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Tříkrálová sbírka 10. ledna 2015 v Borohrádku a Šachově.
Velké poděkování všem,
kteří sbírku podpořili, rodičům, dětem a kolektivu z CZŚ Borohrádek.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 13. 11. 2014
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
1. Zřízení přestupkové komise starostou a jmenování
předsedy a členů v nezměněném složení.
Schvaluje
1. Smlouvu o dílo č. 10/2014 na administraci
projektu „Modernizace a rozšíření sběrného místa
odpadů pro město Borohrádek“ firmou Komplexní
služby a poradenství v oblasti životního prostředí,
Radek Sokol, Rybná nad Zdobnicí 78.
2. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem mobilní
buňky na dobu určitou od 26.11.2014 do
25.11.2015.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04-2014 ze dne
26.06.2014 s firmou VIAPROJEKT, s.r.o. Hradec
Králové na akci „Borohrádek - zastávky BUS +
přechod pro pěší + revitalizace místní
komunikace“.
4. Záměr pokácení jasanu v ul. Kout a provedení
náhradní výsadby vzrostlého javoru.
5. Vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 204/3
trvalý travní porost o výměře 10,947 m2.
6. Zřízení komisí
a) Komise školská
Předseda: Mgr. Iva Přibylová
b) Komise stavební, majetková a pro místní rozvoj
Předseda: Ing. Petr Beránek
c) Komise pro tělovýchovu a sport
Předseda: JUDr. Josef Moravec
d) Komise kulturní
Předseda: Hana Adamcová
e) Komise pro životní prostředí
Předseda: Ing. Petr Kliment
f) Sbor pro občanské záležitosti
7. Užívání závěsného odznaku v zastoupení starosty
při významných příležitostech a občanských
obřadech pro tyto členy ZM: Mgr. Iva Přibylová,
Milan Maček, JUDr. Josef Moravec.
8. Všechny soboty, jako oddávající den s místem
konání obřadní síň městského úřadu.
9. Prodloužení nájemní smlouvy pro p. .. za dodržení
podmínek, že veškeré dlužené závazky budou
uhrazeny nejpozději do 15.12.2014, a do konce
roku 2014 bude zaplacena na příští rok kauce ve
výši 3 nájmů.
10. RO. č. 18/2014 – příjem dotace od ÚP.
11. RO. č. 19/2014 – režijní výdaje na sokolovnu.
12. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č.
14JPO03-0131.
13. Jmenování Mgr. Martina Moravce a JUDr. Josefa
Moravce do školské rady ZŠ TGM.
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Odkládá
1. Vydání stanoviska k projektu rekonstrukce
komunikace v ulici Havlíčkova pověřuje starostu
vyvoláním jednání se zástupci projektantů.
Zamítá
1. Nabídku k pronájmu prostor v bývalém areálu
ŽPSV firmou SALVET, s.r.o., Tuleky 90 a ukládá
starostovi o tomto zamítavém stanovisku
informovat vedení společnosti.
2. Uzavření Smlouvy na zjištění Optimalizace
odběrných míst města zhotovitelem ENVIDENS,
s.r.o., Městská Habrová 1485, Rychnov n. Kn.
3. Prezentaci města ve Zlatých stránkách.
Postupuje k projednání Z M
1. Návrh ceny za svoz a likvidaci TKO na rok 2015 a
doporučuje ji schválit v nezměněné výši 550
Kč/osobu.
Výtah z usnesení rady ze dne 27. 11. 2014
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
1. Zprávu kulturní komise ze dne 24.11.2014.
2. Informaci starosty o jednáních s finančními úřady
ohledně bankomatů.
3. Informaci starosty týkající se revitalizace
administrativní budovy v areálu ŽPSV.
4. Informaci starosty o nabídce k prodeji pozemků
Malijovských v lokalitě pod bývalou pilou směrem
na Žďár.
Schvaluje
1. Dodatek č. 1 ke směrnici č. 2/2013 Reálná hodnota
majetku určeného k prodeji.
2. Přílohu č. 1 Plán inventur na rok 2014 a příl. č. 2.
Jmenování komisí k zajištění inventarizace 2014
ke směrnici č. 3/2011 k provádění inventarizace
majetku a závazků města Borohrádek.
3. Doporučení ZM ke schválení Ing. Eduarda
Machka k jednáním pro územní plánování města.
4. Zaregistrování areálu bývalého ŽPSV do databáze
podnikatelských nemovitostí CzechInvest.
5. Návrh, aby se členové stavební komise seznámili
se stavem areálu bývalé ŽPSV a uskutečnili
prohlídku pro veřejnost.
6. Poskytnutí věcného daru pro DDM Týniště nad
Orlicí.
7. Doporučení finančního výboru Dodatek č. 8.
k pojistné smlouvě číslo 7720645050 prozatím
nepodepisovat.
8. Doporučení pozvat na příští zasedání ZM jednatele
fy ODEKO s.r.o. ing. Všetečku.
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Návrh na vyvolání pracovní schůzky zastupitelů
na den 3.12.2014 v 18:00 hod: v zasedací
místnosti.
10. Záměr pokácení 4 jasanů ohrožujících bezpečnost
na komunikaci I/36, provedení bezpečnostního
ořezu ostatních stromů a provedení náhradní
výsadby aleje vhodnějších dřevin za hranou
silničního příkopu.
11. Rada schvaluje záměr pronájmu zemědělských
pozemků .č. 204/3 o výměře 10.947 m2 a p.č.
523/1, 523/5, 523/12, 523/13, 523/15, 642/10 o
výměře 64.820 m2 v k.ú. Borohrádek
9.

8.
9.
10.
11.

Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 5. 11. 2014
Volí
V souladu s § 84, odst. 1, písmeno 1), zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
Starostu města:
Místostarostu města:
Další členy rady města:

Mgr. Martina Moravce
Milana Mačka
Mgr. Ivu Přibylovou
JUDr. Josefa Moravce
Pavla Zaujece

Zřizuje
V souladu s § 84, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Osadní výbor Šachov
Volí
Předsedu finančního výboru:
Členy finančního výboru:

16.

Hanu Adamcovou
Ing. Martu Susovou
Ing. Pavla Krupku

Schvaluje
1. Komisi pro ověřování voleb ve složení: JUDr.
Josef Moravec, Luděk Vejr, Mgr. Michal Přibyl.
2. Zprávu komise pro ověřování voleb do
zastupitelstva města, konaných ve dnech 10. 10. 11. 10. 2014.
3. Program jednání v předloženém znění.
4. Návrhovou komisi ve složení Mgr. Iva Přibylová,
Ing. Petr Beránek, Pavel Zaujec.
5. Způsob volby starosty, místostarosty a členů rady
aklamací.
6. Počet členů rady 5 (starosta, místostarosta + 3
členové).
7. Volbu zbývajících členů rady najednou „en block“.
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14.
15.

JUDr. Josefa Moravce
Mgr. Jindřicha Vašíčka
Pavla Zaujece

Předsedu kontrolního výboru: Radomilu Pírkovou
Členy kontrolního výboru:
Ing. Jaroslava Ilchmana
Ing. Miroslava Palhouna
Předsedu osadního výboru:
Členy osadního výboru:

12.
13.

17.

Volbu předsedy a členů finančního výboru „en
block“.
Volbu předsedy a členů kontrolního výboru „en
block“.
Volbu předsedy a členů osadního výboru „en
block“.
Delegování
zástupců
města
s pověřením
zastupování dle zákona 128/2000 Sb. § 84
a) V DSO Tichá Orlice - starosta Mgr. Martin
Moravec, místostarosta Milan Maček,
b) V DSO Poorlicka - starosta Mgr. Martin
Moravec,
c) Ve společnosti ODEKO s. r. o., - starosta Mgr.
Martin Moravec,
d) Ve
společnosti
AQUA
servis
a.s.,místostarosta Milan Maček,
e) V Euroregionu Glacensis - starosta Mgr. Martin
Moravec,
f) V ostatních případech statutární zástupce města
– starosta Mgr. Martin Moravec.
Výkon funkce starosty jako uvolněný.
Odložení stanovení výše odměn za výkon funkcí
neuvolněným členům ZM, výborů a komisí a
stanovení počátečního termínu výplaty odměn ke
dni 6.11.2014.
Název nově vznikající ulice „Ke Hvězdě“.
Bezúplatný převod p.č. 881/11 ostatní plocha o
výměře 23m2 odděleného geometrickým plánem
756-93/2013 ze dne 11.07.2014 z pozemku 881/1,
pozemku p.č. 881/12 - ostatní plocha o výměře
4m2 odděleného geometrickým plánem 75693/2013 ze dne 11.07.2014 z pozemku p.č. 881/1 a
p.č. 917/45 - ostatní plocha o výměře 76 m2
odděleného geometrickým plánem 756-93/2013 ze
dne 11.07.2014 z pozemku p.č. 917/1, vše v k.ú.
Borohrádek, z majetku Královéhradeckého kraje
do majetku města.
Záměr darování pozemku p.č. 917/46 odděleného
na základě GP č. 784-100/2014 z pozemku p.č.
917/4 v k.ú. Borohrádek a Smlouva o smlouvě
budoucí ohledně závazků spojených s převodem
pozemku p.č. 435/5 odděleného na základě
geometrického plánu č. 784-100/2014 z pozemku
p.č.435/3 v k.ú. Borohrádek a pozemku p.č.
917/46 odděleného na základě geometrického
plánu č. 784-100/2014 z pozemku p.č. 917/4 v k.ú.
Borohrádek, byly schváleny.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu na oddělení pozemků, sepsáním smlouvy a s
vkladem do katastru nemovitostí ponese město
Borohrádek.
Souhlas města Borohrádek jako zřizovatele ZŠ
TGM s přijetím nadačního příspěvku ve výši
200.000,- Kč od Nadace ČEZ, získaný
v grantovém řízení Podpora regionů pro projekt
Venkovní učebna“.
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Zamítá
1. Protinávrh na veřejnou volbu jmenovitě.
2. Protinávrh na tajnou volbu.
3. Protinávrh na funkci starosty Ing. Petra Beránka.
4. Protinávrh na funkci místostarosty JUDr. Josefa
Moravce.
5. Protinávrh na funkci místostarosty Ing. Petra
Beránka.
6. Protinávrh na volbu členů rady jednotlivě.
7. Protinávrh na členy rady Ing. Marta Susová a Ing.
Petr Beránek.
8. Protinávrh na delegování zástupce obce dle §84,
odst. 2g), zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast.
9. Návrh na posun začátku jednání zastupitelstva na
18:00 hod.

7.

Bere na vědomí
1. Výroční zprávu ZŠ TGM za školní rok 2013 –
2014.
2. Výroční zprávu MŠ za školní rok 2013 – 2014.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 15. 12. 2014
Bere na vědomí
1. Dodatečný slib zastupitelky Radomily Pírkové.
2. Předložené rozúčtování skutečných nákladů roku
2013 na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu a ponechává sazbu poplatku dle čl. 4 odst.
1 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o
místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Borohrádek na rok 2015 ve stávající
výši 300 Kč.
Sazba poplatku za svoz TKO bude po přičtení
pevné částky 250 Kč, dle čl. 4 bod 1a) celkově
činit 550 Kč.
3. Materiál o hospodaření v městských lesích od
ing. Bohuňka.
Schvaluje
1. Program zasedání v upraveném znění.
2. Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová,
Ing. Marta Susová, Luděk Vejr.
3. Účast hostů, Ing. Rostislava Všetečku a
ThMgr. Jana Kunerta na jednání.
4. Darovací smlouvu na poskytnutí finančních
prostředků
ve
výši
100.000
Kč
Římskokatolické farnosti Borohrádek na
opravu varhan v kostele sv. Michaela
Archanděla Borohrádek se zapracováním
úprav.
5. Návrh na způsob hlasování o odměnách
neuvolněným členům zastupitelstva „en block“.
6. Stanoví podle ust. § 72, § 77 odst. 3 písm. b) a
§ 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o
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8.

