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listopad – prosinec 2018

Pozvánka na

Adventní tvoření
pátek 30. listopadu 2018
od 14.30 do 17.oo hodin
v Církevní základní škole Borohrádek
Přijďte si vyrobit adventní věnec
a další dekorace.
Pozvání přijalo i květinářství
JASMÍNA z Týniště nad Orlicí

Město Borohrádek zve
v sobotu 1. prosince 2018 na

Adventní trhy a
rozsvěcení vánočního stromu
14.oo – 17.oo hodin
Adventní trhy na náměstí
17.oo hodin
Rozsvěcení vánočního stromu
Pěvecké vystoupení dětí z MŠ, CZŠ, ZŠ TGM

Uvnitř čísla najdete:
str. 2-4 Z jednání rady a zastupitelstva, 4-6 Informační servis, str. 8-9 Klub důchodců Borohrádek, str. 9-10 Osadní výbor Šachov,
str. 10 Myslivecký spolek Borohrádek, str. 10 MěÚ Kostelec n.O. informuje, str. 11-15, Zprávičky ze škol, str. 15-17 Ze sportovních
oddílů, str. 18 Z borohrádeckých kronik.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 7. 8. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 562, ulice
Kout na dobu určitou od 1.8.2018 do 31.7.2019 za
nájemné ve výši 5.584,- Kč/měsíčně.
▪ Smlouvu o nájmu pozemků Českému rybářskému svazu
z.s., místní organizace Borohrádek, IČ: 13585983.
▪ Žádost ZŠ TGM Borohrádek o souhlas se zapojením do
projektu „Obědy pro děti“.
▪ Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi
městem Borohrádek a firmou AmiCom Teplice s.r.o.,
Revoluční 666, Teplice, IČ: 61325546 za účelem
umístění
radiového
telekomunikačního
zařízení
určeného k přenosu dat na budově pošty, par.č. 146/3,
ulice Nádražní čp. 40. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 8.8.2018 za nájemné ve výši
10.000 Kč/ročně bez DPH.
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře
71,15 m2 ve zdravotním středisku, ulice Kout čp. 566,
Borohrádek, stojící na pozemku p.č. st. 972, v k.ú.
Borohrádek.
▪ Zprávu o posouzení nabídek k výběrovému řízení
„Pořízení
užitkového
automobilu
pro
město
Borohrádek“. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
s firmou KOPECKÝ s.r.o., Novostrašnická 2301/46,
100 00 Praha 10 na dodávku automobilu Peugeot
Partner Tepee ACTIVE 1.6 VTi 98 MAN 5 za cenu
314.000 Kč s DPH.
▪ Zrušení výběrového řízení „Bezbariérový přístup do
budovy MÚ Borohrádek, úprava okolí, včetně opravy
parkoviště“ a schvaluje opětovnou výzvu, vč. příloh na
zakázku „Bezbariérový přístup do budovy MÚ
Borohrádek, úprava okolí, včetně opravy parkoviště II“.
▪ Zprávu o posouzení nabídek: „Změna č. 2 územního
plánu Borohrádek“ a smlouvu o dílo mezi městem
Borohrádek a vítězem výběrového řízení firmou
Ateliérem Aurum s.r.o., Jiráskova 21, 530 02 Pardubice
na zpracování Změny č. 2 územního plánu Borohrádek
za cenu 306.130 Kč vč. DPH.
▪ Nabídkovou cenu na nákup zařízení platebního
terminálu České spořitelny, a.s..
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č.
18RGI02-0076 na financování výdajů vynaložených na
realizaci projektu „VI. sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje“.
Výtah z usnesení rady ze dne 21. 8. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Žádost zmocněnce volební strany Sdružení nezávislých
kandidátů „VOLBA PRO BOROHRÁDEK“ o udělení
souhlasu k použití znaku města Borohrádek v rámci
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

volební kampaně do zastupitelstev obcí konaných ve
dnech 5. a 6. října 2018.
Nabídku firmy Skanska a.s jako nejvýhodnější a
doporučuje uzavřít smlouvu o dílo mezi městem
Borohrádek a firmou Skanska a.s., sídlem Křižíkova
682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303 na
stavbu: II/305 Borohrádek – chodník a veřejné osvětlení,
cena díla je 584 629,97 Kč bez DPH.
Nabídku firmy QUATRO IZOL s.r.o. jako
nejvýhodnější na výměnu oken v části budovy
sokolovny (snížení tepelně technické náročnosti a
umožnění větrání hlavního sálu), v bytech nad lékárnou,
poště (fasáda do ulice Nádražní) a technických službách.
Instalaci dopravních zrcadel u výjezdu z komunikace
Tyršova v Borohrádku a z boční komunikace v místní
části Šachov čp. 14 na náklady města. Instalaci
dopravního zrcadla u výjezdu od domu Šachov čp. 16 si
zajistí jeho majitel na svoje náklady.
Podání Žádosti o vyplacení odměny z Motivačního
programu poskytované společností ELEKTROWIN a.s.
a nákup 2 ks fotopastí modelu BUNATY FULL HD
GSM za cenu 14.980 Kč.
Předložený návrh Smlouvy o dílo č. 2/2018 k rámcové
smlouvě č. 1/Borohrádek/2013 se zhotovitelem Lesní
družstvo Vysoké Chvojno s. r. o., IČ: 54826121.
Předložený návrh pojištění a doplňkového pojištění
vozidla PEUGEOT PARTNER TEPEE pojistitelem
Kooperativa pojišťovna, a.s., IČ: 47116617 v celkové
roční pojistné výši 9.872 Kč.
Předložený návrh havarijního pojištění vozidla
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
pojistitelem
Kooperativa.
Udělení plné moci obci Častolovice, IČ: 00274780, k
zastupování města Borohrádek na XVI. mimořádném
sněmu Svazu měst a obcí České republiky.

