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Pozvánka na

pátek 1. prosince 2017
od 14.30 do 17.oo hodin
v Církevní základní škole
Borohrádek
Přijďte zahájit adventní čas
a inspirovat se výrobou adventních
a vánočních ozdob

Město Borohrádek zve

v sobotu 2. prosince 2017 na

14.oo – 17.oo hod
Adventní trhy na náměstí
17.oo hodin
Rozsvěcení vánočního stromu
Pěvecké vystoupení dětí z MŠ, CZŠ, ZŠ TGM
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 21. 9. 2017
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Záměr pronájmu pozemků p.č. 666/4, ostatní plocha, o
výměře 355 m² a p.č. 666/21, ostatní plocha o výměře
106 m² zapsaných na LV č. 10001 pro obec a katastrální
území Borohrádek, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou.
▪ Změnu výše finančního daru pro ZŠ TGM od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci
projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výsledné částce 30.618
Kč z důvodu přestupu žákyně na jinou školu.
▪ Předloženou žádost o souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného finančního daru pro ZŠ TGM od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci
projektu OBĚDY PRO DĚTI ve výši 7.788 Kč.
▪ Předloženou Směrnici o podrozvaze č. 1/2017 a evidenci
pro zpracování přílohy účetní závěrky.
▪ Dohodu o vzájemných právech a povinnostech při
provozování provozně souvisejících vodovodů a
kanalizací na pozemcích parc. č. 429/1, 429/15 a 917/3
v k.ú. Borohrádek mezi městem Borohrádek a DSO
Tichá Orlice, se sídlem Husova 240, Borohrádek, IČ
60883511.
▪ Smlouvu o pachtu vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu mezi městem Borohrádek a DSO Tichá Orlice,
se sídlem Husova 240, Borohrádek, IČ 60883511.
▪ Předložený návrh Dodatku č. 1 Pracovního řádu
k poskytování zdravotního volna zaměstnancům města
Borohrádek.
▪ Variantu č. 3 předložené cenové nabídky na redesign a
restrukturalizaci stránek včetně responzivního řešení
webu města Borohrádek.
▪ Zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově
zdravotního střediska.
▪ Dodatek ke smlouvě o dílo č. 26174-1142 mezi městem
Borohrádek a firmou AECOM CZ s.r.o. na provedení
služby: „Analýza rizik staré ekologické zátěže na
lokalitě bývalého průmyslového areálu ve městě
Borohrádek“.
Neschvaluje
▪ Ukončení objednávky veřejné železniční dopravy na trati
016 v úseku Holice – Borohrádek od termínu oficiální
změny jízdního řádu pro období platnosti 2017/2018 na
základě provedené analýzy využití tohoto úseku trati
cestující veřejností.
Odkládá
▪ Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-2013993/VB/1 Borohrádek, p.č.
429/1 Město, 10 RD – kabel NN mezi městem
Borohrádek a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8741/8,
405 02 Děčín zastoupená zmocněncem Energomontáže
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Votroubek, s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 01
Rychnov nad Kněžnou do vyřešení nesrovnalostí.
▪ Vypracování stanoviska k projektové dokumentaci
Studie likvidace splaškových a dešťových vod
v Borohrádku – místní část Šachov Ing. Vladislavem
Kališem, projektové služby ve vodním hospodářství,
Horní Jelení do zjištění nabídkové ceny.
Výtah z usnesení rady ze dne 18. 10. 2017
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Smlouvu č. 55350/1/2017 o zřízení věcného břemene
mezi městem Borohrádek jako povinným, GasNet, s.r.o.,
zastoupena na základě plné moci společností
GridServices, s.r.o., Brno, jako oprávněným a J. P.,
investorem ve věci STL plynovodní přípojky pro parc.
461/6 v k.ú. Borohrádek v celkové délce 3,11 m.
▪ Zahájit jednání se Státním pozemkovým úřadem, Praha
o změně stanoviska ke Studii alternativního řešení
likvidace odpadních vod v Borohrádku – místní části
Šachov a k možnosti vybudování dešťové kanalizace.
▪ Zpracování pasportizace stávající studny na hřišti
Borohrádek Ing. Václavem Kališem, Horní Jelení, IČ
04577493.
▪ Zařazení zpracování projektové dokumentace – Rozvod
užitkové vody pro hřiště Borohrádek Ing. Václavem
Kališem, Horní Jelení do rozpočtu na rok 2018.
▪ Poskytnutí Studie v listinné nebo v elektronické podobě
k vypracování stanoviska k projektové dokumentaci
Studie likvidace splaškových a dešťových vod
v Borohrádku – místní část Šachov Ing. Vladislavem
Kališem, projektové služby ve vodním hospodářství,
Horní Jelení.
▪ Zpracování projektové dokumentace „II/305 Borohrádek
– chodník a veřejné osvětlení“ firmou M- projekce,
Hradec Králové dle předložené cenové nabídky.
▪ Variantu č. 2 pro další kroky ve věci majetkového
vypořádání pozemků v Šachově na stavbu hřiště.
▪ Záměr pachtu zemědělských pozemků p.č. 523/1, 523/5,
523/12, 523/13, 523/15, 480/1, 642/9, 642/10 v k.ú.
Borohrádek o výměře 121.141 m2.
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře
167,24 m2, v budově bez čísla popisného (průmyslový
objekt), která stojí na pozemku p.č. st. 986, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek.
▪ Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Místní
akční plán vzdělávání pro Kostelecko, Třebechovicko a
Černilovsko“
reg. Č. CZ 02.3.68/0.0/01.0/15.005/0000031.
▪ Návrh darovací smlouvy č. 68/99/2017 – dárce Lesy
České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Hradec Králové, IČ: 42196451.
▪ Cenovou nabídku na výsadbu zeleně u komunikace
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II/305 – ulice Havlíčkova, Borohrádek.
▪ Cenovou nabídku na výsadbu zeleně v lokalitě Západní
louka, Borohrádek.
▪ Žádost o úpravu břehu a odzkoušení lodi na písníku
„Zámlýní“ za předpokladu, že souhlasné stanovisko
zaujme i Český rybářský svaz, MO Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru v budově čp.
323, ulice Havlíčkova o výměře 2,25 m2.
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře
2,25 m2, v budově bez čísla popisného (průmyslový
objekt), která je součástí pozemku p.č. st. 931, zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek.
▪ Pověřuje starostu města ke stanovení osob k zastupování
tajemníka MěÚ po dobu jeho nepřítomnosti.
▪ Ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 573,
ulice Jiráskova, ke dni 31.10.2017 dohodou.
▪ Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích podle části druhé hlav I, II, III a IV
nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 30. 8. 2017
Schvaluje
▪ Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová, Ing.
Eduard Machek, Ing. Petr Beránek.
▪ Smlouvu o převodu majetku z vlastnictví České
republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem
smlouvy je automobil speciální požární CAS 32 typ
Tatra T815 PR2 22235 6X6.1, VIN (č.
podvozku/karoserie) 42348127.
▪ 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.
▪ Záměr uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí darovací
číslo stavby 35952, ve které se zavazuje, že město
Borohrádek v budoucnu bezúplatně převede do
vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o.,
Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČ: 70947996, část
pozemku p.č. 585/1, lesní pozemek o výměře 16 m2
včetně všech součástí a příslušenství.
▪ Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání
změny č. 2 ÚP města Borohrádek dle přílohy.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 30. 10. 2017
Bere na vědomí
▪ Informaci o jednání se zástupci AQUA SERVIS, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou ve věci vypořádání nájemního
vztahu k ČOV Borohrádek.
Schvaluje
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▪ Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Josef Moravec,
Radek Hemelík, Radomila Pírková.
▪ Zrušení organizace „Domov seniorů Borohrádek“,
právní forma příspěvková organizace, IČ 75152029,
zřízená městem Borohrádek a pověřuje radu města
veškerými neodkladnými úkony spojenými s výmazem
z obchodního rejstříku.
▪ 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.
Prodejní cena bude stanovena na základě znaleckého
posudku jako cena v místě a čase obvyklá a budou k
ní započítány náklady spojené s prodejem.
▪ Záměr prodeje pozemku p.č. 948/30, zahrada o výměře
107 m², 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. 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 darovací, číslo stavby
35952, mezi městem Borohrádek a Správou silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., Kutnohorská 59, Hradec
Králové, IČ: 70947996, o budoucí 16 m2, včetně všech
součástí a příslušenství.
▪ Záměr podání žádosti o dotaci na projekt: Venkovní
učebna TV k Základní škole T. G. Masaryka 396,
Borohrádek z Integrovaného regionálního operačního
programu Kvalitní vzdělávání na školách a to do výše
1,000.000 Kč.
▪ Smlouvu mezi městem Borohrádek jako vlastníkem
pozemků a Královéhradeckým krajem jako investorem o
právu provést stavbu č. 35952: „II/305 Borohrádek –
hranice okr. RK – PA“ na pozemcích p.č. 902/15 (v
rozsahu cca 37m²), p.č. 574/2 (v rozsahu cca 31m²), p.č.
585/1 (v rozsahu cca 21m²), vše v k.ú. Borohrádek.
▪ Dodatek k úvěrové smlouvě č. 0437859459 s Českou
spořitelnou, a.s. Praha, spočívající v prodloužení období
čerpání úvěru a to do 31. 12. 2018.
▪ Darovací smlouvu pro obec Záměl, IČ: 00275531,
jejímž předmětem je Speciální automobil TATRA T 148
CAS 32 VIN (č. karoserie 54474-57) registrační značka
RK 84 08.
▪ Přípravu rozpočtového provizoria na rok 2018.
Odkládá
▪ Schválení záměru prodeje 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
kraj, Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou do
doby, kdy bude předložen GP skutečného zaměření
ochranného pásma plynovodu, který si zajistí žadatel na
vlastní náklady.
▪ Schválení Smlouvy o dílo s firmou Energomontáže
Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad
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Kněžnou na akci: Realizace obnovy veřejného osvětlení
v obci Borohrádek v ceně díla 416.790 Kč vč. DPH a
pověřuje radu města dalším jednáním o možném snížení
ceny formou poptávky dalších firem.
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.
Návrh vlakového jízdního řádu 2017/2018
v Královéhradeckém kraji
Městu Borohrádek byl v červnu 2017 předložen návrh
nového vlakového jízdního řádu. S připomínkami se
občané mohli obracet na Krajský úřad Královéhradeckého
kraje přímo nebo prostřednictvím obcí.
Zde uvádíme připomínky města Borohrádek a jejich
vyřízení (odpovědi ze strany SŽDC):
1) Město požadovalo z důvodu dojíždění občanů za prací
(na směny) a z důvodu jejich návratu ve večerních
hodinách, zavedení přípojného vlaku (autobusu) z Týniště
nad Orlicí směr Borohrádek, příp. Choceň. Poslední
spojení do Borohrádku je pouze vlakové v 20.31 hod.
Chybí jakékoliv spojení pro druhou směnu po 22.55 hod.,
ať už vlakové, či autobusové z Týniště nad Orlicí do
Borohrádku.
Nově bude v pracovní dny objednán Královéhradeckým
krajem vlak z Týniště nad Orlicí do Borohrádku
s odjezdem v 22.58, a to jako přímé pokračování vlaku
Os 5623 z Hradce Králové. SŽDC potvrdila, že vedení
vlaku je technologicky možné.
2) Ranní spojení z Borohrádku do Týniště nad Orlicí na
spoj do Hradce Králové, či Solnice je nevyhovující.
Z Borohrádku jede autobus ve 4.29 hod. s příjezdem na
náměstí do Týniště nad Orlicí v 4.53 hod. a nemá tedy
návaznost na tyto spoje.
SŽDC potvrdila, že vedení vlaku je technologicky možné.
Vzhledem k ekonomické náročnosti však nebude
zavedení nového vlaku pro GVD 2017/2018 realizováno.
Bude však upravena časově poloha autobusového spoje
660234/30, který bude přijíždět na zastávku Týniště nad
Orlicí, železniční stanice v 4.49 a vznikne tak přípoj na
vlak Os 20201 do Solnice (odjezd z Týniště nad Orlicí
4.54).
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3) Dalším požadavkem bylo, aby vlakem s odjezdem 5.57
hodin z Chocně a příjezdem v 6.27 hod. do Týniště nad
Orlicí (z Borohrádku odjezd 6.19 hod.) bylo možné
cestovat i v neděli.
SŽDC potvrdila, že vedení vlaku i v neděli je
technologicky
možné.
Vzhledem
k ekonomické
náročnosti však nebude rozšíření provozu pro GVD
2017/2018 realizováno.
Připomínky k trati Borohrádek - Chrudim ohledně
požadavku, aby vlak s odjezdem v 4.58 hod. z Holic
začínal v Borohrádku, rovněž tak vlak s odjezdem z Holic
v 6.40 hod. (jednalo by se o zlepšení dostupnosti stanice
Moravany a následných spojů a aby vlak s příjezdem do
Holic v 20.23 hod. a ve 23.18 hod. pokračoval do
Borohrádku, byly předány k vyjádření Pardubickému
kraji. Královéhradecký kraj na trati 016 žádný z vlaků
neobjednává a organizace dopravy na této trati je plně
v kompetenci Pardubického kraje.
/MÚ/