9.

10.

11.

12.

obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů výši měsíčních
odměn poskytovaných neuvolněným členům
zastupitelstva města takto:
místostarosta:
22.886 Kč
člen zastupitelstva:
541 Kč
člen rady:
1.480 Kč
předseda výboru:
1.300 Kč
předseda komise:
1.300 Kč
člen výboru:
1.060 Kč
člen komise:
1.060 Kč
ZM stanoví podle ust. § 72, § 77 odst. 3 písm.
b) a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
výši
měsíčních
odměn
poskytovaných
neuvolněným členům zastupitelstva města
podle předloženého návrhu při souběhu výkonu
dvou nebo více funkcí se odměna
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne
jako součet zastupitelstvem stanovených
odměn za výkon jednotlivých funkcí.
Místostarostovi se odměny za jednotlivé funkce
nesčítají (vyplývá ze zákona o obcích).
RO č. 21 (narovnání příjmů a výdajů za rok
2014) a zároveň pověřuje správce rozpočtu
provést rozpočtové změny s tím, že RM a ZM
budou s provedenými opatřeními podrobně
seznámeni na nejbližším zasedání.
Rozpočtové provizorium pro rok 2015 ve znění
„Pravidel pro hospodaření s finančními
prostředky města Borohrádek v období
rozpočtového provizoria“.
Pověření JUDr. Josefa Moravce jednáním ve
věci možného odkoupení pozemků od rodiny
Malijovských.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí ohledně
závazků spojených s převodem pozemku p.č.
435/5 odděleného na základě geometrického
plánu č. 784-100/2014 z pozemku p.č. 435/3
v k.ú. Borohrádek a pozemku p.č. 917/46
odděleného na základě geometrického plánu č.
784-100/2014 z pozemku p.č. 917/4 v k.ú.
Borohrádek. Náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu na oddělení pozemků,
sepsáním smlouvy a vkladem do katastru
nemovitostí ponese město Borohrádek.
Souhlas
s vydáním
potvrzení
zániku
předkupního práva na pozemek p.č. st.665
v k.ú. Borohrádek a stavbu, která je součástí
tohoto pozemku. Tato informace bude
poskytnuta vlastníku pozemku a žadatelce o
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vyjádření. Výmaz předkupního práva provede
město Borohrádek.
Neschvaluje
1. Protinávrh přiznat při souběhu funkcí jen tu
nejvyšší poskytnutou odměnu.

VÍTE ŽE…
- byla uzavřena darovací smlouva mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Borohrádek a Městem Borohrádek.
Město se tak stalo novým vlastníkem sokolovny,
- vedení města rozhodlo, z důvodu náhlého vzniku
stavebních závad (lokální odpadnutí omítky stropu),
o uzavření sálu sokolovny do odvolání,
- v sokolovně probíhají základní stavební opravy a
úpravy tak, aby mohly být provedeny veškeré revize
a byl zajištěn bezpečný provoz. Nyní se čeká na
výsledky statického posouzení a návrh řešení opravy
stropu hlavního sálu budovy,
- po dokončení rekonstrukce bytu v sokolovně bude
vypsáno výběrové řízení na pozici správce
sportovních zařízení (sokolovny, kurtů a
fotbalového hřiště),
- zastupitelé města si na svém pracovním jednání
prohlédli areál bývalého závodu ŽPSV, stavební
komise města vypracovala posudek o stavu
jednotlivých budov a dále zajistí možnost prohlídky
areálu i pro zájemce z řad veřejnosti,
- město obdrželo od projekční kanceláře BKN
Vysoké Mýto vypracovanou studii na revitalizaci
bývalé administrativní budovy ŽPSV. Studie řeší
možnost přestavby na bytový dům,
- probíhají jednání se SÚS Královéhradeckého kraje,
AQUA servisem a.s. Rychnov nad Kněžnou,
projekční kanceláří MDS projekt Vysoké Mýto,
ohledně technického řešení realizace nové
rekonstrukce silnice II/305 Borohrádek –
Albrechtice nad Orlicí a přilehlých chodníků
v Havlíčkově ulici,
- byla vedena jednání s finančními ústavy (ČSOB,
Česká spořitelna, GE Money Bank) ohledně
možného zřízení bankomatu v našem městě,
bohužel z důvodů údajné nerentability žádná banka
nechce zatím bankomat v Borohrádku umístit,
- byla uzavřena nová výhodnější smlouva na dodávku
elektřiny a optimalizace energetických služeb se
společností ENERGO LaR, s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou pro areál bývalého závodu ŽPSV,
- zastupitelé města schválili finanční dar na opravu
varhan v kostele sv. Michaela Archanděla
v Borohrádku. Varhany jsou kulturní památkou a
pocházejí z roku 1898,
- byla zřízena nová složka na internetových stránkách
města ZASTUPITELSTVO – INFORMACE PRO
OBČANY – zde je možnost seznamovat se
s připravovaným
programem
pro
jednání
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-

zastupitelstva a s části podkladů k projednávaným
bodům,
bylo vyjednáno snížení poplatků za vedení účtu
Města Borohrádek u České spořitelny Hradec
Králové na období tří let,
Město Borohrádek dokončuje pasportizaci území
pro zapracování dat do Geografického informačního
systému,
byl upraven a aktualizován povodňový evakuační
plán města,
probíhá nezávislá bezplatná analýza pojištění
majetku města,
v případě zájmu o bezplatné doručování zpravodaje
přímo do Vaší schránky se obraťte s požadavkem
na MěÚ k p. Machové M.,
Ing. Petr Kliment na MěÚ Borohrádek bude přijímat
každé pondělí v době od 14 do 17 hodin žádosti o
samovýrobu dřeva v městských lesích Borohrádek.

Mgr. Martin Moravec
Občan a veřejné zasedání zastupitelstva
Na otázku, proč lidé nechodí na veřejná zastupitelstva
obcí, slyším často odpověď, že tam jsou jako diváci, kteří
se mohou k projednávaným bodům vyjádřit až na závěr,
když je vše zastupiteli odhlasováno.
Není tomu tak a zde cituji z Metodického výkladu
Ministerstva vnitra:
„Člen zastupitelstva obce má stejně jako každý občan
obce právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá
stanoviska k projednávaným věcem. V případě občanů
obce toto právo vyplývá přímo z § 16 odst. 2 písm. c)
zákona o obcích. Aby právo vyjadřovat na zasedání
zastupitelstva obce stanoviska k projednávaným věcem
bylo účinně realizováno, je samozřejmě nezbytné, aby
občan obce mohl své stanovisko prezentovat dříve, než
zastupitelstvo rozhodne, tj. než přistoupí k hlasování.“
Máte tedy ze zákona možnost vyjadřovat se aktivně
k projednávaným bodům programu jednání před
hlasováním zastupitelů o jednotlivých bodech, ne až na
závěr zasedání když je vše odhlasováno.

Jak je to v Borohrádku
Již první veřejné zasedání zastupitelstva po jeho ustavení
ukázalo, že nové vedení města nastavilo nový trend a
umožňuje občanům vyjádřit se k projednávaným bodům
před hlasováním zastupitelstva. Je to pozitivní vývoj
v novém volebním období, které snad povede k většímu
zájmu občanů o dění ve městě.
Další pozitivní věcí je, že podklady na jednání
zastupitelstva byly zveřejněny na webových stránkách
města tak, jak to dělá mnoho obcí v ČR a občané si
mohou v klidu utvořit svůj názor na projednávané body a
se svým stanoviskem ovlivnit hlasování zastupitelů.
Občané, je to vaše město, váš majetek, starejte se o něj i
svou účastí na veřejných zasedáních, ne pouze
v komunálních volbách – více hlav více rozumu.
Ing. Miroslav Palhoun
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Informační servis městského úřadu
VZPOMÍNKY
Dne 28. listopadu 2014 uplynulo
pět let, co nás opustil můj manžel,
tatínek a dědeček pan Jiří M a c h.
Stále vzpomínají manželka Květa,
Naďa a Jirka děti s rodinami.
Věnujte mu s námi tichou
vzpomínku. Děkujeme.

Dne 25. února 2015 uplyne osm let,
od doby, kdy nás opustil
pan Vladimír B e r á n e k.
Stále vzpomíná rodina.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo – 12.oo hodin
17.01. MUDr. Miřejovská Dagmar
18.01. MUDr. Nentvichová Eva
24.01. MDDr. Pavlová Simona
25.01. MUDr. Plšková Ivona
31.01. MUDr. Podolská Jana
01.02. MUDr. Pokorná Jaroslava
07.02. MUDr. Pokorná Věra
08.02. MUDr. Seidlová Zdenka
14.02. MUDr. Ptačovská Eva
15.02. MUDr. Přibylová Marta
21.02. MUDr. Skřičková Zdena
22.02. MUDr. Stejskalová Věra
28.02. MUDr. Sudová Simona
01.03. MUDr. Světlík Filip
07.03. MUDr. Šmídová Alena
08.03. MUDr. Štulík Richard
14.03. MUDr. Tancurinová Jana
15.03. MUDr. Vavřičková Hana

Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
zdravotní středisko Rokytnice v Orl. hor.
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Komenského 209, Častolovice
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdr.středisko, Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám.Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 323 152
494 623 775
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 598 205
494 321 740
494 322 706
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 539 225
494 622 550
494 515 693
736 419 151
494 371 782

Nové kontejnery na kov
Město Borohrádek ve spolupráci s firmou ODEKO Týniště nad Orlicí ustavilo na místech vyhrazených pro
separaci odpadů nádoby na další komoditu a to na kov. Plastové nádoby s označením „KOV“ jsou určeny pro
ukládání drobného kovového odpadu. V souvislosti s ukládáním a tříděním odpadu město připravuje realizaci
umístění všech velkoobjemových kontejnerů na sběr a separaci odpadu do areálu bývalé ŽPSV. Myšlenkou je
sjednotit a zjednodušit nakládání s odpadem určeným k separaci. Na jednom místě můžou pak občané vyřešit, krom
komunálního odpadu, uložení všeho, co v domácnostech vyprodukují. Vznikne tak forma zjednodušeného sběrného
dvora, který bude rozšířen i o kontejnery získané z dotace Královéhradeckého kraje v rámci programu „Čistý kraj“.
Jde o 2 kryté kontejnery na velkoobjemový odpad, 1 skladový kontejner na nebezpečný odpad a manipulační
zařízení s havarijní soupravou. Realizace se uvažuje ve II. polovině roku 2015.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ
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Malé ohlédnutí za předvánočním časem…

zpěváčci z našeho města. Pod vedením učitelů Základní
umělecké školy Týniště nad Orlicí si pro své rodiče a

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Advent jsme zahájili slavnostním rozsvícením vánočního
stromu. Asi nikdo nedoufal, že zrovna v tento den bude

ostatní návštěvníky nacvičili hudební vystoupení. Všichni
měli možnost prožít si s nimi chvíle naplněné hudbou i
adventní atmosférou.
chumelit a o to krásnější a magičtější to byl moment.
Strom se rozzářil krátce po 17. hodině v úterý 2. prosince
po proslovu pana starosty Mgr. Martina Moravce. Při
příležitosti se představily děti z MŠ, CZŠ a ZŠ TGM se
svými pěveckými pásmy. V úvodu programu a mezi
vstupy jednotlivých škol zněly koledy v podání
klarinetového tria ZUŠ Týniště nad Orlicí, která má
v Borohrádku svoji pobočku.