Výtah z usnesení rady ze dne 6. 9. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Předloženou Zprávu o posouzení nabídek na zakázku:
„Bezbariérový přístup do budovy MÚ Borohrádek,
úprava okolí, včetně opravy parkoviště II“ a schvaluje
smlouvu o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská
181/55, 500 03 Hradec Králové. Hodnota díla je
1.200.549,94 Kč bez DPH.
▪ Nabídku společnosti PIP s.r.o., K Biřičce 1237, Hradec
Králové na prezentaci města v reklamní brožuře Města a
Obce pro oblast Královéhradeckého kraje, Pardubického
kraje a mobilní aplikace v rozsahu ½ strany - 5.000 Kč.
▪ Zřízení nového běžného účtu města pro pohledávky u
České spořitelny, a.s.
▪ Rada města schvaluje upravený provozní řád dětského
hřiště u mateřské školy Borohrádek.
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▪ Předloženou Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“.
▪ Předložený Dodatek č. 1 smlouvy 1506/2017 se
zhotovitelem AZ AQUA-GARDEN, s.r.o., Mezi Mosty
1793, Pardubice, IČ: 27496767.
Výtah z usnesení rady ze dne 27. 9. 2018
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Informaci o početním stavu základny JSDHO, který
k dnešnímu datu čítá 19 členů.
Schvaluje
▪ Směrnici č. 4/2018 Činnost SPOZ (sbor pro občanské
záležitosti).
▪ Nabídku firmy Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou jako nejvýhodnější a doporučuje uzavřít
smlouvu o dílo mezi městem Borohrádek a firmou
Stavitelství DS s.r.o., Rychnov n. K. stavbu: „Chodník
v ulici Nádražní u čp. 474 – 531 a u čp. 489 – 490“.
Cena díla je 599.788,00 Kč bez DPH.
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
18RRD11-0014 na realizaci projektu „Pořízení
dopravního automobilu pro město Borohrádek“.
▪ Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci, včetně
příloh na vyhotovení Lesního hospodářského plánu pro
lesní hospodářský celek město Borohrádek s platností od
1.1.2020.
▪ Nabídku firmy MADOS MT Lupenice ve výši
477.287,24 Kč bez DPH na zhotovení chodníku v ulici
Havlíčkova I. etapa a sjezdů u dvou stávajících
rodinných domů na Západní louce.
▪ Oslovit Pardubický kraj s požadavky na opravu úseku za
hranicemi Královéhradeckého kraje v délce cca 800 m
(zvlněná vozovka) a na průběžné opravy komunikace
III/3055 do doby zprovoznění obchvatu Borohrádku.
▪ Směrnici č. 2/2018 Oběh účetních dokladů.
▪ Směrnici č. 3/2018 K rozpisu rozpočtu.
▪ Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 562, ulice
Kout, Borohrádek. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 16.10.2018 do 31.07.2019 za nájemné ve výši
4.436 Kč/měsíc.
▪ Zvýšení nájemného v městských bytech na adrese
Nádražní 554, Borohrádek o 15 %, tj. 49,69 Kč/m2.
▪ Smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 585/6 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře 8 m2 na dobu neurčitou od
01.10.2018 za nájemné ve výši 160 Kč/rok.
▪ Zadávací podmínky na veřejnou zakázku: „Dodávka
nového serverového řešení pro Městský úřad
Borohrádek“.
▪ Členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
na veřejnou zakázku „Dodávka nového serverového
řešení pro Městský úřad Borohrádek“ ve složení:
Zdeněk Cablk, Ing. Eduard Machek, Ing. Jana
Machková.
Náhradníci: Milan Maček, Lenka Kapuciánová, JUDr.
Josef Moravec.
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▪ Změnu Odpisového plánu pro Základní školu TGM
Borohrádek ve výši 51.528 Kč.
▪ Termín pro předání podkladů pro sestavení Rozpočtu
2019 Města Borohrádek a to do 24.10.2018.
Výtah z usnesení rady ze dne 18. 10. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Smlouvu o dílo mezi městem Borohrádek a MADOS
MT s.r.o., Lupenice na vybudování chodníku
v Havlíčkově ulici a sjezdů v ulici Tylově. Cena díla je
477 287.24 Kč bez DPH.
▪ Smlouva o dílo mezi městem Borohrádek a Stavitelství
DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na opravu chodníků
v ulici Nádražní v Borohrádku. Cena díla je 599 788,80
Kč bez DPH.
▪ Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN), č. 18_SOP_01_4121455750 mezi městem
Borohrádek a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín.
▪ Provedení inženýrskogeologického a geotechnického
průzkumu u budovy Církevní základní školy
v Borohrádku firmou 2G geolog s.r.o., Čs armády 1181,
562 01 Ústí nad Orlicí.
▪ Zaměření hranice lesních pozemků p.č. 666/7, p.č.
666/19, 666/20 a pozemku p.č. 666/4 – ostatní plocha
v k.ú. Borohrádek v ulici Partyzána Petra.
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru v bývalé
ŽPSV o celkové rozloze 167,24 m2, nacházející se
v části budovy, která je součástí pozemku p.č.st. 986.
▪ Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání, která byla uzavřena na dobu neurčitou od
1.10.2014 mezi městem Borohrádek a firmou ČES MZ,
s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha-Žižkov, IČ 28508629
dohodou ke dni 31.10.2018.
▪ Smlouvu Sdílení dat se společností Asseco Solutions,
a.s. o zpracování osobních údajů a Smlouvu o
podmínkách.
▪ Smlouvu o dílo č. RCH-2018-Z126 se vítězným
uchazečem na „Dodávka nového serveru pro Městský
úřad Borohrádek“, společností AUTOCONT a.s.,
Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ: 04308697.
▪ Pro realizaci bourání střechy stodoly v ulici Nerudova
firmu Tvexa Czech s.r.o., Roháčova 145/14, Praha 3, IČ:
021706388 a pro realizaci bourání obvodového zdiva
společnost LAGA Borohrádek s.r.o., Jiřího z Poděbrad
162, Borohrádek, IČ: 26436761.
▪ Přijetí daru pro MŠ Borohrádek ve výši 100 000 Kč od
společnosti ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 19. 9. 2018
Schvaluje
▪ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o nočním klidu
s úpravou v článku 3 bod 2c – mění se březen na duben
s účinností od 1.1.2019.
▪ Revokaci Usnesení č. j. 482/2018/MUBK bod 12, 13 a
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14 ze dne 20.6.2018.
▪ 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 za kupní cenu
12.356 Kč a 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 za kupní cenu
12.356 Kč a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
▪ 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 za kupní cenu 12.676 Kč a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
▪ Udělením práva investorovi – Královéhradeckému kraji
- provést stavbu „III/3172 Borohrádek, 2. etapa“ podle
projektové dokumentace č. 45/17 k stavebnímu povolení
a provádění stavby zpracované CR PROJECT s.r.o., Pod
Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav v kooperaci
s Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav.
▪ Souhlasí s vypracováním Studie proveditelnosti
likvidace odpadních vod z místní části Šachov Ing.
Vadislavem Kališem za cenu 104.060 Kč vč. DPH a
pověřuje radu města zajistit rozpočtové opatření.
▪ Darovací smlouvu pro NAD ORLICÍ, o.p.s. IČ:
27513823 ve výši 20.330 Kč na financování činnosti
MAS.
▪ Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku obálkovou
metodou. Předmětem prodeje je speciální hasičský
nákladní automobil skříňový VW Transporter, rok
výroby 2006. Nejnižší nabídka kupní ceny je stanovena
znaleckým posudkem a činí 175.700 Kč.
▪ Souhlasí s vypracováním projektové dokumentace
přeložky vrchního vedení vysokého napětí do pozemku
města p.č. 471/2 trvalý travní porost v k.ú. Borohrádek a
podáním žádosti o tuto přeložku.
▪ Smlouvu návratné finanční výpomoci č. 12018 ve výši
180.000 Kč pro Základní školu T. G. Masaryka
Borohrádek, příspěvková organizace IČ: 70888353.
Finanční výpomoc bude vrácena nejpozději do
31.12.2019.
▪ Smlouvu návratné finanční výpomoci č. 22018 ve výši
50.000 Kč pro Mateřskou školu Borohrádek,
příspěvková
organizace
IČ:75015676.
Finanční
výpomoc bude vrácena nejpozději do 31.12.2019.
▪ RO č. 6 ve výši 230.000 Kč čerpání výdajů na návratné
finanční výpomoci na předfinancování projektů
příspěvkových organizací.
▪ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od
1.1.2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ze dne 20. prosince 2010.
Zamítá
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▪ Vypuštění veřejně prospěšné stavby P 157 A – obslužná
komunikace – (požadavek č. 37) ze zadání změny č. 2
územního plánu a výmazem předkupního práva
k pozemkům p.č. 111, 110, 109, 108, 107, st. 134 v k.ú.
Borohrádek.
▪ Protinávrh pověřit radu města k zajištění výběrového
řízení „Vyhotovení LHP pro LHC město Borohrádek
s platností od 1. 1. 2020“, včetně podpisu smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem s tím, že zadávací dokumentace
bude veřejně projednána za účasti lesních odborníků.

Informační servis městského úřadu
Volby do zastupitelstva MĚSTA BOROHRÁDEK
ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Počet voličů 1656
Počet odevzdaných úředních obálek 725
Počet platných hlasů 9316
Celkový počet získaných hlasů jednotlivých stran:
1. KSČM a nezávislí
960 hlasů
2. SNK „VOLBA PRO BOROHRÁDEK“ 8356 hlasů
Zvolení zastupitelé pro město Borohrádek
Příjmení, jméno
titul

Navrh.
strana

Poř.
číslo

Věk

Palhoun Miroslav Ing.
Moravec Martin Mgr.
Moravec Josef JUDr.
Přibylová Iva Mgr.
Zaujec Pavel
Vašíček Jindřich Mgr.
Kašpar Libor
Adamcová Hana
Přibyl Michal Mgr.
Musilová Eva Mgr.
Sazima Tomáš
Šturm Jaroslav
Černá Marie
Vejr Luděk
Hemelík Radek

KSČM
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

74
39
45
56
39
63
44
49
30
34
43
54
62
42
52

Počet
hlasů

98
618
532
595
532
557
559
548
561
537
539
557
553
565
561

Vážení spoluobčané, voliči,
dovoluji si využít této možnosti, abych Vám poděkoval za
přízeň, kterou jste mi prokázali v nedávných komunálních
volbách do městského zastupitelstva. Nesmírně si vážím
všech hlasů, které jste mi dali a velmi za ně děkuji.
Mojí snahou bude i nadále, aby město fungovalo a
postupovalo v záměrech rozvoje co nejširšího pléna
občanů a aby učiněné kroky přinesly městu co možná
největší přínos.
Mgr. Martin Moravec
starosta města
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Dějiny tradice a příroda – dnešní trend turistiky
reg. číslo C.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001419

Projekt spolupráce s gminou Cieplowody pokračoval
pozvánkou pro polské přátele na tradiční pochod okolím

Borohrádku, který se uskutečnil v sobotu 15. září 2018.
Malý okruh měřil 6,5 km a velký okruh 13,5 km a stejně
jako v loňském roce jeho trasa vedla přes sousední obec –

tentokrát Žďár nad Orlicí. Startovalo se v kině a každý
z 220 účastníků obdržel kartičku, na kterou sbíral razítka
z jednotlivých stanovišť. Účastníky na trase čekal

sportovní víceboj, prověření rybářských znalostí a
dovedností, biatlonová střelba, netradiční víceboj, hry,
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soutěže, ale i občerstvení v podobě kávy, čaje, minerálky,
ochutnávky koláčků, či sýrů. Každý účastník obdržel za
svoje výkony v soutěžích sladkou odměnu. Ve Žďáru nad
Orlicí připravili místní vědomostní soutěže o své obci, u
farmy v Bozeticích mohli účastníci ochutnat bylinkové
čaje z místní produkce.
V cíli byly pro všechny účastníky připraveny pamětní
listy s malou odměnou a občerstvení v podobě klobásky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
pochodu a zajišťovali jednotlivá stanoviště.
V sobotu 6. října 2018 pořádala polská strana v rámci
projektu sportovní akci „Běh stezkou pověstí obce

Cieplowody“. Stezka vede přírodou okolím Cieplowod a
měří 10 km. Na startu se sešlo mnoho závodníků z
širokého okolí, mnozí z nich byli velmi zdatní běžci.

