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Ohlédnutí do historie – sobota 19. září 2015

Město Borohrádek a Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek srdečně
zvou na pochod s připomínkou 70 let od ukončení II. světové války a
historické ohlédnutí na hasičstvo v Borohrádku a jeho okolí ku
příležitosti 135 let od založení sboru a 70 let praporu sboru.

Program:
09.00 – 09.30 start pochodu v městském kině
Na účastníky čekají dva okruhy 5,5 a 12,5 km s pěti stanovišti se soutěžemi, kvízy, prohlídkami
vojenské techniky a výzbroje, střelbou, ochutnávkou koláčků a kávy a drobnými odměnami.
13.00 – 13.30 cíl u hasičské zbrojnice, předání pamětního listu, malé odměny, možnost občerstvení
13.30 – 13.40 zahájení oslav u hasičské zbrojnice
13.40 – 14.00 slavností žehnání sborového praporu
14.00 – 15.00 ukázky historické hasičské techniky
15.00 – 15.30 ukázky historické vojenské techniky
15.30 – 16.00 ukázka sportovního dřevorubectví
Po celé odpoledne bude k vidění:
expozice historických fotografií města a hasičů
výstava hasičských modelů
statická výstava hasičské historické techniky

Občerstvení: grilovaná kuřata,
steaky, klobásy, pivo, limo

Uvnitř čí Uvnitř čísla najdete:
str. 2-3 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3 Starosta informuje, str. 4 Informační servis, str. 6 ODEKO informuje, str. 6 Knižní novinky,
str. 6-7 Osadní výbor, str. 7 Zahrádkářská výstava Častolovice, str. 7-8 Kulturní rubrika, str. 10-11 Zprávičky ze škol, str. 11-13 Ze
sportovních oddílů, str. 14-15 Příběhy psané válkou.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 3. 7. 2015
Rada města Borohrádek

Schvaluje
*Vyřazení jediného uchazeče B2B Partner s.r.o., Plzeňská
3070, 70030 Ostrava – Zábřeh z výběrového řízení „
Sokolovna Borohrádek - dodávka vybavení“ z důvodu
neúplnosti předložené nabídky.
*Nový text Výzvy včetně příloh, výběrového řízení
„Sokolovna Borohrádek – dodávka vybavení“.
*Zadání pro zpracování „Studie na rekonstrukci objektu
Sokolovna Borohrádek“.
*Vypovězení
Příkazní
smlouvy
na
zajištění
provozuschopnosti počítačů a SW vybavení.
Výtah z usnesení rady ze dne 23. 7. 2015
Rada města Borohrádek

Schvaluje
* Provedení bezpečnostních opatření a ošetření stromů dle
upravené cenové nabídky odborné arboristické firmy
v celkové výši 15.064,50 Kč.
* Záměr osazení dopravního značení – dodatkové tabulky
značení - dodatkové tabulky „Hasičským vozidlům
vjezd povolen“ obousměrně na místní komunikaci
Bezejmenná k zákazovým značkám vjezdu vozidel
přesahující vyznačenou mez 2,2 m.
* Záměr osazení dopravního značení – dodatkové tabulky
„Pozor výjezd hasičských vozidel“ obousměrně na
silnici III/3055 u hasičské zbrojnice.
* Žádost vlastníků byt. domu Nádražní čp. 554 na
doplnění prašné části pozemku p.č. 557/2 v k.ú.
Borohrádek, který je využíván jako parkoviště novou
vrstvou hrubší frakce.
* Žádost na povolení úpravy vodoměrné šachty umístěné
v pozemku p.č 646/9 v k.ú. Borohrádek, v Jirouškově
ulici, při dodržení podmínek pro realizaci.
* Záměr umístění informativního dopravního značení
„Slepá pozemní komunikace“ a značky upravující
přednost „Stůj, dej přednost v jízdě“ do odbočky ulice
B. Němcové v Borohrádku.
* Žádost na povolení umístění cedulí na budovu čp. 562 –
lékárny, Kout, Borohrádek, které budou sloužit
k označení lékárny v přízemí objektu.
* Ukončení prací na projektové dokumentaci „Borohrádek
zastávky BUS + přechod pro pěší + revitalizace místní
komunikace“, vyčíslení
ceny projektových prací
provedených do této doby a uzavření Dohody
odstoupení od smlouvy o dílo č. 04-2014 ze dne
26.6.2014 (ve znění smluvních dodatků).
* Žádost na úpravu povrchu ulice Kaplanova položením
recyklovaného materiálu. Vybudování chodníku a
osvětlení bude zváženo po zjištění majetkových vztahů
k pozemkům.
* Návrh uživatelů bytů v bytovém domě čp. 573 na
výměnu vchodových dveří z vlastních prostředků
prostřednictvím odborné firmy.

2

* Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu
v Husově ulici, čp. 240, Borohrádek na dobu určitou od
1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.
* Žádost ředitelky ZŠ TGM Borohrádek na umožnění
přijetí grantové podpory pod názvem projektu „Chceme
více znát“ ve výši 510.647 Kč.
* Dohodu o ukončení nájmu mobilní buňky k 31.7.2015.
* Návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Jiřím Hácem –
projektová kancelář ARCUS, Chelčického 556,
Pardubice, IČ: 13228480.
* Návrh smlouvy o dílo s Ing. arch. Soběslavem
Macasem, Ateliér Macas, Bratranců Veverkových 2717,
Pardubice, IČ: 11586389.
* Záměr ZŠ TGM Borohrádek požádat Úřad práce ČR,
pobočku v Rychnově nad Kněžnou o poskytnutí
finančního příspěvku z prostředků aktivní politiky
zaměstnanosti, který je financován ze státního rozpočtu
ČR a ESF. Příspěvek bude čerpán na úhradu mzdových
nákladů pracovníka poskytujícího ostatní osobní služby.

Postupuje k projednání ZM
*Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek, jako
dárcem a Královéhradeckým krajem, jako obdarovaným
týkající se darování pozemku p.č. 881/13 o výměře
15m² ostatní plocha, silnice, odděleného z pozemku p.č.
881/6 a pozemku p.č. 956/9 o výměře 15m² ostatní
plocha, silnice, odděleného z pozemku p.č. 956/3 na
základě geometrického plánu č. 756-93/2013, vše v k.ú.
Borohrádek s doporučením ke schválení.
Výtah z usnesení rady ze dne 24. 8. 2015
Rada města Borohrádek

Schvaluje
* Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu: „II/305
Albrechtice nad Orlicí- Borohrádek“ mezi městem
Borohrádek
jako
vlastníkem
pozemků
a
Královéhradeckým krajem jako investorem.
* Zpracování písemné žádosti, včetně fotodokumentace na
Správu silnic Královéhradeckého kraje s požadavky na
opravu.
* Vypracování projektové dokumentace na demontáž
železniční vlečky a zabezpečovacího zařízení do
bývalého (a v areálu) bývalého ŽPSV, zajištění
rozhodnutí o jejich odstranění a pověřuje starostu
zplnomocněním firmy SGJW, spol. s.r.o., Hradec
Králové, IČ: 49285092 k zajištění nezbytných
administrativních úkonů.
* Zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení
v Šachově v souvislosti se záměrem firmy ČEZ nahradit
stávající nadzemní vedení elektro zemním kabelem.
* Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.
948/31 mezi městem Borohrádek a panem T.K., Bělidlo
čp. 105, Borohrádek.
* Žádost ředitelky ZŠ TGM na umožnění přijetí finanční
částky ve výši 29.795,- € z prostředků EU.
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* Oznámení ředitelky ZŠ T.G.Masaryka na vyhlášení
volných dnů ve školním roce 2015-2016.

