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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 14. 4. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Projektovou dokumentaci na stavbu Podniková čerpací
stanice PHM AD MACH Borohrádek a nemá námitek
k záměru výstavby a souhlasí s vydáním rozhodnutí ve
spojeném územním a stavebním řízení.
*Informaci že na pozemcích : p.č. 292/7, 293/3, 294/1,
295/1, 295/3, 296/3, 297/3, 429/1, 429/2, 431/6, 433,
471/2, 475/1, 475/9, 475/12, 480/1, 480/3, 480/5,
480/26, 487/17, 487/27, 498/1, 498/2, 557/2, 557/3,
557/4, 557/5, 913/6, 913/7, 971/3, 913/8, 886/1, 644/1,
881/2, 881/4, 987/6, st. 578, 928, vše v k.ú. Borohrádek
budou provedeny montážní práce související se stavbou:
Výměna vodičů VN 35 KV a podpěrných bodů.
*Předložený zápis č. 9 ze schůze sportovní komise ze dne
05.04.2016
Schvaluje
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8 trvalý travní
porost o výměře cca 6 m2 v k.ú. Borohrádek.
*Uzavření pachtovní smlouvy s paní Jaroslavou
Lukáczovou, Nerudova 135, Borohrádek, na pronájem
pozemku p.č. 204/3 trvalý travní porost o celkové
výměře 10.947 m2 na dobu určitou od 01.01.2016 do
31.12.2016 za pachtovné ve výši 1.642 Kč a pověřuje
starostu podpisem.
*Umístění stavby: Borohrádek – opuštění TS RK_0469,
úprava kNN.
*Přípravu a podání žádosti do grantového řízení Oranžové
hřiště na kompletní rekonstrukci dětského hřiště u
mateřské školy a parku u městského úřadu.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 987/8 ostatní
plocha, manipulační plocha v bývalém areálu ŽPSV o
výměře 400 m² v k.ú. Borohrádek.
*RO č. 3 příjem dotace z úřadu práce ve výši 129.942 Kč
a úprava příjmů ve výši 21.747 Kč.
*Uzavření smlouvy na dlouhodobý pronájem mobilních
WC – Johnny Servis s.r.o. na období od 15.04.2016 do
30.9.2016 a pověřuje starostu podpisem.
*Provozní řád sběrného místa Borohrádek, na období od
01.05.2016 do 31.12.2018.
*Složení komise pro otevírání obálek a zároveň složení
komise pro hodnocení nabídek pro VŘ IT Správa
informačních technologií Městského úřadu Borohrádek
ve složení: JUDr. Josef Moravec – předseda, Mgr. David
Joska – člen, Karel Bek – člen. Náhradníci: Mgr.
Jindřich Vašíček, Mgr. Michal Přibyl, Ing. Petr Beránek.
*Smlouvu se společností TextilEco, a.s. se sídlem: Za
Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ:
28101766, na dodání dvou kontejnerů na textil, které
budou umístěny v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy
na základě potřeb města.
*Dodatek č. 2/2016 smlouvy č. 15-1190-0490P se
společností PCO VIDOQ s.r.o., Milheimova 809,
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Pardubice – Zelené Předměstí, IČ: 42937591a pověřuje
starostu podpisem.
*Návrh na podání žádosti o možnosti spolupráce
s městskou policií v Kostelci nad Orlicí.
*Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“): „Technická a
dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných
domů – lokalita Západní louka v Borohrádku“ v tomto
složení: členové / náhradníci - JUDr. Josef Moravec /
Pavel Zaujec,Michaela Vaňková / Lenka Dvořáková,
Zdeněk Cablk / Milan Maček, Ing. Petr Beránek / Ing.
Libor Hemelík, Ing. Jana Machková / Mgr. Jindřich
Vašíček a seznam společností navržených pro přímé
oslovení uvedených v důvodové zprávě.
*Revokaci usnesení čj.: R 30/2016 bod III. odst. 4. ze dne
29.03.2016 „Schválení výzvy k podání nabídky včetně
Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování
nabídky pro projekt: Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů –
lokalita Západní louka v Borohrádku“.
*Nové znění výzvy k podání nabídky včetně Zadávací
dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky pro
projekt: Technická a dopravní infrastruktura pro
zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka v Borohrádku.
*Výpověď smlouvy o dodávce silové elektřiny.
Výtah z usnesení rady ze dne 28. 4. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Informaci starosty o probíhající likvidaci majetku DSO
Poorlicko a možných variantách vypořádání
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
*Nabídky na dlouhodobý účelový úvěr do limitu 7 mil.
Kč a smlouvu na nevýhodnější nabídku, kterou podala
Česká spořitelna a.s. postupuje ke schválení ZM.
Schvaluje
*Variantu I. modelace skupinového úrazového pojištění
pro dobrovolné hasiče sazba 3UX pojistitelem
Kooperativa pojišťovna a.s., Praha, IČ: 47116617.
*RO č. 4/2016 - příjem dotace od úřadu práce ve výši
131.188 Kč.
*Smlouvu o provedení uměleckého výkonu na Dětský den
a Májové odpoledne 2016 Hudební agenturou Tomáš
BOHÓ, Polní 120, 530 03 Pardubice 3, IČ:60904836, ve
výši 108.290 Kč a pověřuje starostu podpisem.
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící
komise výběrového řízení na Správu IT Městského
úřadu Borohrádek a zároveň schvaluje návrh smlouvy o
správě informačních technologií MěÚ Borohrádek
s vítězným uchazečem Ing. Eduard Machek - SWEM,
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Boženy Němcové 228, Borohrádek, IČ: 43485910 a
pověřuje starostu podpisem.
*Návrh Smlouvy na poradenskou a konzultační činnost
v oblasti přípravy a zpracování žádosti o projekt v rámci
výzvy 033 Výzva pro územní samosprávné celky
poskytovatelem Sdružení CEPAC – Morava,
Jeremenkova 1142/42, 77200 Olomouc, IČ: 60800909 a
pověřuje starostu podpisem.
*Darovací smlouvu na pořádání IV. Ročníku sportovních
her seniorů Královéhradeckého kraje 2016 ve výši
60.000 Kč. Poskytovatel daru je Královéhradecký Kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:7088899 a pověřuje starostu podpisem.
*RO č. 5/2016 příjmy a výdaje na pořádání IV. ročníku
sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje 2016
ve výši 90.000 Kč.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-2005716/VB/73 název stavby: Borohrádek, ul.
Havlíčkova – rek. nn, výši jednorázové náhrady za
věcné břemeno a podmínky pro realizaci stavby a
pověřuje starostu podpisem.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 956/1 o výměře 60
m2, v k.ú. Borohrádek.
*RO č. 6/2016 na navýšení výdajů na sběrné místo
v bývalém areálu ŽPSV ve výši 65.000 Kč.
Výtah z usnesení rady ze dne 12. 5. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Zápis ze 42. jednání Osadního výboru Šachov ze dne
04.05.2016.
*Informaci starosty o koordinační schůzce týkající se
rekonstrukce silnice II/305 Albrechtice nad Orlicí –
Borohrádek.
*Informaci starosty o schůzce s občany Šachova a
zástupci stavebního odboru ŽP ve věci nakládání
s odpadními vodami na Šachově.
Schvaluje
*Dodatek č. 20 Smlouvy č. 2/2004 na zajišťování služeb
v oblasti nakládání s odpady se zhotovitelem ODEKO
s.r.o., Smetanova 395, Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760
a pověřuje starostu podpisem.
*Darovací smlouvu na zabezpečení akce ve výši 1.000,Kč. Příjemcem daru je Občanské sdružení obce Veliny
se sídlem: Lesní 163, 534 01 Veliny, IČ: 22751726
s tím, že tento výdaj bude zapracován do RO č. 7 a
pověřuje starostu podpisem.
*RO č. 7 - úprava příjmů a výdajů ve výši 20.000 Kč.
*Darovací smlouvu na financování akce Dětský den a
Májové odpoledne 2016 ve výši 10.000 Kč.
Poskytovatelem daru je Česká spořitelna, a.s. se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ:
45244782 a pověřuje starostu podpisem
*Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 229/8 trvalý travní
porost o výměře 6 m2 v k.ú. Borohrádek s paní Sabinou
Čermákovou, Boženy Němcové 318, Borohrádek, IČ:
88174450, na dobu určitou od 01.06.2016 do 31.08.2016
za nájemné ve výši 140 Kč/měsíc.
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*Uzavření nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu,
v čp. 323, ulice Havlíčkova. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu trvání pracovního poměru od
01.06.2016.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-2006102/VB/01 název stavby: Borohrádekopuštění TS RK 0469, úprava kNN a pověřuje starostu
podpisem.
*Zadávací dokumentaci – text výzvy, včetně příloh č. 1-3
na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce
sociálního zázemí MŠ Borohrádek, dešťové kanalizace a
zpevněných ploch“.
*Příkazní smlouvu: „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek
v rozsahu SO 01, PS 01 a SO 02 projektové
dokumentace“ na zajištění výběrového řízení na
dodavatele a zajištění činnosti technického dozoru
s firmou PRODRA s.r.o., Pod Průsekem 1348/12, 102
00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 24833096 a pověřuje
starostu podpisem.
*Příkazní smlouvu: „Analýza rizik staré ekologické zátěže
na lokalitě bývalého průmyslového areálu společnosti
ŽPSV ve městě Borohrádek“ na zpracování podkladů
pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zajištění činností
během realizace, zajištění výběrového řízení a
závěrečného vyhodnocení s firmou Klasik – stavební
společností s.r.o., Za Mlýnem 595/44, 750 02 Přerov,
IČ: 26827905 a pověřuje starostu podpisem.
*Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro
sběrné místo v bývalém areálu ŽPSV s firmou
ELEKTROWIN a.s. se sídlem 140 00 Praha 4,
Michelská 300/60, IČ: 272 57 743a pověřuje starostu
podpisem.
*Žádost ZŠ TGM Borohrádek o souhlas s čerpáním
investičního fondu.
*Žádost ZŠ TGM Borohrádek o souhlas s dohodou o
provedení práce ředitelky školy za období 01.01.2016 –
30.04.2016.
*Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka elektřiny pro město Borohrádek a jím
zřízené příspěvkové organizace na období 2016/2017“
s termínem podání do 10.06.2016.
*Rozhodnutí o vyloučení uchazeče KVIS Pardubice, a.s,
Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 z účasti
v zadávacím žízení ve veřejné zakázce Technická a
dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných
domů – lokalita Západní louka v Borohrádku“.
Zamítá
*Předloženou nabídku na poskytování poradenské a
kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství.
Výtah z usnesení rady ze dne 19. 5. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
*Smlouvu o budoucí darovací smlouvě se Správou
železniční dopravní cesty, s.o., ve věci darování nově
zbudovaného kolejového pole vloženého jako náhradou
za výhybku B1 a darování vyzískaného kovového
materiálu v rámci stavby: „Odstranění vlečky ŽPSV
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Borohrádek“ a postupuje její projednání zastupitelstvu
města s doporučením schválit.
*Kupní smlouvu č. S 1855/15 s Lesy ČR, s.p. ve věci
odkoupení pozemku p.č. 965/28 vodní plocha o výměře
145m², který byl oddělen na základě geometrického
plánu č. 803-96/2015 z pozemku p.č. 965/2 vodní
plocha, vše v k.ú. Borohrádek a postupuje její
projednání zastupitelstvu města s doporučením schválit.
*Předložená pravidla pro odprodej zasíťovaných pozemků
č. 1-10 v lokalitě Západní louka v Borohrádku a
postupuje je k projednání ZM s doporučením schválit.
*Žádost obce Čermná nad Orlicí o možnost projednání
změny katastrálního území města Borohrádek na vědomí
a postupuje ji k projednání ZM.
Schvaluje
*Žádost ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek o souhlas
s projektovým záměrem - venkovní učebna.
*Žádost ZŠ T.G.Masaryka Borohrádek o souhlas
s projektovým záměrem - revitalizace školní zahrady.
*Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 956/1 ostatní
plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Borohrádek s panem Ivo
Nedvídkem, 5. května 584, Borohrádek, IČO 45593434,
na dobu určitou od 20.05.2016 do 20.09.2016 za
nájemné ve výši 1.400 Kč/měsíc.
*Návrh zadání pro zpracování Studie alternativního řešení
likvidace odpadních vod v místní části Šachov a
možnosti vybudování dešťové kanalizace v předloženém
znění.
*Smlouvu o dílo s Ateliérem Macas, Ing. arch. Soběslav
Macas, Pardubice o zajištění autorského dozoru na
stavbu: Technická a dopravní infrastruktura pro
zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka Borohrádek a pověřuje starostu podpisem.
*Darovací smlouvu na zřizování a provoz schránek pro
odložené děti, podpoře všech činností spojených
s poskytováním pomoci odloženým a opuštěným dětem
ve výši 3 000 Kč. Babybox pro odložené děti –
STATIM, z. s. Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 –
Hájek, IČ: 27006891 a pověřuje starostu podpisem.
*RO č. 8 na poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na zřizování
a provoz schránek pro odložené děti, podpoře všech
činností spojených s poskytováním pomoci odloženým a
opuštěným dětem (babybox).
*Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 323, ulice Havlíčkova, Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 27. 5. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro
projekt „Technická a dopravní infrastruktura pro
výstavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka v Borohrádku“
*Protokol o jednání hodnotící komise II a vyloučení
uchazečů: AGILE spol. s r. o., Husova 542, 566 01
Vysoké Mýto, IČ: 15030741,
KENVI CZ s. r. o., Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČ:
28825039,
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PSK, s. r. o. Choceň, T. N. Kautníka 165, 565 01
Choceň, IČ: 63220369,
Roman Hrdlička, Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice,
IČ: 48180394,
z účasti ve veřejné zakázce Výběrové řízení na
dodavatele stavby pro projekt „Technická a dopravní
infrastruktura pro výstavbu deseti rodinných domů –
lokalita Západní louka v Borohrádku“
*Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Oznámení o
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Výběrové
řízení na dodavatele stavby pro projekt „Technická a
dopravní infrastruktura pro výstavbu deseti rodinných
domů – lokalita Západní louka v Borohrádku“
vybranému uchazeči: MADOS MT s. r. o., Lupenice
51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25297899.
*Dohodu o uznání dluhu a jeho zaplacení uzavřené podle
ustanovení § 2053 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku.
*Nájemní smlouvu na byt v čp. 323, ulice Havlíčkova,
Borohrádek na dobu určitou do 31.12.2016 za nájemné
v celkové výši 3.500,- Kč/měsíc.
*Smlouvu o poskytnutí služeb odborného dohledu při
nakládání s přípravky na ochranu rostlin a pověřuje
starostu podpisem.
*Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na
výběrové řízení Veřejná zakázka „Dodávka elektrické
energie pro město Borohrádek a jím zřízené příspěvkové
organizace na období 2016/2017“ ve složení:
členové: Ing. Miloň Vojnar, Ing. Eduard Machek, Luděk
Vejr,
náhradníci: Zdeněk Cablk, Milan Maček, Ing. Jana
Machková.
*Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
výzvy k podání nabídky „Rekonstrukce sociálního
zázemí MŠ Borohrádek, dešťové kanalizace a
zpevněných ploch“ ve složení:
členové: Ing. Jana Machková, Zdeněk Cablk, Lenka
Kapuciánová,
náhradníci: Pavla Doležalová, Andrea Sazimová, Milan
Maček.
*Žádost ředitelky ZŠ TGM Borohrádek o souhlas
s likvidací mycího stroje.
*Žádost ředitelky MŠ Borohrádek o souhlas
s projektovým záměrem MAS Nad Orlicí na pořízení
interaktivní tabule.
