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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 24. 4. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Smlouvu o nájmu prostor sloužícího podnikání, na
pronájem části budovy, která je součástí pozemku p.č.
st. 570 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek o
výměře 32 m2 firmě Quatro IZOL s.r.o., Orlická 245,
Třebechovice pod Orebem, IČO 25972286 za účelem
skladování materiálu na dobu neurčitou od 1.5.2015
s výpovědní lhůtou dva měsíce za nájemné 640
Kč/měsíc bez DPH.
*Záměr pronájmu části budovy, která je součástí pozemku
p.č. st. 570 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Borohrádek o výměře 15 m2.
*Pronájem části pozemku p.č. 956/1 v k. ú. Borohrádek o
výměře 60 m2 panu Robertu Pivoňkovi, Bří. Štefanů
800/16, Hradec Králové, IČO 73648523, ke zřízení
venkovní předzahrádky za nájemné 1.400 Kč/měsíc na
dobu určitou od 1.5.2015 do 25.9.2015.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-2006671/VB/02 Borohrádek, 426/1, Kašparovápříp. kNN.
*Zřízení dotační komise jako poradního orgánu pro
poskytování dotací z rozpočtu města a schvaluje její
složení: Předseda: Ing. Miroslav Palhoun, členové: Mgr.
Eva Vanická, Lenka Kapuciánová.
*Uzavření nové nájemní smlouvy mezi městem
Borohrádek a panem O. H. na pronájem bytu v čp. 562,
ulice Kout, Borohrádek za nájemné 4.436 Kč/měsíc na
dobu určitou do 30.4.2016.
*Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost ve
výši 33.000 Kč s příjemcem dotace Sbor dobrovolných
hasičů Borohrádek, Bělidlo 274, 517 24 Borohrádek
IČO: 75043475.
*Darovací smlouvu na akci „Nejúspěšnější sportovec
Rychnovska roku 2014 konanou 30.1.2015“ ve výši
5.000 Kč s příjemcem dotace Okresní sdružení ČUS
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1498, 516 01
Rychnov nad Kněžnou IČO: 435783.
*Darovací smlouvu na akci „ 8. ročník čištění koryta řek a
přilehlých břehů v Přírodním parku Orlice od
civilizačního odpadu“ konaná ve dnech 18.4.- 19.4.2015
ve výši 3.000 Kč s příjemcem dotace Klub děti a
mládeže Hradec Králové, Hradecká 1687/8, 500 12
Hradec Králové, IČO: 26679302.
*Darovací smlouvu na akci Letní tábor pod názvem
„Hvězdná brána, po stopách SG-1“ konaný ve dnech
8.7. – 18.7.2015 ve výši 8.000 Kč s příjemcem dotace
Pionýr, z.s., Pionýrská skupina Brontosauři, Malá
Čermná 173, 517 25 Čermná nad Orlicí IČO:
69172170.
*Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost ve
výši 30.000 Kč s příjemcem dotace Český rybářský
svaz, MO Borohrádek, 517 24, IČO: 13585983.
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*Darovací smlouvu na spolufinancování sociální služby
Centrum denních služeb na rok 2015 ve výši 8.000 Kč
s příjemcem dotace Občanské sdružení rodičů a přátel
dětí s handicapem ORION, Dlouhá Ves 116, 516 01
Rychnov nad Kněžnou IČO: 75043475.
*Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost ve
výši 15.000 Kč s příjemcem dotace Myslivecké sdružení
„Orlice“ Borohrádek, Zdelov 19, 517 21 Týniště nad
Orlicí IČO: 48612162.
*Dodatek k odpisovému plánu: účetní jednotka ruší
hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny
dlouhodobého majetku při jeho vyřazení, s to ve výši
10% ocenění dlouhodobého majetku s účinnosti od
1.1.2015.
*Prodloužení doby odepisování majetku o 24 měsíců.
*Zadávací podmínky a text výzvy zadání včetně příloh na
podání nabídky „Sokolovna Borohrádek – nákup
vybavení.
*Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
23.11.2011 mezi městem Borohrádek a panem M. D.,
Bělidlo čp. 115, Borohrádek.
Postupuje k projednání ZM:
*Návrh Zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Borohrádek s doporučením návrh schválit.
*Předložené listiny k projednání dokumentu „Žádost a
výzva SVJ Družstevní 467,468 ze dne 4.2.2015 na
převod pozemku p.č. st. 630/1 v k.ú. Borohrádek“
s návrhem neakceptovat žádost o bezúplatný převod a
schválit záměr prodeje pozemku p.č. st. 630/1zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m², v k.ú.
Borohrádek, pod bytovým domem čp. 467, ulice
Družstevní.
*Návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č.
939/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1.775 m², který byl oddělen z pozemku p.č. 939/1
ostatní plocha, silnice geometrickým plánem č. 748129/2012, mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o.,
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 a městem
Borohrádek.
*Návrh záměru prodeje části pozemku p.č. 959/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Borohrádek
s doporučením neschválit.
*Návrh záměru prodeje pozemku p.č. st. 298 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 375 m² a pozemku p.č. 975/5
– zahrada o výměře 385 m², vše v k.ú. Borohrádek.
*Návrh záměru prodeje části pozemku p.č. 83/1 – zahrada
v k.ú. Borohrádek s doporučením schválit.
*Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
„Sokolovna Borohrádek“ s doporučením schválit.
*Novelu nařízení vlády č. 52/2015, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev a to s účinností od
1.4.2015 s doporučením zachovat stávající výši odměn.
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*Návrh darovací smlouvy s MAS NAD ORLICÍ, o.p.s,
Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad Orlicí ve
výši daru 10 Kč na obyvatele.
*Návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené v souladu s §
159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva o poskytnutí dotace celoroční činnost TJ
Lokomotiva Borohrádek.
*Návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené v souladu s §
159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva o poskytnutí dotace celoroční činnost TJ
SOKOL Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 21. 5. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí:
*Zápis z jednání dotační komise.
*Kritéria příjímacího řízení do Mateřské školy
Borohrádek pro školní rok 2015/2016.
*Aktualizaci plánu činností orgánů města při vzniku
mimořádných událostí.
Schvaluje:
*Složení „Komise pro monitoring provozní bezpečnosti
stromů“ předseda: Ing. Petr Kliment, členové: Bc.
Ondřej Valenda, Ing. Radek Sus.
*Žádost ZŠ TGM Borohrádek použití příspěvku na
provoz od zřizovatele na financování nákladů dotace
„Dotykem ke vzdělávání“ v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č.
CZ.1.07/1.3.00/51.0032).
*Výpověď smlouvy se společností ČEZ Prodej s.r.o.,
Duhová 1/425 Praha 140 53 IČO: 27232433 na sdružené
dodávky elektřiny ze sítí NN.
*Aktualizaci provozního řádu víceúčelového hřiště
v Borohrádku ulice Čechova.
*Výši nájmu 10 Kč/m2/měsíc pro služební byt
v sokolovně.
*Nákup kopírovacího stroje Konica Minolta C284e ve
výši 62.000 Kč bez DPH a servisní služby ve výši 2.640
Kč bez DPH od dodavatele Konica Minolta Solutions
Czech, spol. s r.o., Žárošická 13, Brno, IČ: 00176150.
Postupuje k projednání ZM:
*Záměr odkoupení části pozemku p.č. 965/2 ve vlastnictví
Lesů ČR, s. p., v k.ú. Borohrádek, pro realizaci
rozdělovacího objektu na vzdouvání vody.
Výtah z usnesení rady ze dne 4. 6. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Návrh nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu
mezi městem Borohrádek a panem M. U., za nájemné
600 Kč/měsíc na dobu určitou do 31.5.2016 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
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*Smlouvu č. j. UZSVM/HRK/1876/2015-HRKM mezi
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových a městem Borohrádek o nájmu pozemku
p.č. st. 631 v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu
podpisem.
*Ing. Petra Klimenta, Zdeňka Cablka, Ing. Janu
Machkovou za členy a Lenku Kapuciánovou, Pavlu
Doležalovou, Milana Mačka za náhradníky komise pro
otevírání obálek a pro hodnotící komisi na zakázku
malého rozsahu: „Nakládání s bioodpadem ve městě
Borohrádek“.
*Záměr zrušení sirény na objektu st. 569 v k.ú.
Borohrádek v bývalém areálu ŽPSV z důvodu jeho
připravované demolice.
*Úpravy v budově CZŠ Borohrádek z důvodu odstranění
připomínek
Krajské
hygienické
stanice
Královéhradeckého kraje (zajištění přívodu teplé vody
k umyvadlům u učebny výtvarné výchovy a instalace
zásobníků papírových ručníků na WC) a dále nechat
zpracovat v tomto roce cenové nabídky na výměnu oken
a dveří.
*Návrh Nařízení města č. 1/2015 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území města Borohrádek.
*Záměr pronájmu pozemku p.č. 948/31 v k.ú. Borohrádek
o výměře 69 m2.
*Záměr pronájmu části budovy základní školy TGM, na
pozemku p.č. st. 488/1 v k.ú. Borohrádek.
*Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení (lokalita Západní louka)
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN), číslo 15_SOBS01_4121098527 a pověřuje
starostu podpisem.
*Návrh na postup na zadávání zpracování projektové
dokumentace pro budovu sokolovny Borohrádek.
Postupuje k projednání ZM:
*Návrh Pravidel pro poskytování
Borohrádek.

dotací

městem

Výtah z usnesení rady ze dne 15. 6. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Smlouvu č. NET/OSNM/38/2014 Přípojka - o zřízení
věcného břemene mezi městem Borohrádek (povinný) a
RWE GasNet, s.r.o.(oprávněný) k pozemku p.č. 650/1
v k.ú. Borohrádek ve vlastnictví města a pověřuje
starostu podpisem.
*Darovací smlouvu 2015 na provoz cyklobusů do
Orlických hor jako mezinárodní doprava cyklistů na
českopolském pomezí ve výši 1 000 Kč s příjemcem
daru Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ: 64224619 a pověřuje starostu
podpisem.
Postupuje k projednání ZM:
*Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku
p.č. 5/1 v k.ú. Šachov u Borohrádku.
* Darovací smlouvu mezi Královehradeckým krajem jako
dárcem a městem Borohrádek jako obdarovaným
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týkající se pozemků p.č. 881/11 – ostatní plocha o
výměře 23 m2 odděleného geometrickým plánem 75693/2013 ze dne 11.7.2014 z pozemku 881/1, pozemku
p.č. 881/12 – ostatní plocha o výměře 4m2 odděleného
geometrickým plánem 756-93/2013 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 75693/2013 ze dne 11.7.2014 z pozemku p.č. 917/1, vše
v k.ú. Borohrádek.
*Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako
dárcem a Královehradeckým krajem jako obdarovaným
týkající se pozemku p.č. 833/4 v k.ú. Borohrádek
odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 833/2
v k.ú. Borohrádek.
*Zprávu o posouzení nabídek ve výběrovém řízení:
„Nakládání s bioodpadem ve městě Borohrádek“ a
projednání schválení smlouvy o dodávce s vítězným
uchazečem.
*Záměr odkoupení pozemků pod místní komunikací
v ulici Jana Žižky.
*Záměr odstranění vlečky v areálu bývalého ŽPSV.
*RO č. 7 - příjem účelové dotace neinvestiční a investiční
na realizaci projektu s názvem „Sokolovna Borohrádek“
dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje evidována pod číslem
RG/2015/26 s doporučením schválit.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 27. 4. 2015

Bere na vědomí:
*Zprávu o plnění úkolů z minulého jednání ZM.
*Informace starosty o událostech ve městě a činnosti rady
města.
*Upravený Rozpočtový výhled 2015-2018.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Milan Maček, JUDr. Josef
Moravec, Libor Kašpar.
*Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Borohrádek.
*Záměr prodeje pozemku p.č. st. 630/1- zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 202 m², v k.ú. Borohrádek, pod
bytovým domem čp. 467, ulice Družstevní. Cena bude
stanovena na základě znaleckého posudku jako cena
v místě obvyklá, k níž budou započítány náklady
spojené s prodejem (se zpracováním znaleckého
posudku, sepsáním kupní smlouvy, kolkem na vklad do
katastru nemovitostí).
*Zastupitelku Ing. Martu Susovou k zastupování města
Borohrádek v Místní akční skupině NAD ORLICÍ o.p.s.,
Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO:
48617032.
*Návrh Darovací smlouvy s předmětem daru ve výši
41.100,- Kč s příjemcem daru MAS. NAD ORLICÍ
o.p.s, Kostelecké Horky 57, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 48617032 a pověřuje starostu podpisem.
*Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
ve výši 235.000 Kč s příjemcem dotace Tělovýchovná
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jednota Lokomotiva Borohrádek, Družstevní 486, 51724
Borohrádek, IČO: 48617032 v předloženém znění a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
*Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
ve výši 109.000 Kč s příjemcem dotace Tělovýchovná
jednota SOKOL Borohrádek, Havlíčkova 323, 517 24
Borohrádek, IČO: 46460306 v předloženém znění a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
*Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje, smlouva č. RG/2015/26
s poskytovatelem dotace
Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO:70889546.
*Záměr prodeje pozemku p.č. st. 298 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 375 m² a pozemku p.č. 975/5 –
zahrada o výměře 385 m², vše v k.ú. Borohrádek. Cena
bude stanovena na základě znaleckého posudku jako
cena v místě obvyklá, k níž budou započítány náklady
spojené s prodejem (se zpracováním znaleckého
posudku, sepsáním kupní smlouvy, kolkem na vklad do
katastru nemovitostí).
*Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č. 939/5
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1.775m², který
byl oddělen z pozemku p.č. 939/1 ostatní plocha, silnice
geometrickým plánem č. 748-129/2012, mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci
546/56, 145 05 Praha 4 a městem Borohrádek
v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem.
*Záměr prodeje části pozemku p.č. 83/1 – zahrada, v k.ú.
Borohrádek. Cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku jako cena v místě obvyklá, k níž
budou započítány náklady spojené s prodejem (se
zpracováním znaleckého posudku, sepsáním kupní
smlouvy, geometrickým oddělením pozemku, kolkem na
vklad do katastru nemovitostí).
*Zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu na
dodávky včetně příloh 1-5, Výzvu k podání nabídky a
prokázání splnění kvalifikace na zakázku: „Nakládání
s bioodpadem ve městě Borohrádek“.
*Zachování stávající výše měsíčních odměn v částkách,
které si ZM stanovilo usnesením číslo 703/2014/MUBK
na jednání dne 15. 12. 2014 a nevyužije možnosti
navýšení dle Novely nařízení vlády č. 52/2015 Sb. ze
dne 16. března 2015.
*Navýšení počtu členů Osadního výboru Šachov ze tří na
pět.
*Další členy Osadního výboru Šachov: Libuši Řehákovou
a Jozefa Filípka.
*Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a
městem Borohrádek ve věci darování pozemků p.č.
229/6, 230/1 a 230/2 k.ú. Borohrádek v předloženém
znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zamítá:
*Návrh na hlasování o jednotlivých bodech jmenovitě.
*Záměr prodeje vyznačené části pozemku p.č. 959/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Borohrádek.
*Návrh ing. Eduarda Machka na snížení měsíčních odměn
za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva na
60 %.
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STAROSTA INFORMUJE
Město Borohrádek získalo dotaci
z rozpočtu Královehradeckého kraje
na realizaci projektu „Sokolovna
Borohrádek“ ve výši 1 400 000 Kč,
z toho investiční dotace činí
450 000 Kč a neinvestiční dotace
950 000 Kč. Finanční prostředky
budou
čerpány
účelově
na
odstranění havarijního stavu budovy
sokolovny, zajištění jejího provozu
včetně
nákupu
potřebného
dovybavení (stolů, židlí…).