Postupuje k projednání ZM
*Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
mezi Lesy České republiky, s.p. a městem Borohrádek
na část pozemku p.č. 965/2, vodní plocha, v k.ú.
Borohrádek za účelem vybudování stavby: „Rozdělovací
objekt na Velinském potoce“.
*Návrh Dodatku č. 1 kupní smlouvy ze dne 8. 7. 2015
mezi kupujícím městem Borohrádek a prodávajícím
MEVOU – Ostrava ve věci úpravy článku II. Předmětu
dodatku, odst. 1. písmena f) smlouvy týkající se
dodávky velkokapacitního kontejneru o objemu min.
13 500 litrů.
*Návrh na vypracování žádosti o dotace na provedení
analýzy rizik k vyloučení kontaminace pozemků,
stavebních konstrukcí a podzemních vod v bývalém
areálu ŽPSV.
Zamítá
*Žádost na umístění informačních cedulí na sloupy
veřejného osvětlení.
*Nabídku na natočení videospotu o našem městě.

STAROSTA INFORMUJE
□
RM schválila zadání pro
zpracování studií na revitalizaci
objektu Sokolovny v Borohrádku,
své studie a nápady následně
architekti odprezentují zastupitelům
města a vítězný návrh pak bude
podkladem
pro
vyhotovení
kompletní projektové dokumentace,
□
RM
schválila
provedení
bezpečnostních opatření – ošetření
stromů odbornou arboristickou firmou dle návrhu
komise pro monitoring provozní bezpečnosti stromů v
ulici Bezejmenná, ulici 5. května, v parku u CZŠ, před
ZŠ TGM, v parku za hřbitovem, celkem se jedná o 21
stromů,
□ RM schválila záměr osazení dopravního značení –
dodatkové tabulky „Hasičským vozidlům vjezd
povolen“ obousměrně na místní komunikaci
Bezejmenná k zákazovým značkám vjezdu vozidel
přesahujících vyznačenou mez 2,2 m, i přes tyto
zákazové značky, zde některá nákladní vozidla
nedovoleně projíždí a ničí krajnice vozovky, z těchto
důvodů vedení města vyzvalo Policii ČR k provádění
častějších kontrol na této komunikaci,
□ RM schválila z důvodů zvýšení bezpečnosti záměr,
osazení dopravního značení – dodatkové tabulky
„Pozor výjezd hasičských vozidel“ obousměrně na
silnici III/3055 u hasičské zbrojnice,
□ RM schválila ukončení prací na projektové
dokumentaci „Borohrádek zastávky BUS + přechod
pro pěší + revitalizace místní komunikace“, a to
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□

□

□

□
□

□

□

především
z důvodů
předloženého
propočtu
předpokládaných stavebních nákladů, které by byly na
základě
výsledků
provedeného
inženýrskogeologického průzkumu a nevhodnosti podloží pro
budování opěrných zdí a jejich založení ve svažitém
území v sousedství církevní školy velmi vysoké,
RM schválila nabídku na vypracování projektové
dokumentace na demontáž železniční vlečky a
zabezpečovacího zařízení do bývalého areálu (a
v areálu) podniku ŽPSV, včetně zajištění rozhodnutí o
jejich odstranění,
město Borohrádek vzneslo u Správy silnic
Královehradeckého kraje okresního střediska Rychnov
nad Kněžnou své připomínky a požadavky
k odstranění zhoršeného stavu některých částí silnice
III/3172 (především v místech před rodinnými domy u
ZŠ T.G. Masaryka, okolo fary a pod kostelem v
Borohrádku), dále pak upozornilo na nutnost opravy
poškozené komunikace a směrového ostrůvku
v křižovatce silnic I/36 a II/305 za viaduktem,
město Borohrádek jedná se Správou silnic
Královehradeckého kraje o možnosti odkoupení
odfrézované asfaltové drti za účelem možnosti oprav a
úprav nezpevněných komunikací,
v městských lesích Borohrádek byly pro návštěvníky
upraveny a nainstalovány první tři dřevěné lavičky,
RM schválila nabídku na zpracování projektové
dokumentace
veřejného
osvětlení
v Šachově
v souvislosti se záměrem firmy ČEZ nahradit stávající
nadzemní vedení elektro zemním kabelem,
RM schválila uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu: „II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek“
mezi městem Borohrádek jako vlastníkem pozemků a
Královehradeckým krajem jako investorem,
z důvodů opakovaných stížností občanů našeho města
na nepořádek, množství odpadků a exkrementů (nejen
od čtyřnohých miláčků), nepovolené stanování,
rozdělávání ohňů na pozemcích okolo splavu v
Borohrádku, které se nachází v Přírodním parku Orlice
a EVL Labe Orlice, byla vedena jednání s majiteli
těchto pozemků a byla učiněna dohoda, že zde budou
umístěny informativní cedule, na kterých bude
uvedeno, že se jedná o soukromé pozemky, kde je
zakázáno stanování a rozdělávání otevřeného ohně…
dále zde bude uveden telefonický kontakt na pana
Podstavka z Ekofarmy Bozetice, který případným
zájemcům o nocleh (vodákům, turistům…) vyhoví a
po domluvě poskytne svůj pozemek na přespání… V
případech, kdy majitel pozemku (po dohodě) poskytne
svůj pozemek ke stanování, bude město vyžadovat po
pronajímateli či nájemci zajištění vlastního sociálního
zařízení (např. chemického WC) a odvoz a likvidaci
veškerých odpadků.

Na závěr dnešního příspěvku, bych rád poděkoval všem
zúčastněným pracovníkům města a hasičům za pomoc při
zalévání městské zeleně v obdobích extrémního sucha,
které nás letos velmi sužovalo a trápilo…
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Informační servis městského úřadu
Město Borohrádek
Nařízení města č. 1 / 2015
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území města
Rada města Borohrádek se na svém zasedání dne 04. 06.
2015 usnesením č. j.: R 13/2015 usnesla vydat na základě
ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst.
1 a § 102, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení města (dále jen „nařízení“) je
stanovit, které druhy prodeje zboží nebo poskytování
služeb prováděné mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1
na území města Borohrádek jsou zakázány.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se vymezují pojmy:
1. Podomním prodejem se rozumí prodej zboží či
poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či
poskytování služeb provozovaný bez pevného
stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov
apod. bez předchozí objednávky.
2. Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo
poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či
poskytování služeb na veřejném prostranství
s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek
a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž
není rozhodující zda ten, kdo zboží nebo služby
prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na
místě.
Čl. 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
Na území města Borohrádek se podomní prodej a
pochůzkový prodej zakazují.
Čl. 4
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se
toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na:
a) prodej tisku prostřednictvím kamelotů,
b) ohlášené očkování domácích zvířat,
c) nabídku a prodej zboží při výstavních a kulturních
akcích,
slavnostech,
veřejných
vystoupeních,
sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích,
d) akce organizované podle zákona č. 117/2001 Sb., o
veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,
e) nabízení služeb dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených tímto nařízením
se postihuje podle zvláštních právních přepisů2.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem
následujícím po dni jeho vyhlášení
Mgr. Martin Moravec
starosta

Milan Maček
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

24.06.2015
10.07.2015

Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

______________________________________
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
2 § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů
§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1

