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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 14. 9. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪Zápisy komise pro monitoring provozní bezpečnosti
stromů z venkovního šetření stavu stromů podél veřejných
komunikací a cest ze dne 11. 7. 2016 a 29. 9. 2016.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako dárcem
a Královéhradeckým krajem jako obdarovaným týkající
se pozemku p.č. 1039, ostatní plocha o výměře 580 m²,
v k.ú. Borohrádek a postupuje schválení této smlouvy
zastupitelstvu města.
▪Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem jako
dárcem a městem Borohrádek jako obdarovaným týkající
se nově označeného pozemku p.č 180/5 - trvalý travní
porost o výměře 580 m², v k.ú. Borohrádek odděleného
z pozemku p.č 180/1 - trvalý travní porost v k.ú.
Borohrádek a postupuje schválení této smlouvy
zastupitelstvu města.
▪Žádost na prodej části pozemku p.č. 185/2 v k.ú.
Borohrádek a postupuje ji k projednání zastupitelstvu
města s tím, že v současné době prodej nedoporučuje.
▪Požadavek ŘSD ČR a postupuje jej k projednání
zastupitelstvu města s doporučením parafovat prohlášení,
že vegetace není a nikdy nebyla ve vlastnictví města,
nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí soudu o vlastnictví
silniční vegetace obcí nebo o povinnosti ji udržovat a že
nebyla s ŘSD ČR uzavřena smlouva o údržbě této
vegetace.
▪Smlouvu č. Z_S24_12_8120053905 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie s firmou ČEZ Distribuce a.s. na stavbu:
Borohrádek,
Havlíčkova,
MĚSTO-přel.
VN3970
(přeložka VN Západní louka) a o úhradě nákladů
spojených s přeložkou, které nese město Borohrádek. RM
postupuje schválení této smlouvy zastupitelstvu města.
▪Žádosti ředitelky ZŠ TGM Borohrádek a ředitelky MŠ
Borohrádek o poskytnutí půjček a postupuje je
k projednání zastupitelstvu města.
Schvaluje
▪Cenovou nabídku firmy ŠINDLAR s.r.o., Hradec
Králové na zpracování Studie likvidace splaškových a
dešťových vod v místní části Šachov.
▪Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy
bez čísla popisného (průmyslový objekt) na pozemku p.č.
st. 931 v k.ú. Borohrádek.
▪Cenovou nabídku pana Ondřeje Matějky na ošetření a
pokácení stromů (dle předložené nabídky) a cenovou
nabídku pana Pražáka na frézování pařezů (dle předložené
nabídky).
▪Uvolnění částky na ošetření dřevin a frézování pařezů ze
schváleného rozpočtu města (veřejná zeleň).
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▪Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Dodávka elektrické energie pro Město Borohrádek a jím
zřízené příspěvkové organizace na období 2016 /2017",
ze dne 3. 8. 2016 a ukládá vyhlásit novou výzvu.
▪Smlouvu o dílo číslo 4/2016 k rámcové smlouvě č.
1/Borohrádek/2013 – Lesní družstvo Vysoké Chvojno
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem.
▪Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pro
pana Jiřího Malečka, Horní Ředice 289, v budově bez čp.
na pozemku p.č.st. 573 a část p.č. 573 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 420 m2 na dobu určitou od 1. 10. 2016
do 30. 4. 2017 za nájemné ve výši 8.400 Kč/měsíc+DPH a
pověřuje starostu podpisem.
Výtah z usnesení rady ze dne 6. 10. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪Předloženou žádost Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek na navýšení příspěvku na provoz ve výši
21.200 Kč a postupuje ji k projednání ZM s doporučením
schválit.
Schvaluje
▪Smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem Borohrádek
jako budoucím prodávajícím a Rostislavem Škopem,
bytem Voklik 776, 517 21 Týniště nad Orlicí jako
budoucím kupujícím ve věci Parcely č. 9 o výměře
1.255,968 m², která byla vymezena grafickou Situací,
zpracovanou pro akci Lokalita Západní louka Ateliérem
Macas v květnu 2016. Parcela č. 9 vznikla rozdělením
pozemku parc. č. 429/1, orná půda, a dále pozemku a
pověřuje starostu podpisem.
▪Předložený návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 562, ulice Kout. Nájemní smlouva se uzavírá na
základě pravidel pro poskytování bydlení na dobu určitou
od 16. 10. 2016 do 15. 10. 2018.
▪Nájemní smlouvu se společností SWIETELSKY stavební
s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Východ, Nádražní
486, Týniště nad Orlicí, IČ: 480 35 599, na pronájem části
pozemku p.č. 987/8 v k.ú. Borohrádek – ostatní plocha,
manipulační plocha v katastrálním území Borohrádek o
výměře 150 m2 na dobu určitou od 17. 10. 2016 do 30. 6.
2017 za nájemné ve výši 3.000 Kč+DPH a pověřuje
starostu podpisem.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 26. 9. 2016
Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti
rady města
Bere na vědomí
Informaci o stavu likvidace DSO Poorlicko a předloženou
nabídku likvidátora ohledně vypořádání majetku.
Schvaluje
▪Program zasedání v předloženém znění.
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▪Návrhovou komisi ve složení: Radomila Pírková, Luděk
Vejr, Pavel Zaujec.
▪Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako dárcem
a Královéhradeckým krajem jako obdarovaným týkající se
pozemku p.č 1039, ostatní plocha o výměře 580 m², v k.ú.
Borohrádek a pověřuje starostu města jejím podpisem.
▪Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem jako
dárcem a městem Borohrádek jako obdarovaným týkající
se nově označeného pozemku p.č 180/5 - trvalý travní
porost o výměře 580 m², v k.ú. Borohrádek odděleného
z pozemku p.č 180/1 - trvalý travní porost v k.ú.
Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.
▪Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Základní škole T. G. Masaryka Borohrádek na
předfinancování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
ve výši 220.000 Kč se splatností 31. 12. 2017.
▪Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Mateřské škole Borohrádek na předfinancování projektu
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 60.000 Kč se
splatností 31. 12. 2017.
▪RO č. 15 - výdaje na návratné finanční výpomoci pro
příspěvkové organizace ve výši 280.000 Kč. Tyto výdaje
budou kryty z rezervy.
▪Prohlášení, že vegetace není a nikdy nebyla ve vlastnictví
města, nebylo v minulosti vydáno rozhodnutí soudu o
vlastnictví silniční vegetace obcí nebo o povinnosti ji
udržovat a že nebyla s ŘSD ČR uzavřena smlouva o
údržbě této vegetace. Pověřuje starostu města jeho
podpisem.
▪Smlouvu č. Z_S24_12_8120053905 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie s firmou ČEZ Distribuce a.s. na stavbu:
Borohrádek,
Havlíčkova,
MĚSTO-přel.
VN3970
(přeložka VN Západní louka) a o úhradě nákladů
spojených s přeložkou, které nese město Borohrádek.
Pověřuje starostu města jejím podpisem.
▪Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 40_16
na projekt dětského hřiště: „Táto, mámo, pojďme si hrát
na oranžové hřiště“ mezi Nadací ČEZ, Duhová 1/425,
140 53 Praha 4 a městem Borohrádek a pověřuje starostu
jejím podpisem.
▪Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a firmou AVEPO s.r.o, Rudé armády 3, 517
24 Borohrádek
jako kupujícím týkající se
nově
označeného pozemku p.č 83/3 zahrada o výměře 251 m²,
v k.ú. Borohrádek odděleného z pozemku p.č 83/1 zahrada v k.ú. Borohrádek na základě geometrického
plánu č. 801 – 21/2015 ze dne 1. 8. 2015 a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
▪a) Město Borohrádek neakceptuje nabídku likvidátora
DSO
Poorlicko na odprodej party stanu
s příslušenstvím, včetně přepravního kontejneru.
▪b) Město Borohrádek neakceptuje cenovou nabídku
likvidátora DSO Poorlicko na odprodej altánů a
navrhuje cenu:
altán vedený pod č. 9011
1.000 Kč
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altán vedený pod č. 2021
10.000 Kč
▪Odložení záměru prodeje části pozemku p.č. 185/2 v k.ú.
Borohrádek v lokalitě Bělidlo a pověřuje RM prověřením
a doplněním informací.
▪Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání
změny č. 2 ÚP města Borohrádek – dle přílohy.
Neschválilo
▪Záměr prodeje části pozemku p.č. 185/2 v k.ú.
Borohrádek v lokalitě Bělidlo.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení čtenáři Zpravodaje města Borohrádek, milí
spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil
s těmi nejdůležitějšími událostmi,
které se nyní řeší a probíhají v
našem městě.
□ Tak, jako již tradičně, prvním
příspěvkem je informace o největší
investiční akci v našem městě,
která pokračuje v lokalitě Západní
louka. Zde pokračují stavební
práce
základní
technické
vybavenosti pro výstavbu deseti
rodinných domů. Provádí se
výstavba pilířů na plyn a elektriku, pokládka plynového
potrubí, hutnící zkoušky pláně, dokončuje se opěrná
gabionová stěna. Firma Energomontáže Votroubek s.r.o.
započala práce pro pokládku kabelu NN a přeložku VN.
Na příštím jednání Zastupitelstva města by měl být
uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
□ Před budovou městského kina a bytového domu č.p.