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Říká se, že čas plyne jako voda, mně se však zdá, že letí
jako střela. Listí na stromech se barví
do nádherných žlutých a červených
tónů, rybáři pořádají výlovy rybníků,
děti chodí pouštět draky. Je tu
podzim, v našem městě vrcholí
nasmlouvané stavební a investiční
akce. Ale již v dnešních dnech se
začínáme připravovat na období
adventu a Vánoc. Otevíráme krabice
s vánoční výzdobou, hledáme vhodný
vánoční strom na borohrádecké náměstí, připravujeme
prodejní adventní trhy, domlouváme vánoční koncerty.
Zdá se to jako včera, ale rok bude pomalu za námi.
Již teď začínáme přemýšlet o rozpočtu roku 2018, o
nutných a možných investicích, které by zase o trochu
posunuly život v našem městě k lepšímu, pohodlnějšímu
tak, aby Borohrádek opravdu byl naším milovaným
domovem a bydlištěm. Dovolte mi, Vážení čtenáři, abych
Vás opět v krátkosti seznámil s těmi nejdůležitějšími
událostmi, které se nyní dějí a řeší v našem městě…
□
Stavební práce v ulici Havlíčkova a přilehlých
pomalu spějí do svého konce. Chce se mi říci Bohu
díky… bylo to dlouhé, bylo to náročné a bylo to pro
občany dosti dlouho omezující a nepříjemné. Děkuji Vám
všem za Vaši trpělivost. Ne vše je však stoprocentní a dle
našich představ, a tak město Borohrádek začíná
uplatňovat své nároky v podobě reklamací a žádostí o
úpravy. Jedná se například o nevyhovující spádové
poměry na některých místech nové vozovky, kde se
vlivem srážek tvoří kaluže (např. místo pro přecházení u
prodejny Hruška vedle areálu bývalé Botany, u výjezdů
z ulic Jana Žižky, Opletalova, Purkyňova, Čapkova …).
V ulici Čechova zapomněla zhotovitelská firma instalovat
jedno světlo veřejného osvětlení. Stále ještě čekáme i na
zasfaltování zbývajících řezů chodníků a překopů
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v bočních komunikacích. Z důvodů finanční úspory
provádějí dokončovací práce na rabátkách podél

komunikace v ulici Havlíčkova pracovníci technických
služeb našeho města. Na výjezdech z bočních ulic
zůstanou vždy k zajištění bezpečných výjezdů volné pásy,
které budou vyplněny kamenivem. Zbývající části rabátek
budou osázeny nízkými keříky také s vrchním zásypem
kameniva (z důvodů zajištění dostatečné vlhkosti a pro
omezení růstu plevelných rostlin), či osety travním
osivem. V pátek 3. 11. byla konečně dodána a instalována
nová autobusová zastávka.
□
Zastupitelstvu města byla předložena cenová
nabídka společnosti MATEX HK na vybudování
chodníku z ulice Jana Žižky směrem k ulici Tylova.
Především vzhledem k velmi vysoké nabídkové ceně a
stále nevydanému Územnímu rozhodnutí pro tuto stavbu
rozhodlo ZM zařadit výstavbu tohoto chodníku do
rozpočtu roku 2018.
□
Pracovníci technických služeb ve spolupráci
s firmou AVEPO s.r.o. provedli na žádost ředitelky
Mateřské školy probourání otvoru a zapravení zárubně
dveří mezi odděleními jedna a dvě. Tímto krokem došlo
k vzájemnému propojení všech oddělení MŠ. Děti tak
mohou i ze svých šaten volně přecházet do oddělení
ranního provozu a nemusí chodit převlečené přes
venkovní prostor.
□
Po
představení
studie
proveditelnosti
rekonstrukce chodníků a komunikací v ulicích Partyzána
Petra a Jirouškova pro místně bydlící občany byly
projekční kanceláří Atelier MACAS zapracovány
připomínky a náměty, které vzešly z tohoto setkání.
V těchto dnech předali architekti městu Borohrádek
upravenou variantu, se kterou budou dotčení občané
seznámeni zasláním vizualizací a popisů technických
řešení do svých poštovních schránek. Případné
připomínky a podněty budou řešeny osobně na MěÚ
Borohrádek.
□
Z důvodů opakovaných havárií a technických
nedostatků splaškové kanalizace v bývalé administrativní
budově ŽPSV Borohrádek zajistilo město Borohrádek
pokládku nových rozvodů a napojení do hlavní kanalizace
v ulici Jiráskova.
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□
Město Borohrádek převzalo vypracovanou
„Studii likvidace splaškových a dešťových vod
v Borohrádku – místní část Šachov“. Prozatím však ještě
nebyl dodán podklad týkající se aktuálních dotačních
možností a pobídek. Společně se studií jsme obdrželi i
vyjádření k možným popisovaným variantám likvidace
vod od Stavebního úřadu – životního prostředí Kostelec n.
O. a dále od Státního pozemkového úřadu (SPÚ).
Vzhledem k některým závěrům těchto vyjádření (např.
k nepovolení vypouštění dešťových vod do melioračních
příkopů ze strany SPÚ) se rada města rozhodla zaslat
nesouhlasná stanoviska a o dalších postupech chce vést
osobní jednání. Dále RM odsouhlasila vypracování
stanoviska k dané Studii nezávislým odborníkem z oboru
projektových služeb vodního hospodářství… Z těchto
důvodů prozatím nebyl stanoven termín prezentace závěrů
studie s občany.
□
RM schválila záměry pronájmů dvou částí budov
v majetku města (jedná se o prostory střechy sokolovny a
bývalé administrativní budovy ŽPSV) pro společnost
Tlapnet s.r.o. za účelem umístění „dokrývačů“ signálu.
Tímto krokem dojde k umožnění provozování veřejné
internetové sítě tohoto poskytovatele i v dalších částech
našeho města.
□
Zastupitelé města Borohrádek byli na svém
pracovním jednání dne 25. 10. 2017 seznámeni
zpracovateli přípravné dokumentace f. SUDOP PRAHA
a.s. o záměru společnosti Správa železniční dopravní cesty
modernizovat traťový úsek železnice Týniště nad Orlicí –
Choceň. Jedná se především o uvažované zdvojkolejnění
této železniční trati. Stavba s sebou nese řadu otázek např.
ve formě navrhovaných rušení železničních přejezdů,
zdvihu nivelity kolejí, možnou instalací protihlukových
stěn atd. V případě Borohrádku je pak zcela zásadní i
otázka týkající se viaduktu u benzinové stanice… jeho
podjezdná výška, šířka, výška stavby atd. O všech těchto
skutečnostech budou vedena další jednání.
□
Začátkem měsíce listopadu proběhly další dvě
provizorní opravy místních komunikací (v části ulic

