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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 9. 11. 2017
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Záměr změnit smlouvu ze dne 29.12.1999, ve znění
dodatku č. 1 – 8 o provozování ČOV a veřejné
kanalizační sítě města Borohrádek mezi městem
Borohrádek jako vlastníkem a AQUA servisem a.s.,
Rychnov
nad
Kněžnou
jako
nájemcem
a
provozovatelem. Změnou nájemní smlouvy dodatkem č.
9 by mělo dojít ke snížení nájemného za provozování
infrastrukturního majetku vlastníka ze současných
643.000 Kč bez DPH za kalendářní rok ve vazbě na
platnou kalkulaci cen na nově navržených 341.000 Kč
bez DPH za kalendářní rok ve vazbě na platnou
kalkulaci cen.
▪ Záměr změnit smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny č. 1600274739N19 ze dne 15. 12. 2016 mezi
městem Borohrádek jako zákazníkem a ENERGO LaR
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou jako obchodníkem.
Změnou nájemní smlouvy dodatkem č.1 by mělo dojít
ke zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny ze
současných 850 Kč/MWH ve VT i NT na nově
navržených 910 Kč/MWH ve VT i NT. Dodatek bude
uzavřen na dobu určitou.
▪ Záměr změnit smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny č. 1600274739940 (ze sítě VVN a VN) ze dne
15. 12. 2016 mezi městem Borohrádek jako zákazníkem
a ENERGO LaR s.r.o., Rychnov nad Kněžnou jako
obchodníkem. Změnou nájemní smlouvy dodatkem č.1
by mělo dojít ke zvýšení ceny za dodávku silové
elektřiny ze současných 850 Kč/MWH ve VT i NT na
nově navržených 910 Kč/MWH ve VT i NT. Dodatek
bude uzavřen na dobu určitou.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 979 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek o výměře 20 m2.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 204/3 trvalý travní
porost v k.ú. Borohrádek o výměře 10.947 m2.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem v čp. 573, ulice Jiráskova
na dobu určitou do 24.11.2019 za nájemné ve výši 2.360
Kč/měsíc.
▪ Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi
městem Borohrádek a firmou Tlapnet s.r.o., U Schodů
122/5, 190 00 Praha 9, IČ 27174824 za účelem umístění
a provozování technologie ZS veřejné internetové sítě
v prostoru domu čp. 323 v ulici Havlíčkova a v budově
bez čísla popisného, která je součástí pozemku p.č. st.
931, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od
1.12.2017 za nájemné ve výši 8.000 Kč/ročně bez DPH.
▪ Pachtovní smlouvu mezi městem Borohrádek a firmou
Eco-modus, s.r.o., Kroftova 2204/29, Brno, provozovna
517 25 Čermná nad Orlicí, IČO 25939653 na pronájem
pozemků o celkové výměře 121.141 m2. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018 za
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nájemné ve výši 31.500 Kč/rok.
▪ Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi
městem Borohrádek a firmou AVEPO s.r.o., Rudé
armády 3, 517 24 Borohrádek, IČ 27559688 na
pronájem části nebytového prostoru o výměře 167,24 m2
v budově bez čísla popisného, která je součástí pozemku
p.č. st. 986, zastavená plocha a nádvoří v k.ú.
Borohrádek za účelem skladování materiálu. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou od 1.12.2017 za nájemné ve
výši 3.345 Kč/měsíc bez DPH.
▪ Žádost oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek na užití
městského znaku na oddílová trička.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 573, ulice
Jiráskova na dobu určitou do 30.11.2018 za nájemné ve
výši 2.360 Kč/měsíc.
▪ Souhlas s analytickou, strategickou a implementační
částí Místního akčního plánu vzdělávání pro Kostelecko,
Třebechovicko a Černilovsko, který zahrnuje aktivity
škol, neformálního vzdělávání i aktivity spolupráce ze
dne 20. září 2017.
▪ Společnost ALU-S.V., Průmyslová 1445/2, Praha 10,
IČ: 49678477, na dodávku hliníkových rolet na hasičské
vozidlo TATRA 815 CAS 32 dle nabídkové ceny ze dne
6.11.2017.
▪ Nové platové výměry pro ředitelku ZŠ TGM
Borohrádek a ředitelku MŠ Borohrádek.
▪ Pověření zaměstnance města Borohrádek, vedoucí
správního odboru, k úkonům spojeným se zrušením
příspěvkové organizace města Borohrádek „Domov
seniorů Borohrádek“ a to výmazem z Obchodního
rejstříku a doložením potřebné dokumentace.
Příspěvková organizace města Borohrádek „Domov
seniorů Borohrádek“ byla usnesením zastupitelstva z 21.
jednání dne 30.10.2017, usnesení č. 695/2017/MUBK,
bod 6 zrušena.
▪ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo :
17_SOBS01_4121346351 mezi žadatelem městem
Borohrádek a provozovatelem distribuční soustavy ČEZ
Distribuce, a.s., ve věci zřízení nového odběrného místa
na pozemku p.č. 22 v k.ú. Borohrádek, pro veřejné
osvětlení v ulici 5. května.
▪ Společnost Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.,
Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25267213
na lakování obvodové části hasičského vozidla TATRA
815 CAS 32 dle předložené nabídkové ceny č. 3).
Výtah z usnesení rady ze dne 30. 11. 2017
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Smlouvu mezi městem Borohrádek a firmou Quatro
Izol, s.r.o. Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod
Orebem, IČO 25972286 na pronájem části pozemku p.č.
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st. 979 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1.1.2018 za
nájemné ve výši 400 Kč/měsíc + DPH.
▪ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č. 17RGI02-0109 na
dofinancování projektu „V. Sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje“, ve výši 40.000 Kč. Příjem a
výdej dotace bude zapracováno v RO č. 15.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 323, ulice
Havlíčkova na dobu určitou do 30.6.2018 za nájemné ve
výši 3.500 Kč/měsíc.
▪ Smlouvu mezi městem Borohrádek a paní Jaroslavou
Lukácsovou, Nerudova čp. 135, Borohrádek, na
pronájem pozemku p.č. 204/3 trvalý travní porost o
výměře 10947 m2 v k.ú. Borohrádek. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 1.1.2018 do 31.12.2018 za
nájemné ve výši 1.642 Kč/rok.
▪ Nabídku na vymalování schodiště a suterénního
vestibulu v čp. 573, ulice Jiráskova, Borohrádek, který
je v majetku města Borohrádek za předpokladu, že
náklady za výmalbu si nájemníci – budoucí vlastníci
nemovitosti uhradí z vlastních zdrojů.
▪ a) Plán inventur 2017 jako přílohu č. 1 ke směrnici č.
3/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků
Města Borohrádek
b) Jmenování komisí pro inventarizaci 2017 jako přílohu
č.1 ke směrnici č. 3/2011 k provádění inventarizaci
majetku a závazků Města Borohrádek.
▪ Dodatek č. 9 ke smlouvě ze dne 29. 12. 1999, ve znění
dodatku č. 1 – 8 o provozování ČOV a veřejné
kanalizační sítě města Borohrádek mezi městem
Borohrádek jako vlastníkem a AQUA servisem a.s.,
Rychnov
nad
Kněžnou
jako
nájemcem
a
provozovatelem. Dodatkem č. 9 dojde ke snížení
nájemného za provozování infrastrukturního majetku
vlastníka ze současných 643.000 Kč bez DPH za
kalendářní rok ve vazbě na platnou kalkulaci cen na
nově navržených 341.000Kč bez DPH za kalendářní rok
ve vazbě na platnou kalkulaci cen.
▪ Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny č. 1600274739N19 (ze sítí NN) ze
dne 15. 12. 2016 mezi městem Borohrádek jako
zákazníkem a ENERGO LaR s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou jako obchodníkem. Změnou nájemní smlouvy
dodatkem č. 1 dojde ke zvýšení ceny za dodávku silové
elektřiny ze současných 850 Kč/MWH ve VT i NT na
nově navržených 910 Kč/MWH ve VT i NT. Dodatek
bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2018.
▪ Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky
elektřiny č. 1600274739940 (ze sítě VVN a VN) ze dne
15. 12. 2016 mezi městem Borohrádek jako zákazníkem
a ENERGO LaR s.r.o., Rychnov nad Kněžnou jako
obchodníkem. Změnou nájemní smlouvy dodatkem č. 1
dojde ke zvýšení ceny za dodávku silové elektřiny ze
současných 850 Kč/MWH ve VT i NT na nově
navržených 910 Kč/MWH ve VT i NT. Dodatek bude
uzavřen na dobu určitou do 31.12.2018.
▪ Návrh změny výpůjční doby městské knihovny na dny,
které nejsou úředním dnem MěÚ Borohrádek.
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▪ Předloženou Smlouvu o dodání kompletní produkce
vystoupení na akci Adventní koncert Borohrádek 2017.
▪ Mgr. Martina Moravce jako zástupce za zřizovatele do
školské rady ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek.
▪ Žádost ZŠ T. G. Masaryka na použití znaku města na
reprezentační sportovní trička.
Odkládá
▪ Schválení nabídky na přípravu a realizaci výběrového
řízení na „Pořízení dopravního automobilu pro město
Borohrádek“ a pověřuje místostarostu poptáním nabídky
u Centra evropského projektování, a.s., Hradec Králové.
Výtah z usnesení rady ze dne 12. 12. 2017
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Smlouvu 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 Votroubek,
s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou.
▪ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ12-2000306/VB/1 Borohrádek, Havlíčkova Město, -přel.
VN 3970 mezi městem Borohrádek a ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 8741/8, 405 02 Děčín zastoupená
zmocněncem Energomontáže Votroubek, s.r.o. se sídlem
Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
▪ Darovací smlouvu ve výši 1.000 Kč pro Okresní
sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, IČ 00435783 na
akci „Nejúspěšnější sportovec Rychnovska 2017“.
▪ Darovací smlouvu ve výši 100.000 Kč na rekonstrukci
hasičského vozidla TATRA 815 CAS 32, kdy
poskytovatelem je NADACE AGROFERT, IČ
24188581.
▪ Ing. Eduarda Machka za člena stavební komise
s účinností od 1.1.2018.
▪ Předložený
nabídkový
rozpočet
společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o. Nádražní 486, 51721
Týniště nad Orlicí, č. N18-044-0075 Borohrádek ul.
Nerudova, lokální opravy komunikace.
▪ Předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení ze dne 25.9.2017 společností
ELEKTROWIN a.s., IČ 27257843.
▪ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. [IE-122005710/VB/9] Borohrádek – VN3970 – oprava příp.
k pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Borohrádek mezi městem
Borohrádek a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8741/8,
405 02 Děčín.
Výtah z usnesení rady ze dne 19. 12. 2017
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Rada města schvaluje cenovou nabídku ve výši 177.000
Kč bez DPH na vypracování projektové dokumentace
k územnímu řízení na rekonstrukci ulice Partyzána Petra
od Ateliéru MACAS Br. Veverkových 2717, 530 02
Pardubice.
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▪ Rada města schvaluje cenovou nabídku ve výši 37.000
Kč na přípravu a realizaci výběrového řízení na
„Pořízení
dopravního
automobilu
pro
město
Borohrádek“, přípravu a podání žádosti na
Královéhradecký kraj prostřednictvím MAS Nad Orlicí
o.p.s., Kostelecké Horky.
▪ Rada města schvaluje zpracování Strategie rozvoje
města Borohrádek 2018-2028 Krajskou hospodářskou
komorou KHK, jednatelství Rychnov nad Kněžnou.
▪ Rada města schvaluje výměnu oken v 1. patře budovy
sokolovny - zápasnických sálech, kanceláři a chodbě
firmou Quatro Izol s.r.o., Třebechovice pod Orebem, IČ:
25972286 za cenu 91.654 Kč bez DPH.
▪ Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu
projektu: VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého
kraje 2018.
▪ RM schvaluje Darovací smlouvu ve výši 40.000 Kč na
rekonstrukci hasičského vozidla TATRA 815 CAS 32,
kdy poskytovatelem je LAGA Borohrádek s.r.o., IČ
26436761 a pověřuje starostu jejím podpisem. O částku
40.000 Kč bude povýšen Rozpočet 2018 na požární
ochranu.
▪ Rada města schvaluje navýšení měsíčního úvazku o 5
hodin k zajištění služeb a prací související s provozem
městské knihovny.
▪ Rada města schvaluje nový platový výměr ředitelce MŠ
Borohrádek na základě platných předpisů.
▪ Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci
z Dotačního programu KHK č. 18RRD01 na obnovu
hasičské techniky pro obce s JPO dle předloženého
projektu velitele JSDH Borohrádek.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 22. 11. 2017
Schvaluje
▪ ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Libor
Kašpar, Mgr. Iva Přibylová, Ing. Marta Susová.
▪ Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje podle čl. 3
odst. 3.2. a 3.3. Smlouvy o dílo č. 2017/47 E uzavřené
dne 30. 6. 2017 mezi Městem Borohrádek a firmou
MATEX HK s.r.o., IČO 25968807, se sídlem Kladská
181, 500 03 Hradec Králové na akci: Borohrádek,
Havlíčkova ulice – veřejné osvětlení a chodníky Dohodu
o změně  dodatek č. 1 této smlouvy, kterým se
navyšuje dohodnutá cena díla z 3.086.309,20 na
3 150 974,45 Kč bez DPH z důvodu započtení více a
méně prací. Zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
▪ ZM schvaluje zápis z jednání kontrolního výboru č. 19
ze dne 06.11.2017.
▪ ZM schvaluje Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka
Borohrádek za období školního roku 2016-2017
v předloženém znění.
▪ ZM schvaluje Zprávu o činnosti Mateřské školy
Borohrádek ve školním roce 2016–2017 v předloženém
znění.
▪ ZM schvaluje zápis z jednání osadního výboru Šachov
ze dne 31.10.2017
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▪ ZM schvaluje podání žádosti na konání VI. ročníku
Sportovních her seniorů KHK, s předběžným termínem
konání 7. 6. 2018. Případná spoluúčast města bude
zahrnuta do rozpočtu roku 2018.
▪ ZM schvaluje nevyužití předkupního práva městem
Borohrádek k pozemku parc. č. 577/1 – orná půda, v k.ú.
Borohrádek a požaduje zachování předkupního práva i
po převodu nemovitosti.
▪ ZM schvaluje záměr prodeje, způsob zveřejnění a postup
při prodeji parcely č. 3 na Západní louce, parc. č. 429/6
– orná půda o výměře 844 m2 v k.ú. Borohrádek.
Zamítá
▪ ZM zamítá opětovně projednávaný návrh o zařazení
změny využití pozemků pro zadání změny č. 2 ÚP města
Borohrádek dle přílohy.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Prvně Vás srdečně zdravím v roce
2018 prostřednictvím našeho
periodika, a proto ještě jednou
přeji Vám všem do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky, porozumění a pohody. Ať
rok s osmičkou na konci naplní
Vaše očekávání a prožijete ho co
nejradostněji.
A nyní mi dovolte, abych Vás
v krátkosti tradičně seznámil
s těmi nejdůležitějšími událostmi,
které se nyní řeší a probíhají v našem městě…
□
Zástupci města, obcí či jejich svazky, kteří jsou
vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných
kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě
s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku, firmou
AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací
zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek
Ministerstva financí ČR, v souladu se závěry jednání
cenové komise vyhlásili nové ceny za dodávku pitné vody
a za odvádění odpadních vod na rok 2018. Vodné bude
činit 40,60 Kč/mᶟ a stočné 40,40 Kč/mᶟ včetně DPH. Cena
pro vodné a stočné tak zůstává i pro rok 2018 ve stejné
výši jako v letech minulých. Cena pro stočné se přitom
drží na stejné úrovni již sedmým rokem. U vodného došlo
k meziročnímu zvýšení pouze v roce 2014, a to o cca
2,8%, tedy o 1,10 Kč/mᶟ dodané pitné vody.
□
Dne 12. 1. 2018 se uskutečnil na Městském úřadě
v Borohrádku 1. výrobní výbor pro zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci komunikace III/3172
Borohrádek, 2. etapa (jedná se o silnici od křižovatky u
hospody Na Náměstí okolo kostela směr Čermná nad
Orlicí…).
□
Již před časem jsem ve zpravodaji města
prezentoval informaci o tom, že Rada města Borohrádek
schválila vypracování rešerše závěrů Studie řešení
likvidace dešťových a splaškových vod v místní části