573 v ulici Jiráskova byly provedeny opravy vstupních
schodišť formou pokládky kamenných koberců.
□ Rada města schválila Nevýhradní licenční smlouvu o
užití Základní báze geografických dat ČR, Digitálního
modelu reliéfu ČR a Databáze geografických jmen ČR,
uzavíranou mezi ČR – Zeměměřičským úřadem a
městem Borohrádek za účelem zpracování aktualizace
Povodňového plánu města. Zároveň byla také uzavřena
smlouva o zápůjčce dat mezi městem Borohrádek a
firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, která aktualizace
pro naše město provádí.
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□ 13. 10. 2016 proběhl v městském kině Borohrádek
preventivní inovativní projekt „Nedáme se“, který
zážitkovou formou učil seniory bránit se nejen
„šmejdům“ a podvodníkům. Senioři byli vzděláváni
zábavnou formou pomocí komentovaného divadelního
představení s možnostmi nácviku obranných technik.
Účastníci se učili asertivně reagovat na nátlak, který je
na ně v reálné situaci kladen, byli upozorněni na
záminky, techniky a metody, které podvodníci používají
a učili se, jak na ně reagovat. Jedná se o projekt
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jehož
duševní matkou/tvůrkyní scénáře je psycholožka PhDr.
Romana Mazalová, která tímto projektem navazuje na
svůj první úspěšný projekt film ŠMEJDI (ten se nám
podařilo v loňském roce bezplatně získat od společnosti
DTest a byl seniorům promítnut). Na tomto projektu
spolupracuje
i
Krajské
ředitelství
policie
Královehradeckého kraje v rámci odborné části
týkající se kriminality páchané na seniorech. Dalším z
partnerů je hradecké Divadlo Jesličky, jehož 4 herci
hráli scény, legendy, záminky, které právě využívají
podvodníci, prodejci k tomu, aby seniory napálili, či
okradli. Děkuji všem pořadatelům z Klubu důchodců za
pozvání a hlavně za organizační zajištění tohoto velmi
poučného projektu.
□ Rada města schválila Smlouvu o dílo s projektantem
Ing. Danielem Faltusem na zpracování zadávací
dokumentace na akci: „Bezbariérový přístup do budovy
MÚ Borohrádek, úprava okolí včetně opravy parkoviště
a opravy stávajícího dřevěného skladu“.
□
Dne 18. října 2016 se uskutečnilo v Kostelecké
Lhotě zasedání Valné hromady Místní akční skupiny
NAD ORLICÍ, kde je město Borohrádek členem. Na
tomto jednání byl volen celý Programový, Monitorovací
výbor, Výběrová komise a jeden člen Správní rady.
Zastupitelé města Borohrádek schválili ze svých řad
zástupce a tím se stala paní Ing. Marta Susová. Ta byla
na této Valné hromadě, na návrh města Borohrádek,
zvolena do desetičlenné Výběrové komise. Tato komise
vybírá projekty a spoluvytváří kritéria. Výběr projektů
realizuje veřejným slyšením žadatelů a obhajobou
projektů. Spolupracuje s Monitorovacím výborem na
monitorování strategií. Je volena na jeden rok
s možností opakování členství.
□
Pracovníci technických služeb provedli výměnu
dožilého a nevyhovujícího oplocení v zahradě u
Základní školy T. G. Masaryka. Poslední týden v měsíci
říjnu také zajistili vzorný úklid obou hřbitovů v období
před Dušičkami.
□ Zastupitelé města schválili žádosti Základní školy
T. G. Masaryka a MŠ Borohrádek na poskytnutí
vratných půjček. Obě příspěvkové organizace požádaly
o dotace v rámci tzv. šablon (z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání). V rámci těchto projektů
získá ZŠ částku 754 446 Kč na práci školního asistenta,
další
vzdělávání
pedagogických
pracovníků,
tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci pedagogů,
doučování žáků, čtenářský klub a MŠ pak 362 800 Kč
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na práci chůvy a další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Vzhledem k tomu, že první zálohové platby
budou poskytnuty až v lednu 2017, bylo nutno vyřešit
otázku současného financování aktivit, protože projekt
byl zahájen 1. 9. 2016. Na překlenutí období do ledna
2017 schválili ZM půjčky ve výši 220 000 Kč a 60 000
Kč, které budou splaceny městu do konce kalendářního
roku 2017.
□ Rada města schválila nové Provozní řády sokolovny
a víceúčelového sportovního hřiště. Změny byly
provedeny především v oblasti rezervace sportovišť.
Více informací najdete na webových stránkách města
Borohrádek v sekci Kultura a sport.
□ DSO Tichá Orlice uskutečnil výběrové řízení pro
výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na
výměnu vodovodu a přepojení 36 ks vodovodních
přípojek kanalizace v ulici Partyzána Petra, Borohrádek.
Vítězem veřejné zakázky s nejnižší cenou se stala
společnost AQUA SERVIS, a.s. Štemberkova 1094, 516
01 Rychnov nad Kněžnou.
□
Na závěr svého příspěvku bych rád srdečně
poděkoval všem pořadatelům a účastníkům městského
pochodu. Děkuji za Vaši práci, hojnou účast a těším se
na další společná setkání.
Přeji všem spoluobčanům krásný podzim plný barev s
úsměvem na rtech a veselou myslí…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

Informační servis městského úřadu
Představení projektu č. 16RGI02-0021 :
Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole
Borohrádek
Cílem projektu byla rekonstrukce tří komplexů sociálních
zařízení ve třech odděleních mateřské školy tak, aby
odpovídala
současným
platným
hygienickým
požadavkům. Součástí projektu bylo rovněž vyřešení
bezbariérového přístupu do budovy MŠ a oprava stávající
dešťové kanalizace.

Z dotačního fondu Královéhradeckého kraje byla na
projekt poskytnuta investiční dotace ve výši 1.600.000,00
Kč. Doba realizace projektu byla stanovena od 1.1.2016
do 31.12.2016. Projekt byl realizován na základě
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projektové dokumentace vypracované ing. Danielem
Faltusem. Stavební práce v budově mateřské školy a na
venkovních plochách
probíhaly od poloviny
července do poloviny
září letošního roku,
prováděla je firma
Václav
Daněk
–
Laguna,
Solnice.
V době
omezeného
provozu
mateřské
školy byly zahájeny
bourací práce, které
pokračovaly i v době
školních
prázdnin.
Bylo vyměněno svislé
kanalizační potrubí,
upraveny
rozvody
vody, položeny nové
dlažby a obklady,
instalovány
nové
zařizovací předměty, vyměněny radiátory, osvětlení, a
rekonstruované prostory byly vymalovány. Venkovní
prostranství bylo upraveno tak, aby umožňovalo
bezbariérové přístupy do přízemí budovy. Bylo
dovybaveno lavičkami a stojanem na kola a novými
sloupy veřejného osvětlení. Přístupová komunikace do
budovy mateřské školy byla provedena v zámkové dlažbě,
byly vybudovány nové a vyměněny stávající dešťové
vpusti a jejich napojení na dešťovou kanalizaci.
Celkové náklady projektu dosáhly 1.988 706,00 Kč.
Poděkování za úspěšné provedení celého projektu patří
realizační firmě, především za její vstřícnost a pracovní
nasazení. Dále poděkování patří vedení mateřské školy,
učitelskému kolektivu i ostatním zaměstnancům za aktivní
spolupráci při návrhu vzhledu rekonstruovaných prostor,
jejich vybavování a za pracovní nasazení při následném
uvedení do provozu.
Realizací projektu bylo nahrazeno stávající nevyhovující
vnitřní vybavení sociálních zařízení dětí tak, aby
vyhovovalo počtu dětí v jednotlivých odděleních a
platným hygienickým předpisům, byl vytvořen
bezbariérový přístup do budovy školy a došlo i ke zvýšení
bezpečnosti dětí.
Zpracovala: Jana Machková
Projekt č. 16RGI02-0021
Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole
Borohrádek byl realizován za finanční podpory
Královéhradeckého kraje