Adventní koncert v Šachově
Na adventním koncertě v kostele Nejsvětější trojice

Mikulášská nadílka pro nejmenší
V kině se u příležitosti svátku svatého Mikuláše konala

vystoupil v soboru 13. prosince 2014 Prausův pěvecký
sbor z Rychnova nad Kněžnou.
Vánoční koncert v Borohrádku
V kostele sv. Michaela Archanděla zazněla v sobou 20.
prosince 2014 Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby

Mikulášská nadílka. Tu správnou atmosféru navodily
obrázky čerta, anděla a Mikuláše, které zdobily stěny
kina. Svatý Mikuláš přišel v doprovodu anděla a
nezapomněl ani na dva čerty. Anděl prozradil důvod své
cesty do Borohrádku „ Přišli jsme sem, protože je tu prý
spousta hodných dětí.“
Za krátkou básničku nebo písničku byl každý odměněn a
všichni se pak mohli spokojeně rozejít do svých domovů.
Adventní koncert ZUŠ
Kdo v úterý 9. prosince zavítal do městského kina měl
možnost zhlédnout koncert, který si připravili malí i velcí
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v podání orchestru ZUŠ Týniště nad Orlicí a pěveckého
sboru Carmina z Rychnova nad Kněžnou.
/MěÚ/
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Knižní novinky leden 2015
Dospělí:
Patterson J.
Kempová B.
Jakoubková A.
Větvička V.
Ohlssonová K.
Patterson J.
Tombak M.
Vondruška V.
Klíma J.
Keleová-Vasilová T.
Jo Nesbo
Mlynářová M.
Gordon N.
Sund Axl E.
Pro děti:
Patterson J.
Březinová I.
Študlarová Z.
Vebrová S.
Petrová S.
Peisertová A.
Peisertová A.

Provinilé manželky
Kumihimo
Chceš-li s mužem býti …musíš
s ním i výti..?
Cestou necestou českou krajinou
Oběti ráje
Dokonalá iluze
Jak žít dlouze a zdravě
Ještě že nejsem kat
Smrt podle druidů
Manželky
Přízrak
Chalupářkou z donucení
Tribunál smrti
Hladový oheň
Můj nejhorší školní rok- Jak
jsem přežil šikanu, brokolici a
hadí kopec
Fotbal s Fandou
Pohádky o psech a měsíci
Ducháčkovic rodina aneb
strašidla mezi námi
Hastrmani a hastrmánci
Kamila a zvířátka
Čarodějky WITCH-Jak to
všechno začalo

Výpůjční doba leden 2015
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Výpůjční doba únor 2015
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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Klub důchodců

Vážení občané města Borohrádku,
jistě je vám známo, že v našem městě již mnoho let
působí Klub důchodců, organizace, která svojí činností
přispívá ke zlepšení a zkvalitnění života jeho občanůseniorů. V současné době máme 80 členů, z toho
většinu tvoří ženy. Dovolte mi, abych vás jménem
výboru Klubu důchodců v Borohrádku seznámil s jeho
činností za rok 2014.
Náš klub v současné době řídí výbor v tomto složení:
Pírková Hana, předseda,
Matějíčková Irena, jednatel
Michaličková Marie, hospodář
Karásek Josef, kulturní záležitosti
Revizní komisi tvoří naše členky:
Majáková Marie
Marková Marie
Členové klubu se pravidelně scházejí ve své klubovně
jednou týdně a to vždy ve čtvrtek v odpolední době
mimo měsíců července a srpna. V těchto dvou měsících
však někteří z nich nezahálejí, ale pořádají m.j. i
cyklistické vyjížďky po našem nádherném okolí. Na
schůzkách v klubu projednáváme veškeré organizační
záležitosti a ve zbytku času vždy následuje volná
diskuse a zábava členů. Tato setkání jsou pro
všestranné zájmy ode všech členů velmi kladně
hodnocena.
Výše uvedená činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil a nakonec
uskutečnil i několik dalších akcí pro zpestření našeho
seniorského života.
Nový rok 2014 jsme oslavili 9. ledna, a to setkáním
našich členů v prostorách kina, které jsme si zpestřili
vyprávěním a vzpomínáním na uplynulý rok a vánoční
svátky za hudebního doprovodu naší osvědčené
hudební skupiny Luděk Černý a Jiří Jehlička.
Nedílnou součástí naší činnosti je organizování
poznávacích autobusových zájezdů a to hlavně díky
finančním prostředkům, které nám jsou poskytovány
Městským úřadem v Borohrádku. Za to mu patří vřelý
dík. Rovněž kladně hodnotíme i vstřícnost
kompetentních pracovníků městského úřadu, kteří nám
umožnili zapůjčování prostor místního kina pro naše
plánované akce, které tak můžeme provádět
v důstojném prostředí.
Všechny plánované autobusové zájezdy jsou s ohledem
na fyzickou náročnost členů voleny tak, aby se jich
mohlo zúčastnit co nejvíce zájemců našeho klubu.
Největším problémem při plánování nových akcí je
najít další lokality a místa příštích zájezdů, neboť
většina z nás mnoho hezkých a zajímavých míst v naší
republice již navštívila. Proto vítáme, když někteří
členové našeho klubu svými podnětnými návrhy
přispívají při jejich dalším organizování. Dne 11.4.2014
jsme se zúčastnili hezkého zájezdu do Litoměřic, kde
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jsme navštívili velice zajímavou prohlídku celého
výstaviště plného krásných květin a rostlin, některé si
naší členové vybrali a odvezli domů do svých zahrádek.
Na návštěvu našeho hlavního města Prahy jsme se
vypravili dne 2.6.2014. Nejprve jsme absolvovali
zajímavou vyhlídkovou jízdu lodí po Vltavě a
obdivovali krásu naší Matičky Prahy z trochu jiného
pohledu. Výlet jsme ukončili návštěvou pražské ZOO.
Přestože většina našich členů zde byla již poněkolikáté,
bylo stále se na co dívat a objevovat nové a méně
známé expozice zvířat.
Dne 4.8.2014 se uskutečnil zajímavý zájezd do
Havlíčkova Brodu a posléze do Habrů, kde jsme se
zúčastnili známého vysílání České televize stanice
Šlágr. Zde jsme si mohli i zazpívat a navíc se někteří
naši členové objevili i na televizních obrazovkách.
Tento zájezd byl všemi účastníky hodnocen velmi
kladně.
Je už naší tradicí, že pravidelně navštěvujeme polskou
Kudowu Zdroj. Letos se tento zájezd uskutečnil dne
16.10.2014. Po zajímavé prohlídce města si mohl každý
účastník nakoupit zboží, které na našem trhu vždy
nenalezne.
Při organizování těchto zájezdových akcí vždy dbáme
na co největší využití kapacity obsazení míst
v autobuse, a proto v některých případech doplňujeme
počet volných míst i o další zájemce z našeho města.
Od 26.1. až do dubna 2014 jsme organizovali ve 14-ti
denních cyklech nedělní odpolední čaje, které jsou
velmi oblíbeny. To dosvědčuje i jejich velká
navštěvovanost a to dokonce seniory i z jiných obcí.
Dne 13.3.2014 jsme v místním kině oslavili
Mezinárodní den žen. Zde jsme vyzvedli
nezastupitelnou a záslužnou činnost všech žen v naší
společnosti. Závěr oslavy byl jako vždy ukončen
volnou zábavou doplněnou příjemnými melodiemi a
tancem.
Svátek matek jsme oslavili dne 16.5.2014 v místním
kině, kde pro dobrou pohodu a náladu všem přítomným
zahrála k tanci a poslechu opět naše hudební dvojice
Luděk Černý a Jiří Jehlička hezké melodie. Jako hosté
zde vystoupily sestry Chaloupkovy, které zde
předvedly ukázkovou přehlídku dobových dámských
šatů. I tato akce měla u všech našich přítomných členů
velký úspěch.
Dne 26.6.2014 jsme se sešli na promítání natočených
filmů ze života a činnosti naší organizace v roce 2013,
které nám poskytli naší členové, manželé Dvořákovi.
Za jejich profesionální zpracování dokumentů a ochotu,
s jakou nám toto všechno předvedli, jim patří uznání a
upřímné poděkování.
Tak jako každý rok, tak i letos a to 21.-22.10.2014,
probíhala v městském kině humanitární sbírka šatstva.,
které se zúčastnila i naše předsedkyně Hana Pírková,
která se na tuto akci vždy svědomitě připravuje. I za
tuto záslužnou činnost ve volném čase jí patří velký
dík. Náš klub rovněž pořádal bazárek dětského
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oblečení, o který byl velký zájem. Tato akce se
uskutečnila ve dnech 20.-22.10.2014.
Je už naší tradicí, že každoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Tato akce se konala
v místním kině dne 8.3.2014 a naše blahopřání přijaly
naše členky Hana Pírková, Marta Sedláková a Veronika
Bartschová.
Dne 26.9.2014 jsme popřáli Ivě Jehličkové, Jaroslavě
Sivčákové, Iloně Vondráčkové a Tomáši Vondráčkovi.
Na těchto slavnostních setkáních obdrží naši jubilanti
vždy hezkou kytičku a posléze s nimi setrváme
v přátelském a milém ovzduší. Dovolte mně, abych
všem našim letošním jubilantům touto cestou ještě
jednou popřál do dalších let mnoho úspěchů a hlavně
hodně tolik potřebného zdraví.
Na zimní období jsme do místního kina připravili další
konání odpoledních čajů. Hudbu pro poslech a tanec si
hradíme z vlastních prostředků. Rovněž tak si
financujeme i každoroční ukončení roku, které se letos
uskutečnilo 29.12.2014 v restauraci Na náměstí.
K naší činnosti a životu v klubu za rok 2014 byla
výborem a revizní komisí vypracovaná zpráva včetně
zprávy o hospodaření, která byla projednána a
schválena na výroční členské schůzi dne 21.11.2014 v
místním kině.
Tolik, alespoň krátce, k našemu životu v klubu. Věřím,
že v jeho další činnosti a rovněž v jeho činorodé práci
se budeme snažit pokračovat tak, aby všichni jeho
členové byli po celý další rok 2015 co nejvíce
spokojeni.
Vážení občané, závěrem chci pozvat všechny ty z vás,
kteří dovršili důchodový věk, aby přišli mezi nás a
rozšířili naše řady. A úplně na závěr mi dovolte, abych
vám jménem všech členů klubu, našeho výboru i
jménem svým popřál v novém roce 2015 hodně
pevného zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Josef Karásek