Dvořákova a Jirouškova) zřízením nových vrstev z Rmateriálu (homogenizované směsi kameniva a asfaltu).
Opravy provedla firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
□
Na lesním majetku města Borohrádek došlo
vlivem silných poryvů větru k poškození zhruba 300 m3
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dřevní hmoty. Její zpracování bude zahájeno v co
nejkratší době. Přednostně budou odstraněny stromy na
cestách a pěšinách sloužících návštěvníkům lesa.
Současně se zpracováním větrné kalamity bude v lesních
porostech probíhat vyhledávání a zpracování stromů
napadených lýkožroutem smrkovým. „Prosím veřejnost o
pochopení a zároveň o opatrnost při procházkách
v místech, kde se nachází zejména vývraty a „zavěšené
stromy“.
Děkuji
všem
složkám
integrovaného
záchranného systému a také občanům, kteří včas
informovali o jednotlivých událostech a často i sami
přispěli k jejich odstranění vlastními silami.
□
Pracovníci technických služeb provádí postupně
na místech sběrných „hnízd“ pokládky betonových panelů

pod kontejnery a sběrné zvony tak, aby byla umožněna
lepší manipulace pro pracovníky svozové společnosti.
Technickým službám patří i velké díky za zajištění
vzorného úklidu obou hřbitovů v období před Dušičkami.
□
Na sobotu 2. 12. 2017 připravuje město
Borohrádek třetí ročník prodejních adventních trhů
spojených s rozsvícením vánočního stromu. Připraven
bude i kulturní program a tradiční hudební vystoupení
žáků obou ZŠ a MŠ. Přijďte se naladit na adventní čas,
zakoupit si jmelí či adventní věnec nebo jen ochutnat
svařené víno… Všichni jste srdečné zváni.
Přeji Vám všem krásný podzim plný barev s úsměvem na
rtech a veselou myslí…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

Informační servis městského úřadu
Provoz sběrného místa komunálního odpadu
Sběrné místo komunálního odpadu sloužící k odkládání
komunálního odpadu v areálu bývalé ŽPSV bude od
1.12.2017 do 28.2.2018 otevřeno pouze v sobotu od 8.oo
do 12.oo hodin. Využít jej mohou občané Borohrádku
včetně místní části Šachov, kteří se dostaví v provozní
době a prokáží se EVIDENČNÍ KARTOU (kartu lze
získat v podatelně městského úřadu).
Správce sběrného místa: Luboš Zaňka, tel. 605 764 635.
Sada tašek na třídění odpadu
Sadu barevných tašek na shromažďování vytříděných
složek komunálního odpadu – papíru, plastu a skla si
můžete zdarma vyzvednout na městském úřadě. Na
taškách je suchý zip, lze je tak používat samostatně nebo
je spojit do praktického celku. Pro každou domácnost je
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určena jen jedna sada. Tašky byly pořízeny ve spolupráci

(a za finanční podpory) s firmou EKO-KOM a.s.
100 let od založení samostatného Československa
Vzhledem k tomu, že v příštím roce uplyne 100 let od
založení samostatného Československa, obracíme se na
čtenáře zpravodaje s prosbou o poskytnutí informací
vztahujících se k Borohrádku a k tomuto významnému
výročí. Informace se mohou týkat vzniku pomníku
padlých v 1. světové válce, borohrádeckých legionářů,
historie pamětní desky na budově sokolovny a jiné.
Případné
materiály
okopírujeme
a
vzpomínky
zaznamenáme - Jana Machková, MÚ Borohrádek – 1.
patro, tel. 725 082 448. Sloužily by pro potřeby
zpravodaje a pro připravovanou publikaci o Borohrádku.
Předem děkujeme.
/MěÚ/

Městské kino Borohrádek
v pátek 8. prosince 2017 od 16.oo a od 18.oo hodin
LETÍME
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě
Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má
čapího bráchu, čapí mámu, čapího tátu a je
samozřejmě přesvědčený, že sám se
narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho
adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých
krajů a Richarda musí nechat doma. A tak
začíná velkolepá ptačí odyssea. Čáp nečáp, vrabec
nevrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a
vyráží do dálné Afriky na vlastní pěst…
Animovaný, český dabing, 84 minut, promítá se bez
vstupného.
/MěÚ/

Vzpomínka
Ty roky běží jak klidný řeky proud,
však vzpomínky se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 28. 11. 2017 uplyne osm let,
co nás opustil můj drahý manžel,
tatínek a dědeček pan Jiří Mach.
V letošním roce by se také dožil 80 ti let.
Stále vzpomínají
manželka Květa
a děti s rodinami.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
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. Malátková Ludmila
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou

494 515 696

25.11. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

čtyřkilometrovém úseku jsme zasahovali v měsíci říjnu
v průběhu tří dnů u tří vážných dopravních nehod. Naše
jednotka byla požádána v pěti případech zdravotnickou
záchrannou službou o výpomoc při záchraně osoby.
V jednom případě této spolupráce se nám podařilo za
pomoci AED (automatizovaného externího defibrilátoru),
který je druhým rokem ve výbavě naší jednotky, úspěšně
oživit 54 letého dělníka na stavbě, u kterého došlo k vážné

26.11. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
02.12. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145

494 596 174

03.12. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

09.12. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno

494 621 665

10.12. MUDr. Havlová Marie
739 046 899
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
16.12. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

17.12. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

23.12. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška

494 623 775

24.12. MDDr. Havlíčková Petra
Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

25.12. MDDr. Pavlová Simona
494 595 292
Zdr. Středisko Rokytnice v Orlických horách
26.12. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

494 541 757

30.12. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
31.12. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orlicí
01.01. MUDr. Pokorná Jana
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

JSDH Borohrádek
Výjezdová činnost hasičů byla v letošním roce opět velice
pestrá. Silné bouřky a větrné počasí v letním období i
závěrem měsíce října nám přinesly zvýšený počet zásahů
na odklízení jejich následků. Při těchto událostech jsme
zasahovali v 16 případech, jednalo se o odklízení
popadaných stromů a zprůjezdnění komunikací. V našem
okolí se stalo 12 dopravních nehod, které si vyžádaly naši
asistenci. V několika případech šlo o vážné následky.
Nejčastěji se stávají vážné dopravní nehody na úseku
silnice 1/36 Borohrádek – Čestice 55. – 59. km. Na tomto
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zdravotní příhodě. Zasahujeme také v rámci mimokrajské
spolupráce v pardubickém kraji, v tomto roce u pěti
událostí. Počet zásahů v desátém měsíci je 57, což je o
několik více než v loňském roce.
Zvýšený počet zásahů za poslední dva roky, až o 100%,
má negativní vliv na stav naší zásahové techniky.
Bohužel musela být v měsíci květnu odstavena po téměř
40 ti leté službě hasičská cisterna CAS 32 Tatra 148 pro
poruchu převodovky. Po zhodnocení náročnosti a ceny
opravy bylo rozhodnuto neinvestovat do tohoto vozidla a
vyčkat do avizovaného bezúplatného převodu hasičského
vozidla CAS 32 Tatra 815 od HZS KHK.
Dne 1. září byla do majetku města předána zásahová
technika Tatra 815 CAS 32. V rámci dvouletého čekání
od podání žádosti o tento druh vozidla, se nám podařilo
bezúplatně získat mladší a modernější hasičskou techniku
od Hasičského Záchranného Sboru Královéhradeckého
kraje. I toto vozidlo si žádá pro svůj další provoz mnoho
oprav. Dlouholetá služba u profesionálních hasičů vozidlo
značně opotřebovala. Tatra byla vyrobena v roce 1986 a
první generální opravou prošla v roce 1996. Tato vozidla
mají u profesionálních hasičů životnost maximálně 10-15
let, poté odchází na generální opravu.
Již před předáním byl vypracován projekt na obnovu
tohoto hasičského vozidla s cílem požádat o
spolufinancování nutných nákladů na opravu ze všech
možných zdrojů. Obeslali jsme firmy v našem městě a
okolí s žádostí o finanční příspěvek na realizaci tohoto
projektu. Členové jednotky se zavázali, že budou veškeré
práce na opravě provádět ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu. Je pro nás velikou výhodou používat
novou a opravenou hasičskou techniku, která je spolehlivá
a funguje, jak se od ní očekává, zachraňuje přece životy a
majetek Vás všech.
Ode dne předání pracujeme na opravě denně, v součtu
jsme již odpracovali 1650 hodin. Na vozidle bylo
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nalezeno mnoho vážných poruch, které se postupně
odstraňují. Dá se říci, že nezůstala na vozidle jediná věc,
kterou jsme nemuseli demontovat a opravit. Plánovaný

termín dokončení opravy předpokládáme v měsíci březnu
2018. Některé práce a zajištění náhradních dílů je časově
zdlouhavé, např. výroba nové vodní nádrže trvá 6 týdnů, a
tak doba dodání je koncem listopadu. Výhodou tohoto
vozidla je jeho jednoduchost a dostupnost veškerých
náhradních dílů. Je před námi ještě mnoho dní práce,
výsledkem bude téměř nové hasičské vozidlo v hodnotě
blížící se k 2 800 000 Kč za méně než desetinové náklady
na tuto opravu z rozpočtu města a s životností víc než 15
let. Ve zpracovaném projektu na opravu vozidla, který
obsahoval žádost o finanční příspěvek, jsme se zavázali,
že budeme prezentovat postup oprav a na žádost sponzorů
předložíme, jak a na co byly jejich finanční prostředky
vynaloženy. Na našich internetových stránkách
(www.hasici-borohradek.cz/fotogalerie/) tak můžou
nejen naši sponzoři, ale všichni, kteří nás podporují,
nahlédnou do fotogalerie zobrazující postupující opravu a
získat další informace.
Děkuji těm členům jednotky, kteří pracují na opravě
vozidla, a všem, kteří nás již finančně podpořili.
Velitel JSDH Borohrádek Petr Šrámek

V. sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje v Borohrádku
I v letošním roce se město Borohrádek zhostilo pořádání
pátého ročníku sportovních her seniorů, které se konaly

v netradičním podzimním termínu 14. září. Konání tohoto

8

ročníku podpořil Královéhradecký kraj, Česká asociace
sportu pro všechny (ČSAP) a níže uvedení sponzoři.
Her se zúčastnilo 274 sportovců z Královéhradeckého

kraje. Slavnostní zahájení za účasti náměstka hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Dernera, krajského
zastupitele Josefa Lukáška, předsedkyně ČSAP paní Mgr.
Z. Horčičkové a zástupců města - starosty Mgr. M.
Moravce a Ing. E. Machka proběhlo v místní sokolovně.
Žáci Základní umělecké školy z Týniště nad Orlicí svými
skladbami uvedli slavnostní slib sportovců a rozhodčích.
Soutěžilo se ve čtrnácti disciplínách. Na antuce se hrál
nohejbal a přehazovaná, na fotbalovém hřišti se házelo
rybářským prutem a soutěžilo v pétanque. V parku u

městského úřadu se odehrála jako v loňském roce soutěž
v discgolfu. U sokolovny probíhaly střelby na florbalovou
branku a ze vzduchovky a také házení šipek. Tři
disciplíny se odehrávaly v základní škole T.G. Masaryka,
a to běh na 200 m, turnaj ve flaškované a stolním tenise, a
jedna – házení kroužků – v areálu domova důchodců.
Soutěžilo se opět ve třech věkových kategoriích – do 70
let, 71 – 80 a nad 80 let. Sportovní nasazení seniorů lze
jen obdivovat a patří jim velké uznání bez ohledu na to,
kolik medailí získali. Všichni přistoupili k soutěžení
s velkým elánem a dovedli se radovat z dosažených
úspěchů a úspěchů celého mužstva. Vždyť naše 39-ti
členné mužstvo borohrádeckých seniorů vybojovalo
v kolektivních sportech 1. místo ve flaškované,
přehazované-smíšených družstev, přehazované-mužů,
nohejbalu a 2. místo v přehazované-žen.
Škola opětovně podpořila tuto akci vyhlášením
ředitelského volna a učitelé, žáci a zaměstnanci se podíleli
na zajišťování mnoha soutěží. Školní kuchyň byla
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základnou pro zajištění obědů pro většinu sportovců, část
obědů zajišťovala Restaurace Sport a Čestická hospoda.
Restaurace U Medvěda poskytla občerstvení účastníkům a
hostům a vytvořila pro ně příjemné zázemí.
V odpoledních hodinách proběhlo v sokolovně slavnostní
vyhodnocení a předání medailí a pohárů za doprovodu
dechové hudby z Pardubic – Pardubické šestky. Uznání
však patří všem účastníkům, kteří jsou bez ohledu na věk
nadšenými fandy sportu.
Hlavní finanční podporu seniorských her ve výši
60.000Kč poskytnul Královéhradecký kraj. Záštitu nad

organizaci akce. Mnozí tak činili i ve svém volném čase.
Odměnou byla spokojenost soutěžících a příznivé počasí,
které přišlo ten den jako na objednávku.
Velké poděkování patří také sponzorům, jmenovitě:
Lboro s.r.o., Marie Adámková, Kout 562, Borohrádek
3.000 Kč
MUDr. Jaroslav Čepelka, Kout 566, Borohrádek
500 Kč
MUDr. Milena Ulbrichová, Kout 566, Borohrádek
1.000 Kč
Radka Rydrychová, Zámlýní 412, Borohrádek
1.000 Kč
Jarmila Musilová, Kovoorlan, Borohrádek
200 Kč
AD MACH s.r.o., čp. 330, 512 03 Libštát
zajištění parkování autobusů
/MěÚ/

Pochod 2017 – Poznejme naše sousedy

nimi převzal náměstek hejtmana pan Ing. Vladimír Derner
a hejtman Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán,
Ph.D., který si vyhradil místo ve svém nabitém programu
a přijel osobně tuto sportovní akci podpořit. Významnou
podporou byl i příspěvek České asociace Sport pro
všechny ve výši 20.000 Kč. Všem patří velké poděkování
za podporu. Dík patří i Základní škole T. G. Masaryka,
Domovu důchodců v Borohrádku, Církevní základní škole
a všem organizacím – ASPV Borohrádek, TJ Sokol

Poslední zářijovou sobotu se konal již po šesté pochod
okolím Borohrádku, tentokrát s jednou zastávkou u našich
velinských sousedů. A tak město Borohrádek požádalo o
spolupráci obec Veliny a Občanský spolek Veliny.
V místním kině, kde byl start pochodu, se postupně sešlo
205 účastníků, kteří se zapsali do prezenční listiny a
obdrželi kartičky na razítka a mapu pochodu. Mohli se
vydat dvěma značenými trasami – po malém okruhu o

délce 7,5 km se třemi stanovišti nebo po velkém o délce
13,0 km se šesti stanovišti. Na jednotlivých stanovištích
se plnily různé úkoly – na prvním se házelo rybářským

Borohrádek, TJ Lokomotiva Borohrádek, Mysliveckému
spolku Borohrádek, MO Českého rybářského svazu
Borohrádek, které se zapojily do přípravy pořádání her,
hasičům, MUDr. H. Štefanové, rozhodčím a jejich
pomocníkům, kteří zajišťovali jednotlivé disciplíny po
organizační stránce i po stránce zápisu výsledků, všem,
kteří byli ochotni zapůjčit IT techniku, sportovní náčiní
pro některé disciplíny a také těm, kteří na stanovištích
zajišťovali občerstvení soutěžících.
Poděkování patří i všem žákům, kteří celý den pomáhali u
jednotlivých disciplín a tvořili parťáky pro soutěžící
seniory. Pořadatelé si váží práce všech, kteří se podíleli na
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prutem do dálky a poznávala se příroda, druhé –
občerstvení – patřilo k nejoblíbenějším, třetí bylo ve
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znamení sportovních disciplín, u čtvrtého následoval
zápasnický víceboj. U pátého stanoviště (Nádraží
Veliny) se prověřila zdatnost ve střelbě ze vzduchovky a

luku a ve znalostech o obci Veliny a městě Borohrádku,
u šestého šlo o dovednosti s fotbalovým míčem.
Počasí se vydařilo a sejít z lesní cesty znamenalo navštívit
houbový ráj. Takže, kdo si vzal na záda batoh, či košík do
ruky, neprohloupil, a pokud byl houbovým gurmánem,
lehce ho naplnil.
V cíli čekala účastníky malá odměna, pamětní list a
občerstvení v podobě grilované klobásky.
Město Borohrádek děkuje za výbornou spolupráci obci
Veliny, Občanskému spolku Velin, ASPV Borohrádek, TJ
Sokol Borohrádek, TJ Lokomotivě Borohrádek,
Mysliveckému spolku Borohrádek, MO Českého
rybářského svazu Borohrádek, pracovníkům technických
služeb města, hasičům a všem, kteří přispěli svou činností
k hladkému průběhu celého dne.
/MěÚ/

Za finanční podpory Královéhradeckého kraje a za
pomoci místních organizací a spolků pořádalo město
Borohrádek SHS již podruhé. Myslivecký spolek
Borohrádek zajišťoval kompletně disciplínu střelba ze
vzduchovky, které se zúčastnilo 130 závodníků a
závodnic. Střílelo se na čtyřech stanovištích vždy nejprve
tři rány nástřelné a následně pět soutěžních. O skvělé
výsledky nebyla nouze, zdá se, že senioři měli dobře
natrénováno. A jelikož i počasí vydrželo a nepršelo, celá
akce se velmi vydařila.
V sobotu 30. září pořádalo město Borohrádek tradiční
pochod, který tentokrát zavedl zúčastněné například do
jelenských lesů či k sousedům do Velin. I letošní rok byly
připraveny dva okruhy, na nichž účastníci mohli plnit
různé úkoly, zasoutěžit si a získat i nějaké drobnosti.
Myslivecký spolek Borohrádek na stanovišti č. 5 (Veliny
hlavní nádraží) obstaral soutěže v podobě střelby ze
vzduchovky na sklápěcí terče a dále střelbu z luku. Hezké
počasí, dobrá nálada a grilovaná klobáska podtrhly tento
pohodově strávený den.
Za Myslivecký spolek Borohrádek
jednatel – Mgr. Martin Moravec

Dětské rybářské závody v Šachově
Dne 2. září 2017 proběhly na místním rybníčku v Šachově
na návsi dětské rybářské závody. I přes malou účast se
nalovilo na počet mnoho ryb menší míry. Pro rybářky a

Myslivecký spolek Borohrádek
„U myslivců stříleli senioři a účastníci městského
pochodu“
Téměř tři stovky účastníků pátého ročníku Sportovních
her seniorů Královéhradeckého kraje se ve čtvrtek 14. září
2017 sjely do Borohrádku. Pořadatelé pro ně připravili

jejich doprovod byla připravena svačina ve formě
opékaných párků, limonád a zákusků. Přestože samotných
závodnic nebylo mnoho, akce se vydařila. Doufáme, že se
příští rok přidá opět větší počet dětí, a to i kluci, jak
bývalo zvykem. Na závěr bychom chtěli poděkovat místní
organizaci rybářů Borohrádek, místním pravidelným
sponzorům za věcné ceny a městu Borohrádek za
podporu.
J.P.