Problematika možného znečištění vody ve vodovodu a
návrh opatření
Jedním z hlavních úkolů provozovatele vodovodu je
kromě množství dodávané vody zajistit také její
nezávadnou kvalitu. Dodávaná pitná voda pochází
v našem případě z podzemního zdroje a její úpravě na
vodu pitnou je věnována nejvyšší možná péče. Už sám
fakt, že se jedná o podzemní vodu a ne povrchovou,
zaručuje vyšší bezpečnost proti možnému znečištění.
Kontrola kvality se provádí v souladu s právními
požadavky, resp. četnost odběrů vzorků je i vyšší. I díky
rekonstrukcím úpraven vody a dalších objektů
provedeným v posledních letech se daří zajistit dodávku
pitné vody na vysoké úrovni.
Nicméně v poslední době se objevuje problém znečištění
pitné vody z jiné strany, a to ze strany odběratelů vody.
Rozšiřuje se počet vlastních zdrojů vody, které jsou
využívány k částečnému zásobení nemovitostí. Proti tomu
nelze nic namítat, pokud jsou ovšem dodrženy takové
postupy, při nichž nemůže dojít k ohrožení kvality vody
ve veřejném vodovodu. Ale tyto postupy – technické
provedení rozvodu vody v nemovitosti nejsou bohužel
v některých případech respektovány. Dovolím si proto
připomenout, jak tuto otázku řeší zákon o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu.
§ 11
(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně
jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí
být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje
vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.
Samotné propojení cizího zdroje vody s veřejným
vodovodem může být postihnuto ve správním řízení
pokutou do 100 000 Kč. Např. situace, kdy mezi
rozvodem vody s „vlastní vodou“ a z veřejného vodovodu
je běžný uzavírací ventil, považuje se toto propojení za
jeden celek a může být pro neprůkazný původ přípojného
zdroje vody sankcionováno. Právě výše zmíněná situace
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vedla v nedávné době ke dvěma případům znečištění pitné
vody ve veřejném vodovodu. Přes pravidelně prováděnou
kontrolu sítě není snadné takový případ okamžitě zjistit, a
i náprava je obtížná (a tudíž i nákladná). Náklady těchto
opatření nese rovněž viník. Doporučujeme proto využít
technické řešení, které může nebezpečí kontaminace vody
ve vodovodu vodou z cizího zdroje omezit, a to instalace
zpětné klapky na vodovodní přípojku. Ta umožní
plynulou dodávku vody do nemovitosti, ale zabrání
zpětnému toku vody do veřejné vodovodní sítě. Na
nových přípojkách instalaci této klapky (resp. ventilu, ve
kterém je klapka již zabudována), automaticky
požadujeme. Podle běžného zjištění, není bohužel
v mnoha případech na starých přípojkách potřebné
technické opatření, které by zabránilo kontaminaci vody
realizováno. Z hlediska popsaných rizik a možných
sankcí upozorňujeme proto touto cestou všechny
odběratele, kteří v minulosti propojili vlastní vodovodní
řád s veřejnou sítí, aby nepodcenili závažnost tohoto
problému a našli vhodný způsob jak tuto problematiku ve
vlastní nemovitosti řešit.
Ve spolupráci s firmou AQUA a.s.
Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice
Milan Maček - předseda
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé,
skleničky-vše jen funkční, péřových a vatovaných přikrývek,
polštářů a dek se uskuteční v budově městského kina

ve čtvrtek 15. října 2015 od 14.oo do 17.oo hodin
v pátek 16. října 2015 od 9.oo do 13.oo hodin

Sběr drobného chemického odpadu
sobota 17. října 2015
tj. baterie všeho druhu včetně autobaterií, zářivky a výbojky, oleje,
barvy, ředidla, lepidla chemikálie, plechovky od barev, použité
hadry od čištění, kyseliny a zásady, teploměry, kosmetika,
pesticidy, léky, drobné kovové nádoby se zbytky nebezpečných
látek.

Sběr bude proveden na těchto stanovištích:
Havlíčkova ulice, u Sokolovny
09:00-09:15
náměstí
09:20-09:35
Nádražní ulice, základní CŠ
09:40-09:55
Bezejmenná ul., křiž. s ulicí J. z Pod.
10:00-10:15
Nerudova ulice, prostranství pod kinem 10:20-10:35
ulice Partyzána Petra, za ŽPSV
10:40-10:55
ulice Jiráskova, u pražírny kávy
11:00-11:15
Zámlýní – u mlýna
11:20-11:35
Šachov u rybníčku
11:45-12:00
Současně se sběrem drobného chemického odpadu bude proveden
sběr starých televizorů, rozhlasových přijímačů, počítačů, lednic,
bojlerů a ostatních drobných elektrospotřebičů.
K bezplatnému zpětnému odběru musí být tyto spotřebiče
kompletní !!! Za nekompletní zařízení bude vybírán poplatek !!!
Veškeré odpady je nutné předávat osobně !!!
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
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
19.9. MUDr. Dvořáková Soňa
775 224 093
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
20.9. MDDr. Faltisová Kristýna 734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
26.9. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
27.9. MUDr. Havlová Marie
494 539 225
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
28.9. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
3.10. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
4.10. MUDr. Kašková Kateřina 494 596 174
Kvasiny 145
10.10. MUDr. Kašparová Dagmar 602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
11.10. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
17.10. MUDr. Malátková Ludmila 494 515 696
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
18.10. MUDr. Miřejovská Dagmar 494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
24.10. MUDr. Nentvichová Eva 494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
25.10. MDDr. Pavlová Simona 494 595 292
zdr. Středisko Rokytnice v Orl. horách
28.10. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
31.10. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
1.11. MUDr. Pokorná Jaroslava 494 515 697
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
7.11. MUDr. Pokorná Věra
494 667 628
J. Pitry 448, Opočno
8.11. MUDr. Přibylová Marta
494 322 706
Komenského 209, Častolovice
14.11. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
15.11. MUDr. Seidlová Zdenka 494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
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ODEKO, s.r.o. informuje
Společnost ODEKO s.r.o.
slouží již více než 20 let
obcím
regionu
hlavně
v oblasti svozu a likvidace
odpadů. Dnes je 100 %
vlastněna obcemi a pomáhá
jim plnit stále větší nároky a úkoly, které na ně klade stát,
správní orgány a legislativa. ODEKO s. r. o. je i
prostředníkem mezi obcemi a organizací EKO-KOM a. s.,
která provozuje systém plnění povinností zpětného odběru

V letošním roce jsme nakoupili dalších 15 kusů
kontejnerů na BIO odpad, včetně nájezdů pro sekačky a
nabízíme jejich využití všem obcím v okolí. Oddělíme-li
totiž v sezóně bio odpad od tuhého domovního odpadu,
ušetříme na každé tuně více než 1 000 Kč za externí
skládkování. Náš schválený výrobek „Kompost ODEKO“
prodáváme
zemědělcům
pro
vylepšení
půdy,
malospotřebitelům a použití nachází i při rekultivaci
uzavřené skládky Albrechtice – Nová Ves.
Alena Mylerová, DiS., asistentka jednatele

