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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 14. 6. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Návrh o požádání o opětovnou certifikaci městských
lesů systémem PEFC a získání certifikátu trvale
udržitelného hospodaření v lesích, který v budoucích
letech může mít dopad na lepší umístění dřeva na trhu,
kdy bude přednostně obchodovatelné certifikované
dříví.
▪ Smlouvu číslo 00274739/ZOFIN_N/2017V1 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení - ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ:
27373231.
▪ Smlouvu o předání a převzetí nebezpečných odpadů za
účelem jejich využití či odstranění č. 128/2018 se
společností EKOPART s.r.o. Tyršova 305, 517 54
Vamberk, IČ: 64788687.
▪ Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu ZŠ TGM Borohrádek – dodávka a montáž
konvektomatu a jmenuje členy komise pro otevírání,
posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Iva
Přibylová, Miroslava Beránková, Dagmar Kučerová.
Náhradníci: Mgr. Zdeňka Danielová, Mgr. Jan Vích.
▪ Předložený Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře
ze dne 1.2.2006 mezi městem Borohrádek a
zhotovitelem Ing. Václav Lepšem, B. Němcové 488,
České Meziříčí, IČ: 45589976.
▪ Záměr pronájmu pozemků – ostatní plocha - p.č. 526/1,
526/2, 526/3, 526/5, 526/6, 526/11, 526/16, 526/19,
526/20, 526/23, 526/24, vedených na LV č. 10001 pro
k.ú. Borohrádek, zapsaných u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou o celkové výměře 16.339 m2.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 586/6, vedeném na
LV č. 10001 pro k.ú. Borohrádek, zapsaném u
Katastrálního úřadu pro královéhradecký kraj,
katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou o výměře
8m2.
▪ Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 975/4 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 16,5 m2 v k.ú., na
dobu neurčitou za nájemné ve výši 330 Kč/rok.
▪ Návrh smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 229/8 trvalý
travní porost o výměře 40 m2 v k.ú. Borohrádek na dobu
určitou od 15.6.2018 do 31.8.2018 za nájemné ve výši
800 Kč.
▪ Záměr pronájmu pozemků v majetku města Borohrádek
podle podaných žádostí.
▪ Smlouvu o výpůjčce mezi městem Borohrádek jako
vypůjčitelem Správou silnic Královéhradeckého kraje,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové jako půjčitelem
o přenechání části pozemkové parcely p.č. 902/3 v k.ú.
Borohrádek za účelem výstavby chodníku a veřejného
osvětlení podél silnice II/305.
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▪ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č .
IE-12-2006102/VB/1
Borohrádek,
opuštění
TS
RK_0469, úprava kNN mezi městem Borohrádek jako
povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zastoupená zmocněncem Energomontáže
Votroubek, s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, 516 01
Rychnov nad Kněžnou jako oprávněnou k pozemkům
p.č. 626/4 a 886/1 v k.ú. Borohrádek.
▪ Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN
mezi městem Borohrádek jako zákazníkem a společností
Energo LaR s.r.o. jako obchodníkem na nově zřizovaná
odběrná místa v ulici 5. května a Náměstí 44.
▪ Cenovou nabídku firmy Václav Daněk Laguna na
opravu cest v Šachově, včetně odvodnění, nových
žlabovek a opravy studny ve výši 413.539,28 s DPH.
▪ Cenovou nabídku firmy Ateliér Macas, Br. Veverkových
2717, 530 02 Pardubice na projekční práce – studii –
urbanistický koncept řešení prostranství pod kinem, ulic
Nerudova a Švermova v návaznosti na připravovanou
přeložku vrchního vedení NN, ve výši 174.240 Kč s
DPH.
▪ Cenovou nabídku Stolařství Roman Boháček, Na
Záhonech 215, 679 32 Svitávka, IČO 67047696 na
výrobu a montáž altánu do parku u městského úřadu,
včetně zemních prací, zaměření a zhotovení šesti patek
ve výši 248.050 Kč vč. DPH.
▪ Zprávu o posouzení nabídek k výběrovému řízení
„Pořízení DA pro město Borohrádek II“. Souhlasí
s vyřazením nabídky Vesta Auto Corson s.r.o., Služeb
5/256, Praha, IČ: 27120457 z důvodu nedodržení
technických podmínek a schvaluje firmu OLFIN Car
s.r.o., Královédvorská 517, Trutnov, IČ: 60913312, jako
vítěze výběrové řízení: „Pořízení DA pro město
Borohrádek II“ a schvaluje kupní smlouvu na dodávku
automobilu.
▪ Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na akci:
„Pořízení
užitkového
automobilu
pro
město
Borohrádek“.
▪ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny č. 1600274739N19.
Výtah z usnesení rady ze dne 2. 7. 2018
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
Předloženou nabídku na zřízení obchodního a technického
řešení přijímání platebních karet na MěÚ Borohrádek.
Schvaluje
▪ Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č . IE-12-2005361/VB/01 Šachov
– rekonstrukce NN mezi městem Borohrádek jako
povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zastoupená společností VČE – montáže, a.s.,
zastoupená společností GEOŠRAFO s.r.o., Zemědělská
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1091/3b, 500 03 Hradec Králové k pozemkům p.č. 137,
269/3, 269/5, 270/2, 270/3, 272/1, 275, 283/3, 283/4,
283/6, 283/7, 283/8, 187/2, 265/1, 266, 268/1, 283/2
v k.ú. Šachov u Borohrádku.
Výzvu, včetně příloh, k podání nabídky na zakázku
malého rozsahu: Zpracování změny č. 2 Územního
plánu Borohrádek.
Výzvu k podání nabídky na akci: Bezbariérový přístup
do budovy MÚ Borohrádek, úprava okolí, včetně opravy
parkoviště.
Uděluje investorovi souhlas se stavbou č. 35951
„III/3172 Borohrádek, 2. etapa“.
Záměr pronájmu části nebytového prostoru na budově
pošty, parc.č. 146/3, ulice Nádražní čp. 40, Borohrádek.
Žádost MŠ Borohrádek o souhlas s realizací projektu
Šablon II.
Rada města schvaluje žádost ZŠ TGM Borohrádek o
souhlas s podáním projektové žádosti Šablony II.
Žádost velitele JSDH Borohrádek o schválení
objednávky na nákup 3 ks kompletních izolačních
dýchacích přístrojů a 5 ks tlakových lahví dle cenové
nabídky č. 19BOR00053 ze dne 22.5.2018.
Předloženou cenovou nabídku společnosti Ing. Mgr.
Iveta Kudláčková, IČ: 72524235, na výsadbu trvalek a
zeleně na veřejných prostranstvích města.
Předloženou nabídku služby pro zpracování LHP
společností Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o., IČ:
54826121 v hodnotě 5.000 Kč bez DPH.
Rada města schvaluje užívání znaku města Borohrádek
na trička pro členy workcampu.

▪

▪

▪

▪

▪
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 20. 6. 2018
Bere na vědomí
▪ Zápis z 51. jednání osadního výboru v Šachově ze dne
8.6.2018.
▪ Zápis z jednání kontrolního výboru č. 22 ze dne
23.4.2018.
▪ Informace ze schůzky s projekční společností SUDOP
Praha a.s. týkající se změny zabezpečení nechráněného
železničního přejezdu (směrem na Holice) v souvislosti
s „Modernizací traťového úseku (mimo) – Choceň“.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení:
JUDr. Josef Moravec, Pavel Zaujec, Mgr. Jindřich
Vašíček.
▪ Pro volební období 2018 – 2022 počet 15 členů
Zastupitelstva města Borohrádek.
▪ Roční účetní závěrku města Borohrádek sestavenou
k 31. 12. 2017.
▪ Projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2017 a
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
▪ Záměr prodeje pozemku p.č. 959/22 ostatní plocha, jiná
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plocha o výměře 17 m² odděleného z pozemku p.č.
959/1, v k.ú. Borohrádek, na základě geometrického
plánu č. 862-36/2018 ze dne 19. dubna 2018 za cenu
v místě a čase obvyklou, k níž budou připočteny náklady
spojené s převodem – vypracování znaleckého posudku
a vklad do katastru nemovitostí. Kupní smlouvu si zajistí
budoucí kupující.
Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a J. K. jako kupujícím ve věci pozemku
p.č. st. 1056, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23
m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí 19.116 Kč. ZM
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi L. a M. Č. jako kupujícími ve
věci pozemku p.č. st. 1054, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 22 m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí
18 516 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a manželi V. a J. M. jako kupujícími ve
věci pozemku p.č. st. 1055, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 22 m², v k.ú. Borohrádek Kupní cena činí
18 516 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a R. F. jako kupujícím ve věci pozemku
p.č. 302/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m²
odděleného z pozemku p.č. 302, v k.ú. Šachov u
Borohrádku, na základě geometrického plánu č. 134144/2017 ze dne 28. února 2018. Kupní cena činí 6.190
Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.
IE-12-2006429/SOSB VB/004676/VB/2 mezi městem
Borohrádek budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupené panem Karlem Jelenem. Pověřuje starostu
jejím podpisem.
Pověřuje radu města provedením výběrového řízení
(výběrových řízení) na akci:
Změna č. 2 územního plánu města Borohrádek, včetně
schválení smlouvy a případného dodatku s vítězným
uchazečem.
Uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1118159329/18 od České spořitelny a.s. Praha ve formě
debetního zůstatku na běžném účtu č. 11859329/0800 až
do výše 4 000 000 Kč pro případ překlenutí nedostatku
finančních prostředků se splatností do 30. 06. 2019 a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Vypracování a podání žádosti z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis, Programu Interreg V – A
Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 4 –
spolupráce institucí s komunit se zaměřením na oblast
vzdělávání, kultura, sport, apod.