Nejúspěšnější sportovec roku 2017

dvanáct klasických i méně tradičních disciplín. Soutěžilo
se například ve střelbě ze vzduchovky, přehazované,
šipkách, nohejbalu, hodu rybářským prutem, pétanque,
stolním tenisu, flaškované, discgolfu nebo střelbě na
florbalovou branku.
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Kněžnou,

Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou,z.s.
ve
spolupráci
s Rychnovským deníkem, agenturou
SPORT AKTION s.r.o. Chomutov,
MěÚ Rychnov nad Kněžnou a pod
záštitou starosty města Rychnova nad
připravuje slavnostní vyhlášení ankety
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Nejúspěšnější sportovec roku 2017, které proběhne
v pátek 2. ÚNORA 2018 od 18 hodin v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské v kategorii, 5
jednotlivců v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců
v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy
dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK,
pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i
cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na
nejúspěšnější sportovce/kolektivy roku 2017 jsou:
 výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně
na úrovni krajských soutěží
 dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
 dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i
dospělými
 pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který
splnil kritéria pro ocenění jednotlivce nebo
sportovního kolektivu
 dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce
na úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené
pro registrované sportovce i nejširší veřejnost a starosta
(místostarosta) obce s největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv
právnická
či
fyzická
osoba
sídlící
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města,
TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty
nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou, z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím
k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu:
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., U
Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz musí obsahovat:
jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu
bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad
Kněžnou, oddíl, ve kterém sportu je, sportovní úspěchy
dosažené v roce 2017, jméno navrhovatele.

nejdůležitější, kdo si odvezl poháry či medaile, obdiv a
uznání si zaslouží všichni.
S organizací této celokrajské akce pomáhala samozřejmě i
naše škola. Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům za
jejich podíl na úspěšném průběhu her. Pomáhali naprosto
všichni - ať už jako rozhodčí, pomocní rozhodčí, jako ti,
co zajišťovali občerstvení, působili jako spojky, či
kuchařky, uklízečky, páni školníci.
Poděkování rovněž patří žákům, kteří trávili ředitelské
volno se seniory na sportovištích.
Výsledky soutěže ve sběru papíru
Ve dnech 11. a 12. 10. se konala soutěž ve sběru starého
papíru.
Výsledky soutěže tříd
1. místo - III. A - 66,3 kg/žák
2. místo - III. B - 57,74 kg/žák
3. místo - VI. B - 49,27 kg/žák
Výsledky soutěže jednotlivců
1. místo – Daniel Valenta, III. B, 535 kg
2. místo – Eliška Zahajská, VIII. B, 339 kg
3. místo – Valentýna K. Urbánková, VI. B, 334,3 kg
Za papír jsme získali 10 116 Kč. O využití této částky
spolurozhoduje žákovský parlament, jehož návrhem je
pořízení nové sady školních dresů.
Den otevřených dveří naší školy
Ve čtvrtek 19. října 2017 proběhl další den otevřených
dveří naší školy.
V dopoledních hodinách mohli rodiče i široká veřejnost
navštívit vyučování - plno bylo především u nejmladších
žáků. Hosté mohli mimo jiné vidět, jak prvňáci čtou
písmenka, jak druháci zvládají abecedu, třeťáci slova

Akceptovány budou návrhy podané na OS ČUS Rychnov
nad Kněžnou do pátku 5. ledna 2018.
Dagmar Hubálková, OS ČUS Rychnov n.Kněžnou, z.s.

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Ohlédnutí za V. sportovními hrami seniorů
Královéhradeckého kraje
Již podruhé Borohrádek za finanční podpory
Královéhradeckého kraje a za pomoci místních organizací
uspořádal pro seniory celého našeho kraje sportovní hry.
Senioři soutěžili ve čtrnácti disciplínách a ukázali, že
aktivní může být člověk i ve zralém věku. Není
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podřazená či slovní úlohy. Ve čtvrté třídě se přítomní
zapotili při počítání příkladů v pyramidě a u páťáků mohli
sledovat humorným způsobem řešený nákup záclon.
Několik hostů navštívilo i vyučovací hodiny na druhém
stupni.
Odpolední program byl ve znamení soutěže pro mladší
žáky. Tentokrát připravili žáci 9. tříd společně s paní
učitelkou Vošlajerovou soutěž Ptačí svět. Účastníci
soutěže procházeli školou a na několika stanovištích plnili
různé úkoly - poznávali ptáky, skládali vlaštovky, tvořili
náročnější skládanky, zpívali a prémiové body mohli
obdržet za taneční vystoupení.
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Na dalších místech probíhaly tvůrčí dílny - návštěvníci
vyráběli soví medaile, malovali podzimní listí, zdobili
perníčky či luštili různé rébusy. V učebně matematiky na
návštěvníky čekala stavebnice Merkur, v učebně
anglického jazyka si mohli hosté vyzkoušet ICT nástroj,
který žáci využívají ve výuce. Při dni otevřených dveří
nemohly chybět fyzikální pokusy, nejvíc se asi líbila
"nekonečná" čokoláda. Pokus se svíčkou zahřívající
papírový kalíšek s vodou si vyzkoušel i starosta města,
Mgr. Martin Moravec. Kdo si chtěl zahrát kin-ball,

v předchozích číslech. Novinkou je ocenění, tzv. Quality
Label (certifikát kvality), které nám bylo předáno
v Olomouci na národní konferenci eTwinning. Na žádost
organizátorů jsme zde prezentovali náš projekt jako
příklad dobré praxe.
Mgr. Iva Přibylová
Z babiččiny půdy aneb Historie nás baví
Novým předmětem pro žáky šestých tříd se při přestupu
na druhý stupeň stává dějepis.
Úvod do historie pojali skutečně netradičně. Pro své
mladší spolužáky připravili výstavu starobylých věcí,
kterou doplnili zajímavými úkoly. Děti musely nejen
odhadnout, k čemu co v minulosti sloužilo, ale zároveň si
i poradit s poznáváním obilovin, domácích zvířat, včelích
produktů, mléčných výrobků nebo topografických značek.
Poznat pražičku na kávu, kulmu na vlasy nebo svačinový
box nebylo vůbec jednoduché. Žáci se zapotili
i při určování českých pohoří. Pravopisné učivo si

sportovní disciplínu, ve které jsou naši žáci velmi úspěšní,
mohl dorazit do tělocvičny. Kin-ball se zde střídal i s
tradičními sporty.
Děkuji všem zaměstnancům školy a všem žákům, kteří se
na úspěšném průběhu dne otevřených dveří podíleli.
Děkuji i paní Ladě Kadlecové za fotografování.
Setkání zástupců žákovských parlamentů našeho
regionu
Dne 25. října 2017 se v Třebechovicích pod Orebem
setkalo šest zástupců našeho žákovského parlamentu se
svými kolegy z několika škol v regionu. Tématem
pracovního jednání byla výměna zkušeností a na základě
workshopu Mgr. Hazlbauera i čerpání námětů pro další
činnost. A jak hodnotí toto setkání účastníci?
Karolína Rábová, 6. A
Bylo tam hodně legrace a bylo to super. Bavily mě hry a
otázky. Také jsme se seznámili s novými kamarády.
Anna Haladová, 9. A
Dle mého názoru bylo toto setkání pro náš parlament
opravdu přínosné. Jsme namotivováni k většímu rozvoji a
významu žákovského parlamentu a k výraznějším
výsledkům jeho práce. Jsem ráda, že jsem se mohla
zúčastnit této akce, byla velice zajímavá, zábavná a
rozhodně byla velkou inspirací do budoucna.
Tomáš Fuchsa, 9. B
Setkání se mi moc líbilo. Dozvěděli jsme se hodně nových
a užitečných informací o správném fungování školního
parlamentu, které můžeme uplatnit v dalších schůzkách
našeho týmu.
Ocenění eTwinningového projektu 1 Smile Makes 2
Smiles (1 úsměv dělá 2 úsměvy)
O mezinárodním projektu, jehož je naše škola autorem a
koordinátorem a do kterého se v loňském školním roce
zapojilo 12 škol z 11 zemí, jsme již informovali
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procvičili v souvislosti s mlynářskou pomůckou – sítem.
Budoucí kuchařky a kuchaři dokázali sestavit recept na
bábovku, milovníci zimních sportů se podivovali nad
vzhledem dřívějšího lyžařského vybavení. Všechny děti
ze šestých tříd pracovaly s nadšením, zahrály si na učitele
a učitelky a uvědomily si, že historie není jen o faktech,
ale může být i zábavná.
Mgr. Lenka Hellerová
Poznáváme památky - tentokrát Nové Město n. M.
I v tomto školním roce pokračuje projekt „Poznáváme
památky“. Ve středu 4. 10. 2017 jsme se zúčastnili
exkurze na zámek Nové Město nad Metují, který se
nachází pár metrů od nádherného náměstí. Každá místnost
na zámku byla něčím okouzlující, ať už to byly krásné
interiéry nebo malebné stropy. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí o rodu Bartoňů. Měli jsme možnost
nahlédnout do zámecké věže. Někteří stateční jedinci tuto
nabídku neodmítli a šli se podívat. Odměnou jim byl
výhled na krásnou zámeckou zahradu. Paní průvodkyně
byla velice příjemná a na jakoukoliv otázku okamžitě
odpověděla. Tento zámek stojí určitě za návštěvu.
Na závěr jsme navštívili naši bývalou paní učitelku Mgr.
Karolínu Prouzovou a doufáme, že jsme ji naším
příchodem potěšili a byli jsme velmi rádi, že nás
doprovodila k autobusu. Tímto bychom chtěli poděkovat
Mgr. Jaroslavě Vošlajerové a Mgr. Evě Bartošové za
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jednu z nejlepších exkurzí ve školním projektu
Poznáváme památky. Budeme se těšit na další takové
exkurze.
Zuzana Loufková, IX. A
Mezinárodní turnaj v kin-ballu
Ve středu 11. října 2017 se naše škola zúčastnila
mezinárodního turnaje v kin-ballu v Hradci Králové. Na
turnaj se přihlásilo celkem dvacet týmů, z nichž čtyři
přijely z Mnichova, dva z německého Neustadtu a dva