Zpravodaj 1/2018

Šachov (kterou zpracovávala firma ŠINDLAR s.r.o.)
nezávislým odborníkem z oblasti vodního hospodářství
(Ing. Vladislav Kališ). Dále jsem Vás informoval i o tom,
že Rada města vyslovila nesouhlas s některými závěry
Stavebního odboru (životní prostředí) městského úřadu
Kostelec nad Orlicí a zejména pak se závěry Státního
pozemkového úřadu (SPÚ), které byly součástí Studie.
V případě SPÚ již proběhla v prosinci 2017 na MěÚ
jednání se zástupci tohoto úřadu, především na téma
možného vypouštění dešťových vod do melioračních
příkopů a ohledně majetkových vztahů. Dne 3. 1. 2018
proběhla na MěÚ Borohrádek pracovní schůzka s Ing.
Kališem, který informoval zástupce města o závěrech a
objektivním posouzení dané Studie. Byly představeny a
diskutovány i další možnosti nakládání s dešťovými a
splaškovými vodami na Šachově. Závěrem bylo
domluveno zpracování přehledných podkladových
materiálů, kde budou technicky popsány všechny varianty
možného řešení, finanční náklady či potřebné součinnosti
od místních obyvatel… Tyto materiály budou posléze
distribuovány všem občanům do poštovních schránek
k seznámení. Dále chce město Borohrádek vstoupit i
v jednání s majitelem komunikace (Královehradecký kraj)
a hovořit na téma možné investice do odvodnění
komunikace či budoucí opravě krytu vozovky ve vztahu
k uvažovaným záměrům likvidace vod, které by zásah do
komunikace jistě znamenaly. Až poté chceme učinit
slíbené veřejné projednání a seznámení se Studií,
alternativami a možnostmi na dané téma.
□
ZM schválilo podání žádosti na pořádání VI.
ročníku sportovních her seniorů Královehradeckého kraje.
Loňského V. ročníku, který se podruhé konal
v Borohrádku, se zúčastnilo téměř 300 seniorů z celého
Královéhradeckého kraje. Doufáme, že i letošní rok
uspějeme s žádostí o dotaci u Královehradeckého kraje (v
loňském roce byť s časově náročnou agendou a na
dvakrát, přispěl kraj částkou 100 tis. Kč). Finanční
příspěvek nám přislíbila stejně jako v minulém roce i
Česká asociace sport pro všechny. Dále jednáme o
možnosti spolupráce i s panem Davidem Hufem, fitness
trenérem a bývalým mistrem světa a Evropy ve
sportovním aerobiku, který založil projekt „Buď fit
seniore“.
□
RM schválila cenovou nabídku na výměnu části
oken v prvním patře budovy sokolovny (zápasnické sály,
chodba, kancelář) za účelem zlepšení tréninkových
podmínek našich zápasnických nadějí a především ke
snížení nákladů za vytápění těchto prostor.
□
RM
schválila
zpracování
strategického
dokumentu rozvoje města Borohrádek na období 2018 –
2028. Pro dlouhodobé plánování rozvoje města je
klíčovým dokumentem právě strategický plán, jehož cílem
je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní
vizi o socioekonomickém směřování města. Mít
zpracován tento dokument je i z jednou z podmínek pro
možné získávání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Zpracovatelem bude Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje - jednatelství Rychnov nad
Kněžnou. Budu velmi rád, vážení spoluobčané, pokud se
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významně zapojíte do dotazníkového šetření, veřejného
projednávání či budete mít zájem stát se členem některé
z pracovních skupin
□
ZM odsouhlasilo pokračování přípravných prací k
vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení
na rekonstrukci ulice Partyzána Petra od Ateliéru
MACAS, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice.
V potaz byly vzaty a zapracovány i relevantní připomínky
v místě bydlících občanů. Intenzivně v těchto dnech
jednáme se společností ČEZ Distribuce a. s. o možnosti
časového spojení stavebních akcí, kdy společnost ČEZ by
provedla přeložení již dožívajícího vrchního vedení NN
do země (stejně jako se nám to povedlo časově skloubit
např. v ulici Havlíčkova, na Šachově a letos na jaře pak i
na Bělidle). Připadá nám logické a ekonomické, pokud to
jen trochu jde provádět tak významnou opravu a
rekonstrukci společně, kompletně tak, aby se po čase
nemusely dlažby a asfalty opětovně rozebírat či dokonce
řezat.
□
ZM schválilo záměr na možnou obnovu přírodní
lokality starý písník Borohrádek. Již před časem proběhla
kladná jednání s oblastním ředitelem Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Zezulkou
v souvislosti s možným odkoupením části pozemků
bývalé vodní plochy (zbývající část pozemků je v majetku
města Borohrádek a MO ČRS Borohrádek). Právě

odkoupení daných pozemků od státu, bylo odsouhlaseno
ZM k zařazení do rozpočtu města pro rok 2018.
Následovat by mělo biologické posouzení lokality,
vypracování projektové dokumentace a žádost o
poskytnutí dotace z Operačního programu životního
prostředí na revitalizaci vodní plochy a okolí písníku.
□
ZM
schválilo
vzhledem
k dobrému
hospodářskému výsledku města na konci roku 2017 a
přebytkům hospodaření minulých let mimořádnou splátku
úvěru, který byl v minulosti uzavřen s Českou spořitelnou
a.s. na projekt „Odkup areálu stavební výroby ŽPSV a.s.
v Borohrádku“. Touto mimořádnou splátkou bez poplatku
ve výši 5 667 500,- Kč město Borohrádek splatilo celý
úvěr a zbavilo se tohoto finančního závazku.
□
ZM schválilo dohody o vytvoření společného
školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává
ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, jejímž zřizovatelem je
město Borohrádek, pro plnění povinné školní docházky
žáků II. stupně s trvalým pobytem v obcích Žďár nad
Orlicí a Čermná nad Orlicí. Následně byla dle litery
zákona schválena Obecně závazná vyhláška Města
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Borohrádek č.2/2017, kterou se stanovila část společného
školského obvodu ZŠ pro obě výše uvedené obce.
□
ZM schválilo záměr podání žádosti o dotaci
z programu údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny na opravy chátrající ohradní zdi
hřbitova na Šachově. Jedná se o národní zemědělskou
dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
□
I přes zvyšující se náklady měst a obcí na
likvidaci a třídění komunálních odpadů (např. vlivem
zavádění recyklačních poplatků za sběr tříděných plastů,
zvyšováním poplatků za ukládání TKO na skládky…)
schválilo ZM Borohrádek zachování poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2018 ve stejné výši jako v roce 2017 tj. 550Kč/osobu a
rok (při zachování týdenní frekvence svozu).
□
V úterý 23. ledna 2018 očekáváme v našem městě
vzácnou návštěvu. Naše pozvání přijal hejtman
Královehradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Témat k diskuzi je mnoho, zajímají nás především
možnosti čerpání krajských dotací, krajské silnice a jejich
plánované rekonstrukce, otázky školství, dopravy,
zdravotnictví či pracovních příležitostí v kraji…
□
Ve spolupráci s Policií ČR byly zahájeny kroky
k odhalení neznámých osob, které si dlouhodobě pletou
soukromé lesní a zemědělské pozemky v katastru našeho

města s motokrosovou dráhou. Tito „motorkáři“ způsobují
svým jednáním nemalé škody nejenom na majetku města
a soukromých vlastníků, ale často i ohrožují svou
bezohlednou jízdou zdraví a životy našich spoluobčanů,
kteří pak oprávněně vznáší své připomínky a stížnosti.
□
Na základě vyhlášené výzvy byla do 10. 1. 2018
dána možnost právnickým osobám žádat o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Borohrádek na rok 2018.
Rozpočet na rok 2018 je ve fázi přípravy a musí být dle
zákona schválen nejpozději do 31.3. Každý zastupitel
města může předkládat své návrhy a priority. I vy občané
tak můžete oslovit své zastupitele, radní, předsedy komisí,
ředitele příspěvkových organizací. Vaše podněty a
připomínky rádi do projednávání rozpočtu zařadíme.
Všichni máme zájem naše město dále rozvíjet tak, aby se
nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj
volný čas a náš společenský a veřejný život byl naplněn.
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□
Závěrem mého příspěvku dovolte vážení čtenáři
tradičně několik poděkování, kterých není v případě
pomoci a dobře odvedené práce nikdy dost... Srdečně
děkuji členkám ASPV Borohrádek, seniorkám, které
skvěle reprezentovaly naše město na I. ročníku Festivalu
uměleckých činností seniorů ve Skřivanech. Moc děkuji
také ZŠ, MŠ, CZŠ, všem pořadatelům, účinkujícím a
zúčastněným všech kulturních adventních a vánočních
akcí, které se konaly v Borohrádku a na Šachově a těšily
se velkému zájmu diváků. Děkuji pánům Jiřímu Stárkovi