Knihovna Borohrádek
Pro dospělé:
Ohlssonová Kristina
Nesbo Jo
Virginia Cleo Andrews
Deaver Jeffery
Jonasson Jonas
Moriarty Liane
Patterson James
Roberts Nora
Mlynářová Marcela
Green John

a využití odpadu z obalů.
Vzhledem k tomu, že nemáme ve vlastnictví skládku
tuhých komunálních odpadů, jsme nuceni ukládat odpad
komerčně na skládce jiného vlastníka s poplatkem. Pro
zefektivnění nakládání s tímto odpadem provozujeme
překládací stanici v Albrechticích nad Orlicí, kde dochází
k soustředění
odpadu
z jednotlivých
svozů
do
velkoobjemových kontejnerů, které jsou potom odvezeny
na konečnou skládku. Na překládací stanici se soustřeďují
i ostatní separované odpady jako je papír, sklo a plasty,
jejichž svoz také zajišťuje společnost ODEKO s. r. o.
V kalendářním roce převezmeme více než 10 000 tun
odpadů. Z toho je 62 % směsného komunálního odpadu,
12 % inertního odpadu jako je zemina, kamení, cihly a
beton, 9 % ostatního odpadu jako například pneumatiky, 9
% biologicky rozložitelných odpadů, 3 % sklo, 3 % plast a
2 % papír. Naším cílem je pokračujícím tříděním snižovat
podíl komunálního odpadu, za který musíme externě platit
skládkovné. V roce 2015 jsme dle nových požadavků
zavedli svoz drobného kovového odpadu, jako jsou obaly
a plechovky. V pololetí se objem takto vytříděného
odpadu ustálil na 1,5 tuny měsíčně. V září otevíráme
v areálu překládací stanice centrální sběrný dvůr pro
svozovou oblast ODEKO s. r. o. K tomu byla provedena
rekonstrukce zpevněných ploch a pořízeny váhy a
kontejnery. V rámci obnovy vozového parku kupujeme
nový sběrný vůz Volvo s nástavbou Zoeller. Ten nahradí
více než 12 let starý svozový vůz MAN, u kterého jsou již
náklady na opravy a údržbu velmi vysoké. Dlouhá léta se
naše společnost věnuje také zpracování biologických
odpadů. Vlastníme areál kompostárny u Lípy nad Orlicí,
který je schváleným pracovištěm pro výrobu kompostu.
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Davidovy hvězdy
Červenka nese smrt
Zahrada stínů
Krvavá řeka
Analfabetka, která uměla počítat
Na co Alice zapomněla
Neznámý soupeř
Modré z nebe
Dokud držím pohromadě
Příliš mnoho Kateřin
Levně a chutně vaříme s Novou

Pro děti:
Reeve P. a McIntyreová S. Dortouni útočí
Kinney Jeff
Deník malého poseroutky:
Výlet za všechny peníze
Riordan Rick
Bohové Olympu – Krev polobohů
Flanagan John
Bratrstvo 4 – Otroci ze Sokora
Flanagan John
Bratrstvo 5 – Hora štírů

Výpůjční doba září - říjen 2015
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
pondělí 28. 9. 2015 – knihovna uzavřena
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz

Osadní výbor ŠACHOV
Dětské rybářské závody
Osadní výbor v Šachově uspořádal pro místní děti v
sobotu 18. července 2015 třetí ročník rybářských závodů.
Na závod dohlíželi tři rozhodčí, kteří nejen měřili délku
ulovených ryb, ale také pomáhali radou a při seřizování
prutů. Závodníkům, kteří neměli své rybářské vybavení
bylo zapůjčeno místními rybáři. Pro mladé rybáře bylo
připraveno občerstvení ve formě tradičních opékaných
špekáčků a nealkoholických nápojů.
Počasí nám přálo až příliš. Při tropickém vedru ryby
odmítaly jakoukoliv spolupráci bez ohledu na to, co jim
bylo servírováno. Takže ulovit nějakou rybu se podařilo
jen několika vyvoleným. Dobrou náladu naštěstí
udržovala vynikající malinovka.
V dětské kategorii zvítězil Jiří Roch. Díky sponzorům a
MěÚ Borohrádek byli odměněni i všichni ostatní
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závodníci. Všem zúčastněným se závod líbil.
Odpoledne proběhl první závod dospělých. Vzhledem k
tomu, že nezájem ryb trval i odpoledne, nebyl vítěz
vyhlášen.

Děkujeme všem sponzorům a MěÚ Borohrádek za
podporu této akce a těšíme se na další ročník rybářských
závodů v Šachově.
Petrův zdar
Osadní výbor Šachova
Zahrádkářská výstava ČASTOLOVICE

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov
n.Kn. a městys Častolovice pořádají 17. výstavu ovoce,
zeleniny a květin ve dnech 1. – 4. října 2015
Co lze vidět na výstavě:
Ovoce - jablka z výzkumného ústavu Holovousy a
Střížovice, hrušky z výzkumného ústavu Litoměřice,
ovoce z celých východních Čech, staré odrůdy jablek
pěstované našimi předky, šestnáct druhů melounů z Holic,
kolekce jablek od velkopěstitelů, hroznové víno, kolekci
ořechů z okresu Náchod.
Zelenina - ucelenou kolekci brambor z Havlíčkova Brodu
a ze Zdobnice, košťáloviny a listovou zeleninu
ze Šnakova, několik druhů zelí z Bolehoště, dvanáct
odrůd česneku, různé rarity a zajímavosti.
Květiny - jiřiny a jiřinky od pěstitelů z celých východních
Čech, lilie, orchideje a mečíky, africké fialky od
specializované
organizace
ČZS,
chryzantémy
z Havlíčkova Brodu a Hlinska, květiny okrasné listem
z Ústí nad Orlicí, begonie z Pardubic, květiny z dovozu
z Holandska.
Další expozice – bylinky z botanické zahrady Univerzity
Karlovy z Hradce Králové, dřevěný zahradní nábytek,
skleníky z Litomyšle, vzorky chemické ochrany na
zahrádce od Cerea Pardubice, ukázku ze zahrádkářského
muzea z Hradce Králové, keramika a broušené sklo se
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zahradní tematikou, keramika v různých provedeních,
houby pěstované ve sklepeních, ukázky zahrádkářské
gastronomie.
Vystavovat budou organizace – Územní sdružení ČZS
(Hradec Králové, Pardubice, Náchod, Jičín, Trutnov,
Chrudim, Ústí nad Orlicí, Rychnov n.Kn.), myslivci
z Častolovic, chovatelé z Týniště n.O., akvaristé,
ornitologové, kaktusáři a včelaři z okresu Rychnov n.Kn.
specializované organizace z celé ČR.
Dále budou vystavovat závody a instituce - Isover
Častolovice, Rojek Častolovice, pekárna Lično, Agrico
Týniště n.Orlicí, výrobci nápojů potravin z celých
východních Čech, škola Nové Město nad Metují a
Opočno, ZŠ Častolovice, , pivovar Náchod.
Tradiční věci - soutěž o nejlepší naaranžovanou misku
s ovocem a zeleninou, naučný koutek, po celou dobu
výstavy odborná poradna,
Doprovodný program - každý den různé hudební
skupiny a orchestry, praktické ukázky aranžování květin,
přednáška s besedou o pěstování ovoce na našich
zahrádkách, vystoupení mažoretek.
Výstavní plochy - zahrádkářský dům přízemí a 1. patro,
budova sokolovny přízemí, 1. patro a předsálí, venkovní
plocha, tři 30m hangáry, velký pártystan, tři desetimetrové
stany, venkovní otevřené plochy,
Prodejní část - ovocné stromky a keře, květiny a okrasné
stromky a keře, pomůcky a potřeby pro zahrádkáře, různá
keramika a výrobky z přírodních materiálů, upomínkové
předměty, ovoce a zelenina, různé ošacení pro zahrádkáře,
gastronomické ochutnávky a léčivé produkty, odborná
literatura, různé cukrovinky a ochutnávky, bohaté
občerstvení
Výstava bude otevřena každý den od 9.00 hod. do 17.00
hod., v neděli do 16.00 hod. Parkoviště zdarma. Vstupné
dospělí 80 Kč, důchodci, studenti, ZTP 50 Kč, děti do 6
let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí a 1-4 děti) 170 Kč.
Bližší informace na tel. 721 311 719 a na
www.zahradkari.com.