Výprava z Borohrádku, která ctila heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“, se svého úkolu zhostila se ctí.
Děkujeme všem účastníkům!
Do konce roku proběhnou ještě dvě akce.
Na sobotu 1. prosince si Vás dovolujeme od 14. hodin
pozvat na náměstí v Borohrádku, kde se uskuteční
adventní trhy a Slavnost rozsvícení vánočního stromu.
Přátelé z Cieplowod zde budou představovat jejich
regionální výrobky a vánoční tradice. K dostání zde budou
jako tradičně vánočky, sušenky, cukroví, koření, pletené
výrobky z vlny, papíru, adventní věnce, svícny, apod.
Zhlédnout zde můžete zručnost kováře a těšit se můžete
na hudební doprovod a vystoupení dětí místních škol.
V neděli 9. prosince proběhne ve sportovní hale v
Cieplowodech Přehled vánočních tradic a zvyků, kde se
Borohrádek zúčastní soutěže o nejkrásnější vánoční
stromek, vánoční stůl a nekrásnější koledu. Této slavnosti
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se účastní všechna okolní městečka Cieplowod se svými
vánočními stromky a tradičními vánočními pokrmy. Akci
připravujeme ve spolupráci s Klubem důchodců.
MÚ

poklonili se u busty prvního prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka před budovou základní školy. Následoval pietní
akt u pomníku padlých v ulici 5. května, kde byly v rámci

Sto let republiky
Tato slova zazněla v letošním roce již mnohokrát, a
zvláště pak v měsíci říjnu rezonovala po celé naší zemi
v rámci oslav tohoto významného jubilea.
28.
října
1918
vyhlášením
samostatného
československého státu se víra mnoha Čechů a Slováků
po životě ve společném, svrchovaném státě proměnila ve

skutečnost. Československo, nová republika na mapě
Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu psát nové dějiny a
záhy si získalo mezinárodní respekt a uznání.
Československý stát byl naplněním touhy českého a
slovenského národa po samostatnosti, což se projevilo v
mohutných masových demonstracích na konci října 1918.
Jeho vznik umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na
sklonku první světové války ve střední Evropě porážkou a
rozvratem nejen Rakousko-Uherska, ale i Německa a
revolucí otřásané ruské říše. Po vyhlášení samostatnosti se

konaly ve městech a v obcích po celé zemi mohutné
oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lidé vyjadřovali
svou
radost
nad
nabytou samostatností i nad
koncem války. V radostném, ale zároveň i důstojném
duchu jsme se k oslavám výročí snažili přistoupit i my
v Borohrádku.
V neděli 21. 10. 2018 byla v kostele sv. Michaela
Archanděla v Borohrádku sloužena mše „Za vlast“, při
které jsme v myšlenkách a v modlitbách vzpomenuli na
všechny ty, kdož obětovali své životy za naši svobodu a
za náš stát. Odpoledne jsme pak položili věnce, květiny a
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programu položeny květiny, věnce, zazněla státní hymna,
proběhly recitace básní a slavnostní projevy. V místní
sokolovně byla poté připravena tematická výtvarná
výstava dětí obou základních škol a mateřské školy, a také
zde byly prezentovány historické fotografie z Borohrádku
zachycující důležité mezníky vývoje našeho města a státu.
Program dne uzavřel Mladý týnišťský big band, který
přítomným posluchačům velmi stylově přiblížil hudbou
období třicátých let v dobových kostýmech.
Po celé zemi se historicky sázely i tzv. „lípy svobody“.

Lípa je český národní strom a je symbolem ochrany,
pomoci a lásky. Proto jsme i my k tomuto významnému
výročí několik těchto stromů republiky vysadili. Začali
jsme v sobotu 20. 10. v místní části Šachov, kde byla po
sázení připravena i zábavná akce pro děti v podobě
drakiády. Druhý den jsme společně s přítomnými
spoluobčany zasadili i dvě lípy v parku u pomníku
padlých během pietního aktu. Čtvrtá lípa byla vysazena
26. 10. před budovou Základní školy T. G. Masaryka. Při
doprovodném programu zde zazněla v podání dětí ZŠ i
známá píseň „Ach synku, synku“, česká hymna, a
dokonce nás přijel pozdravit v osobě učitele školy sám
pan prezident Masaryk na koni…
Na vzniku Československa se výraznou měrou podílel
zahraniční odboj, jehož hlavními představiteli byli Tomáš
Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard
Beneš. V té době byl velmi aktivní i domácí odboj vedený
Karlem Kramářem. Právě Karel Kramář byl roku 1915
spolu s pozdějším ministrem financí Aloisem Rašínem a
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dalšími českými vlastenci odsouzen rakouskou justicí k
trestu smrti za vyzvědačství a velezradu. Naštěstí tento
krutý trest nebyl vykonán.
Za samostatnost našeho státu bojovali na mnoha bojištích
první světové války také legionáři. Paradoxně tak měl
tehdy ještě neexistující československý stát svoje vlastní
vojsko. První legionářskou jednotkou na západní frontě
byla známá „Rota Nazdar“, která vznikla v roce 1914. Po
roce 1948 se hrdinství legionářů přestalo připomínat.
Komunistický režim jim totiž nemohl odpustit, že úspěšně
bojovali také proti bolševickému Rusku. I my
v Borohrádku jsme si na legionáře v rámci oslav
vzpomněli. V sále místní sokolovny jsme znovuodhalili
pamětní desku legionáře, našeho bývalého občana pana

Krásné by bylo, kdybychom se v rámci letošního jubilea
pokusili vrátit k dodržování slibu Edvarda Beneše, který
nad rakví TGM pronesl památnou větu:
„Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do
našich rukou, věrni zůstaneme“.
Mgr. Martin Moravec
Provoz sběrného místa komunálního odpadu
Sběrné místo komunálního odpadu slouží k odkládání
komunálního odpadu v areálu bývalé ŽPSV bude od
1.12.2018 do 28.2.2019 otevřeno pouze v sobotu od 8.oo
do 12.oo hodin.
Využít jej mohou občané Borohrádku včetně místní části
Šachov, kteří se dostaví v provozní době a prokáží
se EVIDENČNÍ KARTOU (kartu lze získat v podatelně
městského úřadu).
Správce sběrného místa: Lubomír Vach, tel.č.775 442 570

Zubní pohotovost – rozpis služeb
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
24.11. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 694

25.11. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
01.12. MDDr. Havlíček Ondřej
Záhumenská 445, České Meziříčí

494 531 955
734 324 600

02.12. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
08.12. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

Rudolfa Vondráčka, který padl v roce 1918 v boji na
Urale.
28. říjen patří v naší zemi právem k našim nejdůležitějším
státním svátkům. Připomínáme si jím nejen obnovenou
národní svobodu, ale i hospodářskou a kulturní vyspělost
prvorepublikového Československa, na kterou můžeme
být právem hrdi. Vzorem nám může být také tehdejší
vlastenectví mnohých Čechů a Slováků, kteří se s
masarykovskou republikou plně ztotožnili. Jako členové
domácího i zahraničního protinacistického odboje
neváhali za druhé světové války za republiku položit svůj
život. Jejich smrt nebyla marná, a i díky nim skončila
roku 1945 nacistická hrůzovláda a bylo obnoveno
Československo.
Žel
idea
masarykovského
Československa byla po roce 1948 vystřídána na několik
desetiletí komunistickou diktaturou.
Doufejme, že již nikdy nepřijde doba, kdy bychom si
výročí, které znamená tolik pro naši novodobou historii,
nemohli svobodně připomínat.
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09.12. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145

494 596 174

15.12. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk
16.12. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno

602 514 715

22.12. MUDr. Majer Rostislav
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
23.12. MUDr. Malátková Ludmila
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

608 382 500

494 621 665

494 515 696

24.12. MDDr. Matějková Denisa
Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

25.12. MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
26.12. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

494 323 152

29.12. MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
30.12. MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

494 623 775

775 224 093

721 200 244

01.01. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
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Vzpomínka
V neznámý svět odešel jsi spát,
zaplakal každý, kdo Tě měl rád.
Ta rána na srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.
Dne 29. října 2018 uplynulo třetí výročí
úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a
dědečka, pana Jana Kamenického.
S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata.
Dne 19. prosince 2018 tomu bude deset
let, co nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Karel Petrnek.
Vzpomeňme na člověka, jež svými činy
pomáhal mladým lidem ke sportu, když
založil jako spoluzakladatel zápasnický
oddíl TJ Sokol Borohrádek. Stáhl tak mládež z ulic
Borohrádku. Zápas nikdy nepřestal mít rád. Svůj poslední
boj však prohrál. Jeho myšlenka však zůstala v těch, kteří
dál pokračují v jeho šlépějích.
Za vzpomínku na dobrého a obětavého člověka, který
zůstal v srdcích občanů města Borohrádek, děkuje rodina
Petrnkova, která na něj s láskou vzpomíná.