Zamítá
▪ Zastupitelstvo města zamítá požadavek V. H. a M. H. a
trvá na zachování veřejně prospěšné stavby P 160B v územním plánu města.
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje,
doufám, že jste si během
letních měsíců odpočinuli,
nabrali síly a užili si dovolené
nebo prázdniny podle svého.
Dovolte mi, abych Vás
následujícími řádky v krátkosti
seznámil s událostmi, které se
nyní dějí a řeší v našem
městě…
- Letošní léto bylo extrémně
horké a voda v krajině a na
některých místech naší země
začíná mít pomalu cenu zlata. I
proto jsem velmi rád, že se nám podařilo v parku u
městského úřadu po vleklých administrativních
peripetiích dokončit výstavbu studny a záložní nádrže.
Ta začala sloužit nejenom pro zalévání zeleně v okolním
rozlehlém parku, ale i jako odběrné místo vody pro
pracovníky technických služeb města, kteří zajišťují
zálivky zeleně po celém našem městě…
I v dnešním příspěvku se musím zmínit o
nových informacích a jednáních týkajících se
připravovaných staveb zdvojkolejnění železniční trati
Týniště n. O. – Choceň a o obchvatu našeho města
v rámci přeložky silnice I/36.
Město Borohrádek od začátku všech jednání k
modernizaci železnice zastávalo negativní postoj ke
zvýšení
průjezdné
výšky
budoucího
nového
železničního viaduktu na 4,80 (či 4,20 metru). Důvody
jsou zřejmé a již jsem je v minulosti na stránkách
zpravodaje prezentoval. Ale pro připomenutí, jedná se
především o obavy z neúnosného nárůstu intenzity
dopravy ve středu města, zhoršení životních podmínek
místních občanů (zatížení hlukem, prachem a
vibracemi). Intenzivní provoz těžkých nákladních
vozidel na úzkých komunikacích (silnice I/36 nesplňuje,
dle našeho názoru, v některých místech parametry
silnice I. třídy, tato místa by byla kolizní pro
oboustranný průjezd těžkých nákladních vozidel) nutně
znamená velké ohrožení občanů, především seniorů (silnice I/36 vede v bezprostřední blízkosti domova
důchodců a dvou sociálních domů) a dětí (děti z jedné
poloviny města rozděleného silnicí I/36 každý den
přecházejí do dvou škol umístěných ve druhé polovině
rozděleného města). Není pochyb o tom, že zvýšení
intenzity provozu na silnici I/36, především pak nárůst
těžké kamionové dopravy by se negativně projevil na
stavebně technickém stavu všech nemovitostí v jejích
bezprostřední blízkosti. Podobný efekt lze očekávat i na
navazujících komunikacích II. a III. tříd.
Na všech jednáních, a to i na veřejném s občany v kině,
jsme slýchali od zástupců investora a projekční
společnosti, že nižší průjezdná výška viaduktu vzhledem
k charakteru komunikace nemůže podle normativu být.
Ale doteď byla? A existují přeci výjimky? A tak jsme se
rozhodli, že se pokusíme (protože jak se říká: „Kdo nic

4

nezkusí, nic nezíská.“) popsat relevantní důvody a obavy
města k uvažovanému navýšení a oficiálně požádáme
investora SŽDC o prověření možnosti udělení výjímky
na průjezdnou výšku viaduktu 3,50m? Asi si teď říkáte
proč 3,50m, když v současnosti je značená průjezdná
výška 3,00m? Vedlo nás k tomu několik důvodů.
Především však je to fakt, že skutečná průjezdná výška
stávajícího viaduktu, (která byla přeměřena) je 3,40m.
Navýšení na 3,50m požadujeme pro zlepšení průjezdu
všech typů linkových autobusů (za současného stavu ne
všechny typy autobusů projely a některé měly značné
problémy) a záchranářské techniky (především té
hasičské), avšak bez umožnění průjezdu těžké
kamionové dopravy (kamiony měří 4,00m a více).
Z tohoto pohledu by to tedy znamenalo, že pokud by
výjimka 3,50m byla udělena (do uzávěrky dnešního
Zpravodaje zatím neznáme odpověď), nezměnil by se i v
budoucnosti charakter a druh vozidel, která by pod
viaduktem projela. Myšleno samozřejmě do doby
výstavby přeložky silnice I/36, poté již doufám, že
většina projíždějících vozidel využije silnici obchvatu
města.
Ve vztahu k přípravě výstavby přeložky silnice I/36 byl
svolán na 9. 8. 2018 na Městský úřad do Holic výrobní
výbor. Zde byla se všemi zúčastněnými zástupci
projednána technická studie, představen dopravní model
a ekonomické hodnocení této stavby. Celková délka
uvažované přeložky je 14,40km. Prezentována a
popsána byla i nově navržená trasa podvarianty
obchvatu města Borohrádek. Schůzky se zúčastnili
zástupci projekční společnosti Valbek, zástupci
investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci
Krajských úřadů Královéhradeckého a Pardubického
kraje (odboru dopravy a silničního hospodářství a
oddělení územního plánování), starostové dotčených
obcí,
zástupci
Krajského
ředitelství
policie
Královéhradeckého a Pardubického kraje, zástupci
Správy železniční dopravní cesty a zástupci Lesů České
republiky s. p. V současné době zástupci Ředitelství
silnic a dálnic ČR hovoří o uvažovaném termínu
zahájení této stavby v roce 2027 a dokončení v roce
2030.
Okolo hřiště u mateřské školy byl vystavěn
nový vyšší plot a instalovány dvě uzamykatelné branky.
Připravujeme i změnu provozního řádu hřiště tak, aby
hřiště bylo v nočních hodinách pro veřejnost uzavřené.
K tomuto opatření nás bohužel vedly především noční
návštěvy nevychované mládeže, která zde po sobě
zanechávala opakovaně velký nepořádek a věci, které na
dětská hřiště rozhodně nepatří. Úpravy na oplocení byly
provedeny i na školní zahradě u ZŠ T. G. Masaryka a
před školním bytem.
Možná jste si již všimli nové výsadby a
terénních úprav u pomníku padlých před železničním
viaduktem v Borohrádku. Rozhodli jsme se tuto lokalitu
postupně upravit a revitalizovat u příležitosti výročí 100
let vzniku naší republiky. Na tomto místě a také na
Šachově, plánujeme v rámci oslav tohoto významného
historického mezníku v dějinách našeho státu, výsadbu
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památných stromů. Ve spolupráci s kulturní komisí
města se připravuje i doprovodný a kulturní program.
Na Šachově byly ukončeny stavební práce na
rekonstrukci místní obslužné komunikace a systému
odvodnění od RD č. p. 14 dolů směrem k RD č. p. 53.

odesílání fotografií a videí na mobilní telefony a do
emailů), které budou sloužit k vyššímu stupni kontroly a
zabezpečení sběrného místa odpadů a areálu bývalé
betonárny.
V měsíci
červenci
proběhly
plánované
rekonstrukce a obnovy sítě veřejného osvětlené v ulici
Švermova. Na měsíc září připravujeme modernizaci a
posílení sítě veřejného osvětlení v ulici Rudé armády.
Realizaci zajišťuje společnost ELUS s. r. o. Librantice.
Dle dříve avizovaných informací byl prvních
čtrnáct dní v měsíci červenci uspořádán Základní školou
T. G. Masaryka Borohrádek mezinárodní dobrovolnický

Opravu provedla společnost Václav Daněk – LAGUNA.
K zlepšení výjezdu z této komunikace na silnici III/3171
schválila rada města nákup pomocného zrcadla. Stejně tak
z hlediska zvýšení bezpečnosti výjezdů a zlepšení
výhledových poměrů, byl schválen nákup a umístění
pomocného zrcadla k výjezdu z místní komunikace v ulici
Tyršova (od prodejny Hruška) na silnici II/305
v Borohrádku. Jednáme také se společnostmi Ředitelství
silnic a dálnic a Správa silnic Královéhradeckého kraje o
možnosti umístění pomocného zrcadla i před mostem přes
Tichou Orlici (ze směru od Častolovic) k zlepšení
viditelnosti a bezpečnějšího odbočování ze silnice I/36 na
silnici II/317 (směrem na Čermnou n. O.)
Za železničním viaduktem směrem na Horní
Jelení pokračují intenzivní práce na rekonstrukci silnice
II/305 (po hranici okresu RK – PA). Město Borohrádek

v součinnosti s touto stavbou koordinuje a připravuje
zahájení výstavby nového chodníku, který zde velmi
dlouho scházel, veřejného osvětlení a zřízení nového
místa na přecházení přes komunikaci I/36.

Z
motivačního
programu
společnosti
ELEKTROWIN a.s. byla jako bonus za objem
vytříděného elektrozařízení na sběrném místě odpadů
poskytnuta městu Borohrádek částka 15tisíc korun určená
k rozvoji a ochraně sběrného místa. Za tyto peníze byly
zakoupeny do majetku města dvě fotopasti s GSM
modulem (tento typ fotopastí umožňuje okamžité
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projekt workcamp s názvem Svět v Borohrádku. Jednalo
se opravdu o výjimečnou a zajímavou akci. Cizinci
z různých koutů světa připravili pro návštěvníky v aule
základní školy velmi krásnou a poutavou výstavu
fotografií, v místním kině pak probíhaly přednášky o
cestování. Dále se ve druhém týdnu ve škole konal i
příměstský tábor plný společných besed, her, soutěží,
možností poznávání jiných kultur, procvičování se v cizím
jazyce. Účastníci také společně cestovali, poznávali krásy
našeho města a okolí. Setkávali se a diskutovali s dětmi a
lidmi ve městě, měli možnost ochutnat místní stravu a
pochutiny, které jim občané města hojně přinášeli. Celých
čtrnáct dní se odehrávalo ve velmi milé a přátelské
atmosféře. Na závěr tohoto projektu se konala v sobotu
14. 7., pod taktovkou vodáckého oddílu CVAK, tradiční
neckyáda u borohrádeckého splavu. Velké poděkování
patří všem pořadatelům, organizátorům a sponzorům.
Srdečně děkuji všem spoluobčanům, kteří nás
opakovaně upozorňují na prodejce (nejčastěji elektřiny,
plynu či telekomunikačních služeb), jenž čas od času
obchází po našem městě, a i přes nařízení města
Borohrádek č.1/2015 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území města toto nařízení
nerespektují. Vždy jsme se snažili tyto prodejce co
nejrychleji vyhledat a z města vykázat. V některých
případech i za asistence Police ČR. Všem nám šlo o
společnou věc, a to ochránit občany před nátlakem a
nekalými praktikami některých prodejců, kteří požadovali
rychlé změny sjednaných smluv… A zde se dostáváme
k jádru věci. Bohužel legislativa našeho státu je v těchto
případech velmi děravá a nedokonalá. Problematiku
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osvětluje rozsudek Nejvyššího správního soudu,
ve kterém se říká, že zákaz podomního prodeje platí jen
pro činnosti, které jsou živnostmi podle Živnostenského
zákona. Bohužel například prodej levnější energie či
činnost pojišťoven živností není, a z toho důvodu se neřídí
tržním řádem, potažmo nařízením o zákazu podomního
prodeje. I přes to všechno prosím občany města i nadále o
součinnost a o kontaktování v případě, že Vás podomní
prodejci doma navštíví či zaznamenáte jejich pohyb po
našem městě.
Přijměte prosím pozvání na tradiční společenskou
akci, kterou bude městský pochod. I letošní trasy povedou
po okolních lesích a naší krásnou přírodou. Budou
připraveny dva různě dlouhé okruhy se stanovišti, kde si
budete moci zasoutěžit, občerstvit se a získat drobné
odměny. Informační letáky s mapkou a trasami Vám
budou včas doručeny do Vašich poštovních schránek nebo
je najdete na webových stránkách města. Prozradím, že
tentokrát se vydáme i k sousedům do obce Ždár nad
Orlicí. Termín pochodu byl stanoven na sobotu 15. září.
Startujeme mezi 9.00 – 9.30 hodinou od místního kina v
Borohrádku. Těšíme se na Vaši hojnou účast a doufáme
v pěkné počasí .
Vážení spoluobčané, čtyři roky utekly neskutečně
rychle a my stojíme na prahu nového volebního období do
městských a obecních zastupitelstev. Nastane čas, kdy
svými hlasy určíte, komu dáte svou podporu a svěříte
odpovědnost za veřejné finanční prostředky a majetek
města.
Já osobně si velmi vážím Vaší důvěry, že jste mi dali
možnost tuto práci pro město vykonávat. Tato činnost mě
velmi baví, naplňuje a snažím se ji dělat co nejlépe
s čistým svědomím jako službu veřejnosti. Mým cílem
vždy bylo hájit zájmy většiny, efektivně spravovat a
rozvíjet náš společný majetek, kulturní, sportovní a
společenský život.
Při této práci jsem se mohl spolehnout a opřít o celou řadu
lidí, kteří mi byli nápomocni. V souvislosti s ukončením
volebního období, mi proto dovolte touto cestou
poděkovat za spolupráci a podporu všem zaměstnancům
městského úřadu, členům rady a zastupitelstva, ale také
všem občanům, kteří se podíleli na chodu a rozvoji města.
Mám za to, že členství v obecním zastupitelstvu není až
tak o politice, ale především o aktivním přístupu k řešení
problémů, které nám život sám přináší a doba si jejich
řešení vyžaduje.
Domnívám se, že se za uplynulé volební období podařilo
v našem městě vykonat velký kus práce, ale určitě
nemůžeme být spokojeni se vším. Před námi stojí nové
vize, plány, myšlenky, projekty, touhy a potřeby, a z toho
důvodu jsem se rozhodl ucházet se spolu se svými kolegy
o Vaši přízeň a Vaše hlasy i v nadcházejících
komunálních volbách.
Přeji Vám všem spokojený život v našem městě, hezké
září, měsíc časného podzimu a „babího“ léta a všem
dětem úspěšný vstup do nového školního roku.
Mgr. Martin Moravec - starosta města
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Informační servis městského úřadu
Dějiny tradice a příroda – dnešní trend turistiky