závodů zúčastnilo 317 žáků. Naši školu reprezentovali:
Ondřej Janoušek /3.třída/, Jakub Hakkel /4.třída/, Věra
Novotná, Lucie Novotná, Adéla Hůjová, Lenka Tuljová,
Richard Sus, Alexandr Procházka – všichni z 5. třídy.
Konkurence byla velmi silná a na startu stáli žáci ze
sportovních škol – Skuhrov - běžecké lyžování, Dobruška
– atletika, Rychnov – sportovní třídy. Ovšem naše děti
se této silné konkurence nezalekly a jejich umístění nám
udělalo velkou radost. V kategorii mladších děvčat se
Lucie Novotná umístila na 4. místě a její sestra Věra
Novotná na 7. místě. V kategorii mladších chlapců se
Richard Sus umístil na krásném 3. místě. Naším
závodníkům blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci.
Cvičný požární poplach
Ve středu 27. září bylo v naší škole velmi napínavé
dopoledne. První vyučovací hodina proběhla jako
obvykle. I druhá začala normálně, ale jen prvních pět
minut. Paní ředitelka podle dohody na minutu přesně
vyhlásila cvičný požární poplach. Ve třídách se vylekaní
žáci rychle uklidnili a podle pokynů vyučujících vzorně
seřadili, spočítali a spěšně opustili budovu školy. Napětí
všech vzrostlo, když jsme uslyšeli houkání hasičských aut.
Z dostatečné vzdálenosti jsme pozorovali rychlou akci
místních hasičů. Ohledání místa i příprava všeho

vynikající týmy ze slovenského městečka Vrbové. Naše
škola už několik posledních let dokazuje, že se s ní na
žákovských turnajích musí počítat jako s jedním z
favoritů. Na mezinárodním turnaji, který kin-ballovou
sezonu otevírá, se nám však až do letošního roku nedařilo.
Do úvodních zápasů základní skupiny jsme, i přes velkou
konkurenci týmů z Pardubic, Hradce a Liberce, vstoupili
velmi dobře. Ve třech zápasech jsme vyzvali dva týmy z
Mnichova, jeden tým z Prahy, Hradce Králové a
technicky velmi zdatný tým z Pardubic. Všechny tři
zápasy jsme vyhráli a díky skvělým výkonům všech
našich hráčů, tak postoupili do bojů o finále. V
semifinálovém zápase jsme narazili na velmi vyspělé
týmy z Liberce a slovenské Vrbové, na které jsme po
bojovném výkonu nestačili. Naši “Letci” ve složení Elen
Semrádová, Áďa Chudobová, Terka Hejná, Anička
Haladová, Eliška Dudová, Tomáš Fuchsa, Dan Kopsa a
Lukáš Sazima dosáhli na skvělé čtvrté místo a konečně se
tak výsledkově prosadili i na mezinárodním turnaji. Před
naším týmem Letci Borohrádek se z českých škol umístila
pouze liberecká, a tak se můžeme těšit na celorepublikový
turnaj, kde se budeme snažit vylepšit už tak vynikající
druhé místo z minulých let.
Mgr. Tomáš Hurdálek

Církevní základní škola
Přespolní běh „Běháme s BK Tour“
Vstup do letošní sportovní sezony byl pro žáky naší školy
velmi úspěšný. V pondělí 25. září se družstvo děvčat a
chlapců zúčastnilo okresního kola přespolního běhu
„Běháme s BK Tour„ v Solnici. Z celého okresu se těchto

13

potřebného k zásahu trvalo jen pár vteřin. Ani jsme
všechno nestačili postřehnout. Když pan velitel Šrámek
zavelel, že je vše v pořádku, pozval nás k prohlídce
hasičských aut a jejich vybavení. Děkujeme všem
zúčastněným za spolupráci i užitečné povídání s ukázkou
hasičských potřeb.
Cibulkový den
Tato aktivita se u nás na škole koná každoročně. Letos
proběhla v pátek 13. října a to v termínu celorepublikové
akce „72 hodin“, kdy po dobu tří dnů občané naší
republiky zkrášlují své okolí. Žáci si do školy přinesli
cibulky jarních květin a potřebné nářadí. Nejprve jsme si
povídali o tom, proč se musí cibulky dostat do země již na
podzim. Potom jsme probírali způsob vkládání cibulek do
hlíny a nezapomněli jsme si ani připomenout bezpečnost
při používání nářadí. Když žáci dostali všechny
informace, ustrojili se, vzali si vše potřebné a po
skupinkách se rozmístili na trávník kolem školy. Všichni
se snažili cibulky správně vkládat do hlíny a vše pečlivě
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zahrnovat. Kdo měl své cibulky v zemi, šel pomáhat
kamarádům. Sázelo se tak dlouho, dokud nebyla poslední

cibulka v zemi. Ušpinění, ale šťastní se všichni rozešli do
školy a už se těší na jaro. Proč? Protože v okolí školy se
objeví jarní květiny všech barev. To bude zase krása.
Cesta za českým pravěkem v CZŠ Borohrádek přednáška Mgr. Michala Matějky, MBA dr.h.c.
Dne 18. října 2017 se na Církevní základní škole v
Borohrádku uskutečnila přednáška Mgr. Michala Matějky
a to nejen o unikátním objevu fragmentů gigantické
buldočí ryby v Šachově. Dětem bylo poutavou prezentací
představeno celé období české křídy. Přednášející
vyprávěl o životě pravěkých tvorů, jak vypadali, čím se
živili. Neméně zajímavý byl výklad o vzniku zkamenělin
a pravděpodobnost jejich dalšího nálezu. Přednáška
skončila otevřenou diskuzí, kdy děti dostaly prostor pro
otázky. Této možnosti plně využily a pokládaly Mgr.
Matějkovi opravdu zajímavé dotazy. Natolik nás zaujala
možnost podílet se na archeologickém objevu, že
plánujeme s kroužkem Malý dobrodruh výlet do Šachova.

Minulý rok například vybrali školní výlet, pořádají své
vlastní akce a ovlivňují chod školy. Všichni žáci se na
svého parlamenťáka obrací, pokud chtějí něco změnit
nebo navrhnout. Setkání školního parlamentu bylo
primárně určené pro žáky 2. stupně, protože není příliš
obvyklé, aby 1. stupeň měl svůj nezávisle fungující
parlament. CZŠ je ale demokratická škola, kde se i ve
třídách o věcech velmi často hlasuje, proto nám parlament
přišel jako logické vyústění některých aktivit.
Do Třebechovic jeli parlamenťáci z 5. třídy Šimon a
Lenka a rozhodně se mezi staršími dětmi neztratili.
Představili naši školu, činnost školního parlamentu a užili
si zábavný program.
Za uspořádání této akce děkujeme MAS NAD ORLICÍ.
Okresní kolo Logické olympiády
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České
republiky, založená na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde
naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a
pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým
pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní
soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost
samostatného logického uvažování. Z naší školy se
olympiády zúčastnilo několik žáků a Šimon Trávníček z
5. třídy postoupil do krajského kola. Umístil se na
krásném 31.- 35. místě z počtu 764 účastníků v rámci své
kategorie.
CZŠ Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu

Setkání školních parlamentů v Třebechovicích p.O.
V naší škole funguje plně organizovaný školní parlament,

Po prázdninách se jelo do Teplic
Prvním poprázdninovým turnajem je tradičně pro
borohrádecké zápasníky Memoriál Františka Kubici
v Teplicích. Již na 6. ročník tohoto turnaje odcestovala 10.
členná výprava. Na slavnostním nástupu přivítal předseda

který má deset členů z pěti tříd. Žáci každoročně v září
kandidují do parlamentu a v říjnu probíhají volby. Do
úřadu parlamenťáky uvádí starosta města Mgr. Martin
Moravec. V průběhu školního roku se členové parlamentu
pravidelně schází, radí se a rozhodují v mnoha věcech.

Svazu zápasu ČR pan Belo SVITEK všech 94 závodníků
z deseti oddílů včetně jednoho zahraničního a popřál jim
hodně sportovních úspěchů. V pěkné sportovní hale za
fotbalovým stadionem Na Stínadlech na dvou žíněnkách
borohrádečtí borci sváděli svá utkání a všichni trenérům
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udělali radost za svoji bojovnost a sportovní nasazení.
Zisk tří zlatých, tří stříbrných a dvou bronzových medailí
hovoří za vše. O ty zlaté se postaral HŮJA Lukáš,
HLOUŠEK Erik a UHNAVÝ Adam. Stříbrnou medaili
vyzápasili bratři SEDLÁKOVÉ Petr a Jakub a HLOUŠE
Dominik a bronz obsadil HEMELÍK Tomáš a ŠKOP
Filip. Nepopulární 4. místo obsadil HEMELÍK Vojtěch a
na 6. místě se umístil BÍLEK Jaroslav. V soutěži družstev
obsadili zápasníci z Borohrádku 5. místo.
Trenéry čeká nyní připravit závodníky na příští turnaj,
který se koná v Havlíčkově Brodě. Na tréninku se
závodníci musí zaměřit na odstranění chyb, které se
vyskytly na turnaji v Teplicích.
Zápasníci se vyfotili s olympijskou medailí
Na zápasnický turnaj do Havlíčkova Brodu odcestovalo
kvarteto borohrádeckých zápasníků, kteří se pod vedením
trenéra Martina HEJNÉHO zúčastnili Mezinárodního
turnaje – Memoriál Františka Červína v zápase řecko –
římském.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 230 závodníků z 24 oddílů
včetně osmi zahraničních. V této silné konkurenci se
neztratili ani mladí borci z Borohrádku, kteří vybojovali 3
medaile. O tu skoro nejcennější se postarali ve váze do 31
kg SEDLÁK Jakub v kategorii „přípravka A“ a
HLOUŠEK Dominik v kategorii „přípravka B“. O to
cennější je, že Kuba podlehl až ve finále zahraničnímu
borci z Ruska a ve své váze měl 15 závodníků. Dominik
taktéž odvedl kvalitní výkon a přemožitele měl znovu až
ve finále. Ve své váze měl 11 zápasníků. Další kov a to
bronzový, vybojoval ŠKOP Filip ve váze do 28 kg.
Jediný, který na medaili nedosáhl, byl ve váze 25 kg
HLOUŠEK Erik, který skončil těsně pod stupni vítězů na
nepopulárním 4. místě. Ale i Erik si zaslouží pochvalu,
protože ve své váze měl 11 borců. Obohacením tohoto
silně obsazeného mezinárodního turnaje byla i účast
olympionika a bývalého reprezentačního trenéra a rodáka
z Havlíčkova Brodu - Marka ŠVECE, který nedávno
dodatečně obdržel bronzovou olympijskou medaili, kterou
měl získat na OH v Pekingu 2008, po dopinkové aféře
svého soupeře.
Získané zkušenosti z tohoto turnaje se závodníkům budou
hodit na dalším turnaji, na který se pojede za 14 dní a tak
bude čas na tréninku se dostatečně na příští turnaj
připravit.
Zápasníci získali všechna umístění
Již jubilejního 30. ročníku Memoriálu Gustava
Frištenského, jednoho z nejslavnějších českých zápasníků,
se o víkendu zúčastnili i borohrádečtí zápasnici. Tohoto
mezinárodního turnaje, který se konal v Prostějově, se
zúčastnilo 92 závodníků z 12. oddílů.
Slavnostního zahájení se zúčastnila i neteř slavného
zápasníka a pozdravila všechny přítomné sportovce.
Slavnostnější atmosféra byla podtržena tím, že právě před
60. lety v této tělocvičně, kde turnaj probíhal, byl
světoznámému sportovci Gustavu Frištenskému předán
titul - Zasloužilý mistr sportu.
Osmičlenná výprava sváděla na žíněnce svá utkání a ve
výsledku se získali jak zlaté, stříbrné i bronzové medaile
ale i 4, 5 a 6 místo.
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Zlaté medaile vybojovali, SEDLÁK Jakub, který po roční
přestávce zaviněné zraněním se dostává opět do skvělé
sportovní formy, tak i ŠKOP Filip který svá utkání