Výtah z usnesení rady ze dne 10. 6. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Záměr pronájmu části pozemku p. č. 82/1 v k.ú.
Borohrádek o výměře cca 7 m2.
*Výzvu o zahájení zadávacího řízení na zakázku:
Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek, včetně příloh č. 15.
*Smlouvu č 0716/16 o nájmu pozemku VS 6408000716
se Správou železniční a dopravní cesty, s.o. – o
pronájmu části pozemku p.č. 975/1 v k.ú. Borohrádek –
jako pozemku pro stavbu: „Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek“ a pověřuje starostu podpisem.
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*Zprávu o posouzení nabídek k výběrovému řízení:
Rekonstrukce sociálního zázemí MŠ Borohrádek,
dešťové kanalizace a zpevněných ploch a smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova
833, Hlinsko, IČ:25284959 a pověřuje starostu
podpisem.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
IZ-12-2000306/VB/1 Borohrádek, Havlíčkova, Město –
přel. VN k pozemkům p.č. 917/3, 429/1 a 429/2 v k.ú.
Borohrádek s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu
podpisem.
*Žádost ředitelky Církevní základní školy Borohrádek o
souhlas s projektovým záměrem MAS Nad Orlicí
s názvem projektu. „Školní sportoviště“.
*Nabídku společnosti PKV BUILD, s.r.o., Senožaty 284,
IČ: 28149785 na vyhotovení průkazu energetické
náročnosti budov v majetku města.
*Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
spolku Tělocvičná jednota Sokol Borohrádek do budovy
sokolovny stojící na pozemku p.č.st. 426, ul. Havlíčkova
323, vše v k.ú. Borohrádek.
*Nabídku na dodání a montáž osvětlení parku u
městského úřadu společností AVEPO, s.r.o., Rudé
armády 3, Borohrádek, IČ: 27559688 ve variantě
svítidel typ Malaga.
*Smlouvu o dílo se společností AZ AQUA-GARDEN,
s.r.o., Mezi mosty 1793, Pardubice, IČ: 27496767 a
pověřuje starostu podpisem.
*Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
výběrového řízení „Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek“ ve složení:
členové: Ing. Stanislav Lipenský, Zdeněk Cablk,
Jaroslav Doskočil,
náhradníci: Martin Lipenský DiS, Ing. Jana Machková,
Jindřich Šrubař,
a schválení termínu otevírání obálek v pátek 24.06.2016
ve 13:00 hod. na MěÚ Borohrádek
Odkládá
*Žádost o místění baneru na zeď budovy v majetku města
do doby vyjasnění legislativních podmínek.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 1. 6. 2016
Starosta podal informace o plnění dříve přijatých úkolů
z usnesení.
Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti
rady města.
Bere na vědomí
*Informaci o způsobu a průběhu likvidace majetku DSO
Poorlicko.
Schvaluje
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Iva Přibylová, Mgr.
Michal Přibyl, Libor Kašpar.
*Roční účetní závěrku města Borohrádek sestavenou
k 31.12.2015.
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*Závěrečný účet obce k 31. 12. 2015 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
*Zápis z jednání kontrolního výboru č. 12/2016 ze dne
12.4.2016.
*Uzavření veřejnoprávní smlouvy na dobu neurčitou mezi
městem Borohrádek a městem Kostelec nad Orlicí, o
výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
v rozsahu vymezeném v § 16 odst. 1) ve spojení s § 40
odst. 5) tohoto zákona a pověřuje starostu jejím
podpisem.
*Smlouvu o budoucí darovací smlouvě se Správou
železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1, Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234,
DIČ: CZ70994234, ve věci darování nově zbudovaného
kolejového pole vloženého jako náhradou za výhybku
B1 a darování vyzískaného kovového materiálu
z celostátní dráhy v rámci stavby: „Odstranění vlečky
ŽPSV Borohrádek“.
*Kupní smlouvu č. S 1855/15 mezi městem Borohrádek a
státním podnikem Lesy České republiky, s. p., se sídlem
Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08,
Nový Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ:
CZ42196451 na pozemek p.č. 965/28, vodní plocha, o
výměře 145 m2, který vznikl oddělením z pozemku p.č.
965/2, vodní plocha na základě geometrického plánu č.
803-96/2015 z 8.10.2015 ověřeného dne 20.10.2015, za
cenu 21.934 Kč. Předmětné pozemky jsou t.č. zapsány
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou, na LV č. 900, pro obec a k.ú. Borohrádek.
*Pravidla pro odprodej zasíťovaných pozemků číslo 1-10
v lokalitě Západní louka v Borohrádku určených pro
stavbu rodinných domů. Tato pravidla se stanou součástí
záměru prodeje pozemků p.č. 429/1 a p.č. 429/2 v k.ú.
Borohrádek, který byl schválen dne 12.4.2016, v němž
byla stanovena prodejní cena 600 Kč/m2 včetně DPH.
Rovněž byla schválena rezervační záloha ve výši 25.000
Kč splatná při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí.
Výše uvedená pravidla, stanovená prodejní cena a výše
rezervační zálohy budou součástí záměru prodeje
pozemků p.č. 429/1 a p.č. 429/2 v k.ú. Borohrádek.
*Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek a vlastníky
bytových jednotek v bytovém domě čp. 501, 502 na
prodej nově vzniklého pozemku p.č. st. 283/2,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2 (pod
bytovým domem čp. 501,502), který vznikl sloučením
části „a“ (pozemky pod vstupními schodišti bytového
domu oddělenými na základě geometrického plánu č.
802-23/2015 ze dne 1.8.2015 z pozemku p.č. 959/13,
ostatní plocha) ke stávajícímu pozemku p.č. st. 283/2 o
výměře 377 m2 vše v katastrálním území Borohrádek,
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou pro obec a k.ú. Borohrádek za
kupní cenu 108.300 Kč a pověřuje místostarostu jejím
podpisem.
*Smlouvu o úvěru č. 0437859459 s Českou spořitelnou,
a.s., Praha 4, IČ: 45244782 ve výši 7 000 000 Kč, kdy
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při čerpání 4.000 000 Kč v roce 2016 a 3.000 000 Kč
v roce 2017 celková výše úroků nepřekročí 50 000 Kč.
Splatnost úvěru je do 30. 6. 2023. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
*Zastupitelstvo schvaluje text vzorové Smlouvy o
smlouvě budoucí na odprodej zasíťovaných pozemků
v lokalitě Západní louka Borohrádek a pověřuje radu
města projednat a schválit smlouvy o smlouvě budoucí
s konkrétními zájemci.
Neschvaluje
*1. protinávrh na úpravu usnesení schválení závěrečného
účtu města k 31.12.2015 tak, aby byla pod bodem a)
schválena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Borohrádek za rok 2015 jako součást závěrečného
účtu města Borohrádek za rok 2015, a pod bodem b)
závěrečný účet města Borohrádek za rok 2015 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města
Borohrádek za rok 2015 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Ukládá radě města
*Zabezpečením výběrového řízení na akci: „Odstranění
vlečky ŽPSV Borohrádek“ v rozsahu objektů (mimo
areál): SO 01 Snesení výhybky č. B1 a nahrazení
kolejovým polem, PS 01 Úprava zabezpečovacího
zařízení a SO 02 Snesení části vlečky mimo areál a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem do výše 1.800.000 Kč vč. DPH.
*Projednat a schválit smlouvy o smlouvě budoucí na
odprodej zasíťovaných pozemků v lokalitě Západní
louka Borohrádek s konkrétními zájemci.
*Projednat a případně schválit dodatek č. 1 smlouvy č.
16RGI02-0021 o poskytnutí dotace ve výši 1.600.000
Kč z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje na
realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce sociálního
zázemí MŠ Borohrádek, dešťové kanalizace a
zpevněných ploch“, evidovaného pod číslem 16RGI020021, kterým se má upravit odst. 1 čl. I – předmět
smlouvy tak, že slovo neinvestiční se nahrazuje slovem
investiční a v případě schválení pověřuje starostu jeho
podpisem.
Odkládá
*Do doby dodání relevantních podkladů žádost obce
Čermná nad Orlicí o projednání změny katastrálního
území města Borohrádek ve prospěch obce Čermná nad
Orlicí.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje města
Borohrádek,
milí
spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil s těmi nejdůležitějšími
událostmi, které se nyní dějí a řeší v
našem městě.
□
Město Borohrádek přispělo
částkou 3 tis. Kč na vybudování
baby boxu v areálu rychnovské
nemocnice. Ten byl uveden do
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provozu dne 24. 5. 2016.
□
V měsíci květnu se uskutečnily dvě pracovní
porady zastupitelů města. Zde se všichni přítomní
podrobně
seznamovali
s navrhovanými
změnami
územního plánu pro zadání změny č.2 ÚP před
schvalovacími procesy v ZM.
□
Informace o výběrovém řízení na dodavatele
stavby pro projekt: „Technická a dopravní infrastruktura
pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka v Borohrádku“. Dne 11.5.2016 se sešla komise pro
otevírání obálek, výběrová a hodnotící komise a bylo
provedeno otevírání obálek – celkem bylo doručeno 11
nabídek. Při kontrole splnění zadávacích a zákonných
podmínek, výběrová a hodnotící komise konstatovala, že
u 4 nabídek, nebyly splněny požadavky zadavatele a že
všechny tyto první 4 nabídky musí být z účasti
v zadávacím řízení vyloučeny. Základním kritériem pro
přidělení zakázky byla nejnižší nabídková cena v Kč bez
DPH. Komise vyhodnotila nejnižší nabídkovou cenu
předloženou společností: MADOST MT s.r.o. Lupenice.
Uchazeč nabídnul cenu 9.534.369,97 Kč vč. DPH.
Výsledky výběrového řízení a jednotlivá vyloučení
uchazečů, byly řádně schváleny v RM č. 35 dne 27.5.2016
a zveřejněny na profilu zadavatele. Smlouva o dílo
s vítězným uchazečem, společností MADOST MT s.r.o.,
byla schválena na 12. jednání ZM dne 29.6.2016 a
následně podepsána starostou města. Dne 30.6.2016 bylo
staveniště na Západní louce protokolárně předáno
zhotoviteli. Prosíme všechny naše občany o schovívavost
a pochopení, že se v rámci stavby může vyskytnout
zvýšený pohyb stavební techniky, zvláště v okolí této
lokality.
□
Na schůzce s občany Šachova vzešel z diskuze
návrh zadat odborné firmě vypracování studie
alternativního řešení likvidace odpadních vod v místní
části Šachov a zjistit možnosti vybudování dešťové
kanalizace…
RM tak schválila na svém 34. jednání dne 19.5. návrhy
zadání pro oslovení projektantů na zpracování cenových
nabídek:
1)
Vypracování variant možného řešení likvidace
odpadních vod v místní části Šachov. Součástí studie bude
geologický průzkum oblasti, jehož četnost a umístění
navrhne oslovený projektant. Jednotlivé možné varianty
řešení budou popsány, vyhodnoceny a budou stanoveny
předběžné kalkulace investičních nákladů navržených
variant.
2)
Vypracování návrhu řešení odvodu dešťových
vod v místní části Šachov tak, aby nedocházelo
k znehodnocování soukromých pozemků.
□
Ve 20. týdnu tohoto roku byla úspěšně
zkolaudována bývalá hala STP v areálu ŽPSV pro účely
vytvoření centrálního sběrného místa. Zde mohou naši
spoluobčané odevzdat a třídit různé druhy kategorií
odpadů ze svých domácností. Místo je již plně vybaveno
sběrnými nádobami, kontejnery, buňkou pro obsluhu,
mobilním wc… Město připravuje informační letáky, které
budou rozneseny do všech poštovních schránek
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v Borohrádku a na Šachově, kde bude uvedeno a
specifikováno co a kdy je možno odevzdat a uložit.
□
Město Borohrádek obdrželo od vrcholového
managementu expanze společnosti Penny Market s.r.o.
zamítavé stanovisko k umístění prodejny této společnosti
v našem městě.
□
Starosta města převzal od Ing. Karla Janečka – II.
náměstka
hejtmana
Královehradeckého
kraje,
odpovědného za dopravu, kopii Objednávky přípravy
stavební akce III/3172 Borohrádek 2. etapa. Jedná se o
schválení objednávky na vytvoření projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění realizace
stavby, která bude řešit současný havarijní a nevyhovující
stav silnice třetí třídy III/3172 v úseku 4,263 – 5,019
v intavilánu města Borohrádek.
□
Město
Borohrádek
finančně
podpořilo
společenskou akci pro děti a mládež, kterou pořádalo
občanské sdružení obce Veliny s názvem „Pohádkový
les“. Ta se uskutečnila v sobotu 11.6.2016 v okolí areálu
Mlejnek u Velinského rybníka a v přilehlých lesích. Svou
aktivní činností přispěli k hladkému průběhu toho dne i
členové SRPŠ při ZŠ. T.G. Masaryka Borohrádek a
borohrádečtí hasiči. Své pozemky k parkování poskytla
MO ČRS Borohrádek.
□
Dne 30.5.2016 byla zahájena rekonstrukce silnice
II/305 Albrechtice – Borohrádek. V krajské zakázce
zvítězila společnost Eurovia CS a.s. První etapa
z Albrechtic do Žďáru na Orlicí bude trvat přibližně do
října 2016. Druhá etapa, která se bude bezprostředně týkat
i našeho města, by měla být zahájena ihned po ukončení
zimní údržby, tedy přibližně v dubnu 2017 a dokončena
v červenci 2017.
□
Během letních prázdnin budou v budově MŠ
Borohrádek probíhat rekonstrukce sociálního zázemí,
dešťové kanalizace a zpevněných ploch. Doufám, že
stavební práce budou mít hladký průběh a že se dětem,
pedagogům i rodičům budou nové úpravy líbit. Během
léta jsou u MŠ naplánovány i další práce. Pracovníci
technických služeb města zajistí výměnu oplocení herní
zahrady MŠ a firma AZ AQUA-GARDEN, s.r.o.
Pardubice provede dvacetimetrový vystrojený hydrovrt,
který bude napájet rozvody, jež jsou již položeny napříč
revitalizovaným parkem u MěÚ. V parku připravujeme
také osazení laviček, odpadkových košů a instalaci
veřejného osvětlení.
□
V úterý 14.6.2016 proběhlo v obřadní síni MěÚ
Borohrádek slavnostní pasování prvňáčků mezi čtenáře.
Školní rok se nachýlil ke svému konci a už i nejmladší
žáci znají všechna písmena abecedy. Při této slavnostní
události děti prokázaly svou znalost přečtením krátkého
textu a složily slib čtenáře. Následně je toho času král
Martin I. z království borohrádeckého pasoval na čtenáře.
□
Město Borohrádek dle schváleného rozpočtu pro
rok 2016, oslovilo 4 firmy s žádostmi o vypracování
cenových nabídek na dodávku a montáž vchodových dveří
v sokolovně, v budově Církevní základní školy a dále na
komplexní dodávku a montáž oken a dveří pro budovu
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místního kina. Výměny by měly být provedeny nejpozději
do konce letního období tohoto roku.
□
V pátek 24.6.2016 se uskutečnilo otevírání obálek
na stavební akci s názvem: Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek. Tuto zakázku vyhrála firma SGJW Hradec
Králové spol. s.r.o. za cenu 1.199.140, 86 Kč bez DPH, tj.
1.450.940,44 Kč včetně DPH. V rámci plánovaných
výluk SŽDC ve dnech 27.7. - 29.7.2016 na trati
Borohrádek – Choceň, tak vítězná společnost provede
snesení výhybky B1 a nahrazení kolejového pole, úpravu
zabezpečovacího zařízení a snesení části vlečky mimo
areál bývalé betonárny.
□
Na závěr děkuji veřejně Vám všem, jenž jste se
zasadili svou prací a činností o hladký průběh a organizaci
Dětského dne a Májového odpoledne a také všem
pořadatelům, organizátorům, rozhodčím, sponzorům a
zúčastněným seniorům IV. ročníku Sportovních her
seniorů Královehradeckého kraje, který se uskutečnil
8.6.2016 za účasti 341 přihlášených závodníkův našem
městě.
Přeji Vám všem příjemně strávené letní dny, klidnou
dovolenou a dětem dlouhé a slunečné prázdniny…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

