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ADVENTNÍ TVOŘENÍ
pátek 29. listopadu 2013
od 14.3o hodin
v Církevní základní škole
Borohrádek
Přijďte zahájit adventní čas a
inspirovat se výrobou adventních
a vánočních ozdob

Město Borohrádek srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
v pondělí 2.12.2013 v 17.oo hodin
na náměstí v Borohrádku
a

VÁNOČNÍ KONCERT

v pátek 20.12.2013
v kostele sv. Michaela Archanděla v Borohrádku
v sobotu 21.12.2013
v kostele Nejsvětější Trojice v Šachově

Uvnitř čísla najdete:
str. 2 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3 Návštěva Cieplowod, str. 4-5 Informační servis MÚ, str. 5 Knižní novinky, str. 5-7 Objevme
náš les, str. 7 Myslivecké sdružení Orlice Borohrádek, str. 8 Informace o rekonstrukci silnice z Týniště n.O. do Borohrádku , str. 8
Sportovec roku 2013, str. 9-12 Zprávičky ze škol, str. 13 Ze sportovních oddílů, str. 14 Den otevřených dveří SŠZE a SOU CHKT, str. 1416 Historie.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 16. 9. 2013
Rada města Borohrádek

*Žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu
neziskového sdružení ANLET.

Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-122009569/VB/1 Borohrádek, Dvořákova, p.č. 464/6
Provazník-knn.
*Schvaluje žádost ke stavbě Dvorní příslušenství u
rodinného domu čp. 140.
*Cenové nabídky na zpracování průkazů energetické
náročnosti budov MŠ a ZŠ TGM v Borohrádku a pro
budovu městského kina.
*Zadávací podmínky výzvy a provedení výběrového
řízení na zpracování projektové dokumentace na
stavbu „Technická a dopravní infrastruktura pro
výstavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka v Borohrádku.
*Zadávací podmínky a provedení výběrového řízení na
zpracování Lesního hospodářského plánu města
Borohrádek.
*RO č. 21/2013
*Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek a obcí
Veliny IČ 00274542 ve výši 5.000 Kč na propagaci
závodu „Historická kola 2013“.
*Žádost ZŠ TGM o výjimku z počtu žáků.
*Ukončení smlouvy s firmou WAZA security spol.
s r.o. Praha 1.

Postupuje do zastupitelstva:
*Převod pozemků v k.ú. Borohrádek od vlastníka ŘSD
ČR ve prospěch města.

Bere na vědomí:
*Aktualizované znění „Společenské smlouvy“ firmy
ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí.
*Jednání zástupců města Borohrádek se zástupci firmy
ŽPSV a.s, Uherský Ostroh ve věci prodej areálu
ŽPSV do vlastnictví města Borohrádek.
*Aktuální stav „Kroniky Města Borohrádek“.

Výtah z usnesení rady ze dne 14. 10. 2013
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Rozpočtové opatření č. 23/2013, 24/2013.
*Plán inventur pro rok 2013 a jmenování
inventarizačních komisí.
Bere na vědomí:
*Informace o rozsahu kácení dřevin v parku u MÚ a
v ulici Nádražní.
Zamítá:
*Cenovou nabídku firmy ISTA na osazení IRTN pro
dům čp. 573, ulice Jiráskova.
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Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 4.9.2013
Bere na vědomí:
*Poděkování obce Rudník za finanční pomoc
poskytnutou z rozpočtu města Borohrádek na řešení
povodňových škod v postižené obci Rudník.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Václav Štefan, Ing.
Peter Janega, Ivana Roštejnská.
*Způsob jmenovitého hlasování k bodu 5 programu
jednání.
*Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
40. 000 Kč TJ Lokomotiva Borohrádek na zakoupení
jednoho páru přenosných fotbalových branek.
*Rozpočtové opatření č. 20.
*Záměr na odkoupení areálu ŽPSV.
Zamítá:
*Nabídku na postoupení 100% obchodního podílu
projektové společnosti BD2 Nerudovka s.r.o.,
s přidělenou dotací 4,8 mil. Kč pro výstavbu
nájemních sociálních bytů v městě Borohrádku za
cenu nabídky ve výši 878,5 tis. Kč.

Provoz
velkoobjemového kontejneru u „Kovošrotu“

Od 2. listopadu 2013 lze využít velkoobjemový
kontejner pouze o sobotách připadajících v kalendáři
vždy na sudý týden v čase od 8.oo do 12.oo hodin.
Dostavte se vždy s evidenční kartou.
Žádáme o respektování provozních hodin, aby Váš
odpad mohl být řádně uložen do kontejneru. Je
zakázáno jej odkládat před plocení!
Pro likvidaci větví a čisté dřevní hmoty jsme
vyčlenili místo, kde bude tento materiál
soustřeďován a následně štěpkován. Toto úložiště se
nachází vpravo za budovou borohrádeckých hasičů,
v sousedství firmy SECA s.r.o.
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Projekt: Společné dějiny a tradice – to je naše
koalice!
reg. č. PL.3.22/3.2.00/11.02582
V průběhu let 2012 a 2013 byl realizován projekt
„Společné dějiny a tradice – to je naše koalice!“ z
Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 –
2013 Česká republika – Polská republika.
Spolupracovali na něm obec Cieplowody, město
Borohrádek a Kulturní a propagační centrum
v Cieplowodách. Hlavním cílem projektu bylo posílit
vazby mezi obyvateli při vzájemném poznávání
kultury, historie a tradice.
Žáci základní školy T.G. Masaryka, Klub důchodců
Borohrádek a pracovníci úřadu se setkávali s našimi
polskými přáteli při různých příležitostech. Ať už to
byla výstava připravená školou „Historie Borohrádku a
Cieplowod očima dětí“, dvoudenní akce „Den historie“
s představením brožury o historii Borohrádku,
projektové setkání škol v Cieplowodách, promítání
polských filmů, „Pochod historickými místy
Borohrádku“, či soutěž o znalostech historie. Poznávali
jsme vzájemné vánoční a velikonoční tradice. Návštěvy
v těchto svátečních dnech měly svoji neopakovatelnou
atmosféru.
V říjnu letošního roku nadešel čas ukončení tohoto
projektu. Byli jsme pozváni na víkend 19. a 20. října do
Cieplowod, aby nám polští přátelé představili výsledky

jejich práce v rámci projektu. V roce 2012 se účastnili
výuky českého jazyka, vydali dvoujazyčnou knihu o
pověstech Cieplowod a Borohrádku, připravili stolní
hru na základě pověstí. V roce 2013 vytvořili naučnou
stezku v okolí Cieplowod a postavili dřevěnou
rozhlednu.
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Na sobotu 19. října připravila ředitelka kulturního
centra Edyta Zielonka prezentaci průběhu celého
projektu, vystoupení hudební skupiny Ondráš a
místního pěveckého souboru. O historii Cieplowod
přednášel Kamil Pawlovski. Starosta Borohrádku četl
pověst O znaku Cieplowod v polském jazyce a starosta
Cieplowod pověst vzniku názvu města Borohrádek
v češtině. Oba starostové za svoje čtení sklidili velký
potlesk.
V podvečerních hodinách se o zábavu postarala česká
kapela TRUMF se svým programem.
V neděli 20. října se dopoledne uskutečnila prohlídka