(autodoprava Stárek) z Vysokého Chvojna, který
sponzorsky bezplatně zajistil kácení a přepravu letošního
vánočního stromu a panu Jiřímu Bahníkovi ml. ze
společnosti TTV spedice spol. s. r. o. za bezpečné a
„hodinářsky“ přesné jeřábnické práce spojené s kácením a
instalací tohoto stromu a v neposlední řadě děkuji i panu
Nedvídkovi, panu Kašparovi a panu Pešanovi za
umožnění odběru elektrické energie pro potřeby
adventních trhů.
Přeji Vám všem krásný zimní čas a pohodový vstup do
nového roku…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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Informační servis městského úřadu

odchylka v metodice geofyzikálního průzkumu. Navržená
metoda MEU (multielektrodové uspořádání) byla po
prohlídce území (koleje, panely s železnými armaturami,
inženýrské sítě) nahrazena metodou MRS (mělkou
refrakční seismikou), jejíž výsledek by měl být přesnější a

Projekt: Analýza rizik staré ekologické zátěže na
lokalitě bývalého průmyslového areálu spol. ŽPSV ve
městě Borohrádek, CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_036/0002276
Město Borohrádek jako majitel bývalého průmyslového
areálu nechalo u společnosti ENVIREX, spol. s r.o.
vypracovat projektovou dokumentaci, která byla přílohou

která lépe určí rozhraní pokryv podloží a deprese a
porušené zóny v podloží. Cenově byly obě metody stejné.
Na základě vyhodnocení geofyzikálního průzkumu byly
situovány monitorovací a průzkumné vrty a vytipován
převládající směr proudění vody.
V květnu 2017 obdrželo město oznámení o registraci
projektu a rozhodnutí o poskytnutí dotace v maximální
výši 1.005.748,35 Kč.
Po schválení prováděcího projektu byly zahájeny
průzkumné práce geofyzikální a plynometrické, vrtné
práce – nevystrojené průzkumné vrty (ruční a strojní),
trvale vystrojené monitorovací vrty, hydrologické práce –
ověřovací čerpací zkoušky, vzorkovací práce, na něž

žádosti o dotaci v operačním programu životního prostředí
2014-2020, prioritní osa 3, specifický cíl 3.4, aktivita
3.4.2 – Realizace průzkumných prací a analýza rizik.
Cílem analýzy rizik bylo poskytnout komplexní informace
o rozsahu znečištění nesaturované zóny (stavební
konstrukce, podložní zeminy) a saturované zóny
v bývalém průmyslovém areálu společnosti ŽPSV,
posoudit a vyhodnotit reálná humánní a ekologická rizika.
Žádost o dotaci, administraci celého projektu a výběrové
řízení zajistila firma Klasik – stavební společnost s.r.o.,
Přerov. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma
AECOM CZ s.r.o., Praha, která 23. března 2017 po
podpisu smlouvy zahájila práce na vypracování
prováděcího projektu analýzy rizik. V něm byla navržena
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navazovaly laboratorní a geodetické práce.
Technický dozor provádění prací dle projektu zajišťovala
pro město firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.,
Chrudim. Práce byly ukončeny 22. září 2017 a jejich
výsledkem bylo předání analýzy rizik staré ekologické
zátěže na lokalitě bývalého průmyslového areálu.
Součástí analýzy je i v závěru hodnocení rizika a shrnutí
celkového rizika, ale i doporučení nápravných opatření.
Ve shrnutí celkového rizika se uvádí, že při stávajícím
způsobu využití území nebyla identifikována žádná
nepřijatelná rizika pro zdraví osob či přírodní ekosystémy.
V důsledku absence existujících rizik není potřebné
navrhovat aktivní sanační práce.
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Pokud bude areál využíván k průmyslovým, skladovým či
sportovním účelům, není předpoklad budoucích rizik pro
zdraví obyvatel, za předpokladu řádného nakládání
s odpady při revitalizaci areálu. Pokud by byl areál
revitalizován na obytnou zónu, je nutné řešit potenciální
rizika spojená s pěstováním domácích výpěstků na
zahradách, potenciálním rizikem z jímání pitné vody
v blízkosti současného vrtu HV-2, atp. V tomto případě by
mohla nastat určitá rizika karcinogenního působení
polyaromatických uhlovodíků, které se vyskytují v mírně
zvýšených koncentracích ve škvárovitých a popelových
navážkách a v podzemní vodě. Zmíněná potencionální
rizika v budoucnu je potřebné řešit v rámci projekce
revitalizace území zahrnutím správných postupů při
odstraňování odpadů a při návrhu způsobu využití území.
Vyhodnocení prací bylo provedeno formou analýzy rizika
a výsledky lze shrnout do následujících bodů:
- V zájmovém území nebyla potvrzena významná ohniska
znečištění nesaturované a saturované zóny.
- V zájmovém areálu jsou místy ropnými uhlovodíky
masivně kontaminovány pouze podlahy ve stavebních
objektech. Znečištění betonů místy přesahuje několika
řádově indikátory znečištění podle MP MŽP. Zdrojem
znečištění stavebních konstrukcí byly úniky škodlivých
látek během výroby v areálu.
- Nesaturovaná zóna je kontaminována ropnými
uhlovodíky buď těsně pod podlahami objektů, anebo se
místy vyskytuje i zvýšený obsah v hlubších zónách
nesaturované zóny, ale v takovémto případě byla
zjištěna kontaminace jen mírně zvýšená v porovnání
s indikátory MP MŽP. Jedná se pouze o lokální
znečištění.
- Zvýšené obsahy PAU (polyaromatické uhlovodíky) byly
v nesaturované zóně potvrzeny i mimo stavební objekty.
Předpokládá se, že zvýšený obsah je způsobem
přítomností škváry a popela, který se na mnoha místech
v navážkách vyskytuje.
- V případě podzemních vod nebyla zjištěna jejich
kontaminace. Výjimkou je malá oblast v okolí vrtu HV2, kde bylo zjištěno mírné překročení limitu pro pitné
vody benzo(a)pyrenem. Pokud by v blízkosti tohoto vrtu
mělo v budoucnu nastat jímání podzemních vod, je
potřebné do doby prokázání vymizení zvýšených
koncentrací
benzo(a)pyrenu,
zamezit
využívání
k pitným účelům.
- Analýzou rizik nebyly prokázány expoziční cesty, které
by prokazovaly negativní ovlivnění zdraví lidí či
ovlivnění ekosystémů. Vzhledem k absenci rizik nejsou
navrženy sanační práce.
- Stávající znečištění stavebních konstrukcí, zejména
podlah, není plošně rozsáhlé, spíše lokálního až
bodového charakteru, místy ovšem poměrně vysoké.
V rámci demoličních/ rekonstrukčních prací bude
potřebné pod odborným dohledem separovat vysoce
kontaminované betony a jako nebezpečný odpad
odstranit.
- Severní hranici areálu tvoří prudké z větší části
nezpevněné břehy Velinského potoka. Částečně se zde
vyskytují i navážky s popely, které jsou tokem snadno
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erodovatelné. Je vhodné této erozi zamezit zpevněním
břehů kamenivem, či jinými prvky s ohledem na
zachování přírodního rázu potoka.
Byla vypracována doporučení pro revitalizaci území, pro
vypracování projektové dokumentace demolice objektů,
jímek a kanálů s ohledem na způsob odstraňování odpadů
čistých, méně a vysoce kontaminovaných. Do doby
realizace
demoličních/rekonstrukčních
prací
je
doporučeno zajišťovat jejich údržbu, aby nedocházelo
k masivnímu zatékání a rozmývání kontaminace uvnitř
objektů.
Po demolici objektů je doporučena odtěžba zeminy se
zvýšenou kontaminací do hl. 1m, pokud budou plochy po
těchto objektech ponechány volné infiltraci srážek. Volné
plochy, které by mohly být v budoucnu využívány
k pěstování plodin, se doporučují zabezpečit a vylepšit
návozem čisté zeminy a ornice v mocnosti nejméně 0,4m.
Na základě předložené žádosti o platbu obdrželo město
dotaci ve výši 930.952,52 Kč. V současné době bylo ke
kontrole předloženo závěrečné vyhodnocení projektu, ke
kterému se kromě závěrečné zprávy analýzy rizik, jejíž
součástí jsou výsledky všech průzkumů, posouzení šíření
znečištění a hodnocení rizik, dokládala veškerá potřebná
vyjádření – stanovisko supervize, České inspekce
životního prostředí, Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje a Ministerstva životního prostředí.
Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého
průmyslového areálu je pro město důležitým dokumentem
pro rozhodování o dalším využití tohoto území, pro
demolice, případné rekonstrukce stávajících objektů a
připravovanou rekultivaci celého území.
/MěÚ/

Knihovna
Knižní novinky
Nazarov P.
Keleová-Vasilková T.
Vlasatá Z.
Grimmichová A.
Kellyová M.L.
Knausgard K.
Matharu T.
Langer F.
Myracleová L.
Butlerová D.H.
Brezina T.
Kinney J.
Maléřová Z.
Andělová R.
Končinský Š.

Aloha Molokai
Přítelkyně
Žlutý baron
Výtvarné radosti
Kulka
Můj boj 2
Učedník a válečný Mág
Bratrstvo bílého klíče
Třináct-Neobyčejný deník
obyčejné holky
Strašidelná knihovna –
Ztracený duch
Dům pekelného Salamandra
Deník malého poseroutky –
Výprava za teplem
Proč kluci milují fotbal
Poznáváme domácí mazlíčky
Překlep a Škraloup

Změna výpůjční doby od 1. 2. 2018
každé úterý
13.30 – 16.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.c
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Vzpomínka
Co jiného Ti dát, jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 3. 1. 2018 uplynulo 25 let od
odchodu našeho milého manžela, tatínka a
dědečka pana Josefa Bajera.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 7.2.2018 uplyne rok, co nás navždy
opustila naše drahá dcera, sestra, teta
a babička paní Iva Sýkorová
(rozená Andresová).
S láskou stále vzpomíná celá rodina

ZUBNÍ POHOTOVOST ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
20.01. MUDr. Seidlová Zdenka
494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
21.01. MUDr. Skřičková Zdena
494 515 695
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
27.01. MUDr. Stejskalová Věra
494 381 263
Zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
28.01. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
03.02. MUDr. Světlík Filip
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
04.02. MUDr. Štulík Richard
494 515 693
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
10.02. MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
11.02. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
17.02. MDDr. Tomáš Jan
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
18.02. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
24.02. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
25.02. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
03.03. MUDr. Nentvichová Eva
494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
04.03. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
10.03. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
11.03. MDDr. Borůvková Veronika 494 622 114
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
17.03. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
18.03. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
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Změny v provozu sběrného místa odpadu v r. 2018
- Končí možnost ukládání stavební suti. Pro ukládání
tohoto odpadu se musí občan obrátit na firmy zajišťující
nakládání s tímto odpadem, jako je příkladně ODEKO
s.r.o. Týniště nad Orlicí t: 494 320 433 a podobně.
- Končí možnost ukládání použitých pneumatik. Nově se
pneumatiky odevzdávají pouze na místech zpětného
odběru. Tato místa jsou uvedena na stránkách
Ministerstva životního prostředí v sekci Zpětný odběru
výrobků
v bloku
Pneumatiky
a
oleje,
na
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.
Pro nás jsou případné nejblíže dostupné AGRICO s.r.o
Týniště nad Orlicí, GUMMYLAND s.r.o. Častolovice,
KUHN – Bohemia a.s. Kostelec nad Orlicí, Auto Palme
Třebechovice nad Orlicí, Autoservis Josef Hodoval
Rychnov nad Kněžnou atp.
Tato síť sběrných míst se neustále rozšiřuje, proto
doporučujeme pro aktuální situaci vždy navštívit výše
uvedené stránky.
Děkujeme, že třídíte a zároveň děkujeme za pochopení
ohledně výše uvedených opatření.
Dejte pneumatice druhou šanci
Zpětný odběr pneumatik – jak to funguje?
Vážení spoluobčané, možná jste si někteří z Vás povšimli,
že město vydalo před koncem roku informaci o ukončení
možnosti, odevzdávání použitých pneumatik do sběrného
místa odpadu v areálu bývalé ŽPSV.
Toto opatření nastalo v souvislosti s legislativní změnou a
možností pneumatiky odevzdat bezplatně v rámci
zpětného odběru na místě prodeje, pneuservisu a
autoservisu, a to bez ohledu na značku či nákup. Pokud
začneme tuto možnost plně využívat, sníží se tak celkové
náklady na likvidaci odpadu. Pneuservisy, autoservisy a
místa prodeje pneumatik jsou přirozená místa zpětného
odběru – ne však sběrné dvory. Místa zpětného odběru
zřizují povinné osoby (výrobci a dovozci pneumatik).
Jejich seznam najdete na stránkách: Ministerstva
životního prostředí v sekci Zpětný odběru výrobků
v bloku
Pneumatiky
a
oleje,
na
http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Na tomto webu lze
získat informace o nám nejbližších místech zpětného
odběru. Krom zde uvedených míst bezplatně sváží
pneumatiky i provozovatel kolektivního systému Eltma
jejichž místa zpětného odběru najdete na na stránkách
www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Zadáním názvu
města si jednoduše najdete nejbližší sběrné místo. Nás zde
mohou příkladně zajímat společnosti, AGRICO s.r.o
Týniště nad Orlicí, GUMMYLAND s.r.o. Častolovice,
KUHN – Bohemia a.s. Kostelec nad Orlicí, Auto Palme
Třebechovice nad Orlicí, Autoservis Josef Hodoval
Rychnov nad Kněžnou atp. I tato síť sběrných míst se
neustále rozšiřuje, proto doporučujeme pro aktuální
situaci vždy navštívit výše uvedené stránky.
Vaše pneumatiky již dosloužily a plánujete jejich přezutí?
Nenechávejte si je doma. Ušetříte si místo v garáži a
nemusíte za pár let řešit, kam s nimi.