Klub důchodců Borohrádek Vás zve
do městského kina na

„Nedělní odpolední čaje“
Dne 25. ledna 2015 ve 14.oo hodin
Dne 08. února 2015 ve 14.oo hodin
Dne 22. února 2015 ve 14.oo hodin
Dne 08. března 2015 ve 14.oo hodin
Dne 22. března 2015 ve 14.oo hodin
Dne 05. dubna 2015 ve 14.oo hodin
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje BLEKSKOTY
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Nová pravidla
pro kácení dřevin rostoucích mimo les
Od 1. listopadu 2014 nabyla platnosti novela č.
222/2014 Sb., která upravuje vyhlášku 189/2013 Sb.,
jež mění některá pravidla o ochraně dřevin a
povolování jejich kácení, dle zákona 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Povolení není třeba ke kácení dřevin, za
předpokladu, že tyto nejsou součástí významného
krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b)
ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada
nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy, z nichž
někteří jedinci v řadě mohou chybět):
a) O obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130
cm nad zemí.
b) Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem
dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková
plocha kácených zapojených porostů dřevin
nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny
o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130
cm nad zemí.
c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v
katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin.
d) Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v
zastavěném území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň.
V ostatních případech lze povolení vydat jen ze
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo
les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí
obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení
katastrálního území a parcely, doložení vlastnických
práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí,
specifikaci dřevin, které mají být káceny - druh, počet,
popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí
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být udán obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad
zemí a zdůvodnění žádosti. Důležité je také navržení
náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy
vzniklé pokácením dřevin.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí
zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se
rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a
ekologických funkcí dřevin!
K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jež
jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu
ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva,
les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je zapotřebí získat
souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě
pověřeného MěÚ v Kosteleci nad Orlicí, odbor
životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK. K
žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je
potřeba doložit podklady, viz výše. Obdobně nutno
postupovat jedná-li se o památný strom nebo
registrovaný významný krajinný prvek. Ke kácení ve
zvláště chráněných územích, v evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech (soustava Natura 2000) je
nutno závazné stanovisko krajského úřadu.
Ing. Petr Kliment

JSDH Borohrádek
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města, informace,
jejich úkoly a pravomoc.
Základním posláním všech hasičů bez rozdílu, zda jsou
začleněni v jednotce Hasičského záchranného sboru
nebo v jednotkách sborů dobrovolných hasičů měst a
obcí, je chránit život a zdraví občanů a majetek před
požáry a poskytovat jim účinnou pomoc při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech, kdy v
mnoha případech jsou vystaveni ohrožení vlastního
života.
Hasiči města Borohrádek jsou Jednotkou sboru
dobrovolných hasičů. Jako jednotku je zřídilo město
Borohrádek v souladu se zněním zákona o požární
ochraně č. 133/1985 Sb.
V současné době již není úkolem jednotek požární
ochrany pouze hasit požáry. Tak jako všechny jednotky
požární ochrany, tak i borohrádečtí hasiči vyjíždějí k
událostem, kde je ohrožen život lidí, zvířat, kde dochází
k ohrožení nebo větším škodám na majetku, nebo kde
je ohroženo životní prostředí důsledkem mimořádné
události. Zasahujeme tak u požárů, dopravních nehod,
technických havárií, živelných pohrom. Nemalým
objemem zásahových prací jsou tzv. technické pomoci,
kdy jednotka odstraňuje nebezpečné stavy jako
například odstranění stromů spadlých na komunikaci,
otevírání bytů, nebo likvidaci sršních a vosích hnízd.
Nezanedbatelně roste také význam jednotek na poli
civilní ochrany. Další naší činností je starat se o
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bezpečnost nejen našich občanů při konaných
kulturních akcích na plesech a pochodech v našem
městě.
Ke všem těmto zmíněným mimořádným událostem
jako jiné tak i naší jednotku vysílá od 1. listopadu 2014
00:00 hodin nové Krajské Operační a Informační
středisko hasičů v Hradci Králové. Došlo tak k závěru
integrace Okresních operačních středisek v Králové hradeckém kraji a jako poslední ukončilo provoz
operační středisko hasičů v Rychnově nad Kněžnou k
datu 31. října 2014. Veškeré úkoly tak převzalo KOPIS
v Hradci Králové.
Co to pro občany a hasiče v našem městě znamená?
Občan změnu v řízení hasičů takřka nepozná, změna je
minimální. Telefonní čísla tísňových linek jsou
nezměněná, tel. číslo 150 HASIČI a tel. číslo 112 jsou
stále stejná. Výhodou je nová a výkonnější technologie
těchto středisek, dokáží například s přesností na několik
metrů identifikovat volajícího, efektivněji vyslat
jednotky hasičů nebo záchrannou službu, tu přesněji
navést na místo události a zkrátit tak jejich dojezdové
časy. Jedinou změnou je telefonní číslo pro komunikaci
s operačním střediskem v mimokrizových situacích,
jako jsou nahlašování pálení, nebo případné informace.
Tel. číslo Krajského Operačního a Informačního
střediska hasičů v Hradci Králové je 950 530 100.
U hasičů je tato změna zásadním krokem v její činnosti
a v rozvoji. Této změně předcházelo dovybavení
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vozidel novou spojovou technikou, kompletní revize
elektroinstalace vozidel, přeladění radiostanic a antén.
Došlo k proškolení celé jednotky na komunikaci s
KOPIS, která se tímto mění na pouhé odesílání
číselných kódů (statusů) z radiostanic vozidel a
minimální fónickou komunikaci. Toto vše probíhalo na
stanicích hasičů v Rychnově nad Kněžnou a na novém
krajském Operačním středisku v Hradci Králové, kde
se naši hasiči seznámili s operátory tísňových linek a
nechali si vysvětlit nový systém a zodpovědět otázky.
Jejich příjemný a kamarádský přístup nás uklidnil před
obavami, které jsme se změnou očekávali.
V poslední době se na naše hasiče obrací stále více
občanů o radu k jejich problematice, např. při
občanském soužití nebo v případě možného ohrožení
jejich majetku. Bohužel naše jednotka ani velitel
nemají pravomoc k možným výtkám a postihům. Tak
se děje až při vyhlášení poplachu a výjezdu jednotky na
místo události. V tomto případě má velitel zásahu
pravomoc dle příslušných předpisů a zákonů při plnění
úkolů jednotek požární ochrany na místě zásahu.
Každopádně rádi poradíme při Vašich nevšedních
starostech, jak toto řešit a na koho se můžete obrátit.
Jestliže máte důvodné podezření o ohrožení vašeho
zdraví nebo majetku, použijte již zmiňovaná krizová
telefonní čísla. Kontakty a rady jsou stále aktuální a
neustále aktualizované i na našich webových stránkách
www.hasici.borohradek.cz
Velitel JSDH Borohrádek Petr Šrámek
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Změny v registraci vozidel
Dne 1. 1. 2015 vstoupí v účinnost novela zák. č. 56/2001
Sb., která společně s prováděcí vyhláškou významnou
měrou mění pravidla pro registraci vozidel.
Dovolujeme si uveřejnit především ty změny, které se
budou bezprostředně týkat nás vlastníků a provozovatelů
motorových vozidel.
1. Končí tzv. „odhlášky“ či „polopřevody“.
2. Končí schvalování vozidel jednotlivě dovezených ze
zemí EU, tzv. dovozy (v případě doložení
technického popisu vozidla potřebného pro zápis, se
bude jednat pouze o registraci).
3. Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla mezi
původním a novým se uskuteční při jedné návštěvě
registračního úřadu, kde je vozidlo registrováno
doposud (tedy úřad místa původního vlastníka)
 tato změna musí být oznámena do 10 pracovních
dnů od změny vlastníka nebo provozovatele,
 tabulky s registrační značkou se již nebudou měnit,
 nový vlastník - provozovatel na „svůj“ úřad již
nemusí, pouze v případě, že chce oznámit na
vozidle další změnu (např. zápis tažného zařízení,
změnu barvy),
 v případě registrace vozidla nebo změny
provozovatele či vlastníka žádost podaná na
základě plné moci, musí být tato plná moc
podepsána úředně ověřeným podpisem,
 protokol o evidenční kontrole předkládaný k
žádosti o zápis změny vlastníka nesmí být starší 14
kalendářních dnů.
4. Dochází k úpravám při vyřazení vozidla z provozu
(dříve dočasné vyřazení tzv. „depozit“)
 v případě vyřazení vozidla z provozu na dobu delší
než 12 po sobě jdoucích měsíců je vlastník tohoto
vozidla povinen oznámit adresu místa, kde je
vozidlo umístěno a účel jeho využití,
 neučiní-li tak, nejen že mu hrozí pokuta ve výši až
50.000,- Kč (stejně jako u nesplnění celé řady
dalších stanovených povinností), ale vozidlo navíc
zanikne.
5. Přechodné ustanovení zákona - za zaniklé vozidlo
bude považováno i takové, které je v současnosti v
tzv. „polopřevodu“ a do šesti měsíců od účinnosti
zákona (tedy do 30. 6. 2015) nebude podána žádost o
zápis vlastníka do registru, tedy vlastník nebo
provozovatel musí dokončit převod.
Pojem zánik vozidla (dříve „trvalé vyřazení“)
znamená, že vozidlo ztratí technickou způsobilost
k provozu na pozemních komunikacích a nebude již
možné jej opětovně zaregistrovat, ani provozovat na
pozemní komunikaci.
Možnost požádat o značku na přání, nebo třetí kus
přidělené registrační značky (pro nosiče kol) je podle
poslední změny zákona posunuta na začátek roku 2016.

12

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že se jedná o
rozsáhlé změny, které se dotknou široké veřejnosti, jsou
pracovníci registru vozidel Městského úřadu Kostelec nad
Orlicí připraveni poskytnout odpovědi na Vaše případné
dotazy.
Ing. Bc. Ivan Novák, vedoucí odboru dopravy –
obecního živnostenského úřadu Kostelec nad Orlicí

Andrea Kašparová, cestovní agentura
www.caandrea.cz
E-mail: caandrea@email.cz
Tel.: +420 605 485 137
Hradecká 54, 534 01 Holice
Provozní doba. PO – PÁ 9:00-12:00, 13:00-17:00

Nabídky výletů 2015
Poznejme s dr. Václavem Vojtěchem, CSc.
Západočeská lázeňská města a okolí
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb,
Teplá, koupání v lázních
Termín: 8. 5. - 10. 5., cena: 3 790 Kč/os.
V ceně: autobusová doprava, průvodce, 2x ubytování s
polopenzí, balíček na cestu

Technické muzeum Sinsheim v Německu
Historická a závodní auta, motocykly, letadla, lokomotivy
a další
Termín: 25. 4., cena: 1 190 Kč/os. (autobus, průvodce)
Cena nezahrnuje: vstupné (15 euro),
pojištění léčebných výloh do zahraničí

Wroclaw
Metropole Dolního Slezska a jedno z nejkrásnějších měst
celého Polska
Termín: 23. 5., cena: 590 Kč/os. (autobus, průvodce)
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh do zahraničí

Krakow a Wieliczka
Poznejme starobylé město polských králů a největší solný
důl v Evropě - Wieliczku
Termín: 22. 8., cena: 1290 Kč/os. (autobus, průvodce)
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh do zahraničí

Sleva 100,-Kč/os., do 31.1.2015
Nástupní místa:
Holice, Pardubice, Hradec Králové,
další nástupní místa dle dohody
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek
Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 7. listopadu 2014 se uskutečnil den
otevřených dveří naší školy. Řada rodičů a prarodičů
navštívila dopoledne vyučování, nejvíc jich dorazilo do
tříd nejmladších žáků. Odpoledne byl připraven bohatý
program. Hosté si prohlédli práce žáků, fotografie
dokumentující život školy, mohli si zasportovat,
vyrobit si svíčku, stavět modely z Merkuru či ozdobit
perníček. Návštěvníci rovněž obdivovali kostýmy
vytvořené v kroužku zábavného tvoření, netradiční
techniky ručních prací včetně paličkování i šikovnost
žáků při představování možností využití moderní
techniky. Zájemci o přírodní vědy sledovali fyzikální

odpoledne s mnoha podnětnými nápady a postřehy. V
novém kalendářním roce vyjedeme za výměnou
zkušeností na oplátku my.
Výstava výrobků ze stavebnice Merkur
Zásluhou sponzorského daru společnosti ŠKODA
AUTO a. s. žáci pracují v novém kroužku, kde mohou

rozvíjet své technické dovednosti. Zakoupili jsme
stavebnice MERKUR a hotovými výrobky se členové
kroužku pochlubili ostatním.

pokusy, štáb školní televize natáčel reportáž pro
Českou televizi, která se v podobě "telemostu" objevila
ve Zprávičkách na ČT:D. Vystavené kroniky a alba se
staršími fotografiemi potěšily především bývalé žáky
jakéhokoli věku. Žáci 9. třídy připravili pro mladší
spolužáky vědomostní hru Sestav si školu.