Povinnost kontroly kotlů je stanovena v přechodném
ustanovení zákona o ochraně ovzduší § 45 odst. 15
(Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit
provedení první kontroly technického stavu a provozu
zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31.
prosince 2016.) Jestliže majitel stacionárního zdroje
doklad o tom, zda je kotel v pořádku nepředloží, může mu
hrozit pokuta až 20 000 Kč.
Kontrola tohoto stacionárního zdroje musí být prováděna
1x/dva roky a může ji provádět autorizovaná osoba viz.
odkaz (seznam těchto osob) http://www.aptt.cz/opravneniozo.php.
Od 1. září 2022 bude zakázáno provozovat lokální
topeniště první a druhé emisní třídy, což znamená nový
kotel, nebo úpravy. (tyto povinnosti prodeje a provozu
kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností vyplývají z
Nařízení Komise EU č. 2015/1189, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES –
platné pro celou EU a tedy i pro ČR)
Pro shrnutí časové posloupnosti viz tabulka níže:
Od
Zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní třídy
1. 1. 2014 (legálně zakoupit a uvést do provozu je možné
pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
Do
31. 12. 2016

Od
1. 1. 2017

Povinnost na základě požadavku Obecního
úřadu s rozšířenou působností předložit
Revizní zprávu kotle
(včetně označení emisní třídy), přičemž:
při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání
od 1. 1. 2017 hrozí pokuta 20 000 Kč;
při nepředložení Revizní zprávy na vyžádání
od 1. 9. 2022 hrozí pokuta 50 000 Kč, pokud se
při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry
alespoň 3. třídy;
a dále pokuta 50 000 Kč pokud bude v kotli
používáno palivo, které je zakázáno
(především odpady, uhelné kaly apod.).

Od
1. 1. 2018

Zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy
(legálně zakoupit a uvést do provozu lze pouze
kotle 4. a 5. emisní třídy)

Od
1. 1. 2020

Zákaz prodeje kotlů 4. a 5. emisní třídy
(legálně zakoupit a uvést do provozu je možné
pouze
kotle
splňující
požadavky na
EKODESIGN). Platí pro celou EU.

Od
1. 9. 2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy
(bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

Upozornění pro občany – povinnost kontroly kotlů
Na základě množících se dotazů od občanů, bych Vás
ráda informovala o nadcházejících novinkách v oblasti
legislativy ovzduší a o kontrolách kotlů, abyste také mohli
informovat obyvatele svých obcí:
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Povinnost nechat si zkontrolovat i kotel na tuhá
paliva a nechat si vypracovat Revizní zprávu
kotle
s označením emisní třídy)
Následně je nutné provádět revize kotle vždy
každé 2 roky.

Mgr. Markéta Píčová referentka (odpady, ovzduší, územní
plánování - ÚAP), MÚ Kostelec nad Orlicí
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MĚSTO BOROHRÁDEK
a Diakonie Broumov, sociální družstvo vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční
v pondělí 14. listopadu 2016 od 13.oo do 17.oo hodin
v úterý 15. listopadu 2016 od 9.oo do 13.oo hodin
v budově městského kina
Věci, prosíme, odevzdávejte zabalené
do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem

Knihovna Borohrádek
Knižní novinky
Stanek William R.

Microsoft Windows Server 2012
- kapesní rádce
Turnerová Mich
Úžasné dorty
Nezn.
Tvoříme z papíru
Howard Linda
Nebezpečné vyhlídky
Hoznauer Miloš
Stařec na čekané
Fulghum Robert L.
Poprask v sýrové uličce
Žák Jiří
Provence známá i neznámá
Kessler Leo
Turecká hra
Třeštíková Radka
Dobře mi tak
Patterson James
Smečka
Rottová Inna
Konec milovníka žen
Wilsonová Jacqueline Katy
Mandát František
Kluci, vlítnem na ně!
Stephensová Sarah
Angry Birds ve filmu:Vidět rudě
Pšeničková-Slavíková Z. O bázlivém strašidýlku
Brukner Josef
Polštářová válka
Groenig Matt
Simpsonovi-Rodinná historie
Výpůjční doba listopad - prosinec 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
VZPOMÍNKA
Dne 10. listopadu by se dožil 76 let
a 24. listopadu je to rok co nás opustil
pan Miroslav David.
S láskou a úctou vzpomíná
zarmoucená rodina.
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ZUBNÍ POHOTOVOST
ROZPIS SLUŽEB

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
19.11. MUDr. Kašparová Dagmar
602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
20.11. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
26.11. MUDr. Malátková Ludmila 494 515 696
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.
27.11. MUDr. Miřejovská Dagmar 494 323 152
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
03.12. MDDr. Motyčka Martin
775 224 093
Komenského 44, Rychnov n.Kn.
04.12. MUDr. Nentvichová Eva
494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
10.12. MDDr. Olivíková Petra
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
11.12. MDDr. Pavlová Simona
494 595 292
zdravotní středisko Rokytnice v Orl. horách 457
17.12. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov n.Kn.
18.12. MUDr. Podolská Jana 494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
24.12. MUDr. Pokorná Jaroslava 494 515 697
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.
25.12. MUDr. Pokorná Věra 494 667 628
Jana Pitry 448, Opočno
26.12. MUDr. Přibylová Marta
494 322 706
Komenského 209, Častolovice
31.12. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec n.Orlicí
1.1. MUDr. Seidlová Zdenka
494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17

Pochod EKO-KAM? 2016
Pod
tímto
názvem proběhl
v sobotu 24. září
2016 již tradiční
pochod okolím
Borohrádku.
Pro
účastníky
pochodu
byly
připraveny
2
okruhy – velký o
délce 11,5 km a malý o délce 5,5 km. Start letošního
ročníku byl v sokolovně. Trasa velkého okruhu vedla přes
7 stanovišť. První bylo na hřišti u ZŠ TGM, druhé u
hájovny Králka, třetí na šachovské návsi. V lese od
šachovského vodojemu směrem k Chotivi byla dvě
zastavení a poté se trasa stáčela lesem k Bozeticím a
odtud na Zámlýní k malé vodní elektrárně a zpět do
sokolovny. Malý okruh vynechal cestu lesem a ze
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Šachova se účastníci vraceli zpět k rybníku na Zámlýní
kolem hájovny Skalka.
Na každém stanovišti byly pro účastníky pochodu
připraveny dovednostní, praktické, vědomostní i

poznávací soutěže zaměřené pro letošní ročník na
ekologii. Mnozí z nás se tak dověděli i něco nového na
téma třídění odpadů. Při zastávce v Šachově byl navíc
umístěn stánek EKO-KOM, kde byly pro malé i velké

připraveny soutěže a kvízy a názorně ukázány různé
druhy odpadů, určení jejich ukládání do příslušných
kontejnerů.
Pochod absolvovalo cca 250 občanů, kde přičemž
odhadem polovinu tvořily děti. Všichni si udělali čas a
přišli strávit sobotní den v přírodě. Kromě občanů z
Borohrádku a okolí se letošního ročníku zúčastnili i
zástupci polské Gminy Cieplowody, se kterou udržuje
město dlouholetou spolupráci. Na trase pochodu bylo pro
všechny účastníky připraveno občerstvení v podobě
klobásky nebo kávy a koláčků. Každému, kdo dorazil do
cíle, byl předán pamětní list a medaile.
Město Borohrádek tímto děkuje všem, kteří se podíleli na
zajištění organizace pochodu na stanovištích i v zázemí,
děkujeme sponzorům Wotan Forest a.s. Borohrádek a
LAGA Borohrádek s.r.o, kteří materiálně podpořili tuto
akci, a prostě všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
celé akce. V neposlední řadě děkujeme občanům za jejich
hojnou účast!
Za kulturní komisi města Borohrádek Hana Adamcová