Informační servis městského úřadu
Dětský den a májové odpoledne 2016
Dětský den a Májové odpoledne se již tradičně řadí mezi
nejvýznamnější
kulturní
akce
pořádané
městem Borohrádek. Letošní rok byla pro akci zvolena
sobota 28. května.
Celodenní program byl zahájen rybářskými závody „O
pohár starosty“, které organizačně zajišťovala Místní
organizace Českého rybářského svazu v Borohrádku, na
vodní nádrži Zámlýní. Moderátor akce, Honza Dušek
krátce po půl desáté odstartoval na hřišti program pro děti.

Pouťové atrakce a stánky se na hřišti nedaly přehlédnout a
tak jako první byly v obležení dětí. Program pokračoval
ukázkou činnosti Policie ČR a Jednotky dobrovolných
hasičů Borohrádek, jejíž členové předvedli ukázky své
práce. Hlavně pro kluky, ale nejen pro ně, byla zajímavá
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střelba ze vzduchovek na terče, střelba z kanonu a
vyhlídkové jízdy ve vojenské technice zajištěné KVHT
Pardubice. Pak své dovednosti předvedli v krátkých
ukázkách žáci
CZŠ a ZŠ TGM v Borohrádku.
Následovala kouzelnická, žonglérská a bublinková show

celá první polovina koncertu probíhala v závoji vydatného
deště. Úplnou tečkou programem nabitého dne bylo
rovněž strhující vystoupení dua Firelovers s dynamicku
fireshow a nezapomenutelnými ohnivými, jiskřivými a
pyrotechnickými efekty.
Přestože v závěru dne jsme trochu zmokli, dá se říci a už
soudě i podle ohlasů, že se celodenní program vydařil.
Za přípravou podobné akce vždy stojí mnoho práce. A
zde třeba poděkovat pořadatelům, zaměstnancům
technických služeb, kteří areál připravovali, organizacím,
zúčastněným složkám i jednotlivcům, tedy všem, kdo se
na organizaci dne podíleli. Prakticky jediným sponzorem
byl pivovar Pernštejn, který poskytl partystan.
Organizátoři děkují touto cestou i divákům za jejich účast
a podporu celodenní akce.
Zdeněk Cablk, tajemník

Vítání občánků
Roberta Navaro, do které aktivně zapojil většinu
přítomných dětí. Průběžně probíhalo i malování dětí na
obličej a tak se postupně na hřišti objevovaly různé
příšerky a pohádkové bytosti.
Přestávku do začátku odpolední části bylo možno využít
k obědu v restauraci „Na Náměstí“ a ochutnat zde
zvěřinové speciality, nebo v restauraci Sport na hřišti,
dobroty z grilu a udírny.
Krátce po čtrnácté hodině zahájily odpolední program
mažoretky Týnky ze ZUŠ Týniště nad Orlicí a následoval
koncert Mladého týnišťského big bandu s jeho sólisty,
který odehrál profesionálně své hodinové vystoupení.
Parket pod pódiem následně obsadil se svou
nepřehlédnutelnou postavou Železný Zekon, populární
Valašský silák, který vytvořil
řadu světových rekordů v
mnoha silových disciplínách.
Tady přiváděl v úžas přítomné
svými siláckými kousky a
bavil je svým neotřelým
valašským humorem.
Jistým odlehčením pak bylo
vystoupení
zpívajícího
právníka Ivo Jahelky, v jehož
písních se odrážejí případy
jeho každodenní praxe.
Podvečerní čas přinesl koncert
první dámy české country
music, Věry Martinové, jejíž příznivci si vyslechli to
nejlepší z její hudební tvorby a to za doprovodu nově
sestavené kapely.
Pro příznivce netradičního tance pokračoval program
v následující hodině vystoupením skupin taneční školy
Level Up Holice a T – BASS – Street Dance z Hradce
Králové.
Poslední hudební vystoupení sobotního dne obstaral
revival Kabát z Hradce Králové. Hudební a světelná
show v atmosféře známých skladeb populární české
hudební formace roztančila zaplněný parket, ačkoli téměř
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Ve spolupráci města Borohrádek a Sboru pro občanské
záležitosti se dne 30. dubna 2016 uskutečnilo „Vítání
nových občánků“. Slavnost proběhla v obřadní síni
městského úřadu. Nové občánky přivítala paní Mgr. Iva
Přibylová.
Byli přivítáni tito občánci:
Ema Matějusová
Jan Sedlák

Adam Bureš
Jakub Lukášek

Šarlota Šrámková
Matěj Vlášek

Josefína Živná
Petr Havlík
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Knihovna Borohrádek

ROZPIS SLUŽEB

Knižní novinky
Dospělí
Miler Andrew
Seghers Jan
Kelly Cathy
Barry Dave
Olson Kristen
Lutz John
Fischerová Daniela
Navarová Šárka
Giffinová Emily
Eugenides Jeffrey
Robb J.D.
Laureen Anne
Clark Mary Higgins
Ebershoff David
Landsman Dominik
Váňová Magda
Smith Wilbur
Janouchová Kateřina
Nesbo Jo
Kawuloková Jana
Pro děti
Řeháčková Věra
Březinová Ivona
Brezina Tomas C.
Brezina Tomas C.
Zacharník Franišek
Drijverová Martina
Drijverová Martina
Drijverová Martina
Rožnovská Lenka
Kolektiv autorů
Neznámý autor
Neznámý autor
Straffi Iginio