Zpravodaj 1/2018

Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí
občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí,
aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět
výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či
dokonce v lese, nebo na černé skládce. Pneumatiky
odevzdávejte vždy bez disků.
Zpracovatel odevzdané pneumatiky případně rozdrtí na
menší části, které se dále zpracovávají např. jako
dopadové plochy dětských hřišť, sportovišť a tlumící
podložky. Pneumatiky se v určitém množství využívají i
jako zdroj energie. Platí tedy, že vybrané pneumatiky jsou
zpracovány ze 100 % a nekončí na skládkách jako
nepotřebný odpad bez dalšího využití.
Třídíte odpad? Tak proč netřídit i pneumatiky? Dejte
pneumatice druhou šanci a odevzdejte je na to správné
místo – na místo zpětného odběru. Děkujeme, že společně
pomáháte vytvářet lepší svět.
Zdeněk Cablk

jejich pracovního působiště. Konference Cesta ke škole
21. století v Novém zámku v Kostelci pak dala školám
příležitost ukázat veřejnosti, v čem jsou dobré a čím se
odlišují a znovu vnesla do našeho území témata, o kterých
je dobré se bavit.
A jaké jsou ohlasy z regionu? „Pro nás byly aktivity
MAPu zdrojem poznání, sdílení zkušeností a dalšího
vzdělávání. Na základě spolupráce v rámci MAP vzniklo
v naší škole mnoho nových aktivit, nápadů a plánů.
Projekty jsou šité na míru potřebám škol a pomáhají řešit
jejich problémy,“ řekla Jitka Kadrmasová z Církevní
základní školy.
„Díky MAP jsem se blíže poznala se zástupci institucí,
které se týkají mých dětí a mohla s nimi promluvit jako s
lidmi a ne formálně jako se zástupci instituce. Pomohlo
mi to pochopit jejich motivaci a záměry v situacích, kdy
jsem nerozuměla jejich jednání. Zároveň jsem si ujasnila,
že není v jejich moci změna, kterou bych si ve školství
přála a rozhodla jsem se jednat sama. Na jednání pracovní
skupiny jsem se seznámila s jednou kolegyní, se kterou
jsme vytvořily projekt (technologického klubu), který by
mohl té mnou požadované změně napomoci,“ řekla Jana
Zaňková, zástupkyně rodičů v pracovní skupině.
Další informace k místnímu akčnímu plánu, který
realizuje
MAS
NAD
ORLICÍ,
najdete
na
http://map.nadorlici.cz/kostelecko/
Jana Fajfrová
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související s
jejich porušením na úseku cestovních dokladů

Naše škola, to je škola!
19. prosince 2017/ Kostelecké Horky - Spolu s Vámi už
druhým rokem diskutujeme o kvalitě vzdělávání a
společně hledáme cesty, jak na to. Děkujeme Vám Místní akční plán vzdělávání pro Kostelecko,
Třebechovicko a Černilovsko.
Co se nám podařilo? Otevřeli jsme debatu v území a
posbírali spoustu zajímavých námětů od vás, rodičů,
učitelů, starostů, ředitelů, odborníků i dětí. Dozvěděli
jsme se, co by se dalo dělat pro zlepšení úrovně
vzdělávání. Sebrané náměty a potřeby jsme začali
realizovat a v plné šíři je rozvineme v následujících
čtyřech letech v navazujícím projektu s podporou EU a
MŠMT.
Žáci z obou borohrádeckých škol se spojili na setkání
žákovských parlamentů s dalšími čtyřmi týmy a ve
spolupráci a sdílení dobrých zkušeností budou pokračovat
na jarním setkání v Kostelci nad Orlicí.
Také jsme na pravidelných setkáních ředitelů propojili
školy, a školy se starosty. Zvláště důležité to bylo
v obcích, kde komunikace mezi úřadem a školou
v poslední době chyběla. O aktuálních palčivých
tématech, která hýbají českým školstvím, se hovořilo u
kulatých stolů učitelů s odborníky na inkluzi, se zástupci
orgánů sociálně-právní ochrany dětí a České školní
inspekce.
Výhodou bylo i to, že vzdělávací semináře, šité na míru
pracovníkům ve vzdělávání, se konaly v místě nebo poblíž
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§ 32, odst. 1) Držitel je povinen
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit
cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením
nebo zneužitím,
b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní
doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu,
zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání
orgánům policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o
odevzdání cestovního dokladu.
(2) Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu,
odcizení, zničení cestovního dokladu anebo jeho nález
orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě
kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru
policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě,
odcizení nebo zničení cestovního dokladu a současně
oznámí tuto skutečnost včetně jména, popřípadě jmen,
příjmení, data a místa narození držitele obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.
(3) Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně
ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho
nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li
jinak mezinárodní smlouva. Zastupitelský úřad vystaví
držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení
cestovního dokladu a současně bezodkladně oznámí tuto
skutečnost v rozsahu uvedeném v odstavci 2 orgánu
příslušnému k vydání cestovního dokladu.
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§ 33, odst. 1) Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je
povinen jej neprodleně odevzdat orgánu příslušnému k
jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, nejbližšímu
útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu. Tuto
povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad
osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého,
popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo odcizení cestovního
dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo
jej získá zpět jinou cestou.
výňatek ze zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů
zpracovala: Slezáková Helena, MěÚ Kostelec nad Orlicí
KURZY ANGLIČTINY
již 17. rokem
www.jcaj.cz

kdy se sešli a společně si zasportovali sousedé ze
Šachova.
V příštím roce chceme s naší šachovskou tradicí
pokračovat a zvolili jsme již pevný termín našeho turnaje
– poslední sobotu v listopadu.
Čert s Mikulášem chodili po Šachově
Mikuláš, čert a anděl navštívili v neděli 3. prosince 2017
šachovské děti. Dětem nadělili sladkosti, ale protože se u
každého nějaký ten hříšek najde, dostaly děti i kousek
uhlí. Tato tradice se na Šachově dodržuje již dlouhé roky.
Adventní koncert
V sobotu 16. prosince 2017 proběhl v šachovském kostele
Nejsvětější Trojice již tradiční adventní koncert.
S Prausovým pěveckým sborem letos vystupovali žáci

 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.
 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

Osadní výbor Šachov
Ping-pongový turnaj na Šachově
V sobotu 2. prosince 2017 se konal na Šachově na
ekofarmě Bílý mrak již 3. ročník ping-pongového turnaje.

Zúčastnilo se ho 18 hráčů a velké množství malých i
velkých fanoušků. Loňské prvenství obhájili Martin
Pajskr a Andrea Filipková. Byl to příjemně strávený den,
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ZUŠ Rychnov nad Kněžnou – soubor I flauti matti
s uměleckou vedoucí Mgr. Lucií Martinů a děvčata
z oboru sólový zpěv, které doplnil mladý student Radek
Janko hrou na zrestaurované varhany našeho kostela.
Celý koncert měl velký úspěch a přispěl tím k navození té
pravé vánoční atmosféry. Tu podpořil i rozsvícený
vánoční strom na šachovské návsi, u kterého se podávalo
již tradiční pohoštění.
Osadní výbor Šachov

Domov důchodců
Podzim utekl jako voda a než jsme se nadáli, je tu zima a
s ní i konec roku 2017.
Stejně jako každý rok se podzim v našem domově nesl
v duchu pečlivých příprav na Vánoce. Naši klienti spolu
s volnočasovou
pracovnicí
připravovali nejen výzdobu, ale
především malé dárečky pro své
blízké.
A
abychom
měli
podzimní dny pestřejší, pozvali
jsme k nám pana Petra Kubce a
jeho
kolegyni
s hudebním
programem „Ta naše písnička
česká“.
Během
vystoupení
zazněly oblíbené a známé
písničky, které mají klienti moc
rádi a které si spolu s hudebníky
mohli i zazpívat.
Prosinec vždy začíná Mikulášskou nadílkou, po které
následuje taneční zábava. Letos byla účast tak hojná, že

Zpravodaj 1/2018

nám nezbylo mnoho prostoru pro tanec. Ani to nám ale
nevadilo, protože i tak byla nálada úžasná. Hudba

manželů Vávrových nás vždy dobře naladí a nejinak tomu
bylo i tento rok.
Poslední hudební akcí v tomto roce bylo vystoupení
skupiny Klapeto, která k nám přijela v neděli 17. prosince
z Náchoda. Toto úžasné představení pro nás uspořádal

nám darovala nejen kulturní zážitky, ale našim klientům
také mnoho radosti z dalších dárků a z pozornosti, které se
jim prostřednictvím tohoto projektu dostalo. Všem ještě
jednou moc děkujeme.
Také během letošního roku pokračovala naše spolupráce
s panem farářem Kunertem, který v našem domově každý
měsíc sloužil pravidelnou bohoslužbu, za což mu patří
velký dík.
Dále bychom chtěli poděkovat dětem ze ZŠ TGM
v Borohrádku, které našim klientkám vyrobily krásná
přáníčka ke Dni matek a před koncem školního roku
k nám do domova přišly předvést zhudebněnou pohádku
O Šípkové Růžence.
Děti z místní Církevní základní školy našim obyvatelům
vyrobily přáníčka k Vánocům a na oplátku od nás dostaly
záložky, které vyrobili naši klienti při pracovních
terapiích. Dětem za přáníčka také moc děkujeme.
Na závěr si dovoluji popřát všem našim klientům, jejich
rodinám a blízkým a také našim zaměstnancům úspěšný,
pohodový a šťastný rok 2018.
Blanka Frumarová

Myslivecký spolek Borohrádek
Na základě dobré dlouhodobé spolupráce s městským
úřadem Borohrádek a obecním úřadem v Čermné nad
Orlicí vyšli místní myslivci opět vstříc a zajistili nátěry

Český rozhlas v rámci projektu Ježíškova vnoučata, do
něhož jsme se velmi rádi zapojili. Celou akci moderovali
redaktoři Tomáš Peterka a Blanka Malá a kromě nich nás
nezajištěných kultur (mazání terminálních vrcholů
stromečků repelentními přípravky proti okusu zvěří)
v městských a obecních lesích. Touto brigádní činností

navštívili i vedoucí programu rozhlasového studia paní
Lada Klokočníková a ředitel Českého rozhlasu Hradec
Králové a Pardubice Mgr. Jiří Kánský. Během akce
proběhlo také překvapivé a dojemné setkání jedné
z našich obyvatelek, která se potkala se svými bývalými
kolegy, neboť v rozhlase před odchodem do důchodu
pracovala. „Klapeťáci“ hráli písničky na přání nejen
našich klientů, ale i hostů z rozhlasu. Ježíškova vnoučata
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byly opět ušetřeny nemalé finanční prostředky z obecních
rozpočtů.
První sobotu v lednu 2018 uspořádali členové MS
Borohrádek tradiční naháňku na divoká prasata. Tohoto
lovu se zúčastnilo téměř šedesát myslivců a honců a to
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nejen místních, ale i přespolních. Celý den vládlo krásné
slunečné počasí, přátelská nálada a podařilo se ulovit tři
divočáky. Lov, kterým celoroční práce vrcholí, je pro
myslivce jakousi třešničkou na dortu. I ten však má svá
pravidla. Počet střelené zvěře se odvíjí od plánu chovu a
lovu, který schvaluje odbor životního prostředí.
Podmínkou je, aby byl zachován takzvaný kmenový stav.
Proto se také každý rok provádí jarní sčítání. Při lovech by
mělo platit vždy pravidlo, že myslivec neloví proto, aby
lovil, ale loví proto, aby choval a koneckonců také
dodržoval i mysliveckou etiku…
Za Myslivecký spolek Borohrádek
jednatel – Mgr. Martin Moravec