Kulturní rubrika
Festival „BOROHRÁTKY 2015“ se vydařil.
V sobotu 29. srpna pár minut před půlnocí dozněly tóny
poslední účinkující formace a sedmý ročník hudebního
festivalu „Borohrátky“ s přívlastkem 2015 došel do svého
závěru.
Město Borohrádek, jako pořadatel a všichni, kteří se na
přípravě festivalu podíleli, mohou být spokojeni s jeho
průběhem i s návštěvou potvrzující skutečnost, že tato
akce probíhající tradičně na fotbalovém hřišti TJ
Lokomotiva Borohrádek, zajímá nejen místní občany, ale
i příznivce dobré muziky z okolí.
I v letošním roce byla splněna podmínka pro účinkování
kapel mít trvalé bydliště, nebo rodiště, alespoň jednoho
člena vystupující formace v Borohrádku. Krátce po 15.té
hodině se po úvodním slovu Roberta Förstera, který
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festival moderoval, rozezněly nástroje prvního
účinkujícího, skupiny TOMY, kterého vystřídal místně
známý LEON BAND a následoval FRANTA MLÁDEK

s přáteli. Nováčkem s vlastní tvorbou alternativního rocku
byla letos skupina NuBa. Po této formaci vstoupili na
podium matadoři festivalu regionálně známí RELAX se
svými přáteli a krátce po osmé hodině večerní se poněkud

touto dobou parket stále plný, festivalový čas krátce před
půlnocí definitivně vypršel.
V rámci přestávek, kdy docházelo k obměně kapel,
pořadatelé připravili doprovodný program, kde se ve dvou
vstupech představila půvabná ANNY se svou western
show s kolty a biči a ve třech vstupech a s módní
přehlídkou v country stylu, pak taneční soubor
ALABAMA prezentující country tance. Jejich práce,
především jejich taneční vedoucí, byla rovněž
nepřehlédnutelná při setkání
s dětmi. Malováním na obličej
snad bylo poznamenáno každé
dítě a z nekončící fronty
dalších zájemců o malování se
zdálo, že některé děti se
nechávají malovat již po
několikáté. Co ještě dodat? Vše
výše uvedené, dále pak
stánkový
prodej,
obří
skluzavka, spousta dobrého
jídla a pití, příjemné prostředí
fotbalového hřiště, bezvadná technická a organizační
připravenost akce, to všechno bylo pro přítomné zárukou
strávení pohodového letního dne u nás v Borohrádku.
Nezbývá tedy než poděkovat zástupcům města za trvalou
podporu tohoto projektu, pracovníkům technických služeb
za technické zajištění akce, všem hudebním formacím,

přitvrdilo a parket začal ožívat tanečníky a vyznavači
řízného big beatu v podání FAGULE ROCK. V čase
přestavby podia krátce po jedenadvacáté hodině
vystoupily FIRELOVERS, kteří si ve svém netradičním
osobitém pojetí fireshow s ohnivými, jiskřivými a

pyrotechnickými efekty získali snad všechny přítomné,
ale s určitostí mladší generaci publika, která neskrývala
hlasitými projevy své nadšení a dotvářela atmosféru
tohoto profesionálního vystoupení.
Po žhavé show do horké tropické noci, kterou jsme
v tomto období zažili poprvé, vstoupila se svým
programem skupina STREYCI, která svou hudbou
dovedla letošní festival k jeho samotnému závěru, a ač byl
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které na festivalu vystoupily, technikům od zvuku a
světel, účinkujícím v doprovodném programu, zkrátka
všem, kteří se na realizaci podíleli, a divákům a
posluchačům za jejich osobní podporu akce.
Podle všeho se tak můžeme těšit na poslední srpnovou
sobotu příštího roku a sejít se znovu při dalším ročníku
festivalu, tentokrát s přívlastkem, 2016.
Zdeněk Cablk
tajemník MěÚ Borohrádek
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Sokolovna Borohrádek
24.10.2015 od 20.oo hodin
Vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek na MěÚ Borohrádek od 5.10.2015
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Zprávičky ze škol

Částka získaná od sponzorů z řad rodičů, učitelů i firem je
vysoká – 25 026 Kč, o 6 000 Kč více než v loňském roce.

ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Běh pro Afriku
Dne 25. června 2015 se uskutečnil 2. ročník charitativního
Běhu pro Afriku. Tuto akci zaštiťuje společnost Člověk
v tísní a jejím cílem je získat peníze na výstavbu další
české školy v Etiopii. Člověk v tísni působí v Etiopii od
roku 2003. Za tu dobu zde realizoval projekty za více než
145 miliónů Kč. Asi nejznámějším projektem je právě
veřejná sbírka Postavme školu v Africe, v níž Češi dosud
přispěli na stavbu 15 škol pro etiopské děti. Součástí
projektu je také školení budoucích učitelů.
Žáci hledají svého sponzora, který jim přislíbí finanční

Dle slov Vojtěcha Drahoráda, koordinátora Běhu pro
Afriku, se v Etiopii další česká škola již staví a organizace
Člověk v tísni by ráda letos postavila školy dvě. Díky
spolupráci s touto organizací víme, že získané peníze
opravdu pomáhají zlepšit situaci etiopských školáků.
Slavnostní ukončení školního roku
Dne 30. června 2015 jsme se slavnostně rozloučili se
žáky, kteří odcházejí do středních škol a učilišť. Z 5.
ročníku odcházejí na víceleté gymnázium dvě dívky, 9.
ročník ukončilo 23 žáků a dva žáci odcházejí z osmého
ročníku.
Všem ještě jednou přejeme úspěšný start na nové škole a
zvládnutí celého studia.
Práce ve škole o prázdninách
Prázdniny jsme využili především k vymalování všech
chodeb, šatny 2. stupně a auly, ve které je novinkou tapeta
s logem naší školy. V aule byla rovněž vyměněna
osvětlovací tělesa. V dalších dvou třídách se dokončuje
příprava pro novou prezentační techniku.

částku za každé uběhnuté kolečko. Škola potvrdí počet
uběhnutých koleček a následně i předání peněz.
Trasa druhého ročníku zůstala stejná jako v loňském roce
- vedla polními cestami a lesem v blízkosti
borohrádeckého splavu a jeden okruh představoval
přibližně jeden kilometr. Letošní charitativní akce se
zúčastnilo 110 běžců, kteří dohromady zvládli 521
koleček, tedy 521 kilometrů.
Mezi chlapci kralovali Tomáš Václavek (9. tř.) a Michal
Vencl (8. B) s uběhnutými deseti okruhy a nejúspěšnější
dívky Natálie Kašparová, Kamila Berounská (obě 9. tř.) a
Iva Lochmanová (8. A) zvládly osm kol. Šikovní byli i
nejmladší žáci. Jan Morávek a Tomáš Forejtek z 2. třídy
uběhli šest okruhů.
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Nové projekty
Stále se snažíme získávat finanční podporu, abychom
mohli našim žákům nabídnout nadstandard. Na začátku
července byl v rámci Výzvy č. 56 schválen projekt
Chceme více znát. Získali jsme částku 510 647 Kč, která
je určena na podporu rozvoje jazykových dovedností žáků
a učitelů a na podporu čtenářské gramotnosti.
Během prázdnin se v Londýně již uskutečnil dvoutýdenní
jazykový kurz pro učitele, na začátku listopadu vyjede 20
žáků do Londýna, a to za výukou anglického jazyka i za
poznáním reálií. Z projektových peněz nakoupíme i velké
množství knih včetně encyklopedií a při čtenářských
dílnách budeme rozvíjet čtenářskou gramotnost našich
žáků.
K naší škole neodmyslitelně patří mezinárodní spolupráce.
Jsme moc rádi, že nám byl v rámci programu Erasmus+
schválen projekt s názvem Challenge as a modern
pedagogical tool (Výzva jako moderní pedagogický
nástroj), pro jehož realizaci získáváme 29 795 EUR
(přibližně 800 000 Kč, záleží na vývoji kurzu). Těšíme se
na dva roky spolupráce se školami v Polsku, Turecku,
Chorvatsku a Portugalsku. Úkolů je před námi mnoho,
protože naše škola má roli koordinátora celého projektu.
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V říjnu čekáme návštěvu pedagogů z partnerských škol, se
kterými upřesníme detaily připravené spolupráce. Na jaře
proběhne projektové setkání pěti zemí v Borohrádku, ke
konci školního roku vycestujeme do Turecka a
v následujícím školním roce se uskuteční setkání
v Portugalsku, Polsku a projekt uzavřeme na přelomu
školního roku a prázdnin v chorvatském Šibeniku.
Iva Přibylová