V letošním roce město Borohrádek navázalo na
mnohaletou spolupráci s gminou Cieplowody projektem:
Dějiny, tradice a příroda – dnešní trend turistiky reg. číslo
C.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001419. Hlavním cílem
projektu je podpora a rozvíjení kulturních tradic
geografických i lidských, překonání jazykové bariéry,
navázání nových kontaktů a přátelství.
Město Borohrádek připravilo tři kulturně společenské
události. Jedna z nich dvoudenní akce „Májové
odpoledne“ proběhla v sobotu 25. května 2018 na
fotbalovém hřišti. Byl to maraton hudebních skupin
proložený vystoupením žáků škol, létajících akrobatů a
tancem. V pozdních večerních hodinách vystoupila i
polská skupina FIRE SHOW Luminis s ohňovou show.
Na neděli byla pro polské přátele připravena prohlídka
skanzenu Krňovice jako seznámení se s dávnými
tradicemi a způsobem života v Čechách.
Na 23. a 24. června jsme byli pozváni na Noc Kupaly do
Cieplowod.
V sobotu probíhaly slavnosti v duchu

slovanských tradic s ukázkami rytířské bitvy a ražbou
středověké mince, se soutěžemi v hodu oštěpem a ve

stínání cibule. Prolínaly se zde různé hudební žánry,
vystoupila zde i česká skupina TRUMF, která sklidila
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mnoho potlesku. Na památku tohoto setkání byla
v Cieplowodech vysazena památeční borovice. V neděli
jsme putovali po historických zajímavostech nedalekého
města Žabkovice. Prohlédli jsme si zříceninu hradu
Poděbrady a šikmou věž ve středu města.
Na 15. září 2018 se v rámci projektu připravuje tradiční
pochod okolím Borohrádku a na začátek adventu Slavnost
rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy.
Začátkem října se dále uskuteční v Cieplowodech Běh
stezkou pověstí obce a v prosinci tradiční Přehled
vánočních tradic a zvyků, kde se Borohrádek bude
účastnit soutěže o nejkrásnější vánoční stromek, vánoční
stůl a nekrásnější koledu.
MÚ

Soutěžilo se ve čtrnácti disciplínách. Na antuce se opět
hrál nohejbal a přehazovaná, na fotbalovém hřišti se
házelo rybářským prutem a soutěžilo v pétanque. V parku
u městského úřadu se odehrála tradiční soutěž v discgolfu.
U sokolovny probíhaly střelby na florbalovou branku a ze
vzduchovky a také házení šipek. Oproti loňskému roku
přibyla soutěž v ruských kuželkách a hodu na
basketbalový koš. Tyto disciplíny, včetně běhu na 200 m,

VI. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje
v Borohrádku
Tento projekt byl realizován za
finanční podpory Královéhradeckého
kraje
Již po třetí se město Borohrádek stalo 7. června 2018
dějištěm sportovních her seniorů.
V letošním roce se sjelo do Borohrádku na 300 sportovců
z celého Královéhradeckého kraje. Po registraci
jednotlivých organizací, předání občerstvení, stravovacích
lístků a dárků od sponzorů, proběhlo v sokolovně
slavnostní zahájení her. Toho se zúčastnili náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner,
krajský zastupitel PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, předseda
ČSAPV pan Mgr. Miroslav Zítko, předsedkyně Krajské
rady seniorů Královéhradeckého kraje paní Ing. Růžena
Rýglová, zakladatelka seniorských her paní Hana
Svobodová a zástupci města Borohrádek - starosta Mgr.

Martin Moravec a zastupitel Ing. Eduard Machek. O
úvodní hudební doprovod se postarali žáci Základní
umělecké školy z Týniště nad Orlicí, kteří
svými
skladbami uvedli i slavnostní slib zástupců sportovců a
rozhodčích.
„Základním předpokladem mezigenerační soudržnosti je v
první řadě soudržnost generační a tu vy tady dneska velmi
dobře podporujete. Jsem velmi rád, že existuje takováto
akce, která především utuží vzájemné vztahy, a její
účastníci se v pohodě a potěšení během sportovních
disciplín dobře pobaví,“ uvedl během zahájení
seniorských her náměstek hejtmana Vladimír Derner.
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turnaje ve flaškované a stolním tenise, se odehrávaly v
základní škole T. G. Masaryka. V areálu domova
důchodců se soutěžilo v házení kroužků.
Novinkou bylo i zavedení nové věkové kategorie
„seniorské přípravky“. Soutěžilo se tedy ve čtyřech
věkových kategoriích 55 – 60 let, 61 - 70 let, 71 – 80 a
nad 80 let. Nejstarším účastníkem byl soutěžící, který
letos oslavil 91 let.
Letošní ročník seniorských her navštívili vzácní hosté 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 pan David Huf.
„Hlavním cílem organizování sportovních her v
Borohrádku je propagace pohybových aktivit i pro starší
generace vhodných k posílení zdravého životního stylu,
navazování přátelských kontaktů mezi seniory z různých
míst kraje i posilování mezigenerační solidarity. Tomuto
cíli odpovídají navržené disciplíny, které poskytují
možnost účasti různým skupinám seniorů vzhledem k
jejich věkovým i zdravotním předpokladům, zapojení dětí
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z místní základní školy v roli organizátorů a pomocníků
rozhodčích i různé doprovodné akce informačního a
zábavného charakteru,“ vysvětlil starosta Borohrádku
Martin Moravec.
Škola opětovně podpořila tuto akci vyhlášením
ředitelského volna a učitelé, žáci a zaměstnanci se podíleli
na zajišťování mnoha soutěží. Školní kuchyň připravila
obědy pro většinu sportovců, část obědů zajistila
Restaurace Sport a Čestická hospoda. Restaurace U
Medvěda poskytla občerstvení účastníkům a hostům a
vytvořila pro ně příjemné zázemí.
V odpoledních hodinách proběhlo v sokolovně slavnostní
vyhodnocení a předání medailí a pohárů za doprovodu

hasičům, MUDr. H. Štefanové, rozhodčím a jejich
pomocníkům, kteří zajišťovali jednotlivé disciplíny po
organizační stránce i po stránce zápisu výsledků, všem,
kteří na stanovištích zajišťovali občerstvení soutěžících.
Poděkování patří i všem žákům, kteří celý den pomáhali u
jednotlivých disciplín a tvořili parťáky pro soutěžící
seniory.
Pořadatelé srdečně děkují všem, kdo se podíleli na
organizaci této akce. Mnozí tak činili ve svém volném
čase. Odměnou byla spokojenost soutěžících a přízeň
počasí.
MÚ, J. Machková

Knihovna Borohrádek
Knižní novinky

dechové hudby z Pardubic – Pardubické šestky. Uznání
patří všem účastníkům, kteří jsou bez ohledu na věk
nadšenými příznivci sportu.
Hlavní finanční podporu seniorských her ve výši
100.000,- Kč poskytnul Královéhradecký kraj. Záštitu nad
nimi převzal náměstek hejtmana pan Ing. Vladimír Derner
a hejtman Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán,
Ph.D., který si vyhradil místo ve svém nabitém programu
a přijel tuto sportovní akci osobně podpořit. Významnou
podporou byl i příspěvek České asociace Sport pro
všechny ve výši 20.000,-Kč. Všem patří velké poděkování
za podporu.
„Je neuvěřitelné, s jakou chutí
a hlavně radostí dnes v
Borohrádku senioři soupeří.
Velké uznání si zaslouží i
pořadatelé této akce, která
dříve narozené motivuje nejen k
výkonům dnes na samotných
hrách, ale věřím, že i v jiných
dnech. Není nic horšího, než
trávit své dny nečinným
sezením v tiché místnosti. Víc
takovýchto akcí!“ řekl hejtman
Jiří Štěpán.
Velké poděkování patří Základní škole T. G. Masaryka,
Domovu důchodců v Borohrádku, Církevní základní škole
a všem organizacím – ASPV Borohrádek, TJ Sokol
Borohrádek, TJ Lokomotiva Borohrádek, Mysliveckému
spolku Borohrádek, MO Českého rybářského svazu
Borohrádek, které se zapojily do přípravy pořádání her,
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Zaklínač. IV., Čas opovržení /Andrzej Sapkowski
Superkrávy v ohrožení /A. Audhild Solbergová
Nezavírej oči / Mary Higgins Clark, Alafair Burke
Panský dům / Anne Jacobsová
Panský dům a jeho dcery / Anne Jacobsová
Receptář prima nápadů
Moje milá smrti / Veronika Hurdová
Divoká země / Iny Lorentzová
Pravidla zdvořilosti / Amor Towles
London road / Samantha Youngová
Poslední dny slávy / Jaimy Gordonová
Údolí mrtvých / Tim Weaver
Vlaštovka, kočka, růže, smrt / Håkan Nesser
Už mě vidíš? / Sharon J. Bolton
Temné říční proudy / Sharon J. Bolton
Lest kočovné nevěstky / Iny Lorentzová
Bílá hvězda / Iny Lorentzová
Zlatý břeh / Iny Lorentzová
Martin. Vyschl potok! / text Daniela Řezníčková
Pečovatel / Mo Hayder
Ulička Apple Tree Yard / Louise Doughty
Pekelné zvony / John Connolly
Pomsta: z cyklu Sesterstvo (3) / Fern Michaels
Zúčtování: z historie pluku SS Wotan / Leo Kessler
Cesta beze jména / Howard Linskey
Zločiny a tragédie v českých dějinách / Vladimír Liška
Syndrom Anastasia / Mary Higgins Clarková
Spoutaná / Tanjas Darke ;
Osudná třináctka / James Patterson & Maxine Paetro
Podezřelý č. 1 / James Patterson & Maxine Paetro
Šťastné a veselé / James Patterson
Rudý šál / Nora Robertsová
Kolotoč přání / Nora Roberts
Očistím tě od hříchu / J.D. Robb
Odplata tě nemine / J.D. Robb
Výpůjční doba:
každé úterý
každý čtvrtek