□ Ve farním kostele sv. Michaela, archanděla
v Borohrádku
probíhají
plánované
opravy
novobarokních varhan z roku 1898 (podrobnosti
najdete na dalších stránkách tohoto čísla městského
Zpravodaje).
□ Na písníku Na Zámlýní byla úspěšně dokončena
oprava nátrže hráze zapříčiněná vybřežením náhonu
v lednu 2015.
□ Dne 25.5.2015 proběhlo školení členů Povodňové
komise města Borohrádek pod vedením Ing. Jany
Dvořákové (referentky MěÚ Kostelec n. O. – vodní
hospodářství).
□ Proběhla aktualizace a úprava provozního řádu pro
víceúčelové sportovní hřiště v Čechově ulici, rezervace
sportovišť
je
možná
online
na
www.mestoborohradek.cz
(Kultura
a
sport/Rezervace sportovišť) nebo telefonicky u správce
pana Milana Udržala na telefonním čísle 773 546 199.
□ Starostou města byl upraven a aktualizován plán
činností orgánů města při vzniku mimořádných
událostí.
□ Dne 5.6.2015 se uskutečnila řádná valná hromada
společníků společnosti ODEKO s.r.o., z hlavních bodů
jednání uvádím – stanovisko dozorčí rady
k výsledkům hospodaření za rok 2014, schválení
výsledků hospodaření a rozdělení zisku za rok 2014,
kontrola plnění úkolů z valné hromady konané
16.12.2014, informace jednatele… Po skončení
jednání valné hromady se dále uskutečnila porada
společníků, kde se hovořilo mimo jiné o možném a
vítaném, řekl bych, spravedlivějším způsobu kalkulace
účtování ceny za TKO… navrhovaná změna by
přinesla změnu účtování poplatků za skládkovné TDO
a to tak, že každá obec, město by si platilo za uložení
odpadu vyprodukovaného na svém území. Doposud
tomu je tak, že konečná cena za skládkovné se
rozpočítává mezi všechny obce a města. Co to
znamená? Některá města či obce, kde se více třídí
stejně v konečném výsledku výrazně neušetří… neboť
doplácí na ty, v třídění méně aktivní, produkující větší
množství odpadu v rámci všech společníků. A jak je to
v Borohrádku? Bohužel dle předložených přehledů
produkce komunálního odpadu za rok 2014
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převyšuje naše město průměrnou váhu směsného
komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu
přepočítanou na kg/obyvatele. Celkový průměr ze
všech obcí a měst činí 237,27 kg odpadu na jednoho
obyvatele, zatímco v Borohrádku 279,433 kg na
obyvatele. V připravované změně by to v přepočtu pro
Borohrádek znamenalo navýšení částky za skládkovné
o cca 90 tisíc Kč. To znamená, že pokud město nebude
chtít v příštím období zvyšovat místní poplatek za
TKO, bude muset apelovat na všechny své občany,
aby více třídili a aby se komodity jako papír, sklo,
plasty, bioodpad… neobjevovaly v popelnicích na
komunální odpad…, ale aby končily roztříděné
v nádobách k tomu určených. Za toto třídění získává
město finanční prostředky. V loňském roce se
v Borohrádku vytřídilo celkem 187,883 tuny a částka
obdržená od společnosti EKO-KOM, a.s. činila
136.976 Kč. I z těchto důvodů chystá město pro
občany již v blízké době rozšíření možností třídění
odpadu a to otevřením nového sběrného místa v areálu
bývalého podniku ŽPSV. Toto místo bude mimo jiné
vybaveno 2 ks velkoobjemového kontejneru a 1 ks
skladového kontejneru pro nebezpečný odpad včetně
manipulační techniky a bezpečnostních sad, které byly
pořízeny za finanční podpory Královéhradeckého
kraje, v rámci programu „Čistý kraj-Podpora realizace
investic“. Projekt modernizace a rozšíření sběrného
místa odpadů pro město Borohrádek podpořil
Královéhradecký kraj částkou 348.000 Kč, celkové
náklady se předpokládají ve výši 435.600 Kč.
□ Město Borohrádek převzalo z pily pana Josefa Kašpara
řezivo: dřevěné hranoly, prkna, fošny…, které město
nechalo zhotovit ze stromů, které byly určeny k
pokácení v rámci projektu revitalizace zeleně
v Borohrádku. Tento vyzískaný materiál by měl být
využit především na opravu a výrobu nových laviček,
informačních tabulí a dalšího mobiliáře nejen v našem
městském lese.
□ Z důvodů zvýšeného objemu krádeží, přibývajícího
pohybu motorových vozidel a vytváření černých

skládek v městských lesích, zde byly umístěny tři
otočné závory, návštěvníci lesa se však nemusí obávat
ztíženého vstupu, neboť okolo každé závory je
vytvořena dostatečně široká a zpevněná přístupová
cesta.
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□ Rada města Borohrádek schválila záměr pronájmu
části budovy základní školy TGM, na pozemku p.č.st.
488/1 v k.ú. Borohrádek za účelem umístění anténního
systému lokální internetové sítě, v případě podepsání
smlouvy by v našem městě nabízela své internetové
služby nová společnost…
□ Královehradecký kraj jedná o možné opravě silnice
III/3172 z Borohrádku do Čermné nad Orlicí
s předpokládanou realizací I. etapy ještě v letošním
roce 2015, tato etapa rekonstrukce by měla být
realizována od cedule města Borohrádek k ceduli obce
Čermná nad Orlicí, v dalších letech by se mělo
pokračovat II. etapou v intravilánu města Borohrádek
až po křižovatku pod náměstím.
□ Město Borohrádek ve spolupráci s kulturní komisí
města a dalšími subjekty připravuje další kulturní akce
v našem městě – 7. ročník místního hudebního
festivalu Borohrátky (sobota 29.8.2015), již tradiční
Pochod naší okolní přírodou, letos s tématem
poznávání své historie (sobota 19.9.2015) a dále
vystoupení legendární hudební country skupiny
Lokálka (sobota 24.10.2015)… všichni jste srdečně
zváni… více informací najdete na webových stránkách
města.
□ Společnost ČEZ a.s. informovala město Borohrádek o
plánovaných rekonstrukcích venkovního vrchního
vedení nízkého napětí, v první etapě by se mělo jednat
o ulice Havlíčkova, Smetanova, Dvořákova, Čapkova,
Fučíkova, Tyršova, Čechova a pak také o místní část
Šachov, projektová dokumentace by měla být
zpracována v roce 2016 a vlastní realizace by se pak
měla uskutečnit v roce 2017, stávající nevyhovující
venkovní vedení tak bude nahrazeno novým zemním
kabelovým rozvodem.
□ Rada města Borohrádek se na svém zasedání dne
4.6.2015 usnesla vydat Nařízení města č. 1/2015, ve
kterém je zakotven zákaz podomního a pochůzkového
prodeje na území města. Rada města využila možnosti
ustanovení živnostenského zákona, zakázat nebo
omezit některé formy prodeje bez vazby na stálou
provozovnu. Důvodem vydání tohoto nařízení jsou
narůstající problémy a stížnosti přímo od občanů
našeho města na nekorektní jednání některých
prodejců nebo poskytovatelů služeb, a to zejména vůči
seniorům… (přesné znění tohoto nařízení, včetně
vysvětlení, co je to podomní a pochůzkový prodej,
najdete na webových stránkách města a v příštím čísle
městského Zpravodaje).
□ V pátek 19.6. byl na náklady DSO Poorlicko proveden
úklid povrchu cyklostezky Borohrádek – Veliny
zametacím vozem

Na závěr mi dovolte milí spoluobčané popřát Vám
všem, hezké léto, dobré počasí na dovolené a
dětem krásné prázdniny…
Mgr. Martin Moravec
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Informační servis městského úřadu
Vítání občánků
Ve spolupráci města Borohrádek a Sboru pro občanské
záležitosti se dne 23.5.2015 uskutečnilo „Vítání nových
občánků“. Slavnost proběhla v obřadní síni městského
úřadu. Nové občánky přivítala paní Mgr. Iva Přibylová.
Byli přivítáni tito občánci:
* Lucie Dernerová * František Čermák *
* Melisa Tulejová * Dominik Rücker *

* Pavel Vopršál * Adam Richard Molnár *
* Michal Hampl * Diana Tuljová *
* Barbora Zatloukalová *

Vzpomínka
Dne 5. července 2015 uplynuly čtyři roky od doby,
kdy nás navždy opustil pan Josef Sazima.
Stále vzpomíná rodina.
Dne 11. srpna 2015 uplynou čtyři smutné roky,
co nás navždy opustila naše drahá maminka
Anna Vovesná.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
18.7. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
19.7. MUDr. Štulík Richard
494 515 693
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
25.7. MUDr. Tancurinová Jana 736 419 151
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
26.7.MUDr. Tomanová Libuše 494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
01.8. MUDr. Tůmová Věra
494 667 154
J. Pitry 344, Opočno
02.8. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
08.8. MUDr. Vavřičková Hana 494 371 782
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
09.8. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
15.8. MUDr. Vyčítalová Marie 494 541 757
Dr. Lützova 244, Vamberk
16.8. MUDr. Seidlová Zdenka 494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
22.8. MUDr. Ptačovská Eva
494 321 740
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
23.8. MDDr. Andělová Jana
731 980 112
J. Pitry 448, Opočno
29.8. MUDr. Bahník František 494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

Knihovna Borohrádek
Knižní novinky 2015
Pro dospělé:
Meachamová Leila
Meachamová Leila
Ohlssonová Kristina
Kupka Jiří Svetozar
Nesbo Jo
Nesbo Jo
Leschinger Martin
Březinová Anna
Junková Šárka
Pro děti a mládež:
Berne Jennifer
Disney Walt
Ransford Sandy
Schuster Hynek

Sen o Somersetu
Dlouhé stíny
Skleněné děti
Krvavé jahody
Policie
Sněhulák
Cyklovýlety po Česku
Císařské spiknutí
Když padá nebe
Kamil neumí lítat
Prasátko a jeho velký příběh
Kniha kvízů o koních
Kaštánkova dobrodružství

Výpůjční doba červenec – srpen 2015
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
dovolená od 17. 8. do 30. 8. 2015
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz
Úklid černé skládky na břehu Orlice
Při mapování skládek v rámci akce Ukliďme Česko, jsme
objevili černou skládku nemalého rozsahu, na břehu řeky
Orlice ve směru z Borohrádku na Šachov. Bylo zřejmé, že
skládka tu vznikala dlouhá léta ukládáním především
různého stavebního odpadu. Při akci „Ukliďme Česko“

30.8. MUDr. Benešová Růžena 494 622 040
Tyršova 464, Dobruška
05.9. MUDr. Beran Lubomír
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
06.9. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
12.9. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
13.9. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více
 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!
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jsme do pytlů sesbírali vše, co bylo v našich silách, ale
zbytek jsme museli nechat na těžkou techniku. 25. května
jsme povolali bagr s nákladním automobilem a celou
skládku jsme nechali asanovat. Bylo až neuvěřitelné, že
z prostoru byly vyvezeny čtyři plně naložené nákladní
automobily zn. Tatra. Tímto chceme apelovat na občany,
aby nám pomohli udržovat čisté životní prostředí, dávali
odpady tam, kam patří, dívali se kolem sebe a nebyli
lhostejní k činnostem některých jedinců, kteří jednají
jinak, než jim ukládá zákon o odpadech.
Ing. Petr Kliment
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Obnova varhan
v kostele sv. Michaela Archanděla v Borohrádku
V borohrádeckém kostele se nacházejí dvoumanuálové
varhany, které postavil v roce 1898 Josef Vanický
z Třebechovic pod Orebem. Jedná se o jeden z mála
dochovaných nástrojů vyrobených v továrně na výrobu
varhan a harmonií v Třebechovicích pod O., kde svého
času bylo zaměstnáno až 50 pracovníků. Většina
vyrobených nástrojů byla jednomanuálových, v dnešní

