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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 13. 4. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV,
číslo: 18_SOP_01_4121395298 na adrese Náměstí 44,
Borohrádek.
▪ Iniciovat do návrhu úpravy jízdního řádu zavedení
v rámci autobusové linky č. 650612 dva spoje o víkendu
s odjezdem 7.15 hod. z Holic a 7.32 z Borohrádku.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 956/1 ostatní
plocha, o výměře 60 m2, v k.ú. Borohrádek.
▪ Pachtovní smlouvu k pozemku v k.ú. Borohrádek,
parcelní číslo 205/2, trvalý travní porost o celkové
výměře 2189 m2 na dobu určitou od 16.4.2018 do
31.12.2018 za nájemné ve výši 328 Kč/rok.
▪ Kupní smlouvu na nákup trysky k lafetové proudnici,
jako náhradní díl na vozidlo CAS 32 Tatra 815.
▪ Cenovou nabídku v předložené výši společnosti
Stavitelství Kašpar, s.r.o., IČ: 27492711 na opravu a
zateplení krovu včetně doplnění tepelné izolace vnější
stěny v bytovém domě Jiráskova 573, Borohrádek.
▪ Cenovou nabídku na úpravy osvětlení sálu sokolovny
Borohrádek v předložené variantě II. v celkové ceně
147.169 Kč dle přílohy.
▪ Nové oplocení přilehlého hřiště k MŠ Borohrádek
z důvodu zabezpečení bezpečnosti a hygieny včetně
zavedení systému zamykání a odemykání branek na
večerní a noční hodiny a pověřuje tajemníka
zpracováním cenových nabídek.
▪ Nabídku společnosti Johnny Servis s.r.o., Tetín, IČ:
47538856, na pronájem mobilních WC pro letní sezonu
2018 za nabízenou cenu 300 Kč/týden včetně servisu 1x
za 14 dní.
▪ Nové výběrové řízení na „Pořízení DA pro město
Borohrádek“ a technické podmínky pro dopravní
automobil.
▪ Darovací smlouvu pro Klub dětí a mládeže Hradec
Králové, Hradecká 1687/8, 500 012 Hradec Králové,
IČO:02305291 na podporu čištění řeky v Přírodním
parku Orlice ve výši 3.000 Kč.
Zamítá
▪ Předloženou nabídku na komunikační infosystém
„Česká obec“.
Výtah z usnesení rady ze dne 3. 5. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Předloženou cenovou nabídku na frézování 64 ks pařezů
v celkové výši 41.019 Kč včetně DPH.
▪ Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV,
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číslo: 18_SOP_01_4121399055 na adrese Nádražní, p.č.
577/3, Borohrádek.
Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV,
číslo: 18_SOP_01_4121399281na adrese Šachov 55.
Zadávací podmínky a výzvu k účasti, včetně příloh,
k výběrovému řízení: „Pořízení DA pro město
Borohrádek II“ a komisi k otevírání obálek a hodnotící
komisi ve složení: P. Šrámek, Z. Cablk, J. Machková.
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8 trvalý travní
porost o výměře 40 m2 v k.ú. Borohrádek.
Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 323, ulice
Havlíčkova, Borohrádek. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1.7.2018 do 31.12.2018, za nájemné
ve výši 3.500 Kč/měsíc.
Změnu v Provozním řádu dětského hřiště u kurtů a
odpovědnou osobou jmenuje stávajícího správce
sportovišť Jaromíra Voříška.
Smlouvu o dílo se společností AZ AQUA-GARDEN
s.r.o., Pardubice, IČ: 27496767 na zprovoznění
zkušebního hydrovrtu v areálu parku u MěÚ.
Podání
žádosti
z dotačního
programu
Královéhradeckého kraje: „Zvýšení akceschopnosti JPO
zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji“ na
nákup dopravního automobilu pro jednotku požární
ochrany.

Odkládá
▪ Rozhodnutí o umístění jednostranného dopravního
značení Zákaz zastavení z důvodu zlepšení průjezdnosti
a bezpečnosti v ulici 5. května do doby vyřešení stavby
parkoviště naproti prodejně potravin.
Výtah z usnesení rady ze dne 17. 5. 2018
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ „Petici proti výstavbě a provozu střelnice Čermná nad
Orlicí“ a informaci o průběhu jednání a postoji města
k připravovanému projektu.
Schvaluje
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje, č. 18RRD01-0001 mezi
městem
Borohrádek
jako
příjemcem
a
Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem na
realizaci projektu: „Oprava CAS 32 Tatra 815 6x6, JPO
města Borohrádek“. Poskytovaná dotace je ve výši
280.000 Kč.
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. 24/18/BVB/MS mezi městem
Borohrádek jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a
dálnic, s.p.o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 jako povinným v rámci stavby „ II/305
Borohrádek – chodník a veřejné osvětlení“.
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▪ Darovací smlouvu pro Občanský spolek Veliny z.s.,
Lesní 163, 534 01 Veliny IČ: 22751726 na pořádání
akce „Pohádkový les Veliny 2018“, která se koná
9.6.2018 v areálu tábora Mlýnek Veliny, ve výši 1.000
Kč.
▪ Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 956/1 ostatní
plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Borohrádek s panem Ivo
Nedvídkem, 5. května 584, Borohrádek, IČ: 45593434,
na dobu určitou od 18.5.2018 do 23.9.2018 za nájemné
ve výši 1.400 Kč/měsíc.
▪ Rada města schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o
pronájmu pozemků“ ze dne 2.1.2002 mezi městem
Borohrádek a Českým rybářským svazem, z.s. místní
organizace Borohrádek, IČ: 13585983.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 975/4 v k.ú.
Borohrádek o výměře cca 16,5 m2.
▪ Návrh Doporučených hodnot soudního znalce
minimálního nájemného pozemků pro k.ú. Borohrádek a
k.ú. Šachov u Borohrádku na pronájem pozemků
v majetku města Borohrádek, které budou podkladem do
nově uzavíraných smluv.
▪ V pokračování v mediální kampani na pronájem
nebytových prostor v budově zdravotního střediska.
▪ Smlouvu na výkon služeb pověřence v souvislosti
s plněním nařízení Rady EU 2016/679 pro město
Borohrádek.
Zamítá
▪ Rada města zamítá záměr pronájmu nebytového
prostoru v průmyslovém objektu na pozemku p.č. st. 573
v k.ú. Borohrádek o výměře 500 m2.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás srdečně
pozdravil a alespoň v krátkosti Vás
seznámil s právě probíhajícími a
plánovanými
činnostmi
v našem
městě…
Nemohu začít svůj dnešní
příspěvek opět jinak než novými
informacemi týkajícími se uvažované
výstavby železniční dvoukolejky a obchvatu města
Borohrádek. Již na minulém jednání ZM také ve
Zpravodaji města jsem Vás občany a čtenáře informoval o
tom, že Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) a
projekční společnost Valbek, Liberec představila
zástupcům města možnou alternativní variantu obchvatu
našeho města. Následně zástupci ŘSD ČR zaslali žádost o
vyjádření k úpravě trasy na Krajský úřad KHK – odbor
životního prostředí a zemědělství. Z toho důvodu jsem se
zúčastnil několika jednání na Krajském úřadu KHK,
abych zjistil postoje a stanoviska. Dvakrát jsem měl
pracovní schůzku s vedoucím odboru životního prostředí a
zemědělství - RNDr. Miroslavem Krejzlíkem, dále pak
s vedoucím oddělení EIA – Dr. Ing. Richardem Veselým a
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následně také s náměstkem hejtmana odpovědným za
dopravu panem Martinem Červíčkem. O vývoji a
probíhajících procesech ke stavbám dvoukolejky a
obchvatu jsem opět osobně jednal i s panem hejtmanem
Jiřím Štěpánem. Zdá se, že Krajský úřad KHK nemá
s uvažovanou podvariantou obchvatu v zásadě problém,
nicméně bude trvat v místech odchýlení od původní trasy
na zjišťovacím řízení podle zákona EIA. Toto sdělení bylo
zasláno zástupcům ŘSD ČR.
Velmi zajímavá a optimistická informace a možnost pro
naše město svitla po jednání s panem náměstkem
Červíčkem. Ve vztahu k výstavbě dvoukolejky (koliznímu
a problematickému železničnímu viaduktu), byla z úst
pana náměstka vyslovena nadějně znějící myšlenka. Ze
strany zástupců ŘSD nám bylo vždy opakovaně řečeno a
také já jsem o tom psal, že na silnici I. třídy nelze omezit
nákladní dopravu pomocí dopravních značek, obecně
závazné vyhlášky města…, a tak zamezit průjezdům
nákladních aut našim městem. Pan náměstek však po
vyslechnutí našich obav a vzhledem k nevyhovujícím
místním poměrům, přišel s nápadem a možností, že by
žadatelem na stanovení dočasného dopravní značení, a
tedy omezení pro nákladní dopravu, byl samotný
Královehradecký kraj (z obav ničení krajských
komunikací, nevyhovujících stavebních prvků na trase
atd.). Toto opatření a znemožnění průjezdu těžké dopravy
skrze naše město by bylo do doby výstavby obchvatu
města. Kdyby se podařilo toto v inkriminovanou dobu
aplikovat do praxe, myslím, že by se nám všem lépe
spalo. I proto jsem opětovně vstoupil do jednání i s kolegy
starosty z Pardubického kraje. Žádal jsem je, aby i z jejich
strany byly činěny podobné tlaky na omezení dopravy a
důrazně zazněly nesouhlasy s průjezdem těžké nákladní
dopravy obcemi po silnicích I/36 a II/305.
V rámci
posledního
jednání
s projekční
společností SUDOP, která projekčně připravuje
avizovanou modernizaci železniční trati Týniště nad
Orlicí – Choceň a zástupci investora SŽDC jsme vznesli
společně se starostou Čermné nad Orlicí dotaz a prosbu,
zda by nebylo možné využít budoucí staveništní
komunikace pro výstavbu cyklostezky z Borohrádku do
Čermné n. O. Zástupci SŽDC mají tuto možnost prověřit a
podat své stanovisko. Domnívám se, že spojení
Borohrádku s Čermnou n. O. cyklostezkou by bylo velmi
přínosné, zvýšilo by bezpečnost, a to nejenom pro turisty,
ale především i pro děti, které dojíždí na kole do
borohrádeckých škol.
Začátkem měsíce června 2018 byl úspěšně
ukončen ojedinělý projekt rekonstrukce dopravního
automobilu Tatra 815 CAS 32. Toto vozidlo, které
sloužilo dlouhá léta u HZS Královéhradeckého kraje,
bylo dne 1. 9. 2017 po téměř ročním jednání bezplatně
převedeno na město Borohrádek. Opravy vozidla byly
prováděny svépomocí členy JSDH Borohrádek dle
projektu a podrobného položkového rozpočtu. Na
financování
se
podílelo
Město
Borohrádek,
Královéhradecký
kraj,
Hasičský
fond
nadace
AGROFERT a firmy sídlící v Borohrádku - SECA,