13.30 – 16.30 hodin
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
knihovna.borohradek@seznam.cz
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Vzpomínka
Dne 11. srpna již uplynulo sedm smutných roků,
co nás navždy opustila
naše drahá maminka Anna Vovesná z Borohrádku

KURZY ANGLIČTINY
od září 2018
www.jcaj.cz
 Kurzy anglického jazyka pro praktické použití

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi

pro dospělé, nově i kurzy pro seniory
 Naučíme Vás základy angličtiny, pokročilejší

Zubní pohotovost – rozpis služeb
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
22.09. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

23.09. MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

603 933 466

28.09. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

29.09 MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

30.09. MUDr. Stejskalová Věra
zdrav.středisko, Kout 566, Borohrádek

494 381 263

06.10. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
07.10. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

13.10. MUDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 693

14.10. MUDr. Tancurinová Jana
náměstí Dr.Lützowa 345, Vamberk

736 419 151

20.10. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
21.10. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

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

494 622 114

28.10. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
03.11. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

721 460 150

04.11. MDDr. Andělová Jana
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou

731 980 112

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

494 323 152

11.11. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí

494 371 088

17.11. MDDr. Borůvková Veronika
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

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

494 383 417
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studenty výrazně zdokonalíme a u těch
nejpokročilejších upevníme nadále jejich znalosti
 Kurzovné 1.950 Kč za pololetí, druhé pololetí
plynule navazuje
 Studium probíhá v klidné, přátelské a pohodové
atmosféře, kam se budete rádi vracet
a bude Vás to bavit
 Studium cizího jazyka není o laciných slibech, ale
o solidní oboustranné práci mezi námi a vámi
• Rádi Vás uvidíme na našich nezávazných
zkušebních hodinách
tel.: 736 414 549, 494 532 102
Trpíme lhostejností druhých
Vážení spoluobčané města Borohrádek.
Rozhodl jsem se že, přispěji pár řádky do zpravodaje
města Borohrádek.
Již dlouho nás, zaměstnance technických služeb města
Borohrádek, trápí skutečnost, že si někteří obyvatelé
Borohrádku pletou veřejné prostranství se smetištěm.
To se opakuje prakticky každý týden. Pro účely
odkládání již nepotřebných věcí bylo ve městě zřízeno
sběrné místo v bývalém objektu ŽPSV, kam je možno
mnohé, co již nevyužijeme, bezplatně odevzdat.
Zaměstnanci technických služeb se snaží o to, aby naše
město bylo čisté. Proč si toho někteří spoluobčané
neváží a dělají nám po městě skládky?
Při příjezdu do města pak návštěvníky šokuje pohled
na nepořádek u nádob na tříděný odpad.
Pak si možná
položí i otázku,
kdo je tohoto
schopen a komu
nezáleží na tom,
aby
jeho
nejbližší okolí,
nebo jeho město
vypadalo čistě a
uklizené.

Příkladem je foto při příjezdu do Borohrádku od Velin.
Zaměstnanci technických služeb jsou také jen lidé, tak
proč by měli neustále po někom tento nepořádek, jako
je například takto zaneřáděné wc a podobně, uklízet.
zaměstnanec města Borohrádek M. Bureš
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Volby do zastupitelstva města Borohrádek
Termín voleb: 5. – 6. října 2018
Kandidující strany:
Do komunálních voleb do Zastupitelstva města
Borohrádek 2018 byly podány dvě kandidátní listiny.
Komunistická strana Čech a Moravy a nezávislí
Sdružení nezávislých kandidátů VOLBA PRO
BOROHRÁDEK
Sdružení nezávislých kandidátů
VOLBA PRO BOROHRÁDEK
Vážení spoluobčané,
sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Borohrádek
v čele se současným starostou Mgr. Martinem Moravcem
si Vás dovoluje oslovit a v krátkosti Vám představit
hlavní body volebního programu, se kterým se bude
ucházet o Vaši přízeň ve volbách do Zastupitelstva města
Borohrádek.
Domníváme se, že během uplynulého volebního období se
v našem městě odvedl velký kus práce, neboť se mimo
jiné podařilo například v rámci dotačních titulů vybudovat
nová dětská hřiště u MŠ a v parku u MěÚ, rekonstruovat
sociální zařízení, rozvody, zpevněné plochy, mobiliář a
veřejné osvětlení v MŠ, provést analýzu rizik a odstranit
železniční vlečku v bývalém areálu ŽPSV, rekonstruovat
bezplatně získaný hasičský dopravní automobil,
revitalizovat městskou zeleň, zřídit nové sběrné místo
odpadů a zefektivnit systém jejich třídění, částečně
rekonstruovat a modernizovat budovu místní sokolovny,
kina a další. Povedlo se i zasíťovat lokalitu Západní
louka, v rámci přeložek vrchního vedení nízkého napětí
realizovat rekonstrukce veřejného osvětlení, zakoupit do
majetku města louku Malijovských, která po změně
územního plánu bude určena především pro výstavbu
dalších rodinných domů. Bylo opraveno a vybudováno
několik místních komunikací a chodníků jak
v Borohrádku, tak na Šachově. Plně byl podporován trend
pořádání a spolupořádání kulturních a sportovních akcí
pro naše občany, ať už těch tradičních (např. Dětský den a
Májové odpoledne, Borohrátky, městský pochod,
silvestrovský ohňostroj), tak i nových (prodejní adventní
trhy, Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje,
pasování prvňáčků na čtenáře, Pochod k jesličkám,
varhanní koncerty atd.). Díky dobrému hospodaření se
svěřenými prostředky rozpočtu města se podařilo
předčasně splatit úvěr za nákup bývalého areálu ŽPSV.
Město dlouhodobě podporuje místní ZŠ, MŠ, spolky a
organizace. Obnovili jsme mezinárodní projekty a
spolupráci s polským městem Ciepłowody.
Vždy je však co zlepšovat a dále ve městě rozvíjet. Máme
před sebou nové vize, plány, myšlenky, projekty, touhy a
potřeby a z toho důvodu jsme se rozhodli usilovat o Vaši
přízeň a Vaše hlasy i v nastávajících komunálních
volbách. Rádi bychom pokračovali v práci pro
Borohrádek a navázali tak na úspěšné uplynulé volební
období.
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Budeme usilovat zejména o …
- Pokračování hájení zájmů a majetku našich občanů a
města Borohrádek v rámci připravované přeložky
silnice I/36 zahrnující i obchvat města a dále u
projektu modernizace (zdvojkolejnění) železniční trati
Týniště nad Orlicí – Choceň.
- Podporu rekonstrukcí a výstavbu nových chodníků a
komunikací, jak v Borohrádku, tak na Šachově. Ve
spolupráci se společností ČEZ Distribuce v rámci
přeložek vrchního vedení nízkého napětí pak
pokračovat v modernizaci a obnově sítě veřejného
osvětlení.
- Zřízení nových parkovacích míst v lokalitách okolo
kina, náměstí, u zadního vchodu na hřbitov, u
bytových domů např. v ulicích Smetanova,
Družstevní a dalších.
- Pokračování projektových příprav na likvidaci
splaškových a dešťových vod na Šachově.
- Pokračování podpory místní ZŠ, MŠ, činnosti
místních spolků, organizací, oddílů, klubů včetně
seniorů či JSDH.
- Efektivní získávání dotačních titulů a zapojování se
do projektů.
- Výkupy pozemků od státu a soukromých subjektů za
účelem rozvoje města.
- Pokračování oprav hřbitovní zdi na Šachově.
- Vybudování nového autobusového terminálu
v blízkosti vlakového nádraží, přesun současné
autobusové zastávky od CZŠ.
- Pokračování zvyšování efektivity třídění odpadů a
snižování komunálních odpadů na základě závěrů
odpadové studie.
- Zasíťování nových pozemků na louce Malijovských
(pod pilou) tak, aby se mohlo začít stavět, investovat
a zvýšil se počet našich obyvatel.
- Pokračování postupné revitalizace areálu bývalého
podniku ŽPSV.
- Vybudování sportovního hřiště u vodojemu v místní
části Šachov po změně územního plánu č. 2.
- Vybudování nových víceúčelových hřišť u ZŠ T. G.
Masaryka a na tréninkovém hřišti TJ Lokomotiva
Borohrádek za přispění dotačních titulů.
- Efektivní hospodaření v městských lesích. Podpoříme
vybudování nové naučné přírodovědné stezky napříč
lesním majetkem města Borohrádek.
- Jednání o možnostech výstavby nových cyklostezek a
cyklotras.
- Revitalizaci přírodní lokality starého písníku
v Borohrádku.
- Podporu místního podnikání, obchodu a služeb.
Děkujeme Vám za důvěru.
Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Borohrádek,
kterými jsou Mgr. Martin Moravec, JUDr. Josef Moravec,
Mgr. Iva Přibylová, Pavel Zaujec, Mgr. Jindřich Vašíček,
Libor Kašpar, Hana Adamcová, Mgr. Michal Přibyl, Mgr.
Eva Musilová, Tomáš Sazima, Jaroslav Šturm, Marie
Černá, Luděk Vejr, Radek Hemelík a Petr Frolík.
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Proč jsme postavili do komunálních voleb
v Borohrádku kandidátku „KSČM a nezávislí“
Zastupitelstvo v Borohrádku má 15 zastupitelů. Pro více
než dvoutisícové město jsme toho názoru, že by do
zastupitelstva mělo kandidovat více subjektů. Nevěříme,
že v Borohrádku není více jak 15 obyvatel, kterým záleží
na životě v našem městě a jeho rozvoji. Zaregistrováním
kandidátky „KSČM a nezávislí“ chceme dát do budoucna
příležitost občanům se zájmem o dobrý chod města
podílet se na jeho rozvoji. Přijít s takto označenou
kandidátkou nás napadlo bohužel příliš pozdě. Je to však
možnost do budoucna, vždyť komunální volby budou zase
za 4 roky, aby občané zaregistrovali tuto možnost.
Komunální politika není o velké politice, ale o
společenství lidí, kteří mají zájem o rozvoj svého města.
Je to o možnosti postavit snáze kandidátku z lidí se
zájmem o komunální politiku. Pokud se některý z námi
navržených kandidátů dostane do zastupitelstva, bude
zcela jistě podporovat všechny dobré nápady pro chod
města.
Za „KSČM a nezávislé“, Ing. Miroslav Palhoun