Mateřská škola Borohrádek
Oznámení
Mateřská škola Borohrádek oznamuje, že může do
mateřské školy přijmout ještě jedno dítě
pro školní rok 2015/2016.
Potřebné informace vám poskytneme na telefonním čísle
739098119 nebo 774524982.

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
BIOGRAD NA MORU 2015
Letošní soustředění proběhlo již podruhé u moře. Termín
17. 7. – 26. 7. 2015. Zúčastnilo se ho 32 našich hráčů.

Výsledky desetiboje:
1. NOUNAME
Sedlák Dan, Chudoba Pavel, Tavali Patrik, Coufal
Adam, Kapusta Miroslav
2. POSTRADATELNÍ
Kněžour Jakub, Pelc Filip, Sazima Lukáš,
Ribár David, Kapusta Sebastian
3. SKEPTA
Lifka Michal, Moravec David, Sazima Radek,
Sazima Marek, Janeček Martin
4. PROTIVÁCI
Duda Jiří, Molnár Daniel, Liška Marek, Kocka Filip,
Matějíček Jakub
5. PIĎALKY (maminky a babička hráčů)
6. PRDELKY
Sazimová Aneta, Lifková Veronika, Dudová Eliška,
Lišková Anna, Janečková Natálie
7. KŇOUŘI
Lifka Kamil, Bárta Ondřej, Koželuh Kryštof,
Dang Tung Quan, Kopsa Daniel
Výsledky stolní tenis:
Kadeti
1) Sazima Marek
Junioři a senioři –
1) Kněžour Roman
Na závěr bych chtěl poděkovat našim sponzorům panu
Pavlu Zaujecovi a panu Miloši Matoušovi, kteří věnovali
dětem dva sudy limonády. Poděkování zaslouží i rodiče,
kteří pomáhali v kuchyni s přípravou jídla a mytím
nádobí, dále také náš zdravotnický doprovod paní Jolana
Bártová a paní Helena Moravcová a trenéři. V poslední
řadě děkuji i městu Borohrádek za podporu sportu.
Sazima Radek
ROUDNICE – turnaj přípravek
V sobotu 15. 8. 2015 jsme se zúčastnili turnaje v Roudnici
u Hradce Králové. Turnaj byl obsazen 16 týmy. Ve
skupině jsme se utkali postupně se Sokolem Hořiněves,
RMSK Cidlina, FK Náchod, FK Spartak Choceň, TJ
Sokol Lhota pod Libčany a FC Olympia HK. V naší

Ryze letní až tropické počasí nám vzalo vítr z plachet
v podobě přípravy na novou sezónu.
Teploty překračovaly 40 stupňů celsia a to je pro trénink
nepřijatelné. První den jsme běželi na hřiště a trénovali na
zelené trávě, ale po hodině jsme museli trénink ukončit.
Vysoké teploty, které panovaly, nám toho víc nedovolily.
Proto jsme museli trénink přizpůsobit a ráno si přivstat.
Budíček v 7.15 hodin, výběh 3,5 km, cvičení v písku a
posilování ve vodě. I letos byl na programu doprovodný
program a to 2. ročník přímořského víceboje.
Nechyběl turnaj ve stolním tenisu ani výlet lodí (opět jsme
navštívili překrásný ostrov Murter).
Navštívili jsme 2x tobogány a 2x jsme si byli zařádit na
nafukovací atrakci (Takešiho hrad).
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skupině jsme skončili po 3 výhrách a 1 remíze s 10 body
a skórem 26:16 na 4. místě. Toto umístění nás poslalo do
bojů o 7. a 8. místo. V tomto posledním našem
účinkování jsme narazili na tým z Černilova. Nakonec
jsme z tohoto zápasu odcházeli poraženi těsným
výsledkem 1:2 a tím pádem jsme se umístili na 8. místě.
Za celodenní pobyt zaslouží tým pochvalu, velké díky a
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náš obdiv, jelikož odehráli v náročných podmínkách 8
zápasů po 18 minutách, a to je si myslím víc než dost.
Zároveň si odvážíme jednu trofej a to pro nejlepšího
hráče turnaje, kterou dostal Matyáš Grulich.
Takže ještě jednou hoši a děvčata děkujeme a gratulujeme
k hezkému 8. místu. Každý zúčastněný tým dostal pohár,
každý hráč obdržel medaili a všichni dostali ovoce. V
neposlední řadě patří také díky, rodičům, kteří naše hráče
doprovodili.
Zápasy:
Borohrádek x RMSK Cidlina 5:2
Střelci: Matyáš Grulich 2x, Filip Kocka, Tomáš Forejtek,
Sebastián Kapusta
Borohrádek x FK Jaroměř 0:3
Borohrádek x FK Spartak Choceň 2:2
Střelci: Matyáš Grulich 2x

Borohrádek x FC Olympia HK 6:1
Střelci: Matyáš Grulich 4x, Filip Kocka 2x
Borohrádek x TJ Sokol Lhota pod Libčany 3:4
Střelci: Filip Kocka 2x, Matyáš Grulich
Borohrádek x TJ Sokol Hořiněves 1:3
Střelci: Matyáš Grulich
Borohrádek x FK Náchod 9:1
Střelci: Matyáš Grulich 4x, Sebastián Kapusta 2x,
Filip Kocka 2x, Šimon Bařina
Borohrádek x FK Černilov 1:2
Střelci: Šimon Bařina
Naše sestava:
Veronika Lifková, Natálie Janečková, Mondočková
Monika (děkujeme Niky), Bařina Šimon, Matyáš Grulich,
Filip Kocka, Sebastián Kapusta, Tomáš Forejtek, Jan
Morávek
Trenéři: Miroslav Kapusta, Libor Grulich
Radek Sazima

MUŽI
I.B třída sk.D
13.9. odjezd 15.50
venku
Zdelov
začátek 17.oo hodin
20.9.
doma
Černíkovice
začátek 16.3o hodin
27.9.
doma
Albrechtice
začátek 16.30 hodin
4.10.
doma
Solnice
začátek 16.oo hodin
10.10. odjezd 14.45
venku
Kostelec B
začátek 16.oo hodin
18.10.
doma
Doudleby
začátek 15.30 hodin
24.10. odjezd 13.20
venku
Lípa nad Orlicí
začátek 14.30 hodin
1.11.
doma
Zdelov
začátek 14.oo hodin
8.11. odjezd 12.45
venku
Černíkovice
začátek 14.oo hodin
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ROZPIS UTKÁNÍ – TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
DOROST
MLADŠÍ ŽÁCI
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
KS Dorost – sk.B
Okresní přebor
Okresní přebor
12.9. odjezd 13.30
venku
Do./Opočno
začátek 14.45
19.9.
doma
Předměřice
začátek 14.30
26.9. odjezd 11.oo
venku
Meziměstí/Teplice
začátek 13.30 hodin
3.10
doma
Vamberk
začátek 14.oo hodin
10.10.odjezd 11.30
venku
Rasošky/Josefov
začátek 13.oo hodin
17.10
doma
České Meziříčí
začátek 13.30 hodin
25.10. odjezd 10.45
venku
Stěžery
začátek 12.oo hodin
31.10
doma
Do./Opočno
začátek 12.oo hodin
8.11. odjezd 12.30
venku
Předměřice
začátek 14.oo hodin