Škola základ malérů
V.Hudáčková Barochová
Ňouma z áčka
I. Březinová
Holky na vodítkuJmenuji se Alice: jsem narkomanka
I. Březinová
Holky na vodítkuJmenuji se Martina: jsem bulimička
I. Březinová

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

Městské kino Borohrádek
pátek 23. listopadu 2018 od 16.oo a od 18.oo hodin

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Co jiného Ti dát,
jen kytičku na hrob a vzpomínat.
Dne 20. prosince 2018
uplyne jeden rok od odchodu našeho
milého syna, manžela, tatínka a
dědečka pana Josefa Staňka.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Knihovna Borohrádek
Knižní novinky
Ovšem
K. K. Kovář
Slepá mapa
A. Mornštajnová
Pravá čarodějka
N. Robertsová
Vlajky světa
Poznej svého koně
K.F. Hempfling
Fotbalová škola.
1. sezóna, Kde fotbal řídí svět
A.Bellos, B. Littleton
Pohádky o nezbedných mašinkách
R. Adamec
Příšery bez dozoru
J. Kloepfer
Trosečníci. Důl plný mobů
W. Morgan
Neoficiální hráčovo dobrodružství W. Morgan
- kniha první, Výprava za diamantovým mečem
- kniha druhá, Tajemný záškodník
- kniha třetí, Invaze Endermanů
- kniha čtvrtá, Lovci pokladů v nesnázích
- kniha pátá, Kostlivci vrací úder
- kniha šestá, Útok plížilů
Přišel Bůh do kavárny v Karlíně L.Staněk, M.Čermák
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Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným
příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém
ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je
strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy.
Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání
dálek a vydávají se do světa. Jejich cesta je zavede do
Mandaly. Tam se dozví, že císařova dcera Li Si byla
unesena. Nešťastný panovník je požádá o pomoc při její
záchraně. Stopy ztracené princezny je vedou přes moře a
hory až do bájného dračího města Žalmánie.
Dobrodružný/rodinný, 110 minut, promítá se bez vstupného

Klub důchodců Borohrádek
Jen dva měsíce zbývají do konce roku 2018 a tak
bilancujeme, co se podařilo uskutečnit a co nám ještě
zbývá. Naše základna čítá 80 členek a členů. Každý
čtvrtek odpoledne se scházíme v naší pěkné klubovně, kde
naši členové připravují společně s výborem budoucí akce,
při dobré kávě nebo čaji hrajeme zajímavé hry, tvoříme
dekorace, probíráme aktuality ve městě, diskutujeme o
zdraví, o pečení a vaření, zkrátka o všem, co nám je
blízké. Pro dobrou náladu občas mezi nás do klubu přijde
harmonikář.
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Jaro a léto jsme si letos opravdu užili. V měsíci březnu
jsme se zúčastnili koncertu Pardubické šestky v místní
sokolovně. V tomto měsíci jsme podnikli pravidelný jarní
výlet do Polska. Pro velký zájem našich členů proběhl
další turnaj v kuželkách v Třebechovicích. V dubnu jsme
si zazpívali s harmonikáři na festivalu v Holicích.
Navštívili jsme výstavu jarní FLORA Olomouc a při
zpáteční cestě jsme si prohlédli zajímavé muzeum
Olomouckých syrečků v Lošticích. V měsíci květnu jsme
společně oslavili Svátek matek v místním kině. V měsíci
červnu bylo nejvíce akcí, vše začalo velkou účastí našich
členů na sportovních hrách seniorů, které pořádalo spolu
s dalšími sportovními organizacemi město Borohrádek a
kde naši členové získali několik předních umístění. Naše

hudbě v místním kině. Nálada je tu výborná, přijďte si
zatančit, zazpívat a nebo jen popovídat.
V naší skříňce proti poště se můžete informovat o všech
dalších připravovaných akcích, mimo jiné podzimní
zájezd za nákupy do Polska, posezení s jubilanty,
divadelní představení veselohry ochotníků ze Žďáru nad
Orlicí „ Deset odstínů Pepy“ v místním kině, členská
schůze Klubu důchodců, rozloučení s rokem 2018
karnevalem v maskách.
Závěrem bychom rádi poděkovali městu Borohrádek za
podporu a spolupráci. Rádi přivítáme mezi nás další
seniory, kteří nám svou aktivitou pomohou vylepšit naši
činnost.
za klub důchodců Černá Marie a Soboňová Anna

Sázení lípy na Šachově
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu byl
v sobotu 20. října 2018 na Šachově slavnostně vysazen
pamětní strom – Lípa republiky. Slavnost zahájil svým

snažení mělo pokračování ve společné oslavě s jubilanty a
vše vyvrcholilo nádherným zájezdem na „ Stříbření Kutné
Hory“. Byl to pro nás skutečně nádherný zážitek. Příjezd
Václava IV. s chotí, doprovázený velkým průvodem
v dobových krojích, byl něčím nezapomenutelným. Na
zpáteční cestě jsme ještě navštívili zámek Kačina.
Po letních prázdninách začaly opět fungovat klubové
čtvrtky. Uskutečnil se znova turnaj v kuželkách
v Třebechovicích. V měsíci září některé naše členky spolu

s děvčaty z ČASPV předvedly na krajském dni seniorů
v Hradci Králové malou cvičební skladbu. Tak jako celé
jaro začala probíhat nedělní taneční odpoledne při živé
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projevem starosta Města Borohrádek Mgr. Martin
Moravec. Každý ze zúčastněných poté symbolicky
přihodil k pamětnímu stromu, který byl ozdoben
v barvách trikolory, lopatku hlíny.
Slavnostní akce byla spojena s drakiádou pro děti a
tvořivou dílničkou v podobě zdobení ježků a dlabání dýní,

takže i naši nejmenší si přišli na své. Pro všechny bylo
připraveno občerstvení, pro děti navíc sladké odměny.
Celé sobotní odpoledne se neslo v příjemné atmosféře.
Velké poděkování patří nejen organizátorům, ale i vám
všem, kteří jste přišli oslavit tak významný den v historii
Československé republiky.
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Vyčištění rybníčku na Šachově
V rybníčku na Šachově se ve velkém rozrostl orobinec.

Místní chlapi se domluvili a jednu zářijovou neděli svolali
brigádu a orobinec vytrhali. Za to jim patří velké
poděkování.
Osadní výbor Šachova

„U MYSLIVCŮ SE STŘÍLEL BIATLON“
V sobotu 15. září 2018 pořádalo město Borohrádek již
sedmý
ročník
turistického
pochodu,
tentokrát
s tématickým podtitulem „Poznejme naše sousedy“.
Pochod byl pořádaný v rámci projektu Dějiny, tradice a
příroda – dnešní trend turistiky a ve spolupráci s obcí Ždár
nad Orlicí. Tradičně byly připraveny dva pěší okruhy o
délkách 6,5km a 13,5km se šesti stanovišti. Delší trasa
vedla okolo městského úřadu na cyklostezku a dále ke
Ždárskému rybníku a do obce Ždár nad Orlicí. Zde na
návsi bylo i jedno ze stanovišť, kde se účastníci mohli
hravou a zábavnou formou dozvědět něco nového
z historie této vesnice. Odtud se pokračovalo okolo řeky
Tichá Orlice podél Velkého lesa a přes Bozetice zpět do
Borohrádku. Pro všechny účastníky bylo připraveno po
trase regionální občerstvení v podobě ochutnávek sýrů,
korbáčků, koláčků, čajů nebo kávy. Start a cíl byl u
místního kina, kde každý, kdo úspěšně pochod dokončil,
dostal pamětní list, malou odměnu a poukázku na
občerstvení. Doprovodné hry a soutěže na stanovištích
zajišťovaly jako každoročně místní organizace a spolky.
Zástupci Mysliveckého spolku Borohrádek si pro letošní
rok připravili pro návštěvníky zajímavou střelbu ze
vzduchovek na biatlonové sklápěcí terče a „poznávačky“
místní fauny a flóry. Celá akce se velmi vydařila nejen
díky hojné účasti (celkem se na start dostavilo 220 osob,
z nichž bylo i 25 polských přátel z partnerského města
Ciepłowody) a skvělé organizaci, ale i díky počasí, které
bylo pro pochod velmi příjemné.
Na měsíce říjen a listopad plánujeme v našem
mysliveckém spolku brigádnickou činnost na aplikaci
pachových a optických ohradníků okolo silnic a ve
spolupráci s městem Borohrádek a s obcí Čermná nad
Orlicí pak zajištění bezplatných nátěrů terminálních
vrcholů nezajištěných lesních porostů (ochrana před
okusem zvěří) v městských a obecních lesích.
Mgr. Martin Moravec
jednatel Mysliveckého spolku Borohrádek
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Vyvolávací a rezervační systém odboru dopravy
obecního živnostenského úřadu Kostelec nad Orlicí
Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, a to konkrétně
registr vozidel, registr řidičů a registr živnostenského
podnikání plánuje do konce stávajícího kalendářního roku
spuštění vyvolávacího a rezervačního systému, který
zajistí plynulejší, pohodlnější a přehlednější odbavování
klientů. Vyvolávací a rezervační systém umožní odbavení
dvěma způsoby:
• klient přichází bez předchozí rezervace termínu a jeho
odbavení je závislé na počtu čekajících klientů,
• klient přichází s internetovou rezervací termínu a je
odbaven v čase sjednané schůzky.
Způsob odbavení bez rezervace termínu schůzky
Klient po příchodu sám volí požadovanou službu na
tiskárně lístků vyvolávacího systému umístěného na
chodbě v prostoru Odboru dopravy – obecního
živnostenského úřadu, naproti výtahu. Obdrží lístek
s číslem odbavení. Klient bude vyzván k odbavení dle
čísla k příslušné přepážce.
Odbavení s rezervací termínu schůzky
Na webových stránkách Města Kostelec nad Orlicí bude
nově zřízena služba klientům - objednávání k vyřízení
úkonů na příslušných registrech s pevným určením času
přijetí žádosti. Klient přichází na úřad s potvrzením o
rezervaci termínu a je vyzván k odbavení ve sjednaný čas
na příslušnou přepážku.
Po spuštění vyvolávacího a rezervačního systému budou
jednotlivé postupy možnosti odbavení klientů zveřejněny
na webových stránkách Města Kostelec nad Orlicí a
informačních tabulích odboru.
Věříme, že nový systém poskytne komfortní a spravedlivé
odbavování klientů odboru.
Ing. Jičínská Jitka, DiS.
vedoucí Odboru dopravy-obecního živnostenského úřadu

Společnost BV Elektronik s.r.o.
hledá nové pracovníky na pozici:

Operátor/-ka výroby
Nabízíme:
• mzda 100 – 140 Kč/hod
• náborový příspěvek 10 000 Kč
• práce vhodná pro ženy
• možnost jednosměnného provozu/ zkráceného
úvazku
• širokou škálu benefitů
KONTAKT: Ing. Klára Břízová, HR Manager
Tel.: 739 247 420
Email: personalni@bvelektronik.cz
www.bvelektronik.cz
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek

V odpoledních hodinách si návštěvníci mohli prohlédnout
budovu školy či práce žáků a výtvarná žákovská díla
mohli dokonce i obodovat (o výsledcích výtvarné soutěže
budeme informovat). Nemohly chybět fyzikální pokusy -

Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Předání ocenění tvůrcům školního časopisu
europoslancem T. Zdechovským
Náš časopis Školní věštec se umístil v soutěži Školní
časopis roku 2018 na druhém místě v Královéhradeckém
kraji v kategorii žáci prvního a druhého stupně.
Soutěž pořádá Asociace středoškolských klubů České
republiky ve spolupráci s krajským koordinátorem
zapsaným spolkem Altus pod záštitou poslance Pavla
Bělobrádka a europoslance Tomáše Zdechovského. A
právě europoslanec Tomáš Zdechovský naši školu dne 14.
září 2018 navštívil a setkal se s tvůrci časopisu.
Členové mediálního kroužku obdrželi diplom a také s
panem europoslancem jednu vyučovací hodinu
diskutovali o různých tématech. Rozhovor s panem
Zdechovským si budete moci přečíst v novém vydání
školního časopisu.
Podzimní soutěž ve sběru papíru
Ve dnech 15. a 16. října 2018 se uskutečnil podzimní sběr
papíru.
Výsledky soutěže tříd
1. místo – IV.B, 67,4 kg/žák
2. místo – II. třída, 60,4 kg/žák
3. místo – IV.A, 45,66 kg/žák
Výsledky soutěže jednotlivců
1. místo – Daniel Valenta, IV.B, 600 kg
Natálie Bulíčková, VII.A, 600 kg
2. místo – Lukáš Hůja, II. třída, 439 kg
3. místo – Robert Adámek, III. třída, 308 kg
O použití získané finanční částky opět spolurozhoduje
žákovský parlament.
Den otevřených dveří naší školy
Dne 18. října 2018 se uskutečnil den otevřených dveří
naší školy, který již patří k podzimním tradicím naší
školy.
Dopoledne je možné navštívit vyučování, a tak před
osmou hodinou návštěvníci školy jen stěží hledali místo k

letošní novinkou byla "výroba" elektrického proudu za
pomoci citronů. Nechybělo ani zdobení perníčků či tvůrčí
dílny. Hosté školy se mohli také formou milého vzkazu
zapojit do nového eTwinningového projektu školy
HeartHeroes, který je zaměřen na konání dobrých skutků i
na dělání obyčejné radosti druhým.
Soutěž Známe Česko? organizovaná deváťáky byla ve
znamení 100. výročí založení Československa a žáci
soutěžili ve třech kategoriích.
Kategorie 1. – 3. ročník
1. místo – Sabina Ondrušková, 2. třída
2. místo – Aneta Bártová, 1. třída
3. místo – Sofie Kubcová, 3. třída
Kategorie 4. – 6. ročník
1. místo – Pavel Stárek, 4.A
2. místo – Nela Peremská, 4.A
3. místo – Aneta Končická, 5. třída
Kategorie 7. – 9. ročník
1. místo – Ondřej Molnár, 8.B
2. místo – Zdena Peremská, 7.A
3. místo – Natálie Morávková, 7.B
Do soutěže se také zapojily tři děti z MŠ. I když jim body
nestačily na stupně vítězů, jsme rádi, že mezi nás přišly.
Do MŠ jsme jim poslali alespoň malou odměnu.
Výsledky výtvarné soutěže
K 100. výročí vzniku Československé republiky se ve
škole uskutečnila výtvarná soutěž. Do školního kola
soutěže postoupilo celkem 49 žáků, práce hodnotili rodiče
i učitelé.
1. místo – Ondřej Molnár, VIII.B
2. místo – Eliška Martincová, VII.B
3. místo – Orest Janeček, VI.A

zaparkování. Plno bylo hlavně v nižších ročnících - rodiče
byli zvědavi, co nového jejich děti dovedou i jak celkově
probíhá dnešní výuka.
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Připomněli jsme si 100. výročí vzniku Československé
republiky
Sto let je krásné kulaté výročí, které je třeba náležitě
oslavit – třeba i společně s panem prezidentem.
I naše škola, škola nesoucí jméno prvního
československého prezidenta, se přidala k oslavám 100.
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výročí vzniku republiky. Chodby, aula i třídy jsou
vyzdobeny žákovskými pracemi – portréty prezidentů a
našich významných politiků, státními symboly, plakáty
připomínajícími historii naší země či dalšími obrázky
s národní tematikou.
Hlavní oslava se uskutečnila dopoledne 26. října 2018,
kdy se před školou zaplnil prostor kolem busty T. G.

Masaryka. Po úvodních slovech a po Seifertově Písni o
rodné zemi v podání Elišky Zahajské a Kateřiny Davidové
jsme mohli přivítat vzácného hosta – do Borohrádku na
svém koni dorazil samotný T. G. Masaryk! Pana
prezidenta přivítala chlebem a solí v kroji ustrojená Sára

pracovníků, a to v oblasti osobnostně sociálního rozvoje.
Většina studijních dnů se uskutečňuje o prázdninách, část
během ředitelského volna. Poslední říjnové dny byly ve
znamení tématu Bezpečná třída.
Další události
2. října a 4. října 2018 – exkurze, Úřad práce, 9. třídy
5. října 2018 – Národní divadlo, Malý princ, 6. a 7. třídy
10. 10. 2018 – den bez mobilů, organizoval žákovský
parlament
11. 10. 2018 – exkurze, Kvasiny, 9. třídy
12. 10. 2018 – pořad Vznik Československé republiky
Iva Přibylová
Hrdinové s dobrým srdcem na naší škole
Pomáhají a dělají druhým radost, chrání naši planetu a
zdokonalují sami sebe. To jsou
HeartHeroes – Hrdinové s dobrým
srdcem, se kterými se od letošního
školního roku můžete setkat na naší
škole.
HeartHeroes je název mezinárodního
projektu eTwinning, jehož autorem a
koordinátorem je naše škola, a v rámci kterého
spolupracujeme se žáky a učiteli z osmi dalších zemí.
Projektem žáky provází HeartHero, který ostatní přizval
do svého týmu hrdinů. Každý nový hrdina obdržel vlastní
deník, do kterého si ve spolupráci se zapojenými učiteli
zaznamenává své činy. Máme velkou radost
z dosavadního průběhu projektu. Těší nás, když vidíme
žáky snažící se potěšit druhé – píší děkovné dopisy lidem
ze svého okolí, vytváří pozitivní plakáty a pomáhají těm,
kteří to potřebují. Žáci se samostatně či v malých
skupinkách pouští do úklidu lesů, třídění odpadu, také
například nasbírali žaludy pro zvířata.
Pomoc druhým byla rovněž hlavním tématem
netradičního přespání ve škole konaného 26. října.

Pfeifferová a pozdravit ho přišla rovněž paní továrníková
se svými dvěma dcerami.
K oslavám vzniku Československa patří také vysazování
lip. S vysazením naší lípy Republiky nám pomohl
prezident T. G. Masaryk i starosta města Martin Moravec.
Setkání s prvním československým prezidentem jsme
uzavřeli písní Ach, synku, synku a českou národní
hymnou. Děkujeme T. G. Masarykovi za moudrá slova,
která během oslavy zazněla, a za rozhovor, který poskytl
školní televizi:-).
Děkujeme paní Petře Sochové za darování kroje její
babičky, paní Libuše Salabové. Rovněž děkujeme panu
Jaromíru Špačkovi, kamenosochaři, který sponzorsky
vyhotovil nápis na pamětní kámen.
Poděkování patří také Elišce Bajerové, která zapůjčila
panu prezidentovi svého koně.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V tomto a následujícím školním roce využíváme tzv.
Šablony II mimo jiné i na další vzdělávání pedagogických
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Zapojení žáci se tentokrát místo hraní her a sportování
totiž s nadšením věnovali až do pozdních hodin vytváření
srdíček a dalších motivů z látky, náramků a rozmanitých

Zpravodaj 6/2018

dekorací. Tyto předměty, které si budete moci zakoupit
například na adventních trzích v Borohrádku, účastníci
přespání vytvářeli proto, aby lidé jejich pořízením mohli
udělat radost sobě či někomu blízkému a zároveň podpořit
dobrou věc. Výtěžek z prodeje totiž žáci věnují na
dobročinné účely.
Další aktivity probíhají ve spolupráci s našimi
partnerskými školami. Společně jsme se například zapojili
do projektu Světového potravinového programu OSN,

lesními pedagožkami Janou Jirkovou a Lenkou
Volákovou z Lesů ČR. Ve skupinách se děti zabývaly
aktivitami zaměřenými na znalosti o lese, trénovaly
bezpečný pohyb po lese a utužovaly vztah k přírodě.
Druhá část patřila sokolníkovi Petru Zvolánkovi, který se
postaral o výbornou svačinu se zážitkem - opékání vuřtů
na hrázi rybníka. S plnými bříšky se pak krásně
poslouchalo povídání o rarohovi a jiných dravcích.
Děkujeme za příjemné dopoledne.
Byli jsme fandit v Pardubicích
Dne 17. září 2018 jsme s žáky vyrazili fandit
pardubickému Sokolu na florbalové utkání s TJ Znojmo. I
přesto, že jsme malá škola, bylo nás v hledišti slyšet - děti
fandily ze všech sil, od pořadatele připravenými tleskači
neúnavně povzbuzovaly domácí tým. Ten však i přes
veškerou snahu a kvalitní sportovní výkony Znojmu
podlehl 4:6.
Pro leckteré naše žáky byla návštěva Tipsport arény a
sportovního utkání prvním takovým zážitkem v životě,
byli nadšení z pardubického maskota i z mexické vlny,
která několikrát proběhla hledištěm. Pardubickému
Sokolu děkujeme za pozvání.