Vzdělávání MAP
Naše škola – TO je škola!
23. září 2016/ Kostelecké Horky – Semináře pro veřejnost
zaměřené na seznámení s Montessori pedagogikou nebo
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s výukou matematiky podle profesora Hejného, školení
pro pedagogy, či setkání a kolokvia ředitelů základních a
mateřských škol.
Tyto a další aktivity přispějí k naplnění potřeb společné
strategie vzdělávání v regionu. Jako první kroky je do
konce roku uspořádá realizační tým Místního akčního
plánu vzdělávání (MAP) na Kostelecku, Třebechovicku a
Černilovsku.
„V dvouletém projektu ale nejde jen o rozšiřování
povědomí všech, kteří mají ke vzdělávání, co říct,“ řekl
Petr Kulíšek, manažer projektového týmu z NAD ORLICÍ
o.p.s. „Záměrem ministerstva školství je především
nastavení efektivní komunikace a spolupráce škol, rodičů
i dětí a také společné plánování investic ve školství
v našem regionu.“ Do projektu jsou zapojeny všechny
borohrádecké školy. Ředitelka ZŠ TGM Mgr. Iva
Přibylová se podílí na vzniku strategie, zasedá v Řídicím
výboru MAP a je rovněž členkou pracovní skupiny
zabývající se vztahem škol a zřizovatelů. V prostorách
MŠ se 3. listopadu uskuteční přednáška o vývojových
potřebách dětí podle M. Montessori nazvaná Co dětem
pomůže, aby byly šťastné? Je určena pro pedagogy i
veřejnost. „Základní kámen MAP jsme položili v červnu,
kdy zástupci pedagogů, ředitelů, starostů, odborníků a
veřejnosti zformulovali první vizi vzdělávání v našem
regionu do roku 2023,“ dodal Petr Kulíšek.
Naše vize
Vzdělávání v regionu se rozvíjí v tvůrčím, moderním a
podnětném prostředí a zázemí a v atmosféře důvěry a
spolupráce aktivních pedagogů s rodiči, v otevřených
školách spolupracujících s komunitami a v respektující
interakci s dětmi a žáky posilující jejich aktivní vnímání
života a rozvoj jejich osobností. Vyrůstající generace
všestranně připravují pro život kompetentní a inspirující
pedagogové a rodiny tak, aby každý získával nové
znalosti, schopnosti a postoje a uměl využívat příležitosti
ve stále se měnící společnosti.

„Také bylo stanoveno pět prioritních oblastí, které
chceme dlouhodobě rozvíjet a dál je se všemi diskutovat a
naplňovat. Jsou jimi:
1. Komunikativní a spolupracující prostředí pro
vzdělávání.
2. Individualizace vzdělávání.
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3. Kvalitní vzdělávání otevřené změnám a odpovídající
době.
4. Kompetence školy a osobnost učitele.
5. Prostředí a atmosféra školy.“
Po první etapě sbírání informací hlavně od vedení škol, se
projektový tým nyní více zaměří na zjišťování potřeb a
názory dětí a žáků, jejich rodičů a pedagogů. „Vyzýváme
ty, kteří se chtějí zapojit do diskuze nad podobou
vzdělávání v našem regionu, aby nás kontaktovali. A
širokou veřejnost zveme na listopadové semináře,“
uzavřel Petr Kulíšek.
Akce pro veřejnost
15. listopadu 2016
Matematika podle metody prof. Hejného, 17:30-19:00
hod. - ZŠ Gutha Jarkovského, Kostelec nad Orlicí
Semináře jsou zdarma, podmínkou účasti je registrace na
anezka.pavlisova@nadorlici.cz.
Mgr. Jana Fajfrová
odborná pracovnice MAP Kostelecko NAD ORLICÍ, o.p.s.

případě, když má v zimě dostatečnou potravní nabídku.
To, že zvěř pokrývá část své energetické potřeby z
tukových zásob (pokud si je mohla před zimním obdobím
vytvořit), jí umožňuje lépe překonávat nárazové situace a
vystačit s menším množstvím přijatých živin v průběhu
zimního období. Z toho vyplývá, že pokud má zimní
krmení splnit svůj účel, musí se s ním začít včas.
Děkujeme ještě jednou Vám všem, kdo jste se na sběru
podíleli a pomohli tak mysliveckému spolku zajistit
dostatečný objem kvalitního krmení.
V rámci brigádnické činnosti provedli členové MS
v městských lesích bezplatnou aplikaci ochranných nátěrů
nezajištěných kultur.
S velkou radostí a potěšením si dovoluji oznámit, že
členové Mysliveckého spolku Borohrádek a Rybářského
spolku Borohrádek se domluvili na spolupořádání
rybářsko-mysliveckého plesu. Ten se bude konat v měsíci
únoru 2017 v borohrádecké sokolovně. Všichni jste
srdečně zváni, hra o hodnotné ceny zajištěna.
Za MS Borohrádek – Mgr. Martin Moravec (jednatel)

Pozvánka na divadelní představení
Město Borohrádek zve
v sobotu 19. listopadu 2016 od 19.oo hodin
do městského kina Borohrádek na divadelní představení
Kvasinských ochotníků

PORUČÍK COLOMBO ZASAHUJE

Myslivecký spolek Borohrádek informuje
MS Borohrádek tímto srdečně děkuje všem dětem a
zaměstnancům ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek a CZŠ
Borohrádek za sběr žaludů a kaštanů, které byly bezplatně
předány našemu spolku. Žaludy, plody dubu, stejně jako
plody jírovce maďalu, kaštany, jsou přirozenou a nutričně
významnou potravní složkou spárkaté zvěře. Myslivci je
začnou předkládat do korýtek krmelců ještě před
nástupem zimy. Z fyziologického hlediska je to velmi
důležité, aby především srnčí a dančí zvěř měla ještě před
nástupem skutečné zimy dostatek hodnotné potravy,
neboť si v této době vytváří energetické rezervy
intenzivním ukládáním energie obsažené v potravě v
tukovou tkáň (běl). Proces vytváření zásob a spotřeby
energie v organizmu je řízen hormonálně. To znamená, že
zvěř spotřebovává vytvořené tukové zásoby i v tom
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„Borohrádek má pátého nejlepšího rybáře světa“
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o životní úspěch, na
který dosáhl náš občan pan Luděk Černý ml.
Luděk dokázal „prodat“ své životní rybářské zkušenosti a
zároveň profesní znalosti a umístil se se svými kolegy na
úžasném pátém místě na Mistrovství světa v lovu kaprů.
S Luďkem nás pojí dlouholeté přátelství a také na rybách
jsme spolu strávili spoustu času. V dobách mých studií
jsme spolu chytali za MO ČRS Borohrádek II. ligu
v plavané. Ale od té doby již uplynulo v Orlici hodně
vody. Pro mě zůstala rybařina pouze občasným koníčkem,
ale pro Luďka se stala koněm a později i profesním
posláním. A tak se vypracoval až na vedoucího
rybářského velkoobchodu, testera rybářských potřeb,
dopisovatele rybářských webů a periodik a uznávaného
odborníka na lov kaprů. Bylo mi tedy velkým potěšením
poprosit ho o sepsání krátkého článku, ve kterém by nám
popsal, jak se vše vlastně událo…
Luďo, děkuji Ti za článek, ale hlavně za skvělou
reprezentaci naší vlasti a našeho města. Přeji Ti mnoho
zdraví, pochopení v rodině a dalších rybářských úspěchů.
Provolávám Petrův zdar!
Mgr. Martin Moravec
Luděk Černý ml.: „ Můj malý sen“
Mým snem vždy bylo reprezentovat Českou republiku při
nějaké významné sportovní akci. Jedinou šancí byla
rybařina, protože v jiné sportovní disciplíně výrazně
nevynikám. Letos mě potkalo veliké štěstí, dostal jsem
nabídku zúčastnit se mistrovství světa v lovu kaprů, které
se mělo konat na nádržích Nové Mlýny. Nezaváhal jsem
ani chvíli, byla to pro mě veliká pocta.
Na mistrovství se přihlásilo 120 týmů z různých zemí,
přijeli rybáři z Anglie, Holandska, Belgie, Ruska, Polska,
Ukrajiny, Walesu, Francie, Itálie, Německa, Rakouska,
Bulharska, nechyběli ani naši blízcí sousedé Slováci a
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samozřejmě ani my Češi. Závod se konal na začátku září,
počasí nám přálo, byl krásný slunečný podzim. Nádrž
Nové Mlýny D5 je svou rozlohou přímo ideální pro
pořádání takových závodů.
Jaká jsou pravidla při tomto mistrovství světa v lovu