Kulturní rubrika
Adventní trhy
Čekaní na vánoční svátky jsme si, jako již dva předešlé
roky v našem městě, mohli zpříjemnit návštěvou
adventních trhů spojenou s tradičním rozsvěcením
vánočního stromu. Místem konání bylo již tradičně

náměstí města Borohrádek, kde nechyběly krásně
vyzdobené stánky, bohatá světelná výzdoba a vůně
svařeného vína. Tuto krásnou atmosféru jsme mohli
načerpat první adventní sobotu 2. prosince 2017 od 14:00
hodin. Kdo zavítal, mohl ochutnat nejrůznější sladké i
slané dobroty, horké nápoje a při tradičních vánočních

koledách a vystoupení hudební skupiny DUHA music,
nasávat vánoční náladu.
Nazdobené stánky nabízely mimo jiné šperky, vyřezávané
ozdoby, domácí mýdla, přáníčka, peněženky, tašky a
čepice. Dále produkty ze zeleniny, domácí koření, sušené
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ovoce nebo smažené bramboráky. Zakoupit jsme si mohli
i jmelí, adventní věnec či jinou dekoraci.
Velmi příjemným zpestření pro návštěvníky trhů byla
účast kováře, pana Davida Vašátka z Dubí, který
předváděl ukázky své rukodělné práce.
Během doprovodného programu jsme mohli vidět
vystoupení dětí z mateřské školy, církevní školy, základní
školy TGM a žáků ze ZUŠ Týniště nad Orlicí, se kterými
jsme si mohli společně zazpívat.
Vánoční trhy vyvrcholily v 17 hodin proslovem pana
starosty a slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Lehce mrazivé počasí dokreslovalo vánoční atmosféru.
Dle hojné účasti návštěvníků se naše adventní trhy opět
vydařily.
Adventní koncert v Borohrádku
V kostele svatého Michaela Archanděla v Borohrádku se
v pátek 8. prosince konal adventní koncert. V první
polovině koncertu zazněly nejznámější koledy v podání
sdružení TRIO PERPETUO, tří děvčat, která studují
konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Jejich hra na flétny a
klavír navodila v kostele tu správnou vánoční atmosféru.
Na tu v druhé polovině koncertu navázal varhaník
Bc.Martin Beran, který nechal rozeznít varhany našeho
kostela skladbami Johana Sebastiana Bacha, Tomase
Albinoniho, Bohuslava Matěje Černohorského či Ennio
Morriconeho.
Závěrem pan varhaník za hudebního doprovodu děvčat
z Tria Perpetua rozezpíval celý kostel vánoční písní
„Narodil se Kristus Pán“.
Koncert měl úspěch, posluchači odcházeli vánočně
naladěni. Těšíme se na setkání při koncertech v roce 2018.
Adventní koncert ZUŠ Týniště n. Orlicí a její pobočky
v Borohrádku
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se v městském kině
v Borohrádku konal koncert žáků Základní umělecké

školy Týniště nad Orlicí, její pobočky působící v ZŠ TGM
v Borohrádku.
Pod vedením svých učitelů si malí hudebníci, zpěváci i
tanečníci připravili jako již tradičně pestrý a zajímavý
program k právě probíhajícímu období adventu.
Krátce po osmnácté hodině ve zcela zaplněném sále kina
vyslechli přítomní první číslo programu. Díky pestrosti
jednotlivých hudebních oborů ve škole zastoupených byl
pro posluchače koncert plný milých překvapení, což
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nejednou ocenili srdečným potleskem. Vystoupilo téměř
padesát účinkujících a z reakcí bylo patrné, že jak pro ně,
tak pro posluchače v hledišti byl koncert radostí a
potěšením a přispěl tak ke sváteční atmosféře
předvánočních dnů.
První Tříkrálový koncert v Borohrádku.
Město Borohrádek se jako pořadatel a iniciátor po jednání
se zástupci Římskokatolické farnosti Borohrádek rozhodlo
uspořádat dosud netradiční Tříkrálový koncert a to právě
v prostorách kostela sv. Michaela Archanděla. Jedinečnost
dochované výzdoby raně barokního kostela a fakt, že se
zde nacházejí v roce 2016 zrekonstruované varhany, vedly
pořadatele k hledání vhodného programu koncertu, jehož
termín byl plánován na 4. ledna 2018.
Nakonec došlo k jednání s organizační vedoucí
Smíšeného pěveckého sboru SMETANA z Hradce
Králové – se sbormistrem Janem Jiráčkem. Tento sbor má
bohatou historii a v roce 2017 oslavil 90 let od svého
založení. Do Borohrádku si pro posluchače, pro umocnění
hudebního zážitku přivezl dvě sólistky, kterými byly Jana
Lesná-soprán a Markéta Štefaniková-alt. Na varhany pak
doprovázel koncertní mistr magistr Václav Uhlíř.
Během večera zazněly varhanní improvizace na vánoční
téma, barokní koledy, výběr z díla
A.V. Michny
z Otradovic a z České mariánské muziky.
Celý koncert se nesl v duchu doznívající vánoční nálady a
ti, kdo si našli čas a přišli si jej poslechnout, jistě
odcházeli s pocitem příjemného zážitku. A posluchači
zaplněný kostel svědčil o tom, že jich nebylo málo.
Kulturní komise

Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Projekt Poznáváme památky pokračuje
Ve středu 29. listopadu jsme se vydali za další historickou
památkou, tentokrát na státní zámek Náchod, kde nás v

předvánoční atmosféře přijal sám pan správce. Měl sice
plné ruce práce, totiž zkontrolovat, jak služebnictvo
vyzdobilo pokoje, zda je napečeno a vše nachystáno pro

14

příjezd pana vévody, přesto nás pozval na společnou
prohlídku. A tak jsme se přenesli asi o dvě stě let zpátky,
poznali staré zvyky, ochutnali vánočku i muziku, dokonce
jsme si společně zazpívali. Toto předvánoční pohlazení po
duši jsme zakončili krátkou prohlídkou náchodského
náměstí.
Velké poděkování patří panu učiteli Koudelkovi, který vše
zorganizoval a jistě už přemýšlí o dalším pěkném výletě.
Budeme se těšit.
Mgr. Jaroslava Vošlajerová
Vydání prvního čísla školního časopisu
Členové mediálního kroužku se v tomto školním roce
nevěnují pouze natáčení videí, ale také se rozhodli
vytvořit časopis přibližující dění na naší škole. Na
webových stránkách školy www.zsboro.cz si můžete
stáhnout první číslo ve formátu PDF. Každá třída také
časopis obdržela v tištěné podobě. Příjemné počtení :)
Mgr. Michal Přibyl
Dne 5. prosince 2017 na návštěvu dorazili Mikulášové,
andělé a čerti
Každým rokem se skupina žáků 9. ročníku vypravuje na
mikulášskou návštěvu do mateřské školy a poté nechybí
nakouknutí do tříd v naší škole.
Kostýmy
a
masky
se
deváťákům opravdu vydařily Mikulášové
byli
důstojní,
andělé
půvabní
a
čerti
strašidelní. Nechyběly drobné
sladkosti pro hodné děti, ale i
připravené pytle pro ty méně
hodné:-).
Po návratu nebeských a
pekelných postav do reálného
světa zůstaly po celé škole
saze, třpytky a dokonce se našly i andělské vlasy:-).
Dopoledne jsme si všichni opravdu užili.
22. vánoční akademie
Dne 20. prosince 2017 se v ZŠ TGM Borohrádek
uskutečnila již 22. vánoční akademie. Diváci zaplnili aulu
školy a ochoz v prvním patře do posledního místa.

Moderování akademie měli na starost deváťáci, kteří
vtipně a výstižně uváděli jednotlivá čísla a během
podvečera i zazpívali. Žáci první třídy se představili jako
malí čertíci, chlapci z druhé třídy se jako čerti ocitli
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v pekle a z pódia je po chvíli vyhnali něžní andělé
v podání jejich spolužaček. Třeťáci nás pozvali do
pravěku a do džungle, čtvrťáci si připravili scénky
s hláškami ze známých filmů, páťáci připomněli, jak se

slaví Vánoce jinde i jak může vypadat jeden adventní
podvečer v české rodině.
Líbila se i vystoupení žáků druhého stupně – šesťáci
divákům připomněli muzikál Pomáda a zahráli si na piráty
z Karibiku. Žáci VII. A pozvali přítomné na koncert

známých hudebníků – dorazili Lunetici, Karel Gott
s Darinkou, Spice Girls, ale i Justin Bieber a řada dalších.

královskou korunu hamižný Vincek, ale skromný Jožin.
V pohádce Stvoření světa žáci VIII. B s nadsázkou
vyprávěli nejen o stvoření Adama a Evy.
Borohrádečtí jsou výbornými sportovci, což potvrdili žáci
3. až 9. ročníku při párové akrobaci a při ukázce
parkourových dovedností. Dívky ze všech ročníků se
představily při aerobiku a vystoupili i členové tanečního
kroužku.
Píseň Hallelujah v podání dívek ze šestých tříd byl
důstojnou tečkou předvánočního programu školy.
Děkuji všem, kteří se na úspěšném průběhu akademie
podíleli, děkuji za výbornou týmovou spolupráci, bez
které by skvělý výsledek nebyl možný.
Mgr. Iva Přibylová
Žákovský parlament
Náš školní parlament obnovil pravidelnou činnost po
návštěvě akce s názvem Setkání školních parlamentů v
Třebechovicích pod Orebem, kde vybraní zástupci našeho
týmu byli poučeni o jeho správném fungování. Od té doby
se scházíme každý týden střídavě ve středu a v pátek. Z
každé třídy od 3. až do 9. ročníku jsou zvoleni dva
zástupci, kteří jsou přítomni na každé schůzce. Celkový
počet našich "parlamenťáků" činí 24 žáků. Na našich
schůzkách se zabýváme návrhy na pořádání různých akcí
na naší škole, které jsou následně námi projednávány. V
nedávné době jsme uspořádali první větší akci v tomto
školním roce. Do každé třídy či části školy byly umístěny
krabičky, do kterých žáci vzhazovali smajlíky usměvavé, neutrální nebo záporné, a to podle toho, jak se
v dané části školy cítí. Následně jsme výsledky sečetli a
projednali, proč mají některá místa horší hodnocení a co
se s tím může dělat. V dalším období plánujeme třeba
pyžamový den, který se uskuteční 1. února, nebo den
naruby chystaný na závěr března.
Tomáš Fuchsa, 9.B. předseda žákovského parlamentu

Církevní základní škola
Adventní tvoření
Adventní tvoření je na naší škole již tradiční akcí, která
otevírá ten krásný předvánoční čas. V pátek 1. prosince
2017 se na naší škole sešlo mnoho dětí, rodičů i prarodičů,
aby nasáli vánoční atmosféru. Po škole zněly vánoční
koledy a celá voněla vánočním cukrovím a vánočkami. Na
jednotlivých pracovištích si mohli návštěvníci vyrobit
svícny, věnce s přízdobami, andílky, upéci si vánočku
nebo si koupit vánoční ozdoby a květiny.
Každý si ze školy odnášel spoustu výrobků a hlavně
dobrou náladu s vánočním nádechem.

Jak by mohla vypadat vyučovací hodina, ukázali chlapci a
dívky z VIII. A.
O hudební vystoupení se postarali saxofonisté Natálie
Čejková a Ondřej Molnár a na flétnu zahráli třeťáci bratři
Hemelíkovi a Karin Enžlová.
Na vánoční akademii nemohou chybět pohádky. V
pohádce Dva tovaryši v podání žáků VII. B nezískal
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Adventní trhy
Než se rozsvítil borohrádecký vánoční strom, náměstí se
na celé odpoledne proměnilo v tržiště plné stánků
s rozličným zbožím i voňavými dobrotami. I v rámci naší
školy byly připraveny dva stánky. V prvním stánku bylo
možné ochutnat křehkou štolu, voňavou vánočku a zahřát
se punčem a horkým bio moštem. Ve druhém bylo možné
vybrat si vánoční dekorace nebo dárečky pro naše blízké
například pletenou čepici, háčkované tašky, šperky apod.