Hasičský sbor Města Borohrádek
Jednotka hasičů. Máme za sebou tři čtvrtiny roku 2018 a
ukončení dvou významných projektů v rozvoji techniky
hasičů. Byla dokončena rekonstrukce hasičské cisterny
Tatra 815. Toto vozidlo dostalo město do svého majetku
bezúplatným převodem od profesionálních hasičů z
Hradce Králové a provozováno bylo ve Vrchlabí. Vozidlo
bylo ve stavu odpovídající lokalitě jeho provozu, ale také
jeho stáří. Jak už bylo napsáno v minulých vydáních
borohrádeckého zpravodaje, členové jednotky se rozhodli
získat finanční prostředky na opravu z velké části z jiných
zdrojů mimo rozpočet města a opravu provedli ve svém
volném čase bez nároku na odměnu. Tento projekt trval tři
roky. Prvním krokem bylo podání žádosti na HZS kraje v
roce 2015 a následovalo roční čekání, jestli se na nás
usměje štěstí. Koncem roku 2016 na základě již podané
žádosti nám byla nabídnuta možnost bezúplatného
převodu hasičského vozidla podle našich požadavků.
Veškeré administrativní úkony pro převod nepotřebného
státního majetku na město, i když ve zkráceném řízení,
trvaly 10 měsíců, toto bylo další čekání, ale už s
potřebnými přípravami na opravu. Dne 1.9.2017 byla
hasičská Tatra převedena do majetku města a my jsme
začali s rekonstrukcí. Plánovaný rozpočet na opravu se
bohužel po zjištění technického stavu ztrojnásobil, a tak
jsme stáli před otázkou, kde získat další finanční
prostředky na dokončení již celkové rekonstrukce Tatry.
I přes všechny, jak technické, finanční, tak i osobní
problémy můžeme říci:
MÁME HOTOVO, POVEDLO SE.
Hasičské vozidlo v tuto dobu perfektně plní své úkoly a
má za sebou již několik zásahů. Pro zajímavost uvádím
pár informací a čísel.
Rekonstrukce trvala více jak 9 měsíců, celkově 283 dnů a
odpracováno bylo 4686 hodin. Celkové náklady na tuto
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rekonstrukci činily i s dovybavením vozidla novou
dýchací technikou a některými požárními prostředky 1
240 236 Kč. Financování rekonstrukce bylo z větší části
hrazeno mimo plánované výdaje rozpočtu města, a to z
darů firem a dotací v 88 %. Například v tomto roce jsme
obdrželi na rekonstrukci vozidla od KH kraje z dotačního
titulu na obnovu hasičské techniky částku ve výši 280 000
Kč, což nám pomohlo finálně dokončit celý projekt.
Děkuji Všem, kteří se na tomto projektu účastnili, bylo
mně ctí s Vámi spolupracovat.
Druhým projektem je vybavení jednotky hasičů novým
dopravním automobilem, který fyzicky u jednotky chybí.
Impulzem nákupu tohoto vozidla byla kontrola stavu a
připravenosti jednotky a negativní zápis z této kontroly.
Kontrola byla provedena koncem roku 2016 a pro
odstranění a řešení tohoto nedostatku bylo doporučeno
využít možnosti čerpat ze dvou na sobě navazujících
dotačních titulů, finanční prostředky na nákup dopravního
automobilu.
Začátkem roku 2017 naše město podalo žádost na
Ministerstvo vnitra ČR na 450 000 Kč a v roce 2018 na
KH kraj na 300 000 Kč. Obě dvě dotace jsou v součtu 750
000 Kč. Vozidlo bude určeno pro dopravu hasičů k
zásahu, pro evakuaci osob a pro plnění úkolů naší
jednotky v oblasti ochrany obyvatelstva.
Děkuji za podporu obou těchto projektů zástupcům města
Borohrádek a panu starostovi Mgr. Martinu Moravcovi za
výraznou spolupráci při realizaci a zdárném dokončení
těchto projektů. Díky dobré spolupráci jsme získali v
průběhu dvou let finanční prostředky z dotací a darů na
zlepšení technického stavu hasičských vozidel ve výši
bezmála 2 000 000 Kč.
Při již zmíněných realizacích projektů nijak nebyla
narušena jak činnost SDH, tak ani činnost Jednotky
hasičů. Zasahovali jsme od začátku roku u 51 událostí. V

našem okolí, i když stále trvá výstraha před zvýšeným
rizikem požárů a jsou k tomuto vydaná opatření z důvodů
dlouho trvajícího sucha, nikterak nebyla navýšena
výjezdová činnost hasičů. Stále se jedná o standardní
povahu událostí pro dané roční období.
Počet zásahů se každý rok zvyšuje cca o 10 %, tímto se
také zvyšují časové nároky na jednotlivé hasiče při
následné kontrole, údržbě techniky a osobní přípravě.
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Chtěl bych tímto oslovit ty, kteří mají zájem pomáhat, učit
se a pracovat s moderní hasičskou technikou v kolektivu
borohrádeckých hasičů, aby neváhali a přidali se k nám.
Jen v minulém měsíci jsme přivítali do našich řad dva
nové kolegy. Informace o přijetí najdete na www.hasiciborohradek.cz.
Velitel JSDH Borohrádek Petr Šrámek

Šachováci na sportovních hrách
V sobotu 16. června 2018 se ve Zdelově konala tradiční
„Zdelovkijáda“, což je sportovní klání čtyř obcí –
Zdelova, Šachova, Čestic a Čermné. Soutěžilo se
v klasických i netradičních sportovních disciplínách,
volejbale, biatlonu, cvrnkání kuliček, barevném sání,
vodní štafetě, hodu sudem od piva do dálky, nošení vody
v holínkách či hře „člověče, nezlob se“.
Krásné počasí podporovalo naše sportovní výkony.
Družstvo Šachova při nich skončilo na krásném druhém

místě, těsně za pořádajícím družstvem Zdelova. Třetí
příčku vybojovalo družstvo Čestic a čtvrtí skončili
Čermeňáci.
Při těchto sportovních hrách však nejde ani tak o
výsledek, ale o to, že se po roce zase všichni sejdeme,
pobavíme se a společně si zasportujeme. A už teď se
těšíme na další ročník, jehož pořadatelem budou Čestice.
Osadní výbor Šachov

BOROHRÁTKY 2018
Město Borohrádek, jako pořadatel akce, má za sebou
desátý ročník žánrově volného hudebního festivalu

„Borohrátky 2018“. Ten letošní se konal v sobotu 25.
srpna od 15:00 hodin, tradičně na fotbalovém hřišti TJ
Lokomotiva Borohrádek. Počasí a zájem zhlédnout známé
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tváře, které se v různých obměnách na pódiu střídají,
přivedl na hřiště širokou diváckou obec.
Krátce po patnácté hodině zahájil program uvítacím
slovem moderátor Libor Stolín, úvodní folkovou
pardubickou
formaci
ELIXÍR.
Následoval
blok převážně v country
stylu, kde se představily
formace
TOMY,
FRANTA
MLÁDEK
BOROHRÁDEK and
FRENDS a skupina
TRUMF. Pro zpestření,
v čase výměn kapel,
pořadatelé
připravili
atraktivní vystoupení ve
stylu western, tedy kolt
show a laso show
v podání ROMANITY, která si získala svou exhibicí
nejen mužskou část publika.
V následujícím doprovodném programu se představila
taneční skupina LEVEL UP z Holic ve stylu street dance,
působící pod hlavičkou holického DDM. Poté vstoupila
na podium šestičlenná formace nesoucí název ČÍ JE TO
VINA, která se s notnou dávkou recese představila vlastní
tvorbou ve stylu současné pop rockové scény. Po dvacáté

hodině stále přibývající publikum dalo tušit, že přijde
něco, co si zaslouží zvýšenou pozornost. Ano, byla to
legenda české rokové hudby, skupina ARGEMA, která
odehrála řadu svých hitů k zjevné spokojenosti a nadšení
přítomných fanoušků, kteří zcela zaplnili i taneční parket.
Posledním doprovodným vystoupením byla v hávu noci
fire show dua MAGIC FIRE show a pak už nastoupila
noční diskotéka, neboť závěrečná programově plánovaná
hudební formace své účinkování z personálních důvodů
nečekaně zrušila.
Po celé odpoledne byl zajištěn stánkový prodej, pouťové
atrakce a nechyběla spousta dobrého jídla a pití.
Desátý ročník „Borohrátků“ lze tedy právem hodnotit jako
vydařený. Nezbývá tak než poděkovat všem hudebním
formacím, které na festivalu vystoupily, zvukařům,
pracovníkům města a technických služeb a dále všem, kdo
se na jeho realizaci podíleli. V neposlední řadě děkujeme i
všem divákům za hojnou návštěvu a podporu této akce.
Zdeněk Cablk
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POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Město Borohrádek zve
v pátek 19. října 2018 od 19.oo hodin
do městského kina Borohrádek
na divadelní přestavení
divadelního spolku ZDOBNIČAN VAMBERK
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY

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
Zahrádkářská výstava ČASTOLOVICE