kaprů? Soutěží mezi sebou dvoučlenná nebo tříčlenná
družstva, která loví ve vymezeném sektoru, jehož velikost
je přibližně 150 - 200 metrů, na břehu i na vodě. Hodnotí
se 3 největší ulovení kapři s minimální váhou 4 kg. Pro
ulovení kaprů je povoleno zavážení nástrahy do
vzdálenosti 300 metrů a lov probíhá 24 hodin nepřetržitě.
Každý tým si při registraci vylosuje nejdříve číslo s
pořadím losování a teprve potom přichází to nejdůležitější
- losování místa k lovu. Ten velký den se konal 12. 9.
2016 od 14 hodin a konec závodu byl 17. 9. v 8 hodin.
Ubytování všech účastníků bylo zajištěno v kempu
Merkur.
Má cesta za snem mohla začít. Vyrážíme směr Mikulov.
Nejdelší bylo čekání na registraci, která trvala velmi
dlouho, ale setkali jsme se s lidmi, které jsme dlouho
neviděli. Vylosovali jsme si číslo 37 a doufali, že nám
bude přát štěstí při losování místa k lovu. Nikdo z nás, ale
neví, které místo je to správné, protože se tu takové
závody nikdy nekonaly. Naše místo k lovu bylo označeno
číslem 44, snad nám přinese štěstí.
Když jsme dorazili na místo, měli jsme obrovskou radost,
byl to parádní sektor! Ale naše radost byla předčasná,
neboť s námi sektor sdílel anglický tým, který měl číslo
45. Naše snaha vyřešit problém s anglickým rozhodčím
nevedla k žádnému výsledku, a proto jsme se s
anglickými rybáři domluvili sami, umístili jsme středovou
bójku, která sektor rozdělila. Byla to tzv. "gentlemanská
dohoda", jež se dodržovala během celého závodu. Další
nevýhodou byla dlouhá a prudká stráň, která vedla dolů k
bivakům a našemu vybavení. Museli jsme použít lano a
pro každou věc slaňovat. V tom velikém horku už voda
připomínala hrachovou kaši a my jsme byli vděčni za
malý potůček s průsakovou vodou na omytí. Dřina, horko
a cyklisté na stezce. I my jsme si na sebe museli zvyknout.
Nikdy jsme spolu nechytali, a proto jsme museli naši
spolupráci doladit. Stanovili jsme si místa, kam budeme
dávat návnadu. Každou změnu jsme mezi sebou
konzultovali. Jeden prut jsme od začátku měli na odhoz,
kdyby náhodou byl během závodu zakázán vývoz.
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Nervozita námi cloumala, protože ostatní rybářské týmy
chytaly jednu rybu za druhou. Nakonec se nám začalo
dařit sice později, ale s jistotou námořníků. Podařilo se
nám nasbírat základní bodované ryby, které jsme
postupně vyměňovali za větší. Práce v týmu už nám šla
velmi dobře, sehráli jsme se i na lodi, kde rozhodovala
přesnost při průjezdu mezi vlasci ve velmi úzkém sektoru
a rychlost dojezdu k rybě vzhledem k vázkám.
Neustále jsem sledoval průběžné výsledky a naše číslo 44

se neobjevovalo. Došlo k chybě v systému a my jsme v
tichosti byli na čtvrtém místě! Okolní závodníci to
netušili. Pořadatelům se podařilo problém odstranit a naše
výsledky se začaly objevovat v systému. Po 80 hodinách
na nás přišla "úlovková krize". Spadli jsme na deváté,
poté až na jedenácté místo. Museli jsme změnit taktiku a
zvolili jsme GLM krill na všechny pruty a na stanovenou
délku. Odhozový prut jsme zrušili. Naše taktika od
začátku spočívala v tzv. postupné. Začali jsme řepkou,
peletkami 4 mm - 8 mm, přidali jsme osminkové boilies,
následovalo čtvrcené, předmočené menších průměrů a na
závěr větších průměrů. Mělo to svou logiku a přinášelo to
výsledky. Čas úplňku na Palávě měl své kouzlo. My jsme
všechen čas trávili u prutů, kde nás navštěvovali naši
kamarádi a známí. Nosili nám různé pochutiny, mezi ně
patřila brněnská čerstvá káva a bratislavské řízky.
Neodradilo je ani veliké horko, které doprovázelo celý
závod. Jejich povzbuzení a fandění nám vlévalo energii do
celého těla. O zábavu na našem místě nebyla nouze, stále
se vymýšlely různé "kejkle", stále tu bylo živo.
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Stále jsme věřili, že můžeme být na prvních místech.
Odpoledne se situace změnila, přišel razantní záběr, já s
Pavlem vyrážím do vzdálenosti 300 metrů za rybou.
Rychlost lodě zpomalují veliké vlny a po celou cestu nás
natáčel dron. Nakonec jsme uviděli svou rybu, byl to
nádherný obrovský šupináč, který nás se svou váhou 15, 8
kg vrátil zpět do hry. Nevzdal se nám ale bez boje. Naše
radost byla nepopsatelná. Štěstí nám přálo a záběry
přicházely po půlhodinových intervalech. Další ryba měla
15,2 kg. Naše skóre bylo 15,8 kg; 15,2 kg a 13,8 kg.
Celkem to bylo 44,8 kg. Do konce závodu zbývalo 12
hodin lovu. Naše průběžné umístění bylo sedmé místo. Na
první místo ztrácíme 5 kg. Jedna jediná ryba mohla
změnit naše umístění. Posledních dvanáct hodin nespíme
a neustále taháme kapry od 8 do 13 kg. To na naší situaci
nic nemění, potřebujeme chytit velikou rybu. Ve čtyři
hodiny ráno se objevila desátá ryba, která vše změnila.
Vydali jsme se pro ni, to jsme ještě netušili, že je to ta
osudná. Odtáhla nás ve větru ještě dalších 200 metrů od
místa, kde nám zabrala. V tu chvíli jsme ani nemluvili.
Mysleli jsme jenom na to, aby návazec vydržel, ať