bezpečně vyhrál. Stříbrné medaile vybojovali bratři
HLOUŠKOVÉ, Erik a Dominik a o bronz se postaral
SEDLÁK
Petr.
Bez
medaile
zůstali
bratři
HEMELÍKOVÉ, kde Vojta skončil na čtvrtém místě a
Tomáš na místě pátém. Šesté místo obsadil BÍLEK
Jaroslav. V konečném součtu obsadili zápasníci
z Borohrádku v soutěži družstev 5. místo.
Na dalším turnaji budou muset trenéři u závodníků zlepšit
obranu v parteru, kde je stále plno chyb, aby další
výsledky byly ještě lepší.
Zápasnická utkání sledoval i známý herec Zdeněk Srstka
Jednoho z největších zápasnických turnajů se na státní
svátek 28.10. zúčastnila i minivýprava zápasníků
z borohrádekého oddílu.
Do hlavní metropole se sjelo na 232 zápasníků z 26 oddílů
z 13 států. Čtyři borohrádečtí zápasníci, mezi nimiž byli
dva na zkušené, se mohli přesvědčit o kvalitách jak

zahraničních, tak i tuzemských borců, a tak tento turnaj
byl velkou zkušeností pro všechny.
Přesto se mladí borohrádečtí borci v silné konkurenci
neztratili a z tohoto turnaje si odvážejí „dvě“ respektive
jednu medaili. Stříbro vybojoval ve váze do 28 kg ŠKOP
Filip a v nejobsazenější váhové kategorii do 31 kg
vybojoval SEDLÁK Jakub pomyslnou „bramborovou“
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medaili za čtvrté místo. Jedna malá drobná chybička ho
dělila od opravdické medaile, ale i tak byl trenér
s bojovným výkonem celkem spokojen.
Chyby tam samozřejmě v tak silně obsazeném turnaji
byly, ale ty se budou muset odstraňovat na tréninku a na
víc se budeme muset zaměřit na zdokonalování dalších
chvatů.
Ty už mohou závodníci předvést na dalším turnaji
v Jihlavě, kam 18.11.2017 zápasníci pojedou.
Radek Hemelík

TJ Sokol Borohrádek oddíl badmintonu
Oddíl badmintonu, který byl založen teprve před rokem se
těší stále velkému zájmu. Pravidelně se v sokolovně
odehrávají vypjaté a fyzicky náročné zápasy. Výhodou

tohoto sportu je, že ženy mohou hrát ve smíšených
dvojicích s muži a tím jsou utkání zajímavější a
samozřejmě zábavnější. V letošním roce byla díky
podpoře Města Borohrádek pořízena druhá síť včetně
držáků. Můžeme se proto těšit na možnost zapojení více
hráčů současně.
Členská základna oddílu čítá 26 hráčů, kteří se schází
v sokolovně pravidelně dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek
od 19.30 hod. a dále si hráči rezervují hřiště individuálně
po domluvě se správcem sokolovny. V lednu 2018
plánujeme uspořádat turnaj a porovnat síly s hráči
z Hradce Králové.
Karel Uhnavý, předseda oddílu
TJ Lokomotiva Borohrádek oddíl ČASPV
Vzpomínka na Mezinárodní sportovní hry seniorů
Plzeň 2017
Ve dnech 10. – 13. července 2017 se konaly v Plzni pod
záštitou Rady seniorů ČR Mezinárodní hry seniorů.
Zúčastnila se jich družstva nejen z celé ČR, ale i z
Maďarska, Německa, Polska a Slovenska. Za
Královéhradecký kraj bojovalo osmičlenné družstvo
sestavené z borohrádeckých a královéhradeckých
závodníků a závodnic. Na hry jsme se vypravili 10.
července ráno, v Hradci Králové na nás již čekali další
účastníci. V Plzni jsme byli ubytováni v pěkném areálu
SOU elektro ve Skvrňanech, který leží v sousedství
krásného atletického stadionu. Na něm jsme pak trénovali
jednotlivé disciplíny desetiboje a to: běh 40 m, běh s
kolečkem a zátěží 30 m, hod granátem na cíl, střelba
golfovou holí a golfovým míčkem do zmenšené branky,
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střelba florbalovou holí a florbalovým míčkem do branky
40x60 cm, běh s raketou a s míčkem kolem mety, hod
basketbalovým míčem na koš ze vzdálenosti 6 m, šipky,
hod kroužky na cíl, střelba ze vzduchovky / z důvodů
špatného počasí se nekonala /.
Naši činnost jsme ostatním účastníkům přiblížili
nástěnkou, která pak byla vystavena v přísálí
společenského domu.
Druhý den nás čekalo nemilé překvapení. Od rána pršelo a
déšť ještě sílil. Po úvodním ceremoniálu, kterému byli
přítomní významní činitelé: ministryně práce a sociálních
věcí, primátor Plzně, hejtman kraje, ředitel Plzeňského
pivovaru se soutěže přesunuly do druhé tělocvičny
sportovního gymnázia. Po obědě se vyčasilo, a tak se
mohly konat běžecké disciplíny. V běhu s kolečkem se
zátěží získala stříbrnou medaili naše závodnice Alena
Horníčková. Další 2 medaile ještě získali oba

královéhradečtí závodníci. Od 18. hodiny se konalo
vyhlášení výsledků a večer byl zakončen rautem a taneční
zábavou. Všichni jsme si tento báječný den užili a také
jsme uzavřeli mnoho krásných přátelství.
Další den mozaiku našich zážitků rozšířila exkurze do
Plzeňského pivovaru, navštívili jsme také Moving station
– úžasné moderní divadlo vybudované v prostorách
původního vlakového nádraží. Zaujaly nás i Loosovy
interiery v centru Plzně. Den jsme zakončili procházkou
po historickém centru města a návštěvou vyhlášené
pivnice U Salcmanů.
Cesta zpět už nebyla tak úžasná, ale to nám nezkazilo
dojem z celé akce. Ukázalo se, že i senioři dokážou podat
solidní sportovní výkony a hlavně prožívat celým srdcem
radost ze hry. Bylo to fajn a rádi se k zážitkům budeme
vracet. Z odboru ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek nás
dobře reprezentovaly na mezinárodních sportovních hrách
Koldinská
Vlasta
jako
vedoucí
skupiny
Královéhradeckého kraje, Soboňová Anna, Horníčková
Alena, Bartschová Eva, Němcová Helena.
Za ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek Koldinská Vlasta
Žákovský turnaj RC ASPV v Doudlebách nad Orlicí
25. září 2017 proběhl tradiční turnaj žákyň v Doudlebách
n/O. Součástí turnaje byl i běh kolem Orlice. Za náš odbor
ASPV
TJ Lokomotiva Borohrádek se turnaje a
orientačního běhu zúčasnilo 16 děvčat. Jejich umístění je
v níže uvedených výsledkových listinách.
Výsledky běhu kolem Orlice 25. 9. 2017
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4. skupina 2004 - 2005: 2 kola
Šlapáková Nikola
Michailowa Veronika
Mášová Adriana
Kaplanová Kristýna
Dvořáková Eliška
Houštěková Ema
Pokorná Kristýna
Vondráčková Sára
Kijonková Nikola
Kollárová Kristýna
Valeková Denisa
Loufková Marie
Horvátová Jana

Kos
Bor
Bor
Kos
Kos
Bor
Bor
Bor
Kos
Dou
Bor
Bor
Bor

3:13
3:16
3:26
3:39
3:49
4:02
4:12
4.14
4.20
4:21
4:23
4.25
4:29

5. skupina 2004 - 2005: 2 kola
Dívky
Dittrichová Adéla
Semerádová Elen
Chudobová Adéla
Tarabusová Berenika
Haladová Anna
Sládková Anna
Dudová Eliška
Štrasmajerová Kristýna Bor
Lisková Lucie
Loufková Zuzana
Hejná Tereza
Laluhová Diana

Dou
Bor
Bor
Dou
Bor
Dou
Bor
4:13
Dou
Bor
Bor
Bor

3:18
3:18
3:20
3:21
3:33
3:53
3.58

Chlapci 3 kola
David Bílek
Jaroslav Koleček
Lukáš Novotný

(9.)
(9.)
(9.)

3:41
5:02
5:12

4.14
4.26
4.28
4.34

Výsledky soutěže v přehazované žákyň
Pořádané RC ASPV Rychnov nad Kněžnou v Doudlebách
nad Orlicí 25. září 2017.