Základní organizace ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov
nad Kněžnou a městys Častolovice pořádají
20. zahrádkářskou výstavu s názvem
ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH
která se uskuteční ve dnech 4. – 7. 10. 2018 ve výstavním
areálu v Častolovicích a bude otevřena každý den
v době od 9.00 – 17.00 hodin, v neděli do 16.00 hodin.
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Pro návštěvníky bude připraveno – vystaveno:
• jablka perspektivní z ovocnářských a šlechtitelských
ústavů, jablka od velkopěstitelů i drobných zahrádkářů,
staré odrůdy i současně pěstované, hrušky, peckoviny,
ořechy, hroznové víno, melouny,
• ze zeleniny bude několik druhů paprik, rajčat, cibulí,
česneku, brambor, listové a kořenové zeleniny,
• z květin budou vystaveny jiřiny a jiřinky, chryzantémy,
africké fialky, begonie, lilie, květiny okrasné listem, pro
aranžerii řezané květiny z dovozu z Holandska
v kombinaci s vodou a aranžérskými prvky,
• specializované firmy, organizace a jednotlivci budou
vystavovat keramiku, broušené sklo, kaktusy, bonsaje,
okrasné stromky, veliké množství bylinek, pekárenské
výrobky a domácí pečivo, skleníky, dřevěný nábytek,
zahradní technika a nářadí, moštárenské a pivovarnické
výrobky, tropické rostliny,
• odborná poradna, soutěž o nejlépe naaranžovanou misku
ovoce, odborný doprovodný program,
• samostatné kompozice z činnosti včelařů, drobných
chovatelů, sběratelů hub, myslivců a ornitologů,
• hudební a kulturní doprovodný program po celou dobu
výstavy s příjemným posezením a odpočinkem,
• široký stánkový prodej všeho co potřebuje zahrádkář,
bohaté občerstvení po celou dobu výstavy.
Vstupné: děti 6-15 let 30 Kč, důchodci a studenti 50 Kč,
dospělí 80 Kč, rodinné 170 Kč (2 dospělí 1-4 děti).
Parkovné po celou dobu výstavy je zdarma.
Co uvidíte na 20. jubilejní výstavě?
V letošním roce 2018 častolovičtí zahrádkáři ve
spolupráci
s Územním
sdružením
Českého
zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou a Městysem
Častolovice uspořádají další, již 20. zahrádkářskou
výstavu. Na ploše více jak 2 500 m2 jsou naaranžovány
kolekce ovoce, zeleniny a květin. Za přispění zahrádkářů
z celých východních Čech, výzkumných a šlechtitelských
ústavů jsou ukázány z ovoce, zeleniny a květin jak nové
odrůdy současně pěstované, tak odrůdy, které pěstovali
dědové našich dědů. V celém zahrádkářském domě,
v sokolovně přízemí a v prvním patře, včetně vestibulů
jsou představeny kolekce jak od velkopěstitelů, tak od
jednotlivých zahrádkářů. Také na venkovní ploše, tj.
v pártystanu, třech hangárech a čtyřech velkých stanech je
ukázáno vše, co zajímá nejen zahrádkáře, ale i milovníky
přírody a krásy. Z ovoce jsou ukázána jablka, hrušky,
švestky, ořechy, hroznové víno a melouny, vypěstované
ve východních Čechách a méně známé ovoce. Také
ovocné rarity jsou ukázány v několika kompozicích. Ze
zeleniny návštěvníci uvidí několik druhů česneku, cibule,
paprik, rajčat, listové a kořenové zeleniny. Z květin budou
ukázány v krásných expozicích jiřiny a jiřinky od pěti
velkopěstitelů, dále begonie z Pardubic, africké fialy od
specializované organizace Saintpaula z celé ČR,
chryzantémy z Hlinska, lilie z Lovčic, květiny okrasné
listem a v neposlední řadě pro aranžerii i květiny z dovozu
z Holandska. Chybět nebudou ani kompozice bylinek
z botanické zahrady Hradec Králové, okrasné stromky a
keře od specializovaných pěstitelů, kaktusy a sukulenty,
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bonsaje a aranžérské prvky v kombinaci s tekoucí vodou,
keramikou a broušeným sklem. Na výstavišti lze také
zhlédnout ukázky z několika škol, institucí a podniků.
Výstavní rozhlas bude po celou dobu výstavy všechny
návštěvníky informovat o zajímavých věcech a
skutečnostech.
Na výstavě se také představí v samostatných expozicích i
myslivci, chovatelé drobného zvířectva, ornitologové,
včelaři a houbaři. Chybět nebude ani stálá poradenská
zahrádkářská služba, soutěž o nejlépe naaranžovanou
misku ovoce a zeleniny.
Doprovodný program, který po celou dobu výstavy bude
pro všechny návštěvníky připraven, bude jak v zábavné
oblasti, tak v odborné. Všechny akce budou uskutečněny
na výstavišti v Častolovicích. To vše doplní široký
stánkový prodej všeho, co zahrádkáři a milovníci přírody
potřebují pro své záliby a pěstitelskou práci na svých
zahrádkách. Bohaté občerstvení je samozřejmostí.
Bližší informace na telefonním čísle 721 311 719 nebo na
www.zahradkari.com.

akademii, projektový den, Zlatého slavíka a další tradiční
i nové akce.
Mgr. Iva Přibylová
Ohlédnutí za akcí Svět v Borohrádku
Naše město organizovalo v prvních dvou červencových
týdnech mezinárodní dobrovolnický projekt, tzv.
workcamp, s názvem Svět v Borohrádku.
Toho se účastnil dobrovolnický tým tvořený čtyřmi Čechy
a osmi cizinci. Naši hosté Sara a Jan ze Španělska, Roman
a Anastasia z Ruska, Vietnamka Linh žijící v USA, YungChen z Taiwanu, Karen z Mexika a Shan z Hongkongu
dorazili do Borohrádku na vlastní náklady a pomáhali
s organizací různých akcí pro místní.
Během prvního týdne dobrovolnický tým věnoval mnoho
času a úsilí sestavování panelů a instalaci fotografií z

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
ZŠ TGM Borohrádek o prázdninách
Letní prázdniny pravidelně využíváme nejen ke
generálnímu úklidu, ale i k vylepšování školní budovy.
Žáci, kterých by v tomto školním roce mělo být 270, se
mohou těšit na další nově vymalované učebny či na nové
vertikální žaluzie v aule - ty jsou prvním krokem
k možnosti promítání v tomto prostoru. Moderní změny
čekají na strávníky školní jídelny.
Během prázdnin byl v kuchyni instalován elektrický
konvektomat, který vaří, peče, smaží i griluje. Místo
starých a často opravovaných výdejních okének jsou
namontovány bílé rolety a nová je i deska výdejního
pultu. Během prázdnin jsme pro žáky nakoupili další
dotyková zařízení.
Prázdniny využíváme rovněž pro přípravu novinek pro
následující školní rok. Jednou z nich bude elektronická
žákovská knížka a elektronická třídní kniha. Rodiče se
nemusejí obávat žádné rychlé změny. Celý školní rok
budeme tyto dokumenty vést ještě i v listinné podobě.
Čerstvou novinkou je schválení naší projektové žádosti,
tzv. Šablon II. V rámci projektu Zlepšování vzdělávání na
ZŠ TGM Borohrádek II (Operačního program Výzkum,
věda a vzdělávání) budeme během dvou školních let
čerpat 1 020 014 Kč, a to na další vzdělávání
pedagogických
pracovníků
v oblasti
osobnostně
sociálního rozvoje a jejich vzdělávání pomocí supervize,
na tandemovou výuku, na doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, na čtenářský klub, klub komunikace
v cizím jazyce, na kariérové poradenství a na projektové
dny ve školní družině. Samozřejmě připravujeme i další
eTwinningový projekt, při kterém budou moct žáci
zábavnou formou využívat angličtinu při komunikaci se
zahraničními vrstevníky, den otevřených dveří, vánoční
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celého světa. Ve dnech 6. 7. a 7. 7. totiž v ZŠ TGM
Borohrádek probíhala velká výstava fotografií z různých
koutů planety. K vidění byly třeba fotografie Petra Jana
Juračky dokumentující pobyt mezi ekvádorskými indiány
v amazonském deštném pralese spolu s úryvky z jeho
deníku, snímky členů expedice Kolem světa žigulem, Jana
Schneidera, Vojtěcha Hlásného i dalších fotografů a
cestovatelů. Součástí výstavy byl i doprovodný program
v kině, kde byla promítána videa z různých zemí a večer
se konaly cestovatelské přednášky Ondřeje Sitky a
Zuzany Bohuslavové s Tomášem Šimkem.
Druhý týden se dobrovolníci věnovali čtyřiadvaceti dětem
ze ZŠ TGM Borohrádek, které se účastnily příměstského

tábora. Jeho náplní byly hry, soutěže, sportování či různé
workshopy a seznamování s kulturami zahraničních
návštěvníků. Účastníci tábora se také vydali na návštěvu
k borohrádeckým hasičům, vyrazili na výlet do Lanového
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parku Hradec Králové či se zapojili do mezinárodního
večera, během kterého mimo jiné zahraniční hosté
ochutnávali česká jídla a místní na oplátku mohli
vyzkoušet třeba ruský boršč, španělské tapas nebo
mexické burritos.
Dobrovolníci také poznávali Borohrádek i blízké okolí a
trávili čas s námi, občany Borohrádku. Společně jsme si

