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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 28. 6. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Žádost prodeje části pozemku p.č. st. 60 (za cenu dle ZP
+ náklady související s prodejem) v k.ú. Šachov u
Borohrádku a postupuje projednání tohoto bodu
zastupitelstvu města.
Schvaluje
▪ Zřízení sjezdu z pozemku p.č. 467/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace – z místní komunikace Čechova na
pozemek p.č. 471/1 v k.ú. Borohrádek.
▪ Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru
stavebníka na akci: Realizace obnovy veřejného
osvětlení v místní části Šachov (veřejné osvětlení a
chodníky) s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682,
Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996.
▪ Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru
stavebníka na akci: Borohrádek, Havlíčkova ulice chodníky osvětlení s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská
682, Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996.
▪ Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru
stavebníka na akci Borohrádek – Bělidlo – veřejné
osvětlení s firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682,
Rychnov nad Kněžnou, IČ 64826996.
▪ Záměr pronájmu pozemku p.č. 205/2 v k.ú. Borohrádek
o výměře 2189 m2.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 185/2 o výměře
48,84 m2.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 573, ulice
Jiráskova na dobu určitou do 30.6.2018 za nájemné ve
výši 2.360 Kč/měsíčně.
▪ Nájemní smlouvu s firmou SWIETELSKY stavební
s.r.o. se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice
PSČ 370 04, odštěpný závod Dopravní stavby
VÝCHOD oblast Hradec Králové, Nádražní 486,
Týniště nad Orlicí, PSČ 517 21, IČO: 48035599 na
pronájem části pozemku p.č. 987/8 v k.ú. Borohrádek
v rozsahu 150 m2 na dobu určitou do 30.11.2017 za
nájemné 20 Kč/ m2/ měsíc+ DPH.
▪ Dohodu o ukončení smlouvy o přenechání pozemku do
dočasného užívání s panem L. Š. ke dni 30.6.2017.
▪ Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání s panem Beránkem Vladimírem,
jednatelem společnosti AB-TIP s.r.o., Jana Žižky 449,
Borohrádek ke dni 30.6.2017.
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru o celkové
rozloze 40,16 m2 nacházející se ve II. patře budovy bez
čísla popisného (průmyslový objekt), která je součástí
pozemku p.č. st. 931 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Borohrádek.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 562, ulice
Kout na dobu určitou do 31.7.2018 za nájemné ve výši
5.584 Kč/měsíčně.
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▪ Podání žádosti o udělení nadačního příspěvku z fondu
Nadace AGROFERT, Pyšelská 2327/2, Praha 4 pro
JSDH města Borohrádek.
▪ Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4,
Michelská 300/60, PSČ: 140 00.
▪ Dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem
a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku
z použitého kapitálu s provozovatelem AQUA SERVIS
a.s., Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, PSČ
516 01.
▪ Cenovou nabídku pana Jindřicha Pražáka, Žďár n. Orlicí
čp. 57 za provedení rizikového kácení 10 kusů akátů
v lokalitě autobusové zastávky v uličce mezi ulicí 5.
května a ulicí Nádražní.
▪ Smlouvu o dílo číslo 2/2017 k rámcové smlouvě č.
1/Borohrádek/2015 se zhotovitelem Lesní družstvo
Vysoké Chvojno s.r.o. Vysoké Chvojno 82, PSČ 533 21,
IČ: 64826121.
▪ Smlouvu o dílo číslo 1506/2017 na zhotovení
zkušebního hydrovrtu se zhotovitelem AZ AQUAGARDEN s.r.o., Mezi Mosty 1793, Pardubice, PSČ 530
03, IČ 27496767.
▪ Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
30.5.2012.
▪ Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne
23.11.2011 a k dodatku č. 1 ze dne 6.5.2015.
▪ Nabídku firmy PIP s.r.o., K Biřičce 1237, Hradec
Králové, PSČ 500 08, IČ 27544729 na prezentaci města
Borohrádek v publikaci o městech a obcích při cenové
nabídce 4.000Kč.
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č.
17RGI02-0109 na financování výdajů spojených s
realizováním projektu „V. sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje“.
Výtah z usnesení rady ze dne 27. 7. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Závěr komise pro hodnocení projektu Výzva 033 :
Zkvalitnění a zefektivnění činnosti obce vůči občanovi a
správě,
podaný
pod
registračním
číslem:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002985 a s ohledem na
výraznou
redukci
položek
rozpočtu
projektu
nedoporučuje v projektu pokračovat.
▪ Žádost na opravu místní komunikace a ukládá stavební
komisi úkol, situaci prověřit, posoudit oprávněnost
požadavku a navrhnout způsob řešení.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Žádost na prodej části pozemku p.č. 959/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace zapsaného na listu
vlastnictví LV č. 10001 pro obec Borohrádek, k.ú.
Borohrádek, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
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kraj, Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou na
základě žádosti majitele sousední nemovitosti a
postupuje ji k projednání ZM.
Schvaluje
▪ Záměr
rekonstrukce
chodníků
v k.ú.
Šachov
v návaznosti na přeložku NN a nové veřejné osvětlení a
Smlouvu o výpůjčce části pozemku 283/1/1 zapsaném
na listu vlastnictví LV č. 10001 pro obec Borohrádek,
k.ú. Šachov u Borohrádku, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové a městem Borohrádek za účelem
rekonstrukce chodníků v místní části Šachov podél
silnice III/3171.
▪ Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a
omezení užívání nemovitosti – části pozemku p.č 917/1
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou mezi
Správou silnic Královéhradeckého kraje p.o.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové a městem
Borohrádek za účelem protlaku kabelového vedení v dl.
30bm, v rámci stavby opravy silnice II/305.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 240, ulice
Husova, Borohrádek na dobu určitou do 31. 8.2019, za
nájemné ve výši 2.511 Kč/měsíčně.
▪ Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání mezi městem Borohrádek a firmou AB-TIP
s.r.o. Jana Žižky 449, Borohrádek, IČO: 28815181 na
pronájem nebytového prostoru o výměře 40,16 m2, ve
druhém patře budovy bez čísla popisného (průmyslový
objekt), která stojí na pozemku p.č. st. 931, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou od 1.8.2017 za nájemné 20,- Kč/m2
/měsíc + DPH.
▪ Uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 205/2
v k.ú. Borohrádek o výměře 2.189 m2 na dobu určitou
do 31.12.2017 za nájemné ve výši 328 Kč.
▪ Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 185/2
v k.ú. Borohrádek o výměře 48,84 m2 na dobu neurčitou
od 1.8.2017 za nájemné 24 Kč/rok.
▪ Předložený návrh smlouvy mezi městem Borohrádek a
společností PIP s.r.o., K Biřičce 1237, PSČ 500 08
Hradec Králové na prezentaci města Borohrádek
v publikacích Města a obce Královéhradeckého kraje a
Města a obce Pardubického kraje.
▪ Žádost firmy Lubomír Krpata, 6. května čp. 831, PSČ
534 01 Holice IČ: 48184641 provést testování měřících
geodetických přístrojů (optické přístroje) v areálu bývalé
betonárny dle podmínek obsažených v žádosti.
▪ Souhlasí s prezentací hnutí Řád Národa – Vlastenecká
unie v sobotu 29.7.2017 od 12:30 do 15:00 hodin
s podmínkou, že bude řádně uhrazen poplatek za užití
veřejného prostranství.
▪ Souhlasí s vypracováním Vnitřního předpisu
zaměstnavatele o poskytování pracovního volna ze
zdravotních důvodů.
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▪ Cenovou nabídku společností Quatro Izol. s.r.o.,
Třebechovice p. Orebem, PSČ 503 46, IČ: 25972286, ve
výši 32.141 Kč na dodávku a montáž plastových oken
v bytě v majetku města v Nádražní ulici.
▪ Záměr pronájmu vodovodní a kanalizační infrastruktury
v lokalitě Západní louka.
Odkládá
▪ Z důvodu nedostatku informací rozhodnutí k udělení
souhlasu s vybudováním nového sjezdu přes pozemek
p.č. 913/6, ostatní plocha v k.ú. Borohrádek, v Nádražní
ulici k pozemku p.č. 473/5 v k.ú. Borohrádek za účelem
přístupu k budoucímu bytovému domu do doby získání
podrobnějších informací.
Zamítá
▪ Darovací smlouvu ve výši 10.000 Kč pro Oblastní
charitu Pardubice.
Výtah z usnesení rady ze dne 17. 8. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Zápis z venkovního šetření stavu stromů podél veřejných
komunikací a cest.
▪ Dohodu ukončení nájmu služebního bytu v souvislosti
s ukončením pracovně právního vztahu.
▪ Volné dny v ZŠ TGM Borohrádek ve školním roce
2017/2018.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 60, zastavěná
plocha a nádvoří zapsaného na listu vlastnictví LV č.
10001 pro obec Borohrádek, k.ú. Šachov u Borohrádku,
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou na
základě žádosti majitele postupuje k projednání
zastupitelstvu města.
▪ Záměr prodeje pozemku p.č. 948/30, zahrada o výměře
107m², zapsaného na listu vlastnictví LV č. 10001 pro
obec Borohrádek, k.ú. Borohrádek, u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou na základě žádosti majitele
postupuje k projednání zastupitelstvu města.
Schvaluje
▪ Smlouvu o účinkování Roberta Křesťana a druhé trávy
na akci BOROHRÁTKY 2017 s agenturou Mgr. David
Němeček, Kachlíkova 5, PSČ 635 00 Brno, IČ
62178695 ve výši 45.000 Kč.
▪ Vybudování nového sjezdu přes pozemek p.č. 913/6,
ostatní plocha v k.ú. Borohrádek, v Nádražní ulici
k pozemku p.č. 473/5 v k.ú. Borohrádek za účelem
přístupu k budoucímu bytovému domu za podmínky
kladného vyjádření všech dotčených stran. Pokud bude
vybudován zpevněný povrch stavba se bezúplatně
převede do majetku města.
▪ Záměr vybudování chodníku, místa pro přecházení a
veřejného osvětlení podél silnice II/305 na pozemku p.č.
902/15 v k.ú. Borohrádek za viaduktem směrem Horní
Jelení v souvislosti se stavbou Královéhradeckého kraje
II/305 Borohrádek – hranice okresu RK – PA a přípravu
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projektové dokumentace.
▪ RO č. 8 úprava příjmů a výdajů ve výši 425 913 Kč.
▪ Martinu Janečkovou, bytem Jiřího z Poděbrad 226,