Zpravodaj 1/2018

Všechno nabízené zboží bylo možné označit značkou
„hand made“, protože pocházelo z dílen rodičů žáků i
jejich příbuzných. Nezahálely ani paní učitelky, které
s vervou pekly, aranžovaly a zdobily. Prodalo se téměř
vše, k radosti žáků i pracovníků školy. Věříme, že i
k potěšení všech našich adventních zákazníků. Výtěžek
z prodeje je určen na rozšíření školní knihovny.
Vánoční strom v Borohrádku
Děti
se
začínají
těšit
na
Vánoce
již
s
příchodem adventního času. Ten, mimo jiné, přináší i

mnoho
zajímavých
akcí,
kterých
se
rádi
účastníme. Jednou z nich je již tradiční rozsvěcení
vánočního stromu. Do programu se i letos zapojili žáci
naší školy. Pod taktovkou paní učitelky
Voglové
zazpívali adventní písně s výzvou Marka Ztraceného
„…tak zavři oči a přej si co chceš, snad se něco stane…“.
Rozsvítili čtyři adventní svíce v krátké dramatizaci a
zamyšlení na téma, že advent přináší lidem především
naději.
Živý Betlém
O Vánocích se říká, že jsou nejkrásnějšími svátky v roce.
A proto již potřinácté jsme pro Vás rádi připravili na
závěr adventu Živý Betlém. Tentokrát nás při tvorbě

scénáře inspirovalo výročí narození i úmrtí malíře Josefa
Lady. Betlém se proto stavěl v rodných Hrusicích, kde se
za pomoci sousedů a spolužáků malé Evičky a Alenky
Ladových vytvořil krásný model pro obraz, podle kterého
pan Lada namaloval svoje dílo. Vše bylo doprovázeno
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zpěvem koled, bečením, dupáním, mečením a kejháním
živých zvířat, a také rošťárnami kocoura Mikeše. Našemu
"Ladovskému Betlému" tentokrát nechyběl ani sníh.
Dobrou náladu letošním návštěvníkům přinesla již
tradiční kavárnička, kde si s milou obsluhou mohl každý
posedět, popovídat při kávě, čaji a výtečných pečených
dobrotách nebo se jen tak na chviličku zastavit a
poslechnout si vánoční písně. Komu se nechtělo sedět,
mohl si prohlédnout celou školu a vyslechnout odborný
výklad o naší škole. Toto středeční odpoledne bylo totiž
zároveň i Dnem otevřených dveří. Děkujeme všem za
návštěvu, bylo nám s vámi hezky a už teď se těšíme na
příští rok!
Další velké poděkování patří Ing. Jiřímu Motyčkovi
z Farmička.cz, Nová Ves za postavení ohrad, půjčení
oveček plemene Skuddo a za krásné fotky. Manželé
Susovi z Ekofarmy Bílý Mrak zapůjčili hejno hus, pan
Jaroslav Rázek z Život s koněm, z.s. - nezisková
organizace přivezl poníky a rodina Vernerových z Velin
půjčila králíčka Sněhurku. Pódium postavila firma AL
Lešení společně s Jakubem Jindrou, Jaroslavem
Kolaříkem, Milanem Klívarem a Petrem Jílkem. O
ozvučení scény se postaral Pavel Dyntar.
Logická olympiáda – krajské kolo
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. Do krajského kola
v Hradci Králové postoupil i Šimon Trávníček z naší
školy a získal krásné 6. místo. V jeho kategorii se
zúčastnilo 52 řešitelů. K tomuto výsledku mu
blahopřejeme!
Matematická olympiáda
Ve čtvrtek 14. prosince se v naší škole uskutečnilo školní
kolo matematické olympiády
pro žáky pátých tříd. Zúčastnili se jí tři žáci z 5. třídy. Do
okresního kola v Rychnově nad Kněžnou se probojoval
Šimon Trávníček.
Naše sportovní úspěchy
Na konci listopadu se družstvo našich dětí zúčastnilo
turnaje ve vybíjené v Kostelci nad Orlicí. Zde obsadilo 7.
místo. V pondělí 27.11.2017 se družstvo chlapců
zúčastnilo okresního kola ve florbalu v Rokytnici v
Orlických horách. Chlapci zabojovali a umístili se na 7.
místě. V pondělí 4. 12. 2017 se také děvčata vydala na
okresní kolo ve florbalu do Dobrušky. Věděli jsme, že nás
tam čekají těžké soupeřky, ale naše děvčata se nezalekla a
umístila se na krásném3. místě.Naše škola se dlouhodobě
zaměřuje na sportovní aktivity a tyto úspěchy nám dělají
radost. Děkujeme všem sportovcům za reprezentaci školy.
Příklady dobré praxe-návštěva pedagogů ze ZŠ Vamberk
V listopadu a v prosinci naši školu postupně navštívilo
osm učitelek ze ZŠ Vamberk za účelem získání zkušeností
s inkluzí. Všechny školy jsou od září 2016 inkluzivní,
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naše škola se inkluzí zabývá od roku 2003. Po dobu pěti
let jsme byli také pilotní školou MŠMT. V současné době
naši pedagogové o inkluzi přednášejí na různých fórech a
seminářích. Inkluze pro nás znamená rovné šance pro
všechny. Je to zakotvené i ve vizi školy: otevřené,
tolerantní a bezpečné prostředí s novými šancemi pro
všechny. Chceme, aby naši žáci byli zodpovědní,
cílevědomí a zároveň šťastní. Protože pracujeme
moderními metodami, dále se vzděláváme, máme výborné
materiální vybavení a snížený počet žáků ve třídách,
můžeme poskytnout všem žákům odpovídající péči.
Pedagogičtí pracovníci z Vamberka se byli podívat
v hodinách, dále jsme se věnovali diskuzi, příkladům
z praxe i jednotlivým problémům a úskalím, se kterými se
ve Vamberku potýkají. Seznámili jsme je s našimi
metodami práce, s aktivitami školního supervizora a
ukázali jim pomůcky. Inkluze je krásná myšlenka, která je
v praxi realizovatelná pouze za předpokladu, že je splněno
mnoho podmínek. Je však povinná pro všechny: i pro ty
školy, které pro ni zatím podmínky nemají. Tato návštěva
ukázala, že cesta pro učitele, kteří s inkluzí nemají mnoho
zkušeností, bude náročná. Ve Vamberku jsou pedagogové,
kteří se chtějí učit a dělat svou práci stále lépe.
Bylo to velmi milé a přínosné setkání, což potvrzují i
slova zástupkyně ředitelky Mgr. Jitky Chárové:
„Děkujeme za sdílení zkušeností, byly jsme z Vaší školy
nadšené. Některé metody si přeneseme do své praxe.
Cenné pro nás byly i konkrétní rady ohledně
poradenských zařízení. Vzhledem k tomu, že máme ve
třídách mnohem více žáků, je naše práce složitější. Celé
setkání bylo velmi obohacující.“
Tříkrálová sbírka 2018 v Borohrádku
Letos poprvé proběhla sbírka ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Borohrádek, kteří nám pomohli
s koledováním. Na území Borohrádku a Šachova bylo
vykoledováno 30.239 Kč.
Ráno v 9,00 hodin vyrazilo 6 skupinek králů v doprovodu
dospělých do města, kde přály lidem vše dobré v novém
roce, nesly symbolické dary a mluvily s nimi o záměrech
sbírky. Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně
putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o
různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Většina
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly
vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na
rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů
obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva
pro případ humanitárních katastrof.
V případě Farní charity Rychnov nad Kněžnou je
konkrétní rozdělení plánované takto:
vybavení chráněného pracoviště, zřizovatel: Sdružení
Neratov, o. s. 30 000,- Kč, mimořádné situace: krytí
nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní,
požárů apod. 9000,- Kč, přímá pomoc a náklady s ní
spojené (konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu
působnosti FCH RK - rodinám s více dětmi, které žijí
dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu,
rodinám s postiženým dítětem 45 000,- Kč, obnova
vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad
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Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací
služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a
kombinovaným postižením 201 000,- Kč, dar na realizaci
humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii:
kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské
večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka,
výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum 15 000,Kč.
Sbírka v Borohrádku je pro nás akcí, kdy můžeme pomoci
potřebným a zároveň si popovídat s obyvateli města, kteří
na koledníky čekají a často pro ně mají nachystané
občerstvení a koledu. Děti mají tento charitativní projekt
rády, baví je zpívat v jednotlivých domech, kde je čeká,
milé přijetí, vás, obyvatel. Skupinky králů se domů vrací
unavené, odměnou jim však je dobrý pocit. Sbírku
organizujeme již 12 let a celkový výnos za naše město za
všechna léta činí více než 300 000,- Kč. Je hezké být toho
součástí. Za vykoledovaný výnos a snahu pomoci vám
všem děkujeme!
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Tvoření pro rodiče a děti
Na přelomu listopadu a prosince se v MŠ sešli rodiče dětí
ze všech tříd a měli tak možnost nahlédnout do chodu

školy a zároveň si vyrobit podzimní nebo vánoční
dekorace. Vyráběli jsme podzimní lucerničky, draky, ale i
vánoční stromečky a ozdoby na stromeček.
Vánoční den a besídka
Ve středu 13. prosince zavládla v mateřské škole vánoční

atmosféra. Již od rána byly ve třídách slyšet koledy. Děti
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si s pomocí učitelek vyzkoušely tradiční vánoční zvyky –
pouštění lodiček, rozkrajování jablka nebo házení
bačkorou. Dopoledne se dočkaly i vánoční nadílky –
Ježíšek přinesl do tříd nové hračky, didaktické pomůcky,
ale i knihy a encyklopedie. Celý den vyvrcholil
v odpoledních hodinách besídkou pro rodiče a prarodiče.
Děti se velmi těšily, až rodičům předvedou něco z toho,
co se v posledních týdnech naučily. Rodiče si po
představení užili společný čas se svými dětmi. Při kávě a
čaji si prohlédli dárky, které děti dostaly, a vzájemně si
popovídali.
Návštěva zámku Doudleby nad Orlicí
V prosinci jsme měli možnost zavítat na vánočně
vyzdobený zámek do Doudleb nad Orlicí. Přijali jsme
pozvání na interaktivní návštěvu zámku, kam jsme se
vydali autobusem. Pro některé děti to byl vůbec první
„školkový“ výlet, a tak mezi nimi panovalo očekávání a
těšení se na slibovaný program. Pro děti bylo připraveno
představení, které se odehrávalo ve vnitřních prostorách

směrem k nim. Když spatřili čerta, tak se schovali za
trenéra. Čert se postavil do branky a nechal fotbalisty, aby
ukázali, co v nich je a co se za ten rok naučili. Čert je

prověřil ve střelbě na branku a vhazování autu. Pro
fotbalisty měli čerti připravené balíčky. Po dokončení
střel na branku a předání odměn jsme se společně vyfotili
a slíbili, že se budeme dále zlepšovat a hlavně budeme
poslouchat trenéry.
Sazima Radek

TJ Lokomotiva Borohrádek
srdečně zve na

9. SPORTOVNÍ PLES
který se uskuteční v sokolovně Borohrádek

v sobotu 24. února 2018 od 20.oo hodin
zámku. Celý příběh začal vyprávěním kamarádů
Madlenky a Břéti, kteří nás zavedli do dávných dob na
zámku. Potkali jsme mnoho postav v kostýmech, které nás
seznámily s vánočními zvyky tak, jak se slavily
v minulosti na zámku i v podzámčí - od první svíčky na
adventním věnci, přes tajemné Lucky, pečení cukroví,
stavění Betlému, příchodu prvního stromku do Čech, jeho
zdobení, až po samotnou nadílku, zpívání koled,
štědrovečerní zvyky a pranostiky. Děti měly možnost
zapojit se do všech aktivit a náramně si to užily.
Kolektiv učitelek MŠ Borohrádek

Hraje hudební skupina
STREYCI

Vstupné 90 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek

Radek Sazima
tel.č. 604 925 582
Soutěž o ceny
Občerstvení zajištěno

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Poslední trénink – Mikulášská nadílka
Dne 7. 12. 2017 jsme tradičně jako každý rok připravili
pro naše nejmenší mikulášskou nadílku. Při posledním
tréninku v letošním roce nás navštívil „Čert s Mikulášem
„. Nic netušící naši nejmladší fotbalisté během trénování
uslyšeli bouchání na dveře, náhle se zastavili a pohlédli
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TJ Sokol Borohrádek – oddíl líného tenisu
Zpráva o činnosti za rok 2017
Rok se sešel s rokem a je tu opět příležitost ohlédnout se
za tím uplynulým. Rok 2017 byl pro náš oddíl v několika
bodech dá se říci přelomový. Po třech letech se naše řady
rozšířily, takže nyní jsme v počtu čtyř hráček a jsou to:
Hana Hajnová, Helena Moravcová, Eva Provazníková a
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Libuše Smisitelová. Dále se k nám v závěru roku přidali i
čtyři muži: Jiří Bahník, Luděk Černý, Karel Moravec a
Jiří Němec.
Občas si s námi v případě, že některá z kmenových hráček
nemůže přijít, zahrají i ostatní zájemkyně o tento sport.