Vánoční akademie
Již devatenáctým rokem zpříjemňují naši žáci rodičům,
prarodičům a přátelům školy adventní čas vánoční
akademií. Při té letošní se představili téměř všichni.
Prvňáčci tančili se sluníčky, druháci zvali do cukrárny
na barevné dorty, třeťáci připravili živý betlém,
čtvrťáci vystoupili dokonce několikrát - zazpívali
koledy, recitovali a předvedli ukázku z muzikálu
Mamma Mia. Žáci páté třídy poučili diváky o vývoji
tance, a to od toho pravěkého až po hip hop. Šesťáci
připomněli letošní 75. narozeniny školy originální básní
a zatancovali. Sedmáci nacvičili pohádku v ruštině a
příběh o zvířatech, ve kterém si zahrál vánoční strom

Příběhy bezpráví
Každoročně se zapojujeme do projektu Příběhy
bezpráví. Mezi žáky 9. ročníku jsme pozvali pana
Josefa Smetanu, občana našeho města, který žákům
nejprve přiblížil svůj životní osud a zavzpomínal na
příkoří, která prožila jeho rodina v 50. letech minulého
století. Poté jsme společně zhlédli film 1989: Z deníku
Ivany A., jehož předlohou se stal skutečný deník
osmnáctileté dívky, ve kterém komentuje poslední rok
existence komunistického Československa.
Výměna zkušeností
Dne 24. 11. 2014 navštívilo naši školu 11 pedagogů ze
Základní školy Nové Město nad Metují, Komenského
15. Nejprve jsme hosty provedli po budově a poté
následovalo
představení
našich
každoročních
pravidelných akcí, různých projektů či využití
moderních technologií. Strávili jsme společně příjemné
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úlohu banánovníku. Osmáci sehráli scénku z rodinného
života na téma žákovská knížka a přidali ukázky
několika vtipných poznámek, děvčata předvedla
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moderní tanec. Velký potlesk sklidilo vystoupení
gymnastů, kterého se účastnili i žáci prvního stupně.
Závěr patřil žákům deváté třídy. Deváťáci ve
společenském oblečení, se šerpami a se svíčkami
zazpívali píseň Jsou svátky. Celá akademie byla pod
taktovkou čtyř moderátorů z deváté třídy.
Iva Přibylová
Young Demosthenes
ZŠ TGM Borohrádek se zapojila do VIII.
ročníku mezinárodní prestižní soutěže v řečnickém
umění.
Naši žáci si připravili 1 až 2 minutový monolog na
téma, které si sami vymysleli. Soutěž ve školním
kole probíhala ve dvou kategoriích.
V I. kategorii (6.-7. ročník) se na 1. místě umístila
Zuzana Loufková (6.A), 2. místo obsadil Tomáš Fuchsa
(6.B) a 3. místo získala Denisa Litenová. Ve II.
kategorii (8.-9. ročník) 1. místo obsadila Martina
Krejčíková (8.A) a na druhém místě skončila Nikola
Bozková (8.A).
Všichni byli skvělí. Gratulujeme. Zuzka a Martina
postupují do regionálního kola, které se koná v únoru
2015. Budeme jim držet pěsti, aby postoupily do kola
krajského. Hodně štěstí!
Jan Mareček
Návštěva Hvězdárny a planetária Hradec Králové
Ve středu 19. listopadu navštívili žáci z 2. a 5. třídy
planetárium v Hradci Králové. Jsou zde připraveny
programy pro mladší i starší děti. Druháci pozorovali
souhvězdí na noční obloze, skládali obrázky známých
souhvězdí z molitanových kostek, zhlédli několik
pohádek a zajímavostí o vesmíru, sledovali Slunce
obřím dalekohledem. Žáci 5. třídy nejdříve zhlédli
v kinosále poučné zajímavé filmy o vesmíru, pak jsme
cestou k dalekohledu provedli pokus s Foucaultovým
kyvadlem a přesvědčili jsme se o otáčení Země.
V planetáriu jsme si ukázali hvězdy a souhvězdí
viditelná v danou roční dobu na noční obloze, naučili
jsme se najít sever pomocí Severky. Všem se nám
v planetáriu velmi líbilo a těšíme se na další návštěvu.
Žáci 2. a 5. třídy
The Hour of Code v naší škole
Žáci druhého stupně a páté třídy se v týdnu od 8. do 12.
prosince zapojili do Hodiny programování, anglicky
The Hour of Code. Této celosvětové akce se účastnily
desítky milionů žáků z více než 180 zemí světa. Jejím
cílem bylo ukázat, že základům programování se může
naučit kdokoliv.
Borohrádečtí školáci se nejprve seznámili s celou akcí a
sledovali dvě krátká poutavá videa o Hour of Code a
významu programování, ve kterých hovoří např.
americký prezident Barack Obama, Bill Gates,
zakladatel společnosti Microsoft, či autor sociální sítě
Facebook Mark Zuckerberg.
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Žáci pracující ve dvojicích se následně zábavnou
formou seznamovali s principem programování. Jejich
úkolem bylo vyřešit deset hádanek, prostřednictvím
kterých se učili sestavovat bloky příkazů a vytvářet tak

dílčí části známé hry Flappy Bird. Žáci mohli prvních
devět úkolů plnit jak česky, tak anglicky. Poslední krok
- finální zpracování vlastní verze hry Flappy Bird však museli zvládnout pouze v angličtině.
Za úspěšné zvládnutí úkolů žáci získali odkaz na
vlastní hru a také certifikát. Někteří dokonce pracovali i
na dalších aktivitách připravených pro Hodinu
programování.
Průběh akce v naší škole byl 11. prosince představen
školní televizí prostřednictvím telemostu na ČT:D v
pořadu Zprávičky.
Michal Přibyl
Školní TV na akci Televize v televizi
Školní televize ZŠ TGM Borohrádek již od roku 2012
spolupracuje s Českou televizí. Členové mediálního
kroužku tvoří reportáže pro pořad Zprávičky a webové
stránky ČT24, žáci vystupovali v pořadu Zprávičky a

účastnili se několika akcí pod záštitou České televize.
Tentokrát byli borohrádečtí školáci pozváni do
pražského sídla ČT na Kavčích horách na již třetí
celodenní seminář s názvem Televize v televizi.
Dne 4. listopadu 2014 se v Praze setkaly redakční týmy
z jedenácti školních a studentských televizí z různých
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koutů republiky. Připraven pro ně byl program
zaměřený na zpravodajství.
Po úvodním přivítání generálním ředitelem České
televize Petrem Dvořákem následovala přednáška
zástupců šéfredaktora zpravodajství Michala Kubaly a

Čestmíra Fraňka. Další část byla věnována rozboru
videí zpracovaných přítomnými redakčními týmy.
Úkolem totiž bylo zpracovat reportáž na téma
Komunální volby v obci, kde sídlí naše škola.
Vzhledem k tomu, že v případě naší televize na úkolu
pracovali především nováčci ze šesté a sedmé třídy a
žáky jsme nechtěli zapojovat do průběhu místních
voleb a jejich hodnocení, pojali jsme úkol odlišným
způsobem. Naši mladí reportéři, kameramani a střihači
zpracovali video s názvem Politika očima dětí. S
připravenými otázkami se vydávali za nejmladšími
školáky a zjišťovali, kdo je podle dětí politik, co politik
během dne dělá, co by školáci změnili jako politici

nebo co jsou to volby. Členové školní televize si tak v
praxi vyzkoušeli osvojované dovednosti a vytvořili
video, ve kterém nechybí originální dětské pohledy a
vtipné odpovědi.
Dopolední program byl zakončen besedou s vedoucím
moderátorem pořadu Události Jakubem Železným.
Dále byla připravena exkurze do budovy zpravodajství,
ve které si žáci a studenti mohli prohlédnout několik
studií i newsroom. Rovněž se setkali s dramaturgem
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pořadu Zprávičky Petrem Kopeckým a editorem
Pavlem Benešem, kteří představili možnosti další
formy spolupráce. Kameramani Libor Ungermann a
Tomáš Dusil prezentovali nové trendy v tvorbě
reportáží.
Po teoretické přípravě, besedách a exkurzi přišly na
řadu praktické workshopy, do nichž se žáci v předstihu
hlásili dle svých zájmů. Pod vedením profesionálů se
věnovali práci s kamerou, vyzkoušeli si, co obnáší
práce režiséra či editora, pracovali na zlepšení svého
hlasového projevu, dozvěděli se, v jakém oblečení
vystupovat před kamerou či jak prezentovat televizi na
sociálních sítích. Žáci se rovněž mohli zúčastnit
moderátorské dílny, v rámci které uváděli jeden díl
pořadu Zprávičky.
Program byl zakončen v sále, kde si školáci mohli
prohlédnout různou techniku, vyzkoušet si čtecí
zařízení nebo si obléci různé filmové kostýmy.
Zpětná vazba od České televize, možnost porovnávat
tvorbu dětských a studentských redakčních týmů a
samozřejmě exkurze, workshopy či přednášky pod
vedením opravdových profesionálů jsou pro školní
televize velice přínosné a motivující, za což ČT patří
velké poděkování. Borohrádecký tým se na akci mimo
jiné seznámil s postupem přípravy telemostu, a tak o
dva dny později natočil telemost, jehož prostřednictvím
byl v pořadu Zprávičky představen den otevřených
dveří naší školy.
Michal Přibyl
Ohlasy žáků
Dne 4. 11. 2014 jsme se zúčastnili s mediálním
kroužkem dalšího setkání v České televizi v Praze.
Naším úkolem bylo natočit reportáž o komunálních
volbách. Naše příspěvky jsme spolu s dalšími školami
konzultovali s dramaturgy a moderátory.
Jako vždy byl pro nás připraven bohatý program.
Všichni jsme byli přivítáni ředitelem ČT a poté jsme se
rozdělili do skupin, kde si někteří z nás mohli
vyzkoušet práci s kamerou, další se podívali do
maskéren a byli jsme seznámeni s novými postupy
točení reportáží. Celý den jsme si velice užili a těšíme
se na další setkání.
Michaela Zahajská, 9. třída
V ČT se mi moc líbilo. Zajímavé byly přednášky o
zpravodajství, byla jsem na workshopu moderátorská
dílna, tam jsme si mohli vyzkoušet mluvení na kameru
a také odmoderovat zprávičky na ČT:D.
Anna Haladová, 6. třída
V České televizi se mi líbilo, hlavně se mi líbila
přednáška Jakuba Železného. Byl jsem na workshopu
pro kameramany a editory a tam se mi moc líbilo.
Koukali jsme na reportáže natočené iPhonem a
kamerou GoPro. Zkoušeli jsme si práci se stativy a
kamerami, koukali jsme na programy ke stříhání videí
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přímo v iPhonu a iPadu. Moc se mi tam líbilo a už se
těším na další akci s Českou televizí.
Lukáš Černý, 7. třída

co se změnilo a my učitelé jsme se rádi dozvěděli, kam
naše svěřence zavál osud. Jsme vždy rádi, když na ně
můžeme být pyšní.