Zpravodaj 4/2018

AVEPO, LAGA, BIOTEC, Stavitelství Kašpar a
Frolíkova káva. Děkuji srdečně všem dárcům a všem
hasičům za skvěle odvedenou práci.
Odpracováno bylo bez nároku na honorář celkem 4686

porozumění a současně překonávat hranice mezi lidmi
nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení. I

my všichni zúčastnění jsme měli možnost alespoň na
chvilku převzít mírovou pochodeň a v myšlenkách předat
svá poselství. V rámci doprovodného programu byl
vysazen u ZŠ TGM i mírový strom. Ať tedy plamen míru
a jeho poslání nikdy neuhasne.
hodin. Celkové náklady na opravu vozidla činily
1 099 236 Kč včetně DPH. V tomto měsíci bude vozidlo
ještě dovybaveno třemi kusy nové dýchací techniky.
Dne 13. 6. 2018 za účasti brig. gen. Ing. Františka Mencla
– krajského ředitele HZS, představitelů HZS
Královéhradeckého kraje z územního odboru Rychnov
nad Kněžnou, zástupců města Borohrádek a firem, které
se na rekonstrukci finančně podílely, se uskutečnilo
slavnostní předvedení zrekonstruované Tatry 815 a její
zařazení do výjezdu JSDH Borohrádek.
Dne 7. 6. 2018 přivítalo naše město téměř tři
stovky seniorů z celého Královehradeckého kraje v rámci
VI. ročníku Sportovních her seniorů KHK. Báječná akce,
skvělé sportovní výkony, bohatý doprovodný program,
vzácní hosté jako pan hejtman KHK Jiří Štěpán, náměstek
hejtmana Vladimír Derner, bývalý legendární diskař,
druhý z olympiády, mistr světa, mistr Evropy pan Imrich
Bugár, sportovní komentátor Jakub Bažant, sportovní
střelec, olympionik Jan
Sychra, zakladatel projektu
„Buď fit seniore“, mistr
světa a mistr Evropy ve
sportovním aerobiku p.
David Huf a další.
Děkuji
srdečně
všem
seniorským závodníkům za
účast, a především pak
domácím borcům za skvělé
výkony
a
výbornou
reprezentaci našeho města.
Děkuji
také
všem
pořadatelům,
spolkům,
organizacím a lidem, kteří se
zasadili o to, že se celá akce velmi vydařila.
Následující čtvrtek po seniorských hrách tedy 14.
6. 2018 se naše město a obě základní školy zapojily do
další krásné a smysluplné akce s názvem Peace Run –
tedy v překladu „Mírový běh“.
Peace Run je nejdelší štafetový běh na světě. Jeho
posláním je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru,
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V rámci projektu: „ Dějiny, tradice a příroda –
dnešní trend turistiky“ se zástupci města Borohrádek
zúčastnili dvoudenní kulturní akce v polském partnerském

městě Ciepłowody s názvem: „Noc Kupały“. Jako symbol
přátelství byla vysazena borovice, která byla přivezena

jako dar a symbol Borohrádku.
Další nejbližší společnou česko - polskou akcí bude
tradiční městský pochod, který se uskuteční v Borohrádku
dne 15. 9. 2018. Již teď si tedy můžete udělat poznámku
do svých kalendářů a budeme moc rádi, pokud se přidáte a
na pochod v hojném počtu vyrazíte s námi…
V lokalitě Bělidlo - Borohrádek probíhají
stavební práce spočívající v přeložkách vrchního vedení
NN do země a dále pak kompletní rekonstrukce veřejného
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osvětlení. Práce provádí společnost Energomontáže

Informační servis městského úřadu
Dětský den a Májové odpoledne 2018

Votroubek s. r. o.
Od pondělí 2. 7. 2018 byly zahájeny stavební
práce na rekonstrukci místní obslužné komunikace a
systému odvodnění na Šachově (od RD č. p. 14 dolů k RD
č. p. 53). Opravu provádí společnost Václav Daněk –
LAGUNA.
Dovoluji si Vás upozornit, že z důvodu
rekonstrukce silnice II/305 v Borohrádku, v úseku od
křižovatky se silnicí I/36 po hranice Královehradeckého a
Pardubického kraje, bude od pondělí 2. července 2018 do
pondělí 22. října 2018 zcela uzavřena silnice na Horní
Jelení.
Na měsíce červenec, srpen připravuje město
Borohrádek vyhlášení dvou výběrových řízení. První
z nich se bude týkat zpracování změny č. 2 územního
plánu města Borohrádek. Druhé pak na akci: „
Bezbariérový přístup do budovy MÚ Borohrádek, úprava
okolí, včetně opravy parkoviště“. V přípravě je také
výběrové řízení na zpracovatele lesního hospodářského
plánu pro lesní majetek města Borohrádek. Ač se rok
posunul již ke své polovině a nadešel čas dovolených, je
před námi ve městě mnoho další práce a úkolů, které
bychom rádi uskutečnili či zahájili… např. zprovoznění
studny a retenční nádrže v parku u MÚ, opravy místních
komunikací (např. v ulici Nerudova a okolo místního
kina), úprava oplocení u zahrady MŠ a zahrady ZŠ TGM,
výměna oken v některých objektech v majetku města
Borohrádek, chceme dokončit zpracování Strategického
rozvojového plánu města, pokračovat v jednáních
k nákupu kamerového systému a web kamery… Bylo
objednáno zpracování odpadové studie. Bude instalována
nová závora do objektu bývalého areálu ŽPSV, tak aby
bylo zamezeno nepovoleným a neoprávněným vstupům.
Plánů a myšlenek, jak zlepšit život v našem městě máme
mnoho, jen ten čas nějak moc rychle letí…
Závěrem svého dnešního příspěvku, bych rád
poděkoval paní Iloně Matoušové za poskytnutí dárkových
předmětů a odměn pro děti. Děkuji i paní Ladě Kadlecové
za zdařilé fotodokumentace našich kulturních a
společenských akcí.
Léto je konečně tady a s ním i doba dovolených, výletů a
objevování nových míst. Ať již pojedete do ciziny, nebo
budete poznávat krásy naší vlasti, přeji Vám všem hezké
počasí, mnoho zážitků a hlavně vždy bezpečný návrat
domů.
Váš starosta Mgr. Martin Moravec
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Tradiční Dětský den a Májové odpoledne, jako
nejvýznamnější
kulturní
akce
pořádaná
městem Borohrádek proběhla v sobotu 26. května. Májové
odpoledne bylo součástí česko – polského projektu:
Dějiny, tradice a příroda – dnešní trend turistiky, reg. č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001419.
Celodenní program byl zahájen rybářskými závody „O
pohár starosty města“, které organizačně zajišťoval Český
rybářský svaz, z.s. MO Borohrádek, na vodní nádrži
Zámlýní. Moderátor akce Honza Dušek v půl desáté

odstartoval na hřišti program pro děti, kde byl hlavní
hvězdou herec, bavič a komik Michal Nesvadba. Dále
byly připraveny hry a soutěže, ukázka činnosti Policie ČR
a výjezdové jednotky borohrádeckých hasičů. Své
dovednosti předvedli v krátkých ukázkách také žáci CZŠ
a ZŠ T.G. Masaryka Borohrádek. Ve čtrnáct hodin, zahájil
odpolední program koncert Mladého týnišťského big

bandu s jeho sólisty. Krátce na to vstoupil na podium
Těžkej Pokondr, tedy Miloš Pokorný a Roman Ondráček
se svojí show, která způsobila totální obležení podia a s
určitostí pobavila všechny přihlížející. Následně se na
parketu pod podiem přichystali kolínští FLYING BOYS,
létající gymnasté známí ze soutěže Česko Slovensko má
talent. Hned po jejich vystoupení předvedli svůj talent,
žáci ZŠ T. G. Masaryka s ukázkou aerobiku a skupinové
akrobacie, za což sklidili velké uznání diváků. Program
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pak pokračoval vystoupením hudební formace RETRO
LIVE s hity 80. a 90. let a vstupem taneční školy LEVEL
UP, DDM Holice. Předposlední hudební vystoupení
sobotního dne obstaral patrně nejlepší evropský revival

spolkům, zúčastněným složkám i jednotlivcům, tedy všem
kdo se na organizaci dne podíleli.
Organizátoři děkují touto cestou i divákům za jejich účast,
vytvoření pohodové přátelské atmosféry a podporu
celodenní akce.
Zdeněk Cablk, tajemník

Knihovna Borohrádek
Pasování na čtenáře
21. červen 2018 byl slavnostním dnem pro 27 prvňáčků z
Církevní a Základní školy v Borohrádku, kdy byli králem
Martinem slavnostně pasováni na čtenáře. Děti nejdříve

skupiny Roxette, který si říká World ROXETTE Tribute
Band. Úplnou hudební tečkou byl revival Michala Davida,
kde se ještě v polovině jejich vystoupení představila ve
své fire show skupina LUMINIS, z družební obce

přečetly krátký text, aby dokázaly, že zvládly všechna
písmenka, královna Hanka přečetla krátký text slibu. Pak
jednotlivě poklekli před krále Martina, slovem SLIBUJI

Cieplowody z Polska. Tato skupina byla součástí delegace
z Polska, která se v sobotu a v neděli účastnila
připraveného programu v rámci výše uvedeného projektu.
V tuto chvíli můžeme asi hrdě říci, že den se vydařil, co
do programu i počasí a vedl k všeobecné spokojenosti.

potvrdily text a byli slavnostním poklepáním žezla na
rameno pasováni na čtenáře. V upomínku na tento den
každý obdržel Pamětní list a záložku do knihy. Tento den
byl slavnostní i pro rodiče, kteří si tuto příležitost
nenechali ujít.

K ní jistě přispělo pestré a v dostatečném množství
zajištěné občerstvení, pouťové atrakce a stánkový prodej.
Za přípravou každé podobné akce stojí mnoho práce. A
zde chci poděkovat pořadatelům, zaměstnancům
technických služeb, kteří areál připravovali, organizacím,
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Knižní novinky
R.L. Stine
R.L. Stine
M.P. Osbornová
H. Mankell
H. Mankell
H. Mankell
V.C. Andrewsová
A. Jakoubková

Děsivé storky. Maska
Děsivé storky. Doupě nestvůry
Dobrodružství v době ledové
Psi z Rigy
Usměvavý muž
Vrazi bez tváře
Nejtemnější hodina
Mluvit o ex… není dobré pro sex
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I.Březinová
S.J. Bolton
B.A. Paris
A.Towles
V. Vondruška

Výpůjční doba:
každé úterý
každý čtvrtek

www.bez-bot.cz
Tak to je, tak to bude
Za zavřenými dveřmi
Gentleman v Moskvě
Zdislava a ztracená relikvie, aneb
Tři zločiny, které rozřešil královský
prokurátor Oldřich z Chlumu
13.30 – 16.30 hodin
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
knihovna.borohradek@seznam.cz

občanů města přispěli ke zlepšení životního prostředí a
snížení „uhlíkové stopy“. Celkem bylo na území města
vyseparováno a předáno k využití na 128,052 tun papíru,
skla, kovů a nápojových kartónů. Úspora, které jsme
dosáhli, představuje ekvivalent emisí CO2 ve výši 143,726
tun a úspora energií ve výši 3 110 797 MJ.
Přesto výsledky nejsou uspokojivé, v loňském roce bylo
vyprodukováno na 743 t komunálních odpadů, což
představuje asi 365kg na osobu /rok z toho na skládku
bylo uloženo téměř 528 tun směsného odpadu. Z výsledků
je patrné, že více než 71% odpadů končí bez jakéhokoli
využití na skládce, přitom z vědeckých studií je dokázáno,
že lze využít až 2/3 vyprodukovaných komunálních
odpadů. Vývoj produkce a využití odpadu v minulých
letech můžeme vidět na přiložených grafech
Ing. Petr Kliment

Zubní pohotovost – rozpis služeb
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
28.07. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
29.07. MUDr. Kašková Kateřina
494 596 174
Kvasiny 145
04.08. MUDr. Kašparová Dagmar
602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
05.08. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
11.08. MUDr. Majer Rostislav
608 382 500
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
12.08. MUDr. Stejskalová Věra
494 381 263
zdrav. středisko, Kout 566, Borohrádek
18.08. MDDr. Matějková Denisa
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
19.08. MUDr. Miřejovská Dagmar
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
25.08. MDDr. Tomáš Jan
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
26.08. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
01.09. MUDr. Malátková Ludmila
494 515 696
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
02.09. MDDr. Petrák Tomáš
721 200 244
náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
08.09. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
09.09. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
15.09. MUDr. Pokorná Jaroslava
494 515 697
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
16.09. MUDr. Pokorná Věra
494 667 628
Jana Pitry 448, Opočno
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Máme ještě co zlepšovat ….
Město Borohrádek díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně obalových ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s. a zapojení uvědomělých
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Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje předkládá k
připomínkování návrh železničního jízdního řádu pro
období od 9. prosince 2018 do 14. prosince 2019 v
Královéhradeckém kraji. Případné připomínky k
předloženému návrhu jízdního řádu lze podat do 18.
července 2018 na Městský úřad Borohrádek nebo do 20.
července 2018 na Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
Odbor dopravy a silničního hospodářství (emailem na
adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz nebo do datové
schránky úřadu gcgbp3q). Připomínky od zástupců obcí
se budou posuzovat přednostně.
Nejvýznamnější navrhované změny patří:
 zaveden nový osobní vlak v úseku Týniště nad Orlicí
(1607) Častolovice (13:1 6), který dále pokračuje jako
stávající vlak do Doudleb nad Orlicí (jede v pracovní dny
kromě prázdnin);
 spěšný vlak z Jaroměře (18:42) do Hradce Králové (18:56),
který je pokračováním vlaku z Trutnova, pojede nově i v
pracovní dny, tedy denně;
 zaveden nový osobní vlak z Hradce Králové (19:32) do
Jaroměře (1 9:57), který pojede denně;
 zavedeny nové vlaky z Jaroměře do České Skalice a zpět,
které posílí spojení v odpolední špičce pracovních dní a
obslouží zastávku Rychnovek;
 zaveden nový spěšný vlak z Jaroměře 16:03) do Pardubic
(16:40), který posílí spojení v nedělní přepravní špičce;
 osobní vlak z Jičína (12:37) do Nymburka (13:51) pojede
nově I v pracovní dny, tedy denně.