nezajede pod stromy, ať se nám podaří podebrat napoprvé.
Společně kapra zvedáme do lodě, nikdy jsem nic
podobného nezažil, štěstí a úleva. Kamarádi na břehu se
objímají a "řvou" jako malé děti. Váha ukázala 17,8 kg.
Připisujeme a naše celková váha je 48,8 kg. Bude nám to
stačit? Na jaké místo se posuneme? Tyto otázky nám
probíhaly hlavou. Do konce závodu jsme ještě chytili čtyři
kapry.
Po ukončení závodu už nám chodily SMS s gratulacemi k
našemu umístění. "Chlapci, jste na prvním místě ve vašem
sektoru a na pátém místě na světě." Zaplavila nás úzkost,
radost, sláva a štěstí, které vystřídala sprcha v podobě
deště. Na vyhlášení, které se připravovalo delší dobu,
dorazili naši kamarádi a známí, kteří chtěli být u toho s
námi a celý závod sledovali na on-line přenosech. Byli
jsme velmi šťastní, moc jsme si celý závod užili a poznali
nové lidi.
Luděk Černý, Pavel Vohralík, Miroslav Kumprecht: 1.
místo v sektoru a 5. místo na Mistrovství světa v lovu
kaprů na nádržích Nové Mlýny 2016.
Chtěl bych moc poděkovat všem lidem za podporu během
celého závodu a doufám, že to nebyl můj poslední závod a
v tom příštím se poperu o příčky nejvyšší.
Luděk Černý ml.
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Nejúspěšnější sportovec roku 2016
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou z.s. ve
spolupráci s Rychnovským deníkem, agenturou SPORT
AKTION s.r.o. Chomutov,
MěÚ
Rychnov
nad
Kněžnou a pod záštitou
starosty města Rychnova
nad Kněžnou připravuje
slavnostní
vyhlášení
ankety
Nejúspěšnější
sportovec roku 2016, které
proběhne v pátek 3. února
2017
od
18
hodin
v Pelclově
divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 5 jednotlivců v žákovské v kategorii, 3
jednotlivci v kategorii dorostenci-junioři, 5 jednotlivců
v kategorii dospělí, 3 nejúspěšnější sportovci z řad
veteránů (nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy
dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů TJ/SK,
pořadatelé významné sportovní akce a předána bude i
cena FAIR PLAY.
Podmínkou pro zařazení navržených do nominací na
nejúspěšnější sportovce/kolektivy roku 2016 jsou:
 výrazné úspěchy jednotlivců/kolektivů minimálně na
úrovni krajských soutěží
 dále úspěchy na MČR, případně ME, MS, atd.
V případě trenérů, cvičitelů, funkcionářů TJ/SK jsou:
 dlouhodobá, úspěšná trenérská činnost s mládeží i
dospělými
 pozice osobního trenéra, trenéra kolektivů, který splnil
kritéria pro ocenění jednotlivce nebo sportovního
kolektivu
 dlouhodobá organizátorská funkcionářská práce na
úrovni TJ/SK
Oceněn bude pořadatel významné sportovní akce určené
pro registrované sportovce i nejširší veřejnost a starosta
(místostarosta) obce v největší podporou sportu.
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv
právnická
či
fyzická
osoba
sídlící
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce a města,
TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty
nesdružené v Okresním sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou z.s. (Sokol, Auto klub ČR, atd.) s přihlédnutím
k těmto zásadám a to ve skupinách výše uvedených.
Návrhy podávané na adresu:
Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s., U
Stadionu 1498, 516 01 Rychnov n. Kn.
nebo e-mailem: cstvrychnov@seznam.cz, musí obsahovat:
jméno a příjmení sportovce, data narození, adresu
bydliště, členství v TJ/SK na území okresu Rychnov nad
Kněžnou, oddíl, ve kterém sportuje, sportovní úspěchy
dosažené v roce 2016, jméno navrhovatele.
Akceptovány budou návrhy podané na OS ČUS Rychnov
nad Kněžnou z.s. do 6. ledna 2017.
Dagmar Hubálková, OS ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Přehled událostí
Zástupci naší školy na setkání pěti zemí v Portugalsku
Naše škola je v rámci programu Erasmus+ koordinátorem
projektu Challenge as a Modern Pedagogical Tool, který
po setkáních v Borohrádku a polské Radomi v minulém
školním roce pokračoval setkáním pěti zemí v portugalské
Palmele konaném v posledním zářijovém týdnu.
V rámci projektu žáci plní rozmanité výzvy, které jsou jak
motivující a zábavné, tak přínosné pro jejich rozvoj. Na
některých úkolech žáci pracují samostatně nebo v malých
skupinách, některé výzvy jsou určeny třídním kolektivům,
celým školám či týmům složeným ze žáků z různých
států. Díky využití moderních technologií aktivity mohou
probíhat po celou dvouletou dobu trvání projektu.
Tentokrát bylo hlavní výzvou pro žáky pracující
v mezinárodních týmech vyrobit hudební nástroje
z recyklovatelných zdrojů a zhudebnit anglickou verzi
básně z jedné ze zapojených zemí.

Portugalští hostitelé pro své zahraniční partnery připravili
i další aktivity – úvodní představení spolupracujících
zemí, jak využít znalost matematiky při karetních tricích,
přednášku o astronomii, sportovní soutěže, aktivitu
s využitím QR kódů, pochlubili se svými úspěchy
v robotice či připravili pro studenty různé deskové hry.
Velkým zážitkem pro naše žáky bylo už samotné
vycestování do této atraktivní země, což dosvědčuje i věta
Sáry Pfeifferové hned po příletu: „Oni tady mají palmy!“
Tato žákyně sedmého ročníku při svém hodnocení
týdenního pobytu v Portugalsku nešetří na svém blogu
slovy fantastické, krásné, úžasné, skvělé, ohromující, bez
kterých by prý nedokázala tyto dny popsat. Portugalce
hodnotí jako usměvavé, zábavné, přátelské a velmi
pozitivní.
Žáci z Borohrádku bydleli v portugalských rodinách. Káťa
Kubová z 9. A vzpomíná, jaký měla po příletu do
Lisabonu strach, Sára Pfeifferová na svém blogu píše, že
se před odchodem do cizí rodiny klepala jako o závod.
Káťa ale dodává, že měla úžasné hostitele, takže to bylo
super a s „novými rodiči“ si povídala anglicky bez
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problémů. Sára dodává, že by nikdy nevěřila, že se
s naprosto cizími lidmi tak rychle spřátelí. Ačkoli se
obávala, že se jako nejmladší zástupce borohrádecké
školy nedomluví, vše zvládla. Lukáš Sazima z 8. B
doplňuje, že i jeho hostitelská rodina byla super a starala
se o něho a dalšího českého žáka jako o „krále“. I Tomáš
Fuchsa, další osmák, potvrzuje, že hostitelé byli perfektní
a milí. Honza Bártl přidává, že Portugalci jsou milí,
ochotní, každý se směje a je šťastný. Lukáš Černý z 9. A
se svěřuje se svou zkušeností – poprvé se stravoval
vegetariánsky, a to v rodině dvanáctiletého Antonia.
Účastníci se shodli, že setkání v Portugalsku jim pomohlo
naučit se spoustu nových anglických slovíček a frází.
„Používat angličtinu celý týden bylo namáhavé, ale vůbec
toho nelituji,“ hodnotí Sára.
Workshopy v portugalské škole a plnění projektových
úkolů doplnil i zábavný program. Velkým zážitkem pro
všechny žáky byla jízda na kajacích podél břehu
Atlantického oceánu. „Oceán je sice krásný, ale velmi
studený,“ říká Lukáš Černý, který dále vzpomíná i na
návštěvu Lisabonu. „Byli jsme svědky zahájení
vysokoškolského školního roku, kdy se na náměstí sešly
možná tisíce studentů.“ V Lisabonu se děvčata a chlapci
všech národností nemohli rozloučit s atrakcemi
v interaktivním muzeu Ciência Viva, které se nachází na
břehu oceánu v blízkosti moderních budov postavených
pro Expo 98.
Při procházce Lisabonem si můžete připadat, že jste se
ocitli až v San Franciscu. Toto americké město
připomínají tramvaje jedoucí po křivolakých ulicích a
rovněž červený most 25. dubna. Dalším zajímavým
mostem je most Vasco de Gama, který měří více než 17
km a patří mezi nejdelší v Evropě. Brazilské Rio de
Janeiro se vám vybaví při pohledu na sochu Ježíše, který
s otevřenou náručí hledí na Lisabon.
Čeští žáci se shodují, že by se do Portugalska chtěli ještě
někdy podívat. Káťa Kubová své hodnocení projektového
setkání shrnuje do jedné věty – bylo to vážně super,
naučné a zábavné. Sára Pfeifferová se těší na jaro, až bude
moci zahraničního hosta ubytovat ve své rodině.
Borohrádek totiž bude hostit následující setkání
připravené na duben 2017, kdy si žáci mimo jiné
vyzkoušejí vést fiktivní firmu na výrobu triček a povedou
debatu o podobě evropské školy budoucnosti.
Podzimní soutěž ve sběru papíru
První říjnový týden se uskutečnil podzimní sběr papíru
spojený se soutěží tříd a jednotlivců.
Výsledky soutěže
Třídy
1. místo – 2. A (74,8 kg/žák)
2. místo – 5. tř. (63,3 kg/žák)
3. místo – 6. A (53,4 kg/žák)
Jednotlivci
1. místo – Daniel Valenta, 2. A (550 kg)
2. místo – Eliška Zahajská, 7. B (411 kg)
3. místo – Ondřej Molnár, 6. B (294 kg)
Za sebraný papír jsme získali 13 848 Kč, o využití této
částky bude spolurozhodovat žákovský parlament.
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Den otevřených dveří naší školy
Tradiční podzimní den otevřených dveří školy se v tomto
roce uskutečnil 19. října a opět se vydařil. Dopoledne

mohli zájemci z řad rodičů, prarodičů a veřejnosti
navštívit vyučování. Plno bylo především v 1. třídě, kde
se nejmladší žáčci pochlubili tím, co se za první týdny své
školní docházky naučili. S chutí také zazpívali a u velké
perníkové chaloupky, kterou vyrobila šikovná maminka
paní Lenka Urbánková, při „loupání perníčků“ ukázali,
jaká písmenka a jaké slabiky už znají. Také v dalších
třídách se žáci snažili předvést svoje dovednosti při
různých aktivitách.
Odpoledne patřilo prohlídce školy a doprovodnému
programu. Letošní soutěž organizovaná žáky devátého
ročníku byla věnována Karlu IV., který na plnění
soutěžních úkolů dohlížel ze svého trůnu či při putování
po své „zemi“. Soutěž ve znalostech školy založená na
využití moderních technologií byla připravena v učebně