rozsáhlého kláštera Henrykow nedaleko Cieplowod,
odpoledne se konala vyjížďka koňským spřežením po
stezce pověstí na rozhlednu nad obcí. Po oba dny byl
připraven bohatý kulturní program doprovázený již
známou polskou pohostinností.
Domníváme se, že účel
projektu byl bohatě
naplněn. Šlo především
o prohloubení dobrých
vztahů
obyvatel
Borohrádku
a
Cieplowod
napříč
věkovými kategoriemi,
seznámení
se
s kulturou,
historií
obou
obcí
a
prohloubení zájmu o
společné
kulturní
dědictví.
Věříme, že i když tento
projekt končí, měl pro obě partnerské obce velký přínos
a je na co navazovat i do budoucna. A přestože není
jasné, zda bude fungovat nějaká finanční podpora další
spolupráce z operačních programů v příštích letech,
bylo by dobré v ní pokračovat i za cenu vyčlenění
určité položky z rozpočtu města v oblasti kultury.
Jana Machková
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Informační servis městského úřadu
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013
Výsledky hlasování BOROHRÁDEK
Okrsky
2

Voliči
v seznamu
1 700

Vydané
obálky
906

Volební
účast v %
53,29

Odevzdané
obálky
906

Strana
název
Česká strana sociálně demokratická
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVA VZHŮRU – volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
LEV 21 – Národní socialisté
Strana zelených

číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
23

Platné
hlasy
903
celkem

% platných
hlasů
99,67
Platné hlasy
v%
210
23,25
12
1,32
17
1,88
72
7.97
2
0,22
62
6,86
4
0,44
7
0,77
51
5,64
4
0,44
0
0,00
14
1,55
76
8,41
14
1,55
166
18,38
177
19,60
2
0,22
13
1,43

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
23.11. MUDr. Kašková Kateřina
24.11. MUDr. Kačerová Veronika
30.11. MUDr. Handl Jindřich
01.12. MUDr. Kašparová Helena
07.12. MUDr. Kašparová Dagmar
08.12. MUDr. Loukota Jan
14.12. MUDr. Malátková Ludmila
15.12. MUDr. Miřejovská Dagmar
21.12. MUDr. Nentvichová Eva
22.12. MUDr. Plšková Ivona
24.12. MUDr. Pokorná Jaroslava
25.12. MUDr. Pokorná Věra
26.12. MUDr. Přibylová Marta
28.12. MUDr. Hlavsová Lenka
29.12. MUDr. Seidlová Zdenka
01.01. MUDr. Skřičková Zdena
04.01. MUDr. Stejskalová Věra
05.01. MUDr. Sudová Simona
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adresa ordinace
Kvasiny 145
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdr.středisko, Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

telefon
494 596 174
494 622 114
494 531 955
494 501 711
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
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Společenská kronika
Vítáme nové občánky
Dne 12. října 2013 proběhlo v obřadní místnosti města
Borohrádek „Vítání občánků“. Nové občánky našeho
města přivítala paní Mgr. Iva Přibylová.
Nela Matějusová
Eva Musilová
Antonín Beránek
Adam Vlášek
Jakub Kaška
Liliana Midlochová
Klára Bílková
Jolana Čanecká
Gabriela Grajcarová
Gratulujeme!

Deary T. – Shwindlova zločinecká akademie
Cassidy C. – Lásky jedné rusovlásky
Výpůjční doba listopad 2013
každé pondělí
15.30-18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30-11.30 hodin
sobota 30.11.
15.30-18.00 hodin
Výpůjční doba prosinec 2013
každé pondělí
15.30-18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30-11.30 hodin
sobota 28.12.
15.30-18.00 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail Knihovna.Borohrádek@seznam.cz

Objevme náš les
Motto: Les je veřejný statek

Vzpomínka
Dne 21. října 2013 vzpomínáme nedožitých
78.narozenin manžela, dědečka, pradědečka, pana
Jana Dopity a dne 23. srpna 2013 jsme vzpomněli
prvního výročí jeho úmrtí.
Rodina

Knižní novinky
Dospělí:
Roseová K. – Zemři!
Patterson J. – Desáté výročí
Achneider E. – Encyklopedie přírodní léčby 2
Vondruška V. – Osmanský tábor
Nosková V. – Bereme, co je
Klíma I. – Láska a smetí
Boučková T. – Šíleně smutné povídky
Blechová Z. – Nemoci pocházejí z emoci aneb vše se
dá vyléčit
Bukowski Ch. – Ženský
Málková I. – Hubneme s rozumem v praxi
Gabaldon D. – Vážka v Jantaru
Jarošová J. – Svatí kacíři
Byrneová L. – Andělské poselství naděje
Pro děti:
Meadowsová D. – Duhová kouzla – Slávka,
radovánková víla
Disney W. – Super komiks – Strýček Skrblík
Stackpole M.A. – Star Wars – Krytoská past
Šrut P. – Lichožrouti se vracejí
Lamková H. – 4 pošťácké příběhy
Němeček J. – Cirkus PEPI
Fosterová J. – Kniha pro správné holky
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Oslava výročí 450 let první historicky prokázané
zmínky o lesích města Borohrádek proběhla 27. a 28.
října 2013 důstojným způsobem a vzhledem k velikosti
města Borohrádek ve značném rozsahu. Důvodem byla
i skutečnost, že došlo k rozšíření výměry příměstských
lesů na 173 ha.
Příprava započala již před pořádáním dětského dne
koncem května 2013, kdy byl na fotbalovém hřišti
umístěn dřevěný panel s textem ke zmiňovanému
výročí, rozdávána Möbiova páska symbolizující
nekonečné a řádné hospodaření v lesích a další
materiály připomínající výročí.

Do příprav oslav se zapojilo i Sdružení vlastníků
obecních lesů (SVOL), jehož je město členem a se
kterým už po léta spolupracuje. Poskytlo různé
propagační materiály a na svých webových stránkách
uveřejnilo informace o chystané oslavě.
Byli osloveni tradiční i noví partneři a jednotliví
obyvatelé Borohrádku. Město Borohrádek vydalo
brožuru s názvem „Malý pohled do historie lesů města
Borohrádek“ a program oslav s logy jednotlivých
partnerů.
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V pátek dne 27. září byla otevřena výstavka
v městském kině, před jehož budovou byla umístěna
prezentace firmy Serafin Campestrini s.r.o. a ukázka
typických jehličnanů pro naše lesy – borovice a smrk.
V předsálí byla instalována propagace firmy

Stavitelství Kašpar s.r.o. a fotografie ing. Bártlové,
která se svým synem zdokumentovala náš les z různých
pohledů a vytvořila zajímavou soutěžní prezentaci.
Výstavka
byla
uspořádána
od
nejnovějších
paleontologických nálezů ze Šachova (ale i z celých
Čech), přes vývoj lesních zákonů, našich
hospodářských plánů a našeho hospodaření, k činnosti
Mysliveckého sdružení Orlice Borohrádek, až po
představení Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.,
které u nás v současnosti hospodaří.