v rámci kterého náš mezinárodní tým HeartHeroes hraje
vzdělávací hru Freerice. Žáci si vyberou jedno z mnoha
témat, zvolí obtížnost a vybírají odpovědi ze čtyř
možností. Za každou správnou odpověď pak získávají od
sponzorů deset zrnek rýže pro lidi nacházející se
v oblastech s nedostatkem jídla. Každý zapojený zároveň
získává přehled o počtu získaných zrnek rýže, různé
odznaky a vidí své umístění v naší skupině. Zábavnou
formou se tak učí a zároveň pomáhají.
Věříme, že díky tomuto projektu bude hrdinů s dobrým
srdcem nejen na naší škole přibývat.
Michal Přibyl
Na projektu HeartHearoes se mi líbí, že jeho účelem je
pomáhat druhým. Na přespání ve škole jsme vyráběli
spoustu hezkých věcí, např. šitá srdíčka, papírové růže a
další. Doufám, že peníze, které za výrobky vybereme,
pomůžou lidem, kteří to potřebují.
Pavlína Raková, žákyně 9.B
Projekt HeartHeroes se mi velmi líbí, protože neděláme
věci jen pro sebe, ale i pro ostatní nebo pro přírodu. Do
projektu jsem se zapojila, protože se mi líbí pomáhat
dobré věci a nelíbí se mi chování některých lidí ke svému
okolí. Byla bych ráda, kdyby se změnilo vyhazování
odpadků všude kolem sebe a kdyby ti lidé, co dělají
nepořádek, začali přemýšlet nad tím, jaké to asi bude mít
následky, jestli v tom, co dělají, budou pokračovat.
Veronika Michajlowa, žákyně 8.A

Církevní základní škola Borohrádek
Lesní pedagogika
Někdo chodí do lesa na houby, někdo chodí do lesa
pracovat, někdo odpočívat a my jsme se šli 11. září do
lesa učit. První část dopoledne děti trávily se dvěma
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Sazka – olympijský víceboj
Již několik let jsme zapojeni do programu SAZKAOLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ. Dvakrát ročně všichni žáci
školy projdou sérií osmi cvičení, kde procvičují a zlepšují
svoji rychlost, vytrvalost, obratnost, stabilitu, ohebnost,
sílu a výbušnost. Při každém dalším cvičení porovnávají
své nové výsledky se starými a vidí, kde se zlepšují a kde
musí procvičovat a posilovat ještě více. Mezi cvičení patří
běh na 60m, na 500m, T-běh, postoj čápa, hluboký
předklon, sedy lehy, skok z místa a hod obouruč na dálku.
Výsledky cvičení žáků se zasílají i do centra v Praze. Zde
vše vyhodnocují, zpracovávají a popisují jednotlivé
výkony žáků. Nejlepší sportovci dostávají odměny a
všichni žáci obdrží pamětní list s vyhodnocením jejich
cvičení. Žáky toto cvičení baví a to, že své výsledky
mohou porovnávat a vidí, zda se zlepšují, je motivuje
k dalšímu snažení.
Spaní ve škole
Při této akci mohli všichni žáci zažít zábavné odpoledne a
tajuplnou noc při přespání ve své třídě s kamarády a paní
učitelkou. Tato akce se konala dne 26. září 2018 a byla
zaměřená na budování vzájemných vztahů Místní děti se
sešly v 16,00 hodin u školy, dojíždějící žáci zůstali po
obědě ve družině. S sebou si přinesli spacáky a karimatky.
Nejprve je čekalo sportování na místním hřišti. Všichni se
zapojili z plných sil a užili si tak i jedno z posledních
slunečných odpolední. Po návratu do školy si žáci
nachystali svoje spací pelíšky a posilnili se připravenou
večeří. Na samotné spaní ve třídě se moc těšili, šuškali si,
kdo bude vedle koho spát a co si budou večer vyprávět.
Večerníček, na který se celá škola přesunula do místního
kina, proběhl v podobě filmu „Páni kluci“. U dětí měl
veliký úspěch. Z kina odcházeli všichni s úsměvy na
tvářích. Po návratu do školy proběhla večerní hygiena a
ukládání se ke spánku. Ve třídách děti poslouchaly k
usínání pohádku z přehrávače nebo jim četla paní učitelka,
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popřípadě si troufl i některý ze zdatných čtenářů. Budíček
proběhl v sedm hodin ráno. Po ranní rozcvičce
následovala snídaně, mimo jiné i ze zásob, které si děti
samy přinesly z domu (koláče, buchty, bábovky, záviny
apod.). Pak si děti mohly porovnat svoje síly v různých
disciplínách Olympijského víceboje. Po svačině proběhly
volby žáků do Školního parlamentu.
Volby do Školního parlamentu CZŠ
Již tradiční akcí na naší škole jsou volby do Školního
parlamentu. Ty proběhly dne 27. září 2018, místem
konání byla školní tělocvična. Pro hlasující byl připraven
stolek na úpravu hlasovacích lístků, hlasovací urna se
státním znakem, na vše dohlížela pětičlenná volební
komise.
Hlasovali všichni přítomní žáci, kteří se komisi prokázali
osobním dokladem - žákovskou knížkou. Z každé třídy
byli zvoleni zástupci, které dne 4. října 2018 oficiálně
uvedl do funkce borohrádecký starosta Mgr. Martin
Moravec. Všichni parlamenťáci svou funkci zodpovědně
přijali.
Běháme s BK Tour
Závodů v přespolním běhu, které se konaly 2. října v
Solnici, se zúčastnilo přes 300 závodníků
z celého rychnovského okresu. Naši školu zastupovalo
družstvo děvčat ve složení: Klára Susová Romana
Horáková, Amélie Marková a Nela Lažová. V kategorii
mladších žákyň startovalo přes 70 závodnic a Klára
Susová se umístila na 12. místě. Družstvo chlapců
startovalo ve složení: Pavel Stehlík, Ondřej Janoušek,
Jakub Hakkel a Jaroslav Kadrmas. Nejlépe z chlapců se
umístil Pavel Stehlík - obsadil 21. místo. Rovněž v této
kategorii startovalo přes 70 závodníků.
Celkově naše družstvo obsadilo 8. místo ze čtrnácti
zúčastněných škol. Našim závodníkům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Život s koněm
Jedná se o program prevence patologických jevů spojený
s environmentální výchovou. Tato akce se konala dne 5.

října a probíhala celé dopoledne v prostranství před naší
školou. Za dětmi přijel pan Jaroslav Rázek s mini poníky
Hvězdičkou a Henrym z neziskové organizace Život s
koněm, z.s. Čestice. Nejprve si všechny děti povídaly v
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tělocvičně s panem Rázkem o tom, jak koně chovat, čím
je krmit, jak se o ně starat a také především jaká
bezpečnostní pravidla dodržovat při práci s nimi.
Převlečené a natěšené se pak po jednotlivých třídách
vystřídaly venku, kde měl každý možnost vyzkoušet si
poníka vést, projít s ním slalom a také klusání.
Nápomocen jim byl pan Rázek s paní učitelkou Ivou
Janečkovou. Poníci byli velmi stateční a ochotní. Žáci si
je mohli pohladit, obejmout je, ale také si vyzkoušet
hřebelcování a kartáčování. Před rozloučením s poníky
proběhlo ještě společné focení.
Cibulkový den – projekt 72 hodin – CO JE 72 HODIN?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se

v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv během těchto
72 hodin (11. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho
se dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které
pomohly druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem
těchto projektů bylo mnoho úsměvů, radosti, dobrých
pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních
účinků.
Naše škola se 11.10. zapojila do výše představeného
projektu tradiční výsadbou jarních cibulovin, které každé
jaro rozkvétají v okolí školy. Věříme, že i v příštím roce
veselé barvy jarních květin potěší všechny obyvatele i
návštěvníky našeho městečka.
Projektové vyučování „ První republika aneb 100 let od
vzniku samostatného československého státu“
V úterý 16.10. naplánoval tým pedagogů Církevní
základní školy Borohrádek výuku formou projektového
vyučování. Projektové vyučování má svá neměnná
pravidla, která je třeba dodržet, aby edukace touto formou
byla efektivní a účinná. Na začátku vyučování probíhá
motivace = úvod do tématu, na které se podílí celý
pedagogický sbor. Všichni pedagogové i žáci byli
oblečeni dle prvorepublikové módy, aby v těchto
kostýmech přivítali pana T.G. Masaryka a vyslechli si
jeho projev k oslavě nového státu. Po projevu žáci zhlédli
krátký kreslený film k událostem roku 1918. Motivací se
odstartovala práce žáků v pěti, ročníkově smíšených,
skupinách. Každá skupina se zabývala určitým oborem průmysl, umění, móda, stravování, vzdělávání a sport. Za
pomoci internetu, encyklopedií a knih se pátralo a sbíralo
co nejvíce informací k vybranému oboru. Byla i jasně
daná kritéria hodnocení. Učitelé, jež doprovázeli
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jednotlivé skupiny, sledovali, jak žáci spolupracují, jak
jsou kreativní a jak se zapojují do činností ve skupině.
Výstupem činnosti skupin měl být výrobek a „plakát“, na