době již nefunkčních nebo nedochovaných. Proto je
nástroj v borohrádeckém kostele tak ojedinělý. Je
zajímavým dokladem řemeslné úrovně varhanářství ve
východočeském regionu na konci 19. století a bylo
odborníky doporučeno usilovat o jeho obnovu.
Kovový píšťalový materiál se zachoval, dřevěné
píšťaly byly většinou zničeny dřevokazným hmyzem,
pneumatické výpustkové vzdušnice jsou konstrukčně
zastaralé, rozpraskané a červotočem poškozené.
Některé součásti hracího stolu byly vlivem červotoče
zcela rozpadlé. Obnova varhan spočívá v opravě píšťal,
vzdušnice (manuálů a pedálů), traktury, hracího stolu,
měchu, vzduchové soustavy a skříně. Nová bude
vzdušnice pro prospektový rejstřík, nosná konstrukce
pro vzdušnice, vzduchovody, měchy, ventilátor,
propojovací kabely mezi hracím stolem a vzdušnicemi
a silová elektroinstalace.
Varhany budou po kompletní opravě vestavěny do
původní skříně, která bude restaurována. Časově byla
oprava varhan rozčleněna do tří etap. První etapa se
týkala poptávkového řízení na zajištění obnovy varhan,
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od 1.4.do 30.9.2015 probíhá etapa druhá – vlastní
rekonstrukce varhan a restaurování skříně. Třetí
závěrečná etapa – montáž zrekonstruovaných varhan se
předpokládá v období od 1.10. do 31.12.2015.
Celkový náklad na obnovu varhan je vyčíslen na
610.000 Kč, což je pro borohrádeckou farnost poměrně
značná částka. Proto si farnost prostřednictvím svého
duchovního správce P. Mgr. Jana Kunerta podala
žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního
programu Královéhradeckého kraje. Žádost byla kladně
vyřízena a Královéhradecký kraj přispěje částkou
207.000 Kč. Rovněž město Borohrádek se rozhodlo
podpořit obnovu varhan částkou 100.000 Kč.
Přes všechny snahy však do celkové výše nákladů
určitá částka chybí. Proto si dovolujeme uveřejnit
žádost Římskokatolické farnosti Borohrádek o podporu
obnovy varhan prostřednictvím finančního daru, který
je možno zaslat na účet: č. 1241296329/0800 nebo
předat při nedělní bohoslužbě od 7.30 - 8.15 hod.
v borohrádeckém kostele, případně osobně po
telefonické domluvě s administrátorem farnosti P. Mgr.
Janem Kunertem na tel. čísle: 731 598 859.
Velké díky patří všem, kteří se rozhodnou podpořit
obnovu varhan v místním kostele!
/Čerpáno: Odborné posouzení varhan v kostele s.
Archanděla Michaela v Borohrádku zpracované
p. Václavem Uhlířem, diecézním oganologem, Návrh
na restaurování varhanní skříně vypracované p.
Patrikem Rosou, podklady poskytnuté. P. Mgr. Janem
Kunertem./
/RED/
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
BOROHRÁDEK
5. května č. 6, 533 74 Horní Jelení
tel: +420 731 598 859, IČO: 46460438
č.ú. 1241296329/0800
www.hornijeleni.9e.cz
BOROHRÁDEK 2015
Věc: Žádost
Římskokatolická farnost Borohrádek žádá
o sponzorský dar na opravu varhan ve farním kostele
sv. Michaela archanděla v Borohrádku.
Celková předpokládaná cena oprav je 610.000 Kč.
Rozhodnete-li se podpořit opravu varhan, můžete své
finanční dary zasílat na účet č. 1241296329/0800.
Předem děkujeme za finanční podporu při opravě.
Poskytnuté finanční dary lze zahrnout do nákladů
a lze jimi snížit základ daně
(dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).
Děkuji.
P.ThMgr. Jan Kunert
administrátor farnosti
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Co se skrývá pod zkratkou MAS?
K čemu je nám takováto organizace dobrá a co se
v nejbližší době chystá?
Místní akční skupina (dále MAS) by správněji mělo být
přeloženo jako Skupina pro místní akce, kde výraz místní
akce znamená aktivity v místě, regionu, prospěšné pro
jeho rozvoj a vznikající zezdola a ve spolupráci. Po
formální stránce je sdružením občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získává
finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj
region, především metodou LEADER.
Základním cílem MAS je neustálé zjišťování potřeb
regionu a hledání řešení, odbornějším jazykem tedy
strategické plánování a podpora (finanční, organizační a
další) projektů a činností, které strategii mohou naplňovat.
Ale neobejde se bez těch, kteří to dělat chtějí, může je
pouze podporovat, my se ve své obci, místě anebo třeba
organizaci musíme snažit sami. Jedním z nástrojů je také
aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků pro
region, jiným je podpora spolupráce, podpora vzniku
zajímavých projektů, zlepšení informovanosti a inspirace
z jiných regionů. MAS, které je město Borohrádek
členem, nese název MAS NAD ORLICÍ a zahrnuje území
58 obcí. Pro představu členové MAS Nad Orlicí
z neziskové sféry jsou například o. s. Rodičovské centrum
Domeček z Třebechovic pod Orebem, Ekocentrum Paleta,
ZO ČSOP Orlice, občanské sdružení obce Veliny nebo
Kostelecký okrašlující spolek. Podnikatelé jsou
zastoupeni převážně zemědělci jako je ZOPOS a. s.,
Farma Moravec, s. r. o., Farma u řeky Orlice, s.r.o., z
Borohrádku pan Ondřej Podstávek, pan Radek Sus.
Členské obce jsou města Kostelec nad Orlicí,
Třebechovice pod Orebem, Choceň, městys Častolovice,
obec Čermná nad Orlicí a řada dalších.
Proč vlastně vznikají MAS? Nestačí stávající struktura
krajů, obcí s rozšířenou působností či mikroregionů?
Každá forma podpory rozvoje území a aktivity občanů má
své místo. MAS neplní role veřejné správy ani svazků
obcí, ty jsou svěřeny pouze jim. A když tyto „vrstvy“
spolupracují, ukazuje se to vždy jako dobré a přínosné. Na
rozdíl od veřejné správy jsou místní akční skupiny
tvořeny veřejným, soukromým a neziskovým sektorem
současně, což umožňuje hledání průsečíků, společné
plánování priorit pro region. V rozhodujících orgánech
MAS musí mít navíc soukromý a neziskový sektor většinu
hlasů a zároveň žádná ze zájmových skupin nesmí mít při
rozhodování převahu. Díky těmto principům mohou MAS
přímo reagovat na problémy všech subjektů působících na
venkově a, co je důležité, hledají konsensus, společné
priority a synergie.
Takže odpověď zní: nestačí. Samosprávy plní to co mají
ze zákona za odpovědnost. MAS rozvíjejí regiony o krok
dál a ve spolupráci a to vše založeno na velmi osvědčené
metodě LEADER.
MAS využívají princip „zdola-nahoru“. Co to znamená?
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Metoda LEADER je založena na principu plánování a
rozhodování zdola- nahoru. Veškeré náměty, strategické
úvahy, nápady a projekty by měly vycházet z myšlenek a
podnětů místních organizací a občanů, tedy zdola, lidé
zdola a v celém regionu zvolení do výběrové komise by je
měli podrobit hodnocení , nakolik plní cíle dříve
zpracované společné strategie a rozhodovat o výběru těch
lepších, pokud nastává konkurence. Podpora projektů
svěřenými prostředky fondů je maximálně průhledná a
dohledatelná a není tu místo pro nejasný výklad poloviny
kritérií jedním politickým nebo ekonomickým orgánem.
Neměly by být řízeny krajskou, státní nebo evropskou
mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím
lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení
MAS.
Jak a z čeho jsou MAS financovány?
Tak základní prostředky pro vznik nalézají ve svém
území, od těch, kteří MAS iniciují, ale zakrátko to nestačí,
a tak mají podporů obcí, krajů, členů, … a samozřejmě se
snaží i získat prostředky vlastními silami. Není ale vůbec
prioritní konkurovat někomu v regionu poskytováním
služeb. MAS jsou z principu platforma, která ale svoji
činnost na druhé straně musí zajistit spolehlivě a kvalitně
a to vůbec nejde jen dobrovolně a zdarma.
Na podporu projektů, stejně jako na jejich administraci,
podporu těch, co o prostředky žádají a na zlepšení kvality
žádostí a přetavení nápadů do projektů získávají MAS
finance z fondů EU. Doposud z jednoho, nově v ČR až
z pěti Operačních programů. Na přípravu strategie musí
kromě občasné podpory státu nebo stálé podpory kraje
také získat prostředky ze svého regionu.
Naše MAS po splnění tzv. Standardů a přijetím kvalitní
Strategie bude moci podporovat vybraná témata díky
prostředkům 4 programů. Náměty a projekty, které z
klasických EU fondů podpořit nelze, bude mít snahu
podpořit jinak, spoluprací v regionu, granty z jiných sfér,
zahraniční spoluprací. Ne vždy jsou podstatné peníze,
inspirace a možnost se spojit s jinými, někdy usnadní
rozvoj více.
Čím se může MAS NAD ORLICÍ pochlubit?
Tak ačkoli jsme nebyli zpočátku zařazení mezi silně
financované MAS, dosáhli jsme v oficiálních hodnoceních
ministerstvem vždy nejlepších hodnocení, což nám mírně
navýšilo prostředky na projekty žadatelů. Ale nezůstali
jsme jen u toho, patříme mezi MAS, které měly nejvíce
projektů spolupráce (společné aktivity více LEADER
regionů) a přinesli jsme na vlastních bedrech i prostředky
na zlepšení spolupráce škol a zapojování občanů. Tedy
financemi vyjádřená „užitečnost“ pro region je 26 mil. Kč
na projekty a dalších 16 mil. Kč do regionu přes MAS
jako nositele. A do toho nepočítám náklady na režie a
různé krajské dotace na vzdělávací a inspirační aktivity.
Podpořili jsme 102 projektů obcí, neziskovek a
podnikatelů během 7 let. Ve spolupráci s jinými regiony
odpracovali 10 velkých projektů a díky krajské podpoře i
řadu menších.
Naše MAS ale také je a byla u tvorby podmínek, u
vyjednávání pravidel a prostředků, stáli jsme často mezi
aktivními MAS v Česku a od počátku jsme ve vedení
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krajské sítě MAS. A naši pracovníci, resp. převážně
pracovnice, obětují mnohé, abychom vpředu v kvalitě i
aktivitě zůstali.
Určitě je také třeba zmínit, že máme mezi členy i
v regionu řadu lidí, kteří nás podpořili v těžkých dobách a
pomáhají nám přežít časy bez podpor a časy velkých
příprav.
Jaké zajímavé projekty byly například v našem regionu
z MAS podpořeny? Získalo i město Borohrádek
prostředky prostřednictvím MAS?
To je pro nás samotné těžká odpověď, říci, které projekty
byly nejzajímavější. Tady v okolí je jistě zajímavě

zpracovaná naučná stezka ve Velinách (bohužel už utrpěla
újmu), zázemí pro volný čas tamtéž, venkovní zázemí
školy v Lípě, určitě nezvyklé je muzeum ve vodárenské

nápady odpovídající cílům OP Věda, výzkum a
vzdělávání. Na podporu a správnou přípravu, výběr,
administraci, hodnocení a udržitelnost projektů a na
podporu vzniku kvalitních záměrů v našem regionu a na
spolupráci pak budeme moci využít až 15 mil. Kč (ovšem
pokud si je budeme umět předfinancovat předem jako
každý žadatel). Čerpat dotace bude možné na projekty
odpovídající zároveň připravované Strategii CLLD (v
novém nařízení se jedná o tzv. Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje) v našem regionu a zároveň
cílům jmenovaných programů. Kam nás nepustí
ministerstva přímo k výběru místních projektů, budeme
zase žádat přímo. Ale, jak říkám, podpora bude i tím,
že jsme tu k dispozici a budeme se snažit dobrým
nápadům pomoci i jinak než penězi. Z obecných názvů
cílů a priorit se ještě nic nepozná, ale na podzim již
konečně jasno bude.
Jsem podnikatel, starosta, ředitelka školy nebo zástupce
neziskové organizace a mám určitý „projektový“ záměr.
Mohu se na MAS obrátit, aby mě nasměrovala na
případnou dotaci? Jakou formu podpory mohu od MAS
čekat?
Tak právě proto tu jsme, takže pokud nemáte nápad
kam jinam, určitě to udělejte. Na každý záměr neexistuje
jásavá odpověď typu: Výborně, to určitě podejte, tohle je
ono“. Řada témat prostě podporována nikde není, i když
se jedná o zajímavé nápady. Ale nakonec mnohdy vede
cesta jinudy než přes nějakou přímou dotaci. A nebo se dá
projekt více propojit nebo spojit s dalším. Zastavte se.
Podmínky přes schémata MAS budou někdy i příznivější
a hlavně regionu odpovídající.
Jakou výši finanční podpory mohu čekat?
Pokud jste podnikatel tak maximálně 50% dotace a to
z uznatelných nákladů. Jako obec až 95% podle tématu a
jako spolek i více. Vždy ale bude záležet na záměru a jeho
ziskovosti, i komerční projekty obce se nedostanou přes
50%. A pak jsou tu ještě nějaké horní limity velikosti
projektu, které ale většina žadatelů nedosahuje. Vzhledem
k nutnému částečnému nebo úplném předfinancování by
to neunesl.

věží v Týništi nad Orlicí, podporu získaly i projekty
zemědělců pana Podstavka a pana Suse. A město jako
takové na počátku získalo stroje na úpravu zeleně a poté
prostředky na opravu hřbitovní zdi.
Jaké budou možnosti čerpání dotací v novém
programovacím období prostřednictvím MAS?
Pokud splníme všechny předběžné podmínky, tak bychom
mohli z EU prostředků podporovat přímo projekty, které
odpovídají Operačním programům: OP Zaměstnanost,
Integrovaný regionální OP, Program rozvoje venkova
v předběžné oficiální alokaci 113 mil. Kč k čerpání do
roku 2020. Např. se bude jednat o projekty cyklostezek,
cyklotras, parkování, na infrastrukturu pro předškolní a
základní vzdělávání, na sociální podnikání…Nepřímo pak
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Co nás v nejbližší době z hlediska MAS čeká? Kdy bude
možné podávat projekty?
Jako žadatele Vás čeká čekání na výzvy. A v něm
samozřejmě práce na záměru, projektová dokumentace
k investicím, přípravné práce. Sledujte stránky a dozvíte
se co je na spadnutí. I na městě se můžete informovat.
Projekty bude možné postupně předkládat do výzev na
počátku dalšího roku, některé výzvy již definujeme letos,
ale do schválení strategie je nebudeme moci otevřít.
Termíny se neustále posouvají. Ale dotační prostředky se
nezmenšují.
Kde nalezneme další informace o MAS NAD ORLICÍ?
www.nadorlici.cz, všechny. Nějaké novinky i na
facebookové stránce.
Děkujeme za odpovědi panu Mgr. Petru Kulíškovi,
manažeru MAS Nad Orlicí.
Ptala se Ing. Marta Susová.
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Borohrádecká radnice se více otevřela občanům
Víte že, na webových stránkách města najdete přehled
výborů a komisí zřízených v Borohrádku včetně jejich
činnosti? Ano, díky internetu získáte na webových
stránkách informace o jejich činnosti.
Zastupitelstvo zřídilo jako své iniciativní a kontrolní
orgány tyto výbory:
- finanční výbor,
- kontrolní výbor,
- osadní výbor.
Rada města zřídila jako svůj poradní orgán tyto komise:
- dotační,
- kulturní,
- tělovýchovnou a sportovní,
- monitoring bezpečnosti stromů,
- stavební, majetkovou a místní rozvoj,
- školskou,
- životní prostředí,
- sbor pro občanské záležitosti.
Řeklo by se nic nového, mnohé tyto výbory a komise tady
byly již v minulosti, nového na tom je však to, že občan
na webových stránkách najde také všechny zápisy výborů
a komisí včetně kontaktů na jejich členy.
Kromě toho, že je jejich činnost pod veřejnou kontrolou,
otevírá tento způsob prezentace možnost občanům
ovlivňovat život města zasíláním námětů jednotlivým
výborům a komisím v podstatě ke všem oblastem života
ve městě. Výbory a komise tak získají zpětnou vazbu ke
své náplni činnosti a mohou tak doporučovat
zastupitelstvu a radě vhodné náměty k řešení získané toto
cestou od občanů. Z hlediska občana jde tedy o dobrý čin
nového vedení města.
Technická poznámka – vstup najdete v kapitole Město,
podkapitola Orgány města.
(mp)

MS ORLICE BOROHRÁDEK
Dne 13. 6. 2015 uspořádali myslivci z MS Orlice
Borohrádek svůj druhý „novodobý“ ročník mysliveckého
dne. Stejně jako v loňském roce
jsme začali po obědě na
rychnovské střelnici soutěží ve
střelbě na asfaltové holuby a
odpoledne
pak
pokračovali
přátelským
posezením
u
zlatavého moku a grilovaného
masa v hasičské Boudě v Čermné
nad Orlicí.
Ve střelbě jsme soutěžili opět ve
dvou brokových disciplínách –
skeet a trap, v každé se střílelo na
15 terčů. Vlivem horkého počasí
a pracovních povinností se nás
sešlo pouze 11 střelců, ale i tak byl závod napínavý a
velmi zajímavý až do posledního výstřelu. Daleko větší
účast myslivců, kamarádů a rodinných příslušníků se sešla
na odpoledním vyhlášení výsledků a u lahodného
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pohoštění v podobě grilovaných steaků z grilu pana
šéfkuchaře a našeho člena Jardy Šturma. S veselou

náladou, která, byla okořeněna mysliveckými zážitky,
někdy i s trochou té myslivecké latiny a příslibem
pořádání této akce i v příštím roce, jsme se rozcházeli
spokojeni domů až v pozdních večerních hodinách.
Děkuji všem, kdo se podíleli na hladkém průběhu celého,
příjemně stráveného dne.
Z výsledkové listiny:
SKEET
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Mgr. Martin Moravec
3. Radek Loufek
TRAP
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Radek Loufek
3. Petr Moravec
Celkové pořadí:
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Mgr. Martin Moravec
3. Radek Loufek