Program akce Televize v televizi byl zahájen v sále,
kde proběhly přednášky a kde jsme rozebírali videa.
Poté jsme byli rozděleni na workshopy. Já jsem si
vybrala workshop TV a móda. Ukázali nám kostýmy,
maskérny a různá studia. Byl to velmi užitečný výlet.
Kamila Berounská, 9. třída
Návštěva v ČT se mi líbila. Opět to bylo úplně něco
jiného. Hodně se mi líbily příběhy a rady reportérů,
protože byly opravdu poučné a mohly by se nám do
budoucna hodit. Workshopy byly také hodně povedené
a hlavně bylo opravdu dobré, že jsme si mohli všechno
vyzkoušet a projít.
Já byl na workshopu pro režiséry, který byl opravdu
vydařený. Zkusili jsme si práci režiséra a dozvídali
jsme se, co taková práce obnáší. Prohlédli jsme si
studio, technické věci, a dokonce jsme si mohli zkusit
dirigovat moderátory.
Jaroslav Bártl, 9. třída
V České televizi se mi líbilo. Zaujala mě exkurze po
zpravodajství. Byli jsme také v moderátorské dílně a
zkusili jsme si moderovat, velmi mě to bavilo. Rovněž
jsme se setkali s moderátorem Petrem Srnou.
Zuzana Loufková, 6. třída
V České televizi se mi moc líbilo. Byla jsem na
workshopu kamera a technika, kde nám ukazovali, jak
se stříhá.
Natálie Čejková, 6. třída

Církevní základní škola
Adventní tvoření
v Církevní základní škole v Borohrádku
V pátek 28.11.2014 jsme zahájili přípravy na adventní
čas i v naší škole. Rodiče a žáci nanosili zelené chvojí
na výrobu věnců, děti nasbíraly šišky do truhlíků a
ozdobily vánoční stromeček v hlavní chodbě. Maminky
napekly nádherné perníkové dekorace a mohli jsme
očekávat první hosty. Tentokrát jsme pro ně připravili
ještě více stanovišť, kde si mohli sami vyrobit vánoční
dekorace. Bylo zde i několik prodejních míst, kde si
lidé mohli zakoupit ručně vyráběné ozdoby, náušnice,
šperky a vonné polštářky. Široký sortiment přízdob,
svíček, stužek a dekorací nabídlo květinářství
Rožkových. Dospělé zahřálo svařené víno a mnoho lidí
se houfovalo u pečení vánoček. U trouby bylo obzvlášť
útulno, tak se tam klábosilo.Na této akci se vždy sejdou
absolventi naší školy, rodiče, babičky, sousedé, bývalí
učitelé a spousta dalších lidí, kteří si mají vždy co říci.
Za zvuků vánočních písní si prohlíželi školu, hodnotili,
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Velké poděkování patří všem rodičům a příznivcům
školy, kteří nám pomohli s přípravou, vyrobili krásné
zelené svícny a napekli perníky na prodej. Finanční
výtěžek pro školu bude použit na nákup výtvarných
potřeb pro naše žáky.
Živý Betlém 2014
Pořádáme tuto akci pod širým nebem již více než deset
let a snažíme se, aby byl tradiční biblický příběh
pokaždé v novém pojetí. Tentokrát náš hlavní hrdina –
cestující - zaspal ve vlaku. Přejel svůj domov a dojel až
do Betléma. Spolu s ostatními měl možnost sledovat
narození Ježíška, jeho rodiče Josefa a Marii, pastýře a
na konec i tři krále. Vystupující žáci měli bezdrátové
mikrofony, byli tedy krásně slyšet při pohybu po scéně
i v plenéru. Na tomto představení tradičně vystupují
všichni žáci naší školy. Letošní ztvárnění mělo velký
úspěch a přišlo se podívat opravdu mnoho lidí. Celé
představení
přijel
dokumentovat
i
fotograf

z Rychnovského deníku pan Vojtěch Podstavek. Dva
dny po Betlému vyšel v těchto novinách článek
s fotkami. Kolem školy byly ohrady s živými zvířaty.
Děti si mohly pohladit ovce, kozy, poníka nebo malého
králíčka Sněhurku. V další ohradě všichni obdivovali
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husy, slepice a kohouta. Naši hosté si mohli zároveň
prohlédnout celou školu, současně s Živým Betlémem
pořádáme i den otevřených dveří. Kdo chtěl, ochutnal
svařené víno nebo se zahřál teplým čajem. Betlém,
který hrajeme vždy dvakrát za sebou, se velice vydařil.
Děkujeme všem lidem, kteří se podíleli na jeho
pořádání. Všichni zúčastnění to dělají dobrovolně a bez
nároku na finanční odměnu.
Děkujeme všem dětem, pedagogům a přátelům školy,
kteří se podíleli na přípravě a jednotlivých
vystoupeních, jak před školou, tak v DD Borohrádek a
pro MŠ Borohrádek, děkujeme za příkladnou
reprezentaci a propagaci CZŠ Borohrádek.
Dále děkujeme:
Ekofarma „Bílý mrak“ Šachov – rodina Susova
zapůjčila a dovezla husy a ovce, pan Karel Koblasa z
Dolního Jelení zapůjčil kozy, Ekofarma Podstavek
zapůjčila slepice a kohouta, pan Karel Poláček z Velin
půjčil poníka a rodina Vernerova z Velin zapůjčila
králíka, firma Stavitelství Kašpar půjčila palety na
stavbu ohrad a auto na odvoz nábytku, firma AL lešení
– Stanislav Kadrmas zapůjčila a postavila podium,
svážela a rozvážela zvířata, pan Zdeněk Mimra přivezl
poníka, se stavbou ohrad a podia pomohli: Jakub
Jindra, Přemek Sedlák, Jaroslav Kolařík a Ondřej
Morávek, celou scénu ozvučil pan Pavel Dyntar, pan
Vladislav Morávek provedl drobné opravy v budově
školy a Městu Borohrádek děkujeme za stromeček.
Vánoční besídka v CZŠ
Jako každým rokem jsme se všichni sešli poslední den
před vánočními prázdninami v tělocvičně školy a u
ozdobeného stromečku zpívali vánoční písně a koledy.
Každý přinesl cukroví nebo jiné občerstvení a
nedočkavě jsme čekali na rozdělování hromady dárků,
která se tyčila pod stromkem. Čestnou úlohu těch, kdo
dárky rozdělují opět zaujali páťáci a potom to vypuklo.
Každý se těšil ze svého dárku, ale také po očku
sledoval reakci toho, komu dárek sám daroval. U nás to
totiž chodí tak, že si na začátku prosince ve třídě
losujeme tajným losem spolužáka, kterému koupíme
dárek. Dárků potom můžete dostat několik (jako

Zápis do 1. ročníku
V sobotu 17. ledna 2015 od 9.00 do 11.00 hodin
proběhne zápis do 1. ročníku. Děti projdou
jednotlivými stanovišti, kde bude hodnocena jejich
řeč, jemná motorika, matematické a výtvarné
dovednosti …. Těšíme se na setkání s rodiči a
budoucími prvňáčky.
Církevní základní škola

Mateřská škola Borohrádek
Poděkování
Mateřská škola Borohrádek děkuje paní Lence
Kašparové a jejímu manželovi panu Josefu Kašparovi firma Střechy 3D, paní Janě Laluhové a jejímu
manželovi panu Rudolfu Laluhovi - firma LAGA
s.r.o., a paní Tereze Vojnarové a jejímu manželovi
panu ing. Miloni Vojnarovi - firma LUMIUS spol.
s r.o. za nakoupení krásných hraček pro děti z 1. třídy
mateřské školy, které obohatí jejich hry a tvořivé
činnosti.
Mikulášská nadílka
V pátek 5.12. navštívil mateřskou školu Mikuláš, anděl
a čerti. Přinesli dětem spoustu dobrot a také byli
zvědavi, jak byly celý rok hodné. Děti se pochlubily
písničkou nebo básničkou, kterou si pro ně připravily.
Děkujeme Základní škole T.G.Masaryka za organizační
zajištění této akce.
Návštěva v Církevní základní škole Borohrádek
Ve středu 17. prosince byly děti z mateřské školy
pozvány do CZŠ na hraný "Betlémský příběh", který se

někdo odešel s prázdnou. A o to přeci jde, radost dávat
a těšit se z toho.
žáci páté třídy CZŠ
Tříkrálová sbírka 2015
Dne 10. ledna 2015 proběhla v Borohrádku a Šachově
tradiční Tříkrálová sbírka – výtěžek 21.090 Kč bude
použit podle schváleného záměru na podporu činnosti
Stacionáře sv. Františka v Rychnově n. K. pro lidi s
mentálním postižením, kombinovaným postižením a
seniory, rodiny s více dětmi ve městě a regionu, rodiny
s postiženým dítětem a rodiny v nouzi.
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dětem velmi líbil a na každoroční představení se vždy
těší. Děkujeme Církevní základní škole Borohrádek za
pozvání a hezký zážitek.
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Vánoční den v mateřské škole
V úterý 16. prosince se v mateřské škole uskutečnil
vánoční den.
Paní učitelky společně s dětmi připravily pro rodiče
občerstvení. Dopoledne byla pro děti připravena

stromečků. Občerstvili se, ochutnali kávu nebo čaj,
popovídali si s rodiči druhých dětí. Děti ukázaly
rodičům nové hračky, které našly pod stromečkem.
Společně jsme tak prožili hezké odpoledne.
Lyžařský kurz
Z Mateřské školy Borohrádek se přihlásilo 12 dětí na
lyžařský kurz organizovaný lyžařskou školou Ski
Fanatik ze Slatiňan, který se uskuteční v zimních
měsících ve středisku Jedlová v Deštném v Orlických
horách.
Ředitelka mateřské školy Iva Jehličková

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
nadílka hraček. Přivítali jsme pana starostu Martina
Moravce a pracovnice Městského úřadu Borohrádek,

kteří nám svojí návštěvou udělali radost. V poledne

paní kuchařky připravily slavnostní oběd a po krátkém
odpočinku jsme uvítali rodiče, kteří se sešli v každé
třídě se svými dětmi u rozsvícených vánočních
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Turnaj – Choceň - mladší přípravka
V neděli 30. 11. 2014 jsme jeli do Chocně na další
halový turnaj. V základní skupině nám byly přiděleny
týmy: Choceň A, Česká Třebová a Letohrad. Byli
jsme zvědaví, jak se nám bude dařit i v tomto turnaji.
Cestou do Chocně byla nálada výborná a všichni se
dost těšili. První zápas nás čekalo družstvo Chocně A.
Po dobu celého utkání nám Choceň utíkala vždy o
jeden gól a naši hráči dotahovali. Naštěstí se nám
podařilo pokaždé na jejich branku odpovědět, a tak se
zrodila první remízka 2:2. Následovala pauza a po ní
Česká Třebová. Tento zápas byl velice těžký a kluci i
děvčata se velice nadřeli na další remízku. Byl to zápas,
ve kterém se hodně bojovalo o každý míč. Hned na
začátku jsme měli poměrně dost šancí, ale bohužel jsme
neměli seřízenou mušku. Takže jsme nakonec byli rádi,
že jsme vydřeli remízku 1:1. Do posledního zápasu
jsme šli se dvěma body a potřebou vyhrát, pokud jsme
chtěli pomýšlet na lepší umístění v turnaji.
Museli jsme zvítězit nad Letohradem. Hned na úvod
utkání jsme měli pár slibných šancí, ale nepodařilo se
nám je proměnit. Na hráčích byla znát velká nervozita,
která se na jejich hře projevovala až abnormálně.
Naštěstí nám v tomto zápase nahradila naše elitní
střelce Natálka Janečková a dala svůj nejdůležitější
gól v turnaji. A tak se nám podařilo Letohrad udolat
výsledkem 1:0. Musíme říci, že to byl infarktový závěr,
ale podařilo se nám ho zvládnout . Po tomto zápase
jsme se vyhoupli na druhé místo ve skupině, a tudíž
jsme se posunuli do bojů o medaile. V semifinále jsme
narazili na vítěze druhé skupiny a jak se nakonec
ukázalo i celého turnaje Nemošice. V tomto zápase
jsme úplně vyhořeli. Chyběl nám důraz v osobních
soubojích, nedostávali jsme se do zakončení a celkově
se nám absolutně nedařilo. A tak přišlo zasloužené
vítězství Nemošic 4:1. Tento výsledek nás posunul do
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bojů o třetí místo. Tam jsme opět poměřili síly
s Chocní A. Byl to opět zápas, kdy se nám nedařil
přechod do útočné fáze a soupeři jsme dávali až dost
prostoru pro kombinaci a střelbu. Choceň toho využila
a dvěma góly, na které jsme nenašli odpověď, nás
odsunula výsledkem 0:2 na celkové čtvrté místo
v turnaji.
Odvážíme si cenu za nejlepšího (nejužitečnějšího)
hráče turnaje, kterou získal Matyáš Grulich gratulujeme.
Pokud tento turnaj shrneme, tak jsme vydřeli krásné
čtvrté místo. Naší hráči neměli dnes svůj den, nedařily
se nám přihrávky a kombinace, vychýlená muška byla
opravdu znát. I přesto patří všem poděkování.