12.9. odjezd 7.50
venku
Ohnišov
začátek 9.oo hodin
20.9. odjezd 8.15
venku
Doudleby
začátek 9.oo hodin
27.9. odjezd 7.50
venku
Rokytnice
začátek 9.oo hodin
4.10. odjezd 8.10
venku
Opočno
začátek 9.oo hodin
11.10.
doma
4 týmy
začátek 9.oo hodin
18.10. odjezd 7.50
venku
Rychnov
začátek 9.oo hodin
25.10.
doma
4 týmy
začátek 9.oo hodin
1.11. odjezd 8.20
venku (část)
Kostelec
začátek 9.oo hodin

13.9. odjezd 7.50
venku
Rokytnice
začátek 9.oo hodin
20.9. odjezd 8.10
venku
Lípa
začátek 9.oo hodin
26.9.
doma
4 týmy
začátek 9.oo hodin
3.10. odjezd 8.10
venku
České Meziříčí
začátek 9.oo hodin
11.10. odjezd 7.50
venku
Rokytnice
začátek 9.oo hodin
18.10. odjezd 7.50
venku (Opo)
Dobruška/Opočno
začátek 9.oo hodin
25.10. odjezd 8.20
venku
Kostelec
začátek 9.oo hodin

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

12.9.
doma
4 týmy
začátek 9.oo hodin
20.9. odjezd 8.10
venku
Týniště
začátek 9.oo hodin
27.9. odjezd 8.10
venku
Opočno
začátek 9.oo hodin
4.10.
doma
4 týmy
začátek 9.oo hodin
10.10. odjezd 8.25
venku
Albrechtice
začátek 9.oo hodin
17.10. odjezd 8.20
venku
Týniště
začátek 9.oo hodin
24.10.
doma
4 týmy
začátek 9.oo hodin
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TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Prázdninová zápasnická příprava

plynule navázalo na trénování v sokolovně. Pro závodníky
čekalo v tréninkových prostorách milé překvapení
v podobě nově vymalovaného malého sálu. Závodníci tak

Konec školního roku a začátek prázdnin využili zápasníci
z Borohrádku k odpočinku. Trenéři svým svěřencům

mohou zahájit přípravu na druhou polovinu soutěží v
„čistém“ prostředí bez plísní v rozích.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní vedoucí a

naplánovali sportovní přípravu až na závěr prázdnin a to
formou letního výcvikového soustředění.
Do malebné vesničky Heroltice, která se nachází nedaleko
Suchého vrchu, odcestovala většina borohrádeckých
zápasníků doplněna závodníky z Hradce Králové a Rtyně
v Podkrkonoší.
Dopolední tréninky, které se konaly v nedalekém
kulturním středisku „přestavěném“ na zápasnickou arénu
o dvou žíněnkách, se trenéři zaměřili na technickou
přípravu a na odstraňování chyb s předešlých turnajů.
Odpoledne po poledním klidu se hlavně soutěžilo, hrály se
hry a konaly se výlety. Hry byly hlavně zaměřeny na sílu,
rychlost a vytrvalost a všichni zúčastnění do soutěží
vložili všechny své sportovní dovednosti. Podle ohlasů
tou nejlepší soutěží byli triatlonový biatlon a vylovování
míčků z bazénu.
V rámci fyzické přípravy se konal celodenní výlet na
nedaleký Suchý vrch. Všichni svěřenci včetně
„realizačního týmu“ tento pochod, který se převážně
odehrával do kopce, zvládli.
Velikou „atrakcí“ byla návštěva nedalekého akvacentra ve
Štítech, kde se trénují akrobatické skoky na lyžích.
Sledovat tréninky ukrajinské reprezentace bylo
pozoruhodné. Ke konci soustředění se samozřejmě konala
noční hra a celé soustředění bylo zakončeno táborákem
spojeným s opékáním buřtů. Po skončení soustředění se