ZUBNÍ POHOTOVOST

Čistý
Nevěsta ve sněhu
Jako my všechny
Magoři
Na druhé straně
Pulz
Sváteční vraždy
Slasti a strasti s domácími
mazlíčky
Něco modrého….
Hra o manželství
Smrtící vize
Slunce nad Wahi-Koura
V podezření
Dánská dívka
Deníček moderního fotra 2 aneb
Pánbůh mi to oplatil na dětech
Náhoda nebo osud
Zlatý lev
Hra na schovávanou
Spasitel
Jízda v protisměru
Poprask na Závětrné hoře
Dárek pro Sáru
Kouzelný hrad – Rytířský turnaj
Kouzelný hrad – Červený drak
Abeceda zvířátek
Nezbedníci
Příšerné zlobilky
Zlobilky
Kubík Šikulík
Příručka pro kluky a holky –
EURO 2016
Angry Birds – Bombasovy
nejlepší narozeniny
Angry Birds – Stella – Willow
na scénu
Winx Magic Series 1 – Magie
přírody

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
16.07. MDDr. Motyčka Martin
775 224 093
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
17.07. MUDr. Nentvichová Eva
K.Michla 942, Dobruška

494 623 775

23.07. MDDr. Olivíková Petra
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
24.07. MDDr. Pavlová Simona
494 595 292
zdrav. středisko Rokytnice v Orlických horách
30.07. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
31.07. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
06.08. MUDr. Pokorná Jaroslava
494 515 697
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
07.08. MDDr. Andělová Jana
731 980 112
Jana Pitry 448, Opočno
13.08. MUDr. Přibylová Marta
494 322 706
Komenského 209, Častolovice
14.08. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
20.08. MUDr. Seidlová Zdenka
494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
21.08. MUDr. Skřičková Zdena
494 515 695
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
27.08. MUDr. Stejskalová Věra
494 381 263
zdr.středisko, Kout 566, Borohrádek
28.08. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
03.09. MUDr. Světlík Filip
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
04.09. MUDr. Šmídová Alena
494 622 550
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
10.09. MUDr. Štulík Richard
494 515 693
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
11.09. MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151
Náměstí Dr.Lützowa 345, Vamberk
17.09. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí

Výpůjční doba červenec - srpen 2016
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz
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18.09. MUDr. Tůmová Věra
Jana Pitry 344, Opočno

494 667 154

24.09. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
25.09. MUDr. Vavřičková Hana
494 371 782
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
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Občanská poradna informuje
Stali jste se obětí trestného činu? Nebo si myslíte, že se
vám to nemůže nikdy stát? Omyl! Může se jí stát kdokoliv
a kdykoliv, stačí k tomu velmi málo. Můžete být
zraněným účastníkem autonehody nebo se stát terčem
zájmu zlodějů. Může ovšem dojít i k mnohem
závažnějším činům, kdy vám ublíží osoba blízká a nemusí
jít jen o urážky nebo facky. Obětí je vlastně i člověk, který
sice není přímým účastníkem, ale je to někdo z jeho
rodiny či přátel. Přesto pocity, které v něm trestný
čin vyvolává, jsou pro něho bolestné a ubližují mu.
Povětšinou ani nepomyslíte na to, že byste se s podobnou
situací někdy setkali a řešili ji. Ale co když se to stane…?
Co můžete dělat? Jak postupovat a jak se s celou situací
vyrovnat?
Obraťte se nás, na Občanskou poradnu Náchod kontaktní místo Kostelec nad Orlicí. V rámci projektu
„Šance jít dál“ jsme rozšířili stávající rozsah poradenství
lidem, kteří se stali oběťmi nějaké trestné činnosti nebo
byli sami účastni poškozujícího jednání, o nové služby.
Nabízíme nejen bezpečnou pomoc a partnerství v řešení
krizové situace, ale i emoční podporu, dostatek času a
bezpečný prostor pro vyslechnutí celého příběhu.
V případě potřeby zajistíme psychologickou pomoc,
poradíme co dál, vysvětlíme postupy institucí a
poskytneme na ně kontakty (zdravotnická zařízení,
policie, soud) nebo tam naše klienty přímo doprovodíme.
Pamatujte, nikdy nejste na problém sami! Prvním
krokem k řešení situace je vyhledat pomoc a nebát se
mluvit o svém problému nahlas. Naše poradna je
bezplatná, diskrétní a nestranná a můžete jí využít i jako
anonymní klienti. Najdete nás na adrese Příkopy 530,
Kostelec nad Orlicí, telefonicky 734 370 960
nebo prostřednictvím emailu opnachod@ops.cz.

sportovce i přihlížející bylo připraveno bohaté občerstvení
včetně opečeného selátka.
V zápalu bojů prožili soutěžící hezký slunečný den, který
byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků a

udělením cen. V letošním ročníku první místo vybojovalo
domácí družstvo Šachova následované těsně druhými
Česticemi. Třetí příčku si odneslo družstvo Zdelova a
nově sestavené družstvo Čermné skončilo bez medaile.
Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Borohrádek za
podporu naší akce a těšíme se na další ročník, který by
měli za rok uspořádat čermeňáci.
Osadní výbor Šachova

Domov důchodců Borohrádek

Sportovní hry v Šachově
Po roční odmlce se v sobotu 4.6.2016 konalo v Šachově
sportovní klání mezi obcemi Zdelov, Šachov, Čestice a

Polovina roku 2016 je za námi, proto bych ráda
informovala veřejnost o dění v našem domově pro
seniory.
Také v tomto roce se snažíme našim klientům oživit jejich
pobyt u nás různými společenskými akcemi, kterých bylo
hned několik. V březnu k nám zavítal pan Šedivý, který
nás navštěvuje již mnoho let. Vždy si připraví poutavé
vyprávění o životě Karla Hašlera, které zpestří známými i
méně známými písničkami, jejichž autorem je právě Karel
Hašler.
V květnu k nám zavítaly děti ze ZUŠ v Týništi nad Orlicí.
Své umění nám předvedl nejen dechový orchestr, ale i
mažoretky. Celá akce proběhla v parku domova.
V dubnu, květnu a červnu jsme s našimi klienty vyjeli na
několik krátkých výletů po blízkém okolí Borohrádku.

Čermná nad Orlicí. Letos se uskutečnil již 7. ročník.
Soutěžilo se jak v tradičních disciplínách, jako byl
volejbal, badminton, hod na koš, vrh koulí, střelba ze
vzduchovky, tak i v netradičních disciplínách - hodu
koštětem, chůzi na chůdách, skoku v pytli, lovu dřevěných
rybiček nebo pracovní štafetě či exování piva. Pro

Podívali jsme se na některá místa v bezprostřední
blízkosti našeho města, navštívili jsme zámek v Kostelci

Sportovní hry v Šachově
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nad Orlicí a podívali jsme se do muzea betlémů
v Třebechovicích pod Orebem.
Zatím poslední akcí bylo sportovní odpoledne spojené
s posezením u hudby. Kdo chtěl, mohl si zasoutěžit
v několika jednoduchých disciplinách. Úspěch celé akce
ještě podtrhlo krásné slunečné počasí.
Také v průběhu tohoto roku pokračuje spolupráce
s panem farářem Kunertem, který k nám pravidelně jezdí
sloužit mše a poskytovat duchovní oporu seniorům.
Na závěr bych chtěla poděkovat žákům ZŠ TGM v
Borohrádku, kteří klientkám našeho domova vyrobili
krásná přáníčka ke dni matek.
Blanka Frumarová

Třetí skončil s 208 body Jakub Vacek z Týniště. S největší
ulovenou rybou si poradila Barbora Josková a při
zdolávání štiky 57 cm ji musel pomoci tatínek.
Poděkování patří za perfektně připravenou soutěž
pořadatelům z MO ČRS Borohrádek a pracovníkům obce
Čermná n Orlicí. Děkujeme všem sponzorům za finanční
a věcné dary a u 18. ročníku přejeme Petrův zdar.
Za MO ČRS Borohrádek Hemelík Zdeněk
Rybářské závody o pohár starosty města Borohrádek
Jako každým rokem o májových oslavách v Borohrádku
jsou na písníku Zámlýní pořádány rybářské závody o
pohár starosty města Borohrádek. Závodníkům vcelku

Český rybářský svaz Borohrádek
Dětské rybářské závody na Orbanské zátoce
V sobotu 14. 5. 2016 se v krásném prostředí Orbanské
zátoky v Malé Čermné uskutečnili tradiční už 17. ročník

dětských rybářských závodů. Na závody dorazilo 44 dívek
a chlapců nejenom z Čermné, Borohrádku, ale i z Hradce
Králové, Týniště, Záměle, Kostelce, Ostřetína, Zdelova,
Čestic a Číčové. A že rybářský sport již dávno není

doménou chlapců, dokázala děvčata, která se umístila na
prvních dvou místech.
Vítězka celé soutěže Natálka Čejková z Čermné
suverénně zvítězila a ziskem 452 bodů porazila v pořadí
druhou Terezku Machačovou z Hradce o 138 bodů.
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přálo i počasí a v hojném počtu se zúčastnili závodů.
Na prvních třech místech se umístili:
1. místo pan Luděk Černý ml.
2. místo pan Jan Panchartek st.
3. místo pan Mgr. Martin Moravec
Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům a
závodníkům za účast a budu se těšit zase v roce 2017 na
další ročník rybářských závodů o pohár starosty města
Borohrádek.
Předseda ČRS.MO.BOROHRADEK z.s. Miloslav Bureš
Rybářské závody 2016
V sobotu 11.6.2016 se uskutečnily na rybníku Pirčák
tradiční dětské rybářské závody. Od 6.30 hod. probíhala
prezence dětí ve dvou kategoriích – mladší do 9. let
včetně, starší 10-15 let. Soutěžící doprovázeli rodiče, aby
si zajistili jejich dozor a byli jim nápomocni radou.
Od 7. 00 hodin začal boj o co nejvíce úlovků. Každá
chycená ryba, ať kapřík, karas či amur, byla změřena,
zapsána do úlovkového lístku a šetrně vrácena do rybníka.
Počasí bylo příhodné pro rybolov, občasné kapičky z nebe
neodradily malé rybáře od soutěže o nejlepší výsledky.
V prvním kole od 7. 00 do 9. 00 hodin dostaly všechny
děti občerstvení- chutný párek z Vanišovy udírny
s chlebem a hořčicí, které dětem, až na lovná místa,
roznesly členky rybářského spolku. Ony také dbaly na
dobrý pitný režim malých rybářů. Poté nastalo stěhování
na jiná vyznačená místa a začalo běžet druhé kolo. Během
něho si děti doplňovaly síly z balíčků s dobrůtkami, které
každý obdržel při prezenci. V 11.00 hodin byla soutěž
ukončena, spočítány výsledky podle lovných lístků,
sestaveno pořadí a vyhlášeny výsledky.
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Soutěže se zúčastnilo 9 mladších a 9 starších dětí, podpořit
je přišlo 6 sourozenců a kamarádů.
Mladší rybáři chytili 61 ryb /14,65 m, starší 48 ryb/11,73
m, tj. 109 ryb a 26,38 m.

V kategorii mladších dětí zvítězil s převahou 15 ryb a
jejich mírou 368 cm Jakub JELÍNEK, 2. místo si zajistil
12 rybami a 279 cm Jakub DYTRT a 3. místo si vychytal
Honzík PROVAZNÍK s 9 rybami a 206 cm. A 9 ryb a 156
cm vyneslo 4. místo Katce ŠVANCAROVÉ.