Návrhy jízdních řádů pro všechny železniční tratě
Královéhradeckého kraje naleznete na www.krkralovehradecky.cz - Návrh železničního jízdního řádu
2018/2019 v KHK
KÚ Královéhradeckého kraje

Cyklobusy Orlických hor 2018
Vážení cykloturisté,
i pro rok 2018 pro Vás připravujeme projekt Cyklobusy
do Orlických a Podorlických hor, Hor Bystřických, oblasti

Nově graficky zpracovaný propagační materiál bude
k dispozici v informačních centrech v Královéhradeckém
i Pardubickém kraji a přímo v cyklobusech, stejně tak
v běžných linkových autobusech v měsíci červnu.
Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám všem přejeme
krásné počasí a mnoho silných zážitků v sedle kol.
Sekretariát Euroregionu Glacensis,organizátor projektu
„Cyklobusy Orlických hor“
Projekt Vzdělávání praxí přináší firmám možnost
kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního
zaměstnance a účastníkům větší šanci získat práci
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí
získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním
prostředí, s firmami, které si chtějí prostřednictvím
nabízených praxí nezávazně a s finanční podporou
otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance.
Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické osoby nebo
OSVČ. Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let,
kteří jsou uchazeči o zaměstnání, absolventi, rodiče na
mateřské/rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé ve
věku nad 50 let nebo osoby zdravotně znevýhodněné.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých
firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je
pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. Vybírat je
možné z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice
v administrativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti,
ale také pozice v zemědělství, cestovním ruchu,
stavebnictví, ICT a mnoha dalších. Po celou dobu praxe
účastníka provází zkušený zaměstnanec firmy, tzv.
mentor.
Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak i firmám řadu
výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení
znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední
řadě případné získání pracovní nabídky. Firmy si
díky projektu vyzkouší a vyškolí potencionální
zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých
zaměstnanců a získají finanční kompenzaci vynaložených
nákladů.
Pavla Merková, tel.: 770 102 817, email:
pavla.merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz

Problematika zdvojkolejnění železniční tratě

Bukové hory - Suchého vrchu a Králického Sněžníku a
Železných hor a Českomoravského pomezí.
Předpokládaný termín zahájení cyklobusové sezóny je
v sobotu dne 2. června 2018 a cyklobusy budou jezdit
každý víkend a také o svátcích až do 30. září 2018.
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Se zájmem jsem si přečetl v městském zpravodaji obšírné
vyjádření
starosty
k problematice
zdvojkolejnění
železniční tratě Choceň – Týniště a naprosto souhlasím
s jeho výhradami k uvažovanému projektu a vyjadřuji
velké uznání k jeho akcím v tomto směru. Na veřejné
prezentaci v městském kině jsem ale pochopil správnost
tohoto záměru ke zvětšení propustnosti železniční tratě a
oceňuji výklad hlavního projektanta, který se snažil
vyhovět všem připomínkám města.
Co však nepochopím, je přístup ministerstva dopravy
k této akci. Odbory železniční a silniční dopravy při tak
velké a investičně náročné akci vůbec nespolupracují a
berou si občany Borohrádku jako své rukojmí. Každý si
hraje na svém písečku a neřeší se problém Borohrádku
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komplexně. Je přece logické, že zprůjezdnění Borohrádku
pro kamionovou dopravu bude mít pro občany nedozírné
následky a přejít silnici bude jako hon na zajíce pouze
místo pušek budou kamiony a přitom je v projektu již 20
let uvažováno s obchvatem Borohrádku. Všechny tyto
argumenty byly zástupci kraje přítomnými občany
sděleny, ale jeho neslané nemastné vyjádření o časové
náročnosti vybudování obchvatu potvrdilo nespolupráci
železniční a silniční dopravy při tomto projektu.
Jak tuto situaci řešit – podle mého laického názoru zařadit
zdvojkolejnění trati v katastru Borohrádku jako poslední
etapu železničního projektu a urychlit realizaci obchvatu
Borohrádku tak, aby obě akce proběhly současně. Možná
by pomohlo odstranitelné snížení průjezdné výšky nového
podjezdu pro průjezd kamionů do doby realizace
obchvatu. V tomto směru je důležité podpořit starostu
města peticí, blokádou přechodů a dalšími akcemi
občanské neposlušnosti, aby náš odpor byl zřetelný a
důrazný.
PS Silnice I. třídy č. 36 (Čestice – Holice) je silnicí I. třídy
spoustu let i se sníženou podjezdnou výškou železničního
nadjezdu, proto se ptám – proč by nemohl mít nový
železniční nadjezd umělou odstranitelnou sníženou
podjezdnou výšku do doby realizace obchvatu
Borohrádku.
Ing. Miroslav Palhoun, občan Borohrádku

ulovených ryb, kde každý centimetr je jeden bod.
1. Dostal Matouš
626 bodů
2. Chaloupka Patrik
388 bodů
3. Bartošová Eliška
347 bodů
Největší rybu a to Jesetera ulovil Sazima Radek 85 cm.
Tímto děkujeme všem sponzorům, pořadatelům a
závodníkům v tomto krásném sportu.
Rybářské závody o pohár starosty města Borohrádek
Při oslavách dětského dne a májových oslav dne 26.
května 2018 proběhl již tradiční rybářský závod O
POHÁR STAROSTY MĚSTA BOROHRÁDEK na
rybníku Na Zámlýní. Počasí závodníkům přálo. O pitný
režim a něco na zub se postaral, jako vždy kolektiv pana
Antonína Čermáka, za to celému kolektivu patří
poděkování.
Největší rybu ulovil p. Zdeněk Růžek
1. Mgr. Martin Moravec
2. Zdeněk Růžek
3. Ladislav Horníček

Český rybářský svaz Borohrádek
Dětské rybářské závody na Orbanské zátoce
Tak jak je již tradicí dne 5. května 2018 se konali dětské
rybářské závody v Čermné nad Orlicí na Orbanské zátoce.
Za podpory ČRS MO Borohrádek, obce Čermná nad
Orlicí a sponzorů, bez kterých by to nešlo. V tento den se
na závod sešlo 70 závodníků a závodnic do věku do 15
let. Počasí bylo nádherné letní a někteří závodníci se jistě i
potili. Bylo připraveno občerstvení, kde si závodníci
mohli dát klobásku, párek a něco nealko k pití, pro

dospělý doprovod bylo připraveno pivo, káva i něco
ostřejšího.
Jako tradičně první cena bylo krásné horské kolo. Cenu si
vybral každý závodník, ceny se nepřidělují, a tak mají děti
možnost si vybrat to, co se jim hodí nebo líbí. Je jasné, že
větší šanci mají ti, co jsou na prvních místech podle
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ČRS MO Borohrádek děkuje všem zúčastněným a
sponzorům. Těšíme se na příští ročník závodů O pohár
starosty města.
Petrův zdar.
předseda MO Borohrádek Miloslav Bureš
„U benziny se rybařilo o ceny“
Za krásného slunečného počasí se ve čtvrtek 21. 6. 2018
uskutečnil
další
ročník
rybářských závodů s pracovním
názvem „Benzina cup 2018“.
Závody jsou pořádány vždy před
koncem školního roku pro děti,
které
navštěvují
rybářský
kroužek při Církevní základní
škole Borohrádek.
Pro velkou nemocnost se
letošního
ročníku
bohužel
zúčastnilo pouze 8 dětských
závodníků, kteří se snažili ulovit
co největší počet ryb… a že jich
bylo hodně. Každý úlovek byl
řádně změřen a zapsán. Systém
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bodování byl takový, že co ulovený 1 centimetr ryby, to 1
bod. Celkem bylo uloveno 41 kusů ryb, převážně plotic,
perlínů a cejnů. A kdo „proměnil“ nejvíce záběrů v
ulovené ryby, kdo stanul na metách nejvyšších…?
1. místo: Radek Sazima
268 bodů
2. místo: Pavel Stehlík
100 bodů
3. místo: Jakub Pavlíček
91 bodů
4. místo: Jaroslav Horváth
84 bodů
5. místo: Miroslav Johanides
70 bodů
6. místo: Adam Pavlíček
57 bodů

Děkuji výboru MO ČRS Borohrádek a panu Luďku
Černému ml. za celoroční podporu rybářského kroužku a
zajištění hodnotných cen. Děkuji také všem přítomným
dospělým za pomoc a přátelskou spolupráci.
Všem dětem přeji pěkné a slunečné prázdniny…
Tak snad zase za rok: „Petrův zdar“!
Mgr. Martin Moravec – vedoucí rybářského kroužku

Myslivecký spolek Borohrádek
„PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ MYSLIVCŮ, OSLAVA DNE
MYSLIVOSTI“
Měsíc červen je více než půl století oslavován jako měsíc
myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se v tento čas
vyskytuje velké množství mláďat, a to nejen myslivecky
obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících
živočichů. V honitbě Mysliveckého spolku Borohrádek
můžeme spatřit srnčata, daňčata, selata divočáků, mladé
zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny
našich pěvců. Právě mladá zvěř je v tomto čase nejvíce
vystavena predačnímu tlaku a působení negativních
antropických vlivů. Proto se snažíme zaměřit svoji činnost
na ochranu nových životů, pečujeme o klid v přírodě,
bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři (např. instalací
opticko-zvukových plašičů a proháněním travních kultur
před sečením, instalací pachových a optických zradidel
okolo silnic), zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslíme
na dostatečné zabezpečení krmiv po dobu strádání, kdy
rozhoduje nejen kvantita, ale především kvalita a
rozmanitý sortiment krmiv… právě teď je například
vhodný čas k sušení letniny.
Již několik let v měsíci červnu pořádá myslivecký spolek
Borohrádek k utužení kolektivu a přátelství společenskou
akci s názvem „Myslivecký den“. Ne jinak tomu bylo i v
sobotu 16. června 2018. Jednu zvláštnost však letošní
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akce měla. Svátek myslivosti jsme poprvé uspořádali a
oslavili společně s kamarády myslivci z MS Mírov
Kostelec nad Orlicí. S tímto mysliveckým spolkem máme
dlouhodobě výborné vztahy, zveme se navzájem na
myslivecké akce, spolupracujeme i v oblasti zazvěřování
honitby a možné prevence ztrát na zvěři motorovými
vozidly.
Vše začalo ráno srdečným přivítáním v 8.00 hodin na
krásné myslivecké chatě v Kostelci nad Orlicí (jak moc
nám chybí borohrádecká myslivna ). Zde se již začínalo
chystat prasátko na rožnění. Krása pohledět, sliny se nám
sbíhaly . Po rychlé kávě a malém občerstvení již
následoval přejezd do honitby MS Synkov – Slemeno, kde
byla zamluvena broková střelnice. Po poučení o
bezpečném zacházení se zbraněmi, vysvětlení pravidel a
rychlém rozlosování jsme začali soutěžit v brokové
disciplíně střelby na asfaltové holuby = lovecké kolo
(střílelo se 2 x 14 terčů). V loňském roce nám počasí moc
nepřálo a dvakrát nás vyhnala bouřka, letos naopak
panoval horký slunečný den. Závody proběhly bez větších
problémů a ve velmi přátelském a kamarádském duchu.
Po ukončení závodů jsme se přesunuli zpět na kosteleckou
mysliveckou chatu, kde na nás čekalo bohaté občerstvení,
a tak mohlo započít příjemné přátelské posezení s hosty a
rodinnými příslušníky. Následovalo vyhlášení výsledků a
předání drobných cen. Družná, pohodová zábava
prokládaná mysliveckými zážitky, mysliveckou latinou,
výborným jídlem a pitím se protáhla do pozdních nočních
hodin. Naše bránice byly polechtány a žaludky
nasyceny… prožili jsme krásný den.
Děkujeme všem kolegům a kamarádům z Kostelce za
milé přijetí, všem zúčastněným a rodinám za podporu a
těšíme se na příští ročník. Myslivosti zdar!
Z výsledkové listiny:
1. Ing. Otakar Šrámek – MS Borohrádek
2. Mgr. Martin Moravec – MS Borohrádek
3. Jindřich Hamm – MS Mírov Kostelec nad Orlicí
4. Petr Obereitter – MS Mírov Kostelec nad Orlicí
5. Aleš Sedlák – MS Borohrádek
6. Jiří Cvejn – MS Mírov Kostelec nad Orlicí
Mgr. Martin Moravec – jednatel MS Borohrádek