14 terčů
14 terčů
11 terčů
10 terčů
8 terčů
7 terčů
24 terčů
19 terčů
17 terčů

Za MS Orlice Borohrádek
Mgr. Martin Moravec – jednatel

Cyklobusy Orlických hor 2015
Vážení turisté, příznivci Orlických hor a cykloturistiky,
cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory
a Králického Sněžníku vyjely poprvé 30. 5. 2015, letos již
po dvanácté. Celkem patnáct autobusových linek Vás
vyveze do tradičních vrcholových partií Orlických hor.
V letošním roce je pro Vás připravena nová trasa Chrudim
- Pardubice - Sezemice - Šerlich. Cyklobusy budou
vyjíždět každý víkend do 28. září 2015. Vzhledem
k neustále se rozvíjející spolupráci s našimi polskými
partnery je v letošním roce opět v provozu linka směřující
do polských Bystřických hor s výstupním místem
v samém centru hor Spalona. Území přilehlého Polska
nabízí rozsáhlou síť cyklotras propojující zajímavé
turistické cíle, doplněné vhodně objekty agroturistiky
a gastronomie. Pokud chcete ochutnat například tradiční
polskou specialitu, pstruh na grilu, hledejte tak nápis
„Smazialnia pstraga“.
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Ve spolupráci s regionálními novinami Rychnovský
Deník Vás i v letošním roce budeme průběžně informovat
o zajímavých turistických cílech na trasách cyklobusů.
Nabídku turistických zajímavostí naleznete v sobotním
vydání a bude vycházet pravidelně po celou sezónu
provozu cyklobusů. Dovolujeme si Vás opět požádat
o věnování patřičné pozornosti bezpečnosti jízdy.
Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší
chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví
a současnou kondici. Pro jistotu si uložte kontakty na
Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou
záchrannou organizaci GOPR, které Vám v případě nouze
poskytnou první pomoc. Celá oblast Orlických hor se
nachází v cenné přírodní lokalitě, kterou bychom si měli

rádi, že našim seniorům nejsou lhostejní lidé, ke kterým
nebyl osud tak štědrý a kteří musí bojovat s těžkou

nemocí, a doufáme, že se i v příštích letech zapojí do další
pomoci.

všichni chránit. Připojujeme tak ochranářské desatero
cyklisty a prosíme všechny příznivce cykloturistiky i pěší
turistiky, aby dodržovali vyznačené trasy a nezatěžovali
naši krajinu zbytečným, přírodou nezvladatelným
odpadem.
Více na www.euro-glacensis.cz

Život v domově důchodců
První polovina roku je již za námi, a tak je čas napsat
několik řádků o tom, co se událo v našem domově.
V březnu k nám přijel pan Šedivý se svým pořadem o
Karlu Hašlerovi. Vystoupení pana Šedivého bylo jako
tradičně plné písniček a povídání o tomto významném
českém písničkáři. Našim klientům se velmi líbilo, a kdo
chtěl, mohl si své oblíbené písničky spolu s ostatními
zazpívat. Na konci března jsme již po několikáté přivítali
účinkující z Divadla Slunečnice Brno. Tentokrát přijeli
v jiném složení než obvykle. Dva mladí umělci nám
zazpívali krásné populární melodie. Také jejich
vystoupení mělo u našich seniorů velký úspěch.

Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám všem přejeme
spoustu nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
organizátor projektu „Cyklobusy Orlických hor“

Koupím staré pivní lahve. Jsem sběratel.
tel. č. 604 570 663
DOMOV DŮCHODCŮ
I senioři pomáhají
V našem domově žijí senioři, kteří potřebují pomoc
druhých lidí k tomu, aby byl jejich každodenní život
jednodušší a snad i plnohodnotnější. I přes obtíže, které
jim jejich pokročilý věk přináší, se ale snaží pomáhat
druhým. Již několik let sbírají spolu s pracovníky domova
víčka od PET lahví, kterými přispívají do sbírek určených
na pomoc těžce nemocným dětem. Nyní se také zapojili
do pomoci malé Rebece, která trpí nemocí motýlích
křídel. Během pracovní terapie vyráběli drobné
upomínkové předměty s motýlí tematikou. Ty pak
poskytli do benefiční akce, která proběhla v Opočně. Jsme
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Začátek června byl plný hezkých slunečných dní, které
naši klienti mohli trávit v příjemném stínu stromů v našem
parku. Zároveň jsme jeden den využili k malému výletu
do zámeckého parku v Častolovicích. Po krátké procházce
parkem celá skupina výletníků zamířila do minizoo.
Tamní zvířata jsou ochočená a velmi přátelská, což bylo
zdrojem nadšení všech zúčastněných. Myslím, že i přes
následnou únavu některých klientů se výlet povedl.
V letošním roce také pokračujeme ve spolupráci s panem
farářem Janem Kunertem z Horního Jelení. Ten k nám
chodí pravidelně jednou za měsíc, aby zde vedl
bohoslužbu pro naše klienty.
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A protože právě začínají dovolené, rádi bychom touto
cestou popřáli všem našim zaměstnancům, klientům i
jejich blízkým krásné a prosluněné léto plné pohodových
dní.
Blanka Frumarová

ochutnat zde zvěřinové menu, nebo nabídku restaurace
Sport na hřišti na speciality z grilu a udírny.
Krátce po čtrnácté hodině zahájily odpolední program
mažoretky TÝNKY ze ZUŠ Týniště nad Orlicí a
následoval koncert Mladého týnišťského big bandu s jeho

Kulturní rubrika
Dětský den a Májové odpoledne 2015
Dětský den a Májové odpoledne se již tradičně řadí mezi
nejvýznamnější
kulturní
akce
pořádané
městem Borohrádek. Letos byla pro tuto akci předurčena
sobota 30. května. Každoroční nervozita pořadatelů, jaké

vyjde počasí, byla patrná, avšak kromě krátké přeháňky
v úvodu odpoledního programu, proběhl den v příznivém
počasí. Celodenní program byl zahájen rybářskými
závody „O pohár starosty“, které organizačně zajišťovala
Místní
organizace
Českého
rybářského
svazu
v Borohrádku, na vodní nádrži Zámlýní. Krátce po půl
desáté začal na hřišti program pro děti. Byly tu připraveny
soutěže, které připravily členky Asociace Sport pro
všechny, pouťové atrakce a stánkový prodej. Program
pokračoval ukázkou činnosti Policie ČR a Jednotky
dobrovolných hasičů Borohrádek, jejíž členové připravili
realistický zásah a vyprošťování zraněných osob z

havarovaného osobního automobilu a další ukázky jejich
práce. Následovalo vystoupení klauna Davida Foxe, do
kterého se aktivně zapojila většina přítomných dětí, a
neopomenutelnou doprovodnou částí programu bylo i
tetování pro děti. Přestávku do začátku odpolední části
bylo možno využít k obědu v restauraci Na Náměstí a
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sólisty, který se ukázal v té nejlepší formě. Podium pak
obsadila devítičlenná česko-kubánská formace Mezcla
Orguesta reprezentující tradiční latinsko-americkou hudbu
s prvky jazzu, funku a dalších stylů.
V čase přestavby pro dalšího účinkujícího vystoupili žáci
ZŠ TGM a CZŠ s ukázkou převážně mimoškolních aktivit
zahrnujících pohybovou výchovu, tanec a zpěv.
Sledovanost jejich vystoupení byla nebývalá, neboť
prostor hlediště zaplnili posluchači a příznivci
populárního zpěváka Jakuba Smolíka s jeho doprovodnou
kapelou. Ten krátce po sedmnácté hodině zahájil své
vystoupení plné známých hitů. Jeho více než hodinu

trvající koncert byl moc příjemným a nevšedním zážitkem
pro přítomné diváky. Pro ty, kdo to nestihli nebo pro ty,
kdo si chtěli užít ještě trochu latiny, vystoupila ve svém
druhém vstupu Mezcla Orguesta. Čas se tak posunul
k poslednímu vystoupení sobotního dne a tím byla
skupina ABBA – Word Revival“. Hudební, světelná a
kostýmová show v atmosféře známých melodií roztančila
zaplněný parket a přes vytleskané přídavky se program
dne přenesl do svého úplného závěru.
A zde třeba poděkovat pořadatelům, zaměstnancům
technických služeb, organizacím, zúčastněným složkám i
jednotlivcům, zkrátka všem, kdo se na organizaci dne
podíleli, a opomenout nelze ani pivovar Pernštejn za
poskytnutí party stanu. Organizátoři děkují touto cestou i
divákům za jejich účast a podporu celodenní akce.
Zdeněk Cablk
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek

nedověděli – na místě by učitelky zastřelili. Z Terezína
putovala rodina paní Marty v dobytčích vagónech do
Auschwitz-Birkenau (Osvětim). Netušili, že toto místo je
vyhlazovací tábor… Po třídenní cestě v hrozných
hygienických podmínkách vlak zastavil. Paní Marta
vyprávěla, jak byli doslova vykopáni či vytlučeni klacky

Zlatý slavík
Dne 30. dubna 2015 proběhl již 16. ročník Zlatého
slavíka. Tradiční pěvecká soutěž se uskutečnila v
příjemném prostředí městského kina. Mladí zpěváci
soutěžili ve třech kategoriích a jejich výkon hodnotila
tříčlenná porota, ve které usedl i starosta města Mgr.
Martin Moravec.
Výsledky soutěže:
1. kategorie (1. - 2. ročník)
1. místo - Dominika Tobolková (2. tř.)
2. místo - Vojtěch Kaška (1. tř.)
3. místo - Adéla Sedláková, Dorota Pfeifferová (2. tř.)
2. kategorie (3. - 5. ročník)
1. místo - Veronika Janegová (5. tř.)
Ondřej Molnár (4. tř.)
2. místo - Petr Nyč, Quan Dang, Thung (4. tř.)
3. místo - Ema Houštěková, Monika Mondočková
(4. tř.) Natálie Morávková (3. tř.)
3. kategorie (2. stupeň)
1. místo - Lukáš Černý (7. A)
Anna Haladová, Elen Semrádová (obě 6. A)
Jak je vidět z výsledkové listiny, neměla porota
jednoduché rozhodování... Během soutěže nezpívali ale
jenom soutěžící. Společně s panem učitelem Víchem,
který věnoval přípravám na Zlatého slavíka spoustu času,
si oblíbené písničky zazpívali i diváci.
Vzpomínková akce k 70. výročí konce druhé světové
války
Letošní 70. výročí ukončení druhé světové války jsme si
v Borohrádku připomněli dne 20. května společně s paní
Martou Kottovou, která prošla koncentračním táborem
v Terezíně a Osvětimi. Své vzpomínky nejprve předávala
žákům ZŠ TGM Borohrádek a navečer se uskutečnila
v místním kině beseda s veřejností. Marta Kottová je
obdivuhodná vitální dáma se smyslem pro humor,
s kterým nám vyprávěla židovské anekdoty a kterým
získala již při vstupu do třídy své školní posluchače.
Pobyt v Terezíně přirovnávala k lázním – ve srovnání
s Osvětimí, kterou by nejraději ze svých vzpomínek úplně
vymazala. Do Terezína byl nejprve deportován bratr paní
Kottové Viktor a později i paní Marta se svými rodiči. Ve
chvíli, kdy se židovská dívka Marta dověděla, že bude
oddělena od maminky a bude žít v tzv. dětském domě
společně s ostatními dětmi, plakala. Později si
uvědomovala, že soužití s dětmi znamenalo i „vyvádění
blbin“ a méně úzkosti, kterou dospělí nedokázali skrývat.
V Terezíně se ale mohly rodiny po skončené práci
navštěvovat. Vzpomínala i na učitelky a profesorky, které
terezínské děti tajně vyučovaly a riskovaly tak svůj život.
V době výuky musel někdo hlídat, aby se to esesmani
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ven. Poté začalo rozdělování – muži na jednu stranu a
ženy a děti na druhou. Všichni se museli seřadit do pětic a
pohybovat se po kolejích. Maminka stála na jednom konci
pětice, její dcera na druhém. Paní Kottová vzpomíná, že jí
maminka podruhé darovala život. Zavolala svoji Martu
k sobě a chytla ji za ruku těsně před Josefem Mengelem.
Ten uviděl ženu a dítě a Martu odhodil stranou. Na rodiče
paní Marty čekala plynová komora. Několikrát během
svého vyprávění zopakovala svoji nejčastější větu z této
doby: „Ať ten kouř není moje maminka a můj tatínek.“
Paní Kottová rovněž přiblížila svůj návrat do Prahy.
Společně s dalšími pěti mladými ženami putovala hlavně
pěšky. Cestou nebyla nouze o zážitky jako ten, kdy
požádaly ruské vojáky o chleba a ti jim nabídli celou
živou krávu. Rusové je chtěli i svézt, ale bez mapy se
v kraji nevyznali a dovezli ženy tam, odkud vyjeli. Cesta
do Prahy skončila v neděli 12. května 1945. Paní Kottová
se šťastně setkala se svým bratrem Viktorem.
Iva Přibylová
Dojmy žáků
Paní Kottová byla velmi milá a litovali jsme ji, čím vším
si prošla. Ukazovala nám různé fotky, knihy, falešnou
anglickou libru i podšité židovské hvězdy. Pokládali jsme
různé otázky o koncentračním táboře. Byli jsme velmi
rádi, že jsme se mohli s paní Kottovou setkat.
Natálie Nejedlá
Ve mně beseda vyvolala dobrý, ale smutný dojem. Mám
k této paní respekt kvůli tomu, co si prožila. Obdivuji, že
o tom dokáže ještě mluvit.
Petr Procházka
Přednáška byla „nádherná“. Slzám jsme se jen tak bránili.
Obrovskou radost nám udělal její úsměv a slzy, když od
nás dostala obrovského dřevěného motýla. Víme, že
motýly v sobě nosí všichni, kteří přežili Terezín. Bylo to
místo, kde motýli nelétali.
Byl to nezapomenutelný zážitek a paní Kottové přejeme
vše nejlepší a ať užívá života.
Michaela Zahajská
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Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavá, ale docela
smutná. Myslím, že by to mělo slyšet více lidí.
Nikola Bozková
Rádi vidíme, jak se přesto všechno směje.
Zuzana Bezdíčková
Bylo velmi zajímavé se dozvědět něco o tom, co se tam
odehrávalo za šílenství, co jedli, jaká tam byla hygiena a
hrozné podmínky.
Karel Langr
Bylo velmi zajímavé poslouchat, jak to za války chodilo.
Život v koncentračním táboře byl horší, než si kdo z nás
mohl myslet.
Adam Fresser
Nikdy jsem netušila, že by mohlo být něco tak strašného.
Divím se, že má paní Kottová tolik sil o tom mluvit.
Iva Lochmanová
Paní Kottová prožila něco, co v ní zanechalo vzpomínky
na celý život. Jsem moc ráda, že jsem s ní mohla osobně
hovořit při natáčení reportáže pro ČT. Je pro mě velkým
vzorem, protože to, co dokázala, mě udivuje a neskutečně
ji obdivuji. Je neuvěřitelné, že přesto všechno je pořád
energická, hodná a váží si všeho, co má. Všechno
v koncentračním táboře mi přišlo hrozné a neuvěřitelné.
To, že je oddělili od rodičů, skoro nic nejedli, chodili
skoro nazí a ještě k tomu chodili každý den pracovat. Je to
neuvěřitelná žena! Paní Kottové přeji, aby byl její život
jen krásný, šťastný, láskyplný a hlavně ať je zdravá! Jsem
ráda, že jsem se s takovou ženou setkala!
Martina Krejčíková
Kytice v Klicperově divadle
Posledním letošním představením v rámci předplatného
bylo jevištní zpracování Erbenovy Kytice.
Naše škola jezdí do Klicperova divadla již mnoho let. Dne
5. 5. 2015 jsme navštívili představení Kytice, ve kterém
vystupovala i herečka Kristýna Kociánová (známá z
Ordinace v růžové zahradě jako sestřička Mirka nebo jako
Arnoštka ze seriálu Ententýky).
Představení se nám všem líbilo - nejvíce herecké výkony,
ale i kostýmy, kulisy a rekvizity. Ze sedmi zpracovaných