V kategorii starších dětí byl na 1. místě Lukáš
MOTYČKA (12 ryb s celkovou délkou 289 cm), 2. místo
obsadil Matěj PULPIT (6 ryb a 155 cm), 3. místo připadlo
Tině KLOUČKOVÉ (6 ryb a 145 cm) a jen 2 cm rozhodly
o 4. místě Báry BULISOVÉ (6 ryb a 143 cm).
Největší rybu u mladších rybářů – kapra 36 cm – ulovil
Tomáš TROJAN, u starších se z největší ryby- amura 44
cm – těšil Lukáš MOTYČKA.
Vyhlášení rybáři byli odměněni medailí, pohárem, věcnou
cenou a diplomem.
Za největší rybky byly předány sošky zlaté rybky. Krásné
poháry, medaile a sošky od obecního úřadu v Ostřetíně
předal pro zaneprázdnění pana starosty Miloše Vlasáka
zástupce ZO ČRS Borohrádek pan Svatopluk Hebr, věcné
ceny a diplomy pan Jiří Provazník, předseda rybářského
spolku v Ostřetíně.
DOSPĚLÁCI také měli chuť zkusit si svoji šikovnost.
Přihlásilo se 14 zdatných rybářů, kteří po zaplacení
startovného zasedli od 13. do 17. hodin na svá zvolená
místa a snažili se nalákat na udice co nejvíc ryb. Také se
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jim každému, podobně jako dětem, dařilo ulovit dvě a více
ryb, jejichž míry se zapisovaly na lístky. Po spočítání
úlovků byli vyhlášeni tři nejúspěšnější. Jasným vítězem
se stal Martin ŠVANCARA (21 ryb a 526 cm), za ním
skončil Lukáš TROJAN (12 ryb a 312 cm), třetí místo
připadlo Tomáši MOTYČKOVI (10 ryb a 243 cm).
Největší rybu dne ulovil Vlastík JIRÁSEK, kapr měl 46
cm. Celkově ulovili 96 kusů v délce 23, 44 m. Za své
snažení a úspěšnost obdrželi věcné ceny a diplomy.
Svými výsledky přispěli k celkovému počtu 205
ulovených ryb na rybářském závodě a celkovým 49,82 m
ulovené délky.
Rybáři si pak mohli dál posedět u rybníka nebo pod
stanem si dát občerstvení a doplnit tekutiny, vyměnit si
vzájemné zkušenosti a rady.
Velké poděkování patří obecnímu úřadu, panu starostovi
Miloši Vlasákovi, všem sponzorům za finanční pomoc a
další podporu. Díky patří všem zúčastněným soutěžícím a
jejich rodinným příslušníkům a fandům za báječnou
sobotu.
Těšíme se na další ročník rybářských závodů a již vás
dopředu zveme
Za Rybářský spolek Ostřetín .. Anna Provazníková

Dětské rybářské závody – BENZINA CUP 2016
Za slunečného počasí se ve středu 22.6.2016 uskutečnil
další ročník rybářských závodů pro děti, které navštěvují
rybářský kroužek při Církevní základní škole
v Borohrádku. Po losování míst se okolo rybníčku u
benzínové stanice rozprchlo 13 dětských závodníků, kteří
se snažili ulovit co největší počet ryb. Každý úlovek byl
řádně změřen a zapsán. Systém bodování byl takový, že
co ulovený 1 centimetr ryby, to 1 bod. Celkem bylo
uloveno více než dvacet kusů ryb převážně cejnů, plotic a
karasů. A kdo „proměnil“ nejvíce záběrů v ulovené ryby?
Vítězem závodů se stal a
1. místo obsadil: Radek Sazima – 88 bodů
2. místo: Marek Sazima – 83 bodů
3. místo: Dang Tung Quan – 56 bodů
4. místo: Aneta Vejrová – 50 bodů
5. místo: Sára Vondráčková – 47 bodů

Děkuji všem zúčastněným dětem za aktivní účast a
výboru MO ČRS Borohrádek za podporu kroužku a
zajištění hodnotných cen. Děkuji také všem přítomným
dospělým za pomoc a přátelskou spolupráci. Tak zase za
rok: „Petrův zdar“!
Vedoucí rybářského kroužku – Mgr. Martin Moravec
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Myslivecký spolek Borohrádek
ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI – MYSLIVECKÝ DEN

Tradice “ Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody “
vznikla v České republice v roce 1959. Ne nadarmo byl
vybrán červen jako měsíc myslivosti, neboť období
přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího
růstu vegetace, je obdobím zrození nového života
v přírodě.
Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý lov zvěře, jak si
stále ještě dost lidí myslí, ale je to především péče o zvěř a
velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na
ochranu nových životů, pečujeme o klid v přírodě,

bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní
prostředí zvěře. Myslíme na dostatečné zabezpečení krmiv
pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita,
ale především kvalita a rozmanitý sortiment krmiv.
A abychom dokázali v našem mysliveckém spolku
Borohrádek táhnout za jeden provaz a správně utužili
kolektiv, pořádáme již několik let v měsíci červnu
společenskou akci s názvem „Myslivecký den“.
Ne jinak tomu bylo i v sobotu 18.6.2016. Vše začalo již
tradičně na rychnovské střelnici, kde nás ve 13 hodin
přivítal pan správce a náš člen v jedné osobě Ing. Otakar
Šrámek. Po poučení o bezpečném zacházení se zbraněmi,
vysvětlení pravidel a rychlém rozlosování jsme začali
soutěžit v brokových disciplínách střelby na asfaltové

terče = skeet a trap. V každé jsme se pak snažili svými
výstřely trefit 15 terčů (asfaltových holubů). Počasí nám
přálo a s každým zásahem přibývalo i úsměvů na tvářích
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střelců. Po ukončení závodů jsme se přesunuli do hasičské
Boudy v Čermné nad Orlicí, kde mistři grilu Čestmír
Kliment a Pavel Komůrka začali servírovat lahodné
steaky, které nám připravil a naložil Jarda Šturm. I pivo
bylo jako křen, a tak započalo příjemné přátelské posezení
s kamarády, hosty a rodinnými příslušníky. Následovalo
vyhlášení výsledků, předání diplomů a drobných cen.
Družná, pohodová zábava prokládaná mysliveckou
latinou, dobrým jídlem a pitím se protáhla do pozdních
nočních hodin.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník.
Myslivosti zdar!
Z výsledkové listiny:
SKEET:
1. Mgr. Martin Moravec
2. Ing. Otakar Šrámek
3. Radek Loufek
TRAP:
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Radek Loufek
3. Václav Musil
KOMBINACE (SKEET + TRAP):
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Mgr. Martin Moravec
3. Radek Loufek
za Myslivecký spolek Borohrádek
– jednatel Mgr. Martin Moravec

IV. sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje v Borohrádku
Město Borohrádek se začátkem roku 2016 rozhodlo
převzít štafetu pořádání Sportovních her seniorů od města
Skřivany a pokračovat v této tradici i IV. ročníkem. Byla

by škoda, kdyby tato akce, jíž se v předchozích ročnících
účastnilo mnoho seniorů, kteří se chtějí sejít a změřit síly
v různých sportovních disciplínách, zanikla.
Velkou oporou pro pokračování her seniorů byla paní
Hana Svobodová, které měla bohaté zkušenosti z pořádání
předchozích tří ročníků. Tato velmi vstřícná, aktivní a
energická dáma se je snažila předat pořadatelům. Velký
obdiv patří všem členům přípravného výboru, kteří
věnovali svůj volný čas přípravě jednotlivých disciplín,
jejich pravidlům a přípravě organizace celé akce.
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IV. sportovní seniorské hry se konaly ve středu 8. června
2016. Do Borohrádku se sjelo 341 seniorů ze 17
seniorských organizací Královéhradeckého kraje.

Prezence, slavnostní zahájení a předávání cen se
odehrávalo v místní sokolovně. K výborné atmosféře zde
při zahájení přispěli žáci Základní umělecké školy
z Týniště nad Orlicí a odpoledne vyčerpané účastníky
povzbudila Skautská kapela z Hradce Králové.
Soutěžilo se na pěti stanovištích a síly se měřily ve
dvanácti disciplínách. Na antuce se hrál nohejbal, na
fotbalovém hřišti se házelo rybářským prutem a soutěžilo
v pétanque. V prosluněném parku u městského úřadu se
odehrála soutěž v discgolfu. U sokolovny probíhala
střelba na florbalovou branku, ze vzduchovky a házení
šipek. Centrem pěti disciplín byla základní škola T.G.

Masaryka, kde se konal běh na 200 m, turnaje
v přehazované, flaškované a ruských kuželkách.
Škola podpořila tuto akci vyhlášením ředitelského volna a
učitelé a žáci se podíleli na zajišťování mnoha soutěží.
Školní kuchyň byla základnou pro zajištění obědů pro
sportovce.
Senioři soutěžili ve třech kategoriích – do 70 let, 71 – 80 a
nad 80 let. Jejich sportovní nasazení lze jen obdivovat a
patří jim velké uznání bez ohledu na to, kolik medailí
získali.
Hlavní finanční podporu seniorských her ve výši 60.000,Kč poskytnul Královéhradecký kraj a byli jsme rádi, že
záštitu nad nimi převzal pan Josef Lukášek, radní
Královéhradeckého kraje, který má vřelý vztah k našemu
městu. Pozvání na hry přijal i hejtman Královéhradeckého
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kraje pan Lubomír Franc, který náročný pracovní den
zakončil v Borohrádku, aby pozdravil všechny soutěžící.
Město Borohrádek vyčlenilo ze svého rozpočtu částku
10.000,- Kč a téměř stejnou částku věnovali sponzoři.
Všem patří velké poděkování za podporu.
Poděkování patří Základní škole T. G. Masaryka,
Domovu důchodců v Borohrádku, všem organizacím –
ASPV Borohrádek, TJ Sokol Borohrádek, TJ Lokomotiva
Borohrádek, Mysliveckému spolku Borohrádek, MO
Českému rybářskému svazu Borohrádek, které se zapojily
do přípravy pořádání her, rozhodčím a jejich
pomocníkům, kteří zajišťovali jednotlivé disciplíny po
organizační stránce i po stránce zápisu výsledků, všem,
kteří byli ochotni zapůjčit sportovní náčiní pro některé
disciplíny a také těm, kteří na stanovištích zajišťovali

občerstvení soutěžících.
I přes veškerou snahu se pořadatelé nevyhnuli chybám
začátečníků. Ty však posunou pořadatele o kus dále –
k přípravě jubilejního – pátého ročníku sportovních
seniorských her. Vždyť hlavním cílem bylo vytvořit
zázemí a dobrou atmosféru pro seniorské sportovce,
představit jim naše město a sportoviště, kde si mohli
s chutí zasportovat. A nelze jim než závidět s jakým
elánem a sportovním duchem přistupují k soutěžení a
dovedou se radovat z dosažených úspěchů a úspěchů
celého mužstva.
Obdiv patří i seniorům z Borohrádku, kteří sestavili
mužstvo o krásném počtu 39 sportovců. Mnozí dosáhli
krásných úspěchů a patří všem gratulace!
Poděkování patří také sponzorům za pomoc při realizaci
této akce
Stavitelství KAŠPAR s.r.o.,
Autodoprava ROMAN SCHROM,
LBORO s.r.o.,
BIOTEC, a.s.,
AVEPO s.r.o.,
MUDr. Jaroslav Čepelka,
MUDr. Milena Ulbrichová,
MUDr. Helena Štefanová,
Trafika Stanislav Florián,
Pekárna BEAS Lično,
Pekárna Na plechu, PFERDA z.ú.,
ODEKO s.r.o.,
AD MACH s.r.o..
/MěÚ/
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Pohádkový les Veliny 2016
Vážený pane starosto,
vážení zastupitelé města Borohrádek,
dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za
finanční podporu akce „Pohádkový les Veliny 2016“.
Letos to byl již pátý ročník a zájem návštěvníků z
okolních obcí a měst neustále stoupá. Letos „ Pohádkový
les“ navštívilo 720 dětí a rodičů a akce již dávno přesáhla
hranice regionu Holicka. Zaznamenaly jsme návštěvníky z
Prahy, Olomouce, Brna, Liberce atd. Jsme přesvědčeni, že
se jedná o velice kvalitní akci a těší nás Vaše podpora.
Poděkování patří také MO ČRS Borohrádek, který nám
poskytl parkovací plochy na svém pozemku. Bez Vaší
pomoci by zaparkovat 225 automobilů nebylo možné a
spousta zájemců by akci vůbec nenavštívila a to by nám
bylo velice líto. Děkujeme za spolupráci. Do akce se
zapojili také členové SDH Borohrádek, kteří předvedli
velice zajímavou ukázku požární techniky, a tím
zpropagovali svoji činnost ve prospěch nás všech. Luďku,
děkujeme Tobě a tvé partě. Naši akci již dlouhodobě
finančně podporuje také společnost SECA Borohrádek, a
to nás velice těší. Rád bych dodal, že naším mottem od
založení akce v roce 2012 je nezištnost a práce ve
prospěch našich dětí. Akci zabezpečuje přibližně 70 lidí
na základě dobrovolnosti. Nejmladší „hejkalce“ bylo pár
měsíců. Děkujeme vedení společnosti za finanční
podporu. Letos nás také finančně podpořila společnost
Lumius Borohrádek pana Miloně Vojnara. Jsme velice
rádi, že se najdou další společnosti, které jsou ochotné
podporovat akci pro naše nejmenší, a také Vám patří náš
dík. Slibně se také rozvíjí spolupráce se ZŠ Borohrádek.
Filmový kroužek pod vedením pana učitele Přibyla a
redaktorky Martiny Krejčíkové nám minulý rok natočili
dokument o pohádkovém lese, který se vysílal na dětském
kanálu ČT. Letos to bohužel nedopadlo z důvodu aktivit
ZŠ v zahraničí. Na základě jednání s paní ředitelkou Mgr.
Přibylovou je spolupráce v příštím roce možná.
To samé platí i pro SRPŠ Borohrádek, který letos vyslal
do akce masku zebry a hrocha.
Jak jsem v úvodu konstatoval, akce se bude nadále
rozrůstat. První ročník nás navštívilo 350 lidí, příští rok
očekáváme přibližně 800 návštěvníků. Bude to z pohledu
organizace náročnější, ale doufám, že to opět zvládneme
ku prospěchu našich dětí a s Vaší podporou.
V případě, že se najdou dobrovolníci, kteří by rádi
pomohli, jenom to uvítáme. Děti jsou naše budoucnost!
Děkujeme všem.
S pozdravem Arpád Molnár, předseda Občanského
sdružení obce Veliny