Borohrádek jako nového zástupce správce sokolovny a
sportovních zařízení.
▪ Pronájem bytu v čp. 323, ulice Havlíčkova, Borohrádek
uzavřený na dobu vázanou dohodou o provedení práce
za sníženou sazbu výše nájemného, než je v místě a čase
obvyklá se zdůvodněním - nájemce bude zastávat funkci
zástupce správce sokolovny a ostatních sportovišť.
Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/měsíc.
▪ Žádost ředitelky ZŠ TGM Borohrádek o souhlas
zřizovatele se zapojením do projektu „Obědy pro děti“.
▪ Vyhrazení jedné výlepové plochy pro výlep volebních
plakátů pro politické strany a politické hnutí a to v ul. 5.
května u křižovatky naproti poště. Výše poplatku je
stanovena dle planého ceníku schváleného usnesením
rady města Borohrádek č. R 25/2004 ze dne 26.1.2004.
▪ Žádost o povolení vstupu do chodníku před čp. 379
v Jirouškově ulici z důvodu opravy vodovodní přípojky.
Zamítá
▪ Nabídku CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín na ručně
malované mapy.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 19. 6. 2017
Bere na vědomí
▪ Zápis ze 45. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne
19. 12. 2016 a pověřuje RM zahájit jednání o
zabezpečení nepřehledného úseku od Zdelova
dopravními značkami.
▪ Zápis ze 46. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne
28. 3. 2017 a pověřuje RM projednat způsob oplocení
budoucího hřiště s osadním výborem a projednat
technické řešení přívodu vody a elektřiny na pozemek.
▪ Zápis ze 47. jednání Osadního výboru v Šachově ze dne
8. 6. 2017.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček,
Ing. Marta Susová, Milan Maček.
▪ Roční účetní závěrku města Borohrádek sestavenou
k 31. 12. 2016.
▪ ZM města projednalo závěrečný účet obce k 31. 12.
2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
▪ Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako
dárcem a Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, jako
obdarovaným, ve věci nově zbudovaného kolejového
pole vloženého náhradou za výhybku č. B1 v délce 83 m
v žkm 14,927 – 15,010 celostátní dráhy Choceň –
Týniště nad Orlicí, na pozemku p.č. 975/12 v k.ú.
Borohrádek, v rámci stavby: „Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek“.
▪ Záměr prodeje pozemku p. č. 986/3 zahrada, v obci
Borohrádek, k.ú. Borohrádek, zapsaného na listu
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vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou, prodejní cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklá a
budou k ní započítány náklady spojené s prodejem.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-122006429/SOSB/VB/004 Zařízení distribuční soustavy –
zemní kabelové vedení VN na pozemcích města p.č.
910/1, 578/7, 584/2 a 583 v k.ú. Borohrádek.
Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a firmou BIOTEC a.s. jako kupujícím ve
věci nově vzniklého pozemku 948/46 ostatní plocha,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře o výměře
14 m², v k.ú. Borohrádek, odděleného z pozemku p.č
948/25 – ostatní plocha v k.ú. Borohrádek na základě
geometrického plánu č. 822 – 149/2016 ze dne
20.10.2016. Kupní cena činí 16.057 Kč.
Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě
bývalého průmyslového areálu spol. ŽPSV ve městě
Borohrádek, včetně přílohy č. 1 a č. 2. Registrační číslo
této akce je CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/00022276.
Poskytnutá dotace je ve výši 1.005.748,35 Kč.
Smlouvu o dílo s firmou Energomontáže Votroubek
s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na
akci: Realizace obnovy veřejného osvětlení v místní
části Šachov. Cena díla je 2.126.679 Kč bez DPH.
Smlouvu o dílo č. 2017/47 E s firmou MATEX HK
s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové na stavbu:
Borohrádek, Havlíčkova ulice – veřejné osvětlení,
chodníky v ceně díla 3.086.309,20 Kč.
Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 111815929/17
České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, IČ: 45244782 umožňující čerpání finančních
prostředků až do výše 4.000.000 Kč.
Nabídku České spořitelny a.s. k úvěrové smlouvě č.
12143/13LCD (odkup bývalého areálu ŽPSV)
spočívající v nahrazení stávající pevné (fixní) úrokové
sazby ve výši 1,32% p. a. platné po celou dobu
splatnosti úvěru novou úrokovou sazbou vázanou na 3.
měsíční PRIBOR a pověřuje starostu uzavřít dodatek
k výše jmenované smlouvě.
Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi M. J. a R. J. jako kupujícími ve
věci pozemku parc. č. 131/2, zahrada, o výměře 69 m2,
v k.ú. a obci Borohrádek, zapsaného na LV č. 10001 pro
obec a k.ú. Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Kupní
cena činí 40.961 Kč.
Kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi P. Š. a A. Š. jako kupujícími ve
věci pozemků parc. č. 446/6, zahrada, o výměře 267 m2
a parc. č. 446/7, zahrada, o výměře 185 m2, v k.ú. a obci
Borohrádek, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
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Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Kupní
cena činí 19.461 Kč.
▪ Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a F. K. a P. B. jako kupujícími ve věci
pozemků parc. č. 959/5, zahrada, o výměře 18 m2 a parc.
č. 959/6, zahrada, o výměře 17 m2, v k.ú. a obci
Borohrádek, zapsaných na LV č. 10001 pro obec a k.ú.
Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Kupní
cena činí 22.961 Kč.
▪ Rozpočtové opatření č. 6 ve výši 3.079.846,35 Kč
úprava příjmů a výdajů.
▪ Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání
změny č. 2 ÚP města Borohrádek – dle přílohy.
▪ Záměr podání žádosti z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V-A Česká
republika-Polsko, prioritní osa 4 – spolupráce institucí a
komunit a to v oblasti kultury, sportu a organizace
volnočasových aktivit. Projekt by byl zaměřen v rámci
této osy na spolupráci s Gminou Cieplowody
s maximální spoluúčastí města 200.000 Kč.
▪ ZM schvaluje, aby se na území města vybíraly pouze
tyto místní poplatky:
1. poplatek ze psů (§ 2),
2. poplatek za užívání veřejného prostranství (§ 4),
3. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (§ 10b).
Zastupitelstvo města pověřuje radu města připravit
návrh(y) nové(ých) obecně závazných vyhlášek tak, aby
jejich účinnost byla od 1.1.2018.
▪ Kupní smlouvu na prodej stavebních pozemků v lokalitě
Západní louka uzavřenou v souladu se smlouvou o
smlouvě budoucí kupní, když předmět převodu a výše
kupní ceny pro jednotlivé kupující jsou uvedeny
v přiložené specifikaci.
▪ Zápis z jednání kontrolního výboru č. 17 ze dne
17.4.2017.
▪ Čerpání úvěru s Českou spořitelnou, a.s., na financování
stavebních akcí.
Zamítá
▪ Záměr prodeje části pozemku p.č. 268/1 ostatní plocha v
obci Borohrádek, k.ú. Šachov u Borohrádku, zapsaném
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou.
▪ Neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 948/32
ostatní plocha v obci Borohrádek, k.ú. Borohrádek,
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.
▪ Neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 578
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 210 m², jehož
součástí je budova bez čísla popisného - trafostanice,
zapsaných na listu vlastnictví LV č. 10001 pro obec
Borohrádek, k.ú. Borohrádek, u Katastrálního úřadu pro
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Královéhradecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou, včetně kabelových rozvodů
k jednotlivým elektroměrovým rozvaděčům.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 29. 6. 2017
Bere na vědomí
▪ Zápis z jednání kontrolního výboru č. 18 ze dne
21.6.2017.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: Pavel Zaujec, Mgr.
Michal Přibyl, Luděk Vejr.
▪ Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání
změny č. 2 ÚP dle přílohy.
▪ Rozpočtové opatření č. 7 ve výši 1.044.221,- Kč úprava
příjmů a výdajů.
Zamítá
▪ Změnu návrhu Kupní smlouvy na splácení kupní ceny
pozemku p. č. 131/2, zapsaném na LV 1001.
Neužíváte neoprávněně obecní majetek?
Městský úřad Borohrádek upozorňuje všechny fyzické
i právnické osoby, které na území města Borohrádek,
včetně místní části Šachov, užívají obecní majetek
(pozemky nebo stavby) bez povolení (tj. nemají s městem
Borohrádek uzavřenu žádnou smlouvu opravňující je
příslušný obecní majetek užívat), že nejpozději do 31.
prosince 2017 mohou požádat o dodatečné povolení k
jeho užívání. Žádosti budou posouzeny a za předpokladu,
že to situace umožní, bude s žadatelem odpovídající
smlouva dodatečně uzavřena.
V případě, že uživatel užívající obecní majetek bez
povolení nepožádá do uvedeného termínu o dodatečné
povolení k jeho užívání, bude z neoprávněně užívaných
pozemků a staveb odstraněno na jeho náklady vše, co na
ně nepatří, např. oplocení, drobné stavby, stroje, materiál
apod.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Věřím, že jste si během letních měsíců odpočinuli, nabrali
síly a užili jste si dovolenou nebo prázdniny podle svého.
Někdo cestoval, jiný pracoval na
zahrádce. S mnohými z Vás jsem se
potkával v rámci kontrol stavebních
činností, které stále pokračují v ulici
Havlíčkova a ulicích přilehlých. Od
4. 9. 2017 bylo zahájeno toliko
očekávané předčasné užívání silnice
II/305. Skončila objížďka, ale
stavební práce v této části našeho
města však zdaleka ještě nekončí.
Pokračuje se v dláždění chodníků,
asfaltování řezů, instalacích veřejného osvětlení,
připojování RD novými rozvody elektřiny… následovat
budou dokončovací práce a sadové úpravy. Frekvence
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osobní i nákladní dopravy narostla, a proto prosíme
občany a především školáky, aby využívali ke svým
cestám z této lokality do centra města chodníky a
komunikace v Družstevní ulici, v Koutě, Náměstí a
v ulicích Nerudova a T. G. Masaryka.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil i s dalšími
událostmi, které se nyní dějí a řeší v našem městě…
□
Dne 18. července přijal naše pozvání 1. náměstek
hejtmana Královehradeckého kraje brig. gen. v. v. Mgr.
Martin Červíček.
Pan náměstek má ve své gesci oblast dopravy a silničního
hospodářství, a tak právě především nad těmito tématy a