Erbenových balad se nám asi nejvíce líbila Svatební
košile, ve které ženskou roli ztvárnila právě Kristýna
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Kociánová. Roli jejího milého sehrál Miroslav Zavičár, se
kterým jsme si mohli po posledním loňském představení
chvíli popovídat. Kristýna Kociánová nehraje pouze
kladné hrdinky. V baladě Zlatý kolovrat překvapivě
vystupovala v roli zlé sestry. V baladě Štědrý den jí
připadla úloha nešťastné sestry Marie. Po skončení
představení jsme se těšili na setkání s touto milou
herečkou. Čekání jsme vyplnili natáčením rozhovorů pro
naši školní televizi, která natočila o hradecké Kytici
reportáž. S Kristýnou Kociánovou jsme si výborně
popovídali, odpověděla na všechny naše dotazy. Ke své
fotce připsala naší škole i milé věnování, dostali jsme i
fotky s podpisem a mohli jsme se společně vyfotit.
Děkujeme!!!
Klicperovo divadlo budeme ještě dlouho navštěvovat a
doufáme, že Kristýnu Kociánovou zase v nějaké roli
uvidíme:-)
Nikola Bártová, Karolína Patricie Urbánková, 7. B
Vzdělávání učitelů, pracovní schůzka
Ve dnech 25. a 26. 5. se učitelé v rámci projektu Dotykem
ke vzdělávání zúčastnili školení, které se konalo
v Mladých Bukách. Dne 4. 6. proběhla pracovní schůzka
v ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují. Kolegům
z Nového Města jsme oplatili podzimní návštěvu a
pokračovali jsme v neformální výměně zkušeností.
Děkujeme firmě AVEPO za sponzorování dopravy na obě
akce.
Iva Přibylová
Pozdrav do Kalifornie
Žáci ZŠ TGM v Borohrádku poslali video-pozdrav
krajanům (žáci ve věkové skupině 7-11 let) do Czech
School of California. Obsahová náplň videa byla
zaměřena na téma: „Co se nám vybaví, když se řekne
USA.“ Dále žáci ZŠ TGM v Borohrádku napsali společný
dopis, v němž sdělují své zkušenosti s natáčením videa a
jaké předměty je nejvíce baví. V tuto chvíli čekáme na
odpověď našich přátel z Kalifornie (Czech School of
California); již o našem projektu informovali na
Facebooku
a
ve
školním
zpravodaji.
Czech School of California patří k pěti školám na světě,
která vyučuje dle Rámcových vzdělávacích programů
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a má
právo vydávat česká vysvědčení absolventům školy.
Pevně věříme, že vzájemná komunikace mezi ZŠ TGM
v Borohrádku a Czech School of California bude
probíhat i ve školním roce 2015-2016.
Jan Mareček

Třeťáci na škole v přírodě
Ve dnech od 15. – 18. 6. 2015 se třetí třída vydala na
dobrodružnou trosečnickou výpravu do Orlických hor,
kde ztroskotali na chatě Čihalka. Jako trosečníci
posílali každý den vzkazy v láhvích. Museli se postarat
o oheň, bylo také nutné opatřit si jídlo, orientovat se
v neznámé krajině, prozkoumávat okolí, být hbitý i
mrštný a především obstát při noční procházce lesem.
Trosečnická výprava se vydařila zejména díky
ochotnému personálu, který se o nás velmi dobře staral
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po celou dobu ztroskotání. Velké poděkování patří
Jiřímu Linhartovi za přípravu veškerých aktivit pro
přežití na škole v přírodě. Velice děkujeme manželům
Vojnarovým, kteří byli velmi ochotní spolupodílet se
na organizaci této akce a finančně nás podpořili.
Soňa Štěpánková

názvem Naše oblíbené citáty a přísloví. Školáci také
natáčeli videa v češtině i angličtině se vzkazy,

Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 23. 6. se v obřadní síni Městského úřadu v
Borohrádku uskutečnilo slavnostní pasování našich
prvňáčků na čtenáře. Děti nejprve přečetly úryvek ze
slabikáře, poté složily slib, ve kterém bylo mimo jiné
řečeno, že se budou ke všem knížkám hezky chovat a
že o každé hezké a zajímavé knížce, kterou objeví,
řeknou svým kamarádům. Pan starosta v roli „ krále

knih“ pasoval mečem všechny prvňáčky na čtenáře a
paní knihovnice, jako královský šašek, předala dětem
pamětní list. Následovala návštěva knihovny, kde
zájemci obdrželi průkaz čtenáře a mohli si vypůjčit
poprvé knížky z knihovny. Všem malým čtenářům
přejeme hodně hezkých zážitků a příjemných chvil
strávených s knížkou v ruce.
Děkujeme panu starostovi a paní Sedlákové za skvělou
akci. Budeme rádi, když se z ní stane tradice.
Jana Chlandová
Zakončení projektu Time Capsule 2014 - 2114
Ve školním roce 2014/2015 jsme byli zapojeni do
mezinárodního projektu eTwinning s názvem Time
Capsule 2014 – 2114 (volně přeloženo Časová
schránka 2014 – 2114). Stejně jako třináct
partnerských škol z různých míst Evropy jsme tvořili
rozmanité materiály pro budoucí generace.
Žáci v průběhu celého školního roku psali dopisy
budoucím generacím, zpracovávali různé dokumenty,
výtvarné práce i videa a také komunikovali s vrstevníky
ze zahraničních škol.
Vznikly knihy přibližující dnešní životní styl, školní
docházku, zvyky, módu, stravování, vize budoucnosti,
tipy pro šťastný život či názory lidí. Dále byla
například vytvořena kniha v angličtině Mr Mole in the
Czech Republic, která prostřednictvím maskota
projektu zábavnou formou představuje naši zemi, i
česko-anglický sborník doplněný fotografiemi s
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popisovali předměty umístěné do truhly či věci, které je
činí šťastnými. Někteří se také zapojili do mezinárodní
projektové fotosoutěže. Součástí bylo rovněž
komunikování mezi partnerskými školami formou online diskuzí a videokonferencí, všechny třídy se také
účastnily projektového dne Time Capsule konaného 6.
března 2015. Projekt byl slavnostně zakončen dne 24.
června. Nejprve byly vystaveny všechny materiály a
připravené předměty, které byly následně uloženy do
truhly. Ta byla přemístěna před budovu ZŠ TGM
Borohrádek, kde byla za přítomnosti všech žáků a
učitelů i starosty a tajemníka města Borohrádku
zakopána a označena kamenem s názvem projektu
Time Capsule 2014 – 2114 i nově zasazeným
stromkem. Schránka by měla být otevřena za sto let.
Projekt byl velmi přínosný, neboť vznikly velmi
zajímavé výstupy, byly využívány moderní výukové
postupy, díky mezinárodní spolupráci žáci používali
angličtinu v praxi a samotné téma vedlo všechny
účastníky k přemýšlení o blízké i vzdálené
budoucnosti.
Poděkování patří všem žákům a zapojeným
pracovníkům školy a dále Mgr. Danielové za
poskytnutí velkého kamene pro označení místa uložení
truhly, panu kamenosochaři Špačkovi z Ostřetína za
bezplatné opracování kamene a vytvoření nápisu a
Mgr. Joskovi za darování "truhly".
Materiály vytvořené v rámci projektu jsou dostupné
spolu s dalšími informacemi na webových stránkách
http://timecapsule.webnode.cz (stránky jsou postupně
doplňovány).
Michal Přibyl
Církevní základní škola
Mc Donald Cup
Žáci naší školy se zúčastnili tohoto největšího
fotbalového turnaje pro žáky základních škol. Pro naši
kategorii se tento turnaj konal ve Voděradech. Zde na
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perfektně upraveném hřišti ukázali svou bojovnost
a fotbalové nadšení. Výsledkem tohoto snažení
bylo pro nás krásné druhé místo.
Zelená škola
Letos jsme se zapojili do projektu „Zelená škola“,
který vyhlásila firma Rema. Tento projekt je zaměřen
na sběr a recyklaci elektrospotřebičů a baterií. Získali
jsme certifikát „Zelená škola“ a možnost používat
logo „Zelená škola“. Jsme rádi, že tímto můžeme
přispívat k ochraně životního prostředí, přírodních
zdrojů a zdraví člověka. U žáků se tímto snažíme
podporovat ekologické chování a šetrnost k životnímu
prostředí.
Olympijský víceboj
Stále více řešíme problém, jak přitáhnout děti
k pohybu. Proto se naše škola zapojila do tohoto
projektu. Patrony této soutěže se stali úspěšní čeští
sportovci. Disciplíny, které prověřují u dětí sílu,
ohebnost, rychlost, vytrvalost, hbitost, rovnováhu,
silovou vytrvalost, splnily skoro všechny děti. V rámci
tohoto projektu se konaly různé doprovodné
soutěže. My jsme se zúčastnili soutěže „Hraj
baseball“. Měli jsme štěstí a vyhráli pro školu
baseballový set. Všichni žáci, kteří se této soutěže
zúčastnili, obdrží své sportovní vysvědčení.

se s napětím čekalo, zda jej udržíme. Týmy ze všech
škol byly prověřeny v mnoha přírodovědných
znalostech (poznávání rostlin, dřevin, živočichů),
dopravní výchově, sportovních dovednostech a v
mnohých dalších disciplínách. Na vítězných místech se
umístily týmy Čermné nad Orlicí, Borohrádku a Žďáru
nad Orlicí. Vše tedy dopadlo k obecné spokojenosti.
Všichni byli bohatě odměněni medailemi, diplomy a
cenami. Slon putoval za vítězné 1. místo do Čermné
nad Orlicí. A co pohár? Naši borci ho opět obhájili a
my všem blahopřejeme!
Geomag
Letos děti z naší školy ke svému svátku dostaly
netradiční dárek. Na celé dopoledne jsme pozvali paní
Balvínovou, která přijela s velkou zásobou součástek
technické hry Geomag. Žáci postavili podle návodu
všelijaké stavby. Většina však pustila uzdu své fantazii
a nad jejich výtvory žasla i paní Balvínová. Všichni
stavitelé odvedli velký kus práce.
Výlet s Arnoštem
18. června jsme vyjeli na školní výlet do nedalekých
Pardubic, kde na nás čekala výletní loď Arnošt. Těšení
bylo veliké, ale obavy o dobré počasí také. Vše dobře

Bedřich Smetana
V pondělí 27. dubna přijel již se svým druhým
hudebním programem Martin Kubát. Tentokrát nás
seznámil s životem a dílem hudebního skladatele
Bedřicha Smetany.
Nejvíce se nám líbila ukázka z Vltavy – z cyklu Má
vlast. U některých písní jsme si i zatancovali, zazpívali
a zahráli si divadlo. Už se těšíme na další hudební
program.
Filharmonie HK
2. června přišli do školy všichni ve svátečním oblečení,
protože jsme jeli na koncert do Filharmonie v Hradci
Králové. O krásný zážitek se nám postaral pan Miloš
Machek, který sestavil, oddirigoval i slovem provázel
celý hudební program s názvem Ostrov snů. Do příběhu
nás vtahovaly známé i neznámé melodie, které trefně
dokreslovaly a podtrhovaly atmosféru děje. Velkým
zážitkem pro nás také bylo „vidět pod ruce“ panu
zvukaři Dyntarovi. Těšíme se na příště.
Sportovní den tří škol
Ve středu 10. června jsme měli čest hostit další ročník
velké sportovní události o putovní pohár ve vybíjené a
o obrovského plyšového slona za týmové soutěže. Tato
soutěž je určená pro ZŠ Čermná nad Orlicí, ZŠ Žďár
nad Orlicí a naši CZŠ. V pořádání akce se školy
střídají. S přípravou a organizací nám pomohly
maminky. Napekly spoustu vybraných moučníků,
dezertů, slaných koláčů a pizzu. Některé maminky byly
i u sportovních stanovišť. Všem patří velké
poděkování! Minulý rok jsme pohár vyhráli my a nyní

17

dopadlo – počasí i zážitky. Mezi nejsilnější zážitky
patřila plavba přes plavební komoru, ale i vodní ptactvo
a příroda v okolí řeky Labe. Na lodi pro nás měli
připravený výborný oběd, na kterém si pochutnali i
nejedlíci. Druhá část výletu probíhala také v
Pardubicích, ale tentokrát na souši. Po vylodění jsme
spěchali na zámek, kde nás již čekaly průvodkyně,
které si rozdělily žáky na dvě skupiny. První skupina
šla na historickou prohlídku renesančního zámku a pro
druhou skupinu byl připraven přírodovědný interaktivní
program. Často cestujeme za nevšedními zážitky
mnoho kilometrů, my nejeli daleko, ale zážitků a
nových informací o našem regionu jsme si přivezli
mnoho.
Středověké projektové vyučování „Jak se staví město“
Od pondělí 22. června do středy 24. června se naše
škola ponořila do středověku. Putovali jsme od dob
Karla IV. zpět staletími až do období zakládání měst.
Žáci i učitelé byli oděni do středověkého oblečení,
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přijel i Karel IV. se svou družinou. Po jeho boku stanuli
stavitel Petr Parléř, arcibiskup Arnošt z Pardubic,

králův komorník Bušek z Velhartic a další šlechtici a
šlechtičny. Žáci tvořili královské družiny a každá
družina bádala a pracovala na splnění mnoha úkolů.
Mleli jsme obilí, vařili středověkou kaši, odlévali
svíčky z včelího vosku, vyráběli zbraně. Zkoumali jsme
obranu měst, ale i módu, stavební slohy, řemesla,
umění, vzdělanost. Žáci vytvořili středověké
vysvědčení, knihu řemesel, vitráže, plány měst a
mnoho dalších naučných věcí, které budou od září
zdobit naši školu. Uvařili kouzelný lektvar z bylin a
vyrobili si gotické boty škorně. Museli zvládnout
kontrolní test, vyluštit křížovku a projít úspěšně
počítačovou hrou. Celé tři dny jsme se výborně bavili a
naše středověké putování si moc užili.
Sladké spaní ve škole s překvapením 24. – 25.6.
A je to tu opět.....konec školního roku 2014-2015. U
nás to znamená týden „škola jinak“, který je zakončen
spaním všech žáků i učitelů ve škole. A letos si učitelé

