninách. 3 týdny před koncem
prázdnin odjelo 14 zápasníků na letní výcvikový tábor
do Sněžného, kam se již tradičně v létě jezdí
borohrádečtí zápasníci připravovat na druhou polovinu

sportovní sezóny. Tento rok již zápasníci jeli do
Sněžného po 22., a tak zdejší prostředí již trenéři dobře
znají a podmínky zde jim pro sportovní přípravu
vyhovují.
Samotné soustředění začalo už před sokolovnou
v Borohrádku, odkud mladí sportovci vyrazili
v doprovodu trenérů a některých rodičů na kolech a
vydali se do Orlických hor, kde se obec Sněžné
nachází. Po pětihodinovém šlapání převážně do

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Zápasníci trénovali i o prázdninách.
Borohrádečtí zápasníci nezaháleli ve své sportovní
kopcovitého terénu dorazili všichni sportovci včetně
doprovodu v pořádku do tábora. Po občerstvení,
ubytování a krátkém odpočinku se mohlo začít s další
tréninkovou fází.
Celé soustředění bylo zaměřeno jak na zdokonalování
vytrvalosti, tak i díky postavené zápasnické žíněnce
v místní hospodě i na zlepšování techniky. Tohoto
sportovního tábora se zúčastnili i závodníci z Hradce
Králové a Rtyně v Podkrkonoší, a tak se naši zápasníci
měli s kým „poměřit“
Samotný výcvikový tábor byl obohacen celodenním
výletem, každý večer probíhaly vědomostní soutěže a
hry a nechyběl ani závěrečný táborák. Týdenní pobyt
na soustředění byl zakončen opět „cyklistickým“
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návratem domů. Po tomto soustředění se ihned začalo
2x týdně trénovat v místní sokolovně. Na borohrádecké
žíněnce se „dopilovávala“ naučená technika ze
soustředění.
Od prvního školního dne začaly tzv. oficiální tréninky
oddílu zápasu, které jsou každé pondělí, středu a pátek
od 16.30 do 18.00 hod a na které jsou zváni všichni
zájemci o tento sport, který má v Borohrádku již velkou
tradici. Prvním turnajem je Velká cena Teplic, která se
koná již první víkend po prázdninách. Trenéři jsou
zvědaví, zda závodníci na tomto turnaji ukáží své
technické dovednosti, které se o prázdninách na
soustředění a na trénincích naučili.
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem závodníkům
hodně sportovních úspěchů, ale hlavně hodně štěstí a
vše nejlepší v novém školním roce.
Radek Hemelík

Nechte si hýčkat Vaše tělo i duši

MASÁŽE
v Týništi nad Orlicí
Indická masáž hlavy proti stresu a
bolestem hlavy: 50 - 200,- Kč
Aromaterapeutická relaxační masáž
celých zad: 30 minut - 170,- Kč
50 minut - 300,- Kč
Masáže s lávovými kameny
v kombinaci s ruční masáží a
odstranění spoušťových bodů,
které jsou původcem bolestí krku,
šíje a hlavy: 30 minut - 200,- Kč
60 minut - 400,- Kč
60-90 minut masáže zad
s indickou masáží hlavy
proti bolestem a stresu
k dokonalému uvolnění
s pomocí lávových kamenů
550-750,- Kč
Výhodné zakoupení permanentky
minimálně na 5 masáží:
získáváte 1 masáž navíc ZDARMA
informujte se - VZP Vám Vaši masáž
proplatí
V případě Vašeho zájmu se prosím
objednávejte na telefonu 728 513 002
nebo v Kosmetickém salonu *OLGA*,
Čapkova 803, Týniště n.O,
www.kosmetikaolga.cz
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Pozvánka na výstavu

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS
Rychnov n.Kn. a městys Častolovice
pořádají 16. výstavu ovoce, zeleniny a květin
ve dnech 3. – 5. října 2014

ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
Radost – Krása – Užitek
areál sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské
budova v Častolovicích
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
*přehlídka
zahrádkářských
výpěstků
z celých
východních Čech,
*vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní a
rezistentní,
*ovoce z ovocnářských a šlechtitelských výzkumných
ústavů,
*přehlídka staročeských a stále dobrých odrůd jablek,
*expozice hroznového vína, paprik, ořechů, kolekce
bylinek,
*současně pěstovaná zelenina, expozice brambor a
česneků,
*výstava chryzantém, jiřin, begonií, fial, lilií, gladiolů,
pokojových květin,
*výstava chovatelů, akvaristů, kaktusářů, včelařů,
houbařů,
*poradenská služba, odborné přednášky a ukázky
aranžérie květin,
*tradiční soutěž o nejlepší misku ovoce a zeleniny,
*výstava zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek,
skleníků,
*ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé
ochutnávky,
*stánkový prodej všeho co zahrádkář potřebuje, prodej
ovocných stromků a keřů, okrasných dřevin a
cibulovin, květin, keramiky,
*prodej zahrádkářského nářadí, pomůcek a odborné
literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, zahradního
nábytku a doplňků,
*bohatý doprovodný kulturní program a velmi dobré
občerstvení,
*možnost návštěvy zámku a galerie obrazů malíře A.
Hudečka,
*možnost návštěvy zahrádkářského muzea v Hradci
Králové,
*zámek v Častolovicích bude po celou dobu výstavy
otevřen.
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PROGRAM
PÁTEK 3. 10. 2014
08.00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09.00 hod. Zahájení tradiční soutěže o nejlepší misku
ovoce a zeleniny
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny
10.00 hod. Slavnostní zahájení výstavy za účasti
Republikové rady ČZS, krajských delegací a
ÚS ČZS
14.00 hod. Vystoupení hudebního orchestru z Holic
14.30 hod. Přednáška a beseda „Jak pěstovat zdravé
ovoce, J. Matejsek
17.00 hod. Konec prvního dne výstavy
SOBOTA 4. 10. 2014
08.00 hod. Zahájení druhého dne výstavy
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny
14.00 hod. Koncert „Lázeňského orchestru“
z Vamberka

14.30 hod. Ukázka aranžování květin Z. Kvasničková
17.00 hod. Konec druhého dne výstavy.
NEDĚLE 5. 10. 2014
08.00 hod. Zahájení třetího dne výstavy
09.00 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov n.K.
10.00 hod. Vystoupení skupiny Špunti
13.00 hod. Koncert skupiny Špunti
13.30 hod. Vystoupení mažoretek
14.30 hod. Choroby a škůdci na našich zahradách ing.
V. Ešpandr
16.00 hod. Ukončení soutěže o nejlepší misku ovoce a
zeleniny.
17.00 hod. Celkové ukončení výstavy
Bližší informace na tel.č. 721311719 nebo na
www.zahradkari.com

Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
Rok 1918
Letní čas
Během války byl zaveden, snad z určitých úsporných důvodů, takzvaný „letní čas“. Letos započne v pondělí dne
15. dubna o 1. hod. v noci. V tu dobu budou veškeré veřejné hodiny postrčeny o jednu hodinu dopředu a sice na 2.
hod. ranní. Konec letního času 1918 bude opět v pondělí dne 16. září 1918 o 3. hodině ranní. Veškeré veřejné
hodiny budou zase postrčeny o hodinu zpátky na druhou hodinu ranní do času středoevropského.
Chovy domácích zvířat
Chovy prasátek, drůbeže a všeho drobného domácího zvířectva dostoupily závratné výše. Prasátka sotva vylíhlá
prodávají se až za 1.400.-K, koza za 700-800.- K, husa přes 100.- K, house po vylíhnutí za 30.- K. Není jinak ani u
kuřat, slepic a td. Co se dnes platí za párek prasátek nebo kozu, za to byla dříve celá živnost. Okresní hejtmanství
zavádějí nyní maximální ceny a upozorňuje se, že budou další nepřístojné ceny trestně stíhány. Trestán bude každý
bezohledně, kdo by za nepřiměřené ceny prodával nebo kupoval. C. k. okresní hejtmanství v Rychnově n. K.
stanovilo ceny na malý vepřový dobytek 20.- K za 1 kg živé váhy. Obyvatelstvo měst vítá tento krok politických
úřadů, neboť lichvaření v tomto směru jest již do nebe volající. Pochybuje se však, že bude míti zákrok tento
valného účinku, poněvadž venkov jest nyní městskými lidmi přímo zaplavován, bez ohledu na to, že četnictvo a
policie při dopadení veškeré potraviny takto získané zabavuje. Lidé prosí, pláčí, bědují a přeplácejí, jen aby se jim
podařilo koupit nebo vyměnit něco k jídlu. Dobří přátelé na venkově, kteří jsou zároveň vlastníky hospodářství,
mají nyní nedozírnou cenu.
Stavba Národního divadla v Brně
Dnem radosti a zadostiučinění pro všechny vlastence byl v městečku našem 20. červen t. r. na popud městské rady
v čele se starostou p. Ant. Smrtkou, vydáno vzletné provolání k obyvatelstvu, v němž plně oceněna důležitost
zřízení důstojného Národního divadla v sesterské Moravě a zároveň na paměť uvedeno, jak mnoho my z království
dlužíme bratrům Moravanům v zásluze o postavení naší zlaté kapličky nad Vltavou. Na jmenovaný již den vypsána
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dobrovolná daň z hlavy v průměrné výši 1.- K. Provolání neslo dobré ovoce. Za jediný den splaceno 1714 K – tolik
právě, kolik čítá městečko obyvatel. Peníz odeslán ihned prostřednictvím Národní politiky svému účelu.
Nenávist Němců
Němečtí radikálové přímo srší nenávistí proti všemu českému. Každého Čecha nazývají „velezrádcem“.
V hostincích a jiných veřejných místnostech zakazují mluvit česky a napadají české společnosti. Nejhůře jsou na
tom ty rodiny ve zněmčeném území, které jsou odkázány neb závislé na německém panstvu a jichž příslušník
vstoupil v zajetí v Rusku, v Itálii, ve Francii aneb kdekoliv jinde do „legií“. (Zahraniční odboje). Mimo podporu,
která jest jím úřady okamžitě zastavena jsou vyhrazovány v bytu i z práce a štvány až k zoufalství. Vojenská správa
velmi přísně vyšetřuje tyto případy mezi zajatci, kteří se vraceli zpět z Ruska následkem tamější revoluce a
uzavřeného míru brest-litevského. Legionáři, kteří jsou dopadeni na frontě, jsou týráni a bez milosti pověšeni. Proto
mnohý z nich než by se nechal chytit, raději se zastřelí sám.
Ostřelování Paříže
Ohromnou sensací jest dělo, které ostřeluje Paříž na velikou vzdálenost. Od 23. března, kdy zahájil gen. Ludendorff
německou ofensivu, druhou bitvu na Marně, největší to zápas válečného materiálu, který až dosud znají světové
dějiny, pálí toto obrovské dělo denně několik granátů na Paříž.
Jak bylo později zjištěno, vybudoval toto monstrum, technickou neslýchanost, něm. dělový král Krupp. Stálo
v ohbí Laony u vesnice Crepy na místě, kde se zákopová linie nejvíce blížila francouzskému hlavnímu městu.
Ostřelovalo Paříž na vzdálenost 128 km! Hlaveň děla byla 34 metry dlouhá, stěny její 40 cm široké, otvor 1 metr
v průměru. Betonový podstavec vážil 3.000 metráků, 2.500 lafeta, 2.000 hlaveň. Tento gigantický válečný stroj
namontovali Němci v neprostupném lesním houští, zakryli jej pestrými atrapami na ochranu před letci a obklíčili
neprodyšně vojenským kordonem. Všechny dělostřelecké zákony byly postaveny na hlavu a staly se bezúčelovými.