problémy jsme živě diskutovali. Velmi vítáme navrhované
zrušení poplatků pro města a obce za vstupy do
komunikací. Osobně jsme projeli některé úseky silnic
v našem městě, které nás stále ještě trápí a vykazují
značné nedostatky. Především se jedná o úsek silnice
III/3172 od náměstí okolo kostela a ZŠ T. G. Masaryka
směrem na Čermnou nad Orlicí. Z úst pana náměstka bylo
přislíbeno, že vzhledem ke zhoršenému stavu této silnice
budou zahájeny projektové přípravy na tuto stavbu. Tak
doufejme, že po zpracování projektu se opravu podaří
brzy zařadit do seznamu plánovaných staveb
Královehradeckého kraje. Stavba, která je již
odsouhlasena a bude se realizovat příští rok, je
rekonstrukce silnice II/305 od železničního viaduktu
směrem na Horní Jelení po hranice okresu. Tento úsek
silnice byl opakovaně přes nesouhlasná stanoviska našeho

města využíván jako objízdná trasa v rámci oprav silnice
I/35. Po silnici byla vedena i nákladní doprava a dle toho i
stav vozovky vypadá velmi neutěšeně. V souvislosti
s touto rekonstrukcí schválila Rada města záměr v tomto
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úseku vybudovat chodník, bezbariérové místo na
přecházení, veřejné osvětlení a přípravu projektové
dokumentace.
□
V městských lesích Borohrádek v lokalitě Lány
budou v měsíci září provedeny opravy lesních cest a
propustků. Vzhledem k přibývajícím krádežím dřeva na
lesním majetku města, budou ve spolupráci s Policií ČR
zvýšena bezpečnostní opatření, a to zejména instalací
fotopastí a zvýšenou frekvencí kontrol…
□
Město Borohrádek opakuje výzvu, že hledá
zájemce o pronájem nebytových prostor v budově
zdravotního střediska Borohrádek za účelem poskytování
zdravotních nebo rehabilitačních služeb. Nebytové
prostory se nacházejí v I. NP na adrese Kout 566, 517 24
Borohrádek. Celková výměra činí 71,10 m² a zahrnuje
ordinaci, čekárnu a sociální zařízení pro pacienty a lékaře.
Bližší informace podá na MěÚ Borohrádek tajemník pan
Zdeněk Cablk (tel. 603 236 034).
□
V ulici Družstevní bylo zřízeno nové „sběrné
hnízdo“ na třídění odpadů. Dále byla ve městě posílena a
doplněna sběrná síť převážně o kontejnery na papír a
plasty. Občané, kteří mají zaplacen poplatek za odpady, si
stále ještě mohou v úředních hodinách na Městském úřadě
v Borohrádku vyzvednout zdarma sadu třídících tašek pro
efektivnější třídění odpadů z domácností. Využijte této
možnosti.
□
V místní části Šachov, byly zahájeny stavební
práce na přeložení vrchního vedení NN, rekonstrukce

veřejného osvětlení a opravy částí chodníků.
□
V pátek 1. září 2017 bylo po téměř půlročním
snažení a vyřizování papírových formalit slavnostně
předáno „nové“ hasičské vozidlo CAS 32 na podvozku
Tatra 815, které město Borohrádek získalo bezplatně
převodem majetku z HZS KŘ KHK.
I když toto vozidlo bylo převedeno z majetku
profesionální jednotky, bude nutno provést řadu
nezbytných a neodkladných oprav tak, aby se stalo plně
provozuschopné, prodloužila se jeho životnost a nahradilo
tak vozidlo Tatra 148 z roku 1978. Z tohoto důvodu
připravili členové JSDH podrobný projekt na opravu a
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rekonstrukci. Oslovili podnikatelské subjekty, zažádali o
granty a dotace na zajištění dostatečného objemu
finančních prostředků. Děkuji srdečně Vám všem, kdo jste

Kašpar Tomáš
Mühlfeit Jan
Vondruška Vlastimil
Andrews Virginia Cleo
Nesbö Jo
Hausmann Josef
Stewner Tanya
Dienerová Eva
Léblová Jarmila
Havel Jiří
Kaminská Renata
Hrachovcová Michaela

Krutá hra o tvé zdraví
Pozitivní leader
Msta písecké panny
Svítání
Žízeň
Mužský šovinismus pro pokročilé
Alea dívka moře..Barevné vody
Malované čtení - Mraveneček
Neposeda a jiné příběhy
Krákorčina abeceda
Veselé obrázkové čtení
Odvážní kamarádi
Kocourek se vrací

Výpůjční doba každé pondělí
každý čtvrtek

na opravu přispěli. Seznam všech dárců a článek o
opravách bude uveřejněn nejen v některém z příštích čísel
městského Zpravodaje, ale i v regionálním tisku. Dále
bude natočena i reportáž štábem Školní televize při ZŠ T.
G. Masaryka Borohrádek. Rekonstrukci budou provádět
členové JSDH Borohrádek bez nároku na odměnu ve
svém volném čase.
□
Státní podnik Lesy ČR schválil žádost o dotaci ve
výši 11.894,- Kč, o kterou zažádalo město Borohrádek na
nákup ptačích budek a výrobků ze dřeva. Ty byly
instalovány v zahradách u obou ZŠ, v parku u MŠ a
v lesích podél cyklostezky Borohrádek – Veliny.
□
Přijměte prosím pozvání na dvě kulturněsportovní akce pořádané městem Borohrádek. První z nich
je V. ročník Sportovních her seniorů Královehradeckého
kraje, který se uskuteční dne 14. září 2017. Záštitu nad
touto akcí udělili hejtman Královehradeckého kraje pan
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a náměstek hejtmana pan Ing.
Vladimír Derner. Přijďte podpořit a fandit reprezentantům
našeho města.
Druhou, řekněme již tradiční akcí, pak bude městský
pochod, který povede po okolních lesích a naší krásnou
přírodou. Opět budou připraveny dva okruhy se stanovišti,
kde si budete moci zasoutěžit a získat drobné odměny.
Informační letáky s mapkou a trasami Vám budou včas
doručeny do Vašich poštovních schránek nebo je najdete
na webových stránkách města. Prozradím, že tentokrát se
vydáme například k Perlivé studánce či do jelenských
lesů… Termín byl stanoven na sobotu 30. září. Těšíme se
na Vás a doufáme v pěkné počasí .
Přeji Vám všem hezké září, měsíc časného podzimu a
„babího“ léta a všem školákům úspěšný vstup do nového
školního roku.
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

Informační servis městského úřadu
Knihovna Borohrádek
Knižní novinky
Zibura Ladislav
Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Gregory Philippa Bílá růže Alžběta z Yorku
Clark Mary Higgins
Melodie stále zní
Jakoubková Alena
Manžel nikdy nespí
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15.30 – 18.30 hodin
09.30 – 11.30 hodin

Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz

knihovna@mestoborohradek.cz
Město Borohrádek
ve spolupráci s městskou knihovnou zve
v pátek 6. října 2017 v 18.oo hodin
do městského kina na cestopisnou přednášku

Cestu zahájíme ve strhujícím hlavním městě Thajska,
Bangkoku. Navštívíme jeho překrásné chrámy, zakusíme
pouliční život, ochutnáme místní kuchyni. Pro historický
kontrast se poté vydáme do zaniklého centra siamského
království, města Ayutthaya, které kdysi středověcí poutníci
označili díky stovkám místních okázalých buddhistických
chrámů a paláců za 8. div světa. Následně odcestujeme do hor
a džungle severního Thajska. Vydáme se na trek do pralesa a
za místními horskými kmeny, pojedeme na slonech a na
bambusových vorech po řece Wang za jejími vodopády. Na
nejvyšší hoře Tahjska, v jejich královských palácích a na
posvátné hoře Doi Suthep se dotkneme nebes. Nakonec
zakusíme tropický ráj. Desítky překrásných pláží s křišťálově
čistou vodou, běloskvoucím pískem a majestátními scenériemi
vápencových útesů a palmových hájů zdobí thajské pobřeží.
Budeme hledat v tropické džungli tajuplné laguny, šnorchlovat
i kajakovat.
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BOROHRÁTKY 2017

VZPOMÍNKA
Dne 11. srpna již uplynulo šest let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka Anna Vovesná z Borohrádku.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Fotbalové hřiště TJ Lokomotiva Borohrádek se 27. srpna
již po deváté proměnilo v hudební arénu pro festival
pohodové muziky - BOROHRÁTKY 2017.
Do programu bylo zařazeno šest téměř již tradičních kapel
a letos poprvé i koncertní vystoupení. První hudební
skupina, kterou moderátor Libor Stolín po úvodním slovu
představil a splňující důležitou podmínku pro účinkování

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
23.09. MUDr. Skřičková Zdena
494 515 695
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n. Kn.
24.09. MUDr. Stejskalová Věra
494 381 263
zdravotní středisko, Kout 566, Borohrádek
28.09. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
30.09. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

01.10. MUDr. Štulík Radek
494 515 693
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kn.
07.10. MUDr. Tancurinová Jana
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

08.10. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
14.10. MDDr. Tomáš Jan
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

15.10. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

21.10. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí
22.10. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

28.10. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

29.10. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 323 152

04.11. MUDr. Benešová Růžena
Tyršova 461, Dobruška

494 622 040

05.11. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště n. Orlicí

494 371 088

11.11. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 383 417

na tomto festivalu, tedy bydliště alespoň jednoho člena
formace ve městě Borohrádek, byli TOMY. Tou dobou už
odpolední slunce pokrývalo paprsky nejen celé hřiště, ale
především zcela nekompromisně podium a tak říkajíce
zatopilo nejen účinkujícím, ale i jejich nástrojům.
Úvodní skupina otevřela blok country a folku. Postupně
následovali MODRÝ DEN, FANDA MLÁDEK
BOROHRÁDEK A FRIENDS a jako poslední TRUMF.
Žánrově odlišné od vystoupení již jmenovaných kapel,
byla skupina NU-BA, která prezentovala vlastní tvorbu na
rockových základech.
Během střídání jednotlivých kapel probíhal na parketu
pod podiem doprovodný program. Diváci zhlédli
v několika vstupech vystoupení taneční skupiny
ALABAMY – s ukázkou country tanců a také řadu
westernových dovedností (práce s lasem, honáckými biči,
vrhání seker a nožů) v podání Walašské Westernové
Kavalerie. Pro děti i dospělé bylo připraveno malování na
obličej, pouťové atrakce a stánkový prodej. Přistavený