Návštěvníci byli seznámeni s činností Svazu vlastníků
obecních lesů, certifikací lesů, se zajímavostmi
Arboreta, naučné stezky na Vysokém Chvojně a
s dokončenou opravou nedalekého penzionu Zámeček.
Dopolední program patřil místním školám, které
zhlédly film „Toulky s lesníkem“. Poté někteří žáci
kladli lesním pedagogům z Vysokého Chvojna
zajímavé dotazy: Zda se akce opakuje každoročně? Co
je to lesní hospodářský plán ? Byl ten film natočen
tady? apod.
Odpoledne po loveckých fanfárách starosta města
slavnostně zahájil další program. Na úvod ředitel
Ústavu hospodářské úpravy lesů doplnil historii
Borohrádku informacemi o keltském osídlení. Ředitel
nadace „Dřevo pro život“ přednesl prezentaci s názvem
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„Role dřeva pro společnost“, jejímž cílem bylo ukázat
hospodářský les, ve kterém se hospodaří trvale
udržitelným způsobem, jako les, který naplňuje
všechny ekologické funkce a současně je jedinečným
zdrojem obnovitelné suroviny – dřeva. Představil
produkci dřeva ve vazbě na možné obrovské úspory
energie při jeho používání v každodenním životě.
Zdůraznil, že v takovém lese se musí dlouhodobě
odborně hospodařit a ekonomicky se chovat. Zástupce
firmy SECA představil zajímavou novinku – výrobu
elektrické energie z biomasy v Borohrádku. Na závěr

byl promítnut film „Lesnická taxace v ČR“, který
seznámil přítomné o způsobu zjišťování zásob dříví.
V sobotu 28. září byla uspořádána procházka lesy
města Borohrádek. Bylo připraveno 5 zastávek
s různým programem (poznávačky ze zoologie a
přírodovědy, sportovní hry, střelba ze vzduchovky,
opékání vuřtů), kde byly rozdávány drobné odměny.
Účastníci na konci procházky obdrželi dřevěnou
medaili a pamětní list. Program na jednotlivých
zastávkách pro 125 zaregistrovaných účastníků

zajištovaly Česká asociace Sport pro všechny – odbor
TJ Lokomotiva, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
a Myslivecké sdružení Orlice Borohrádek.
Na odpoledne připravil pan Michal Matějka zajímavou
prezentaci „Pradávná moře východních Čech“. K
návštěvníkům prezentace
patřili
i
odborníci
z University J.E.Purkyně, Masarykovy university a
České geologické služby.
V pondělí 30. září zhlédly film a výstavku v městském
kině i děti z mateřské školy v Borohrádku.
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Nejlepším vysvědčením pořadatelů jsou zápisy
v Pamětní knize Městských lesů. Uvedené akce

MS ORLICE BOROHRÁDEK
Myslivci uklízeli les
Dne 21.9. 2013 uspořádali členové mysliveckého
sdružení Orlice Borohrádek povinnou brigádu na úklid

jednoznačně přispěly k bližšímu seznámení se
s městskými lesy, které většinou navazují na
zastavěnou část města.
V současné době začíná vznikat nový lesní
hospodářský plán městských lesů. Obyvatelé města a

jejich zastupitelé by se měli více než dosud podílet na
jeho tvorbě – především na záměru vlastníka, ale i
sledovat jeho uplatňování v praxi.
ing. Václav Bohuněk + redakce
Město Borohrádek děkuje:
- panu ing. Václavu Bohuňkovi za spolupráci při
přípravě oslav a za práci spojenou s vydáním brožury o
historii městských lesů,
- sponzorům – firmě Serafin Campestrini s.r.o.,
Borohrádek, Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno s.r.o.,
Sdružení vlastníků obecních lesů, firmě ODEKO s.r.o.,
LAGA s.r.o., Borohrádek, Stavitelství Kašpar s.r.o. a
Restauraci „Na náměstí“,
- za přednášky Ústavu hospodářské úpravy lesů, Nadaci
Dřevo pro život a za spolupráci firmě AB-Tip s.r.o.
Borohrádek, Mysliveckému sdružení Orlice, České
asociaci Sport pro všechny- odbor TJ Lokomotiva
Borohrádek,
- paní Ludmile Jirouškové za nápadité a
neopakovatelné aranžérské práce,
- všem, kteří přispěli ke zdárnému konání oslav…!
/RED/
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lesů v oblastech Borohrádek, Zdelov a Čermná nad
Orlicí. Je až s podivem, co dokáží lidé do přírody
vyhodit (např. televizi, nábytek, pneumatiky, lepenky,