zahráli fotbal, vydali se na cyklovýlet či se zapojili do
neckyády.
Máme velkou radost z toho, že akce přinesla krásné
zážitky jak místním, tak zahraničním hostům, z hojné
návštěvy výstavy fotografií a kladných ohlasů, ze skvělé
atmosféry, která panovala v průběhu celého tábora, mnoha
milých setkání mezi občany Borohrádku a dobrovolníky.
Velké poděkování patří pracovníkům Městského úřadu
Borohrádek v čele s panem starostou Martinem
Moravcem za podporu akce a organizaci INEX - Sdružení
dobrovolných aktivit za spolupráci při pořádání
workcampu.
Dále moc děkujeme všem partnerům akce. Generálnímu
partnerovi firmě SECA s.r.o. a hlavním partnerům LAGA
Borohrádek s.r.o., Frolíkova káva, Stavitelství Kašpar
s.r.o., TRIVOS - truhlářství v.o.s., AVEPO s.r.o. a Hajn výroba kožené galanterie. Poděkování patří také Čestické
hospodě a hasičům Borohrádek za pozvání, Spolku rodičů
a přátel školy při ZŠ TGM Borohrádek za trička a
BlueLady za dárky pro dobrovolnice. Rádi bychom
poděkovali všem dalším, kteří nám jakýkoliv způsobem
pomáhali a podporovali nás. Ať už to bylo zapůjčení
přikrývek, polštářů, ložního prádla nebo jízdních kol pro
zahraniční hosty, přinášení českých jídel, pomoc s
organizací výstavy, věnování dárků dobrovolníkům...
Největší dík patří za to, že vaší zásluhou panovala v
průběhu těchto dvou týdnů přátelská atmosféra a naši
hosté zde byli šťastní. Děkujeme!
Fotografie, videa a další informace najdete na
www.facebook.com/svetvborohradku
a http://borohradek.wixsite.com/svet.
Michal Přibyl
„Na táboře se mi líbí cizinci, protože s nimi je hrozná
sranda a naučím se takhle anglicky. Nejvíc mě baví
soutěže, sport a dneska jsem se třeba naučila tancovat
street dance s Jane z Taiwanu.“ Natálie Bulíčková
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Tábor je super, přijíždím domů úplně nadšená. Překvapilo
mě, jak jsme si s cizinci hned porozuměli, a moc mě to
baví.“ Adéla Kroulíková
„Všichni mladí dobrovolníci byli neustále veselí a
usměvaví a bylo vidět, že si svůj pobyt zde opravdu
užívají. Náš syn se účastnil příměstského táboru a přes
prvotní obavy se rychle se všemi skamarádil a my byli
rádi, že jsme ho alespoň na pár dní odpoutali od počítače.
Nejvíce ho bavily sportovní aktivity, kde mu parťáky byl
Roman z Ruska a Jan z Katalánska. Loučil se s nimi s
těžkým srdcem a touhou po uskutečnění dalšího
workcampu příští rok.“ Jaroslava Zaňková
„Nikdy předtím jsem v České republice a vůbec v Evropě
nebyla a před cestou jsem měla trochu obavy. V
Borohrádku jsem ale moc šťastná! Dojímá mě přátelskost
a pohostinnost místních lidí. Všude nás vítají, lidé jsou
moc laskaví a dokonce nám do školy přinášejí ochutnat
úžasné české dezerty, dneska jedna paní přinesla oběd pro
nás všechny. Je neskutečné, jak jsou tu milí lidé. A týden
strávený se žáky ZŠ TGM Borohrádek byl úžasný! Hráli
jsme různé hry, zdravili se v různých jazycích, sportovali
jsme, tancovali, zpívali. Na nadšení dětí a úžasnou
přátelskou atmosféru nikdy nezapomenu.“
Linh, Vietnam/USA
„Jsem moc rád, že tady v Borohrádku mohu být, protože
lidé jsou tu moc milí a přátelští. Moc se mi tu líbí a jsem
moc vděčný. A tábor s dětmi je skvělý! Děti jsou stále
veselé, mají zájem o aktivity, které pro ně chystáme, bez
problému s námi konverzují a užíváme si hodně zábavy.“
Roman, Rusko
„V porovnání s mojí zemí je tu všechno úplně jiné. Lidé
jsou úžasní, moc se mi líbí také příroda. Děkuji všem za
tak krásné zážitky.“ Shan, Hongkong
„Od samého začátku mám s tímto projektem skvělou
zkušenost. Setkávání s místními, sdílení zážitků s
dobrovolníky z celého světa, hraní s dětmi a venkovní
aktivity jsou věci, které jsem si moc užila. Nikdy předtím
jsem neviděla tak speciální uvítání od místních jako to
vaše – plné lásky a vlídnosti. Nikdy na tyhle dva týdny
nezapomenu.“ Sara, Španělsko
„Ahoj, já jsem Karen z Mexika a chtěla bych Vám
povědět o mých zkušenostech za poslední dva týdny.
Když jsem hledala workcamp, abych si užila léto, zaujal
mě SVĚT V BOROHRÁDKU, protože ráda pracuji s
dětmi a zajímala mě místní kultura, běžný život a lidé v
České republice. Ale tento camp překonal moje
očekávání. Michal, Tomáš, Dorča a Ondra jsou skvělí
hostitelé, starali se o nás a podporovali nás. Lidé v
Borohrádku a děti nás přijali s otevřenou náručí, pokaždé
s úsměvem a láskou. Moc ráda bych se zúčastnila
workcampu na tak krásném místě znovu. Opravdu jsem si
užila společnost mého týmu, všichni jsou pro mě
jedineční. Byly to neuvěřitelné dva týdny. MOC
DĚKUJI.“ Karen, Mexiko
„Borohrádek je město s úžasnými lidmi. Děkuji vám všem
za krásné zážitky, byly to nejlepší dny mého života.“
Anastasia, Rusko
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„Tohle byl můj první workcamp a vůbec jsem nečekala,
že to bude tak skvělá zkušenost. Děkuji všem, kteří se
podíleli na organizaci tohoto projektu, bylo to úžasné.
Také moc děkuji všem lidem za to, jak k nám byli
přátelští a moc milí. Nikdy jsem nic takového nezažila.
Odjíždíme se spoustou nádherných zážitků a novými
přátelstvími. Místní lidé a děti nám také dali krásné dárky,
nosili nám na ochutnání různá jídla. Přibrala jsem tady tři
kila .“ Yung-Chen, Taiwan
„Mám radost z toho, jak workcamp v Borohrádku
probíhá. Člověk by vůbec nepoznal, že workcamp
připravují vůbec poprvé. Nejvíce nás těší nadšení místních
a to, že se do workcampu podařilo zapojit takřka celé
město“.
Eva Macková, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

vynikající podmínky pro přípravu na druhou polovičku
sportovní sezony.
Na toto soustředění neodcestovali zápasníci sami, ale byli
doplněni oddílem Rtyně v Podkrkonoší, Spořicemi a
Chomutovem. Na třech stanovištích dopoledních tréninků
se tak vystřídalo na 50 mladých sportovců. Dopolední
tréninky byly rozděleny na tři tréninková družstva, která
se vzájemně na třech stanovištích protočila. Jednalo se o
stanoviště, kde probíhal klasický zápasnický trénink, pak
stanoviště kondiční přípravy, kterou měly na starost Věra
a Anička Morávkovy a o stanoviště silové přípravy.
Odpolední část byla zaměřena na soutěže, výlety a další
sportovní individuální aktivity jako byl tenis, nohejbal,
plážový volejbal, badminton a stolní tenis.
Nedílnou součástí tohoto soustředění bylo časté koupání

Mateřská škola Borohrádek
Naše mateřská škola se v létě uzavřela od 16. července do
10. srpna, aby zde mohly probíhat provozní práce
(demontáž starého obložení, malování chodeb, výměna
linolea ve třetí třídě a v šatnách v prvním patře, úklid celé
školy). Na těchto pracích se podíleli jak najaté firmy, ale
také provozní zaměstnanci školy, kteří celou budovu
uklidili. Poděkování patří i pracovníkům technických
služeb našeho města, kteří pomohli se stěhováním
nábytku, přivrtáním zábradlí a nástěnek. Během
prázdninového provozu probíhala kompletní příprava
mateřské školy na zahájení nového školního roku. Tímto
bych chtěla všem zúčastněným velmi poděkovat za
vysoké pracovní nasazení.
Eva Musilová

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Zápasnické soustředění v Herolticích
Již tradičně se v druhé polovině prázdnin konalo
zápasnické soustředění, které se uskutečnilo v termínu od