Poděkování těmto sponzorům naší školy za
poskytnuté sponzorské dary k posledním týdnům
výuky:
Děkujeme společnosti SECA Borohrádek, společnosti
Lesy ČR, panu Karlovi Nedvídkovi ml. a Ekofarmě
Bílý Mrak.
Všichni gratulujeme našim třem páťákům Václavu
Mědílkovi, Davidu Hoffmanovi a Anetě Veronice
Solníkové, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky na
osmiletá gymnázia. Přejeme jim mnoho úspěchů.
CZŠ Borohrádek
Rybářské závody CZŠ
Dne 16.6.2015 se na rybníčku u benzínové stanice
konaly již tradiční rybářské závody pro děti
z rybářského kroužku při CZŠ Borohrádek – „Benzina
cup 2015“. Slunné
počasí,
precizně
připravené pruty a
biče, svižně se
kroutící
živé
nástrahy, to vše
jistě přispělo k
bohatým úlovkům.
Byť převážně menších velikostí, ale úlovků. Nejmenší
zdolaná ryba byla střevlička východní a měřila
krásných 5 cm. Ale i ty se počítaly a byly velmi
důležité v konečném součtu bodů. A jak to vše dopadlo,
komu braly ryby nejvíce?
1. místo
Radek Sazima 62 bodů
2. místo
Marek Sazima 43 bodů
3. místo
Jan Stejskal 38 bodů
Děkuji
MO
ČRS
Borohrádek a panu Milanu
Jedličkovi za krásné ceny a
podporu
rybářského
kroužku.
Děkuji
panu
Radku
Sazimovi st. za pomoc s organizací a pořádáním
závodů.
Za rybářský kroužek CZŠ vedoucí – Mgr. Martin Moravec

pro své žáčky připravili ještě překvapení v podobě
tajného výletu do Hvězdárny Hradec Králové. Žáci
opravdu do poslední chvíle nevěděli, kam jedou. A
překvapení bylo veliké! Noční pozorování oblohy a
naučná stezka okolím hvězdárny děti opravdu nadchla.
A proč sladké spaní? No přece proto, že nám na tuto
akci upekly maminky samé sladké dobroty – řezy,
bábovky, rolády, buchty apod.
Všem maminkám moc děkujeme.
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Poděkování CZŠ Borohrádek
Děkuji všem zaměstnancům CZŠ za jejich trpělivou
přátelskou a podle mě i nelehkou práci s dětmi… i když
pro kantory na této škole je to posláním a dělají svou práci
s láskou. Má dcera před lety navštěvovala tuto školu, poté
můj syn, který tento školní rok končí. Moc mě, a věřím, že
i ostatní rodiče a děti mrzí, že tato škola není až do deváté
třídy. Vždy se mi líbil na této škole lidský, přátelský,
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poklidný a profesionální přístup k dětem (taková větší
rodina). CZŠ přeji do budoucna hodně žáčků a
spokojených rodičů jako jsem byla já a mé děti.
Děkuji. R. Polášková

" Broučkiáda" v 1. třídě mateřské školy
V pátek 7. června 2015 se v1. třídě konala akce zvaná
"Broučkiáda". V podvečer se u mateřské školy sešli nejen

Mateřská škola Borohrádek
Plavba do Brozan - výlet na ukončení školního roku.
Dne 27.5.2015 se uskutečnil celodenní výlet dětí do
Pardubic. Zde jsme se nalodili na parník Arnošt z

Pardubic, propluli přes jez, kde byla loď v plavební
komoře přepouštěním vody vyzvednuta na vyšší hladinu.
Po vyplutí z plavební komory jsme dále pluli volnou
přírodou kolem chatové oblasti k obci Brozany a zpět.
Během plavby jsme si na palubě lodi pochutnali na
dobrém obědě. Děti si odnesly z plavby lodí pěkné
zážitky.
3. třída - výlet ke Dni dětí
Dne 10.6.2015 se vypravily děti ze 3.třídy za hledáním
pokladů. Jejich úsilí bylo odměněno opékáním špekáčků
na ohni a ochutnávkou ze tří nalezených pokladů, jejichž
obsah byl sladký. Jelikož nám počasí přálo, užili jsme si
příjemné dopoledne, které jsme doplnili pohybovými
aktivitami.
Libuše Nágrová

zástupci broučků jako ploštice, berušky, včelky, čmeláci,
ale i pavouci a motýli. Nechyběli také čarodějnice,
princezny, piráti, skřítci, vodník, čert, hejkal, Sněhurka a
jiné veselé postavičky. Všichni dorazili s dobrou náladou,
s chutí si hrát a oslavit jarní přírodu. S radostí jsme na
zahradě plnili u jednotlivých stanovišť různé úkoly.
Náladu nám nezkazilo ani chladné počasí. Úsměv na tváři
vykouzlila nejen sladká odměna, malé drobnosti, ale i
občerstvení od našich maminek, teplý čaj či káva. Do
svých domovů jsme se rozešli s rozsvěceným světýlkemlampiónem či lucerničkou - nejenom v naší ruce, ale i v
našich srdcích. Poděkování patří všem zúčastněným,
malým i velkým. Doufejme, že 1. ročník " Broučkiády"
nebyl zároveň ročníkem posledním.
Dana Forejtková, učitelka v 1. třídě
Poděkování panu Rudolfu Laluhovi
V pátek 12. června 2015 navštívil mateřskou školu v
Borohrádku Michal z "Kouzelné školky" se svým

Návštěva v ZUŠ v Týništi nad Orlicí 11.5.2015
Dne 11.5.2015 předškoláci z naší MŠ přijali milé pozvání
do ZUŠ v Týništi nad Orlicí. Pro děti byl připravený
hezký program "CIRKUS". Děti převlečené za zvířátka
předvedly našim dětem vše, co se v ZUŠ v oboru
hudebním, pěveckém, tanečním i dramatickém naučily.
Celý program byl směřován současně i jako nábor nových
žáčků do ZUŠ. Představení se nám i dětem velice líbilo.
Irena Klingerová
2. třída – opékání buřtů
Ve středu 17.6.2015 jsme mohli prožít společně s dětmi ze
2. třídy "Sluníčko" pohodové dopoledne při hrách a
opékání buřtů na školní zahradě. Dětem velmi chutnalo a
grilované buřtíky v nich zmizely jako mávnutím
kouzelného proutku. Děkujeme za krásně prožitý čas a
budeme se těšit na další zážitky v příštím školním roce.
Jana Krubnerová
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představením, kterého k nám pozval pan Rudolf Laluha firma LAGA Borohrádek. Svým sponzorským darem
připravil dětem nádherný zážitek k ukončení školního
roku. Děkujeme panu Rudolfu Laluhovi, že v rámci svého
sponzoringu nezapomíná na naše nejmenší - děti z
mateřské školy.
Iva Jehličková
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Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
FINÁLE MLADŠÍ PŘÍPRAVKY v ČASTOLOVICÍCH

V neděli 7. 6. 2015 jsme s naší mladší přípravkou jeli na
závěrečný turnaj, který se konal v Častolovicích. Tento
turnaj byl o titul okresního přeborníka mladší přípravky a
jednalo se o velké finále. Do základní skupiny nám byly
nalosovány týmy Častolovic, Ohnišova a Vamberka. Již
před turnajem jsme hráčům řekli, že je to jejich poslední
turnaj v této sezóně a ať si hlavně zahrají fotbal a užijí si
ho.
Prvním našim soupeřem byl pořádající tým Častolovic.
První poločas byl z naší strany velmi ospalý a opatrný.
Moc se nám nechtělo běhat a na míči se nám také

nedařilo. I díky tomu jsme Častolovice pustili do několika
šancí, ze kterých se jim podařilo dát dva góly. Ve druhém
poločase se pověstná Lokotka začala pomalu rozjíždět a
postupně jsme soupeře začali ve všech směrech přehrávat.
Začalo se nám dařit kombinovat a více držet míč na svých
kopačkách. Což vedlo k tomu, že jsme se začali dostávat
do šancí. Nakonec jsme ve druhé půli dokázali do sítě
soupeře vstřelit dalším sedm branek a výsledek 10:2
hovoří za vše. Po krátké přestávce se šlo na další zápas.
Tentokrát naši hráči vyběhli na hřiště poměřit síly
s Ohnišovem. Úvod zápasu byl o poznání lepší . Naši
hráči byli od začátku aktivní a snažili se zápas co nejdříve
naklonit na naši stranu. Ze hřiště jsme odcházeli s výhrou
6:2, která nás již s velkou pravděpodobností posouvala do
bojů o medaile. Jenže i po tomto výsledku jsme chtěli
potvrdit roli favorita a dokázat uhrát, co nejlepší výsledek
i v závěrečném zápase naší skupiny. Poslední zápas ve
skupině jsme hráli proti Vamberku. Tento zápas se pro
nás vyvíjel podobně jako předchozí, kdy jsme se soupeře
snažili přišpendlit k jeho bráně. V prvním poločase se
nám to podařilo dokonale a soupeři jsme vsítili 4 branky.
Ve druhé půli jsme trošku polevili a to i díky teplu, které
bylo chvílemi až nesnesitelné. Zápas jsme dohráli spíš
v takovém tréninkovém tempu, kdy jsme si naší hrou
dokázali výsledek pohlídat. Nakonec se náš tým radoval
ze třetího vítězství a to v poměru 6:3.
Po těchto zápasech následovala pauza na oběd a tím
pádem i čas pro pořadatele připravit rozpis pro další fázi
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turnaje. Do bojů o medaile nám byly přiděleny oba
Rychnovské týmy a to Rychnov B a Rychnov C. Což
nasvědčovalo tomu, že to bude velký boj . Jako první
nás čekal Rychnov B. Bylo jasné, že tento zápas hodně
napoví o pořadí v turnaji a že nebude rozhodně
jednoduchý. První půle byla spíš bojovná a hra se stále
přelévala od jedné branky ke druhé. Nakonec se nám
v první půli podařilo dát Rychnovu 2 branky a jen 1
dostat. V druhém poločase byl obraz hry obdobný a opět
se bojovalo na obou frontách. Naši hráči se snažili a
soupeři nedali nic zadarmo. Nakonec jsme remizovali 3:3.
Tím posledním zápasem byl zápas s Rychnovem C, který
byl i zápasem pravdy. Kdo vyhraje, bude první, kdo
prohraje, skončí druhý. Z našeho pohledu to byl hratelný
zápas a doufali jsme, že soupeři začnou docházet síly a
tím se naše šance znásobí. Hned od začátku jsme na ně
doslova vlítli a snažili se soupeře zaskočit. Naši hráči
bojovali a bylo na nich vidět, že chtějí za každou cenu
uspět. Výhra 6:4, a tak mohla vypuknout ohromná
fotbalová radost.
Toto vítězství nás pasovalo na OKRESNÍHO
PŘEBORNÍKA MLADŠÍ PŘÍPRAVKY.
Podařilo se nám tedy potvrdit výsledky celé sezóny a
završit jí tímto titulem. Ještě se určitě musíme zmínit i o
individuálních cenách, které naši svěřenci dostali. Jsou to
cena pro nejlepšího střelce, kterou vyhrál Mates a cena
pro nejlepšího brankaře turnaje, kterou dostal Ráďa.
Nutno dodat, že hráči mají náš velký obdiv za

předvedený výkon po celou sezonu a především za výkon
v tomto turnaji. Jelikož to za těchto podmínek nebylo nic
jednoduchého, tento titul si plně zaslouží. Děkujeme také
rodičům, fanouškům, řidičům, (Sponzorům a městu
Borohrádek), kteří nás podporovali, a i oni si od nás
zaslouží pochvalu a velké díky.
Naše zápasy:
Borohrádek x Častolovice 10 : 2
Střelci: Matyáš Grulich 5x, Dominik Sedlák 2x,
Martin Fuchsa 1x, Tomáš Forejtek 1x, Filip Kocka 1x
Borohrádek x Ohnišov 6 : 2
Střelci: Matyáš Grulich 3x, Filip Kocka 2x,
Dominik Sedlák 1x
Borohrádek x Vamberk 6 : 3
Střelci: Matyáš Grulich 3x, Filip Kocka 2x,
Kryštof Koželuh 1x
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Borohrádek x Rychnov B 3 : 3
Střelci: Natálie Janečková 1x, Kocka Filip 1x,
Matyáš Grulich 1x
Borohrádek x Rychnov C 6 : 4
Střelci: Matyáš Grulich 3x, Filip Kocka 2x,
Sebastián Kapusta 1x
Individuální ceny turnaje
nejlepší střelec: Matyáš Grulich
nejlepší brankař: Radek Sazima
Naše sestava:
Filip Kocka, Radek Sazima, Jakub Pavlíček, Matyáš
Grulich, Sebastián Kapusta, Natálie Janečková, Veronika
Lifková, Dominik Sedlák, Jan Morávek, Kryštof Koželuh,
Tomáš Forejtek, Martin Fuchsa.
Sazima Radek a Kapusta Miroslav

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2014 – 2015
Mladší přípravka:
1. místo – OKRESNÍ PŘEBORNÍK
Největší bojovník: Kocka Filip
Nejlepší střelec:
Grulich Matyáš (104 gólů)
Největší pokrok: Koželuh Kryštof, Marek Jakub

Josefa SÝKORY se ho zúčastnila šestičlenná výprava
závodníků.
Z tohoto turnaje nepřijeli sportovci z Borohrádku „s
prázdnou“. Čtyři z nich si domů přivezli medaile.
Ve váze do 40 kg vybojovala v kategorii mladších žákyň
Pavla RAKOVÁ - 2. místo, ve váze 44 kg Simona
TOBOLKOVÁ - 2. místo a třetí 2. místo přidala do sbírky
ve váze do 52 kg Kateřina KUBOVÁ.
Chlapcům se již v kategorii mladších žáků tolik nevedlo a
ve váze do 44 kg obsadil Štěpán HORÁK - 7. místo a Petr
ŠRÁMEK - 8. místo.
V kategorii kadetů se Ondřej KUPSA umístil ve váze do
85 kg na 3. místě. I přes velký počet medailí trenéři
s výsledky nemohou být spokojeni, protože se nepodařilo
získat Mistrovský titul.
Velká cena Meziboří - čtyři medaile pro zápasníky z
Borohrádku
Již tradičního turnaje – Velká cena Meziboří se zúčastnili
zápasníci z oddílu TJ Sokol Borohrádek. Tento turnaj má
tu zvláštnost, že je pořádán pod „širým nebem“, a tak je

Starší přípravka:
1. místo - OKRESNÍ PŘEBORNÍK
Největší bojovník: Pavlíček Adam
Nejlepší střelec:
Sazima Marek (52 gólů)
Mladší žáci:
2. místo – okresní přebor
Nejlepší hráč:
Ribár David
Nejlepší střelec:
Moravec David (18 gólů)
Starší žáci:
13. místo – NADLER Krajský přebor
Nejlepší hráč:
Janeček Martin
Nejlepší střelec:
Chudoba Pavel (11 gólů)
Mladší dorost:
12. místo – NADLER Krajský přebor
Nejlepší hráč:
Kněžour Jakub
Nejlepší střelec: Malý David, Duda Jiří (6 gólů)

závislý na počasí. Letos počasí pořadatelům přálo, a tak
turnaj proběhl bez větších potíží. Čtyřčlenná výprava
z Borohrádku pod vedení trenéra Martina HEJNÉHO se