izolační vatu či části aut). Výsledkem dopolední akce
tedy bylo několik vleků odpadu. Apelujeme proto na
všechny naše spoluobčany, aby využívali možnosti
ukládání odpadů do sběrných dvorů a neničili naši
přírodu. Děkujeme městu Borohrádek za bezplatné
poskytnutí kontejneru.
Objevme „Náš les“
Dne 28.9. 2013 se vybraní členové MS Orlice
Borohrádek připojili k
akci pořádané městem
Borohrádek
„Objevme
náš les“ a na dvou
stanovištích (střelba ze
vzduchovek, zoologie poznávání)
zpříjemnili
všem
účastníkům
procházku po městských
lesích a okolí Borohrádku.
V rámci této akce
připravili myslivci také
prezentační
panel
v
místním
kině,
kde
představili svou činnost a
ukázali několik trofejí ulovených v honitbě
Borohrádek.
Mgr. Martin Moravec
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Silnice z Týniště nad Orlicí do Borohrádku
se dočká rekonstrukce
Vážení spoluobčané,
ve zpravodajství i regionálních denících se v poslední
době
objevilo
několik
zpráv
souvisejících
s rekonstrukcemi silnic v okolí. Následující článek by
vám měl přiblížit vývoj situace na trase Borohrádek –
Týniště nad Orlicí.
Silnice spojující Týniště nad Orlicí s Borohrádkem
(II/305 ) se dočká zásadní rekonstrukce: komunikace je
dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a některé mosty
jsou před koncem životnosti. Královéhradecký kraj
proto nechá silnici po částech opravit. Peníze pro
potřebné stavební práce, díky kterým bude cestování
z Týniště na Borohrádek pohodlnější a bezpečnější,
chce získat kraj z finančních zdrojů Evropské unie
během programovacího období 2014 -2020.
V současné době se připravuje výběrové řízení na
zhotovení projektové dokumentace na úsek Albrechtice
nad Orlicí – Borohrádek. Trasa o celkové délce 6,2 km
je rozdělena na čtyři části:
ÚSEK č.1 - úsek Albrechtice nad Orlicí křižovatka
III/3051 - začátek obce Žďár nad Orlicí (km cca 0,832 3,800).
ÚSEK č. 2 - úsek Žďár nad Orlicí průtah (km cca 3,800
- 4,400).
ÚSEK č. 3 - úsek Žďár nad Orlicí konec - Borohrádek
zahrádkářská kolonie (km cca 4,400 - 6,500).
ÚSEK č. 4 - úsek průtah města Borohrádek (ul.
Havlíčkova) po provedenou stavební úpravu křižovatky
se silnicí I/36.
Projektová dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci
vlastní vozovky, odvodňovací zařízení (příkopy,
propustky, v průtahu obcí uliční vpusti, případně
silniční kanalizaci) a další silniční příslušenství.
Součástí stavby bude i rekonstrukce mostu.
Celá rekonstrukce v úseku Albrechtice nad Orlicí –
Borohrádek proběhne ve stávající trase komunikace,
tzn., že bude zachováno směrové i šířkové uspořádání
komunikace, aby nedošlo k záborům nových pozemků.
Do konce letošního roku bude vyhlášeno další
výběrové
řízení
na
vypracování
projektové
dokumentace na úsek Týniště nad Orlicí – Albrechtice
nad Orlicí. Tento úsek silnice je směrově i šířkově
nevyhovující, na trase se nachází most přes Orlici a 5
inundačních mostů, které jsou na konci své životnosti,
jejich únosnost neumožňuje průjezd nákladních
automobilů. Vzhledem k těmto skutečnostem bude
tento úsek vybudován jako novostavba, dojde k záboru
pozemků, a proto bude třeba nejprve vypracovat
dokumentaci pro územní rozhodnutí, získat územní
rozhodnutí a následně po vypracování dokumentace pro
stavební povolení získat i vlastní stavební povolení.
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Vzhledem k finanční náročnosti se předpokládá
realizace stavby po jednotlivých úsecích. První úsek by
mohl být zahájen, v případě přidělení dotace, v roce
2015.
Ing. Karel Janeček
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
janecek@kr-kralovehradecky.cz

Sportovec roku 2013
Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou ve
spolupráci
s
Rychnovským
deníkem, agenturou
ČOK-CZ
Praha,
MěÚ Rychnov nad
Kněžnou
a
pod
záštitou
starosty
města Rychnova nad
Kněžnou ing. Jana
Skořepy připravuje
slavnostní vyhlášení
ankety Nejúspěšnější
sportovec roku 2013, které proběhne v pátek 31.
ledna 2014 od 18 hodin v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněni budou: 3 jednotlivci v žákovské kategorii, 3
jednotlivci v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců
v kategorii dospělí, 5 nejúspěšnějších sportovců z řad
veteránů(nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy
dospělých, 5 trenérů,cvičitelů a funkcionářů TJ/SK,
pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i
cena FAIR PLAY.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne
jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města,
TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty
nesdružené ve Sportovním sdružení ČSTV Rychnov
nad Kněžnou
(Sokol, Auto klub ČR, atd.) s
přihlédnutím k těmto zásadám a to ve skupinách výše
uvedených.
Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení
ČSTV, U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz
musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce, data
narození, adresu bydliště, členství v TJ/SK, oddíl, ve
kterém sportu je a sportovní úspěchy dosažené v roce
2013.
Akceptovány budou návrhy podané na ČSTV
Rychnov nad Kněžnou do 5. ledna 2014.
Dagmar Hubálková, ČSTV Rychnov nad Kněžnou
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
ZŠ TGM – přehled událostí
Zahájení školního roku
Slavnostní zahajování školního roku je u nás vždy
spojeno s představením žáků 1. třídy. Ti letošní
prvňáčci obdrželi od vedení školy kytičku, dárek od
pana starosty a pozornost i od proděkana pro studijní
záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové, Mgr. Václava Víšky, Ph.Dr.
V současné době navštěvuje naši školu 233 žáků, a to
105 na 1. stupni a 128 na 2. stupni. Od začátku
školního roku se zúčastnili již mnoha různých aktivit.
Lesní pedagogika pro žáky 1. stupně
Dne 13. září se vypravili žáci 1. stupně do lesa, kde
společně s lesními pedagogy poznávali stromy, listy,
květiny či houby. Zahráli si i několik her.
Fotografování pro MF Dnes
Využili jsme nabídky profesionálů a nechali jsme naše
prvňáčky vyfotografovat do přílohy MF Dnes. Příloha
s jejich fotografií vyšla dne 11. října.
Ukázka dravých ptáků - Seiferos
Dne 24. září jsme na fotbalovém hřišti po třech letech

Pomoc při volbě povolání
Každoročně se snažíme být nápomocni žákům 9.
ročníku při volbě povolání. Dne 2. října deváťáci
navštívili Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou a dne 7.
října se vypravili na Obchodní akademii v Kostelci nad
Orlicí.
My se školy nebojíme
Každým rokem zveme třikrát do školy předškolní děti.
První setkání v tomto školním roce odpovídalo svému
názvu. Budoucí školáci si prohlédli budovu školy
včetně jídelny, cvičné kuchyňky, kde si i zasoutěžili.
Zhlédli i pohádku v podání druháků a po jejich vzoru si
ji sami zahráli.
Klicperovo divadlo
Rovněž v tomto školním roce navštěvujeme v rámci
předplatného Klicperovo divadlo. Prvním zhlédnutým
představením byla dne 15. 10. Žebrácká opera Václava
Havla v režii Daniela Špinara.
Sběr
V polovině října jsme uspořádali sběr starého papíru,
drobného
elektroodpadu,
tvrdého
pečiva
a
nepotřebného ovoce. Třídy a jednotlivci soutěžili ve
sběru papíru, za drobný elektroodpad získáváme body
v projektu Recyklohraní a pečivo i ovoce je určeno pro
lesní zvěř.
V soutěži tříd zvítězili třeťáci, druhé místo patřilo třídě
7. A a třetí místo obsadili druháci. V soutěži
jednotlivců zvítězila Veronika Janegová, druhý skončil
Lukáš Černý a třetí místo bylo pro Pavlu Peterkovou.
Mgr. Iva Přibylová
Do lesa s lesníkem
Tak se jmenovala akce, kterou pořádala firma SECA