Nás těší, že jsou to mladší ročníky a je tu předpoklad, že
máme další pokračovatelky.
TJ Sokol Borohrádek, který náš oddíl zaštiťuje, nám
zakoupil novou tenisovou síť (ta původní již
nevyhovovala), takže nyní je pro nás upevnění a
manipulace s ní daleko jednodušší. Tímto bychom chtěly
poděkovat starostovi Sokolu.
V uplynulém roce jsme se opět zúčastnily „Her seniorů“,
jež se v našem městě uskutečnily, a dá se říci, že velmi

úspěšně. Paní Libuše Smisitelová se umístila na krásném
druhém místě v hodu rybářským prutem a v soutěži
družstev ve flaškované se členky Eva Provazníková a
Libuše Smisitelová podílely na celkovém vítězství.
A jak jinak zakončit rok než tradičním „Silvestrovským
turnajem“!
Tentokrát se jej zúčastnil rekordní počet 11-ti smíšených
dvojic. Znovu to byl den plný urputného soutěžního klání
a zábavy.
Do nového roku 2018 přejeme všem čtenářům především
hodně pevného zdraví a spokojenosti.
Za oddíl: Eva Provazníková
TJ Sokol Borohrádek - oddíl volejbalu „LOPATY“
V pátek navečer 6. 10. 2017 vznikl ve Sportbaru
v Borohrádku oficiální název našeho seskupení Lopaty.
Do Sokola jsme vstoupili o necelý rok dříve, ale volejbal
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jsme společně začali hrát už před několika lety, pravidelně
v pátek na venkovních borohrádeckých volejbalových
kurtech a v tělocvičně ZŠ T. G. M. Klárka (8 let), jedna z
pravidelných divaček našich klání, tvrdí, že jí v tu dobu
byly 4 roky. Nejdříve jsme sice koketovali s hraním

divadla, ale zvítězil sport. Nicméně - touha pobavit (se) a
vnést originální prvky do hry a improvizovat - se do
našeho pojetí této kolektivní míčové hry stále promítá.
Tvrdé jádro Lopat tvoří Radek Sus, Petr Janoušek, Jirka
Nekvinda, Petr Chludil, Jarda Trávníček, Marta Susová,
Veronika Janoušková, Petra Ungrádová, Helena
Adamcová a Kamila Trávníčková. Během let našeho
působení se s námi střídali i další hráči a hráčky, což bylo
fajn, takže se podobným záskokům a hostování vůbec
nebráníme. Potenciální stálé Lopaty a Lopatky musejí
ovšem projít zatěžkávající vstupní zkouškou v pátek po
volejbale při dohře v jedné z místních osvěžoven.
Tělocvična v základní škole nás prostorově omezovala,
jakmile to počasí dovolí, přesouváme se na kurty vedle
fotbalového hřiště a po vstupu do Sokola snad budou
bezproblémové i naše pátky v Sokolovně v Borohrádku.
V srpnu loňského roku nám naši dva spoluhráči udělali
velkou radost a díky nim do řad našich fanoušků, fanynek
nebo snad i budoucích spoluhráčů přibyla další krásná
bytost - Anežka. Na závěr bychom chtěli poděkovat
zkušenějším volejbalovým oddílům v Borohrádku, že se
nás nebojí přizvat na své turnaje, což jim plánujeme
v budoucnu oplatit.
Ing. Marta Susová

TJ Sokol Borohrádek – oddíl nohejbalu
Nohejbalový oddíl se schází dvakrát týdně – ve středu a
v pátek. Pokud přeje počasí, trénujeme na antukovém
hřišti. V opačném případě, což je případ aktuálního
zimního počasí, chodíme do sokolovny. Náš oddíl čítá 15
členů.
Pravidelně se účastníme nohejbalových turnajů, kde
dosahujeme vynikajících výsledků. Během loňského roku
jsme objezdili turnaje například v Čermné nad Orlicí,
Nové Vsi, Česticích, Semechnici, Kounově, Křivicích…
Zároveň jsme se stali pořadateli dvou nohejbalových
turnajů. Noční turnaj, který se uskutečnil na antukovém
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hřišti v Čermné nad Orlicí, měl skvělou atmosféru,
dorazilo mnoho týmů a náš – borohrádecký tým –

vybojoval v silné konkurenci druhé místo. Druhý turnaj se
konal v sokolovně v Borohrádku. Dorazilo 8 týmů, z toho
4 místní. Nenechali jsme se zahanbit a první dvě místa
obsadily manšafty složené z našeho oddílu.
V následujícím roce plánujeme pokračovat velice
podobně – dvakrát týdně tréninky, navštěvovat turnaje a
opět nějakou akci uspořádat. Z dotace, kterou dostáváme,
financujeme zmíněné akce, a také výbavu – především
nohejbalové míče.
Ing. Zdeněk Špulák

kg, HLOUŠEK Dominik ve váze 35 kg a na své první
turnajové premiéře ve váze 47 kg ADÁMEK Robert.
Šestou příčku obsadili ve váze 25 kg HŮJA Lukáš a ve
váze 31 kg SEDLÁK Jakub. Posledním výsledkem bylo
sedmé místo HEMELÍIKA Vojty.
S celkovými výsledky ale trenéři moc spokojeni nejsou.
Od jednotlivých závodníků se čekalo víc a tak trenéři
budou muset zapracovat nejenom na technice a taktickém
vedení boje ale hlavně na silové přípravě, ke které by
mohla dopomoct nově se budující zápasnická posilovna.
Mikuláše oslavili zápasníci sportem
Již po druhé zavítali letos zápasníci z Borohrádku na
turnaj do Krásné Lípy. Na jaře se zúčastnili Velikonočního
turnaje a o tomto víkendu turnaje Mikulášského.
Pod Šluknovský výběžek zavítala jedenáctičlenná výprava
a ve sportovní hale na dvou žíněnkách svedla
v konkurenci 82 závodníků z devíti oddílů svá utkání.
V této konkurenci borohrádečtí borci vybojovali sedm

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Na zápasnickém turnaji jsme získali jen dvě medaile.
Zápasníci z Borohrádku se v sobotu 18.11.2017 zúčastnili
mezinárodního turnaje – Velká cena Jihlavy. Do
tělocvičny se na tento turnaj sjelo 140 závodníků ze 14
oddílů včetně jednoho zahraničního ze Slovenska.
Jedenáctičlenná výprava mladých sportovců bojovala dle

svých možností, ale na stupně vítězů vystoupali pouze dva
závodníci.
O nejcennější úspěch se postaral ve váze 25 kg
HLOUŠEK Erik, který vybojoval zlatou medaili. Stříbro
si z tohoto turnaje odváží UHNAVÝ Adam startující ve
váze 35 kg v kategorii mladších žáků. Nepopulární čtvrté
místo vyzápasili v nejlehčí váze do 20 kg SEDLÁK Petr,
ve váze 25 kg URBAN David a ve váze 31 kg ŠKOP
Filip. Páté místo obsadil HEMELÍIK Tomáš ve váze 28
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medailí. O ty nejcennější – zlaté - se postarali ve váze 25
kg HLOUŠEK Erik, ve váze 31 kg SEDLÁK Jakub a ve
váze 47 kg ADÁMEK Robert. Stříbrné medaile vybojovali
ve váze do 22 kg SEDLÁK Petr, a ve váze 31 kg ŠKOP
Filip. Bronzovou medaili vyzápasili ve váze 28 kg
HEMELÍK Tomáš a ve váze 31 kg HLOUŠEK Dominik.
Na nepopulárním 4. místě se umístil ve váze 25 kg
URBAN David. Pátá místa obsadili ve váze 25 kg HŮJA
Lukáš ve váze 28 kg BÍLEK Jaroslav a ve váze 31 kg
HEMELÍK Vojta.
V konečném součtu obsadilo družstvo zápasníků
z Borohrádku 4. místo, a tak trenér HEJNÝ Martin mohl
převzít pohár od pořadatelů za toto umístění. Na pěkně
zorganizovaný turnaj budou všichni zúčastnění sportovci
rádi vzpomínat, protože všichni dostali diplom a balíček
s čokoládovým Mikulášem a samozřejmě první tři pěkné
medaile.
Zápasnici nestihli rozsvícení vánočního stromečku
Závodníci z oddílu zápasu se v sobotu 2.12.2017
zúčastnili svého letošního předposledního zápasnického
turnaje. Jednalo se již o 13. ročník turnaje O pohár
Františka Nesvadbíka, který se konal v Čechovicích.
Na Moravu odcestovala sedmičlenná výprava a na
kvalitně obsazeném turnaji sváděli v konkurenci 152
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závodníků svá utkání. Jednalo se i o mezinárodní turnaj,
protože z 19 oddílů byly 3 zahraniční.
O to větší radost měli trenéři z výsledků, které
borohrádečtí získali. Zisk 3 medailí a z toho dvou zlatých
je pěkný a navíc potěšila bojovnost, která někdy na
turnajích chyběla.
Zlatou medaili vybojoval ve váze 31 kg HLOUŠEK
Dominik, který získal i pohár pro nejlepšího závodníka
kategorie – přípravka „B“. Druhou zlatou vybojoval jeho

mladší bratr HLOUŠEK Erik, startující ve váze 25 kg.
Bronzovou medaili vybojoval ve váze 31kg SEDLÁK
Jakub. Na nepopulárním 4. místě se umístili ve váze 22 kg
SEDLÁK Petr a ve váze 31 kg HEMELÍK Vojta. Na
pátém místě se umístil ve váze 28 kg HEMELÍK Tomáš a
na 8. místě BÍLEK Jaroslav. Závodníci strávili na tomto
turnaji skoro 10 hodin a odměnou pro ně byly nejenom
dosažené výsledky, ale také všichni od pořadatelů
z Čechovic dostali předvánoční balíček. Posledním
pěkným zážitkem byl při příjezdu do Borohrádku krásně
rozsvícený vánoční stromek na náměstí.

jako jsou TJ Sokol Hradec Králově, TJ Sokol Rtyně
v Podkrkonoší a domácí oddíl byly doplněny moravským
oddílem TJ Sokol Čechovice. Utkání na žíněnce se
nenesly ve vánočním duchu, ale čistě ve sportovním.
V duchu vánočním se nesla atmosféra, která provázela
účastníky po celý turnaj. Pořadatelé připravili stromeček,
který si závodníci sami nazdobili a nechybělo vánoční
cukroví a vánoční dobrůtky, které jako startovné přinesli
závodníci. Pro rodiče bylo připraveno svařené víno.
Na žíněnce sváděli zápasníci pěkná utkání, a tak se
rodinným příslušníkům, kteří přišli fandit a podívat se,
vystoupení svých dětí či vnoučat líbilo. Určitě
s předvedenými výkony museli být spokojeni. I když o
umístění až tak nešlo, důležité byly předvedené výkony,
na prvním místě se umístili: SEDLÁK Petr, LAŽOVÁ
Nela, HLOUŠEK Erik, KAŠPAR Josef, SEDLÁK Jakub,
ADÁMEK Robert Na druhém místě DRAHOŠ Ríša,
WIEBKIN Daniel, KOCKA Filip, ŠKOP Filip, UHNAVÝ
Adam, SEMRÁDOVÁ Týna, MLATEČEK Jakub a
KOSÍK Matouš a na třetím LAŽA Matyáš, HEMELÍK
Tomáš, URBAN David, HLOUŠEK Dominik, TRNKA
Šimon, HEJNA Václav, PRAŽÁK Ladislav. Pro všechny
závodníky byly připraveny již tradiční perníkové medaile,
diplomy a klíčenka.
Při závěrečném oceňování zápasníků na stupních vítězů
byl oceněn i nejlepší zápasník oddílu pro rok 2017, tím se
stal HLOUŠEK Erik
Na úplný závěr připravili trenéři pro závodníky dárek
v podobě nových oddílových triček.
Starosta ocenil nejlepší zápasníky
Pondělní trénink byl pro zápasníky z Borohrádku
výjimečný. Byli pozváni panem starostou města