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek
Jarní sběr papíru
Výsledky soutěže tříd
1. místo - VIII.B - 57,15 kg/žák
2. místo - III.A - 56,87 kg/žák
3. místo - VI.B - 53,75 kg/žák
Výsledky soutěže jednotlivců
1. místo – Eliška Zahajská, VIII.B, 584 kg
2. místo – Robert Adámek, 2.tř., 567 kg
3. místo – Natálie Bulíčková, VI.A, 324 kg
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19. ročník pěvecké soutěže Zlatý slavík
Dne 26. dubna 2018 se uskutečnil 19. ročník pěvecké
soutěže Zlatý slavík a borohrádecké kino po roce opět
patřilo mladým zpěvákům.
Novinkou byl společný zpěv jednotlivých tříd. Během
dopoledne mimo soutěž vystoupily jednotlivé třídy.

Společné zpívání určitě napomohlo odstranit trému a
napomohlo dobrému rozezpívání. Všichni soutěžící si
zaslouží velikou pochvalu - není jednoduché odvážit se
vystoupit před zaplněným hledištěm a ještě zpívat před
odbornou porotou.
Zpěváci soutěžili ve třech kategoriích, a to 1. - 2. třída, 3.
- 4. třída a 5. třída společně s několika soutěžícími z
druhého stupně. Během dopoledne zazněly písně různých
žánrů, diváci tleskali do rytmu, povzbuzovali soutěžící a
mnozí se se svým zpěvem přidávali. Odborná porota ve
složení pan starosta, pan tajemník, paní Jiroušková a pan
Jehlička neměli jednoduchý úkol, protože mnohé výkony
byly velmi vyrovnané.
Výsledky
1. kategorie (1. - 2. třída)
1. místo - Sofie Kubcová (2.tř.)
2. místo - Eliška Slivková (2.tř.)
3. místo - Elena Piatnicová (1.tř.)
2. kategorie (3.A, 3.B - 4. třída)
1. místo - Stanislav Steiger (4.tř.)
2. místo - Adriana Molnárová (3.A)
3. místo - David Urban (3.A)

Projekt „Poznáváme památky“ pokračuje
Ve středu 9. května 2018 pokračoval projekt „Poznáváme
památky“. Poslední exkurzí v tomto školním roce byla

návštěva zámku Ratibořice s přilehlým Babiččiným
údolím. S velmi poutavým výkladem paní průvodkyně
jsme si prohlédli celý zámek a dozvěděli se velké
množství zajímavostí ze šlechtického života. Následovala
procházka zámeckým parkem a údolím až k Rudrovu
mlýnu. I vzhledem ke krásnému počasí se exkurze velmi
vydařila.
Mgr. Miroslav Koudelka
VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje
Naše škola se již potřetí spolupodílela na organizaci
těchto her. Na stanovištích pomáhali zaměstnanci školy,
ale i 53 žáků, školní kuchyně nevařila pro děti, ale pro
sportující seniory. Těší nás pochvalná slova, která zazněla
nejen v reportáži školní televize. Propojení generací je
určitě důležité - žáci se učí respektovat druhé, rozvíjejí
svoji empatii a správné postoje a hodnoty.
Na ČT:D byla o této akci odvysílána reportáž naší školní
televize.
Mírový běh v Borohrádku
Dne 14. června 2018 se účastníci Peace Run - tedy
Mírového běhu, zastavili v Borohrádku.
Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes
140 zemí světa, jehož posláním je vytvářet a šířit

3. kategorie (5. třída - 2. stupeň)
1. místo - Eliška Martincová (6.B)
2. místo - Ondřej Molnár (7.B)
3. místo - Natálie Morávková (6.B)
Ocenění školního časopisu v soutěži Školní časopis roku
2018" Pardubického a Královéhradeckého kraje
Do krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji se přihlásily tři
desítky vydavatelů školních časopisů. Akci pořádá
Asociace středoškolských klubů České republiky ve
spolupráci s krajským koordinátorem zapsaným spolkem
Altus pod záštitou poslance Pavla Bělobrádka a
europoslance Tomáše Zdechovského.
V kategorii Žáci I. a II. stupně obsadil náš Školní věštec 2.
místo!
Iva Přibylová
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atmosféru přátelství, míru a porozumění. Pod slovem mír
si můžeme každý představovat něco jiného - rozumný svět
bez válek, klidný život ve své zemi, ale třeba i obyčejnou
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rodinnou pohodu a harmonii. Symbol míru představuje
hořící pochodeň, se kterou jsme mohli chvíli běžet či si ji
alespoň podržet a vložit do ní svoje přání pro ostatní.
Mírový běh, celým názvem „Sri Chinmoy Oneness-Home
Peace Run“, přiběhl do České republiky 10. června 2018.
Mírový běh na své cestě navštívil desítky měst a obcí.
Pochodeň strávila v ČR 11 dnů a urazila více než 700 km.
V mezinárodním týmu byli kromě českých a slovenských
běžců běžci z Guatemaly, Velké Británie, Ruska,
Ukrajiny, Rakouska, Bulharska, Srbska a Austrálie.
Evropská část štafety začala 27. února 2018 v Sofii v
Bulharsku a po více než 7 měsících souvislé trasy přes 38
států Evropy bude zakončena 8. října 2018 v
portugalském Lisabonu. Mezinárodní tým během této
doby urazí přibližně 15.000 km a jen v Evropě se setká s
250 000 lidmi.
Běžce jsme očekávali před školou a společně jsme
přiběhli na hřiště, kde jsme mezinárodní tým účastníků
přivítali hymnou této akce. Na oplátku jsme si vyslechli
píseň v podání sportovců a zasoutěžili si v poznávání
zemí, odkud běžci pocházejí. Naši parkouristé předvedli
krátké vystoupení, hostům jsme předali obrázky s
mírovou tematikou na výstavu do římského Colossea a na
závěr jsme společně zasadili Strom míru.
Od školy zamířili běžci pod vedením starosty Mgr.
Martina Moravce do sousedního Žďáru nad Orlicí. Část
cesty je doprovázeli naši žáci společně s učiteli.
Na ČT:D byla o této akci odvysílána reportáž naší školní
televize.

z druhého stupně, ale i Jan Morávek, Tomáš Forejtek a
Matěj Morávek z prvního stupně. Letošní vyběhaná částka
je rekordní - 30 033 Kč!!!

Děkujeme všem běžcům a jejich sponzorům za podporu
českých škol v Etiopii!!!
Slavnostní ukončení školního roku
Dne 29. června jsme se rozloučili se žáky 9. tříd.

Pasování na čtenáře
Dne 21. června se v obřadní síni Městského úřadu

Deváťákům, ale i dalším žákům, kteří odcházejí z naší
školy, přejeme úspěšný start do nové životní etapy. Ať se
vám vše daří.

v Borohrádku uskutečnilo pasování na čtenáře. Pasování
probíhalo v odpoledních hodinách, a tak mohli čtenářské
umění svých dětí obdivovat i rodiče. Děkujeme králi
(panu starostovi) a královně (paní Sedlákové) za
vytvoření příjemné sváteční atmosféry!
Běh pro Afriku
Dne 26. 6. 2018 jsme opět běželi pro Afriku.
Letošního Běhu pro Afriku, který tentokrát probíhal za
ideálního počasí kolem borohrádeckého písáku, se
účastnilo 120 běžců. Ti zvládli 574 koleček, tedy 517 km!
K nejlepším běžcům patřil Tomáš Fuchsa s deseti
uběhnutými kolečky a Pavel Lukašík s devíti kolečky.
Osm koleček uběhl nejen Jan Ribár, Kristýna Novotná,
Petr Izák, Petr Šrámek, Martin Tocháček a Adam Uhnavý
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Poděkování
Již třetí rok nás podporuje Spolek rodičů a přátel školy při
ZŠ TGM Borohrádek.
Ráda bych touto cestou poděkovala Spolku rodičů a
přátel školy při ZŠ T. G. Masaryka za podporu naší
školy.
Vážení rodiče,
vážíme si Vašeho zájmu finančně nás podpořit. Děkujeme
za organizování všech letošních akcí, děkujeme za úpravy
v zahradě školní družiny.
Pergola, do které jste investovali 75 000 Kč a nespočet
brigádnických hodin, je využívána nejen školní družinou,
ale v průběhu vyučování se zde střídají i třídy při výuce.
Děkujeme za finanční podporu výletů všech tříd,
děkujeme za poskytnutí odměn při soutěžích a odměn
nejlepším žákům.
Ještě jednou děkujeme za finanční podporu březnového
pobytu amerických hostů.
Ostatní školy nám mohou takovou podporu rodičů jen
závidět...
Mgr. Iva Přibylová
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Církevní základní škola
Šimon Trávníček v Praze
Další matematickou soutěží, které se žáci naší školy
zúčastňují, je „Pangea“. V tomto roce se jí zúčastnili
Šimon Trávníček, Richard Sus, Adam Staňo – žáci 5.
třídy a Jakub Hakkel
ze 4. třídy. Šimon Trávníček se umístil v kraji na 1. místě
a postoupil do celostátního kola, které se konalo 11.
května v Nové budově Národního muzea v Praze.
Finalisté zde nejen soutěžili v matematických úlohách, ale
byl pro ně připraven i zajímavý doprovodný program.
Šimon nás v Praze velmi dobře reprezentoval a my mu
děkujeme za všechny úspěchy v soutěžích, kterých se
během své školní docházky na naší škole úspěšně
zúčastnil a přispěl tím k dobrému jménu Církevní
základní školy v Borohrádku, ale i Královéhradeckého
kraje.
Atletické závody – sportování na naší škole
Na naší CZŠ máme tři kroužky sportovních her, chodí do
nich téměř polovina dětí školy. Sportování dětí
podporujeme. Tím, že tyto sportovní kroužky patří do
odboru ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek, můžeme se
účastnit všech sportovních soutěží, které tento odbor
organizuje. I letos v květnu jsme vyslali 20 žáků (30%
školy) na atletické závody-atletický čtyřboj. Místní kolo
se konalo v Borohrádku ve středu 9. 5. Soutěžilo se ve
sprintu, hodu na dálku, skoku dalekém a ve vytrvalostním
běhu. Všechny naše zúčastněné děti postoupily do
okresního kola, které proběhlo v pondělí 14. 5. v Týništi
nad Orlicí. I tady jsme výborně závodili ve velké
konkurenci okolních škol. Přesto tři naši závodníci K.
Susová, O. Janoušek a N. Peremská postoupili do
krajského kola v Jičíně. Zde se nejlépe umístila K.
Susová. Všem závodníkům blahopřejeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci školy.
Musíme poděkovat celému odboru ASPV, že můžeme být
jejich členy. Díky nim se můžeme účastnit závodů, které
pro nás pořádají. Dík patří všem vedoucím a cvičitelkám
oddílů v čele s paní Evou Tesárkovou, kteří ve volném
čase chodí tyto závody pro děti pořádat. Děkujeme i za
finanční a materiální podporu naší školy. Moc si toho
vážíme.
Dopravní výchova
Víme, že je velmi důležité vést žáky k pochopení nutnosti
bezpečného a ohleduplného chování, k uvědomování si
rizik a nebezpečí v silničním provozu a proto se věnujeme
tématu dopravní výchovy v posledních letech velmi
intenzivně. Ve čtvrtek 3. května přijela do naší CZŠ p.
Myšáková z Autoškoly z Kostelce nad Orlicí. Tento den
šlo o teorii. Děti byly rozděleny podle věku na dvě
skupiny, aby mohla být přednáška co nejlépe přiblížena
jejich věku. Výklad byl doprovázen obrázky na
interaktivní tabuli. Postupně byla probrána témata –
účastník silničního provozu-jsem chodec, jsem cyklista,
výbava cyklisty a kola, dopravní značky, křižovatky –
řešení přednosti, pravidla silničního provozu… Žáky vše