anglického jazyka. Zájemci o tvůrčí dílny pracovali
v družině či v učebně páté třídy, další návštěvníci
sportovali, zdobili perníčky, tvořili z různých stavebnic,
sledovali reportáže školní televize, fyzikální pokusy či
pracovali s mikroskopem.
Novinkou letošního dne otevřených dveří bylo tzv.
„dařiště“ vyzkoušené již při březnovém projektovém dnu.
Žáci 9. A připravili do auly školy stánek, do kterého mohl
kdokoli cokoli darovat a ve kterém si mohl naopak
kdokoli cokoli vzít.
Lenka Hellerová, spisovatelka a paní učitelka v jedné
osobě, představila svoji pohádkovou knížku, Jak andělé
zachránili Vánoce doplněnou ilustracemi žáků školy v
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nebesky upraveném stánku v aule. Stánek byl opět dílem
Lenky Urbánkové. Žáci prvního stupně se mohou těšit na
autorské čtení těchto pohádek, které je naplánováno na
začátek prosince.
Do školy opět zavítal vysoký počet návštěvníků – rodiče,
prarodiče, rodiče budoucích žáků, bývalí žáci a dorazil i
starosta města Mgr. Martin Moravec. Potěšila nás
návštěva a pochvalná slova manželů Hubeňákových.
RNDr. Margita Hubeňáková je dcerou pana ředitele
Černého, který ve škole působil v letech 1953 – 1972, a
doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc., je pracovníkem katedry
fyziky Pedagogické fakulty UHK. Doc. Hubeňák přislíbil
pro naše žáky přednášku ze svého oboru.
Výsledky soutěže Po stopách Karla IV.
1. kategorie (1. - 3. třída)
1. místo - Pavel Stárek, 2.A
2. místo - Aneta Faltová, 3. tř.
3. místo - Zuzana Janečková, 3. tř.
2. kategorie (4. - 6. třída)
1. místo - Adéla Kroulíková, 6.A
2. místo - Natálie Morávková, 5. tř.
3. - 4. místo - Natálie Janečková a Radek Sazima, oba 5.
tř. CZŠ
3. kategorie (7. - 9. třída)
1. místo Lukáš Sazima, 8.B
2. místo - Tomáš Fuchsa, 8.B
3. místo - Michaela Pecková, 7.A
Iva Přibylová
Exkurze do ZOO
Dne 4. 10. jsem se zúčastnila dobrovolné exkurze do
pražské ZOO. Výlet jsme si s kamarádkami velice užily.
Díky komentování paní učitelky jsme se všichni dozvěděli
mnohem více, než nabízely informační tabule. V
zoologické zahradě jsme strávili čtyři hodiny a i přesto
jsme nestihli projít celý areál. To nás ale moc netrápilo,
protože nás všechny bolely nohy. Na Prahu vzpomínám
ráda, nejraději bych se tam vrátila a prožila to celé ještě
jednou. Tímto bych chtěla poděkovat za uspořádání
tohoto výletu panu učiteli Koudelkovi a paní učitelce
Prouzové.
Anna Haladová, 8. A
Hospital Kuks
Dne 12. 10. 2016 se žáci z druhého stupně naší školy
vypravili na exkurzi na Hospital Kuks. Všichni odjížděli
autobusem od školy, jeli s námi dva učitelé. Měli jsme
příjemnou průvodkyni, která nás provedla krásnými
místnostmi, zahradou, a také nám ukázala úžasné
pískovcové sochy, které vyjadřovaly vlastnosti lidí. Pak si
nás převzal jiný průvodce, který nás zavedl do lékáren, a
vše nám hezky odvyprávěl. Viděli jsme, jak se vyráběly
léky a jak se také skladovaly. Myslím, že tato exkurze se
vydařila a všichni si ji užili!
Karolína Patricie Urbánková, 9. B
Vyučování s kocourem Zrzkem
Žáci 3. třídy se letos seznamují s preventivním
programem „Kočičí zahrada“. Na dnešní děti číhá všude
kolem nebezpečí. Na příbězích koček se naučí nebezpečí
nejen rozeznávat, ale i reagovat na různé nepříjemné
situace. Tento preventivní program se prolíná všemi
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předměty – českým jazykem, anglickým jazykem,
prvoukou, matematikou i výtvarnou výchovou.
I proto měli v pátek 21.
října
třeťáci
na
vyučování návštěvu ročního
domácího
mazlíčka,
kocoura
Zrzka. Zopakovali si
učivo prvouky o stavbě
těla kočky nebo o
šelmách kočkovitých.
V matematice se museli
vypořádat se slovní
úlohou o měsíčních
nákladech na výživu a
další
potřeby
pro
takového
domácího
mazlíčka. Asi nejtěžší
úkol byl ve slohu popis zvířete podle
předepsané osnovy. Ale
s předoucím kocourem
na klíně nebo pod lavicí
šlo psaní lépe od ruky.
Když se kocourek o přestávce schoval do knihovničky za
knížky, mnozí pochopili, že hluk nedělá dobře ani
domácím mazlíčkům. Ohleduplně se máme chovat
nejenom k lidem, ale i ke zvířatům!

hřbitovní zdi, tam se podepsat na společný papír a vzít si
sladkou odměn. A pak už jen pelášit zpátky do školy.
Všichni zvládli!!! Jen někdo si ve strachu a zmatku
zapomněl vzít sladkou odměnu z košíku. Naštěstí
spolužáci nezapomněli a přinesli něco navíc. Ale stejně
největší odměna pro každého bylo vědomí, že strach se dá
zvládnout i bez mamky a taťky.
Pak už jen pár písniček u klavíru, naučit se indiánskou
ukolébavku a „hajdy na kutě“. Všem se hned spát
nechtělo, ale zbývalo ještě hodně času do půlnoci, když
všichni spokojeně oddychovali.
Ráno nás čekala společná snídaně. Na vyučování dorazili i
ti, co se rozhodli pro svou domácí postel. A také zazněla
otázka: „Kdy tu budeme spát příště?“ Možná, zase
někdy…
Mgr. Jana Chlandová, třídní učitelka

Církevní základní škola
Dopravní hřiště RK
Ve čtvrtek 15. září jsme opět zavítali do RK na dopravní
hřiště. Žáci byli rozděleni do čtyř družstev. Všichni si
postupně prošli všemi stanovišti a vyzkoušeli si všechny
potřebné disciplíny. Na jednom ze stanovišť si žáci
procvičovali znalost dopravních značek. Na dalším jezdili

Noc ve škole
Těsně před podzimními prázdninami čekala třeťáky ve
škole ještě jedna akce, na kterou se těšili. V podvečer se
před školou shromáždily děti, většinou i s rodiči. Všichni
byli ověšení spacáky, nafukovacími matracemi a
polštářky! Někdo měl s sebou dokonce svého
maxiplyšáka! Děti čekala noc ve škole.
Některé děti vstupovaly do setmělé školní budovy trochu

s obavami. Nevěděly, jestli zvládnou noc bez rodičů a
především jestli je nepřemůže strach při noční hře!
Nejdříve jsme vystěhovali ze třídy lavice. Teprve pak
mohlo nastat chystání pelíšků na spaní. Poté jsme zhlédli
český pohádkový film, Ať žijí duchové. Pro inspiraci! Co
kdyby přece jen nějaký duch ve škole bydlel!!! Hned po
závěrečných titulcích se děti vypravily na stezku odvahy.
Bez strašidel a bez duchů. Bylo třeba jen překonat vlastní
strach ze tmy. A všichni víme, že strach má hodně velké
oči. Ale stačilo dojít po svíčkách přes školní hřiště až ke
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jízdu zručnosti, slalom, projížděli mezi překážkami,
vyzkoušeli si jízdu s držením jednou rukou, přemísťování
předmětu za jízdy, různé otočky a přesné zabrzdění.
Dopravní hřiště s křižovatkami a dopravními značkami si
všichni nejprve prošli se zaměstnancem autoškoly, u
každé značky si vysvětlili význam, na každé křižovatce si
řekli pravidla správného projetí. Teprve potom si půjčili
kola, nasadili si přilby a jeli si vyzkoušet jízdu s přesným
dodržováním pravidel silničního provozu. Pokud někdo
udělal na nějaké křižovatce chybu, bylo mu odborníkem
autoškoly vysvětleno, jak si měl počínat správně.
Návštěva dopravního hřiště v RK je součástí celoročního
projektu "Dopravní výchova". Patří sem i výuka teorie,
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která probíhá přímo na naší škole pod vedením p. Myšáka
z autoškoly v Kostelci n. O. Pro žáky 4. tříd je celoroční
snažení zakončeno úspěšným složením písemného testu a
získáním průkazky cyklisty.
Na dopravním hřišti se všem líbí a vždy se těší na další
návštěvu.
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dvě družstva složená ze žáků čtvrtých a pátých tříd se
zúčastnila ve čtvrtek 13. října „Dopravní soutěže
mladých cyklistů“ na dopravním hřišti v Rychnově
nad Kněžnou. Tuto soutěž vyhlašuje pro žáky prvního
stupně MŠMT, Český červený kříž a BESIP. Na
dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou soutěžilo 19
družstev ze škol rychnovského okresu. Žáci soutěžili v
pravidlech silničního provozu /teorie a praxe/, jízdě
zručnosti na jízdním kole a první pomoci. Soutěže jsme se
zúčastnili poprvé, takže jsme jeli hlavně sbírat
zkušenosti a zkusit si dovednosti na kolech, které
jsme získali při návštěvě dopravního hřiště v září. Naše
umístění nebylo sice v první desítce, ale máme dostatek
času, abychom se dobře připravili na jarní kolo této
soutěže, kde bychom chtěli co nejlépe reprezentovat naši
školu.
Cibulkový den
Cibulkový den se nám stal tradiční podzimní aktivitou. V
pátek 14. října si po velké přestávce děti vyslechly