mohli opět sledovat letové umění dravých ptáků a sov
okomentované odborným a zároveň zábavným
výkladem. Program se určitě líbil i procházejícím
občanům. Reportáž Školní televize o této akci
odvysílala i Česká televize.
Objevme náš les
Všichni žáci se zúčastnili dne 27. září promítání filmu
s lesní tematikou, mohli klást otázky lesním
odborníkům, prohlédli si i výstavu připravenou
v městském kině. Následující den televizní štáb
připravil reportáž, kterou další týden odvysílala Česká
televize.
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Borohrádek s Nadací dřevo pro život dne 14. října
2013. Byli vylosováni a pozváni žáci základních škol,
kteří v rámci akce Den Země uklízeli a čistili lesy.
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Účastnili jsme se i my – žáci sedmých tříd ZŠ TGM
Borohrádek. Po příchodu do lesa v okolí Borohrádku
nás rozdělili do skupin a bylo pro nás připraveno šest
stanovišť. Celé dopoledne jsme se učili, jak pečovat o
les a jak ho chránit před škůdci. Měřili jsme výšku a
šířku stromů a určovali jejich stáří. Poznávali jsme lesní
zvěř, zaujalo nás kácení stromů, ale i jejich sázení.
Seznámili jsme se s výrobou dřevěných předmětů a
sami jsme si jeden vyrobili.
Na konci nás čekalo příjemné překvapení v podobě
občerstvení a drobných pozorností. Příjemné a slunečné
odpoledne jsme si užili. Moc se nám to líbilo a určitě
jsme se poučili. Reportáž naší Školní televize o celé
akci najdete na webu České televize v sekci Vaše
zprávy.
Žáci sedmých tříd
Třeťáci ve škole v přírodě
Již druhým rokem podnikla naše třída školu v přírodě
v netradičním podzimním termínu. Ptáte se proč?
Kamarádství je lepší utužovat na začátku školního roku
a společné zážitky nás inspirují k další školní práci. A
navíc! Po prázdninách se jde lépe do školy, když víte,
že školní lavice vyměníte ještě na týden za hry v
přírodě a spaní v chatkách u rybníka.
Zavítali jsme do Tábora J. A. Komenského v Bělči nad
Orlicí, kde je o nás vždy skvěle postaráno. Dopolední
vyučování uteklo rychle, opakovali jsme loňské učivo a
získávali jsme nové vědomosti o přírodě přímo
v terénu. Odpoledne nás čekal sport, hry a soutěže
v lese nebo na louce, přednáška o rybaření a o rybách
žijících v našich vodách. Vyzkoušeli jsme si střílení
z praku, zazpívali jsme si u táboráku. Největší zážitek
asi byly dvě noční hry – jedna bez strašidel kolem
rybníka osvětleného pouze plápolajícími svíčkami, kdy
každý musel překonat jen svůj vlastní strach, druhá se
strašidly, kdy jsme se pěkně postrašili navzájem…
Domů jsme odjížděli se spoustou zážitků a snad i
s chutí do další školní práce.
Třeťáci a třídní učitelka Mgr. Jana Řeháčková
Evropský den jazyků
Dne 26. září je každoročně slaven Evropský den
jazyků, jehož cílem je propagovat jazykovou
rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Naše
škola se v rámci této akce zapojila do mezinárodního
projektu eTwinning s názvem Let’s Exchange
Postcards to Celebrate European Day of Languages.
Žáci druhého stupně tak v hodinách angličtiny ve
skupinkách vytvořili plakáty představující Českou
republiku a náš jazyk. Plakáty poté žáci odeslali do
evropských partnerských škol.
Do naší školy naopak přišlo přes čtyřicet pohledů a
plakátů ze čtyřiadvaceti zemí. Mohli jsme si tak
prohlédnout fotografie, přečíst dopisy a ukázky různých
jazyků. Došlé materiály je možné prohlédnout na
nástěnce v prostorách školy.
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V rámci Evropského dne jazyků se také deváťáci

účastnili videokonference s vrstevníky ze škol
zapojených do dalšího projektu eTwinning Young
Europeans Speak.
Školní televize
Mezinárodní filmový festival v Chorvatsku.
Videa vytvořená v rámci našeho úspěšného
mezinárodního projektu Crossing Borders Via Videos
byla prezentována dne 3. srpna na 53. ročníku
Mezinárodního dětského filmového festivalu v
chorvatském Šibeniku. S chorvatskými kolegy jsme zde
rovněž projednali možnosti další spolupráce v oblasti
videotvorby.
Činnost v novém školním roce
Již před oficiálním zahájením činnosti mediálního
kroužku na počátku října redakční tým zpracoval
reportáže o ukázce dravých ptáků a sov pro žáky naší
školy a oslavách výročí 450 let městských lesů.
Obě reportáže byly zveřejněny na webu ČT24 a ve
zkrácené verzi byly odvysílány v pořadu České televize
Zprávičky.
Nově složený redakční tým navštěvuje osmnáct žáků ze
sedmé až deváté třídy.
Našim cílem je pokračovat v tvorbě reportáží pro
Českou televizi a zapojit se do mezinárodní
videosoutěže.
Michal Přibyl

Církevní základní škola
Cibulkový den
Blíží se zima, ale žáci a učitelé CZŠ Borohrádek myslí
na jaro plné květů. Tradičně se všichni sešli na
pozemku před školou k výsadbě jarních cibulovin:
sněženek, krokusů, tulipánů, narcisů apod.. Máme tedy
o důvod více proč se těšit na jaro. A věříme, že
rozkvetlé okolí školy potěší oko každého.
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Výlet do Brandýsa nad Orlicí
Žáci V. třídy se chystali v září na výlet do Brandýsa
nad Orlicí. Datum výletu se posouval v závislosti na
počasí. Žáci si v hodině informatiky vyhledali přesné
údaje vlakového spojení. Ten správný den na výlet

Všichni jsme si vyslechli přednášku o šlechtění a
druzích jablek, pak si společně zatančili mazurku. Žáci

si z jablek upekli jablka v županu a vyrobili ježečky.
Velké díky patří i rodičům, kteří napekli doma se svými
dětmi různé jablečné moučníky k ochutnávce.
konečně nadešel 17.9.2013. Celá třída, včetně
doprovodu jedné maminky, jsme se vydali na cestu.
Vlakové spojení s přestupem v Chocni bylo pohodlné, a
tak jsme se natěšení vydali dobrovolně bloudit do
přírodního bludiště. Všichni jsme zabloudili, ale
naštěstí se nám podařilo najít "srdce" bludiště a
následně i východ. U památníku J.A.Komenského jsme
debatovili o důležitosti vzdělávání v životě. Prohlídka
lázeňského města se nám líbila i díky sladké přestávce
v cukrárně. Šťastně jsme se vrátili vlakem zase zpět do
Borohrádku.
Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně
vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o
učení. J.A.Komenský.
Objevme náš les
V pátek dne 27.9. 2013 se všichni žáci naší školy
zúčastnili akce pořádané městem Borohrádek pod
názvem „Objevme náš les“. První den této akce patřil
právě dětem základních škol, pro které dle věku byly v
místním kině uspořádány besedy a povídání o lese
doplněné poutavou DVD projekcí. Dále si pak všichni
prohlédli panely a výstavky, které připravili zástupci
města Borohrádek, LD Vysoké Chvojno, MS Orlice
Borohrádek, přírodovědec Michal Matějka a další. Na
závěr byly všechny děti pozvány na sobotu 28.9.2013 ,
kdy město Borohrádek pořádalo pro své občany pochod
městskými lesy s opékáním vuřtů a soutěžními
zastávkami po cestě.
Jablíčkovaná
Dne 21.10.2013 probíhala výuka na naší škole trochu
jinak. Hlavním tématem bylo jablko. Vyhlásili jsme
soutěž o nej jablko. Soutěžní kategorie byly - nejmenší
jablko, největší, nejčervenější, nejžlutější a nejzelenější.
Jablíček se sešlo více než 50 kusů. Mezi
vystavovanými jablky se našly opravdové unikáty.
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Technický kroužek
Naše škola se může pochlubit otevřením technického
kroužku. Díky grantovému programu "Popularizace
technického vzdělávání na školách", který vypsala
Škoda auto a.s. Mladá Boleslav pod názvem projektu:

"Podporou nadání k technickému vzdělání" se může
rozvíjet více jak 10 přihlášených dětí nejen z CZŠ
Borohrádek. Děti zde pracují s technickými výukovými
pomůckami např. Voltík, Merkur, Lego, Geomag apod.
V dnešní technokratické době je potřeba nadané děti
podpořit také tímto směrem.
Týden inkluze – o.p. Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni
(projekt na podporu inkl.vzdělávání)
CZŠ Borohrádek se zapojí dne 6.11.2013 do projektu
„Týden inkluze ve škole“ akcí „Den otevřených dveří“.
Zveme srdečně k nahlédnutí do inkluzivní výuky a k
prohlídce školy.
CZŠ Borohrádek
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Mateřská škola
Dne 10.10.2013 jsme s předškolními dětmi navštívili
Základní školu T.G. Masaryka. Pro děti byl paní
učitelkou a jejími žáky připraven velmi pěkný program.
Budoucí školáci se seznámili s prostředím školy a
plnily zábavné úkoly, které byly rozmístěny po celé

budově. Během naší návštěvy jsme prošli školní
družinou, jídelnou a kuchyňkou.
Pro děti bylo
připraveno překvapení v podobě dramatizace pohádky
„O velké řepě“, kterou jim sehráli starší kamarádi.
Domů si s sebou odnesli malou odměnu v podobě
omalovánky a spoustu krásných zážitků. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat za příjemné dopoledne.
Poznáváme náš les
Ve všech třídách proběhly výstavky na téma „Les“. V
rámci celoročního projektu "Strom" jsme uspořádali ve
3. třídě mateřské školy výstavku z produktů lesa, které
přinesly děti do mateřské školy. A tak nám ve třídě "
vyrostl" malý les plný mechu, hub, kůry,
borůvčí,brusinčí, větviček, listí, šišek, žaludů,
lískových oříšků, bukvic a trav. Celý týden jsme se
učili o stromech a jejich plodech, o tom, čím je nám les
prospěšný, jak se máme správně v lese chovat a jací
obyvatelé v něm přebývají. Do učení jsme zapojili
všechny smysly. Povrch listů, plodů a kůry jsme
zkoumali vizuálně i hmatem, vnímali jsme jejich vůni.
Procvičili jsme si počítání, porovnávání množství
předmětů. Naučili jsme se rozlišit strom jehličnatý od
stromu listnatého. Řekli jsme si, kdo žije v kůře stromů,
v listí parků. Některé názvy stromů jsme se snažili
zapamatovat.
Na téma "Les" jsme zaměřili i výtvarné a pracovní
činnosti dětí napomáhající k rozvoji jemné motoriky
prstového svalstva rukou (vysypávání pískem, zrníčky
obilí, vystřihování z papíru, lepení, tisk bramborovými
tiskátky, malování temperou a akrylovými barvami,
kreslení voskovkami a trojhrannými pastelkami). Při
pohybových aktivitách jsme napodobovali pohyb větví
stromů, listí, učili jsme se prostorové orientaci (chůze a
běh mezi překážkami - stromy a pařezy v lese). Naučili
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jsme se písničky a básničky k hudebně pohybovým
hrám o lese a zvířátkách, která v něm žijí. Slova jsme
rozkládali na slabiky, učili se určit slabiku na začátku
slova. Jako četbu na pokračování jsme využili
"Dobrodružství veverky Zrzečky" od Josefa Zemana.
Vyvrcholením celého tematického celku byla návštěva
výstavy v městském kině "Poznáváme les", kterou
navštívila celá naše mateřská škola. Při této příležitosti

děti zhlédly krátký film o lese a zvířatech. Upevnily si
poznatky o tom, jak a kdo se musí o zvířata starat, aby
přežily bez úhony zimu. Výstava se dětem velmi líbila
a my děkujeme všem, kteří se o ni zasloužili.
Libuše Nágrová, učitelka 3. třídy
Veselé tvoření
" Veselé tvoření", tak se jmenovalo podzimní tvoření ,
které se uskutečnilo ve čtvrtek 16.10. v 1. třídě
mateřské školy. Děti spolu s paní učitelkou vytvořily

dýni, kterou pojmenovaly "Vitamínka". Vitamínka byla
však smutná, protože neměla vůbec žádné kamarády.
Proto si děti pozvaly své rodiče a společnými silami
přivedly na svět spoustu roztomilých dýňových
panáčků, aby Vilamínku rozveselily.
Společné dílo se podařilo. Odměnou byli nejen "Veselí
dýňáčci", kteří nám krásně vyzdobili část třídy, ale i
spokojené děti, které si mohly se svými rodiči něco
pěkného vytvořit a tím příjemně prožít jedno podzimní
odpoledne.
Dana Forejtková, učitelka 1. třídy
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Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Borohrádečtí zápasníci si přivezli pohár
V sobotu 12.10.2013 odcestovala
borohrádecká
zápasnická výprava čítající 13 závodníků do severních
Čech na turnaj do Meziboří. Na tomto zápasnickém
klání se sešla silná konkurence čítající 180 závodníků.
Medailově se prosadili i zápasníci z TJ Sokol
Borohrádek. Na třech žíněnkách startovali závodníci a
závodnice v kategoriích přípravek a mladších žáků.
Zlatou medaili si z tohoto turnaje odváží Pavla
RAKOVÁ a Elen SEMRÁDOVÁ.
Stříbrnou medaili Ondřej SUS, Jakub KRUPKA a
Kateřina KUBOVÁ.
Bronzovou medaili vyzápasila Anička VIKTORÍNOVÁ.
Bramborovou medaili, 4. místo vybojovali Adam
UHNAVÝ a Kateřina DAVIDOVÁ, 5. místo obsadili
Petr ŠRÁMEK, Filip HEBR, Richard SUS a Štěpán
HORÁK a výčet umístění zakončil 6. místem Martin
HEJNÝ.
V soutěži družstev obsadil celek z Borohrádku pěkné 3.
místo a tím vybojoval pěkný bronzový pohár.
Spokojenost u trenérů je jen z umístění závodníků.
V předvedených výkonech je ještě spousta chyb, které
je potřeba na tréninku odstranit. Ty se konají
v sokolovně každé pondělí, středu a pátek od 16.30
hodin a na které jsou všichni zájemci o tento
olympijský sport srdečně zváni.
Radek Hemelík