12.11. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
17.11. MDDr. Faltisová Kristýna
Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

18.11. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou

494 531 955

19.11. MUDr. Havlová Marie
494 539 225
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
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americký truck KENWORTH byl pak netradičním
pozadím pro zajímavou momentku, ale i k samotné
prohlídce.
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V úvodu zmiňovaný host hudebního odpoledne byl sám
ROBERT KŘESŤAN a jeho doprovodná kapela DRUHÁ
TRÁVA, která svůj koncert zahájila krátce po půl osmé.

např. žlábkování, hod medicimbalem, speciální štafeta
atd. Všichni zúčastnění závodili s vysokým nasazením a

Zaplněné hlediště bylo důkazem toho, že Robert Křesťan
je nejen pro českého posluchače stále zárukou kvalitní
muziky.
Závěrečnou hudební produkcí krátce po 21. hodině bylo
vystoupení skupiny STREYCI. Ta dovedla festival do
jeho samotného závěru, avšak to již za doprovodu deště,

nikdo nezískal nic zadarmo, ale vše probíhalo v rámci fair
play. K drobným zraněním došlo pouze při malé kopané,
kterou hráči absolvovali bez obuvi.
Celkové vítězství si odnesli sportovci z Čestic. My jsme
obsadili krásné třetí místo. Při tomto sportovním klání
nejde jen o sport, ale i o to, že se opět setkáme se
známými a přáteli z okolních obcí. Již dnes se těšíme na
příští ročník, který se uskuteční ve Zdelově.
Pořadatelům je třeba poděkovat za zorganizování tohoto
dne i za zajištění občerstvení v mimořádně krásném a
horkém dni.
Osadní výbor Šachova
Připomenutí nálezu gigantické křídové ryby na
Šachově v roce 2002-2003

hromů a blesků, které v tuto dobu málokdo očekával.
Občerstvení zajišťovala v průběhu akce restaurace Sport,
a pan Antonín Čermák s manželkou. Sponzorsky se
podílela společnost D-energy s.r.o.
Borohrátky 2017 lze tedy právem hodnotit jako vydařené.
Poděkování patří zástupcům města za organizaci a
programovou část akce, pracovníkům technických služeb
za přípravu a úklid areálu, všem hudebním formacím,
které na festivalu vystoupily, dále technikům od zvuku a
světel, zkrátka všem, kteří se na jeho realizaci podíleli a
v neposlední řadě divákům za návštěvu a skvělou
motivaci pro všechny účinkující.
Zdeněk Cablk
Sportovní hry 2017
V sobotu 24. června 2017 se uskutečnilo již tradiční
sportovní klání čtyř obcí – Čermné nad Orlicí, Čestic,
Šachova a Zdelova. Hostitelem a pořadatelem letos byli
sportovci z Čermné nad Orlicí.
Soutěžilo se v klasických sportovních disciplínách, jako je
volejbal, nohejbal, malá kopaná, přetahování lanem apod.,
a také v disciplínách připravených pouze pro tento den,
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Úvod
Tímto článkem, chce město Borohrádek připomenout
významnou lokalitu v našem okolí, která by měla být
uchována pro další generace, z tohoto důvodu by bylo
nejlepší zde zřídit zvláště chráněné území, nebo alespoň
dočasně chráněnou plochu a zvolit vhodný management
obhospodařování.
V současnosti
lokalita
zarůstá
dřevinami, které vytlačují suchomilná travnatá
společenstva. Cílem by bylo vytyčit hranice chráněného
území, vymýtit nevhodné dřeviny a pravidelně po etapách
kosit travnatá společenstva, tak aby se zamezilo zarůstání
dřevinami, a část neposečených trávníků poskytovala
životní
podmínky zejména
zvláště
chráněným
druhům čmeláků a zlatohlávku tmavému a ze silně
ohrožených zvláště chráněným druhů ještěrky obecné,
slepýše křehkého a dalších druhů zejména z řádu motýlů a
blanokřídlých.
Pekelná ryba zvaná Xiphactinus
V roce 1870 našel jeden americký paleontolog jménem
George F. Sternberg kompletní exemplář v Kansasu v
USA. Později byl popsán latinským jménem Xiphactinus
audax (Leidy, 1870) a zařazen do třídy paprskoploutvých
(Actinopterygii) čeledi Ichthyodectidea (kostnaté ryby).
Exemplář byl velice dobře zachovaný a díky tufitickému
sedimentu, který napadal po erupci sopky na dno mělkého
moře, vytvořil tak velice vhodné prostředí pro fosilizaci
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tzv. zkamenění. Zajímavostí je i to, jakým způsobem ryba
zahynula. Při polykání menšího druhu ryby Gillicus
arcuatus (Hay, 1898) o délce cca 1,8 m se Xiphactinus
udávil a ve velké hloubce u něho došlo k dekompresi,
zkráceně řečeno ryba se nemohla pohybovat. Žábry
přestaly plnit svoji funkci, neokysličovaly krev a ryba
nakonec zahynula. Nálezy kompletních jedinců jsou
známy ze severoamerického Kansasu, ale fragmenty byly
nalezeny ve svrchnokřídových sedimentech mnoha
dalších částí Severní Ameriky, Evropy – Německa,
Francie, Velké Británie a České republiky, další
exempláře byly objeveny v Austrálii a dokonce i v
Antarktidě.
Rozměry Xiphactinus audax (Leidy, 1870):
Délka – od 3 do 8 m, Rychlost – 30 až 45 km/h

Váha – od 1 do 3 tun, Výskyt – USA, Evropa, Austrálie,
Antarktida
O unikátním nálezu na Šachově
První zmínka o těžbě slínovců na Šachově pochází již z
roku 1869. V té době si místní lidé jezdili pro slíny, aby
jej mohli využít na zahnojování půdy. Rozsáhlá těžba byla
zahájená až v roce 1960 a trvala do roku 1989. Poté byla
těžba na Šachově definitivně ukončena. O dvanáct let
později byla lokalita prozkoumána místním studentem
Michalem Matějkou.
V letech 2002 – 2003 soustředil p. Michal Matějka
kolekci 120 izolovaných fragmentů kostí. Po jejich
preparaci, konzervaci a tříletém studiu v laboratořích
Paleontologického oddělení Národního muzea bylo
složeno několik určitelných kosterních elementů:
parasphenoid, basioccipitale, části kónických zubů,
neúplné obratle a úlomek žebra. Tyto zbytky náleží
mořské kostnaté rybě rodu Xiphactinus (řád Ichthyodec
formes). Vzhledem k nálezovým okolnostem je zřejmé, že
fragmenty kostí nejspíše náležely jednomu jedinci, který
mohl být na lokalitě původně zachovaný kompletní.
Naprostá většina kostry byla nejspíše spolu se slínovcem
odbagrována a rozvezena po okolních polích. Podle
rozměrů kosterních zbytků lze přibližně vypočítat, že celý
jedinec dosahoval délky 4-5 m, což zhruba odpovídá váze
do 1 tuny.
Během let 2003 – 2005 byla lokalita na Šachově
opakovaně navštívena pracovníky Paleontologického
oddělení Národního muzea za účelem provádění
podrobnějšího výzkumu. Bádání se zaměřovalo na zjištění
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stáří lokality a doprovodné mořské fauny. Po dobu
výzkumu na lokalitě a studia zbytků v laboratořích (2002
– 2007) byl unikátní nález před širokou veřejností tajen,
jelikož bylo nutné na lokalitě vysbírat všechny nalezené
fragmenty kostí, aby byl exemplář pokud možno co
nejkompletnější.
Dne 8. června 2007 bylo přistoupeno k oficiálnímu
zveřejnění nálezu. Městský úřad v Borohrádku a Mgr.
Michal Matějka zorganizovali v místním kině přednášku
pro školy i veřejnost, které se zúčastnil RNDr. Boris Ekrt,
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. a Michal Matějka
připravil výstavku paleontologických nálezů z okolí i z
jiných oblastí. Některé nálezy byly zapůjčeny RNDr. Z.
Štaffenem (Orlické muzeum v Chocni) a duplikáty
vzácných exemplářů byly zapůjčeny z Národního muzea.
Paleontologická lokalita Šachov
Nález ze Šachova odpovídá hranici svrchnokřídových
podstupňů „svrchní turon - spodní coniac“ (cca. 89 mil.
let). Jedná se o březenské a teplické souvrství. Dále v
šedých slínovcích byly nalezeny hojné zbytky mlžů, plžů,
amonitů a dalších skupin bezobratlých živočichů. Bylo
nalezeno
několik
zbytků
zuhelnatělých
dřev
svrchnokřídových rostlin, které byly na místo splaveny z
pevniny. Nálezy obratlovců jsou obecně na této lokalitě
relativně vzácné. Jsou odtud dokumentovány šupiny
malých a středně velkých kostnatých ryb, zub malého
žraloka Scaphanorhynchus a Squalicorax a zub velkého
žraloka Cretoxyrhina mantelli. Zkameněliny jsou
zbarvené sytě oranžovou barvou. To naznačuje veliký
výskyt železa v geologických vrstvách s množstvím pyritu
v puklinách a také na fosiliích. Lokalita patří do
světového unikátu, neboť fosilie obratlovců zachovávají
nejen úžasné kosti ryb, ale i šupiny s jasně viditelnou
strukturou a barvou šupin. Při pohledu na světlo můžeme
vidět lesk a třpyt, jako by ryba uhynula teprve nedávno.
Barva šupin je od světle zelené až po světle fialovou.
Zajímavé nálezy z okolí Chocně
Celé východní Čechy jsou proslulé lokalitami
druhohorního stáří s množstvím významných nálezů
druhohorních živočichů. Nejbližším místem je Újezd u
Chocně, kde byla v roce 1960 nalezená horní pravá čelist
mořského ještěra mosasaura, který je příbuzný s dnešními
varany. Jedná se o mořského plaza, který obýval moře a
oceány cca před 80 miliony let a řadil se mezi alfa
predátory. Známe nálezy těchto ještěrů od 2 až po 19
metrů. Nález u Chocně měřil něco málo kolem 7 metrů.
Dalším úžasný nález z Chocně je z roku 1880, kdy byl
objeven první nález křídla vyhynulého druhu létajícího
plaza pterosaura Ornithocheirus hlavaci (Fritsch, 1881).
Nález je uložen v Národním muzeu v Praze a obohatil tak
sbírky paleontologického oddělení. Zajímavé nálezy
pocházejí také z lokality Sutina, kde se dodnes dají nalézt
zuby ryb, šupiny a žraločí zuby. Objevena byla i
kompletní křídová ryba Macropoma speciosum (Reuss,
1857) a Osmeroides lewesiensis (Mantell, 1822).
Závěr
Je fantastické, že i přes neúplnost paleontologického
záznamu je možné bez pochyb ukázat celou řadu
přechodných druhů. Ne vždy navazují přesně druh na
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druh, ale nepochybně fosílie spojují různé vývojové větve.
Neustále se objevují nové a nové zkameněliny, které
jemně mění a upřesňují vztahy mezi jednotlivými druhy,
někdy ukazují slepé vývojové větve, jindy chybějící
článek spojující druhy, další poddruhy atd. To je smysl
života a myslím si, že zachovávání dávné minulosti Země
je správný krok pro budoucnost naší společnosti.
Paleontologická lokalita u Šachova je jedním z míst, které
si zaslouží ochranu, aby budoucí badatelé mohli získávat
pradávné informace jako my. Na našem prahu spočívá kus
historie planety Země, stojí za to se na chvilku zastavit,
pohlédnout do dávného světa naší historie a uvědomit si
některé souvislosti mezi přírodními principy na Zemi i ve
vesmíru.
Mgr. Michal Matějka a Ing. Tereza Zemánková
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu
nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého
trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u
úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na vás, který
z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad
vám předá úřad, u kterého jste si podali žádost.
Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský
průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u kterého jste
požádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u
jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, který si
zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského
průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte
správní poplatek 100 Kč.
Pozor — to neplatí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu
vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto
případě můžete cestovní pas převzít pouze u úřadu, u
kterého jste podali žádost o jeho vydání.
Zdroj: OSČ MV
MAP pomáhá školám i učitelům
25. srpna 2017/ Kostelecké Horky – Již druhým rokem
probíhá v území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska
mapování a debata nad posunem vzdělávání dětí do 15 let.
Vstupovat do ní mohou nejen učitelé, ale i rodiče a široká
veřejnost. Smyslem těchto snah je společné plánování
kroků, které povedou k rozvoji na úrovni škol, učitelů a
jednotlivých žáků.
Co nového se letos podařilo? S podporou realizačního
týmu z MAS NAD ORLICÍ se pravidelně začali setkávat
ředitelé základních a mateřských škol. Zřizovatelé zahájili
diskuzi nad místními problémy v oblasti vzdělávání a
hledají jejich řešení. Fungují otevřené pracovní skupiny,
z jejichž podnětů vzniká strategie rozvoje vzdělávání
včetně plánu konkrétních aktivit.
Další významnou součástí místního akčního plánování je
podpora jednotlivých skupin (učitelé, ředitelé, rodiče)
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formou vzdělávacích seminářů a kulatých stolů.
Završením prvního období byla dvoudenní konference
Cesta ke škole 21. století, která propojila příležitosti
k debatě s inspirujícími workshopy. V Novém zámku
v Kostelci nad Orlicí se v dubnu představilo 16 škol, mezi