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Klicperovo divadlo
Posledním letošním představením v rámci předplatného
byli dne 24. 5. Tři mušketýři v úpravě Davida Drábka. Po
skončení představení jsme si mohli prohlédnout nejen
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zákulisí, ale ocitli jsme se i na jevišti hradeckého divadla
mezi kulisami představujícími královské francouzské
zahrady.
Stalo se již pěknou tradicí v závěru školního roku
navštívit se žáky 9. ročníku ještě jednou divadlo.
Tentokrát se jednalo o zdramatizovaný román Pěna dní
francouzského autora Borise Viana. Divadelní zpracování
nevšedního milostného příběhu se všem líbilo.
Sociometrické šetření
Ve spolupráci s PPP Královéhradeckého kraje se 26. 5.
uskutečnilo v 5. třídě sociometrické šetření, jehož cílem
bylo zmapovat vztahy ve třídě a získané informace využít
nejen při rozdělování kolektivu na počátku nového
školního roku.
Zaměstnání s předškoláky
Dne 6. 6. se uskutečnilo letošní poslední společné
zaměstnání s předškolními dětmi z borohrádecké MŠ,
jehož tématem byla hudba.
Běh pro Afriku
Dne 24. 6. se uskutečnil již 3. ročník charitativního Běhu
pro Afriku, akce na podporu výstavby další české školy

v Africe. Běželo se opět v blízkosti splavu a opět bylo
teplo. Tentokrát nám počasí přálo až moc a sportovci se
museli vypořádat s velikým horkem. Všichni účastníci si
zaslouží obrovskou pochvalu. Za horkého počasí běželo
ještě více sportovců než v předchozích letech. 122 běžců
urazilo 627 km! Nejvíce koleček (1 kolečko = 1 100 m)
zvládli uběhnout Michal Vencl (10 okruhů), Daniel Kopsa
(9 okruhů) a 8 koleček uběhl Adam Fresser, Radek Vlašič,
Tomáš Grulich, Patrik Vilímek, Daniel Homolka, Lukáš
Sazima, Tomáš Fuchsa, Jakub Tocháček, Marek Liška,
Marek Sazima a dokonce i dívka z 6. třídy Kristýna
Novotná!
O získané finanční částce budeme informovat na školním
webu.
Setkání v rámci projektu Challenge! v Polsku
ZŠ TGM Borohrádek společně se školami z Polska,
Portugalska, Chorvatska a Turecka pracuje v rámci
programu Erasmus+ na projektu s názvem Challenge as a
Modern Pedagogical Tool (Výzva jako moderní
pedagogický nástroj). Žáci a učitelé všech zapojených
škol během školního roku plnili různé výzvy jednak ve
svých zemích a rovněž společně při dubnovém setkání v
Borohrádku a poté v červnu v polské Radomi.
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Program připravený polskými kolegy byl bohatý. Úvodní

den projektového setkání byl ve znamení představení
partnerské školy. Žáci a učitelé ze zahraničí si prohlédli
učebny, obdivovali jejich vybavení a zhlédli vystoupení
místních žáků s názvem Poland in a Nutshell (Polsko
v ořechové skořápce). Diváci putovali po Polsku
v doprovodu radomských školáků, kteří osobitým
způsobem ztvárnili zajímavé příběhy z historie země či
přiblížili místa lákající nás jako turisty. Odehrál se před
námi příběh o krakovském drakovi, navštívili jsme
festival v Sopotech, přístav Gdaňsk, Wroclaw i Poznaň.
Velký úspěch sklidily radomské roztleskávačky.
Navštívili jsme i radnici, kde nás přijal viceprezident
města mající ve své gesci školství. Radom dává ze svého
rozpočtu do školství velké množství financí, což je vidět
na vnitřním vybavení škol, na venkovních hřištích či
venkovních úpravách školních budov.
První výzvou, kterou měli žáci pracující v mezinárodních
týmech zvládnout, byla tvorba krátkého filmu. S prací
žákům pomáhal polský odborník a některým skupinkám
se film skutečně vydařil. Úspěšná byla kulinářská výzva
realizovaná v malé rodinné restauraci. Žáci rozdělení opět

do mezinárodních týmů měli za úkol připravit polské
pierogi – taštičky plněné jahodami. Pod vedením
majitelky restaurace žáci zvládli přípravu těsta, přípravu
ovoce i samotné vykrajování taštiček, do kterých dávali
jahody. Hotové pierogi už zbývalo jen uvařit a servírovat
se zakysanou smetanou.
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Žáci byli nadšeni i z dalších výzev – bowlingu,
basketbalu, zvládnutí techniky roztleskávaček či z honby
za pokladem připravené v krásném prostředí skanzenu Vsi
Radomské.
Ke všem mezinárodním setkáním patří rovněž poznávání
dané země. Navštívili jsme Varšavu, kde jsme zahájili
prohlídku v Paláci kultury a vědy, nejvyšší budově
Polska. Naše kroky vedly rovněž k soše F. Chopina a dále
parkem, který nese stopy po posledním polském králi
Stanislavovi, jenž miloval antiku a nechal mimo jiné
v parku vybudovat antické divadlo. Procházku po Varšavě
jsme ukončili v její nejstarší části.

Líbilo se nám i v historickém městečku Kazimierz Dolny,
kde i přes nepřízeň počasí bylo mnoho turistů. Toto místo
je známé nejen svojí nádhernou renesanční částí, ale
vzhledem k příznivému klimatu ho vyhledávají i osoby
s dýchacími problémy.
Naši hostitelé nám představili i Radom mající 300 tisíc
obyvatel. Prohlédli jsme si jak historické budovy, tak i
moderní část města. Využili jsme i pozvání do místní
umělecké školy a jedné z radomských mateřských škol.
Všichni zahraniční žáci byli ubytováni v polských
rodinách. Mohli tak poznat způsob života našich sousedů
skutečně důkladně – takovým způsobem, který cestovní
kancelář těžko může zajistit. Všichni se snažili o praktické
využití znalostí angličtiny, naši žáci si mohli v rodinách
pomoci i češtinou.
Již v Borohrádku se uskutečnila společná akce všech
zahraničních účastníků, hostitelských rodin a pracovníků
školy. Podobné setkání proběhlo závěrečný den i
v Radomi, v nedalekém skanzenu Wsi Radomskiej. Bylo
příjemné pozorovat, jak po týdnu spolu všichni přirozeně
komunikují, jak se zahraniční studenti sžili se svými
hostitelskými rodinami, jak všichni mezinárodní setkání
kladně hodnotí. Žáci tu i soutěžili, tancovali a došlo i na
výměnu triček mezi školami. Připravit originální potisk
trička bylo další výzvou, na které začaly zapojené školy
pracovat již na dubnovém setkání v Borohrádku. V polské
Radomi došlo na jejich hodnocení, porovnávání a výměnu
– každá země si odvezla tričko svých zahraničních
partnerů.
Součástí projektové práce v Polsku bylo i jednání
koordinátorů projektu a dalších zapojených učitelů. Vedle
hodnocení dosavadního průběhu mezinárodní spolupráce
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byla věnována pozornost nejbližšímu setkání, které se
uskuteční v září v Portugalsku, a otázce setkání
v Turecku. Vzhledem k bezpečnostní situaci v této zemi
se všichni partneři dohodli na zrušení této mobility.
Náhradou bude projektové setkání na jaře 2017 konané
opět v Borohrádku. Z naší školy bude naopak moci
vycestovat navýšený počet žáků do Portugalska a
Chorvatska. Dvouletá mezinárodní spolupráce bude
ukončena v červnu 2017 v chorvatském Šibeniku.
Iva Přibylová
Projektové setkání je dobrá zkušenost. Kdybych měla
možnost znovu se do projektu zapojit, určitě bych to
udělala. Naučíte se nová slovíčka jak v angličtině, tak i
v jiném jazyce. Seznámíte se s novými lidmi a najdete si
kamarády mimo Českou republiku. Toto projektové
setkání v Polsku bylo super. Příjemní rodiče i lidé, kteří se
o nás starali. Kolektiv, který jsme si vytvořili, byl super.
Všichni byli přátelští. A hlavně to je životní zkušenost kdo budete mít takovou příležitost určitě jí využijte - něco
se přiučíte.
Jana Rampasová, 9.B
Setkání v Polsku bylo velmi dobré, všichni zahraniční
účastníci i hostitelské rodiny byli hodní a velkorysí. Když
by se mi taková možnost znovu naskytla, tak bych ji
okamžitě bez rozmýšlení přijala. Potřebujete tu hodně
anglický jazyk, ale také se toho hodně naučíte. Je to dobrá
zkušenost. Doporučila bych to každému, koho bych
potkala. Domluvili jsme se všude, vždy a snadně. Nejvíc
se mi líbilo, když jsme byli ve Varšavě. Byla sice velká,
ale nikdo se neztratil a všem se hlavní město líbilo.
Radom je také krásné město a doporučuji vám ho
navštívit.
Kristýna Novotná, 6.A
Název celého projektu je Challenge!, což v překladu
znamená výzva. Všechny výzvy, které jsme měli za úkol
splnit, byly skvělé a zábavné. Tentokrát bylo hostitelskou
zemí Polsko, které připravilo hned čtyři výzvy - přípravu
a následné uvaření taštiček s jahodami, bowling, cestu za
pokladem a vytváření animovaného filmu. Všechny tyto
výzvy pro nás byly velice přínosné. Zdokonalili jsme se
ve výslovnosti anglického jazyka, seznámili se s novými
lidmi, kteří se stali našimi přáteli, a poznali krásná a
zajímavá místa v Polsku. Tento projekt hodnotím velice
kladně a doufám, že se všichni ještě někdy setkáme. Všem
bych přála, aby měli možnost se do podobných projektů
zapojit. Je to vážně super!
Martina Krejčíková, 9.A
Toto setkání se mi velice líbilo. Jsem moc ráda, že jsem
dostala možnost se do projektu zapojit. Nejvíc se mi líbila
kulinářská challenge, kdy jsme se rozdělili do
mezinárodních týmů, a museli jsme uvařit tradiční polské
jídlo. Bylo to velmi vtipné, protože nikdo z nás nikdy
polské jídlo nevařil. Museli jsme sami udělat těsto,
vyválet ho, nakrájet jahody, vytvarovat a naplnit taštičky a
nakonec uvařit. Výsledné jídlo jsme pak servírovali a
snědli. Mně toto polské jídlo hodně připomnělo naše
jahodové knedlíky. Doufám, že se někdy ještě do
nějakého projektu zapojím. S ostatními národy jsme se
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hodně skamarádili. Když jsme odjížděli, skoro všichni
měli slzy v očích, protože je velmi těžké rozloučit se s tak
dobrými kamarády.
Eliška Zahajská, 6.B
Červnový pobyt v Polsku se mi velmi líbil, i když jsem se
ze začátku trochu bála, v jaké budu rodině, jaký tam bude
pro nás připravený program a jaké tam budou děti. Ve své
rodině jsem byla velice spokojená, byla tam příjemná
atmosféra a velmi milí lidé. Dá se říct, že jsem se cítila
jako doma. Co se týče programu a účastníků, myslím, že
vše mělo dobrou úroveň. Žáci ze všech pěti zemí byli až
na výjimky přátelští, zábavní a komunikativní. Program
byl dobře vymyšlený, viděli jsme plno zajímavých věcí,
užili jsme si spoustu zábavy a snad jsme se i něčemu
dobrému naučili. S tímto setkáním jsem opět velice
spokojena a doufám, že se takového projektu budu moct
znovu zúčastnit v dalších letech.
Anna Dolková, 9.B
Nejvíce z celého projektu se mi líbilo, že jsme při všech
výzvách pracovali ve smíšených týmech. Je to podle mého
názoru dobré jak pro rozvoj anglického jazyka, tak i pro
práci v kolektivu. Musíme spolu více komunikovat a
pomáhat si. Získal jsem opět nové přátele. Projektové
setkání by mohlo trvat déle, protože bychom se lépe
poznali a měli na sebe více času. Nejvíce jsem si asi
rozuměl s Portugalci.
Tomáš Urbánek, 9.A
Projektové setkání v Polsku se mi velice líbilo. Poznala
jsem tak nové kamarády, kulturu a tradice. Bydlela jsem
v rodině, která byla velice milá a příjemná. Nejvíce se mi
líbilo, jak jsme byli rozděleni do týmů, když jsme
například vařili tradiční polské jídlo nebo jsme tvořili
animovaný film. Navštívili jsme například Varšavu,
skanzen, šli jsme navštívit místní uměleckou školu a
jiných spoustu zajímavých míst. Byl pro nás připraven i
turnaj v bowlingu. Poslední den byl nejhorší, všichni jsme
se museli rozloučit. Všem bych určitě tenhle projekt
doporučila.
Natálie Nejedlá, 9.A
Na ekofarmě v Bozeticích
V tomto školním roce jsme již podruhé navštívili