Zápasnická sezona skončila
Zápasníci z Borohrádku se s letošní sezonou rozloučili

tradičně a to zápasnickým Vánočním turnajem. Tento
poslední turnaj se konal v sobotu 16.12.2017 ve velkém
sále sokolovny v Borohrádku.
Na tento turnaj se sjelo 49 závodníků ze 4 oddílů a
zápasilo se v 18 váhových kategoriích. Ty tradiční oddíly
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Borohrádku Mgr. Martinem MORAVCEM na městský
úřad.
Toto pozvání se odehrávalo ve slavnostním duchu.
V úvodním proslovu pan starosta poděkoval všem
zúčastněným sportovcům za vzornou reprezentaci města
Borohrádek a za pomoc, kterou zápasníci vynakládají při
kulturních a společenských akcích pořádaných městem.
Zároveň ocenil nejlepší zápasníky podle dosažených
výsledků za rok 2017.
Za dosažené sportovní výsledky byli oceněni tito
zápasníci: KUBOVÁ Kateřina, SEMRÁDOVÁ Elen,
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HLUŠEK Erik a Dominik, SEDLÁK Jakub a Petr, ŠKOP
Filip, UHAVÝ Adam a HEMELÍK Tomáš.
Tohoto přijetí se zúčastnili nejenom ocenění závodníci,
ale i ostatní členové oddílu včetně trenérů, a slíbili panu
starostovi, že nadále budou poctivě trénovat a dosahovat
dobrých sportovních výsledků.
Radek Hemelík

Z borohrádeckých kronik
První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká
válka, nebo světová válka) byl globální válečný konflikt
probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová
válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve
světových oceánech. Na počátku války stál úspěšný
atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka
Ferdinanda d'Este v Sarajevu. Měsíc po atentátu, 28.
července, vyhlásilo Rakousko-Uhersko odvetou válku
Srbsku. Na základě předchozích smluv následovala
řetězová reakce ostatních států a během jednoho měsíce
se ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy.
Válka propukla mezi dvěma koalicemi: mocnostmi
Dohody a Ústředními mocnostmi. Mocnostmi Dohody při
vypuknutí války bylo Spojené království, které se do války
zapojilo v důsledku německého vpádu do Belgie, Francie
a carské Rusko. K Dohodě se připojily další státy, v roce
1915 Itálie a v roce 1917 USA. Ústředními mocnostmi
byly v roce 1914 Německo a Rakousko-Uhersko. K
Ústředním mocnostem se také přidala Osmanská říše a v
roce 1915 Bulharsko. Na konci války zůstaly v Evropě
neutrálními pouze Španělsko, Švýcarsko, Nizozemsko a
státy Skandinávie. Boje první světové války proběhly na
několika frontách po Evropě. Na západní frontě boje
probíhaly v zákopech (zákopová válka). V letech 1914 až
1918 bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků.[2]
Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován
11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech
frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané téhož
dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou, ve štábním
vagóně
vrchního
velitele
dohodových
vojsk,
francouzského maršála Foche v Compiègne. Formálním
zakončením války byly Pařížské předměstské smlouvy v
roce 1919.
Válečná léta v borohrádeckých kronikách:
Rok 1916
„Roku 1916 byly stanoveny následující přirážky k daním:
85% přirážka zemská, 100% přirážka okresní, 10% okr,
škol, 65% obchodní komory a 60% válečná přirážka.
K úhradě schodku obecního rozpočtu 4200,-K předepsána
byla 60% přirážka obecní ze všech přímých – mimo
osobní daň z příjmů a 5% daň z čistého výnosu budov
dočasně od daně osvobozených – obnosem 7000,-K v obci
zdejší předepsaných. Školní rozpočet činí 1750,-K a bude
uhrazen 25% přirážkou školní.
Schopní domobranečtí povinníci ročníků 1870, 1871
nastupují 17. ledna 1916 voj. službu. Ročníky 1865, 1866
a 1867 nastupují 21. ledna 1916 a ročníky 1868 a 1869 21.
února 1916.
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Ze jmění penzijního fondu obec. zřízenců upsána byla na
IV. vál. půjčku částka 1000,-K. Rovněž tak na V. vál.
půjčku ze jmění penzijního fondu obec. zřízenců upsáno
bylo 1000,-K.
Ve schůzi obecního zastupitelstva konané 17. dubna 1916
bylo usneseno, aby byl v „Koutě“ odkoupen od p. Píši
jasan, který stál před úpravou těchto míst v jeho zahrádce.
Vyplacen byl za něho obnos 55,-K.
V téže schůzi usneslo se obecní zastupitelstvo na
doporučení C.k. okres. hejtmanství, aby bylo šetřeno
potravinami. Z podnětu Nevyšších jmenin Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. pořádány
byly obětní dnové ode dne 4. do 8. října 1916 pro
Invalidní fond úřadu pro válečnou péči, c.k. rakouský
vojenský vdovský a sirotčí fond a pro bojovníky
tuberkulosou onemocnělé.
Koncem měsíce října 1916 přidělen sem byl pracovní
oddíl vojenský za účelem zbudování vojenského skladiště
pro seno a slámu za nádražím k lesu. Vojenská kancelář
byla zřízena v čp. 17. Nynější stav obnášeti bude 120
mužů.
Byli zde ubytováni haličští uprchlíci.
Dne 21. listopadu 1916 v 9 hod. večer zesnul v zámku
Schönbrunn u Vídně nejmilostivější císař a král náš
František Josef I. Dle ústavních zákonů a posloupností
platných dosedl na trůn Jeho Veličenstvo císař a král
Karel I.
Každý další týden trvání války přináší tvrdší a tvrdší
požadavky a strádání jak na vojsko, tak i na civilní
obyvatelstvo – ženy a děti.
Jednou z největších potíží válečných jest zásobovací
kalamita a vojenská rekvizice potravin na venkově.
Nezůstalo jen při úředních poukázkách na chleba a
mlýnské produkty. K poukázkám na chleba přidružují se
poukázky na cukr, mléko, maso a masné výrobky,
brambory, petrolej, tabák a není pochyby, že ještě další
přibudou. Lidé odkázání na toto úřední naprosto
nepostačující zásobování, mají se velmi zle. Často není
potravin ani na tento bídný příděl.
Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 13. listopadu byla
přednesena obšírná zpráva týkající se činnosti místní
komise zásobovací a rekvizice brambor. Jest z ní patrno,

že o občanstvo zdejší po této stránce je přece jen lépe
postaráno, než na mnohých jiných místech. C.k. okresní
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hejtmanství bude požádáno, aby zmírněna byla dodávka
obilí.
Rok 1917
Dne 15. března 1917 bylo v Borohrádku 1762 obyvatel
mimo válečných uprchlíků (polských židů) a vojska
(zásobovací oddíl z Josefova).
20. dubna došlo do Borohrádku dalších 8 zajatců na polní
práce ku zdejším rolníkům.
Schodek rozpočtu obecního 5525 K bude kryt 65%
přirážkou obecní ku všem přímým daním.
Rozpočet školní pro rok 1917 činí 2125 K a k úhradě jeho
vybírati se bude 25% přirážka školní.
Kříž při žďárské silnici stojící na pozemku č. kat. 918 byl
přeložen na roh stavby ohradní zdi v bezprostřední
blízkosti. Přemístění provedl s vědomím příslušných
úřadů p. Havránek na svůj náklad.
Na VI. válečnou půjčku upsáno bylo 500,-K ze jmění
fondu penzijního zřízenců obce. Na VII. válečnou půjčku
bylo taktéž upsáno 500,- K. Obnos tento byl vypůjčen na
směnku u místní občanské záložny.
15. března se vzdal trůnu ruský car Mikuláš II.
Přes veškerou přísnost a bezohlednost vojenských úřadů
přibývá čím dál více vojenských zběhů.
Místní c.k. četnická stanice za vedení strážmistra Jana
Bárty postupuje velmi energicky a má plné ruce práce.
Zahraniční odboj proti monarchii prý též povážlivě roste.
V Rusku dokonce již v polovici ledna 1916 bylo povoleno
vytvořit první samostatný československý pluk na místě
dvou praporů „České družiny“, které byly roztroušeny po
jednotlivých plucích ruských. Nadšení z hlášených
velkých vítězství a úspěchů na frontách jaksi povážlivě
ochabuje. Na nátlak vojenských úřadů rozpuštěno bylo
sokolské ústředí v Praze. C.k. okresní hejtmanství
zkoumají dále ve svých obvodech činnost jednotlivých těl.
Jednot Sokol. Místní těl. jednotě Sokol hrozí zrušení a
zabrání majetku.
Po jednomyslném usnesení představenstva obce ze dne
21. února 1917 převzala zdejší obec pozemek č.k. 462/13
(sokolskou zahradu) v opatrování. Pozemek, za který
jednota Sokol zaplatila 3250,-K, převzat byl v hodnotě
1350,-K. Obnos na koupi tohoto pozemku zapůjčila místní
Občanská záložna. Po období přechodném přejde opět
v majetek Sokola neb té tělocvičné jednoty Sokol
v Borohrádku. Užívání zahrady k potřebám Sokola
ponechala se zahrada ta za nájemné rovnající se úroku
z výše uvedené sumy kupní.
Byly též zakázány různé české knihy, brožury, odznaky,
národní kolky, sokolské a národní písně.
Zima 1916-1917 byla dosti tuhá a bohatá na sníh. Největší
mrazy byly koncem ledna a dosáhly až 29 stupňů pod
nulou.
Ještě v noci 24. března napadlo do rána na 40 cm sněhu.
Ovšem brzy roztál.
Přítomní členové obec. Zastupitelstva městečka
Borohrádku ve své schůzi konané dne 20. června připojili
se jednomyslně k prohlášení českých spisovatelů v plném
jeho znění jakož i k projevu Svazu českých poslanců na
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říšské radě ze dne 30. května 1917. Jsou také jednomyslní
s projevem Svazu českých měst pro obnovení ústavnosti
v Království Českém a zdemokratizování volebního práva
do samosprávných těles, zejména do obecních
zastupitelstev ve směru všeobecného práva hlasovacího.
K Svazu českých měst v Království Českém se současně
vznáší žádost, aby jako nejkompetentnější činitel v rámci
své působnosti pro rozšíření volebního práva do obcí se
zasazoval a vyslovuje se důrazně požadavek svolání
sněmu Království Českého ku zákonodárné činnost.
Rok 1918
Letní čas
Během války byl zaveden, snad z určitých úsporných
důvodů, takzvaný „letní čas“. Letos započne v pondělí
dne 15. dubna o 1. hod. v noci. V tu dobu budou veškeré
veřejné hodiny postrčeny o jednu hodinu do předu a sice
na 2 hod. ranní.
Konec letního času 1918 bude opět v pondělí dne 16. září
1918 o 3. hodině ranní. Veškeré veřejné hodiny budou
zase postrčeny o hodinu zpátky na druhou hodinu ranní do
času středoevropského.
Chovy domácích zvířat
Chovy prasátek, drůbeže a všeho drobného domácího
zvířectva dostoupily závratné výše. Prasátka sotva vylíhlá
prodávají se až za 1.400.-K, koza za 700-800.- K, husa
přes 100.- K, house po vylíhnutí za 30.- K. Není jinak ani
u kuřat, slepic a t. d. Co se dnes platí za párek prasátek
nebo kozu, za to byla dříve celá živnost.
Okresní hejtmanství zavádějí nyní maximální ceny a
upozorňuje se, že budou další nepřístojné ceny trestně
stíhány. Trestán bude každý bezohledně, kdo by za
nepřiměřené ceny prodával nebo kupoval. C. k. okresní
hejtmanství v Rychnově n. K. stanovilo ceny na malý
vepřový dobytek 20.- K za 1 kg živé váhy.
Obyvatelstvo měst vítá tento krok politických úřadů,
neboť lichvaření v tomto směru jest již do nebe volající.
Pochybuje se však, že bude míti zákrok tento valného
účinku, poněvadž venkov jest nyní městskými lidmi
přímo zaplavován, bez ohledu na to, že četnictvo a policie
při dopadení veškeré potraviny takto získané zabavuje.
Lidé prosí, pláčí, bědují a přeplácejí, jen aby se jim
podařilo koupit nebo vyměnit něco k jídlu. Dobří přátelé
na venkově, kteří jsou zároveň vlastníky hospodářství,
mají nyní nedozírnou cenu.
Stavba Národního divadla v Brně
Dnem radosti a zadostiučinění pro všechny vlastence byl
v městečku našem 20. červen t. r. Na popud městské rady
v čele se starostou p. Ant. Smrtkou, vydáno vzletné
provolání k obyvatelstvu, v němž plně oceněna důležitost
zřízení důstojného Národního divadla v sesterské Moravě
a zároveň na paměť uvedeno, jak mnoho my z království
dlužíme bratrům Moravanům v zásluze o postavení naší
zlaté kapličky nad Vltavou.
Na jmenovaný již den vypsána dobrovolná daň z hlavy
v průměrné výši 1.- K. Provolání neslo dobré ovoce. Za
jediný den splaceno 1714 K – tolik právě, kolik čítá
městečko obyvatel. Peníz odeslán ihned prostřednictvím
Národní politiky svému účelu.
/MěÚ/
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