nimi také obě borohrádecké základní školy: ZŠ TGM
prostřednictvím video spotu o mezinárodních projektech,
na nichž se podílí, a Církevní ZŠ propracovanými
výtvarnými díly.
„Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují
a snaží se vzdělávání u nás v regionu posunout dál. I
nadále zveme ty, kteří se chtějí zapojit do diskuze, aby nás
kontaktovali,“ řekl Petr Kulíšek z projektového týmu.
Nejbližší akce určené veřejnosti:
19. září – Fundraising, možnost jak pomoci své
organizaci, 9-14 hod v Rodinném centru Domeček,
Třebechovice pod Orebem.
27. září – Jak vytvořit plakát, který zaujme?, 9-14 hod
v ZŠ TGM Borohrádek.
12. října - Dítě, poruchy chování a pozornosti, rodiče a
škola, 14-18:30 hod v SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí.
18. října - Kyberprostor, zastavíme hrozbu kyberšikany,
jak mít pěkný vztah s rodiči, 17:00-19:30 v ZŠ Týniště
nad Orlicí.
Semináře jsou zdarma, podmínkou účasti je registrace na
anezka.pavlisova@nadorlici.cz
Mgr. Jana Fajfrová,
odborná pracovnice MAP Kostelecko NAD ORLICÍ, o.p.s.
MAS NAD ORLICÍ informuje podnikatele
Chystáte se investovat a hodilo by se Vám
spolufinancování?
Proč nevyužít výzvy vyhlašované MAS NAD ORLICÍ?
V červenci 2017 proběhla 1. výzva MAS NAD ORLICÍ
k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.
Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, kdy v
opatření PRV 5 mohli své žádosti podávat podnikatelé –
nezemědělci.
Celkem bylo podáno šest žádostí v tomto podopatření a
všechny prošly výběrovým řízením. Jednalo se např. o
projekt vybavení truhlářské dílny lepší automatizovanou
pilou, rekonstrukci budovy na občerstvení a ubytování,
vybavení firmy informační technikou, zpevnění parkovací
plochy v rámci výrobního areálu, pořízení klimatizační
jednotky apod.
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Další výzva k tomuto opatření se chystá na leden roku
2018.
Zbývají k rozdělení zhruba 4 milióny korun. Výše
podpory je 45%.
Na co je možné peníze použít?
Na investiční výdaje, a to především na:
- stavební obnovu nebo novou výstavbu provozovny;
- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení
sloužícího pro nezemědělskou činnost;
- doplňující výdaje (úprava povrchů, odstavná státní
apod.)
Minimální výše projektu 50tis. Kč.
Maximální výše projektu 5 000tis. Kč.
Více na co je možné čerpat:
http://www.nadorlici.cz/files/fiche/f5-prv-5-rozvojvenkovskeho-podnikani-a-turistiky.pdf
nebo pokud si nejste jisti, kontaktujte kancelář MAS NAD
ORLICÍ, o.p.s.
Na konzultaci je nutné se dopředu domluvit na
tel.: 733 351 657 nebo martina.lorencova@nadorlici.
Bc. Martina Lorencová, ředitelka NAD ORLICÍ, o.p.s

Londýn z Pardubic? Sen se stal skutečností!

Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet
Londýnské oko nebo vyrazit za nákupy na Oxford Street?
Město historických památek a výhodných nákupů otevřelo
své brány pro cestující z východních Čech, ale také třeba z
Kolína, či Jihlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím
stává ještě dostupnější. Největší evropská nízkonákladová
letecká společnost Ryanair ve spojení s Letištěm
Pardubice od 5. září otevírá novou přímou linku
Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc přivítá cestující
nový moderní terminál. „Výstavba terminálu nabídne
cestujícím moderní pohodlné prostory a doplňkové služby
i novou příjezdovou komunikaci,“ uvedl náměstek
hejtmana pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září a říjen.
Obvykle bývá teplo a minimum dešťů. Za nákupy je
nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou
výprodeje v plném proudu, ovšem díky posilující koruně
jsou zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i
Britské muzeum, které je jedním z největších a
nejvýznamnějších center historie a kultury na světě, a
vstup je, světě div se, zdarma jako v celé řadě dalších
londýnských muzeí a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí velmi
dobře dostupné a proti jiným letištím světa nabízí další
velkou výhodu - parkování zdarma. Odlety do Londýna a
zpět budou 3x krát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v
sobotu. Od listopadu ke komfortu připočtěme ještě nový
terminál. Ceny letenek začínají od neuvěřitelných 799 Kč
(pokud však budete mít štěstí, můžete pořídit letenky
v akci ještě levněji)! „Letiště Pardubice očekává, že tuto
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linku může využít kolem padesáti tisíc lidí ročně. Lety se
pro velký zájem dobře plní, doporučujeme proto
cestujícím, aby si výhodné letenky pořídili v předstihu,“
řekla nám ředitelka letiště Hana Šmejkalová.
www.airport-pardubice.cz, www.ryanair.com
Zahrádkářská výstava ČASTOLOVICE

ZO ČZS Častolovice, Územní sdružení ČZS Rychnov
nad Kněžnou a městys Častolovice pořádají
ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2017
v areálu sokolské zahrady, sokolovny a zahrádkářské
budovy 19. výstavu ovoce, zeleniny a květin.
PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVENO:
*přehlídka zahrádkářských výpěstků z celých východních
Čech * vystavené ovoce současně pěstované, perspektivní
a rezistentní * ovoce z ovocnářských a šlechtitelských
výzkumných ústavů * přehlídka staročeských a stále
dobrých odrůd jablek * expozice hroznového vína, paprik,
ořechů, kolekce bylinek * současně pěstovaná zelenina,
expozice brambor a česneků * výstava chryzantém, jiřin,
begonií, fial a pokojových květin * ukázky chovatelů,
včelařů, kaktusářů, ornitologů * po celou dobu výstavy
poradenská služba, odborné přednášky * tradiční soutěž
v aranžování ovoce, zeleniny a květin * výstava
zahrádkářské techniky, nářadí a pomůcek, skleníků *
ukázky gastronomie s ovocem a zeleninou, různé
ochutnávky * stánkový prodej všeho co zahrádkář
potřebuje, okrasných dřevin a cibulovin, květin, keramiky
a odborné literatury, bonsají, ovoce a zeleniny, léčiv a
čajů, pracovního ošacení * doprovodný kulturní a odborný
program a dobré občerstvení * možnost návštěvy galerie
obrazů malíře A. Hudečka * zámek v Častolovicích bude
otevřen, parkování zdarma.
Program:
Čtvrtek 28. 9. 2017

09.00 hod. Zahájení prvního dne výstavy
09.00 hod. Zahájení soutěže v aranžování
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny
10.00 hod. Slavnostní zahájení výstavy
12.00 hod. Zasedání KKR ČZS
14.00 hod. Hudební vystoupení K-BAND
17.00 hod. Ukončení prvního dne výstavy
Pátek 29. 9. 2017

09.00 hod. Zahájení druhého dne výstavy
09.00 hod. Soutěž v aranžování
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny B.Peremského
13.30 hod. Vystoupení hud. orchestru BAŠAPA z Holic
14.30 hod. Přednáška a beseda „Jak pěstovat zdravé ovoce
- švestky“ J. Matejsek
17.00 hod. Konec druhého dne výstavy
Sobota 30. 9. 2017

09.00 hod. Zahájení třetího dne výstavy
09.30 hod. Vystoupení hudební skupiny
13.30 hod. Koncert orchestru z Vamberka
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13.30 hod. Beseda o bylinkách Ing. J. Pirner
15.30 hod. Ukázka aranžování květin
17.00 hod. Konec třetího dne výstavy.
Neděle 1. 10. 2017

09.00 hod. Zahájení čtvrtého dne výstavy
09.30 hod. Zasedání Územní rady ČZS Rychnov n.Kn.
10.00 hod. Vystoupení skupiny Špunti
13.00 hod. Koncert skupiny Špunti
14.00 hod. Módní přehlídka RETRO Slanina
15.00 hod. Ukončení soutěže v aranžování
16.00 hod. Celkové ukončení výstavy
Bližší informace na telefonním čísle 721 311 719 nebo na
www.zahradkari.com

KURZY ANGLIČTINY
již 17. rokem
www.jcaj.cz
 Kurzy anglického jazyka pro praktické použití pro

dospělé.