13

všem kuchařům a kuchařkám v Herolticích, kteří se o nás
vzorně po všech stránkách starali, vedení ZŠ TGM
Masaryka v Borohrádku za zapůjčení sportovních věcí a
firmě AVEPO panu Luďku Vejrovi za poskytnutí
malířské barvy na vymalování malého sálu sokolovny.
Radek Hemelik
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Příběhy psané válkou: Jan Kubín – hajný z hájovny za Poběžovicemi
Hajný Kubín bydlel se svou rodinou v hájovně za Poběžovicemi tam, kde se říká Omezení. Měl dvě děti, v roce 1945
bylo Janě sedm a Zdeňkovi jeden rok. Byl zaměstnancem Lesní správy ve Vysokém Chvojně, v polesí Poběžovice. Ve
svých vzpomínkách uvádí, že po 15. březnu 1939 byla na lesy uvalena nucená správa a na vedoucí místa byli dosazeni
Němci. Ti předvídali, že se les stane útočištěm osobám, které nesouhlasily s okupací naší vlasti Německem. V roce 1942
svolali všechny lesníky na lesní správu a tam je gestapo z Pardubic poučilo, že je čeká trest smrti s celou rodinou, bude-li
zjištěno, že by v jejich polesí přebýval déle než 24 hodin parašutista, partyzán, uprchlý zajatec nebo jiní, gestapem
hledaní lidé. Nařídili jim, že mají tyto osoby zadržet a hlásit policii. Toto nařízení museli podepsat. Domnívám se, že to
mohlo být v době po atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Atentát byl vykonán 27. května 1942 v Praze. I přes
toto opatření Němci lesníkům nevěřili, a tak např. v květnu 1944 přijelo několik aut plných německých vojáků. Ti
obklíčili hájovny a provedli důkladné prohlídky. Stavení prohledali od sklepů až po půdy, probodali seno apod.
V únoru 1945 procházely holickým krajem transporty zajatců různých národností, hlavně Rusů. Ti byli velmi zbědovaní,
mnozí z nich byli nemocní, uboze oblečeni, často i bez bot. Pokud zajatci došli na Poběžovice večer, přespávali tam ve
stodolách. Jen se svolením německých stráží mohli občané dát těmto hladem šíleným ubožákům najíst. Poběžovice jsou
téměř obklopeny lesy a právě toho využilo nemálo zajatců k útěku. Za jednu noc jich uteklo třeba i šedesát. Hajný Kubín
je pak ukryté objevil v boudách na seno i porůznu v lese. Jednou jich v boudě u lesní školky našel dvanáct – dostali se
tam oknem. Když ráno boudu otevřel a vešel dovnitř, ani ho v té chvíli nenapadlo, že by ho mohli snadno přemoci,
přestože měl pušku. Později mu řekli, že o tom uvažovali. Zprvu se těžko dorozumívali, časem to šlo lépe. Sehnal
spolehlivé lidi na Koudelce i v Holicích a s jejich pomocí byl zorganizován sběr jídla, oděvů i bot. Za nemocnými
docházel MUDr. F. Šilín. Během několika dnů s nimi vešli do styku někteří důvěryhodní občané, a tak se stalo, že mnozí
z Rusů začali docházet do několika domků na Koudelce a Blažkovci. Tam se nejen nasytili, ale mohli se v noci i
vykoupat. Později se jim na Blažkovci vyvářelo a jídlo donášelo do lesa. Taky se našli lidé, kteří se těchto akcí zúčastnit
nechtěli, buď ze strachu, nebo pro své sympatie k Němcům. I lesníci ze sousedních revírů byli rozdílného smýšlení.
S hajným Františkem Černým si hajný Kubín rozuměl, oba byli proti Němcům, a tak pomáhali zajatcům – partyzánům,
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kde se dalo. Lesník Fremuth z hájovny, které se dnes říká Studená voda, je nenechal na pokoji a pronásledoval je.
Vyprávělo se, že po nich i střílel. Vyžádal si prohlídku lesa, a to i sousedního polesí, za které on neodpovídal. Prohlídka
tenkrát dopadla dobře, protože oba hajné holičtí četníci předem upozornili, kdy a kde se prohlídka bude konat. Proběhla
tenkrát za účasti několika četníků a mnoha občanů. Nikoho nenašli, protože partyzáni v noci odešli jinam. Tehdy byli
zajatci již zformováni do oddílu Brigády Mistra Jana Husi (MJH). Jejich velitelem se stal kapitán Konstantin Alexejevič
Korovin, člen Brigády MJH, který na Holicko přešel ze Železných hor, kdy ho v prosinci 1944 pronásledovalo gestapo
ve vesnici Licoměřice. Brigáda MJH vyslala na Holicko ještě dalšího partyzána z Fominova výsadku v Železných horách
V. Prigodiče. Partyzáni si v lesích zbudovali bunkry, v tom byli opravdoví mistři. Hajný Kubín musel partyzány někdy i
napomínat, protože přestávali dbát na svoji bezpečnost, po lese chodili ve skupinách, jeden mladík z Koudelky je bral
s sebou dokonce do Holic do biografu. To považoval za zbytečné riskování. Hajný jistě myslel na to, že v ohrožení je i
jeho rodina.
Dne 22. března 1945 byl v Borohrádku vysazen výsadek šesti ruských rozvědčíků s vysílačkou. Jejich vedoucím byl
kapitán Michajlov. Bunkr si vystavěli na Volovském kopečku a odtamtud vysílali různé zprávy vojenského charakteru
pro Čtvrtý ukrajinský front. Pomocí této vysílačky žádali v Kyjevu o shození zbraní a munice pro partyzány. Zbraní se
stále nedostávalo, i když nějaké získali z vagónů, které stály na trati Moravany – Borohrádek a z různých akcí při
přepadávání německých vojáků.
Tábor partyzánské skupiny byl v lese na Jezovinách. Odtamtud vycházeli na bojové akce do okolí. V dubnu navázali
styk s Vlasovci, kteří hlídali koně pro Němce u Žďáru nad Orlicí. Tito Vlasovci měli zbraně a chtěli k našim partyzánům
přejít. Schůzka s nimi se uskutečnila v lese nedaleko tábora. Když ale bylo zjištěno, že tato skupina Vlasovců bojovala
dříve proti partyzánům, byla jimi odzbrojena a pobita. Dvěma Vlasovcům se však podařilo utéct, a proto se partyzáni
přesunuli ke Srubům u Chocně. Asi třetí den od této události, časně ráno, obklíčilo německé vojsko les, kde se partyzáni
zdržovali, a se psy jej pročesávali. Koho v lese našli, toho zadrželi, i lesní dělníky. Naštěstí nikdo z partyzánů tam nebyl.
V táboře partyzánů našli jen jejich věci v hromadách klestí a veliké hrnce, ve kterých jim bylo donášeno jídlo. Němci
všechno prostříleli a rozdupali, do bunkrů naházeli granáty. Našli také 18 zakopaných mrtvol Vlasovců. Naši lidé je
museli vykopat, naložit na vůz a odvézt do Albrechtic. Tam vybízeli občany, aby se šli podívat, co partyzáni páchají.
Sháněli také hajného Kubína, protože se to všechno odbývalo v jeho polesí. Naštěstí byl včas varován a do rukou se jim
nedostal.
Německý správce Mayer vyslídil v lese čtyři ruské zajatce. Na jeho udání byli dva z nich německými vojáky zastřeleni,
dalším dvěma se podařilo utéct. V chvojnovské obecní kronice je uvedeno, že v písníku u lesa byli zastřeleni všichni
čtyři.
Dne 27. dubna 1945 vznikl do tábora partyzánů lesník Fremuth se zbraní v ruce. Za své akce, které proti partyzánům
neustále podnikal, byl jimi na místě odsouzen k smrti a popraven. Lesní úřad dal o tom zprávu gestapu do Pardubic. Nato
byli všichni lesníci svoláni do Vysokého Chvojna, kde je gestapo vyšetřovalo. Hajní Kubín s Černým se tam dostavili až
odpoledne, kdy již gestapo odjelo. Z jednání svých nadřízených poznali, že gestapo nezná konkrétní údaje, že nevědí,
kde se partyzáni sdružují. Čekali, že opět přijde prohledávání lesů, ale několik dní byl klid.
Dne 1. května pozorovali, že němečtí vojáci postupují v bojové formaci od Holic směrem ke Kamencům, Koudelce a
Blažkovci. Mysleli, že jdou les obklíčit. Partyzáni ustoupili proto do lesa hlouběji a čekali boj. Němci zatím obsadili jen
okraj lesa, na kamenecké rozhledně umístili kulomety. Potom odzbrojili maďarskou posádku, která měla na starosti již
zmíněné vagóny. Tímto opatřením zabránili Maďarům, aby utekli do lesa k partyzánům. Až na několik, kterým se přece
jen utéci k partyzánům podařilo, je odvedli do kasáren v Dašicích, kde Němci měli svou posádku. Při této akci přistihli p.
Vaniše z Blažkovce, jak ukrývá vojenskou pušku. Odvezli ho spolu s jeho synem do Pardubic. Tam byli zbiti, ale za tři
dny je pustili domů. Do jejich domku čp. 60 vhodili ruční granáty a zničili jim zařízení. Od 1. května hlídali vagóny
vojáci němečtí.
V záznamech hajného Kubína je založena také zpráva o bojových akcích holických partyzánů. Ztráty partyzánů při nich
byly nepatrné. Mnohé akce vedl zkušený sovětský partyzán Voloďa Prigodič. Byl specialistou na vyhazování vlaků.
Bylo třeba zamezit přísun vojenského materiálu na frontu. V březnu a dubnu 1945 partyzáni vykolejili dvakrát nákladní
vlaky na trati Týniště – Kostelec a třikrát na hlavní trati mezi Chocní a Moravany. Zničili lokomotivy a mnoho vagónů,
poškodili železniční trať a zdrželi přepravu na mnoho hodin. Přepadávali také německá vojenská auta v okolí
Borohrádku, Častolovic a Týniště. Tím se jim podařilo získat zbraně a střelivo, které tolik potřebovali v závěrečných
bojích s Němci ve dnech 5. a 6. května 1945 při holickém povstání. Těch se plně zúčastnil i Jan Kubín.
Dne 30. března 1946 prezident Československé republiky udělil za vynikající vojenské činy mimo boj, jimiž se zasloužil
o Československou armádu, svobodníku v záloze Janu Kubínovi, příslušníku partyzánské Brigády MJH,
Československou medaili za zásluhy II. stupně.
Autorka: Hana Faltysová
/Čerpáno z Holických novin, ročník 5.listopad 2005/
.
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Z redakce zpravodaje:
Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje
redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafice na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěra příštího čísla 20.10.2015.
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