ekofarmu Bozetice. Poprvé na podzim roku 2015 a
podruhé v červnu 2016. Tentokrát jsme šli do ekofarmy s
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jasným cílem - majitelům trochu pomoci jako poděkování
za podzimní vřelé přijetí.
Majitelé nám ukázali farmu a povyprávěli o tom, čím se
zabývají a jaká úskalí jsou spojena s provozem farmy.
Viděli jsme krávy s telaty, slepice i prasata. Fascinovalo
nás, že pan majitel rozpozná každou krávu a říká jim
jmény. Následně jsme se seznámili i s rostlinnou
produkcí. Na ekofarmě pěstují nejrůznější biozeleninu,
bylinky a obilniny. A konečně nastal čas pro naši
výpomoc. Vytrhávali jsme plevel v řádcích s chrpou. Po
práci nás čekala příjemná odměna v podobě občerstvení.
Všichni jsme byli spokojeni.
Dlouho jsem nepotkala takové lidi, jako jsou majitelé
ekofarmy Bozetice. Je vidět, že farmaření je jejich
koníčkem.
Velké díky a rádi Vás zase navštívíme.
Karolína Prouzová
Z Borohrádku do Silicon Valley
Žáci 6. B ZŠ TGM v Borohrádku poslali krajanům (žáci ve
věkové skupině 7-11 let) do Czech School of California
skládanky, křížovky a hravé pexeso na vyjmenovaná slova.
Děti tak navázaly na „Pozdrav z Borohrádku do
Kalifornie“, který natočily minulý rok děti čtvrté a šesté
třídy.
Vytvořili jsme křížovky, skládanky a doplňovačku pro
malé žáčky. Také se nám povedlo vymyslet hravé pexeso,
se kterým si naši kamarádi procvičí vyjmenovaná slova.
Skládanky (přesmyčky slov) odkazují na české reálie,
nezapomněli jsme tak na Bertramku nebo Litomyšl. Na
vše jsme použili barevné papíry, bílé čtvrtky, fixy a
pastelky.
Také jsme se museli seznámit s úpravou obálky do
zahraničí (jak správně napsat adresu do USA). Proto jsme
si vyhledali na webových stránkách České pošty, jaké
náležitosti musí mít adresa odesílatele a adresa příjemce
na obálce.
Doufáme, že naše výtvory zaujmou a potěší naše přátele
v Silicon Valley.
Barbora Faltová, David Ribár, 6. B
Czech School of California se nachází v kalifornském
Palo Altu. Protože v této oblasti sídlí většina
technologických a počítačových firem (Facebook, Twitter,
Google, Apple, Adobe, Hewlett-Packard), míří sem naše
české rodiny se svými nápady dobýt svět digitálních
technologií. Díky tomu má dnes škola přes 100 žáčků na
prvním i druhém stupni. Ze spolupráce s Českou školou
v Kalifornii máme radost, protože nám pomáhá hledat
odpověď na otázku, jaký význam má mateřský jazyk
v životě každého z nás.
Jan Mareček
(pozn. Silicon Valley: Křemíkové údolí je přezdívka
podle chemického prvku silicium-křemík, který se
používá na výrobu křemíkových mikročipů do PC)
Pasování na čtenáře
Letošní pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo na
Městském úřadě v Borohrádku v úterý 14. června. Děti
přivedly jejich třídní učitelky Hana Horynová a Soňa
Štěpánková. Každý malý čtenář musel předvést, jak se
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naučil během tohoto školního roku číst. Na čtenáře je
pasoval pan král Mgr. Martin Moravec a královna Hana

Sedláková. Pan starosta popřál dětem, aby se pro ně knihy
staly kamarády na celý život, a na památku si děti odnesly
čtenářské průkazy a pamětní listy.
Děkujeme mnohokrát za dojemnou atmosféru a za
příjemně strávené dopoledne.
Soňa Štěpánková

Církevní základní škola
Lesní pedagogika
Určitě by byla škoda nevyužít k výuce o přírodě krásné
borohrádecké lesy. Proto jsme letos požádali správce
borohrádeckých lesů z Vysokého Chvojna, zda by děti
neseznámili s významem lesa a životem v něm. Na
stanovištích jsme se zájmem naslouchali zajímavému
vyprávění lesníků o lesním škůdci - lýkožroutovi
poznávali druhy stromů, rozeznávali hlasy zvířat, které
nám předváděl student Střední lesnické školy v Trutnově
a povídali si o významu dřeva v našem životě. Učení v
přírodě děti bavilo a my děkujeme správcům lesů
z Vysokého Chvojna za zajímavé dopoledne, které pro nás
připravili.
Filharmonie Hradec Králové
3.6. jsme využili nabídky Filharmonie Hradec Králové a
vyjeli na výchovný koncert „Království zlatého slunce“.
Koncert dirigoval a moderoval pan dirigent Miloš
Machek. Pohádka o začarovaném království, kde zvítězí
dobro pomocí hudby a skladeb světových mistrů Haydn,
Mendelsson, Verdi, Smetana, Nedbal aj., se nám všem
opravdu moc líbila.
Dopravní výchova
Ve čtvrtek 16.6. jsme odjeli do Rychnova n. K. na
dopravní hřiště. Žáci se zde rozdělili do několika
družstev, půjčili si kola,nasadili si přilby a začali postupně
plnit úkoly na jednotlivých stanovištích. Postupně si
vyzkoušeli jízdu zručnosti, slalom, projetí mezi
překážkami, jízdu s držením jednou
rukou, přemisťování předmětů za jízdy, různé otočky a
přesné zabrzdění. Na dopravním hřišti s křižovatkami a
dopravními značkami si všichni postupně zkusili jízdu s
přesným dodržováním pravidel silničního provozu, kdy se
museli řídit dopravními značkami. Pokud někdo udělal
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chybu, bylo mu odborníkem vysvětleno, jak si měl
počínat správně.

Žáci čtvrté třídy skládali písemný test, po jeho zdárném
vyplnění obdrželi "průkaz cyklisty". Všem se na
dopravním hřišti líbilo, připomněli si pravidla silničního
provozu, zajezdili si zábavnou formou na kolech a už se
určitě těší na další návštěvu.
Školní výlet
Letos jsme školní výlet pojali naučně i zábavně. Úterní

Olympijský běh
Ve středu 22. června odstartoval prostřednictvím Českého
rozhlasu Radiožurnálu přesně v 10,00 T-Mobile
Olympijský běh. Díky podpoře olympioniků i partnerů
běhu bylo letos odstartováno s historicky největším
startovním
polem
běžců. Účastnilo se 52
000 sportovců!
To, že olympijská
myšlenka
žije,
potvrdili i naši žáci,
kteří
běželi
s
obrovským nasazením,
elánem a chutí. Emil
Zátopek,
který
je
letošní
inspirací
olympijské
kolekce
Českého olympijského
týmu pro OH v Rio de
Janeiru měl krásné
motto:
"Nemůžeš?
Přidej!" To se stalo i naší školní výzvou, která se linula
celými Olympijskými hrami CZŠ 2016.
Sportovní den tří škol
Tradiční akci na konci školního roku tentokrát pořádala
ZŠ v Čermné n. O. Díky perfektní organizaci si děti
zasoutěžily na deseti stanovištích a poměřily své síly ve
vybíjené a fotbale. Spolu se Žďárováky a Čermeňáky
jsme se během celého dopoledne průběžně posilňovali
výtečným občerstvením. Putovní pohár za celkové
vítězství jsme tentokrát předali do Čermné, putovním
slonem za vybíjenou se budou těšit také v Čermné a
malým pohárem za fotbal se můžeme chlubit my. Příští
školní rok nás uvítají ve Žďáru, kam se už teď těšíme.
Olympijské hry v CZŠ
Poslední týden se v naší škole nesl ve znamení

dopoledne patřilo dvěma dámám z krňovického skanzenu.
Děti se od nich dozvěděly spoustu užitečných informací o
životě nejen na venkově. Věděli jste třeba, že mýdlo
vyráběli již před 5tisíci lety? Nebo jak voní surová vlna?
My jsme ve skanzenu zažili kromě prohlídky i cestu na
voze taženém koňmi. Odcházeli jsme ve dvanáct hodin s
vlastnoručně vyrobeným mýdlem nebo pestrobarevným
ptáčkem z vlny a plni nevšedních zážitků. Děkujeme
pracovnicím za laskavé přijetí a příjemně strávený čas.
Přesun autobusem z Krňovic do Hradce Králové netrval
dlouho. Většina dětí by vám ale tvrdila opak, protože
nedočkavost prodlužuje čas... Kdo by se však netěšil do
Tonga-zábavného centra pro děti? Při pohledu na
skluzavku, prolézačky, skákací hrady, koloběžky a
vozítka hlad, žízeň i únava rázem zmizely. Spokojené a
vyřáděné děti si výlet velmi pochvalovaly.
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Olympijských her. Na začátku her jsme se přenesli do
dalekého Řecka na poloostrov Peloponés, kde jsme byli
svědky toho, že i bohové mají své problémy a občas se
nemohou shodnout. Slavnostní zahájení proběhlo za
zvuků olympijské hymny, žáci nastupovali pod vlajkami
našich sousedních států a České republiky. Každý "stát" si
zvolil svého vlajkonoše a měl stejné týmové oblečení. Po
slavnostním olympijském slibu byl zapálen olympijský
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oheň, vypustili jsme holubice míru a hry mohly začít.
Jednotlivé státy soutěžily ve sportovních disciplínách,
byly ověřovány jejich vědomosti a zručnost. Po celou
dobu jsme sledovali, zda se všichni drží olympijských
zásad a hrají opravdu fér. Při slavnostním ukončení celého
ceremoniálu byly dětem předány krásné odměny, diplomy
a ocenění. Na tento týden budeme určitě v srpnu při
skutečné olympiádě znovu vzpomínat.
Spaní ve škole
Jak se objeví v červnovém zpravodaji heslo „SPANÍ VE
ŠKOLE“, všem dětem se rozzáří očka, protože vědí, že se
blíží konec školního roku. Spaní ve škole – to je impulz
zažít dobrodružství, vyřádit se do sytosti, být celou noc
bez rodičů, prožít kopec legrace a možná i trochu strachu.
V úterý 28. června děti o ničem jiném nemluvily. Od rána
si nosily spacáky, karimatky, polštářky, deky a kopu
dobrot, aby neumřely do druhého dne hlady. Maminky a
babičky jim ještě napekly spoustu dobrot a sladkostí. Po
odpoledním programu si všichni žáci ve třídách připravili
spací koutky. Po obědě přišla paní policistka Zdena
Pálová z Městské policie v Týništi nad Orlicí a
pobesedovala s dětmi o dopravní výchově a bezpečnosti
na silnicích. Děti zúročily své znalosti z návštěvy DH
v Rychnově nad Kněžnou. Poté se děti nasvačily a vydaly
se na městské hřiště. Využili jsme antukové a plážové
sportoviště. Za propůjčení sportovních prostor moc
děkujeme. A večer, samozřejmě po lehké večeři, vypukla
zábava dle vlastního výběru, fantazii se meze nekladly. A
pak hajdy do spacáků!
Nejhorší však bylo to ranní vstávání, osobní hygiena,
snídaně a úklid. A to balení! Do úhledně sbalených
hromádek to dokázal naskládat bez pomoci málokdo. I
bez pohádky na dobrou noc se nám zdálo o prázdninách a
už se těšíme na spaní v roce 2017.
Na shledanou příští rok, školo!
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Besídka
V úterý 7. června 2016 paní učitelka Forejtková připravila