Mikulášská nadílka
Dne 4. 12. 2014 jsme absolvovali poslední letošní
trénink naší fotbalové přípravky. Tento trénink je
každoročně spojen s návštěvou čertů. Děti očekávaly
příchod Mikuláše a byly v jakémsi napětí. Na všech
našich hráčích byla vidět nervozita a všichni se neustále

Naše sestava: Radek Sazima, Sebastian Kapusta,
Matyáš Grulich, Natálie Janečková, Kryštof Koželuh
Tomáš Forejtek, Petr Bagár, Veronika Lifková, Jan
Morávek, Filip Kocka,
Trenéři: Sazima Radek, Miroslav Kapusta
Vedoucí družstva: Grulich Libor
Konečné pořadí:
1.místo–Nemošice,
2.místo–Lanškroun,
3.místo–Choceň A,
4.místo – Borohrádek,
5.místo – Letohrad,
6.místo – Vysoké Mýto,
7.místo – Česká Třebová,
8.místo – Choceň B.

rozhlíželi, odkud asi přijdou. Příchod čertů byl se
zvukovými efekty a náhle se atmosféra v sokolovně
změnila. Některé děti pobrekávaly, jiné nevěděly kam
se schovat, a některé nedávaly strach najevo. Po
příchodu Mikuláše s čerty přistál v sokolovně
pergamen. Mikuláš začal postupně číst jména hráčů a ti
před něj přistupovali. Někteří šli sami, i když se jim
často třásla kolena. Některé musel doprovázet trenér,
ale postupně se před něj postavili všichni. Pár hráčů
muselo ukázat své fotbalové dovednosti, jiní zase
museli slíbit, že budou trénovat i sami doma. Byli tu i
tací, kteří museli slíbit, že změní svůj přístup
k tréninkům. Každý z hráčů za odměnu dostal od čertů
balíček a nakonec následovalo ještě společné foto. Na
závěr jsme čertům a Mikulášovi zamávali a tím pro
naše hráče skončila úspěšná podzimní část sezony.
Závěrem, bychom chtěli hráčům, ale i jejich rodičům
popřát krásný zbytek tohoto roku, příjemné prožití
svátků vánočních. Doufáme, že se v následujícím roce
opět všichni sejdeme na prvním tréninku.
Radek Sazima a Mirek Kapusta
Halový turnaj - ESAB CUP

Výsledky:
Borohrádek-Choceň A
(Matyáš Grulich, Filip Kocka)
Borohrádek-Č. Třebová
(Matyáš Grulich)
Borohrádek-Letohrad
(Natálie Janečková)
Borohrádek-Nemošice
(Kryštof Koželuh)

2:2
1:1
1:0
1:4
Kapusta Miroslav
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Máme za sebou poslední halový turnaj v tomto roce,
který se konal dne 6. 12. 2014 ve Vamberku. Jednalo se
o tradiční ESAB CUP pro mladší přípravku, kterého
se pravidelně účastníme. Do základní skupiny nám byly
přiděleny týmy Baník Vamberk, FK Náchod modrý,
Sokol Třebeš dívky.
Celý turnaj jsme zahajovali s domácími borci a
nemusíme říkat, jak důležité utkání to pro nás bylo.
Proti Vamberku jsme začali hodně zhurta, soupeře
jsme napadali a nedovolili jim jakkoli tvořit hru. Od
začátku jsme diktovali tempo a určovali směr hry a
proto výhra 4:1 je zasloužená. Druhý zápas nás čekal
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tým dívek z Třebše. Měli jsme opět spoustu šancí, ale
nebyla ani nouze o osobní souboje, které jsme sváděli
hlavně u mantinelu. Snažili jsme se zaměřit na
zakončování a to se nám podařilo dostatečně. Sokol
Třebeš jsme porazili vysoko 5:0. Ve třetím a zároveň
posledním našem utkání skupiny jsme poměřili síly
s Náchodem. Tento zápas byl asi nejtěžší zápas
skupiny a chtěli jsme ho vyhrát. Na hráčích byla vidět
chuť a touha po vítězství. Jelikož naše obrana soupeře
nepouštěla do příliš šancí a když už, tak je zastoupil
dobře chytající Ráďa, proto byla šance uhrát nějaký
dobrý výsledek. Vítězství 2:1 bylo opět zasloužené.
Tato výhra znamenala postup do další fáze turnaje
z prvního místa a to s devíti body a výborným skóre
11:2
V další části turnaje a bojích o medaile nás čekaly
týmy, se kterými jsme poměřili síly minulý týden na
turnaji v Chocni. Jednalo se o TJ Lanškroun a SK
Nemošice. Proti prvnímu z této dvojice jsme nastoupili
proti Lanškrounu. Můžeme říci, že se opět bojovalo a
celý tým dřel. Měli jsme spoustu šancí, ale ne a ne vsítit
ten jeden důležitý gól. Myslím, že jsme soupeře k naší
bráně moc nepouštěli, ale stejně se Lanškrounu

hráčů a tímto výsledkem a obzvláště předvedenou hrou,
překvapili snad všechny přihlížející včetně nás.
Pokud to shrneme, tak se náš tým po výborném
výkonu umístil na velmi pěkném 3. místě, kdy o
pořadí na prvních třech místech rozhodlo pouze
skóre. Gratulujeme a za velmi pěkný zážitek i
děkujeme. Zároveň si odvážíme cenu pro nejlepšího
brankaře turnaje, kterou získal Ráďa Sazima.
Naše sestava:
Sebastian Kapusta, Radek Sazima, Matyáš Grulich,
Dominik Sedlák, Jan Morávek, Filip Kocka, Natálie
Janečková, Veronika Lifková, Adéla Sedláková
Naše výsledky:
Borohrádek – Vamberk
4:1
(Grulich Matyáš 3x,Kocka Filip 1x)
Borohrádek – Třebeš dívky
5:0
(Grulich Matyáš 2x, Kocka Filip 2x, Sedlák Dominik 1x)
Borohrádek – Náchod modrý 2:1
(Grulich Matyáš 2x)
Borohrádek – Lanškroun
0:1
Borohrádek – Nemošice
3:1
(Grulich Matyáš 3x)
Celkové pořadí:
1. místo Lanškroun, 2. místo Nemošice,
3. místo Borohrádek, 4. místo Náchod modrý,
5. místo Náchod bílý, 6. místo Rychnov n/Kněžnou,
7. místo Vamberk, 8. místo Třebeš dívky
Trenéři: Sazima Radek,Kapusta Miroslav
Vedoucí družstva: Grulich Libor
Radek Sazima a Mirek Kapusta

nakonec podařilo nám ten jeden gól dát. Byl to gól,
který byl velmi smolný, a v konečné fázi nás stál první
místo. Bohužel se nám nepodařilo na tento gól i přes
vyvinutý tlak odpovědět, a tak jsme tentokrát odešli
poraženi 1:0. Druhý zápas byl asi ten nejtěžší z celého
turnaje. Bylo to s týmem SK Nemošice, který v tomto
turnaji nenašel přemožitele a který nám i minulý týden
uštědřil lekci z produktivity. Před tímto zápasem již
bylo jasné, že nemůžeme skončit hůř než třetí. Hráčům
jsme před začátkem řekli, že již není co ztratit a ať hrají
tak, aby odešli i po tomto zápase se vztyčenou hlavou.
Před zápasem jsme ještě udělali drobnou, ovšem jak se
později ukázalo, důležitou změnu – nastoupili jsme se
třemi obránci a jen jedním útočníkem. Hned po
úvodním hvizdu jsme se do Nemošic pustili a již od
prvních vteřin jim doslova ukázali, kdo bude na hřišti
pánem. Naši borci jezdili, jak se říká po pr….zadku 
a výhra 3:1 pro naše BORCE byla opět zasloužená.
V tomto zápase bylo vidět abnormální nasazení všech
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TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Mikulášské zápasnické medailové nadělování
Jedním z posledních turnajů, kterého se zápasnici

z Borohrádku v roce 2014 zúčastnili, byl Mikulášský
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turnaj v zápase řecko – římském, který se konal
v Krásné Lípě. V ten samý termín se konal i
mezinárodní turnaj v zápase ve volném stylu v městě
Woluw v Polsku, kam rovněž borohrádečtí sportovci
odcestovali.
Sedmičlenná výprava se v Krásné Lípě na
zápasnických žíněnkách dobře prezentovala a „nechala
si nadělit“ čtyři zlaté a po jedné stříbrné a bronzové
medaili. Ze 125 účastníků ze 14 oddílů je to pěkný
výsledek. Zlato pro borohrádecké barvy vybojovali:
SEDLÁK Jakub, ŠKOP Filip, SUS Richard a

vyzápasila čtyři zlaté jednu stříbrnou a jednu
bronzovou medaili.
Nejcennější kov vyzápasily KUBOVÁ Kateřina,
SEMRÁDOVÁ Elen, RAKOVÁ Pavla a TYROL
Vlasta.
Stříbro vybojovala DAVIDOVÁ Kateřina a výčet
úspěchů podtrhla třetím místem TOBOLKOVÁ
Simona.
Tím úplně posledním zápasnickým turnajem byl již
tradiční oddílový Vánoční turnaj, který se konal
v sokolovně v neděli 14.12.2014. Tento oddílový turnaj
byl rozšířen o závodníky z Hradce Králové a Rtyně v
Podkrkonoší. 22 závodníků předvedlo pro své rodiče a
známé, co vše se doposud naučili. O samotný výsledek
ani tak moc nešlo, přesto závodníci předváděli pěkné
sportovní výkony, které diváci oceňovali potleskem.
Součástí turnaje bylo občerstvení v podobě vánočních
„dobrůtek“, které prostřednictvím rodičů přinesli
samotní závodníci. Všichni závodníci dostali diplom a
perníkovou medaili.
Trenéři rovněž vyhlásili i nejúspěšnější zápasníky pro
rok 2014. Tím se stali Kateřina KUBOVÁ a Filip
ŠKOP.
Posledním vánočním dárkem, který dostali zápasníci od
svých trenérů, byla návštěva Aquacentra v Pardubicích.