13

bavilo, protože věděli, že si znalosti ověří v praxi. K tomu
došlo hned ve středu 16. května, kdy jsme odjeli na
dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou. Žáci byli
rozděleni do několika družstev podle stanovišť a postupně
se během dopoledne na všech vystřídali. Žáci si vzali
přilby, půjčili si kola a postupně vyjížděli na dopravní
hřiště. Zde museli přesně dodržovat předpisy silničního
provozu a řídit se dopravními značkami. Dále si
vyzkoušeli jízdu zručnosti na rovině i v kopci, projížděli
slalom mezi brankami, podjížděli hrazdu, přenášeli
předmět jednou rukou za jízdy, objížděli překážky, museli
přesně zabrzdit na vyznačeném místě…Naši čtvrťáci si
vyzkoušeli nanečisto vyplnit písemný test potřebný pro
získání „průkazu cyklisty“. Všem se na dopravním hřišti
líbilo a těšili se na další návštěvu. Do Rychnova jsme měli
jet opět o měsíc později v úterý 12. června. Pro nepřízeň
počasí a déšť jsme museli zůstat ve škole. Zde jsme se
věnovali opět teorii, vše jsme opakovali a procvičovali.
Žákům to šlo výborně. Doufáme, že znalosti přes
prázdniny nezapomenou, protože v září pojedeme na
dopravní hřiště znovu. A naši čtvrťáci-ti budou psát test
načisto. Doufáme, že všichni uspějí a „průkaz cyklisty“
získají. Na dopravní hřiště se už teď všichni těšíme.
Pythagoriáda
Letos jsme se opět zúčastnili matematické soutěže
“Pythagoriáda“. Do okresního kola, které se konalo 28.
května v Rychnově nad Kněžnou, se dostali tři žáci naší
páté třídy: Šimon Trávníček, Richard Sus a Adam Staňo.
Soutěžilo zde třicet žáků ze základních škol a gymnázií
celého okresu. Chlapci nám udělali velkou radost a
umístili se v první desítce: Šimon obsadil 3. – 5. místo,
Richard 6. -7. místo a Adam 8. – 9.místo. Chlapcům
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší
školy.
Lesní pedagogika 19.6.2018
Děti z Církevní ZŠ Borohrádek se učily v lese o lese /
lesní pedagogika /Podle wikipedie je pojem „lesní
pedagogika“ definován
jako
forma environmentálního
vzdělávání, jež se celé
odehrává v lese. Lesník,
který je vyškolený na
lesního pedagoga,
vysvětluje účastníkům
vzdělávacích programů,
jak les funguje a co v
něm najdeme. Les je
využíván jako učebna i
herna. Mottem lesní
pedagogiky je „O lese
učit v lese.“ Po dohodě
s lesníky z Lesního družstva Vysoké Chvojno jsme se
všichni vypravili do borohrádeckých lesů. Lesníci pro nás
připravili několik stanovišť, na kterých si žáci vyzkoušeli
probírku plevelných stromů v lesní školce, znalost lesních
živočichů i rostlin, prevenci i odchyt nebezpečného
kůrovce. Lesníci také žákům vysvětlili průběh lesního
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hospodaření – od malé sazeničky stromku až po finální
produkt ze dřeva, který je určen k lidské spotřebě. Všichni
jsme se shodli, že les je pro člověka velice důležitý a že je
třeba chránit ho a pečovat o něj. A to je hlavní myšlenka
lesní pedagogiky, vést mladé lidi k úctě a lásce k přírodě,
abychom všichni mohli dýchat zdravý vzduch, užívat darů
lesa a radovat se z přírodních krás.
T-Mobile Olympijský běh
Ve středu 20. června se naše škola zařadila mezi
sportovce běžící po celé České republice. Všichni žáci i

sám pan král, od královny dostali záložku, pamětní list a
sladkou odměnu. Potom si šli všichni prohlédnout
městskou knihovnu, mohli se podívat i do knížek. Někteří
si určitě založí čtenářský průkaz a budou si chodit
pravidelně knížky půjčovat. Děkujeme za pozvání na tuto
akci, která v dětech prohlubuje lásku ke knize a ke čtení.
Návštěva Městské policie v Církevní ZŠ Borohrádek
Ve čtvrtek 21. 6. přišla do naší školy přednášet paní
Zdena Pálové o bezpečném chování účastníků silničního
provozu, ale také o vzájemném soužití a úctě jeden
k druhému, v neposlední řadě o kiberšikaně a jiných
nebezpečných společenských jevech, které se úzce
dotýkají školní mládeže. Přednáška byla doplňována
názornými ukázkami i osobní praxí paní policistky.
Přednášená témata žáky velice zajímala, dávali paní
policistce mnoho zvídavých otázek.
Škola v přírodě
Letos jsme vyrazili do Alfa Resortu v Deštném
v Orlických horách, kde jsme strávili krásný, i když
vcelku chladný čas. Tématem byla tentokrát Cesta kolem
světa. Již u autobusu čekaly na děti letušky ve stylových
kostýmcích a rozdaly jim palubní vstupenky. Po úvodní
ukázce, jak se chovat v krizových situacích v letadle (náš
autobus totiž představoval letadlo) jsme odstartovali směr

učitelé se přesunuli na cyklostezku, kde jsme s rádiem
Junior odstartovali závod. Patriotem běhu je mnoho
českých olympioniků. T-mobile věnoval hodnotné ceny
pro vítěze a pro každého žáka diplom, medaili a sladkou
odměnu. Vítězem letošního ročníku se stal Alexandr
Procházka, žák 5. ročníku. Všem zúčastněným
sportovcům děkujeme.
Mírový běh 2018 v Borohrádku
Mírový běh – Peace run je nejdelší štafetový běh s hořící
pochodní přes 140 zemí světa, který se koná od roku
1987. Mírová štafeta letos zavítala i do Borohrádku, kde
mezinárodní tým běžců předal pochodeň dětem z Církevní
základní školy. Děti sportovce přivítaly písní od hudební
skupiny Mirai - „Když nemůžeš, tak přidej víc“. Poté si
mezi sebou předaly poselství míru v podobě hořící
pochodně. Běhu se účastní lidé nejrůznějších národů –
k nám doběhli běžci ze Slovenska, Rakouska, Ruska,
Srbska, Anglie, ale i Austrálie nebo Guatemaly. Posláním
běhu je šířit mezi lidi atmosféru přátelství, míru a
porozumění. Věříme, že se to u našich dětí povedlo a
každé do Mírové pochodně vložilo své přání pro ostatní.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 21. června dopoledne proběhlo na Městském
úřadě v Borohrádku pasování prvňáčků na čtenáře.
Slavnostně oblečení žáci prokázali svou čtenářskou
zdatnost přečtením krátkého textu. Na čtenáře je pasoval
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Asie. V Deštném nad Orlicí nás uvítal skvěle vybavený
areál obklopený lesy a krásnou přírodou. Každý den byl
uveden jednou scénkou, kterou zahráli pedagogičtí
pracovníci v kostýmech a žákům tak představili kontinent,
na který přiletěli. V Asii jsme viděli čajový obřad,
v Americe původní obyvatele v konfliktu s přistěhovalci,
v Africe volně žijící divoká zvířata. Všechny hry byly
uzpůsobeny tématu a celý pobyt provázely vědomostní a
sportovní aktivity. Bohatě jsme využívali vnitřní
panoramatický bazén, tenisové kurty, hřiště i vnitřní
konferenční místnosti. Vaří zde kuchař, který má
zkušenosti z restaurace oceněné Michellinskou hvězdou,
děti ocenily bohaté švédské stoly a nápaditou kuchyni.
Pobyt, který vždy zaměřujeme na klima tříd a školy, se
velmi vydařil, spoustu zábavy jsme si užili i my dospělí.
Celá věc by se nepodařila bez našich sponzorů a partnerů,
kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat:
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Coca-Cola Praha, Marius Pedersen a. s., Česká pošta pobočky Týniště nad Orlicí a Borohrádek, MÚ
Borohrádek, Komerční banka pobočky Týniště nad Orlicí
a Česká Třebová, Kingspan ČR – kvalitní izolace, DP
Work personální agentura Vysoké Mýto, Tung Dang Duc
– smíšené zboží Borohrádek, My-Concept
české
spotřebiče Choceň, KAVE Bau s. r. o. stavební společnost
Pardubice, pan Roman Le Grand Praha, pan Jiří Málek
Poběžovice, Česká pojišťovna Rychnov nad Kněžnou,
Pacific Direct hotelová kosmetika Poběžovice, Policie ČR
Rychnov nad Kněžnou, Giroma Gelato exkluzivní
zmrzliny a sorbety paní Gromanová Borohrádek, AL
Lešení půjčovna fasádního lešení Hradec Králové, AL
Silnice opravy silničních výtluků a spár Hradec Králové,
Hanička REGIA papírnické zboží Borohrádek, Orlické
hory a Podorlicko oficiální turistický portál, pan Pavel
Pauk Týniště nad Orlicí.

netopýrů, údiv při pozorování vysokých žiraf, obdivování
obrovské želvy i slonů. Jízda malým vláčkem i

Respektovat a být respektován
Uvědomujeme si rizika výchovy založené na nerovném
mocenském vztahu mezi dospělými a dětmi, jako je
autoritativní styl, ale také rizika a důsledky liberálního
stylu výchovy, a tak nás zaujala myšlenka českých
psychologů Taťány a Pavla Kopřivových o partnerském
výchovném vedení. Partnerský přístup je založen na
rovnocennosti a respektování důstojnosti. Právě o toto jde
i u nás v CZŠ Borohrádek.
Všichni pedagogičtí
zaměstnanci, kteří u nás jsou v každodenním kontaktu s
dětmi, absolvovali 40 ti hodinový vzdělávací kurz
Respektovat a být respektován, který vychází ze
stejnojmenné knížky. Základem pro dobrou výchovu a
vzdělávání je respekt a partnerský přístup. Celý koncept je
velmi komplexní a my jsme se na praktických ukázkách
učili způsoby pozitivní komunikace, práci s pravidly třídy,
jak užívat pochvalu, jak žáky vnitřně motivovat, rizika
vnější motivace a odměn, jak vést žáky k řešení situace
místo užívání trestů, jak vést komunitní kruhy a mnoho
dalšího.
Celý koncept budeme uvádět do praxe od září 2018.
CZŠ Borohrádek

safaribusem a hlavně svačinka pod širým nebem, které
nám připravilo pěkné počasí. Takhle má vypadat fajn
výlet. Vše se vydařilo, děti byly spokojené a plné zážitků.
Nakonec patří dík řidiči, panu Lokvencovi i všem
dospělákům, kteří s dětmi sdíleli celý den a pomáhali, kde
bylo třeba.
Jitka Stýblová
Zahradní piknik
Ve středu 30. května 2018 naše MŠ uspořádala pro rodiče
a děti odpolední zahradní piknik. Pro děti byly připraveny