besídku pro maminky a přátele mateřské školy.
Nejmladší děti se představily pohybovým pásmem
doplněným písničkami a říkadly, děti starší pak zahrály
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netradiční pohádku o perníkové chaloupce plnou písniček,
vyprávění a spoustou zvířátek a postaviček. Na závěr pak
děti předaly maminkám srdíčka, která samy ozdobily.
Plavecký kurz
Ve čtvrtek 23. června 2016 absolvovalo 30 dětí z
Mateřské školy Borohrádek poslední 10. lekci v
plaveckém bazénu ve Vysokém Mýtě pod vedením
zkušených lektorů. Každoroční plavecké kurzy jsou v naší
mateřské škole již tradicí, která bude pokračovat i na jaře
2017.
Iva Jehličková
Na zámku a v podzámčí…
Zdálo se, že to bude den jako každý jiný, ale 1. června
ráno jsme se sešli trochu nezvykle naladěni. Pro mnohé
děti to byl jejich teprve první či druhý výlet do neznáma
v mateřské škole. A jak známo, neznámo je tajemné a

podivuhodné, a tak se v očích mnohých dětí zrcadlila
nejedna otázka: A bude tam na tom zámku královna,
princezna, nebo král? A bude ten zámek jako z té
pohádky, co jsme si ji společně četli? A mají tam nějaké
sluhy? A nebude to dlouho trvat? A pojedeme kočárem?
No, realita byla ještě krásnější, alespoň podle
spokojených reakcí dětí. Od školky jsme vyjeli autobusem
(ten měl koňských sil za několik spřežení) a na nádvoří
častolovického renezančního zámku jsme byli skoro tak
rychle, než by se otočilo kouzelným prstenem…a
potom…potom…nás přivítala……naše průvodkyně, která
se dětem ochotně věnovala a výklad přizpůsobila jejich
věku. Ze zámku jsme se odebrali do zámecké zahrady a
děti obdivovaly a krmily zvířata v místní minizoo. A

potom…potom byl čas se odebrat do podzámčí, kde na
nás již čekal oběd v místní restauraci Beseda. Nakonec
ještě přišla sladká tečka v podobě zmrzliny. Některé děti
si ještě stihly vyzkoušet dětské hřiště v zámeckém parku a
program Dne dětí byl téměř u konce.
Monika Dlabolová
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Ve středu 25.5.2016 se uskutečnila ve III. třídě MŠ jarní
besídka pro rodiče a přátele školy. Děti vystoupily
s připraveným programem básniček, písniček a tanečků.

Témata „JARO“, „POHÁDKY“ a „MAMINKA“ doplnily
rekvizity, obrázky k tématům, kytarový doprovod a
nahrávky z CD. Na závěr vystoupení předaly děti
maminkám drobné dárečky, které pro ně samy vyrobily.
Návštěvníků byla plná třída a soudě podle potlesku
doufám, že se naše besídka všem líbila.
Libuše Nágrová

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Borohrádecký úspěch na největším zápasnickém
turnaji v České republice
Zápasnický oddíl TJ Sokol Hnidousy – Motyčín uspořádal

již 33. ročník turnaje mládeže v zápase řecko – římském a
volném stylu, Lidice – Sokolský pohár 2016, který se
konal 21. a 22. 5. 2016 ve sportovní hale v Kladně.
Tohoto významného turnaje se zúčastnilo 324 závodníků
z 31 oddílů z 8. států. Mezi těmito závodníky byla i
šestice závodníků z Borohrádku. Tato šestice se rozhodně
na tomto významném turnaji neztratila a pět z nich si
vybojovalo medaili!!! V té nejlehčí váhové kategorii do
22 kg přípravka „B“ obsadili HEMELÍK Vojtěch 2. místo
a jeho brácha Tomáš - 3. místo. Ve váze do 25 kg obsadil
ŠKOP Filip 3. místo a bronz rovněž získal ve váze 28 kg
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SEDLÁK Jakub. V této váze obsadil ještě 8. příčku
HLOUŠEK Dominik. Ve věkové kategorii mladší žáci a
váze 28 kg vybojoval UHNAVÝ Adam 2. místo. Trenéři
byli spokojeni nejenom s dosaženými výsledky na tomto
turnaji, ale pochvalu si zasloužili i všichni borohrádečtí
zápasníci za předvedenou bojovnost. Odměnou pro ně
nebyl jen zisk diplomů a medailí, ale i návštěva
kladenského plaveckého akvaparku.
Borohrádečtí zápasníci získali dva tituly – Mistr České
republiky
V sobotu 18.6.2016 se v Praze ve sportovní hale Jižní
město konalo Mistrovství České republiky mladších žáků
a žákyň v zápase ve volném stylu.
Do naší metropole odcestovala pětice borohrádeckých
zápasníků pod vedením trenérů Martina HEJNÉHO a
Karla JEDLIČKY.
Pět našich sportovců svádělo na žíněnce svá utkání a třem
z nich se podařilo vybojovat medaile. O tu nejcennější se
postarali ve váze do 28 kg UHNAVÝ Adam a ve váze do
47 kg SEMRÁDOVÁ Elén a tím získali pro borohrádecké
barvy i titul Mistr České republiky v zápase volný styl pro
rok 2016 v kategorii mladších žáků a žákyň.
Na stupně vítězů dosáhla rovněž RAKOVÁ Pavla, která
obsadila ve váze do 47 kg 3. místo. Od zisku stříbrné
medaile ji dělilo pouhých 20 vteřin, kdy nad svojí
soupeřkou vysoko vedla, ale v závěru udělala chybu, která
ji připravila o lepší umístění.
Na stupně vítězů tentokráte nedosáhl HEJNÝ Martin,
který ve váze do 47 kg obsadil 5. místo a ve váze 52 kg
ŠRÁMEK Petr, který skončil na 7. místě.
Tyto dobré výsledky zavazují k poctivému tréninkovému
úsilí, protože další turnaje budou brzo následovat. Již za
týden se odjíždí na tradiční mládežnický turnaj
do Meziboří, jež je jedinečný tím, že se zápasí ne
v tělocvičně, ale pod širým nebem.
Družstvo zápasníků vybojovalo stříbrný pohár
Posledním zápasnickým turnajem před prázdninami je již
tradiční Velká cena Meziboří, která se konala v sobotu
25.6.2016. Tohoto turnaje se každoročně účastní i
družstvo z Borohrádku, které letos neudělalo výjimku a
zúčastnilo se ho v počtu 11 zápasníků. Zvláštností tohoto
turnaje je, že se jako jediný turnaj v Čechách pořádá
venku pod širým nebem. Počasí letos přálo, a tak díky
velkým teplotám až 35°C závodníci dali za vděk
zavlažování na místním fotbalovém stadionu a pod
sprchou se často osvěžovali. V konkurenci xx závodníků
z xx oddílů se naši mladí sportovci neztratili a někteří
předvedli pěkná utkání. Tento turnaj probíhal v kategorii
přípravek, a tak plno trenérů, včetně těch borohrádeckých,
využili tohoto turnaje jako průpravu pro úplné nováčky.
Na nejvyšší stupeň vystoupali ve váze do 22 kg
HLOUŠEK Erik a ve váze do 28 kg SEDLÁK Jakub.
Stříbrnou medaili si z tohoto turnaje odvážejí ve váze do
22 kg HŮJA Lukáš a HEMELÍK Tomáš a bronz
vybojovali do 25 kg BÍLEK Jaroslav, do 28 kg ŠKOP
Filip a do 35 kg KRUPKA Martin. Pomyslnou
„bramborovou“ medaili, v tomto případě pěknou medaili
vyrobenou ze dřeva získali: ŠRÁMKOVÁ Aneta,
HEMELÍK Vojta, HLOUŠEK Dominik a HEJNA Václav.
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V soutěži družstev se našim závodníkům rovněž dařilo a
vyzápasili pěkný pohár za druhé místo.
V pondělí 27.6.2016 je pro zápasníky významný den.

– 1. místo v okresním přeboru rychnovska.
Po základní části skončili naši hráči na 2. místě a na
finálovém turnaji obsadili krásné 1. místo. Nutno dodat
v této kategorii jsme měli ještě jeden tým, který skončili
na 7. místě. Opět i zde zaslouží pochvalu oba týmy.
Největší bojovník: Grulich Matyáš, Janečková Natálie.
Nejlepší střelec: Grulich Matyáš
MLADŠÍ ŽÁCI

Nejprve se oslaví zisk stříbrného poháru, z kterého se
bude pít dětské šampaňské, pak jsou vybraní zápasníci
pozvaní panem starostou Borohrádku Mgr. Martinem
MORAVCEM na předání ocenění – „Nejlepší zápasník“
na Městský úřad Borohrádek a do třetice - jedná se o
poslední trénink před prázdninami, a tak při pěkném
počasí se „trénink“ odbude formou her na plážovém hřišti.
Touto cestou bychom chtěli popřát všem borohrádeckým
dětem pěkné vysvědčení, hezké počasí a plno příjemných
zážitků o prázdninách.
Radek Hemelík

TJ Lokomotiva Borohrádek

– 1. místo v okresním přeboru rychnovska
I v této kategorii naši hráči patřili k těm nejlepším na
rychnovsku a po zásluze obsadili 1. místo.
Nejlepší Hráč: Ribár David, Kopsa Daniel,
Nejlepší střelec: Ribár David
DOROST
– 2. místo ve skupině o umístění (Krajská soutěž
dorostu)
Zde bych chtěl pochválit opět celý tým, který se neztratil
ani v krajské soutěži a ve skupině o umístění obsadil
2.místo.

TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK – oddíl kopané
sezona 2015 – 2016

MUŽI I.B třída sk.H
– 7. místo v krajské soutěži o udržení

PŘEDPŘÍPRAVKA – tato kategorie byla letos založena a
je určena pro naše nejmenší hráče, kteří se s fotbalem
seznamují. Největší pokrok: Kocka Martin, Marková
Rozálie, Suchomel Jan. Největší pokrok mezi brankaři:
Marek Jakub
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
– 5. místo v okresním přeboru rychnovska.
Po základní části skončili naši borci na 3. místě a na
posledním turnaji obsadili krásné 5. místo, i když prohráli
jediné utkání. Pochvalu zaslouží celý tým. Největší
bojovník: Kapusta Sebastián, Forejtek Tomáš. Nejlepší
střelec: Kapusta Sebastián.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Zde je to smutné, ale nedokázali jsme udržet krajskou
příslušnost, a proto se po letech vracíme do okresu.
Vzhledem k věkovému průměru našeho týmu a ke
špatnému přístupu některých mladých fotbalistů si tento
pád zasloužíme. Doufám, že se poučíme a budeme dobře
reprezentovat Borohrádek i v okrese a někdy se vrátíme
do kraje. Jedinou pochvalu zaslouží hráči dorostu, kteří
nám pomáhali.
Tato sezóna patří opět k těm povedeným, co se týče
mládežnických týmů. Naše týmy patří už delší dobu
k lepším týmům v okrese.
Dorost se neztratil v krajské soutěži.
Muži bohužel spadli, ale jak říkám chleba levnější
nebude, tak proto jedeme dál. TJ Lokomotiva Borohrádek
touto cestou děkuje všem sponzorům za projevenou
přízeň,
Městu Borohrádek za podporu a těší se na další spolupráci
v další sezóně 2016 – 2017. Poděkování patří i všem
fanouškům, kteří nás chodí povzbuzovat na naše zápasy.
Těšíme se na vaši podporu a přízeň borohrádeckému
fotbalu. Podzimní sezona startuje v srpnu.
Sazima Radek
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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 25.8.2016.
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