TJ Lokomotiva Borohrádek – ČASPV
Zahájení cvičení
Po prázdninovém volnu 30. září 2013 jsme opět zahájili
cvičení v deseti sportovních oddílech a to:
- rodiče a děti
- nejmladší žactvo 5 - 9 let
- atletika 2 – 9. třída
- aerobik nejmladší žákyně 1 – 3. třída
- aerobik 4 – 7. třída
- míčové hry 2 – 9. třída
- aerobik dorostenky, ženy
- joga, strečing – dorostenky, ženy
- pilates - dorostenky ženy
- zdravotní tělovýchova, senioři - ženy
Do oddílů zveme všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji
kondici a učinit něco pro své zdraví.
25. září 2013 proběhl turnaj žákyň v přehazované v
Doudlebách nad Orlicí.
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Náš odbor v součinnosti s místní základní školou TGM
reprezentovala čtyři družstva:
Starší žákyně I A. /6-7. třída/
Fořtová Darina
Marholdová Nikol
Bozková Nikola
Dolková Anna
Stará Zuzana
Dvořáková Adéla
Krejčíková Martina
Beranová Lenka
Starší žákyně I. B /6-7. třída/
Švancarová Markéta
Poláčková Denisa
Urbánková Karolína
Rejnušová Veronika
Kubová Kateřina
Smolíková Karolína
Vacková Adéla
Heřmanová Michaela
Starší žákyně II. A / 8-9. třída/
Mahutová Nikola
Matoušová Nikola
Vacková Denisa
Vejrová Andrea
Netolická Diana
Pazdírková Nikola
Břicháčková Kristýna
Michaličková Jana
Starší žákyně II. B /8-9. třída/
Sazimová Aneta
Kašparová Natálie
Zábranská Nikola
Berounská Kamila
Řeháková Michaela
Šrámková Lucie
Zahajská Michaela
Celkové umístění:
Starší žákyně I. A
Starší žákyně I. B
Starší žákyně II. A
Starší žákyně II. B

2. místo
3. místo
1. místo
4. místo

Všechna děvčata bojovala o každý míč do poslední
minuty a tento výkon je vidět i na jejich umístění.
Děkujeme za výbornou reprezentaci našeho odboru. V
rámci turnaje proběhl i tradiční „ Běh kolem Orlice“,
kterého se zúčastnila i naše děvčata.
Za ASPV TJ LOKOMOTIVA Borohrádek
Tesárková Eva
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SŠZE a SOU CHKT
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 30.11.2013 (8.00-12.00hod.)
pátek 10. 1. 2014 (12.00-16.00hod.)

nabízíme ke studiu:
přírodovědné 4-leté maturitní obory

1) AGROPODNIKÁNÍ

(4141M01) - maturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a), b) nebo c)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
c) AGROTURISTIKA A EKOAGROTURISTIKA

technické obory (chladicí a klimatizační technika a
tepelná čerpadla) a ekonomický obor

3)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE (2652H01)
- tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK zaměřený na
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení.

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51)
2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(1601M01) - maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOST
b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ SPECIALIZACE

-dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel,
denní i dálkové studium, lékařské potvrzení
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý sudý rok, nejbližší 2014/15

5) PODNIKÁNÍ

( 6441L51)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý lichý rok, nejbližší 2015/16