Mateřská škola Borohrádek
Den maminek
Ve středu 16. května pozvaly děti a paní učitelky ze třetí
třídy rodiče a známé dětí na tvořivé odpoledne, jehož
součástí bylo vystoupení dětí věnované svátku matek.
Děti zatančily, zazpívaly, zarecitovaly a předaly
maminkám přáníčka. Potom se již všichni zapojili do
samotného tvoření. A tak vznikaly krásné panenky
z vařeček, vlny a textilu, náhrdelníky a náramky. Všechny
výrobky si děti odnesly domů.
Libuše Nágrová
Výlet do ZOO
Sláva, nazdar výletu.. Tak takhle zpěvně jsme zakončili
náš výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem, který se
uskutečnil v úterý 15. května 2018. Za zvířátky jsme se
vydali hned ráno, aby bylo dost času na všechna
dobrodružství, a že jich bylo. Legrace a nadšení z
výtržností opic, trocha nedůvěry v temném pavilonu
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hry v celém areálu zahrady a parku, malování na obličej,

diskotéka, bohaté občerstvení formou ovocných a
zeleninových talířů, sušenek, koláčů a pestrého výběru
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nápojů. Na závěr si mohly děti s rodiči opéct buřty. Toto
společné odpoledne se vydařilo i díky počasí. Děkujeme
rodičům za jejich účast a budeme se těšit zase někdy
příště..
Irena Klingerová
Rozloučení s předškoláky
V pondělí 18. června 2018 v dopoledních hodinách čekalo
děti, které půjdou po prázdninách do školy, překvapení.
Věděly, že je navštíví členky Sboru pro občanské
záležitosti, aby dětem popřály zdar na jejich nové cestě.
Děti si odnesly domů pamětní list a pracovní sešit Báječné
úkoly pro předškoláky. Připojujeme se touto cestou za
všechny zaměstnance Mateřské školy Borohrádek a
foukáme do zad všem předškolákům, aby jim nikdy
nechyběla trpělivost, chuť zkoušet a učit se stále nové
věci, aby měly krásné vztahy se svými novými
vyučujícími a novými spolužáky.
Monika Dlabolová

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
V sokolovně v Borohrádku se zápasilo o putovní pohár
Do borohrádecké sokolovny se sjelo v sobotu 5.5.2018 na
130 závodníků z 13 oddílů aby vybojovali svá utkání na
již tradičním zápasnickém turnaji – Velké ceně města
Borohrádek.
Místostarosta města Borohrádku pan MAČEK Milan při
slavnostním zahájení všechny účastníky turnaje přivítal a
popřál jim hodně sportovních úspěchů.
Na třech žíněnkách zápasníci sváděli nelítostné boje, a tak
diváci byli často svědky bojovných a krásných utkání.

Odměnou pro všechny byl diplom a první tři závodníci
dostali medaili a věcnou cenu, kterou věnovali sponzoři
tohoto turnaje.
Na ten nejvyšší stupínek za barvy domácího oddílu stanuli
DRAHOŠ Richard, HLOUŠEK Erik, SEDLÁK Jakub a
KOSÍK Matouš. Druhá místa obsadili HŮJA Lukáš,
KOCKA Filip, UHNAVÝ Adam a KAŠPAR Josef. Třetí
příčku a bronzovou medaili vyzápasili LAŽA Matyáš,
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HEMELÍK Tomáš, HLOUŠEK Dominik a ADÁMEK
Robert. Těsně pod stupni vítězů po bojovném výkonu
skončila na 4. místě jediná borohrádecká zápasnice
LAŽOVÁ Nela. Na pátém místě se umístil KAŠPAR
Maxim a šestou příčku obsadil SEDLÁK Petr, HEMELÍK
Vojtěch a BÍLEK Jaroslav. Sedmé místo obsadil
KUŠNÁR Vilém a TRNKA Šimon. Na devátém místě
skončil URBAN David a desátou příčku obsadil
WIEBKIN Daniel.
Velkého a zaslouženého ocenění se dostalo domácímu
závodníkovi HLOUŠKOVI Erikovi, který se stal
nejtechničtějším závodníkem celého turnaje.
Jako družstvo si borohrádečáci nevedli vůbec špatně a
druhé místo hovoří za vše. Putovní pohár zůstává pro rok
2018 v držení TJ Jiskry Havlíčkův Brod.
Trenéři chtějí touto cestou poděkovat nejenom všem
závodníkům za vzornou reprezentaci města Borohrádek a
tím i oddílu zápasu, ale i všem pořadatelům, kteří se
zasloužili o zdárný průběh turnaje. Zvláštní poděkování
patří městu Borohrádek za finanční celoroční podporu,
dále sponzorům, kteří se na turnaji podíleli jak finančně,
tak i věcnými cenami pro vítězné závodníky a rovněž paní
HŮJOVÉ, která napekla krásné dorty pro tři vítězná
družstva, a paní URBÁNKOVÉ, která zhotovila
keramické medaile.
Zápasníci startovali na nejvýznamnějším turnaji
v České republice
Již na 35. ročník mládežnického turnaje - Lidice
Sokolský pohár 2018 odcestovala sedmi členná výprava
zápasníků z Borohrádku, aby v Kladně na tomto
mezinárodním turnaji vybojovali svá utkání.
Konkurence se sešla opět výtečná, a tak naši zápasníci se
mohli poměřovat v konkurenci 311 závodníků ze 37
oddílů ze 7 států.
V této nabité konkurenci se borohrádečáci neztratili a dva
vybojovali umístění na stupních vítězů a tři byli na takzvaném malém pódiu.
O nejcennější kov – zlatou medaili se ve váze do 25 kg
postaral HLOUŠEK Erik, který v celé soutěži nenašel
přemožitele. Bronzovou medaili díky jedné porážce

obsadil ve váze 31 kg SEDLÁK Jakub. Těsně pod stupni
vítězů na čtvrtém místě se umístili ve váze 35 kg
HLOUŠEK Dominik, který startoval v nejobsazenější
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váhové kategorii, kde zápasilo 21 borců. Další 4. místo
vybojoval UHNAVÝ Adam ve váze 41 kg. Posledním
umístěním na malém pódiu bylo 5. místo HEMELÍKA
Tomáše startujícího ve váze 28 kg. V poli poražených
skončil HŮJA Lukáš, který na tento turnaj jel na zkušenou
a HEMELÍK Vojtěch, který natrefil na velice silné borce.
Odměnou pro všechny závodníky byla návštěva místního
kladenského bazénu a přespání v rodišti Jaromíra JÁGRA.
Finálové boje se konaly v neděli, a tak se jednalo o
dvoudenní soutěž.
Dalším turnajem, kterého se domácí zúčastní a na který se
budou připravovat, je jediný turnaj pod otevřeným nebem
a tím bude Velká cena Meziboří. Proto se i naši borci
budou připravovat venku a to na plážovém volejbalovém
hřišti, kde absolvují pár tréninků.
Zápasilo se pod širým nebem
Na turnaj do Meziboří odcestovala jedenáctičlenná
výprava zápasníků z Borohrádku, aby se zúčastnila
mládežnického turnaje.
Zvláštností tohoto turnaje je to, že to je jediný turnaj,
který se zápasí pod širým nebem na fotbalovém stadionu.

Zápasníci se rozloučili s polovinou sportovní sezony
Nástupem letních prázdnin končí i polovina zápasnické
sezony, a tak trenéři společně s rodiči zorganizovali jeho
zakončení. To se netradičně nekonalo na zápasnické
žíněnce, ale u borohrádeckého splavu.
Zde si zápasníci, rodiče a přátelé zápasu mohli opéct buřty
a za poslechu krásných písniček, které obstarala živá
muzika v podání pana Tomáše STÝBLA, Jirky NÁGRA
a Radka SKALICKÉHO si mohli společně popovídat jak
o sportovní problematice, tak i o běžných věcech
každodenního života.
Jedinou vadou na kráse bylo nepříznivé počasí. Dvě silné
bouřky, které se přehnaly nad splavem, zkomplikovaly
celkovou „oslavu“. Ale dobrou náladu všech
zúčastněných to rozhodně nezkazilo.
Pro všechny zúčastněné to byl pěkný zážitek a dětem se to