26.10. na tomto turnaji , který se konal v Rokytnici v
Orlických horách. Celkově se zúčastnilo této velmi
podařené akce 12 týmů. Všechny týmy bojovaly s
vysokým nasazením
a dodržovaly slušné sportovní chování při hře. Děkujeme
jim za vzornou reprezentaci a sportovní nadšení, které je
provázelo celý turnaj.
Církevní základní škola

Mateřská škola Borohrádek

němž bylo možné nalézt vše, co se vztahovalo k danému
oboru. Z každé skupiny byli vybráni mluvčí, kteří
přednesli výsledky zkoumání. Žáci v jednotlivých
skupinách pracovali opravdu se zápalem, čemuž
odpovídaly zajímavé výstupy i zpětná vazba žáků
v závěru projektového vyučování. Hodnocení učitelů bylo
velice příznivé. Tento den se opravdu vydařil,obohatil nás
všechny o příjemné školní zážitky a žáci si odnesli
spoustu nových informací o vzniku českoslevenského
státu. Výsledky práce žáků i pedagogů jste mohli vidět
v sokolovně na výstavě MěÚ Borohrádek k 100. výročí
vzniku samostatného československého státu. Fotografie
projektového vyučování najdete na našich webových
stránkách.
Povídání o kyberšikaně
Co je to kyberšikana? Je to šikana, která se odehrává ve
světě informační a telekomunikační techniky – tedy
ubližování pomocí mobilu, počítače, tabletu za použití
internetu. Podle posledních výzkumů z roku 2017 má
každé druhé dítě v České republice, které používá
informační technologie, zkušenosti s kyberšikanou. Žáci
se dozvěděli, jak se bezpečně chovat v prostředí internetu,
jaká nebezpečí jim hrozí, na co si dát pozor, čeho se
vyvarovat a jak se účinně bránit. Celé povídání vedené
odbornicí Mgr. Zdenou Ženatovou bylo interaktivní,
proložené kresleným videem a uzpůsobené věku dětí.
Také pedagogičtí pracovníci se dozvěděli mnoho
zajímavých a mnohdy alarmujících skutečností. Proti
klasickým výchovným problémům ve škole je
kyberšikana zákeřná velkou anonymitou, děti si nebezpečí
neuvědomují.
Florbalový turnaj
Florbal se stal druhým nejpopulárnějším sportem po
fotbale v České republice a sportem číslo
jedna na českých školách. Naše škola se již potřetí
zúčastnila okresního kola florbalového
projektu pro první stupeň s názvem ČEPS cup. Družstvo
chlapců ve složení : O. Janoušek,
P. Stehlík, J. Kadrmas, V. Hloupý, A. Hloupý, M.
Johanides a J. Hakkel nás reprezentovalo

15

Polytechnické vzdělávání
Naše mateřská škola získala finanční dotaci od ŠKODA
AUTO na polytechnické vzdělávání. Získané finanční
prostředky využijeme na nákup pracovních ponků,
dětského nářadí, mobilních zahrádek, keramické hlíny,
mikroskopů a souprav pro objevování. Naším přáním je
vybavit učebnu pomůckami, stavebnicemi a nářadím na
pracovní činnosti dětí. Přínosem realizace tohoto projektu
je položit základy činnostem podporující technické
vzdělání již u dětí předškolního věku. Předškolní věk má
zásadní vliv na rozvoj technického a senzomotorického
myšlení. Vhodně vedená polytechnická výchova může
děti pozitivně formovat a povzbudit jejich touhu vytvářet
konkrétní hodnoty.
Divadelní představení v Týništi nad Orlicí
V říjnu měly starší dětí z MŠ možnost navštívit Kulturní
dům v Týništi nad Orlicí a zhlédnout hranou pohádku O
Křemílkovi. Pro děti to byl nevšední zážitek. Daleko za
lesem, na pasece, pod stromy, pod mechem a kapradím
stojí pařezová chaloupka. A kdo v ní bydlí? Dva roztomilí
mužíčkové. Jeden spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík.
Křemílek a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří a
společně prožívají spoustu veselých příhod. Děti pohádka
plná hravosti, humoru a písniček nadchla. Ve škole si
později pohádku namalovaly a zahrály ostatním dětem.
Mateřská škola Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Zápasníci jeli „Pod Stínadla“
Prvním poprázdninovým turnajem pro zápasníky je již

tradiční turnaj v Teplicích a tím je Memoriál Františka
KUBICI. Letošní ročník byl již sedmý v pořadí.
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Na dvou žíněnkách ve velice krásné hale ve sportovním
teplickém komplexu „Pod Stínadly“ se utkalo 98
závodníků z 12 oddílů. Jelikož se jednalo o první turnaj po
prázdninách a tréninky teprve začaly, výsledky se až tak
moc neočekávaly. Spíš se jednalo o průpravný turnaj na
druhou polovinu sezony.
Přesto borohrádečtí borci zúročili svoji přípravu ze
sportovního soustředění v Herolticích a z 11 členného
kádru jich 7 získalo medaili.
O tu nejcennější zlatou se postarali čtyři borci a to HŮJA
Lukáš, SEDLAK Jakub, HLOUŠEK Dominik a
UHNAVÝ Adam.
Stříbrnou medaili vyzápasil SEDLÁK Petr a o bronzové
medaile se postarali sourozenci Nela a Matyáš LAŽOVI.
Nepopulární čtvrtou příčku vyzápasil URBAN David.
Na 5. místě se umístili BÍLEK Jaroslav a HEMELÍK
Tomáš. Posledním závodníkem byl HEMELÍK Vojtěch,
který obsadil 6. místo.
Všichni zápasníci z Borohrádku svými výsledky přispěli
do soutěže družstev a v konečném součtu to „dalo“ na 3.
místo, což je vynikající úspěchem, který se nečekal.
Přesto trenéři s výkonem jednotlivých závodníků ještě
moc spokojeni nebyli a je spousta chyb, které je zapotřebí
na tréninku odstraňovat.
Jako družstvo zápasníci vybojovali zlato
Na nejbližší turnaj do královohradecké metropole
odcestovala výprava zápasníků z Borohrádku, aby zde na
mezinárodním turnaji vybojovala svá utkání. Do Hradce
Králové na turnaj Memoriál J.Salona - „Akvasalon“ se
sjelo 147 závodníků z 22 oddílů. Jak již bylo zmíněno,

jednalo se i o mezinárodní turnaj za přítomnosti
závodníků ze Slovenska a Polska.
Jedenáctičlenná výprava se na turnaji rozhodně neztratila
a sedm závodníků stanulo na stupních vítězů.
Na ten nejvyšší vystoupali ve váze 28 kg LAŽOVÁ Nela,
ve váze 31 kg SEDLÁK Jakub a ve váze 41 kg UHNAVÝ
Adam.
Stříbro vybojovali ve váze 28 kg URBAN David, BÍLEK
Jaroslav startující ve váze 31 kg a ve váze 57 kg
MLATEČEK Jakub.
O bronzové umístění se ve váze do 35 kg postaral
HLOUŠEK Dominik. Na nepopulárním čtvrtém místě se
umístili LAŽA Matyáš, SEDLÁK Petr a HEMELÍK
Vojtěch a na pátém místě HEMELÍK Tomáš.
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K velkému překvapení došlo při vyhlašování družstev,
kdy na nejvyšší stupínek vystoupalo družstvo
z Borohrádku a obdrželo pohár pro vítěze.
Sedm ne „jednou ranou“ ale sedm medailí
O víkendu se dvanáctičlenná výprava borohrádeckých
zápasníků rozjela na sever Čech, aby se zúčastnila Turnaje
mládeže v Meziboří. Na dvou žíněnkách svádělo svá
zápasnická utkání na 137 závodníků z 15 oddílů. V této
konkurenci se prosadili i naši závodníci a sedm z nich jich
stanulo na stupních vítězů.
Na ten nejvyšší stupeň a zlatou medaili získali ve váze 35
kg SEDLÁK Jakub a ve váze 41 kg UHNAVÝ Adam. O
stříbrné medaile se podělilo kvarteto: SEDLÁK Petr ve

váze 22 kg, LAŽOVÁ Nela ve váze 28 kg, URBAN
David do 31 kg a HLOUŠEK Dominik do 35 kg.
Kompletní sadu medailí doplnil bronzovou medailí
HLOUŠEK Erik ve váze 28 kg. Na rozšířené podium
vystoupali ještě se ziskem čtvrtého místa HEMELÍK
Vojtěch ve váze 31 kg. Páté místo vybojoval v té samé
váze jeho brácha HEMELÍK Tomáš. Šesté místo obsadili
HŮJA Lukáš a BÍLEK Jaroslav a výčet umístění zakončil
sedmým místem LAŽA Matyáš.
V soutěži družstev se borohrádečtí borci umístili na 5.

místě a získali pohár. Odměnou za předvedené výkony
byla při zpáteční cestě návštěva Mc Donalda na malé
občerstvení.
Touto cestou nám dovolte poděkovat firmě AVEPO a
panu VEJROVI Luďkovi za zajištění dopravy na tento
turnaj.
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I z mezinárodního turnaje jsme dovezli medaile
Jubilejního desátého ročníku Prague Wrestling Open

2018, který se konal v Praze ve sportovním areálu Otakara
Jandery, se zúčastnili i zápasníci z Borohrádku.
Na tento mezinárodní turnaj odcestovala dvojice
závodníků a tím byli SEDLÁK Jakub startující ve váze 31
kg a HLOUŠEK Dominik, který zápasil ve váze 35 kg.