Muži:
1. místo – PromePro IT 1. B třída sk. H (o udržení)
Nejlepší hráč:
Matějus Pavel, Moravec Martin
Nejlepší střelec:
Bílek Jan (11 gólů)
Radek Sazima

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Zápasníci dovezli čtyři medaile z nejdůležitějšího
turnaje
Družstvo zápasníků a zápasnic z Borohrádku se v sobotu
14. června 2015 zúčastnilo jednoho z nejdůležitějších
letošních turnajů – Mistrovství České republiky mladších
žáků a žákyň a kadetů v zápase volný styl. Tento
šampionát se konal v Ostravě a pod vedením trenéra
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v silné konkurenci neztratila a všichni zápasníci
vybojovali medaili.
O tu nejcennější se ve váhové kategorii 23 kg postaral
Filip ŠKOP. Ve váze do 37 kg ho napodobil Jakub
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KRUPKA. Stříbrnou medaili vybojovali ve váze do 27 kg
Richard SUS a ve váze 26 kg Adam UHNAVÝ.
Trenér Martin HEJNÝ byl s výsledky borohrádeckých
zápasníků s pokojen a všechny závodníky pochválil za
předvedený bojovný výkon.
To byl zatím poslední turnaj a nyní bude následovat
prázdninová přestávka, která bude zpestřená letním
výcvikovým soustředěním, které se uskuteční v druhé
polovičce prázdnin v Herolticích.
O průběhu tohoto soustředění budeme samozřejmě
čtenáře borohrádeckého zpravodaje v dalším čísle
informovat.
Borohrádečtí zápasníci přejí všem občanům Borohrádku
hezkou dovolenou a všem dětem pěkné prázdniny.
Radek Hemelík

ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
Okresní asociace Sport pro všechny Rychnov n.Kn.
uspořádala 11. května 2015 v Kostelci nad Orlicí okresní
soutěž v atletickém čtyřboji žactva.
Jednalo se o tyto disciplíny: sprint 50 m a 60 m, hod
míčkem a granátem, skok daleký, běh vytrvalý 400 m a
800 m. Náš odbor ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek se
zúčastnil v sedmi věkových kategoriích mladší žákyně a
žáci I. a II., starší žákyně I., starší žáci I. a II.
Vojnarová Karolína, Nekvindová Daniela, Ouhrabková
Tereza, Bulíčková Natálie, Peremská Zdena, Janečková
Natálie, Ouhrabková Veronika, Morávková Natálie,
Urbánková Valentýna, Loufková Marie, Dudová Eliška,
Urbánková Karolína, Vacková Adéla, Grulich Matyáš,
Fuchsa Martin, Sazima Radek, Morávek Jan, Víšek
Adam, Vojnar Miloň, Hloušek Dominik, Hloušek Erik,
Kováč Pavel, Vaško Radek, Polčák Šimon, Vencl Michal.
Do krajského kola, které se uskutečnilo v Jičíně 23.
května, postoupilo sedm z těchto závodníků.
Krajské kolo ČASPV atletický čtyřboj Jičín 23.5. 2015
Sprint 50, 60 m, hod míčkem nebo granátem, skok daleký,
běh vytrvalý 400 nebo 800 m.

Ženy - 3 soutěžící
1
Jana Suchánková
2
Alena Šplíchalová

849,63
798,16

Starší žáci I - 12 soutěžících
5
Radek Vaško

672,17

Starší žáci II. - 8 soutěžících
3
Michal Vencl

625,74

Dorostenci - 6 soutěžících
3
Jakub Červeňanský

743,50

Soutěže se zúčastnilo 110 závodníků ze čtyř okresů
Královéhradeckého kraje. Šest z našich závodníků
postupuje do republikového finále v Třebíči 6. 6. 2015.
Republikové finále atletiky Třebíč 6. června 2015
V sobotu 6. června 2015 odjel náš odbor ASPV TJ
Lokomotiva Borohrádek na republikové finále v atletickém

čtyřboji. Závody se konaly na atletickém stadionu v
Třebíči za účasti deseti krajů České republiky s 230
závodníky. Naši závodníci se ani v této konkurenci
neztratili a získali tyto výsledky:
Umístění
Jméno, příjmení
Starší žákyně III. 26. závodníků
2.
Iva Houštěková
6.
Adéla Vacková

800,49
683,25

Ženy 5. závodníků
1.
Jana Suchánková
2.
Alena Šplíchalová

875,32
752,08

Starší žáci IV.
13.

595,02

17. závodníků
Michal Vencl

Počet bodů

V soutěži, o putovní pohár krajů, do které naši závodníci
přispěli svým umístěním, získal náš Královéhradecký kraj
1. místo.
Tesárková Eva
Umístění
Jméno, příjmení
Starší žákyně I. - 13 soutěžících
1
Iva Houštěková
3
Adéla Vacková
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Počet bodů
872,43
752,08

Úžasná akce ve Skřivenech – kdo nebyl udělal chybu
Ve středu 3. června se uskutečnily za krásného,
slunečného dne v pořadí již III. Sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje ve Skřivanech. Uzávěrka
přihlášek byla již 28. února. S účastí sportovců - seniorů
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nebyl žádný problém, protože, kdo přičichl k atmosféře
těchto her, chce se opět zúčastnit. Horší bylo sestavování
týmových disciplín. Oproti minulým ročníkům, kdy byla
družstva smíšená a čtyřčlenná, letos byla rozdělena na

Zlatá medaile Discogolf (ženy nad 70)
Effenbergerová Marie
Zlatá medaile Běh ve vodě (muži do 70)
Hajn Pavel
Zlatá medaile Běh ve vodě (muži do 80)
Jehlička Jiří
Zlatá medaile Pétangue (ženy do 70)
Vandlíčková Blanka
Zlatá medaile Běh 200 m (muži do 70)
Hajn Pavel
Zlatá medaile Běh 200 m (muži nad 80)
Kubát Josef
Zlatá medaile Ruské kuželky (muži nad 80)
Kubát Josef
Zlatá medaile Střelba (muži do 70)
Štěpán Lubomír

muže a ženy a družstva tříčlenná. Jedině flaškovaná
zůstala beze změn, kde bylo družstvo čtyřčlenné. Ovšem
v této disciplíně soutěžily jen ženy. Nakonec se nám
podařilo vytvořit potřebné týmy. Celkem se přihlásilo 459
seniorů z 22 klubů Královéhradeckého kraje. Město
Borohrádek reprezentovalo 39 sportovců a jeden

Stříbrná medaile Pétangue (ženy do 70)
Soboňová Anna
Stříbrná medaile Pétangue (ženy nad 80)
Kubátová Alena
Stříbrná medaile Pétangue (muži nad 80)
Kubát Josef
Stříbrná medaile Běh 200 m (nad 80)
Kubátová Alena
Stříbrná medaile Střelba (muži nad 70)
Beránek Vlastimil
Bronzová medaile Pétangue (ženy nad 70)
Repšová Jaroslava
Každý, kdo měl jen chviličku volno ve svých disciplínách,
fandil ostatním. Atmosféra byla vynikající, nikdo se
nezranil a užila se spousta legrace. Vše máme

dokumentarista. Na programu bylo celkem 12 sportovních
disciplín, z toho 3 týmové a 9 individuálních. Po
registraci a slavnostním zahájení v Dělnickém domě za
účasti VIP osobností se soutěžící rozešli na svá
sportovní stanoviště. Soutěže probíhaly od 9.15 hod do
15.30 hod.
Družstvo seniorů Borohrádek bylo
zastoupené ve všech disciplínách. A i letos jsme byli
velice úspěšní.
Týmové sporty:
Zlatý pohár - přehazovaná muži
(Hajn P., Jehlička J., Vejr J.)
Zlatý pohár - přehazovaná ženy
(Horníčková A., Hajnová H., Pírková R.)
Zlatý pohár - flaškovaná
(Provazníková E., Sedláková H., Tesárková E.,
Urbánková L.)
Stříbrný pohár - nohejbal
( Hajn P., Jehlička J., Urbánek J.)
Individuální disciplíny:
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zdokumentováno množstvím fotografií a DVD.
Velký dík patří paní Haně Svobodové, bez které by tato
akce nikdy nevznikla, za perfektní organizaci a zajištění
jednotlivých stanovišť, kde se zapojili i tamní žáci ZŠ,
místní obyvatelé a studenti VOŠ Nový Bydžov. Škoda
jen, že Skřivany už nemohou SHS nadále pořádat a je ve
hvězdách, kde se budou příští rok pořádat. Věříme, že se
najde nějaké řešení a my se zase budeme moci příští rok
těšit již na IV. Sportovní hry seniorů.
Prožili jsme nádherný den plný pohybu a legrace, že po
vyhlášení výsledků, rozdání pohárů a medailí se nám ani
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nechtělo domů. Ale všechno jednou končí a my
nastupovali do autobusu, který nás bezpečně dovezl,díky
panu Lokvencovi domů. Děkujeme také městu
Borohrádek, které nám na tyto sportovní hry zakoupilo
jednotná trička s logem Borohrádku a zaplatilo dopravu.
Věříme, že jsme město důstojně reprezentovali, o čemž
také svědčí i ukázka v ČT.
Ještě jednou velké poděkování všem, kteří se zúčastnili
těchto her a ukázali, že i přes některé zdravotní problémy
platí: VĚK JE JEN ČÍSLO.

Citace závěrečné zprávy manažera SHS KK 2013-15
paní Hany Svobodové:
„Na závěr chci poděkovat členům organizačního výboru
za pohotové řešení různých problém a všem lidem ve
Skřivanech a okolí, kteří se zapojili do organizátorské
práce, žákům a studentům za tu spoustu práce, kterou
jsme museli pro dobrou věc udělat. Děkuji všem, od
kterých jsem nikdy neslyšela slovo „nejde to“, ale naopak
snahu adekvátním způsobem všechno zvládnout. Vážím si
Vás a ze srdce DĚKUJI!!! Přejeme si, aby taková
spolupráce se dařila i těm, kteří po nás přejmou organizaci
sportovních her seniorů. A věřím, že naši senioři
nepřestanou milovat pohyb a činnost – to dělá život
životem!!!“
Hana Sedláková

rozdělen na základní část, kdy se měly týmy utkat každý
s každým třikrát a poté následovalo play-off. Vzhledem
k technickým problémům místní sokolovny ale musela být
soutěž na delší dobu přerušena. Uzavření sokolovny mělo
také za následek zrušení populárního Memoriálu Karla
Přibyla a vánočního turnaje Borocup. Toto přerušení mělo
za následek zkrácení základní části, takže týmy se utkaly
každý s každým dvakrát. Základní část probíhala od
18.9.2014 do 5.4.2015. Zápasy byly často velmi
vyrovnané a o vítězi mnohdy rozhodovala jen jedna
branka. Pořadí týmů po základní části bylo následující: 1.
NicMoc (Rychnov nad Kněžnou) – 27 bodů, 2. AlkoMN´s
(Čermná nad Orlicí) – 24 bodů, 3. Hujeři - 23 bodů, 4.
Guts (oba Borohrádek), 5. Ležáci (Čermná nad Orlicí), 6.
Les Charlots (Třebešov), 7. Outsajdři (Borohrádek).
Také play-off bylo ovlivněno uzavřením sokolovny a
jednotlivé série se tak hrály pouze na dva zápasy a
v případě shody rozhodovalo prodloužení. Výjimku

tvořila finálová série, která se hrála na dvě vítězná utkání.
Play-off probíhalo od 12.4.2015 do 10.5.2015. První dva
týmy základní části si zajistily postup přímo do semifinále
play-off. Týmy z posledních dvou míst se utkaly v baráži
o postup do čtvrtfinále play-off. V té byl úspěšnější tým
Les Charlots, vyhrál oba zápasy a vybojoval tak postup do

TJ Sokol Borohrádek – oddíl florbalu
SuperAmatérská liga – 6. ročník 2014/2015
Dne 6.6.2015 byl zakončen již šestý ročník místní
florbalové soutěže, SuperAmatérské Ligy, kdy byl
zhodnocen uplynulý soutěžní rok a byly předány trofeje
pro nejlepší hráče a týmy ligy.
Ročníku 2014/2015 se, stejně jako loni, účastnilo sedm
týmů, ovšem v jiném složení, než tomu bylo v loňském
ročníku. Týmy Alko Trosky a BlackMN´s z Čermné nad
Orlicí se pro tento ročník spojily, a tím vznikl jeden tým,
AlkoMN´s. Dále se do soutěže přihlásil nový tým složený
z mladé borohrádecké krve – tým Outsajdři. Soutěže se
tak účastnily tři týmy z Borohrádku, dva z Čermné nad
Orlicí a po jednom týmu z Rychnova nad Kněžnou a
Třebešova. Z loňského ročníku obhajoval prvenství tým
NicMoc z Rychnova nad Kněžnou. Šestý ročník byl opět
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čtvrtfinále, kde se utkal s týmem Hujeři. Tuto sérii ovládli
Hujeři a po výhrách 16:15 a 12:9 postoupili do semifinále.
Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvořily týmy Guts a Ležáci.
První zápas této série vyhrál tým Guts v poměru 12:3,
ovšem druhý zápas vyhráli 9:8 v prodloužení Ležáci.
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Následovalo tak prodloužení, které rozhodlo o
postupujícím do čtvrtfinále. Toto prodloužení se hrálo na
zlatý gól, který se podařilo vstřelit týmu Guts a tím
postoupit do semifinále.
První semifinálovou dvojici tvořily týmy AlkoMN´s a
Hujeři. Tuto sérii ovládl tým AlkoMN´s, který vyhrál oba
zápasy – 12:3 a 10:9 v prodloužení a vybojoval si tak
finálovou účast. Druhou semifinálovou dvojici tvořily
týmy NicMoc a Guts. První zápas této série vyhrál tým
Guts v poměru 10:7, druhý zápas ovládl tým NicMoc,
který vyhrál 13:4. Hrálo se tedy prodloužení, které
rozhodlo o druhém finalistovi. Tím se stal tým Guts, který
i podruhé vyhrál rozhodující prodloužení.
Finálová série se hrála na dvě vítězná utkání. Do finále
nastupovali jako favorité hráči týmu AlkoMN´s, jelikož
mnoho jejich hráčů již SAL vyhrálo dvakrát, ještě
v barvách týmu BlackMN´s. Naopak tým Guts, který se
do finále probojoval poprvé v historii, mohl jenom
překvapit. Úvod prvního zápasu tomuto i odpovídal,
jelikož tým AlkoMN´s se rychle ujal vedení, které
dlouhou dobu i držel. Tým Guts ale před koncem hrací
doby zabral, ujal se vedení a udržel ho až do konce

zápasu, který tak vyhrál v poměru 7:5.Od druhého zápasu
se očekávala podobně vyrovnaná a vypjatá partie, ovšem
opak byl pravdou. Tým Guts druhému zápasu jasně
dominoval a s přehledem ho ovládl v poměru 12:4. Tímto
vítězstvím ovládl také celé play-off a stal se poprvé
v historii vítězem SuperAmatérské Ligy. Tým Guts
odehrál celou soutěž ve složení: Ladislav Bárta, Tomáš
Jedlička, Petr Jílek, Luboš Koblmüller, Roman Koza,
Michal Kučera, Milan Kučera (gólman), Jan Pilný, Jiří
Servus, Michal Zaňka. Tým Guts také dominoval
individuálním hráčským statistikám v letošním play-off.
První místo mezi gólmany a první dvě místa mezi střelci
obsadili hráči týmu Guts - Milan Kučera, Jan Pilný a Jiří
Servus.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na
chodu soutěže a na její organizaci. Také je potřeba ocenit
pomoc Sokolu Borohrádek a města Borohrádek, bez
jejichž pomoci by byla organizace soutěže mnohem
náročnější. Velký dík patří také účastníkům soutěže a
fanouškům, kteří vždy na zápasech vytvoří příjemnou
atmosféru. Další ročník, v pořadí již sedmý, bude zahájen
v září 2015.
Jiří Servus