snad líbilo. Trenéři zápasu přejí všem příznivcům hezké
prožití letních prázdnit a příjemnou dovolenou a plno
krásných prázdninových zážitků.
Radek Hemelík
Tohoto turnaje se zúčastnilo 159 závodníků ze 13 oddílů a
naši sportovci se v této konkurenci neztratili. Úvodní
projev a slavnostní zahájení turnaje obstaral předseda
svazu zápasu pan Belo SVITEK. Popřál všem zápasníkům
mnoho sportovních úspěchů. Borohrádečtí zápasníci si
jeho slova vzali k srdci, a tak zisk čtyř zlatých, dvou
stříbrných a tří bronzových medailí je pěkným úspěchem.
O nejcennější kov tudíž zlatou medaili se postarali bratři
HLOUŠKOVÉ a to jak Erik, tak i Dominik, další zlato
vybojoval SEDLÁK Jakub a kvarteto zlatých úspěchů
doplnil HEMELÍK Tomáš. Stříbrnou medaili vyzápasil
HŮJA Lukáš a ADÁMEK Robert a o bronzový úspěch se
postarali SEDLÁK Petr, URBAN David a BÍLEK
Jaroslav. Těsně pod stupni vítězů a to na čtvrtém místě se
umístil DRAHOŠ Richard a na pátém místě HEMELÍK
Vojtěch.
Odměnou pro všechny umístěné zápasníky byla nejenom
medaile, diplom a čokoláda od pořadatelů, ale za
bojovnost a předvedené výkony všichni borohrádečtí
zápasníci dostali od paní ADÁMKOVÉ nanuk. Zvláštní
poděkování si zaslouží paní DRAHOŠOVÁ a xxx dalších,
kteří se postarali o zázemí pro zápasníky z Borohrádku
v podobě dek, slunečníků a občerstvení.
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TJ Lokomotiva Borohrádek
Oddíl kopané sezóna 2017 – 2018
Ohlédnutí za sezónou 2017 – 2018:
PŘEDPŘÍPRAVKA:
tato kategorie pouze trénuje
fotbalový pokrok: Štancl Štěpán, Štancl Roman, Vilímek
Michal, Novák Miroslav, Cvejn Lukáš, Koželuh Hubert,
Kyncl David, Beránek Adam, Zielinský Stanislaw,
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
6. místo – OKRESNÍ PŘEBOR (po základní části 2.
místo)
Utkání v sezóně: 42 (bilance = 31 výher – 4 remízy – 7
porážek) skóre 218 : 114 (97 bodů)
Největší bojovníci: Morávek Matěj, Suchomel Jan,
Vágner Viktor
Nejlepší střelec:
Kocka Martin (91 gólů)
STARŠÍ PŘÍPRAVKA:
2. místo - OKRESNÍ PŘEBOR (po základní části 1.
místo)
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Utkání v sezóně: 43 (bilance = 40 výher – 3 remízy – 0
porážek) skóre 311 : 44 (123 bodů)
Nejlepší bojovníci: Kapusta Sebastian, Rous Ondřej,
Koželuh Kryštof
Nejlepší střelec:
Forejtek Tomáš (53 gólů)
MLADŠÍ ŽÁCI:
2. místo – OKRESNÍ PŘEBOR
Utkání v sezóně: 48 (bilance = 32 výher – 2 remízy – 14
porážek) skóre 149 : 68 (98 bodů)
Nejlepší hráči: Grulich Matyáš, Janečková Natálie,
Kocka Filip
Nejlepší střelec: Grulich Matyáš (59 gólů)
STARŠÍ ŽÁCI:
6. místo – Krajská soutěž U15
Utkání v sezóně: 30 (bilance = 20 výher – 0 remíz – 10
porážek) skóre 110 : 54 (58 bodů)
Nejlepší hráči: Kopsa Daniel, Grulich Tomáš,
Sazima Marek
Nejlepší střelec: Tavali Patrik (31 gólů)
DOROST:
6. místo – Krajská soutěž U19 (po základní části 3.
místo)
Utkání v sezóně: 22 (bilance = 17 výher – 0 remíz – 5
porážek) skóre 114 : 31 (51 bodů)
Nejlepší hráči: Kněžour Jakub, Janeček Martin,
Václavek Tomáš
Nejlepší střelec: Červený Miroslav (21 gólů)
MUŽI:
6. místo – Okresní přebor II.třídy – SYNYT
Utkání v sezóně: 26 (bilance 15 výher – 0 remíz – 11
porážek) skóre 73 : 54 (43 bodů)
Nejlepší hráči: Moravec Martin, Sazima Tomáš,
Nývlt Jan
Nejlepší střelec: Bílek Jan (12 gólů)
Pokrok mezi brankaři: Lukašík Michal
Uplynul další fotbalový rok a skončila nám další sezona.
Opět podle výsledků lze hodnotit tuto sezonu jako
povedenou. Pozitivní věc je, že se naše řady rozrůstají a
v předpřípravce máme dostatek dětí. Mládežnické
kategorie hrají skvěle a kdyby v kategoriích starších žáků
a dorostu byli všichni zdraví a hlavně zodpovědně chodili
na tréninky a na utkání, bylo by umístění ještě lepší. Muži
patří v okrese k těm lepším. Další pozitivní věc je, že jsme
se konečně dočkali a z dorostu nám přecházejí do chlapů
první hráči, se kterými jsme tady začínali.
Na konci této sezóny hráčskou kariéru ukončili 3 hráči.
Touto cestou bych jim chtěl poděkovat za vzornou
dlouholetou reprezentaci oddílu. Jedná se o Martina
Moravce, Miloně Vojnara a Jana Matějuse (hoši
děkujeme).
Dne 15. 6. 2018 proběhlo ukončení sezón mládežnických
kategorii na hřišti v restauraci SPORT. Při této příležitosti
byli oceněni nejlepší z jednotlivých kategorii, kdy tato
ocenění předával pan starosta Mgr. Martin Moravec.
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Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, co se starají o
fotbal v Borohrádku. Pozvat nové hráče – hráčky mezi
nás, aby rozšířili naše řady. Nábor bude probíhat
v měsících srpen a září. Popřát všem do další sezóny
mnoho úspěchů. Velké díky patří všem sponzorům a
městu Borohrádek a za jejich podporu.
Sazima Radek
10. letní fotbalové soustředění – Deštné v Orlických
horách
24. 6. – 30. 6.2018 – chata U SUPA
Už je tomu 10 let, co jsme začali každý rok pořádat pro
děti místního oddílu letní fotbalové soustředění. Letos
jsme se vrátili do krásné krajiny Orlických hor a to do
nám známého zázemí u manželů Strnadových (chata U
SUPA – Deštné v Orlických horách). Vybrali jsme termín
na konci školního roku a vzali jsme děti na týden na hory.
Musím dodat, že se sem rádi vracíme, protože je to tady
prostě kouzelné a pro naše soustředění plně dostačující.
Opět jako minule jsme soustředění pojali sportovně a
část výpravy se vydala na Deštnou na kole (převýšení 552
m.n.m., vzdálenost 40 km). Na druhý ročník TOUR
Deštná se přihlásilo nakonec 13 závodníků. Chris Froome
(Mira Kapusta – těsně před startem vzdal), Albert
Contador (Sazima Tomáš), Rafal Majka (Sazima Radek),
Peter Sagan (Liška František), Roman Kreuziger (Sazima
Lukáš), Zdeněk Štybar (Liška Marek), Jan Bárta (Lifka
Michal), Zamora Zamorano (Tomáš Grulich), Uve
Ludwig (Libor Grulich), Petr Vokoč (Jakub Tocháček),
Andre Greipel (Ribár David), Josef Černý (Sebastian
Kapusta), Adam Ťoupalík (Martin Janeček) a Zdeněk
Otruba (Tomáš Konečný). Nutno dodat, že letošní ročník
byl opravdu náročný a borci se s tím poprali velice dobře.
neděle – po příjezdu na chatu jsme se ubytovali a rozdělili
do družstev. Jako každé soustředění byl doprovodným
programem deštenský víceboj. Na večer jsme připravili
šipky.
pondělí – poprvé jsme vyrazili na hřiště, kde jsme našim
borcům naordinovali první tréninkové dávky. Nutno
dodat, že všichni plnili zadané úkoly svědomitě a dobře.
Součásti tréninkové jednotky je cesta z chalupy na hřiště,
kdy vzdálenost je 1,2 km. Po skončení tréninku všichni
absolvovali cestu zpět na chatu rychlým přesunem (běh).
Kdo to zde nezná, tak neuvěří, jak může 1km do kopce
bolet. Po výborném obědě a poledním odpočinku jsme
pokračovali v dalších disciplínách. Na řadě byl letní
biatlon (3 soutěže), střelba ze vzduchovky, ruční nohejbal
a rozjeli jsme badminton.
úterý – ráno byl na programu opět trénink na fotbalovém
hřišti. Součásti tréninku byl i fotbalovo-kondiční parkur,
který se počítal do víceboje. Po tréninku všichni opět
absolvovali výběh na chatu a snažili se vylepšit své časy
oproti předchozímu dni. Nejlepší čas zaběhl Daniel Kopsa
(5.10 min.). Odpoledne jsme vzali děti do lanového parku,
kde si všechny mohly vyzkoušet, jak na tom jsou se svojí
fyzičkou a sílou.
středa – na tento den jsme pro děti měli připravené
překvapení – celodenní výlet do Hradce Králové. Jako
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první byla na programu návštěva krásného koupaliště
FLOŠNA (zde jsme museli kvůli nepřízni počasí udělat
změnu) a vzali jsme je do městských lázní. Děti se
vyřádily a užily si všechny atrakce, které zde nabízejí.
Odpoledne jsme zavítali na paintball do Malšovic – lesní
hřbitov. Zde jsme svedli 2 bitvy děti proti dospělým.
Musím konstatovat, že děti zaslouženě vyhrály. Tato
atrakce se všem líbila asi nejvíce a rozzářené úsměvy na
dětských tvářích toho byly důkazem. Všem tuto hru
doporučuji.
čtvrtek – tento den se nám vzhledem k počasí opravdu
nevyvedl. Venku bylo deštivo a foukal silný vítr, proto
jsme museli vymyslet program v chatě na celý den.
Pokračovali jsme ve víceboji. Další disciplíny byly
dovednost (5 soutěží), fotbalový kvíz, hádej kdo co? A
poslední byl kabaret.
pátek – počasí se umoudřilo, a proto část výpravy
absolvovala tréninkovou jednotku a deváťáci a děti, které
šly na městský úřad, jsme přivezli do Borohrádku do
školy. Odpoledne byla na programu poslední disciplína a
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to byl minigolf na zcela novém hřišti, které vyrostlo
v místní obci. Musím smeknout, co zde místní vytvořili a
co dalšího zde mají v plánu. Všem moc doporučuji –
překrásné. Večer jsme grilovali a vyhlásili deštenský
víceboj. Celkové umístění: 1. RASÁCI, 2.
BOROHRÁDEČÁCI, 3. ZÁMORY, 4. VANIŠ a 5.
místo TULKOVICE.
sobota – po snídani a úklidu jsme se vydali k domovu.
Týden utekl jako voda a jsme zase doma.
Na závěr trocha poděkování. Letos jsme poprvé
zažádali o dotaci z MŠMT na toto soustředění a byli jsme
úspěšní. Velké díky patří manželům Strnadovým,
Restauraci SPORT - sponzorský dar, Městu Borohrádek
v čele se skvělým panem starostou, všem trenérům, naší
zdravotnici paní Moravcové, Jardu Voříškovi –
sponzorský dar a všem těm, co se zúčastnili a pomohli
s organizací 10. letního soustředění. Ještě jednou všem
moc děkuji. Fotky a videa najdete na našich fotbalových
stránkách TJ Lokomotiva Borohrádek.
Sazima Radek
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Hůjová Adéla
Škopová Věra

TJ Sokol oddíl volejbalu

11:44
11:09

20,0
19,1

1:42
2:01

290
185

11:85
13:79
11:32
13:48

11,6
10,5
15,2
12,5

1:53
2:12
1:80
2:10

250
218
290
200

10:28
11:79
12:85
10:68

14,9
17,5
22
24,5

1:29
2:06
2:01
1:27

298
300
258
315

Na sako !
V sobotu 23.6.2018 náš oddíl uspořádal již tradiční letní
volejbalový turnaj pro všechny nadšence tohoto krásného
kolektivního sportu. V posledních letech se volejbal
v Borohrádku těší velké popularitě, a proto byli na turnaj
pozváni i další rekreační hráči z Borohrádku a okolí.
Ačkoliv počasí spíše připomínalo podzim, na kurtu se
sešlo téměř třicet sportovců. Ti byli náhodným losem

ředitele turnaje Jiřím Bahníkem st. rozděleni celkem do
pěti mužstev, kterým jako kapitánky velely ženy. Týmy se
pak mezi sebou utkaly systémem každý s každým
v utkáních hrajících se na dva sety. Jak je již pravidlem,
tento letní turnaj se nehraje na body za vyhrané sety a
tabulkové pořadí, a tak se vítězem stali všichni, kteří si
přišli zasportovat. S ohledem na stále narůstající věkový
průměr našeho volejbalového oddílu byly sportovní
výkony některých hráčů při zápasech skutečně
obdivuhodné. Většina přítomných hráčů rovněž turnaj
využila k přátelskému posezení, jehož součástí se stala
zcela neplánovaná oslava jmenin legendárního nahrávače
místního volejbalového oddílu Honzy Smisitela. Na
prosinec tohoto roku je pak naplánován tradiční
Mikulášský turnaj v sokolovně, na který jsou všichni
volejbalisté rovněž zváni.
Josef Moravec
tiskový mluvčí oddílu

ASPV Borohrádek
Atletický čtyřboj žactva – místní kolo 9. května 2018
/Pořadí soutěžících není uvedeno dle výkonu, ale podle
abecedy v příjmení/

Mladší žákyně II.
Chudobová Pavla
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sec.
12:53
10:36
10:89
11:14
10:84

m
12,3
13,1
14,9
10,3
19,7

min.
1:39
1:33
1:30
1:44
1:34

Sprint 60 m – hod kriket. míčem – běh 800 m – skok daleký

Starší žákyně I.
Geršlová Viktorie
Novotná Lucie
Novotná Věra
Skupinová Natálie
Tuljová Lenka

sec.
11:16
10:28
10:26
10:99
10:48

m.
23,5
19,2
18,3
17,1
23,5

min.
4:35
3:16
3:07
4:32
4:35

cm.
230
295
300
275
230

cm
260
282
275
185

Atletický čtyřboj - okresní kolo 14. května 2018
Týniště nad Orlicí
Regionální centrum Asociace Sport pro všechny Rychnov
nad Kněžnou. Účast 6 odborů Rychnovského okresu
s počtem 92 závodníků.
Seznam závodníků ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
včetně umístění
Umístění
Příjmení, jméno
Počet bodů

305

Mladší žákyně I. - 11 závodníků v kategorii
2
Susová Klára

Sprint 60 m - hod kriket. míčem – běh 400 m – skok daleký

Mladší žákyně I.
Horáková Romana
Peremská Nela
Susová Klára
Tuljová Natálie

Mladší žáci I.
Hříbal Štěpán
Klouček Samuel
Laluha Rudolf
Němec Oliver
Mladší žáci II.
Hakkel Jakub
Hloupý Adam
Hloupý Vojtěch
Janoušek Ondřej