TJ Lokomotiva Borohrádek - ASPV Borohrádek
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V konkurenci 191 závodníků z 25 oddílů a ze 7 států se
Kuba umístil na krásném druhém místě, kdy zlatá medaile

mu unikla o ten pověstný chloupek. Dominik už takové
štěstí neměl a skončil na sedmém místě.
Dalším turnajem bude příští sobotu turnaj v Chrastavě,
kam odcestuje daleko početnější výprava.
Radek Hemelík
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Z borohrádeckých kronik
Do obecního zastupitelstva městečka Borohrádku zvoleni
byli: Voborník Václav žel. zřízenec, Malijovský Václav,
obuv. dělník, Plný Josef mistr cementářský, Čefelín Josef
strojník, Miškovský František žel. úředník, Jehličková Marie
manželka dělníka, Jehlička Josef hostinský, Horák Václav
obuvník, Karásek František dělník, Bohuslav Antoním obuv.
dělník, Šrámek Alois obuvník, Koubek Josef traťmistr,
Hejný Josef obuvník, Melichar František učitel, Hloušek
Antonín obchodní příručí, Sekyrová Josefa chť cukráře,
Matějus František žel. Zřízenec, Dušek Antonín obuvník,
Doubek Jan výrobna slivovice, Plachetka Karel mlynář,
Myšková Aloisie soukromnice, Koutník Jan řídící učitel,
Zedníček Antonín nájemce velkostatku, Kaplan František
rolník. Prvním českým republikánským starostou byl zvolen
František Miškovský, I. náměstkem starosty Alois Šrámek,
II. náměstkem starosty Jan Koutník. Náměstkové starostovi
nastupují v úřad podle pořadí, v němž byli zvoleni. Jsou-li
zaneprázdněni nebo podjati starosta i oba náměstkové,
nastupují členové obecní rady podle stáří a sice: Josef Hejný,
Josef Koubek, Josef Plný, Václav Voborník, Antonín
Zedníček. 16. ledna byly provedeny volby do obecních
komisí: 1. hospodářské, 2. finanční, 3. policejní, 4. stavební,
5. elektrárenské, 6. okrašlovací, 7. zásobovací, 8. zdravotní,
9. živnostenské, 10 chudinské a bytové.
Dne 28. října 1919 oslaveno první výročí prohlášení
samostatného Československého státu. Městečko odělo se
v slavnostní háv. Ulice, na kterých bylo již od ranních hodin
rušno, byly vyzdobeny prapory v národních barvách. Mládež
školní spěchala do školy, aby přítomna byla prvé oslavě
výročí osvobození národa Československého. Oslava konána
ve dvou třídách v přítomnosti starosty obce p. F.
Miškovského, bývalého řídícího učitele p. J. Koutníka a
členů učitelského sboru. Ve II: třídě shromáždily se dítky
prvních 3 školních roků, ve IV. třídě dítky ostatních školních
roků. Oslavu ve II. třídě zahájil proslovem říd. učitel p. J.
Fikeys, ve IV. třídě učitel p. J. Dostál, načež dítky přednesly
vhodné básně a zazpívaly národní hymny aj. písně.
Odpoledne konán byl průvod městečkem za účasti členů
všech politických stran v místě i okolí. Průvod zahájila
školní mládež za dozoru svých učitelů. Průvod pak stanul na
náměstí, kde na tribuně přednesly žáci básně. Pak promluvil
ku shromážděnému lidu řečník o významu 28. října. I zde
byly zapěny národní hymny a jiné vlastenecké písně. Škoda,
že odpolední slavnost pokazila se vydatným neustávajícím
deštěm. Přes to však vydrželo obecenstvo i školní mládež až
do konce slavnosti. Při slavnosti ve škole pořádána sbírka ve
prospěch sirotků po padlých legionářích, která vynesla
úhrnem 73Kč 52k. Jmenovaný obnos zaslán České zemské
komisi pro péči o mládež. Na Vánoce 1919 v Mikuláškém
kostele na Staroměstském náměstí slouženy první české
bohoslužby. Světová válka vyžádala si 8.200.000 mrtvých a
5.000.000 zmrzačených. Dle statistiky bylo mobilizováno
válčícími státy celkem 69.882.463 lidí. Ztráty jednotlivých
států v číslicích jsou tyto: Německo mělo 2 miliony mrtvých
a pohřešovaných, Rusko 1.700.000, Rakousko-Uhersko
1.542.000, Francie 1.400.000, Italie 750.000, Anglie
744.000, Spojené státy 68.000. Zmrzačených má Německo
1.537.000, Francie 1.500.000, Anglie 900.000, Itálie
800.000, Rusko 755.000. Největší masy do pole vedlo
Rusko a sice povolalo do zbraně přes 15 milionů lidí, na
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druhém místě bylo Německo se 13.250 a na třetím místě byla
Francie se 7.935.000 mobilizovaných. Strašné, odstrašující
cifry. Naše městečko zaplatilo válečnou daň přeukrutné litici
války též mnohými životy svých drahých spoluobčanů, kteří
buď padli přímo na bojišti aneb ranění z bojiště neb jiných
válečných útrap. Jsou to následující: Andres Antonín, Andres
Josef, Bartoš Josef, Baborák Josef, Branda Antonín, Čermák
Josef, David Alois, Daněk Valentin, Dušek Rudolf, Erbr
Hynek, Felkl Josef, Jehlička Václav, Janáček Antonín, Jílek
Josef, Karásek Alois, Kudláček Otto, Macas Bohuslav,
Machek Alois, Mohelský František, Martínek Antonín,
Mucha Josef, Pašek Josef, Pírko Jan, Procházka Antonín,
Syrový František, Svoboda Josef, Sršeň František, Šantrůček
František, Šrámek Josef, Šrámek Josef, Šejna Jindřich,
Udlínek Josef, Vanický Karel, Valenta Karel, Valenta Josef,
Vyhnálek Gustav, Vondráček Rudolf. Koncem měsíce srpna
1920 navrátili se nám domů do osvobozené vlasti naši
poslední borohrádečtí legionáři až na Noska a Jindřicha
Baboráka, který přišel ještě později. K věčné památce jejich
jako hrdinů československých, uvádíme zde jména všech
našich borohrádeckých legionářů, kteří od nás narukovali na
vojnu a vrátili se zpět jako legionáři: Baborák Jindřich,
Baborák Vojtěch, Beneš Václav, Branda Antonín Branda
František, Dohnal Josef, Dohnal Karel, Dušek Josef, Fiala
Karel, Harapát Tobiáš, Hejný Jaroslav, Hejný Josef, Hloušek
Josef, Horák Josef, Horský Václav, Ivančík František,
Jelínek Jaroslav, Komárek Antonín, Koráb Josef, Koutník
Norbert, Láska Josef, Macas František, Malijovský
Ferdinand, Martínek Alois, Nosek Josef, Píša Josef, Rybka
Antonín, Silný Antonín, Šolc Jan, Vápeník Jaroslav. Jako
legionář, který obětoval život za vlast, padl v bojích na Urale
u Kynu 7. srpna 1918 náš Rudolf Vondráček.“ /pozn. red.:
desátník, (narozen 4.3.1896), pohřben na Michailovském
hřbitově v Jekatěrinburgu./
Československé legie je označení používané pro jednotky
dobrovolnického zahraničního vojenského odboje Čechů a
Slováků za první světové války (a ruské občanské války).
Legie tvořili čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí a
bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí
armádami Dohody rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legií.
Tím porušili vojenskou přísahu rakousko-uherskému císaři a
jasně deklarovali svůj cíl vybudovat samostatný stát Čechů a
Slováků. Jejich zásluhou vznikla v roce 1918 Československá
republika. Název československé legie vznikl až po válce, za
války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná
vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk
začal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, českých
krajanů, kteří se hlásili do carské armády v Rusku a
Cizinecké legie ve Francii. Čeští krajané v Rusku, z Varšavy,
jejího okolí a z území Volyně, vytvořili jednotku zvanou
„Česká družina“ (nejednalo se pouze o Čechy a Slováky, ti
však měli velkou převahu). Krajané ve Francii byli v rámci
francouzské Cizinecké legie začleněni do samostatné roty,
pro kterou se vžilo označení „rota Nazdar“. Počet českých a
slovenských dobrovolníků se postupně navyšoval. Od roku
1917 se tvořily legie také v Itálii.
Koncem války měly jednotky československých zahraničních
vojsk celkem přes 140 000 dobrovolníků (dobrovolců, bratrů
– oficiální označení příslušníka vojska). Celkem padlo 5 152
československých legionářů, z toho 4 112 v Rusku, 630 ve
Francii a 410 v Itálii. Z celkového počtu padlých Čechů,
Moravanů a Slezanů, kteří ve Velké válce bojovali, tvořili
padlí legionáři 4 %.
/MÚ/
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Z redakce zpravodaje:
Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: zpravodaj@mestoborohradek.cz
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: zpravodaj@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěra příštího čísla 28.12.2018.
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