Pálilo se přesně očíslovanými střelami. Jejich kalibr se měnil mezi 21 až 23 ½ cm, jejich váha stoupala od dvou set
liber do dvou set třiceti. Každá následující střela byla tlustší a delší. Po šedesátém pátém výstřelu se celá hlaveň
vyměnila.
Zaměřování na 128 km jest vrcholným výkonem balistiky. Opírá se o složité výpočty, v nichž se bere v úvahu
nejen směr a výška, ale též tlak vzduchu, vítr, počasí, dokonce i zakřivení zemského povrchu. Užívalo se tří centů
prachu na každou ránu a dva druhy různé výbušniny, které se v podzemním arsenálu „předehřívají“. Dělo pálilo při
postavení 52 stupňovém, střela dospěje za 1 ½ minuty až do stratosféry a ve výši 40 km nad zemí se řítí k cíli
v atmosféře, jejíž teplota činí 50 stupňů C pod nulou. Jedno toto dělo obsluhovalo 60 mužů, námořníků ze
severního moře, z nichž 30 otáčelo jeřábem, který řídil sklon lafety. Velel jim admirál. Byl spojen telefonicky
s hlavním štábem, 30 bateriemi, ležícími kolem, s letištěm a meteorologickou stanicí. Každý výstřel doprovázelo
90 současně vypálených ran z děl pečlivě rozestavených po okolí. Tím se chránilo dělo, aby jej nenašly oddíly
nepřátelských měřičů, pátrajících po světelné a zvukové síle výstřelů. Čtyřicet letců uzavíralo vzdušný prostor nad
Crepy. Výzvědná služba, která měla okamžitě hlásit účin zásahů v městě, pracovala v těsně spojené řadě, jdoucí
z Paříže až do Švýcarska. Každý výstřel stál 35.000 marek. Od 23. března do 9. srpna 1918 pálilo toto obrovské
dělo každých 20 minut jeden granát na Paříž. 320 střel ji zasáhlo, z nich 180 dopadlo do středu města a 140 do
nejbližšího okolí. Střely zabily přes tisíc lidí a zničily mnoho cenných budov. Na Velký pátek zasáhla střela saintgevaisský kostel; 91 mrtvých a přes sto raněných. Tak to šlo den za dnem. Naštěstí zakončil nápor Dohody
v červenci 1918, jinak by snad pokračovalo ještě léta. Sen Kruppův, dobýt Němcům vítězství bombardováním
Paříže se neuskutečnil.
Domobranecké prohlídky
Letos konati se budou domobranecké prohlídky ročníků 1900 až 1868.
Národní přísaha
Dne 13. dubna 1918 v síni obecního domu u Pražské brány opakovali zástupci českého lidu po Aloisu Jiráskovi
slova národní přísahy, znamenající rozchod s Rakouskem-Uherskem.
Změna vlády
V neděli 23. června 1918 konaná ministerská rada se usnesla podati demisi celého kabinetu. Smutný to konec
německo-radikální politiky dra Seidlera.
Po absolut. vládě pověstního min. předsedy hraběte Stürcka, který byl r. 1916 zastřelen synem vůdce zak. soc. dem.
Dr. Fritzem Adlerem, byl kabinet dra. ryt. Seidlera českému národu velmi nepřátelským. Němci však při jeho
odchodu hlásají, že zahájená drem. Seidlerem politika protičeská a protijihoslovanská musí býti i příští vládou
sledována. Dle všeho chýlí se věci v této říši k velkým rozhodnutím. V takových chvílích jest nutno, aby celý národ
stál svorně jako jeden muž, zvláště poselstvo české musí zůstati celé na neoblomném stanovisku. Český lid, a to
všechen český lid bez rozdílu chce svobodný stát český. Všude se žádá, aby aspoň buď bylo zanecháno rozbrojů a
štvanic.
S významnou výzvou proti stranickému psaní a štvaní, obrátili se na „Český svaz poslanecký“ zástupci župy obch.
gremii v kraji královéhradeckém.
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Mimo jiné jest uvedeno následující:
„Vznášíme proto na slovutný Český svaz poslanecký naléhavou a snažnou prosbu, aby urychleně požádáni byli
veškeří páni členové, poslanci, aby působili svým mocným vlivem, aby v této historické osudové chvíli našeho
národa kdykoliv a kdekoliv ucelila se svornost, láska a jednomyslnost pro veliké chvíle, které nás ještě čekají. Tím
posloužíme české věci nejlépe! V Hradci Králové, dne 13. června 1918. V. J. Skála, t. č. předseda župy, Jaroslav
Šeminka, t. č. jednatel župy.
Nemoc chřipka
Na podzim r. 1918 řádila v Čechách nemoc zvaná „chřipka“. I v Borohrádku mnoho lidí a dětí onemocnělo touto
nemocí a následkem nedostatku lékař. ošetření zemřelo. V osmičlenné rodině jednoho místního obuvníka
onemocnělo chřipkou 7 členů rodiny. 8. člen, otec neonemocněl proto, že byl na vojně. V jiné rodině pohřbívali
právě odrostlé již dítě a než přišli z pohřbu domů, zemřelo i druhé nemocné dítě.

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 15.10.2014.
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