720,57
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Peremská Nela
Horáková Romana

3
4

595,80
538,68

Mladší žákyně II. - 11 závodníků v kategorii
6
Chudobová Pavl
8
Hůjová Adéla
9
Škopová Věra

493,11
432,44
326,71

Starší žákyně I. - 17 závodníků v kategorii
9
Novotná Lucie
10
Novotná Věra
11
Peremská Zdena
12
Morávková Natálie
15
Geršlová Viktorie
16
Bulíčková Natálie
17
Skupinová Natálie

600,50
598,36
562,24
548,24
393,06
389,34
326,85

Mladší žáci I. - 12 závodníků v kategorii
4
Laluha Rudolf
5
Hříbal Štěpán
11
Němec Oliver
12
Klouček Samuel
Mladší žáci II.
8
10
13
14
16

545,19
471,12
330,60
254,61

Horáková Romana

538,26

Mladší žáci I. - 15 závodníků v kategorii
13.
Laluha Rudolf

524,50

Starší žáci I. - 10 závodníků v kategorii
2.
Ondřej Mikysa

741,05

Do republikového klání 26. května 2018 v Třebíči
postoupil z druhého místa náš závodník Ondřej Mikysa.
Ani tam se neztratil, obsadil šesté místo v kategorii starší
žáci I.
ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek

Vodácký spolek CVAK
Vodácké čarodějnice
30. dubna 2018 jsme pořádali již 3. ročník vodáckého
pálení čarodějnic. Akce se velmi vydařila, k tomu nám
pomohlo i krásné počasí. Přišla spousta čarodějnic a

17 závodníků v kategorii
Janoušek Ondřej
540,04
Hakkel Jakub
447,45
Hloupý Adam
356,09
Nedvídek Filip
334,77
Hloupý Vojtěch
249,17

Starší žáci I. - 12 závodníků v kategorii
4
Mikysa Ondřej

709,08

Starší žáci II. - 8 závodníků v kategorii
4
Fuchsa Tomáš

666,32

Krajské kolo atletického čtyřboje žactva ČASPV
20. května 2018 - Jičín
Královéhradecká Asociace Sport pro všechny uspořádala
v Jičíně 20. 5. 2018 krajské kolo soutěže žactva v
atletickém čtyřboji za účasti 102 závodníků ze čtyř okresů
Královéhradeckého kraje /Rychnov n/K, Náchod,
Trutnov, Jičín./ Z našeho odboru ASPV TJ Lokomotiva
Borohrádek se závodů zúčastnili čtyři závodníci, kteří
postoupili do soutěže z okresního kola v Týništi n/O.
Umístění
Příjmení, jméno
počet bodů
Mladší žákyně I. - 14 závodníků v kategorii
6.
Susová Klára
679,38
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14.

čarodějů, a tak vznikla skvělá čarodějnická atmosféra.
Děti si pořádně zasoutěžili a za to je také čekala pěkná
odměna.
Pozvánka …
Zveme vás na 2. ročník NECKYJÁDY, která se koná u
splavu v Borohrádku 14. 7. 2018 od 13:00 hodin
Těšit se můžete na různé soutěžení a spoustu legrace.
Občerstvení zajištěno.
za vodácký spolek Cvak Team Borohrádek
Andrea Muchová
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Z borohrádeckých kronik

KOSMETICKÉ SLUŽBY
- poctivé ošetření pleti
- speciální masky
- parafínové zábaly rukou
- kolagenové ošetření očí
- mikromasáž očního okolí
- zeštíhlení pasu a břicha
- prodej francouzské, německé a české kosmetiky
- poradenství
Při prvním objednání
od nás dostanete dáreček

Kontakt – 603 805 415 – Vlasta Libotovská
Kostelec nad Orlicí, Čermákova 931

„Pak sejmuty za velikého jásotu říšské znaky a „rosety“
četníkům na četnické stanici, kde by málem došlo
k incidentu, na poště, odnášeny schránky na dopisy, aby byly
znovu natřeny; také do školy vnikli a odnesli za veselého
pokřiku obrazy císařů rakouských. Všechno toto haraburdí
bylo pak shromážděno na náměstí, rozšlapáno, spáleno a
jinak veřejně zničeno.
Od 10. hod. dopoledne konána slavná mše sv. s „Tedeum“.
Modlitba za vlast od V. B. Třebízského. Zpíván chorál sv.
Václava a ponejprv zahlaholila ve chrámu hymna „Kde
domov můj“? Bohoslužbám obcovala mládež školní, učitelé,
členové obec. zastup. a mnoho občanů. Z kostela odebrali se
všichni na náměstí; mládež zapěla národní písně, starosta
města Antonín Smrtka v krátkém proslovu vylíčil význam
událostí, načež Ph. C. J. Charous pronesl řeč, v níž vystihl
dobu panství Habsburků, pojednal o hrůzách války a nastínil,
jak vybudován náš stát. Ukázal snahy našich domácích
bojovníků, práci prof. Masaryka a Beneše za hranicemi, oběti
našich statečných legionářů, jimž jsme též za svobodu díkem
zavázáni. Nato posluchači provolali slávu prof. Masarykovi,
Wilsonovi a naším legionářů
O půl dvanácté přijela hudba z Holic a s ní mnoho občanů
tamních. Za zvuků hudby tábor teprve daleko mohutněji
vzrostl. Pak byl sestaven průvod: mládež s praporky,
dělnictvo, občanstvo. Při hudbě hnul se průvod z náměstí, šlo
se ve čtyřstupech i šestistupech. Když první zatáčeli již po
silnici za školu, hnuli se teprve poslední na náměstí. Cestou
provolávána sláva Masarykovi, Wilsonovi a legionářům.
Když se průvod vrátil na náměstí, opakoval k všeobecné
žádosti. J. Charous výše zmíněný proslov. Pak koncertovala

holická hudba až do půl druhé hodiny, kdy průvod
doprovodil hosty na nádraží. Za hudby a zpěvu odjel vlak a
mnoho občanů zdejších, aby byli zase v Holicích účastni
oslavy. Významný, nezapomenutelný den! Ve vzpomínkách
vybavuje se ještě nejurčitěji dojem prudkého zmrazení onoho
podivuhodného letního večera dne 25. července 1914, když
válka začínala, tak jako zase 28. října 1918 bude žít
v menších vzpomínkách dojmem vlahého jarního jitra.
Lid český osvobozen z třistaletého poddanství. Vláda věcí
našich vrátila se opět do rukou našich. Proroctví
Komenského se naplnilo.
Samostatný stát československý prohlášen „Republikou
Československou“. Zpřetrhány jsou otrocké svazky
s Habsburky. A pak, Masaryk, I. president republiky
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Československé, posvětil dne 21. prosince 1918 triumfálním
vjezdem do Prahy její křest…
Občanstvo zdejší poučeno bylo o světodějné události
přednáškami 3. a 10. listopadu, v nichž o Bílé Hoře a konci
Habsburků a pak o státě – republice promluvil J. Charous a
prof. J. Svoboda z Kostelce nad Orl. Ve druhé přednášce
vybídnuti již přítomní ku sbírce ve prospěch legionářů, která
vynesla 235.50 Kč a odevzdána svému účelu.
Dne 4. listopadu 1918 – v pondělí oslavena samostatnost
národa Československého ve škole. Učitelé vyložili dětem
význam světodějné události, a kterak náš národ stal se
samostatným. Mládež byla vybídnuta, aby od nynějška
pilněji a radostněji se učila, a tak vyrůstala k potěšení rodičů
a stala se nadějí svobodné vlasti!

Významné tyto chvíle uplynuly celkem klidně; pořádek
nikde nebyl porušen. V prvních dnech pečovalo o pořádek
sokolstvo. Brzy zřízeny první formace vojenské, první pluky
Československé armády. Radostný ruch a velké naděje do
budoucna uchvacovaly každého.
První vláda Republiky Československé
J.U.Dr. Karel Kramář – ministerský předseda
Ph. Dr. Eduard Beneš – ministr zahraničních věcí
Gustav Habermann – ministr vyučování
Václav Klofáč – ministr národní obrany
Karel Prášek – ministr zemědělství
J. U. Dr. Alois Rašín – ministr financí
J. U. Dr. Frant. Soukup – ministr spravedlnosti
František Staněk – ministr veřejných prací
J. U. Dr. Adolf Stránský – ministr obchodu
Jiří Stříbrný – ministr pošt a telegrafů
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M. U. Kr. Vavro Šrobár – ministr zdravotnictví
Ph. Dr. Milan Rastislav Štefánik – ministr vojenství
Antonín Švehla – ministr vnitra
M. U. Dr. Bohuslav Vrbenský – ministr zásobování
J. U. Dr. Lev Winter – ministr sociální péče
Dr. Isidor Zahradník – ministr železnic
J. U. Dr. Mořic Hruban – ministr bez portfeje
Zhroucení rakousko-uherské fronty
Rakouská fronta se pak asi ve čtrnácti dnech úplně zhroutila
a naši vojáci se vraceli domů. Některé české pluky se vracely
zpět jednotně s úplnou válečnou výzbrojí a ozdobeny
českosl. trikolorami a kokardami. Většinou však byli čeští
vojáci vracející se zpět přes Rakousy a hlavně přes
Maďarsko, obráni o všecko, jmen. jednotlivci, kteří se vraceli
od různých pluků sami „na svou pěst“. Cesta zpátky
v chaosu, který nastal, byla pro mnohého hrozná a bylo
mnoho jednotlivců, kteří jí zaplatili životem. Vlaky,
směřující od italské fronty na sever k Vídni a do Čech, byly
tak přeplněny vojskem, že vojáci obsadili i střechy vagonů a
všechno kde se mohli zachytit. V zatáčkách a v tunelích pak
docházelo k tragédiím.
Prostranství i ulice kolem vídeňských nábřeží byla
proměněna na vojenské tábory.
U severního nádraží (Nordbahnhof) čekalo na svůj osud 60
tis. vyhladovělých ruských zajatců, kteří se počali bouřit, ale
strojní pušky je však umlčely, jakož i každého, kdo se
zdráhal odevzdat všecko, co na něm žádali i voj. výzbroje.
Nedocenitelné služby svojí radou a skutkem vykonali pro
naší vlast a vojáky neznalé Vídně naši vídeňští krajané, jmen.
členové tamějších sokolských jednot. Jejich zásluhou jest, že
se naší vojáci tak poměrně brzy dostali do osvobozené vlasti,
která je ve svých prvých dnech tak nutně potřebovala.
Význam 28. října
28. říjen jest prvním dnem obnoveného našeho státu!
Vyslanec Dr. Osuský, který se později zúčastnil jednání
reparační komise, jež rozhodovala o otázce, kdy stát
československý vstoupil do války, konstatoval:
„Reparační komise rozhodla, že Československo bylo ve
válce s Německem dne 28. října 1918 a stejně též ve válce
s Rakouskem a Uhrami.
Reparační komise, tak i mezinárodní právo samo přikládají
rozhodující důležitost činům, které se skutečně staly na
území Československé republiky. Dnem 28. října zmocnil se
Národní
výbor
skutečně
vlády
nad
územími
československými a tím dnem plnilo obyvatelstvo jejich
území jeho rozkazy. Třeba podotknouti, ž před událostmi na
území československém před 28. říjnem týkala se všechna ta
uznání jen armády a národa, od 28. října však svrchovanosti
československého státu. Reparační komise rozhodla, že před
28. říjnem válčila na různých bojištích italských a
francouzských jenom armáda československá, ale stát
československý teprve od 28. října. Československo
nevzniklo na troskách habsburské monarchie, neboť jestliže
ono existovalo již před 28. říjnem a Habsburkové vládli ještě
po tomto dni, bylo Československo s nimi ve válečném
stavu, z něhož vyšlo vítězně svojí revolucí na domácí půdě.
Jisto tedy je, že 28. říjnem stalo se teprve Československo
státem československým se všemi atributy suverénní
existence a tím dnem přiznaly mu spojenecké státy právo
tyto atributy v mezinárodním právu uplatňovati.“
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