 Naučíme vás základy angličtiny, pokročilejší studenty

výrazně zdokonalíme a u těch nejpokročilejších
upevníme nadále jejich znalosti.
 S námi budete angličtinu umět používat ve škole,
v práci, na cestách, prostě kdekoliv.
 Kurzovné 1.850 Kč za pololetí, druhé pololetí plynule
navazuje.
 Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové
atmosféře, kam se budete rádi vracet.
 Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale o
solidní oboustranné práci mezi námi a vámi.
 Rádi vás uvidíme na našich zkušebních hodinách
Jazykové centrum anglického jazyka
Tel.: 736 414 549, 494 532 102
Masarykova základní škola
a mateřská škola Čermná nad Orlicí ve spolupráci
s Tanečním studiem Hany Flekrové za finanční podpory
obce Čermná nad Orlicí připravuje

HEJBNI KOSTROU !!!
TANCOVÁNÍ PRO DĚTI:
- BABY STUDIO: pro děti ve věku 4 – 7 let
- kombinace STREET a společenský tanec
pro děti ve věku 7 – 10 a 10 – 15 let
Přihlášky do 22. září 2017 pí. Doležalová:
/jsou ke stažení na stránkách obce Čermná n.O./
mob.: 603 740 289 email: ka.dolezal@seznam.cz
ZAHÁJENÍ 2.10.2017,
předpokládané ukončení 11.12.2017
Informační schůzka pro rodiče 25.9.2017
od 18:30 hod. v restauraci U Krtka
Kurz vede profesionální lektorka tance a majitelka
TSHF Hana Flekrová
WWW.TSHF.CZ h.flekrova@seznam.cz
tel. č. 608 141 920
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Každé prázdniny využíváme k nějakému vylepšování
školních prostor. Letos bylo vymalováno dalších pět
učeben, pokračovala výměna osvětlovacích těles na
chodbách a ve školní jídelně. Rovněž byla provedena
oprava vzduchotechniky. Prázdniny jsme využili rovněž
k přípravě novinek pro příští školní rok. Na naší škole
určitě nemůže chybět mezinárodní spolupráce. Pro příští
rok chystáme nový eTwinningový projekt, v rámci
kterého budou naši žáci zábavnou formou využívat
angličtinu při komunikaci se zahraničními vrstevníky.
Rovněž jsme se připravovali na další formy využívání
moderních technologií.
Zároveň jsme během prázdnin dokončili obsáhlou
příručku pro učitele European Teachers in Action, na jejíž
tvorbě se podíleli učitelé z pěti zemí, kteří byli zapojeni
do projektu Challenge! koordinovaném naší školou.
Příručka obsahuje na více než 150 stránkách články, ve
kterých učitelé sdílejí své zkušenosti, náměty a příklady
dobré praxe. Dále jsou zde představeny webové stránky a
aplikace, které nacházejí uplatnění ve výuce. Poslední
kapitola se zabývá mezinárodními projekty. Příručka je
napsána v anglickém jazyce, bude tedy využitelná širokou
evropskou učitelskou veřejností.
Také jsme zahájili přípravy na tzv. workcamp, který bude
naše škola hostit ve spolupráci s městem Borohrádek
v červenci příštího roku. Díky němu se občané města
mohou těšit na akce spolupořádané dobrovolníky z celého
světa a děti na týdenní příměstský tábor pod vedením
českých i zahraničních vedoucích.
Naše škola je již pět let fakultním pracovištěm
Pedagogické fakulty UHK. Vážíme si toho, že tato
spolupráce byla prodloužena na další období.
Poděkování
Děkujeme paní Simoně Viktorínové, která sponzorsky
vyčistila všechny koberce ve škole.
Iva Přibylová

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Zápasníci se vyfotili s olympijským vítězem
Již tradičně v letním období pořádají zápasníci letní
výcvikové soustředění. Ani letos se tato tradice
neporušila a mladí sportovci odjeli do malebné vesničky
Heroltice, která se nachází pod Suchým vrchem
nedaleko Králík. Tohoto soustředění se nezúčastnili jen
zápasníci z Borohrádku, ale společně s nimi trénovali i
zápasníci z TJ Sokol Rtyně v Podkrkonoší a z Krušných
hor přijeli zápasníci z TJ Sokol Spořice.
Po ranní rozcvičce a snídani bylo dopolední trénování,
které bylo zaměřeno na zdokonalování zápasnické
techniky a rozvoj rychlostních a silových schopností.
Oproti předešlým letům byly tréninky obohaceny o
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kondiční přípravu, kterou si na starost vzali Věra a
Anička Morávkovy. Odpolední čas byl zaměřen na
soutěže a i plavání v místním venkovním bazénu.
Všichni účastníci soustředění včetně trenérů byli
rozděleni do čtyř družstev podle barev a ty mezi sebou
po celou dobu soustředění sváděli nelítostné a vyrovnané
souboje. Vždyť o celkovém vítězi rozhodl pouhý jeden
bod z 16 disciplín a čtvrtému týmu na „pódium“
scházelo pouhých 5 bodů. Pro putovní pohár a dort pro

LALUHOVI za přivezení a odvezení žíněnky a
veškerého sportovního materiálu, dále paní Lence
URBÁNKOVÉ za zhotovení keramických výrobků jak
pro děti, tak i pro personál v Herolticích a v neposlední
řadě i paní ředitelce ZŠ TGM Borohrádek Mgr. Ivě
PŘIBYLOVÉ, starostovi obce Čermná n/Orlicí Mgr.
Davidu JOSKOVI a vedoucímu hostince Na Náměstí
v Borohrádku panu Pavlu RYDRYCHOVI za zapůjčení
sportovního materiálu pro děti.
Největší odměnou ale pro všechny bylo pěkné a i ideální
počasí, které nám přálo po celou dobu tábora, takže byla
možnost neomezeného koupání a venkovních her a to
rozhodlo i o tom, že většina zúčastněných slíbila, že
příště pojedou znovu.
Radek Hemelík

Vodácký spolek CVAK

vítěze si došlo družstvo „MODRÝCH“. Soustředění bylo
obohaceno výletem do nedalekých Štítů, kde se nachází
vodní tréninkový areál pro akrobatické skoky na lyžích a
tento výlet byl korunován společnou fotografií
s olympijským vítězem v akrobatickém skákání na
lyžích - Alešem VALENTOU.
Dalším výletem byl celodenní pochod na již zmíněný
Suchý vrch. Všichni zúčastnění tento 25 km dlouhý
výšlap zvládli a odměnou jim byla nejenom pochvala
kondiční trenérky Věry, ale i pohled z rozhledny do
překrásného okolí. V posledním dnu soustředění proběhl
zápasnický turnaj, ve kterém všichni zápasníci zúročili,
co se na trénincích naučili a vyvrcholila i soutěž družstev

1. ročník NECKYJÁDY
5. srpna jsme u splavu v Borohrádku pořádali 1. ročník
NECKYJÁDY. Děti i dospělí si akci užili a většina dětí i
dospělých si zasoutěžila jak ve střelbě ze vzduchovky, tak

i ve vrhání seker na terč. Menší děti, které soutěžit ještě
nemohly, si užily zábavu na skákacím hradu. Celé
neckyjády se zúčastnilo mnoho soutěžících, bohužel ne
všem se podařilo bez potopení dostat do cíle. Ale i tak
byli všichni spokojeni. V závodě mužů zvítězil Marcel
Veselý a žen Lucie Čermáková. Někdo by to možná
nečekal, ale celkovým vítězem celé neckyjády byla Lucie
Čermáková.
Andrea Muchová
TJ Sokol oddíl volejbalu
Na sako !

soutěží v desetiboji. Pak už následovalo předávání „cen“
a závěrečný táborák. Při něm trenéři poděkovali všem za
poctivý, zodpovědný a bezproblémový přístup a za
velkou partu, který tady vznikla.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat manželům
ADÁMKOVÝM z borohrádecké lékárny, kteří se po
celou dobu soustředění vzorně starali o lékařskou péči,
dále kuchařskému personálu Heroltická s.r.o,,
že
dokázal nasytit všechny naše hladové krky, dále panu
Josefu TOCHÁČKOVI - řidiči autobusu, který nás
bezpečně dovezl tam i zpět, dále panu Rudolfu
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Poslední červnovou sobotu před prázdninami náš oddíl
opětovně uspořádal pravidelný letní volejbalový turnaj
pro všechny nadšence tohoto krásného kolektivního
sportu.
Vzhledem k tomu, že po rekonstrukci
víceúčelového sportoviště a antukových kurtů se volejbal
v Borohrádku těší stále větší popularitě, byli na turnaj
pozváni i další rekreační hráči z Borohrádku a okolí.
Ačkoliv počasí spíše připomínalo podzim, na kurtu se
sešlo téměř třicet sportovců. Ti byli náhodným losem
ředitele turnaje rozděleni celkem do pěti mužstev. Týmy
se pak mezi sebou utkaly systémem každý s každým
v utkáních hrajících se na dva sety. Jak je již pravidlem,
tento letní turnaj se nehraje na tabulkové pořadí,a tak se
vítězem stali všichni, kteří si přišli zasportovat. S ohledem
na věkový průměr volejbalového oddílu byly sportovní
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výkony některých hráčů při zápasech skutečně
obdivuhodné. Na konec roku je pak naplánován tradiční

staré přes 150 let. Nezapomněly jsme si též užít jízdu
některou z lanovek a pokochat se nádhernými výhledy do
krajiny, která byla zalita sluncem. Všichni rekreanti se