Historie
Čtení z farní kroniky – 11. část
Stále válka
1939 vzplanula už druhá světová válka. Na tomto místě nechci popisovati tu bídu, do které upadl celý svět, ale
hlavně náš drahý národ. Nebylo nikdy hůře, poněvadž šlo o naši existenci. Němci zpočátku zpiti velikými
vítězstvími, dobyli téměř celou Evropu, dali se do Ruska a byli už u Leningradu, u Moskvy a hákový kříž vztyčili
na hoře Elbrus na Kavkaze. Svými hroznými a nespravedlivými zákony utiskovali národy okupované, i nás. Všeho
do času, Pán Bůh na věky. Na Rusku u Stalingradu se však válečné štěstí obrátilo ve prospěch Rusů, kteří Němce
hnali zpět. V krátkém čase Rusko zbaveno Němců, kteří zaplavili krajiny, kde ustupovali.
8.2. 1944 i Borohrádek navštíven asi 700 německých vojáků. Byli v Lidovém domě, v obecné škole, v zámku,
Hitlerjugend zabrala měšťanku.
Vojáci nastěhováni i do soukromých bytů, tak i na faře pokoj vedle kuchyně do silnice zabrán. Škoda vypisovat
způsob zabrání! Slyšel jsem, že jen málo Němců bylo Hitlerova smýšlení, ostatní byli terorizováni, že se ani
slůvkem nevzepřeli proti stávajícímu režimu, tím ale na sebe uvalili velikou vinu, že mlčíce souhlasili.
Poznal jsem jednoho Němce, jehož rodiče byli Češi. Byl otcem 12 dítek, několik synů mu padlo, sám byl
suspendovaným důstojníkem, nemocným, plakal nad ztrátou dětí, ale aby ho nikdo neviděl, nemocný na zánět
prostaty domů nešel, sloužil do konce až do útěku z Borohrádku; bylo mu přes 50 let. Ten byl Hitlerova smýšlení.
Co Hitlerův nacismus hleděl zničiti náš národ – vedl se boj proti podzemí všude a tak i v Borohrádku se vedl odboj
proti Hitlerovi.
Vysoké školy zavřeny, studentstvo 17.11. 1939 v Praze masakrováno, co zůstalo, z veliké části odvlečeno do
koncentračních táborů hlavně do Oranienburku a Berlína. Nejvyšší třídy středních škol zavřeny, studenti totálně
nasazeni v Říši, kde strádali hladem, zimou, kolikráte nelidským zacházením.
Nečinila se výjimka ani s bohoslovci, kteří museli přerušiti studia a museli brousiti ložiska jako soustružníci kovu.
Přemnohý bohoslovec se již do semináře nevrátil, počet bohoslovců velice klesl a tím hrozí nesmírně nedostatek
kněží, hlavně nyní, když němečtí kněží z pohraničí byli odsunuti.
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Tento tlak budil protitlak. Hned roku 1941 sestavila se v Borohrádku skupina odboje. Vstoupil do ní nebojácně: p.
Josef Baborák, státní cestář v Borohrádku, p. Vladimír Jehlička, odborný učitel, p. Jindřich Šrámek, bývalý
starosta, p. Karel Plachetka, mlynář, p. Oldřich Kořízek, obchodník a pí. A. Písečná.
Bohužel, že byly i oběti. 20.11.1941 zatčen p. Bohuslav Kubec, starosta z Malé Čermné, rodák z Borohrádku a
umučen v Mauthausenu za několik měsíců poté.
1943 prováděny sabotáže.
1944 již otevřeně se pracovalo na osvobození vlasti a navázán styk se skupinami okolními. Spojku prováděl pan
Emanuel Nikl.
Zdejší odbojová skupina vešla ve styk s ruskými partyzány.
Došlo však k zatýkání na okresním úřadě v Rychnově nad Kněžnou.
Ve spojení s tímto zatýkáním p. Frosch, hajný, střelil manželku svou a pak sám sebe, aby živí nedostali se do rukou
gestapa, měli tajnou vysílací stanici a byli velmi činní v odboji. V Borohrádku vyslýcháním byla pověřena Němka
pí. Kosová, ale vše se dobře utajilo.
Vánoce 1944 byly v mnohých rodinách smutné, neboť zatčeno mnoho lidí: p. Josef Šafář, p. Václav Dubský, p.
Karla Hůlová - Polová, p. Rudolf Kába, p. Antonín Čermák, p. Josef Čermák, p. Josef Jílek.
1945 do koncentráku zavezen p. Ant. Hemelík, p. Karel Kučera, p. Ant. Hejný, p. Jan Tylchrt, zdejší vrchní četn.
strážmistr, což působilo na celé okolí dojmem smutným.
V únoru 1945 procházejí Borohrádkem směrem k Hornímu Jelení proudy ruských zajatců pod vedením es es manů.
Mnozí Rusové utekli a stali se partyzány.
Pohled na zajatce byl strašný. V mrazech buď bosi nebo na boso v dřevácích, které ubožákům nohy do krve
odíraly, málo ustrojeni, hladovi a při tom nelidsky týráni. Našinci jak jen mohli zajatce podpořili, když velkomožní
Němci dovolili.
Horní Jelení krásně se k zajatcům zachovalo. Z dovolení Němců se tam vařily i polévky, na které přispívaly obce
okolní, také i Borohrádek. Zmínky zaslouží hornojelenský pan děkan Ant. Zlámal, který obětavě zajatcům sháněl.
30.3. 1945 ve 20 hodin 45 minut přistáli do Borohrádku parašutisté. Jeden dopadl na zahradu pana vrchního
četnického strážmistra Petra Kamyše. Teprve když parašutisté zmizli, tak se telegrafovalo do Hradce Králové.
Přijeli, nenašli však nic.
Mnoho sabotáží touto dobou provedeno hlavně na drahách a to i v borohrádeckém okolí. Hned za Borohrádkem
srazily se vlaky, u Častolovic vlak vykolejil, zrovna tak u Týniště.
Poměry napjaté, Němci sami znervózněni, že Rusové vítězně nyní dobývají ztracených krajů z Východu; na západě
započatá invaze vojsk anglicko – amerických z 5/6 uváděla ve zmatek Němce, Hitlera samého, který se nebál opět
a opět rouhati se Bohu Spravedlivému, že jen jeho národu musí dopřáti vítězství. Pán Bůh spravedlivě zasáhl a
Němce Hitlera oslyšel. Hitler v zoufalství se otrávil, mrtvola jeho spálena. (1945)
Čekalo se nyní, kdy to začne. Mělo se zato, že 30.4. 1945 bude dnem převratu, ale z vůle Boží na přímluvu Panny
Marie byla dnem revoluce první sobota mariánského měsíce května 5.5.1945.
1.5.1945
přinesl kurýr zprávu, že boj za svobodu začne každou minutu.
5.5. 1945
smazány p. Václavíkem německé nápisy.
V sobotu ráno v 8 hodin 15 minut vešli Jos. Baborák a p. Jindř. Šrámek na obecní úřad,
kde byli p. komisař Fr. Lux, p. tajemník Mlynář a obecní zřízenci a prohlásili jménem Národního výboru
v Borohrádku, že se ujímají vlády. V 10 ½ velitel partyzánů Petr jednal s velitelem německé posádky majorem
Rischem o vydání zbraní.
Jednání s Němci bylo dlouhé a bez úspěchu. 4 partyzáni z Horního Jelení opětně jednají, ale jsou sami zatčeni,
protože se ztratilo 20 Němců, kteří hledali v lese munici. Když se ale ukázalo, že těch 20 Němců se schovalo, pak
byli partyzáni propuštěni.
Hůře bylo v Praze, kdy z 5. na 6. května zuřil zoufalý boj Němců v Praze. Mnohé stoleté památky zbořeny, sta
dobrých Čechů pobito. Bylo to hrozné, kdy Pražané bez zbraní téměř holýma rukama měli chrániti Prahu. S pomocí
Boží ani tolik škod se nestalo! Podobně trpěla i jiná města naší vlasti. 6.5. odpoledne byly bombardovány Holice.
58 dobrých lidí našlo smrt, radnice lehla popelem. Při pomoci napadeným Holicům našel hrdinnou smrt za vlast
náš občan p. Stanislav Jiroušek, který 9. května byl v Borohrádku způsobem slavnostním pochován.
Poměry zlé. Velitel partyzánů Petr nabádá stále k trpělivosti, varuje před střílením. Klid obyvatelstva blahodárně
přispěl k dobrému výsledku odboje v Borohrádku, jinak mohlo to dopadnouti jako v Holicích, však už také byla
letadla na bombardování Borohrádku objednána.
Jak to bylo smutné, když 6.5. odpoledne Němci obklíčili Borohrádek, zmocnili se radnice a začali sami čistku. Přes
pondělí byli jako vítězi opětně šlapajíce tepnu našeho národa, ale v úterý ráno naspěch opouštějí Borohrádek jako
poraženi na milost a nemilost vítězů. Pravděpodobně málo se jich dostalo domů, na cestě přemnozí byli odstřeleni.
Vzali odplatu svou.
Rusové a Američané vítání jako osvoboditelé. Dosáhli jsme svobody.
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Parte vtipně prozrazuje radost nad osvobozením národa a pravdivě líčí důsledky této v dějinách nebývalé porážky
německého národa. Pýcha předchází pád.
Bylo po válce. Všichni živě cítili, že Bohu všemohoucímu náleží povinný dík za záchranu. 13.5. 1945 ohlášeny
slavné děkovné bohoslužby za šťastně pro nás skončenou válku. Úřady a spolky zůstaly stranou.
14.5. 1945 bylo vzpomenuto všech padlých a umučených při slavném Requiem.
16.5. 1945 přijel pan prezident Dr. Edvard Beneš do Prahy.

Z redakce zpravodaje:
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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 15.12.2013.
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