Kategorie starší žákyně I.
Účast: Borohrádek, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad
Orlicí.
Výsledky utkání:
KO – BO
2:0 (50:35)
KO – DOU
2:0 (50:25)
BO – DOU
1:1 (47:47)
Celkové pořadí: 1. Kostelec nad Orlicí
2. Borohrádek
3. Doudleby nad Orlicí
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Kategorie starší žákyně II.
Účast: Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad
Orlicí.
Výsledky utkání:
BO – KOS
0:2 (44:50)
BO – DOU
2:0 (50:35)
KO – DOU
1:1 (51:40)
Celkové pořadí: 1. Kostelec nad Orlicí
2. Borohrádek
3. Doudleby nad Orlicí
Soutěž se odehrála za pěkného počasí, bez problémů,
všechna družstva obdržela diplom za umístění a cenu.
za ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek Eva Tesárková

● Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více
 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!
O hlavě církve v letech 1848, 1849, 1850
Revoluční duch se rozšířil také v Itálii a znepokojoval
obzvláště hlavu církve. Dobrý, zbožný Pius IX. byl
nevděkem a zlem revolučních stran církevního státu tak
přemožen, že onemocněl a několik dní ležel. Avšak díky
Božímu vedení byla hlava církve vytržena z rukou
povstalecké strany. Jakmile se arcibiskup v Paříži
dozvěděl, jaké věci se dějí v Římě, odebral se osobně ke
generálu Cavaignackovi s žádostí, aby vzal papeže pod
svou ochranu. Tento hned přikázal, aby se válečné lodě
s 5000 muži vydaly na pobřeží církevního státu, i další
lodě dostaly příkaz, aby tam odpluly. Prostřednictvím
francouzského vyslance v Římě byl také vytvořen plán
papežova útěku, který byl také skutečně proveden. V noci
ze 24. na 25. listopadu 1848 se papežův útěk uskutečnil.
Francouzský vyslanec Jeho Svatost doprovázel. Po mnoha
nebezpečích a těžkostech se dostal do Gaeta
v Neapolitánsku, kde ho navštívil neapolský král s celou
svou rodinou. Duše věřících byly těmito událostmi
hluboce zarmouceny, poněvadž viděly, že náměstek Ježíše
Krista započal svou křížovou cestu a věřící nepřestali po
vzoru prvních křesťanů posílat k nebi modlitby.
V roce 1850 se rozhodla Jeho Excelence náš vysoce
důstojný pan biskup Karel Bor. Hanl provést vizitaci
v kostelecké, žamberecké a rychnovské farnosti. Dne 20.
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června přijel do Jelení, kde provedl vizitaci 21.; dne 22.
června proběhla vizitace v Borohrádku, při této příležitosti
byla udělena svátost biřmování.
Prozřetelnost zasáhla v tomto roce zvláštním způsobem
ještě jednou: poněvadž nejen v našem hlavním městě
Praze, nýbrž také v mnohé kraje naší krásné vlasti přišla
cholera. Ani náš kraj nezůstal ušetřen. V sousedních
Holicích bylo od června do října mnoho obětí, také Jelení
oplakávalo ztrátu mnoha svých obyvatel. Ve zdejší
kolatuře byla nejprve ve Žďáru, pak v Borohrádku,
konečně v Číčové, celkem zemřelo 30 osob. Ostatní obce
zůstaly ušetřeny.
1851, 1852, 1853 V těchto letech se nic pozoruhodného
neudálo. Tento rok byl velmi suchý. Dne 29. července ve
2 hodiny odpoledne se shromáždily západě na obloze
popelavě zbarvené bouřkové mraky a v jediné minutě
následovala strašná bouře, kroupy zůstaly ležet na obilí až
do druhého dne, vytloukly v obou kostelích skleněné
tabulky, stejně tak u fary, plot zahrady, mnoho ovocných
stromů, dokonce i stoleté úctyhodné lípy na hřbitově byly
vyvráceny a později prodány ve dražbě. Po této bouřce
pak vydatně pršelo. Obilí na polích polehlo, pšenici
nebylo možno ani posekat, úroda brambor byla mizivá a
bída, která nastala, byla neuvěřitelně velká
1853 Dne 18. února t.r. bylo Jeho Veličenstvo František
Josef I. při obvyklé procházce okolo …. v poledne
v doprovodu hraběte O´Donnela – nepozorovaně od
jednoho ze zadu se přiblíživšího krejčovského tovaryše
Jana Liběny - napaden a silným bodnutím do zadní části
hlavy zraněn. ( Oznámení č. 43 cons. cur. pag. 294 )
1854 Jako po celé říši rakouské, tak i zde v obci
Borohrádku byltě den 24. dubna 1854 – přeradostný den
vznešeného sňatku J.E. cís. král. apošt. Veličenstva
Františka Josefa I. a Jeho nejjasnější nevěsty Alžběty (
Amálie Evženie, dcery Jeho král. Výsosti vévody
Maxmiliána v Bavořích ). Tento slavný den zasvětila také
obec zdejší způsobem důstojným a dobročinným. – Již na
úsvitě zvěstovala střelba z moždířů a slavné zvonění den,
v kterém se blaho odvěké rakouské vlasti s blahem Jeho
Veličenstva tím nejsvětějším svazkem sloučiti mělo. O 9.
hodinách ráno sešli se s obecním zastupitelstvem v čele
veškeré cechovní pořádky, mládež školní s učitelstvem a
množství nábožného obyvatelstva do chrámu Páně. O 9 ½
hod. konal místní farář Josef Dusil slavnou mši sv. Hlavní
částky mše sv. oznamovali se ránami z moždířů, ku konci
následovalo Te Deum laud., po kterém farář veliký
význam a důležitost této slavnosti mládeži a lidu při oltáři
jadrnou, dojímavou řečí vysvětlil a oddanost k domu
nejmilostivějšího panovníka pohnutedlně na srdce složil.
Po té řeči píseň národní se zpívala. To vše se konalo c
chrámu Páně, poněvadž sněhová vichřice nenadále v dobu
tu se strhla. Odtud se odebrala mládež a veškeren lid
k sázení památních stromků císařských pentlemi
ozdobených, nejprve na hřbitov k sazení 6 lip od okolní
slavnostně oděné mládeže; pak do farské zahrady naproti
kostelu k sázení 2 ovocných stromků – jabloň a hruška –
mládí snoubenců čisté vyznamenávajících – při znění
moždířů, zvonu, trub a kotlu. Stromky tyto daroval
vrchnostenský správce p. Alois Breüer, a jiné opět z kašny
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pod parkanem obce Borohrádku. Napotom se odebrali
představení městští do radnice nové před rokem
dostavené, kde se podělování městských chudých i dítek
nuzných štědrými dárky předsevzalo. Excellenz pan hrabě
Kolowrat - Liebsteinský povolil dáti 50 zl. k.m. Pan
Joachim Katz izraelita 8 zl. Pan Al. Breuer 5 zl., obec 20
zl., místní farář 6 beček zemčat. V celku bylo poděleno
1854 130 chudých a žáků 30. Střelba skončila tento
radostný den, jehož památka ze srdcí dítek a potomstva
našich občanů nikdy nezmizí. I při školách filiálních
sázely se od obcí stromky, lípy císařské.
Tento rok byl velmi smutný se silnými bouřemi, kroupami
a deštěm. Celé údolí bylo dvakrát zaplaveno i s celou
úrodou sena a obilí. Většina druhů obilí ležíc stojíc
vyklíčila ještě ve stéblech, a brambory byly částečně
zaplaveny, částečně shnily. Ano již na jaře jsem byl
nucen, tak jako mnozí majitelé pozemků, vymrzlé obilí
zaorat a vysít jáhly, a i to skoro bez výsledně. Krátce žně
byly skoro všude velmi smutné a následky pro chudé
vrstvy ještě mnohem smutnější. Kromě toho se na podzim
po setbě ukázala tak zvaná phalena noctua segetum –
zánočnice – která brambory a zelené osení sežrala na
celých plochách. Místní duchovní správce s celám
představenstvem obce nasadili všechny prostředky, aby
zmírnili bídu a hlad, dílem sbírkami do chudinské
pokladny, částečně vařením polévky (Rumfordter –
Suppe). Jen městečko Borohrádek mělo 150 skutečně
chudých, nepočítaje žebrající děti.
Pozdě v noci na 26. října 1857 vypukl v Borohrádku na
náměstí v č. 52 u vdovy Agáty Kopecké v rohovém domě
oheň, tak mocný, že během jedné hodiny se stalo obětí
plamenů 16 domů a 8 stodol i s letošní úrodou a jinými
zásobami.
Úřední odhad škody činil 30 000 zl. k.m. Jen popisná čísla
48, 49, 50, 51, 52 a 2 stodoly č. 14 a 47 byly pojištěny.
Ostatní hleděli vstříc bez obydlí a bez obživy smutné
budoucnosti.
Farníci i obyvatelé sousedních měst a vesnic se snažili
pohořelé podporovat potravinami a penězi. Po obdržení
supliky Jeho Excelence hrabě František Kolowrat nařídil
rozdělit postiženým 40 zl. k.m. ze svých důchodů. Také
kostelecký hrabě Kinský ač nevyzván hned třetí den
převedl 43 zl. k.m. aby byly rozděleny. Výše příspěvků,
které se sešly, činila bez potravin celkem ….738 zl. 52 ½
kr. k.m. Pán Bůh zaplať.
V tomto roce dal Jeho Excelence František hrabě
Kolowrat - Liebsteinský úkol svému inspektorovi
Kiselovi, úbočí - podél silnice do Žďáru – Rollerový
kopec (šenkířu) vůbec nazvaný – který vypadá jako
mohyla – po délce i na šířku na mnoha místech hluboce
prokopat, s všeobecným očekáváním, že najde pozůstatky
pohanských dob, ale všechna námaha byla marná. Celý
kopec je jen z písku a štěrku, na kterém podle výpovědi
pamětníků kdysi byly borovice, což potvrdily i nalezené
shnilé kořeny. Možná sloužil tento pahorek jako pohanský
chrám.
/RED/
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