Mikulášský turnaj v sokolovně, na který jsou všichni
volejbalisté rovněž zváni.
Jiří Bahník st. prezident oddílu
TJ Lokomotiva Borohrádek oddíl ČASPV
V 2. polovině května se členové ČASPV v počtu 30 lidí
sešli ve sportovním a relaxačním zařízení v Doubí u
Třeboně. Areál nám poskytl na 8 dní azyl jak ubytováním,
tak polopenzí. Každý den jsme na kolách vyráželi na
kratší i delší vyjížďky po nádherném okolí protkaném
spoustou větších a menších rybníků. Nejenom my na

kolách, ale i parta pěšáků si pobyt pěkně užila nejen proto,
že nám počasí přálo, ale i proto, že nám všem to bez
problémů šlapalo. Z těch vzdálenějších míst, které jsme
navštívili, stojí za zmínku Slavonice se zajímavým
náměstím a kostelem Na nebevzetí Panny Marie a město
Tábor s rybníkem Jordán a všemi jeho pamětihodnostmi.
Nesmím opomenout samotnou Třeboň s úžasným
zámkem a přilehlým parkem, ale i ostatní okolí. Týden
pobytu uběhl jak voda a nám nezbývá než se těšit na příští
květen, kdy se znovu vrátíme do nádherné přírody v
Doubí u Třeboně a opět se budeme vydávat na trasy, které
jsme letos nestihli projet a projít. Bylo to prostě SUPER.
V prvním týdnu měsíce srpna si 13 členek naší organizace
ČASPV užívalo v Krkonoších. Byly jsme ubytované ve
Velké Úpě v penzionu Říp spolu se členy z Prahy a
Roudnice nad Labem. Odtud jsme po snídani vyráželi na
pěší túry. Ti zdatnější se vydávali na celodenní výšlap, Ti
kterým to tolik nešlape, se pouštěli na kratší výlety.
Musím říci, že všechny borohrádečačky se vyšplhaly až
na Sněžku. Rovněž jsme navštívily nově otevřenou
krkonošskou Stezku korunami stromů. Z vyhlídkové věže
jsme měly nadosah ruky lesní mohykány, některé jsou
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vraceli navečer. Od 18 hodin se podávala večeře, po té
následoval brífing, což bylo vyhodnocení dne a návrhy
tras na příští den. Večer byl převážně zasvěcen hudbě a
zpěvu. Protože celý týden bylo horko, využily jsme bazén
k regeneraci po náročné chůzi. V sobotu po snídani jsme
se rozloučili s přáním, že se příští rok zase sejdeme. Zde
jsme v maximální míře uplatnili heslo Život je pohyb.
Ve čtvrtek 17. srpna pořádaly členky ČASPV opékání
buřtů u písáku na Zámlýní. Tato pěkná prázdninová akce
se uskutečnila již potřetí. Za velmi slunečného počasí se

nás sešlo kolem 30. Každá si na ohni opekla přineseného
buřta a k naší spokojenosti bylo otevřené občerstvení U
Čermáků, kde jsme zaháněly žízeň. Ty, kterým bylo
horko, se mohly zchladit ve vodě v písníku. Zdržely jsme
se při hře na kytaru a zpěvu až do tmy. Velmi vydařená
letní akce.
Za ČASPV oddíl zdravotního tělocviku Mirka Zábranská

TJ Lokomotiva Borohrádek
Fotbalové soustředění BIOGRAD na MORU
19. 7. -28. 7. 2017
Letošní soustředění proběhlo v našem oblíbeném
Chorvatsku v Biogradu na Moru, kam se velice rádi
vracíme. Letos to bylo už třetí soustředění právě tady.
Odjížděli jsme ve středu 19. 7. v podvečer autobusem.
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Cesta byla velice dlouhá, ale všichni jsme po 12 hodinách
dorazili v pořádku. Ve čtvrtek ráno jsme měli čas na to
užít si první chvíle u moře a seznámili jsme se s
prostředím, poté jsme se ubytovali a znovu jsme se
všichni vrátili k moři. Navečer jsme se seznámili
s letošním chorvatským vícebojem, který obsahoval 8
disciplín. Soutěžilo mezi sebou 6 týmů. V pátek byl den
zahájen dopoledním tréninkem, kterému předcházel běh
na místní hřiště, už ten sám o sobě byl velice náročný. Ale
první trénink se vydařil, počasí ještě bylo snesitelné. Po
chvilce odpočinku a obědě začal náš víceboj první soutěží
v podobě obíhačky, kterou vyhrál tým Erwikovi.
Odpoledne následoval volný program, který většina
využila pro koupání. Po večeři jsme měli připravenou
druhou soutěž, kterou byla jízda na kánoích. Musím
konstatovat, že to všichni přežili i tým složený z žen,
kterým tato disciplína dělala trochu problém.
V sobotu byl budíček v 8.30 hod., následoval výběh do
přístavu cca 2 km a zpátky, kde jsme měli rozcvičku
v moři. Snídaně byla v podobě švédských stolů jako
každý den. K večeru proběhla třetí disciplína, čímž byly
soutěže v dovednostech jako sirkovaná, běh s cukrem a
hledání obrázků v kempu. Nejvíce zazářil tým
MDNLFAMM. V neděli nás čekal druhý trénink a
samozřejmě k tomu opět výběh na místní hřiště i zpátky.
To už bylo tepleji než první den a spousty sportovců, se
vracely pěšky místo běhu. Během dne začala další soutěž
a to turnaj v petangu, který byl dlouhý. K večeru nás
čekala další disciplína a to námi nazvaná takešiho hrad.
Zvládli to i nejmenší s pomocí starších. Tuto soutěž
vyhráli Žloutci. Následoval volný program, což pro
všechny byla procházka do města jako každý večer.

kabarety. Letos v této disciplíně dominovaly ženy, které
dostaly od všech hodnotících plný počet bodů. Následně

byla poslední soutěž, která se jmenovala, Hádej co, hádej
kdo, jde o předvádění pantomimy.
Předposlední den jsme měli budíček každý podle sebe.
Celý den byl volný program. V poledne byl rozstřel o
druhé a třetí místo ve víceboji mezi Erwikovi a Žloutci.
Soutěžili znovu ve hře sirkovaná. Když bylo vše
rozhodnuto,
následovalo
vyhodnocení
letošního
soustředění a chorvatského víceboje.
Chorvatský víceboj:
1. místo SEDMIKRÁSKY
Grulichová Petra, Lišková Jana, Sazimová Aneta, Sazimová
Eva, Polášková Romana, Nyčová Pavla, Burešová Leona,
Koželuhová Ivana, Janečková Martina, Matějusová Iveta a
Kapuciánová Ivana
2. místo ERWIKOVI
Janeček Martin, Sazima Marek, Sazima Radek, Liška Marek,
Lišková Anna
3. místo ŽLOUTCI
Sazima Lukáš, Dudová Eliška, Vlašič Radek, Bílek Jaroslav,
Škop Filip
4. místo MDNLFAMM
Kopsa Daniel, Černý Lukáš, Polášek Filip, Grulich Matyáš,
Janečková Natálie
5. místo PŘÍŠERKY s.r.o.
Nyč Matěj, Jakoubková Štěpánka, Bařina Matěj, Koželuh
Kryštof, Matějusová Tereza, Ribár David

V pondělí byl zrušený trénink. Byl volný den, který začal
soutěží číslo 6 a to byla šlapadla. Šlo o zajímavou soutěž,
která měla dost překážek, například zablokování cesty,
což byla pro pět týmů velká přítěž. Šestý tým jménem
Erwikovi vyhrál s velikým náskokem. Během dopoledne
jsme šli na tobogány, kde se všem dětem líbilo a užili
jsme si to. Odpoledne se dohrál turnaj v petangu. Jinak
byl celý den volný program. Před volným programem si
první tři týmy připravili kabaret, všechny tři scénky nás
velice pobavily. V úterý jsme se vydali na celodenní výlet
lodí do Národního parku Kornati. První zastávka byla u
solného jezera, které bylo velice teplé. Na druhé zastávce
nás čekal oběd v rybárně v podobě ryby a vepřového
masa, nad kterými jsme si libovali. Dále jsme měli volný
čas na koupání, v přenádherně čistém a klidném moři.
Výlet byl opravdu krásný. Určitě bych doporučila tohle
místo navštívit. K večeru byly připravené další tři
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6. místo FUCKING KOMÁR
Vrána Matěj, Grulich Tomáš, Kroulíková Adéla, Nyč Petr,
Bařina Šimon.