UHNAVÝ Adam, stříbro: KRUPKA Jakub a bronz
přidal ke konečnému součtu SUS Ondřej.
Výprava, která se zúčastnila turnaje v Polsku, se
doslova „opičila„ po svých kolezích. Rovněž totiž

Závěrem dovolte, aby všichni zápasníci popřáli
občanům Borohrádku hezké prožití vánočních svátků a
do roku 2015 hodně moc zdraví a štěstí.
Radek Hemelík

Z borohrádeckých kronik
Vzhledem k tomu, že v letošním roce uplyne 70 let od ukončení II. světové války, připomeňme si období války i
nahlédnutím do borohrádeckých kronik.
Začínáme vzpomínkami pana děkana Josefa Kašpara ve farní kronice. Válečná léta a období těsně po válce popisuje na
dvou místech. První je nazváno „Stále válka“ a druhé „Okupace“.
„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 ně,. 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.
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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.
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.
Bylo po válce. Všichni živě cítili, že Bohu všemohoucímu náleží povinný dík za záchranu. 13.5. 19454 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.

22

Zpravodaj 1/2015

16.5. 1945 přijel pan prezident Dr. Edvard Beneš do Prahy.
MNV v Borohrádku
Místo obecních úřadů zavedeny místní národní výbory s předsedou v čele. Prvním předsedou byl bývalý starosta p.
Jindřich Šrámek, kterého vystřídal p. František Škop, obchodník v Borohrádku č. 13, který za své komunistické
přesvědčení úpěl 3 roky v koncentračních táborech – spoluvězeň vsdp. Msgra Aloise Tylínka, dnes náměstka primátora
hlavního města Prahy.
Ve výborech zastoupeny 4 strany: komunistická, socialistická národní, lidová a sociálně demokratická. Vedení téměř
všude měli komunisté. Jednání někdy bylo obtížné, protože doba nevykvašená.
Se strany Lidového domu v Borohrádku byly mnohé starosti a nepříjemnosti. Sokolovna už dávno byla vrácená svému
účelu, Lidový dům držel MNV a trvalo dosti dlouho, než faráři odevzdány klíče.
Lidový dům měl být zabrán pro tělocvik. Návrh tento prosazoval p. MUDr. Arnošt Dittrich, zdejší obvodní lékař.
Jednání nešlo žádnou úřední cestou, jeť Lidový dům majetkem fary, ať stojí na farní zahradě. Lidový dům byl dán „k
lepšímu“ občanstvu na veřejných schůzích MNV a tak mylně po jistou dobu veřejnost byla proti Lidové straně, která
s tím neměla opravdu nic společného, což bylo konstatováno. Jednání proti Lidovému domu bylo rozumnými lidmi
odsouzeno.
Když se mluví o Lidovém domě, bude zajímavé, k čemu byl použit. Pro zabrání měšťanky pro Hitlerjugend lidový dům
byl pronajat jako skladiště měšťanské školy. Krásná stavba měšťanky stála téměř 5 000 000 Kč.
Lidový dům 1944 proměněn na budovu školní, gymnazisté z Berlína měli zde několik tříd.
1945 v únoru rychle Hitlerjugend opustila Borohrádek a Lidový dům opanovali vojáci na ústupu z Ruska jako kasárny až
do převratu do 8.5. 1945, kdy spěšně utíkali z Borohrádku.
Sotva se odstěhovali vojáci, tak Lidový dům se naplnil Němci a kolaboranty z Borohrádku. Bylo jich tam asi 30. Ženy
spaly dole, muži měli zvláštní ložnice upraveny z galerie. Pak se tito přestěhovali do zámku.
Kratší čas Lidový dům byl kasárnami našeho vojska, které zde čekalo, než šlo konati vojenskou povinnost do pohraničí.
Na konec byli v Lidovém domě ubytovaní i ruští vojáci.
Teprve nyní Lidový dům MNV byl dán do pořádku, ale jakž už vzpomenuto, klíče dostal farář, jako dosavadní držitel až
po mnohé urgenci. Stále těžké poměry pro kněze, pro církev katolickou.
Konečně mohla se postaviti místní organizace Československé strany lidové v Borohrádku, aby mohla býti také
obsazena místa v MNV.
Lidová strana nemůže naříkat, svou čest si uhájila. Předseda strany Msgre. Dr. Jan Šrámek byl přece 6 let v cizině, kamž
se odebral jako stařec téměř 70 letý. Stal se obhájcem prezidenta Dra. Edvarda Beneše. Jest velikým státníkem, kterého
nám cizina závidí. Sám Stalin má velikou úctu k Msgru. Dr. Šrámkovi. Osobnost Šrámkova jest pýchou každého
lidovce.
V srpnu 1945 slaveny 75 narozeniny předsedy strany Msgra Dr. Jana Šrámka v Lidovém domě.
V září 1945 uspořádána krásná oslava sv. Václava besídkou s pestrým programem.
V říjnu se zapojila strana do oslavy znovuposvěcení navráceného zvonu Maria.
V říjnu 1945 byl pozván na schůzi p. poslanec Karel Říčař z Voděrad.
V listopadu a v prosinci měl pěkné schůze bývalý ministr p. ing. Dostálek z Prahy tč. v Kostelci n.O.
V únoru 1946 vsdp. prof. Dr. Karel Krčmář, salesiánský kněz, major italských partyzánů celé odpoledne měl velmi
poutavou přednášku o svých zkušenostech a o obětech našinců za okupace.
Pomalu se schylovalo k volbám, které byly vypsány na 27. květen 1946. Před volbami měl veřejnou schůzi poslanec NS
p. Karel Procházka, řídící učitel ze Skalky u Dobrušky. Vyložil program Lidové strany způsobem, který nebyl zrovna
příjemný přítomným komunistům, ač všechny jejich dotazy zodpověděl.
Volby dopadly ve prospěch komunistů. I v Borohrádku dostali komunisté dobrou polovinu hlasů, druhou stranou jsou
čeští socialisté něco přes 200 hlasů, pak lidovci skoro 200 hlasů a naposled sociální demokraté asi 100 hlasů. Předsedou
zůstal p. František Škop. Aby se dal průchod pravdě, musí se říci, že v Borohrádku komunisté vládnou spravedlivě,
udržujíce v obci klid.
MNV vzal záštitu jak při znovuposvěcení kostela i zvonu.
Zdůrazniti se musí, že p. předseda Fr. Škop velmi krásně mluvil jak při znovuposvěcení zvonu tak při znovuposvěcení
kostela. Řeči jeho byly bezvadné, povznášející.
Vrácený zvon v Kostelci, tak zněla radostná zpráva pí. Škopové, manželky páně předsedovy a pí. Rázkové, manželky
politického vězně. To byla opravdu veliká radost. Pak jsem dostal zprávu písemnou.
13.6. 1945 jsem se rozjel pro zvon. Byl v chodbě staré radnice společně se sochou T.G. Masaryka, která stála před
gymnáziem a s bustou Masarykovou ze školy práce. Zvon tedy na světě. Škoda, že naraženo ucho v hlavě zvonu. Zvon
zavezen hned do továrny p. Jos. Kaplana, aby se část uražená autogenicky spojila. Zvonovina však se spojiti nedala. I
ptal jsem se Chrámového družstva, které doporučilo továrnu Manouškovu v Brně. Když jsem všecko vysvětlil
v nákresech, továrna odpověděla v ten smysl, že zvon s touto chybou může být zavěšen, ale pro větší jistotu aby se
zavrtal do hlavice zvonové šroub. Dělníci tovární odřekli takovou práci konat. Já jsem byl svolný nechat zvon tak, jak
jest. Poslední týden před svěcením jeden dělník přes varování druhých šroub do hlavice zavrtal, zavrtaný nahříval ohněm
a ohýbal. To se stalo osudným. Zvon bohužel praskl. Sám továrník mi to přišel povědět, já dřívějším zprávám ani věřiti
nechtěl. Teď se ukázalo, že všecko jest pravdou. Svěcení oznámené, světitel vsdp. kanovník Finda z Hradce Králové
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pozván, hrozný poprask, že ze slavnosti sešlo. Byly to nyní těžké chvíle. Někomu lézti do svědomí nelze, ale hrozná
skutečnost dobrému panu továrníkovi Kaplanovi dala myšlenku zachrániti situaci. Podařilo se mu pásem zvon stáhnouti,
a když kladkou zvon na trám vytáhl, seznal k velké radosti, že zvon zvoní. Hned mi to telefonicky sdělil a já přišel zvon
poslechnout. Situace zachráněna, připravená slavnost se vydařila.
Svěcení zvonu 21.10. 1945
Radost ze zachráněného zvonu „Maria“ musela se projeviti slavností. Za kazatele i světitele byl zvolen rodák z Velké
Skrovnice vsdp. prof. Dr. Karel Krčmář, major italských partyzánů z kongregace saleziánův. Na neštěstí v Itálii
nebezpečně onemocněl a vrátil se hodně pozdě. Na štěstí podařilo se nám vsdp. pana kanovníka Findu za kazatele i
světitele zvonu. Měl krásné kázání, pak to fialové roucho přece jen krásně ozdobilo průvod i celou slavnost. MNV přijal
záštitu a také se plně zúčastnil.
Úplná kapela p. Ficence z Albrechtic – 25 hudebníků báječně působila. Velké množství národních krojů, řady družiček,
krásné slunné počasí jen zvyšovaly lesk slavnosti. Zvon sám ozdobený na tabuovém voze p. Karla Plachetky, zdejšího
mlynáře, obklopen 5 dívenkami: Marií Repšovou, Alenou Plachetkovou, Evou Kaplanovou, Helenou Škopovou a
Boženou Škopovou ustrojenými za andílky budil opravdový obdiv.
Za zvuku slavnostních pochodů ohromný průvod se ubíral od kostela přes náměstí k továrně p. Josefa Kaplana. Celé
město Borohrádek ozdobeno prapory národních barev, což působilo dojmem veleslavnostním. Král. kanovník byl
opravdu nadšen tou radostnou jednotou. U továrny průvod se obrátil a vůz se zvonem připravený do průvodu se zapojil.
Dívenky na voze nesly nápis:
„ Maria za nás prosit nepřestane“, hoši nápis: „Dědictví otců zachovej nám, Pane.!“
Když zvon dospěl pod schody do chrámu Páně, sbor chrámový, řízený mistrně panem Němcem, ředitelem kůru, zapěl
krásné skladby a vsdp. světitel zvon posvětil a povoz odejel, aby zvon ihned byl zavěšen, aby po mši svaté mohl se
rozjásati nad svým návratem, aby mohl zanaříkati nad těmi, kteří tuto válku nepřežili.
Nyní vystupuje p. předseda MNV Škop, vítá vsdp. kanovníka a krásným, nadšeným proslovem obrací se na všechny
v ten smysl, že zvony jsou pro každého bez rozdílu. Každý rád slyší zvon v poledne, kdy tak milý je ten polední
odpočinek a zvláště večer, kdy člověk unaven
Krásné kázání vsdp. kanovníka pod šírým nebem zanechalo v každém hluboký dojem. Pak mše slavná a díky místního
duchovního krásná slavnost zakončena.
Odpoledne a večer v Lidovém domě uspořádána posvícenská veselice – byloť právě posvěcení chrámu a věc ta se
vydařila. Tak mohl býti každý spokojen a také každý byl. Kéž už nikdy zvony naše věže neopustí, kéž neustále hlásají
světu mír a pokoj! Takové myšlenky zaujímají každého a provází jej svým hlaholem do domovů.“
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