11.8 do 18.8 v Herolticích.
Do této malebné vesničky pod Suchým vrchem zavítali
zápasníci z Borohrádku již po čtvrté a opět zde nalezli
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ve venkovním bazénu. Pro účastníky byl připraven každý
večer táborák, kde se zhodnotil den a naplánovala se
činnost na den následující. Samozřejmě nesměla chybět
stezka odvahy. „Závěrečný“ táborák s opékáním buřtů byl
naplánován hned na první den soustředění a tak se všichni
účastníci soustředění mohli vzájemně hned seznámit.
Odpolední činnost byla zaměřena, jak již bylo zmíněno,
na soutěže. Závodníci byli rozděleni do čtyř družstev a
závody se nesly ve velice soutěžním duchu. Každý chtěl
vyhrát, protože odměnou pro vítěze byl dort. Všichni
soutěžící na sportovištích dali ze sebe všechno, a tak
nebylo poražených a tudíž dort si zasloužili všichni včetně
trenérů a „rozhodčích“.
Touto cestou bychom všichni zápasníci chtěli poděkovat
paní vedoucí Renátě NIKLOVÉ a všem kuchařům, kteří
se o nás vzorně po celou dobu pobytu starali a ve všem
nám vyšli vstříc, dále panu Rudolfu LALUHOVI, který
nám přivezl a odvezl veškerý sportovní materiál, panu
Radku
LOKVENCOVI, řidiči autobusu, který nás
bezpečně odvezl tam i zpět. Dále paní ředitelce školy
Mgr. Ivě PŘIBYLOVÉ, vedoucímu restaurace Na náměstí
panu Pavlu RYDRYCHOVI, starostovi města Borohrádek
panu Mgr. Martinu MORAVCOVI a starostovi obce
Čermné nad Orlicí panu Mgr. Davidu JOSKOVI za
zapůjčení sportovního materiálu. Dále velké poděkování
naši zdravotnici Mgr. Pavle ADÁMKOVÉ, která díky
velké péči zažehnala hrozící epidemii a častými
zdravotními zákroky pomohla při letos častých úrazech. A
samozřejmě velké poděkování všem trenérům, kteří se
sportovcům po celou dobu věnovali.
Radek Hemelík
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TJ Lokomotiva Borohrádek – oddíl kopané
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Srpen 1968 očima východočeských pamětníků
Hradec Králové, 13. srpna 2018
Jak vzpomínali na okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968 potomek šlechticů,
tehdejší aktivní skautka nebo středoškolský učitel? Co v
tu dobu dělali a jaké následky to pro ně mělo? I to mimo
jiné zaznamenali dokumentaristé neziskové organizace
Post Bellum.
„Osmičková výročí mají v české moderní historii
nezastupitelnou úlohu. Byly to právě přelomové
"osmičky", které navzdory vnitřním a vnějším okolnostem
politicky aktivizovaly generace a na dlouhou dobu
ovlivnily společnost. Rok 1968 je přelomové období, které
ovlivnilo generaci Václava Havla a poznamenalo
společnost do současnosti. Je to doba velké naděje a
následného zklamání, ale i naivity, že se totalitní režim
dokáže demokratizovat z vnitřních zdrojů," vysvětlil
ředitel Paměti národa východní Čechy Tomáš Heller, proč
je důležité si události nejen roku 1968 připomínat.
"Události roku 1968 ovlivnily celou společnost, ale také
odhalily charaktery lidí. O to více je smutné, že i přes
velké množství pamětníků, které máme a kterým
nenasloucháme, se do současného politického popředí
vrací a zakořeňují lidé, kteří se aktivně podíleli na
totalitním režimu. Jak vidno, část českého národa trpí
ztrátou paměti, a proto je jediným řešením obnova
mezigeneračního dialogu a oživování příběhů pamětníků,
kterým totalitní režim prostřednictvím i těch lidí, kteří se
nyní opět chápou příležitostí, ničil či zničil život,“ dodal
Heller s tím, že sdílení mezigeneračních zkušeností je
nejlepší ochranou demokracie.
Potomek šlechticů na vojně
Když 21. srpna 1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy
území Československa, byl František Kinský, potomek
starého šlechtického rodu, na vojně. Jeho vzpomínky před
čtyřmi lety natočil dokumentarista Zdeněk Hazdra v rámci
projektu s názvem Česká šlechta. Františka Kinského
tehdy vzbudili jeho kolegové vojáci, kteří se brzy nad
ránem vraceli z "opušťáku". "Začali se mnou třást a
říkali: ‚Vstávej, vstávej, je válka, jsou tady Rusové a
Němci.‘ Já jsem říkal: ‚Prosím tě, co to je za nesmysl, co
to meleš, jaký Rusové a Němci?‘ A potácivě jsem vstal z
postele a podíval jsem se na nádvoří kasáren, ve kterých
jsme bydleli, a tam byly opravdu najeté ruské tanky,"
vyprávěl Kinský.
Protože nevěděli, co přítomnost cizích vojsk znamená, šli
se zeptat velitele na štáb. Tam ale nikdo nebyl, jen prapor,
který už hlídal ruský voják. "Tak jsme si říkali: ‚Aha, asi
armáda skončila, jdeme domů.‘ A šli jsme zpátky a cestou
jsme potkali úplně vyplašeného plukovníka, který byl
velitelem toho pluku, který vůbec nevěděl, co se děje, a
vypadal s tou brigadýrkou na šikmo docela legračně. A
šel zjistit, co se děje,“ dodal Kinský s tím, že ještě tentýž
den odjel do Prahy a vrátil se až večer. V rodině, jak
Kinský vzpomínal, se tehdy probírala i otázka, zda
emigrovat. Jako voják ale Československo opustit nemohl
a s odjezdem nesouhlasil ani jeho otec Josef Kinský, který
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v té době pečoval o svého starého otce a nedokázal si
představit, že by měl vše opustit a začít znova v cizí zemi.
Zajímá Vás celý životní příběh Františka Kinského?
Najdete ho společně s dobovými fotografiemi v archivu
Paměti národa na www.pametnaroda.cz
Skautka přišla o práci
Pro dobrušskou rodačku a aktivní skautku Vlastu
Ulrychovou předznamenaly srpnové události roku 1968
vyhození ze zaměstnání. Jak před sedmi lety vzpomínala v
rozhovoru s dokumentaristou Martinem Jindrou pro
projekt Příběhy 20. století, při následných kádrových
prověrkách nejen že odsoudila invazi vojsk Varšavské
smlouvy, ale také se přiznala ke svému členství ve
Společnosti pro lidská práva. Její aktivní skautství a
praktikující víra zřejmě také přispěly k tomu, že byla v
roce 1969 propuštěna ze svého pracovního místa ve školní
družině. Následně vystřídala několik profesí, pracovala v
pivovaru, jako prodavačka obuvi a konfekce či pošťačka.
Kvůli úrazu nohy a následnému přidělenému částečnému
invalidnímu důchodu však musela skončit. Začala si
alespoň přivydělávat ve výrobním podniku Svazu invalidů
META.
Zajímá Vás celý životní příběh Vlasty Ulrychové?
Najdete ho společně s dobovými fotografiemi v archivu
Paměti národa na www.pametnaroda.cz
Učitel tajným fotografem
Srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy zažil
pardubický rodák Josef Krám v Rychnově nad Kněžnou,
kde tehdy pracoval jako pedagog na průmyslové škole.
Jeho vzpomínky nejen k této události natočil v dubnu
letošního roku pro projekt Příběhy regionu –
Královéhradecký kraj dokumentarista Luboš Janhuba.
Protože Josef Krám dobře ovládal polštinu, doprovázel
starostu města do tábora polských okupačních jednotek.
„Dostaly se do nedaleké Studánky, kde byly umístěny.
Tehdejší místopředseda městského národního výboru mě
požádal, abych tam s ním šel. Vzal jsem si fotoaparát a
tajně jsem tam pořídil nějaké fotky. Chtěli jsme pak mluvit
s jejich velitelem, ale nebyla s ním řeč. Na druhou stranu
tu nedošlo k žádným incidentům,“ vyprávěl Josef Krám s
tím, že svým fotoaparátem pak zachycoval protiruské a
protiokupační nápisy v regionu, například v Dobrušce,
Opočně či pod Kunětickou horou.
Společně s tehdejším zástupcem ředitele rychnovské
průmyslové školy se dokonce rozhodli, že se pojedou
podívat do Prahy. Cesta podle něj byla složitá, na silnici
za Hradcem stály sovětské tanky, ale i tak se do hlavního
města nakonec dostali. „Fotil jsem nejrůznější situace –
tanky, zoufalství lidí. Dal jsem to potom do místních
novin. Samozřejmě bez jména, protože šlo opravdu o
hubu. Ale stejně každý věděl, že šlo o mě. Potom visely i
velké fotky ve výlohách," vzpomínal Krám.
Díky této aktivitě měl později problémy, předvolali ho na
OV KSČ, kde ho vyslýchal ideologický tajemník
Szimanski. "Bylo to ještě komplikovanější, protože já jsem
v té době spolupracoval se Svobodným podorlickým
vysílačem. Myslím, že tak nějak se to jmenovalo. Byl
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nesmírně silný. Byl umístěn na zámku v suterénu. Bylo to
utajené pracoviště civilní obrany. Měli silnou vysílačku,
která byla slyšitelná poměrně daleko. Spolupracoval jsem
s nimi jako takový novinář. To mi samozřejmě potom
připočetli takzvaně k dobru,“ dodal Krám s tím, že ho
chtěli vyhodit ze školy.
Zajímá Vás celý životní příběh Josefa Kráma? Najdete ho
společně s dobovými fotografiemi v archivu Paměti
národa na www.pametnaroda.cz
Přijdou Vám svědectví pamětníků událostí 20. století
důležitá? Chcete pomoci s jejich natáčením?
Staňte se členy Klubu přátel Paměti národa!
https://www.postbellum.cz/klub/ Přihlášku do klubu
naleznete na http://klub.pametnaroda.cz/
Víte ve svém okolí o člověku, jehož životní příběh by
stálo za to zaznamenat?
Kontaktujte prosím východočeskou pobočku Paměti
národa na tel. 723 113 280 nebo emailem na
tomas.heller@postbellum.cz. Děkujeme!
Chtěli byste podpořit koncert Filharmonie Hradec
Králové v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě, který
připomene 100. výročí vzniku ČSR a Den válečných
veteránů? Za každý příspěvek budeme rádi! Kontaktujte
prosím východočeskou pobočku Paměti národa na tel.
723
113
280
nebo
emailem
na
tomas.heller@postbellum.cz. Děkujeme!
Paměť národa je projekt neziskové organizace Post
Bellum, který dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje
životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden
či oba totalitní režimy 20. století. Spolutvůrci projektu
jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český
rozhlas. Post Bellum také vzdělává děti i dospělé, vydává
knihy, organizuje výstavy, společenské akce, zážitkové
workshopy či školní vzdělávací projekt Příběhy našich
sousedů. Posluchači a diváci mohou znát rozhlasový
dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který od roku
2013 vysíláme na vlnách Českého rozhlasu, nebo
stejnojmenný šestnáctidílný dokument vysílaný v České
televizi. Pobočku pro východní Čechy jsme založili
v říjnu 2017 a zaměřujeme se primárně na natáčení
vzpomínek východočeských pamětníků. Realizujeme
výstavy, pořádáme besedy, vzděláváme žáky a studenty,
vyrábíme televizní dokumenty a publikujeme příběhy
východočeských pamětníků.
Hana Živná, paměť národa Východní Čechy

Z borohrádeckých kronik
Císař Vilém se vzdal trůnu
Německý císař Vilém vzdal se trůnu dne 9. listopadu
1918. V příštích dnech pak v Německu houfně abdikovali
4 králové, 6 velkovévodů, 5 vévodů a 7 knížat.
Abdikace císaře Karla I.
Rakouští „oficíři“ (hlavně vyšší šarže) nestačili dosti
rychle odstraňovat ze svých uniforem, podobně jako bylo
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u nás o převratu, ins. a různé monogramy rak. císaře,
proto jim vydatně pomáhali i civilisté a ořezávali jím je na
potkání. Bylo zajímavé přihlížeti takovému jednání.
Mladíci 16 až 20 letí zastavili i tramvaj a pokud panu
„obrstovi“ neořezali veřejně hvězdy, knoflíky aj. nesmělo
se pokračovat v jízdě.
Národní hymna
Naše národní hymna: „Kde domov můj?“ zpívána byla
poprvé dne 31. prosince r. 1834 při premiéře Tylovy hry
„Fidlovačka“.
„Nad Tatrou se blýská“ – je píseň Jankova Matuškova
(*10. ledna 1821). Harmonizaci k této písni složil L.
Vansa, prof. hudby v Praze, zemřelý r. 1873. (ve
„Spevech Sokolov Tatranských“). Tereza Vansová
v Báňské Bystřici vypravuje v časopise „Slovanská žena“,
jak byla píseň ta poprvé zpívána: „Kde vláda Slovákom
neprajná odstránila žiakomi zbožňovaného profesora L.
Štúra, vtedy mladici, ktori citili velikú ztratu, opustili
bratislavskú školu a putovali do Lovoče. Na tejto ceste (r.
1844) už spievali si pieseň Jankovu Matuškovu“.
Rakouský císař Karel I. abdikoval 12. listopadu 1918.
Návrat prvních naších legionářů domů
20. prosince 1918 navrátil se domů jako první italský
legionář Josef Horák od 32. pl., 24. prosince 1918 pak
přišel Silný Antonín it. leg. od 34 pl.
Rok 1919
2. května 1919 vyhlášena I. mobilizace Čechoslováků.
Neohrožený vojenský duch naších italských legionářů,
jejichž první legionářské pluky zdravili jsme v Českých
Budějovicích, kde naše národní sebevědomí tolik vzrostlo,
ovšem pak i francouzských legionářů uplatňoval se při
vpádu maďarského šovin. vojska po celém Slovensku a
zejména na nejohroženějších místech, kde s poměrně
malými početními silami obsazovali dlouhé fronty proti
dobře vyzbrojeným Maďarům. Komárno, kterého nikdy
nezmocnili se Maďaři, je symbolem neuvěřitelného
heroismu našich italských legionářů, podporovanými
některými oddíly našeho domácího vojska.
V revolučním zahraničním odboji poměrně nejvíce
obětovali se italští legionáři a na italské frontě máme
nejvíce popravených svých nadšených hrdinů.
Na popud našeho presidenta T.G.Masaryka byl ustanoven
Československý červený kříž.
Dne 15. června 1919 zvolena byla první obecní
zastupitelstva v Československé republice. Funkční
období jejich stanoveno zákonem na tři léta. Řád volení
do obcí z r. 1919, podle něhož konány byly tyto volby,
udělán jest podle zahraničních vzorů na zásadě 4 letého
období volebního. Byla ovšem v zákoně měněna výjimka
v tom smyslu, že prvé období je jen tříleté.
Po vyřízení rekurzu, který byl proti volbě obecního
zastupitelstva podán, sešlo se dne 14. října 1919 nově
zvolené zastupitelstvo ku své první schůzi a za
předsednictví nejstaršího člena p. Antonína Duška (nar.
1851) zvolilo za sebe starostu obce, jeho náměstky a
ostatní členy obecní rady.
/RED/
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