Během našeho soustředění proběhl turnaj ve stolním
tenise. Z dospělých byl nejlepší Matějus Pavel. Dětský
turnaj byl rozdělen na dvě kategorie, starší vyhrál Grulich
Tomáš a v mladších se umístil na prvním místě Koželuh
Kryštof. Diplom za absolvování soustředění dostali i
nejmenší bojovníci, kterými byli Koželuh Hubert,
Matějusová Ema, Matějusová Nela a Prokůpková Eliška.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem za krásné chvíle,
které jsme společně prožili. Poděkování zaslouží všichni
trenéři, kuchaři, zdravotnice paní Moravcová a všichni
kteří se zúčastnili tohoto soustředění v Biogradu.
Velký dík zaslouží město Borohrádek za stálou podporu
sportu. Fotky a videa ze soustředění najdete na našich
fotbalových stránkách TJ Lokomotiva Borohrádek.
Sazimová Aneta a Sazima Radek
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Výtah z kroniky fary Borohrádek 1836 - 1995
Zvláštnosti a jiné důležité události /pokračování/
20. srpna 1845 byla otevřena státní severní železnice.
Vlak se 2 lokomotivami nazvanými Moravia a Bohemia
vyjel z Olomouce v 6 hodin ráno. Na hranici Čech u
Lanškrouna ho očekávalo množství české šlechty, mezi
kterými byli i kníže biskup pražský Alois Josef svobodný
pán von Schrenk, Jeho Excelence biskup královéhradecký
Karel Boromejský Hanl, čeští preláti etc., a až do Prahy
ho doprovázeli jménem Jeho Veličenstva císaře
rakouského Ferdinanda I. jeho bratr velkovévoda
František Karel s nejvyššími ministry. V Žichlínku u
Lanškrouna vlak zastavil a Jeho c.k. Veličenstvo
velkovévoda Štěpán, český šéf, hrabě Salm guberniální
prezident ho slavnostně pod slavobránami přijali a
doprovázeli dále; v 11 hodin se vlak přiblížil k Vysokému
Mýtu, kde se konala velká hostina. V 5 hodin odpoledne
přijel vlak šťastně do Prahy a byl slavnostně uvítán. Pro
urozené a vysoko postavené osoby pořídila česká šlechta
obzvláště krásné vagóny.
Ještě týž večer odjela lokomotiva zpět z Prahy do Vídně a
v 9 hodin přivezla Jeho Veličenstvu císaři zprávu o
šťastném zakončení zahajovací jízdy a příjezdu do Prahy.
Dne 20. prosince 1845 jel v saních tažených koňmi zdejší
měšťan a majitel hospodářství v Borohrádku č. 14 Jan
Vorel v noci za svitu měsíce z Chocně domů přes Šachov;
nešťastnou náhodou na malém mostě přes mlýnský náhon
směrem od Šachova k Borohrádku spadl i s koňmi do
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mlýnského náhonu. Jeden kůň se utrhl a doběhl až ke
kovárně (vraník), druhý kůň neměl tolik síly, aby se dostal
z hlubokého náhonu a zůstal i se saněmi ve vodě, Jan
Vorel však ležel nahoře vedle mostu na zemi mrtev, sníh
pod ním roztál, byl nalezen druhý den ráno.
1846 dne 25. ledna, po vytrvalém dešti, vznikla tak velká
potopa a záplavy na obou řekách Divoké i Tiché Orlici, že
si nikdo na tak velkou vodu nepamatoval. Celé údolí od
Borohrádku nahoru a dolu bylo celé zaplavené, takže voda
tekla přes hráz zdejšího mostu až ke mlýnu bouřila, hráz
strašně pobořila a vymlela, takže musela být opravena
velkým nákladem. Z mostu přes Divokou Orlici směrem
nahoru u Moravska strhla a odnesla voda celé dva
oblouky; a ze břehů obou Orlic odnesla voda zdejšímu
obchodníku s dřívím velké zásoby dřeva.
18. a 19. září 1845 vypukla ve svobodném městě Krakov
a v jeho okolí, dále v Haliči ve městě Tarnov pod Polskou
správou revoluce, při které přišly o život mnohé vážené
rodiny, jiní majitelé statků opustili všechno a ve velkém
spěchu utekli. Toto povstání bylo rychlým nástupem c.k.
regimentů brzy potlačeno; i když při vstupu do Krakova
byli naši vojáci povstalci silně ostřelováni z oken a ze
střech a ztratili mnoho mužů.
1846 dne 22. dubna večer v 10 hodin vypukl
v Borohrádku strašný oheň ve stodole Františka
Lehnfelda. Naštěstí pro městečko, které je postaveno
většinou ze dřeva, vypukl oheň v posledních domech
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směrem ke Žďáru při východním větru; a tak se stal obětí
plamenů jen dům č. 77 Josefa Nedvídka, dům a stodola č.
81 Jana Václavíka a stodola Františka Lehnfelda č. 78.
1846 Viditelná hlava církve papež Řehoř XVI. narozený
v Belunu dne 18. září 1765, zvolený papežem 2. února
1831, dřívějším jménem Maurus Cappellari, pokročilého
stáří a bohatý zásluhami; zalíbilo se Bohu Všemohoucímu
jej odvolat dne 1. června 1846 z tohoto pozemského
života, jistě ke škodě katolické církve, která v něm měla
věrného pastýře jakož i bdělého strážce čistoty víry,
horlivého obránce svých práv a zářivý příklad všech
mladých lidí.
Na konkláve, které se konalo ve dnech 14.- 16. června
1846, byl shromážděnými otci církve, kardinály, dne 16.
června 1846 jednohlasně zvolen papežem Jeho Eminence
kardinál Jan Maria Mastai – Ferretti, arcibiskup z Imoly,
narozený v Sinagu dne 13. května 1792, a přijal jméno
Pius IX.
1846 dne 1. července ve 2 hodiny ráno se stalo obětí
plamenů 10 stodol, stojících před budovou fary, se slámou
a senem, které tam byly uloženy, mezi nimi i farní
stodola, jak je to popsáno v I. oddílu § 2 v historii
borohrádecké fary.
1846 dne 27. června bylo kvůli nebezpečí ohně strženo
poschodí borohrádecké radnice včetně věže. Měla dvě
lomenice, na jedné naproti kostelu byla věž s hodinami,
která pak byla postavena vedle hasičské zbrojnice na
náměstí a hodiny do ní byly vestavěny. Spodní část
radnice postavená z kamene zůstala a byla opatřena na
zimu nouzovou střechou. Obec již dostala z vyšších míst
stavební povolení i s plány na novou radnici.
Ve věži s hodinami na zdejší radnici byl nalezen do dřeva
vyrytý letopočet 1692. Radnice sama musela být velmi
stará, poněvadž to dříve býval šenk patřící pozemkové
vrchnosti, a ten spolu s nynějším obecním lesem věnoval
tehdejší pozemkový pán jménem Licek pán na
Borohrádku a Domoradicích městečku Borohrádek.
Darovací listinu má v originále město Borohrádek.
1846 dne 22. listopadu v 11 ½ hod. v noci vyhořel dům
Františka Jirky č. 2 ve vsi Žďár; jak oheň vznikl, zůstává
tajemstvím. Koncem roku 1846 po mnoha revolučních
nepokojích bylo obchodní město Krakov odstoupeno po
dohodě suverénních mocí pod ochranu císařského
Rakouska. Podzim tohoto roku byl požehnán stálým
slunečným a mírným počasím.
1847 dne 4. května se při plavení dříví na Labi u Obříství
za vysokého stavu vody na jezu nešťastnou náhodou
utopil Jan Bartoš, domkář ze Šachova č. 24, ženatý, otec
dvou živých dětí a jednoho mrtvého, byl nalezen u
Mělníka dne 10. května a pohřben. Dále Jan Uhlíř,
domkář v Šachově č. 30, který byl nalezen a pohřben u
Roudnice, zanechal také vdovu s pěti nezaopatřenými
dětmi.
1847 dne 1. června byl z popudu správce Václava
Kalivody již velmi poškozený most na řece Orlici
demolován a s výjimkou hlavy mostu znova a solidně
postaven Franzem Christenem, vrchnostenským tesařem,
takže nyní má most kvůli větší pevnosti o 1 oblouk více.
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Dne 28. listopadu 1847 na první adventní neděli v sedm
hodin večer za silně zuřícího větru vypukl oheň takřka
uprostřed městečka Solnice, které je skoro celé postaveno
ze dřeva, a poněvadž dva živly vítr a oheň zuřily,
nestačily lidské síly, takže celé brzy se seběhnuvší
množství lidí z okolí s 12 stříkačkami, nyní z obou stran,
ze kterých vál silný vítr, bránili šíření ohně; také hasičská
stříkačka z Borohrádku přispěchala na pomoc. 63 domů a
19 stodol se stalo obětí plamenů; i se 3 stranami
obdélníkového náměstí s výjimkou nové proti ohni
zabezpečené radnice. Ve městě Borohrádek byla hned
následujícího dne uspořádána sbírka 81 bochníků chleba a
odvezena obětem neštěstí do Solnice.
1847 dne 2. prosince ve 4 hodiny ráno zemřel ve Vídni
Jeho Excelence patriarcha a arcibiskup z Erlau
v Maďarsku Ladislav von Pirker. Církev, literatura a
humanita truchlí u rakve. Nebe získalo jednoho světce,
země ale ztratila jednoho zbožného kněze, spisovatele a
člověka, jakož i nadšeného a ušlechtile smýšlejícího
muže.
Rok 1848 byl obzvlášť bohatý na důležité události. Už 10.
března 1848 začal v Praze veliký pohyb, tohoto dne se
konalo ve Svatováclavských lázních shromáždění lidu,
které vytvořilo petici zaslanou císaři. Téhož dne se konalo
bouřlivé shromáždění stavů ve Vídni. Všeobecně se
volalo po svobodě tisku. 13. března se stavové
shromáždili ve vídeňském Stavovském domě, vojsko
obsadilo hlavní strategické body města, byla vytažena
děla, a došlo k urputným potyčkám, během nichž řečníci
rozvášňovali lid a ten je nosil na ramenou. Jeden z nich
Heirich Spitzer z Bizretz na Moravě byl zastřelen,
Mariahilfelinie byla rozbita a Meternich odstoupil.
14. března t.r. povolilo Jeho Veličenstvo svobodu tisku,
právo shromažďovací a domobranu; dne 15. března byla
ve Vídni vyhlášena konstituce pro všechny rakouské
provincie. O tom všem se v Praze vědělo, proto se konal
velký průvod s pochodněmi. V této době také vypukla
revoluce v Itálii. Dne 15. dubna táhli dělníci ve Vídni od
císařského Hofburgu a dožadovali se zohlednění své
situace, téhož dne byl jmenován Leo Thun guvernérem
Čech, za něj bylo v Praze kvůli nepokojům Židů
vyhlášeno stanné právo; dne 25. dubna vyhlásil císař
ústavu.
15. května kolovala ve Vídni za bouřlivé nálady petice,
v důsledku čehož bylo ministerstvo rozpuštěno císař se
uchýlil do Insbrucku.
Dne 2. června byl v Praze zahájen Slovanský sjezd,
během kterého se konala na Růžovém trhu dojemná
slovanská mše. 10. byla nálada Pražanů kvůli přísným
opatřením knížete Windischgrätze již velmi podrážděná,
12. se konala na Růžovém náměstí mše, po které došlo ke
srážkám s vojskem. Leo Thun byl povstalci chycen, zajat
a na venkově se šířil velký nepokoj a na mnoha místech
byla dokonce vypuklo povstání, ale obyvatelé Borohrádku
se v této bouřlivé době chovali klidně. Dne 14. táhlo
vojsko z Prahy v noci na Hradčany, díky němuž se Praha
dostala do stavu obležení. Pak následovalo bombardování
a 16. byly zapáleny Sovovy mlýny. Město se vzdalo.
/RED/
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