Tragická srážka nákladních vlaků
Tento příběh je pravdivý, opírá se o svědectví přímých účastníků, jejich jména jsou autentická a nikdo z nich už nežije.
Hodiny na nádraží v Čermné n.O. odbily půlnoc a nastal nový den sobota 17. února 1945. To co se v následujících
několika desítkách minut odehrálo mezi stanicemi Čermnou n.O. a Borohrádkem upadlo vlivem vrcholících válečných
dějů a historických událostí následujících desetiletí v zapomenutí. První a zároveň poslední, kdo o této tragédii veřejně
napsal po 47 letech, byl pan Zdeněk Kramenič z Chocně. Článek „Zapomenuté oběti z válečného běsnění“ uveřejnil
v choceňském Zpravodaji č. 3 v roce 1992. Pan Zdeněk je synem choceňského rodáka, varhaníka, komponisty a
dirigenta místní železniční hudby Adolfa Krameniče /1889-1955/. Všechny podstatné skutečnosti čerpal z „Válečné
kroniky“ Karla Bárty, ta nikdy nebyla vydána a je uložena v Městském archívu v Chocni. To, co se tehdy po půlnoci
odehrálo, je dodnes zahaleno tajemstvím. Zpráva vyšetřovací komise se nenašla a tak známe pouze následky a svědectví
přímých účastníků. Co se vlastně stalo v sobotu 17.2.1945 mezi 13. a 14. kilometrovníkem?
Těsně po půlnoci vyjely současně z Chocně a z Týniště nad Orlicí dva nákladní vlaky. Ten od Chocně měl č. 5901 a byl
to spěšný nákladní vlak mezi železničáři přezdívaný „raketa“. Kromě obvyklé posádky, strojvedoucího, topiče,
vlakvedoucího a průvodčího-brzdaře, jel v posledních vozech nezjištění počet vojáků wehrmachtu. Podle jednoho
svědectví se vraceli z východní fronty domů do Reichu, podle druhého byli ozbrojeným doprovodem několika vozů
převážejících vojenský materiál-kalafunu. Ať už to bylo tak či tak, v našem příběhu, jak později uslyšíme, sehráli
kladnou roli. Vlak od Týniště nad Orlicí měl č. 8886 a byl tzv. manipulační. Měl stejnou posádku, ale ve služebním voze
cestoval nezjištění počet civilistů. Byli to převážně mladé dívky a chlapci utíkající z nucených prací domů na Moravu.
Byli tam ale i jiní cestující. Využívala se národní solidarita a pochopení příslušníků modré armády. Po atentátu na
Reinharda Heydricha platil v Protektorátu přísný zákaz cestování na vzdálenost delší než 75 km. Pro delší cesty bylo
nutné zvláštní povolení, které pro oblast východních Čech vydával „Verkehrsamt“ v Pardubicích. Přísnost nařízení
dokládá, že pohřeb příbuzného nebyl dostatečným důvodem k povolení cesty. Osobní vlaky byly přísně kontrolovány,
ale nákladní téměř vůbec. Železničáři naložili cestující do služebního anebo prázdného nákladního vozu a už se jelo.
Poslechněme si, jak událost popsal choceňský kronikář Karel Bárta: „Dle jízdního řádu nákladních vlaků mělo být
křižování v Borohrádku. Výpravčí stanic se telefonicky domlouvali, že přeloží obvyklé křižování do Čermné n.O.
Rozmluvu zaslechl výhybkář, který to šel oznámit vlakvedoucímu vlaku stojícímu ve stanici. Nevěděl ovšem, že
nakonec se výpravčí dohodli na obvyklém průběhu křižování. Když výpravčí přišel ke skladišti, byl již vlak pryč a
z druhé stanice rovněž. Následky nevyhnutelné srážky byly hrozné. Na místě bylo zabito 8 lidí a 11 těžce zraněno,
zvláště strojvedoucí Karel Málek z Chocně. Tři ze zabitých a pět ze zraněných byli železničáři. Ve vlaku do Chocně
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zahynuli, topič Václav Lžičář z Olešnice u Častolovic, vlakvedoucí Václav Jiruf z Chocně a průvodní-brzdař Josef
Martínek z Chlomku u Újezda. Ve služebním voze vlaku od Týniště n.O. zahynuli, Anna Smitáková, Marta Přidalová,
Theodor Nevima všichni tři z Moravy na útěku z totálního nasazení, dále Josef Lapáček ze Lhoty u Skutče a Josef
Vondrouš z Třebechovic pod Orebem“.
Když si pozorně pročteme klíčové body zápisu, je zarážející jejich neúplnost. Kronikář například neuvádí stanici, ve
které výhybkář zaslechl telefonický rozhovor. Zmiňuje se o skladišti, ke kterému přišel výpravčí, aby zjistil, že vlak již
odjel. To znamená, že skladiště tehdy zvané magacín, muselo být za stanicí ve směru jízdy vlaku, jinak by odjíždějící
vlak musel vidět. Odpovídá to na stanici Čermná n.O. Zásilky ze spěšného vlaku se běžně vykládaly na ruční čtyřkolový
vozík. Když bylo zboží hodně, zajel vlak k magacínu a zde se vykládalo na rampu. V Borohrádku byli ve službě
výhybkáři dva. Ti měli stanoviště na hradlech na výjezdech ze stanice a nemohli zaslechnout telefonický rozhovor
výpravčího. V Čermné byl výhybkář jeden. Obsluhoval všechny výhybky na nádraží, spouštěl a zvedal závory, nakládal
a vykládal zásilky, obsluhoval úschovnu kol, v zimě odklízel sníh atd. Často byl přítomen v kanceláři výpravčího a mohl
tedy rozhovor zaslechnout. Zápis choceňského kronikáře postrádá logiku, kdyby se vše událo tak, jak to popisuje,
neměly by vlaky ze stanic vůbec odjet. Muselo se to tedy stát jinak.
Když jsem sháněl podklady pro tento článek, dozvěděl jsem se od bývalého spolupracovníka, že v Zámrsku žije pan
Bohuslav Němec, jehož táta též Bohuslav tehdy ve vlaku do Chocně je ve služebním voze a byl při srážce těžce zraněn.
Služební vozy zvané „pakláky“ nebo „hitláky“ /podle německého der Pack=balík a die Hütte=chatrč/ byly stanovištěm
vlakvedoucího a přepravovala se v nich balíková a listovní pošta. Zapojovaly se za lokomotivu. Měly lehčí konstrukci a
tak při železničních nehodách je zezadu jedoucí těžké vozy doslova slisovaly. Pan Němec se narodil v r. 1939 a v době
neštěstí mu bylo 5,5 roku. Táta mu o tom vyprávěl později, když byl starší a on si to zapsal. Když si v roce 1992 přečetl
článek p. Krameniče, v mnohém s ním nesouhlasil. Podle vyprávění táty napsal svůj pohled na nehodu. Na radu
rodinných příslušníků a přátel to však nezveřejnil. Když jsem ho nedávno navštívil, vytáhl článek po 23 letech ze skříně,
dal mi kopii a souhlasil se zveřejněním. Uvádím jej ve zkrácené verzi. Vypustil jsem podrobný popis osmiměsíční léčby
těžce zraněného pana Němce ve vysokomýtské nemocnici.
„Můj táta byl vyučen holičem.
Za války neměli lidé peníze,
zákazníků ubývalo a on nemohl
uživit rodinu. Proto se rozhodl,
že půjde pracovat na dráhu. Dne
10.4.1940 nastoupil u Odboru
pro udržování tratí v České
Třebové, kde pracoval do
28.2.1941. Potom byl přeložen
do stanice Choceň k jízdě a
zůstal tam až do odchodu do
důchodu. A myslím, že udělal
dobře, sice pracoval nejprve
jako dělník na kolejích, ale již
v září 1941 skládá první
železničářskou zkoušku a stává
se průvodčím nákladních vlaků,
a tak několik roků jezdí za
každého počasí na posledním
voze v malé budce bez topení,
kde to s ním mele ze strany na
stranu jako na přesýpacím sítě.
Zvláště v zimě ve vánicích to
byla řehole, protože sníh se vířil
i dovnitř budky. Že nebylo
jednoduché v těchto budkách sedět, jsem mnohokrát viděl, když jsem pozoroval projíždějící nákladní vlak. Vzpomínám
si také, jak jednou táta říkal mámě, že se bojí. Aby z budky nevypadl, tak se přivazoval řemenem. Jezdil hlavně na trati
Choceň-Meziměstí-Broumov a Choceň-Litomyšl. Dne 13.6.1942 se narodila moje sestra Jana a tak jsme válku prožívali
ve čtyřech. Až bohužel přišel osudný 17. únor 1945, 42 minut po půlnoci a s ním srážka dvou nákladních vlaků na km
13,4 mezi Čermnou n.O. a Borohrádkem a v tom jednom vlaku v „raketě“ od Chocně jel ve služebním voze jako jeden
z členů vlakové čety i náš táta, kterému bylo bez devíti dnů 31 roků. V okamžiku srážky se propadl podlahou vozu mezi
koleje. Byl velmi těžce zraněn, měl několikrát zpřeráženou nohu, potlučený na těle i hlavě a silně krvácel. Bylo to velmi
vážné, ztratil mnoho krve a přežil díky německým vojákům, kteří byli vlakem taky transportováni a srážku přežili téměř
bez zranění, protože jeli v posledních vozech. Ti po srážce nejprve prchali do okolních lesů, protože si mysleli, že je
přepadli partyzáni. Ale on naštěstí nebyl zraněn ani průvodčí-brzdař, který jel v budce v posledním voze. Ten za nimi
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běžel a vrátil je. S jejich pomocí byl táta z trosek vlaku vyproštěn, ošetřen a později převezen do nemocnice ve Vysokém
Mýtě.
Proč ke srážce došlo, prý není dosud jasné. Já ale vím od přímých účastníků, tedy táty, pana Františka Buriánka
z Janoviček a pana Karla Málka z Chocně, který byl strojvedoucím protijedoucího vlaku a později velkého kamaráda
táty, že to mohlo být asi takto:
Dle jízdního řádu se měly vlaky křižovat v Borohrádku, protože takto trať byla a dodnes je jednokolejná. Výpravčí se
potom dohodli na křižování v Čermné n.O. Jestli to tak opravdu bylo, již dnes nikdo nepotvrdí, ale z výpovědí přímých
účastníků lze odvodit toto:
1. Výpravčí se nakonec dohodli, že křižování bude v Čermné n.O., tedy ne dle jízdního řádu. Pro tuto variantu
hovoří to, že vlak z Borohrádku odjel zřejmě dle dohody a řádně tamním výpravčím odbaven.
2. Dle zjištění p. Krameniče výpravčí v Čermné n.O., požádal staničního zaměstnance-výhybkáře, aby až bude
ukončena vykládka, vlak odmávnul. Od táty pak vím, že to opravdu řekl, ale jinými slovy, až to vyloží, tak je
pusť.
3. Proč chtěl výpravčí na výhybkáři, aby vlak vypravil, vysvětluje další svědectví, že údajně měl milenku, která za
ním přišla po půlnoci na nádraží a za kterou chtěl odejít a také odešel.
4. Je také s podivem, že výpravčí, když se vrátil, šel zjišťovat, kde je vlak, neboť si uvědomil, co způsobil. Podle
mého názoru to byl on, kdo celou tragédii zavinil.
Nemohu souhlasit s panem Krameničem, že lidé, kteří zde zahynuli a bohužel byli to převážně mladí lidé, kteří utíkali
z totálního zasazení z Reichu, byli oběťmi válečného běsnění. Byli obětí neplnění pracovních povinností a nedodržování
řádů a předpisů.
Znovu ale připomínám, že výše uvedené je přepis pouze toho, co jsem slyšel od táty, pana Buriánka a pana Málka.
Důkazy samozřejmě nemám a myslím, že je neměli ani oni a bylo by složité jakékoliv dokazování. Kdo je viníkem, ví
jen ten, kdo to skutečně zavinil a ten se s tím ve svém svědomí musel vypořádat sám.
To bylo svědectví pana Němce. Pro upřesnění, pan Buriánek byl železničář, který cestoval ve služebním voze „rakety“
do služby. Z nehody vyvázl bez zranění.
Je vůbec možné, že by na železnici za Protektorátu panovaly takové rodinné vztahy, které by dovolovaly vlakvedoucímu,
aby na základě ústní zprávy, dokonce výhybkáře, opustil s vlakovou soupravou stanici? Pokyn k odjezdu vlaku mohl dát
jen výpravčí. Ten musel mít na hlavě červenou čepici a v ruce zelenou plácačku. To platilo za Rakouska-Uherska, za
republiky a doufám, že i za války, kdy lidé měli strach z Němců a ze ztráty zaměstnání.
Na závěr několik údajů z úřední zprávy o nehodě:
Trať byla uvolněna téhož dne o 19. hodině. Celková škoda v tehdejší měně byla 200000Kč. Poškozeno bylo 9 vozů
z toho 5 tak těžce, že zůstaly převráceny na místě a byly odklizeny až po šesti měsících. Lokomotiva č. 354.172 nadále
sloužila v choceňském depu až do r. 1965, kdy byla tato trať elektrifikována.
Jména pracovníků obou stanic a jméno dívky, která přišla o půlnoci na nádraží v Čermné n.O. za výpravčím neuvádím
s ohledem na dosud žijící potomky těchto osob a na skutečnost, že událost nebyla vyšetřena, nebyl určen viník a nikdo
nebyl obviněn ani odsouzen. Vyšetřování bylo 5.5.1945 zastaveno na příkaz národního odboje.
Letos 26.7. to bude 140 let co byl zahájen pravidelný provoz na této trati a toto byla jediná nehoda v úseku Choceň –
Týniště nad Orlicí.
Děkuji panu Krameničovi, panu Němcovi a několika nejmenovaným občanům Čermné nad Orlicí a Borohrádku za
poskytnutá svědectví.
Děkuji panu ing. Janu Machačovi ze Zámrsku, odborníku na železniční dopravu, za technickou pomoc.
Oldřich Adamec
Použity údaje z: Válečné kroniky Karla Bárty
Kroniky železniční stanice Čermná nad Orlicí

27

Zpravodaj 4/2015











Z redakce zpravodaje:
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hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
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sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
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