KNIHY V ANGLIČTINĚ!
Pozvánka
na prodejní akci nakladatelství USBORNE

V pondělí 21. listopadu 2016 od 15.oo do 17.oo hodin
proběhne ve škole prodejní akce prestižního nakladatelství
Usborne publishing, které vydává knihy pro děti v
angličtině. Přítomna bude i didaktička Mgr. Jana
Přerovská, která vám v případě zájmu poradí s výběrem.
Knihy si budete moci zakoupit přímo na místě. Jednotlivé
řady jsou odstupňovány podle úrovně angličtiny pro
jednotlivé třídy. Neváhejte, přijďte se podívat a zakoupit
dětem hodnotný dárek.
Církevní základní škola

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu

informace o tomto projektu, jarních cibulovinách,
způsobu sázení i o bezpečnosti práce. Vyzbrojeni
sázecími nástroji, cibulkami a velikým nadšením jsme se
pustili do zkrášlování okolí školy. Výsledkem našeho úsilí
se přijďte potěšit na jaře.
Cibulkovým dnem jsme se i letos zařadili do celostátního
projektu „72 hodin“. 72 hodin jsou tři dny plné
dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají v termínu
od 13. do 16. října. Kdykoli během těchto 72 hodin se
dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které
pomohou druhým, přírodě či okolí.
Poděkování
Děkujeme panu Pavlu Pešanovi za krásné dýně, které teď
zdobí naši školu.
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Borohrádecký úspěch na teplických žíněnkách
Prvním poprázdninovým turnajem, kterého se zúčastnili
zápasníci z Borohrádku, byl 5. ročník Memoriálu
Františka Kubici v Teplicích. Do tohoto severočeského
města odcestovala sedmičlenná výprava a na žíněnce
v pěkné sportovní hale za fotbalovým stadionem Na
Stínadlech se rozhodně neztratila. Zisk šesti medailí
hovoří za vše. Ale více než medailových úspěchů si oba
borohrádečtí trenéři považují bojovnost, kterou všichni
zápasníci prokázali. Snad největší radost trenérům udělal
HLOUŠEK Dominik, který i přes nedostatky v technice
vše dohnal v bojovnosti, a tak porazil i zkušenější
soupeře. O zisk nejcennějšího kovu se postaral ve váze do
28 kg ŠKOP Filip, ve váze do 31 kg UHNAVÝ Adam.
Stříbrnou medaili vybojovali ve váze do 22 kg
HLOUŠEK Erik, do 25 kg HEMELÍK Vojtěch a do 28 kg
již zmíněný HLOUŠEK Dominik. Bronzovou medaili
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vyzápasil ve váze do 25 kg HEMELÍK Tomáš. Jediný kdo
vyšel medailově „na prázdno“ byl ve váze do 47 kg

Zápasníci se zúčastnili turnaje na poctu nejslavnějšího
Českého zápasníka.
V sobotu 15. 10. 2016 se konal již 29. ročník Memoriálu
Gustava Frištenského, kterého se zúčastnila i sedmičlenná výprava zápasníků z Borohrádku.
Do sokolovny v Prostějově, ve které přesně před 60 lety
byl dekorován nejslavnější český zápasník Gustav
Frištenský titulem Mistr sportu, se sjelo 93 zápasníků ze
14 oddílů, dva oddíly byly ze Slovenska.
V této silné sportovní konkurenci doslova „vybojovali“
borohrádečtí mladí sportovci čtyři medaile.
O tu nejcennější se postarali super výkonem ve váze 22 kg
přípravek „C“ HLOUŠEK Erik a ve váze do 28 kg
přípravek „B“ jeho starší bratr HLOUŠEK Dominik.
Stříbrnou medaili vyzápasil ve váze 25 kg přípravka „C“

HEJNÝ Martin, který obsadil 6. místo. V soutěži družstev
obsadili zápasníci z Borohrádku ze zúčastněných 13
oddílů, pěkné 5. místo.
Je vidět, že tvrdá a poctivá tréninková příprava na letním

soustředění v Herolticích se vyplatila, a tak závodníci
získali první úspěchy v druhé polovině sportovní sezóny.
Zápasníci sbírali zkušenosti na mezinárodním turnaji
V sobotu 17. 9. 2016 odcestovali zápasníci z Borohrádku
na mezinárodní turnaj do Havlíčkova Brodu. Jednalo se
již o 23. ročník Memoriálu Františka Červína.
Pořadatelům se podařila zajistit kvalitní účast a na třech
žíněnkách svádělo své boje 259 závodníků 27 oddílů z 8
států. Každý druhý závodník byl ze zahraničí, protože
tohoto turnaje se jich zúčastnilo na 130. Sedmičlenná
výprava z Borohrádku bohužel v této silné konkurenci
„tahala za kratší konec lana“, a tak spíše závodníci
získávali zkušenosti než sportovní úspěchy.
Z tohoto turnaje se neodjíždělo „s prázdnou“, protože ve
váze do 22 kg získal HLOUŠEK Erik - 3. místo. Těsně
pod stupni vítězů skončil jeho bratr HLOUŠEK Dominik,
který ve váze do 28 kg skončil čtvrtý. Ostatním
závodníkům se již moc nedařilo a skončili v poli
poražených. Trenérům tento turnaj ukázal nedostatky
v technice domácích závodníků, a tak do dalšího turnaje
bude potřeba na trénincích tyto chyby odstranit.
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HŮJA Lukáš a kompletní sadu medailí uzavřel bronzem
ve váze do 28 kg přípravek „B“ ŠKOP Filip. Na medaile
na tomto turnaji nedosáhli jen ve váze do 25 kg přípravek
„C“ BÍLEK Jaroslav, který obsadil 5. místo a ve věkové
kategorii přípravek „B“ bratři HEMELÍKOVÉ, kde
Vojtěch obsadil 5. a Tomáš 6. místo.
Závodníci se prosadili i v soutěži družstev, kde v kategorii
přípravek „C“ obsadili 3. místo a toto umístění si
zopakovali i v kategorii přípravek „B“
Závěrečný ceremoniál byl umocněn tím, že medaile
mladým zápasníkům a poháry pro družstva trenérům
předávala neteř legendárního zápasníka Gustava
Frištenského.
Do třetice všeho nejlepšího.
Letos zápasníci z Borohrádku již potřetí zavítali na turnaj
do severočeského města Meziboří. Tentokrát se jednalo o
Turnaj talentované mládeže a Pohár starosty města
Meziboří v zápase řecko- římském chlapců a volném stylu
dívek.
Na tento turnaj odcestovala desetičlenná výprava mladých
sportovců z Borohrádku a víc než polovina si domů
odvezla medaili.
Tu nejcennější – zlatou, vybojoval ve váze do 22 kg
HLOUŠEK Erik, ve váze do 31 kg UHNAVÝ Adam, ve
váze do 47 kg VIKTORÍNOVÁ Anna a kvarteto zlatých
medailí uzavřela ve váze 52 kg SEMRÁDOVÁ Elen.
Stříbrnou medaili za pěkný výkon vyzápasil ve váze 28 kg
HLOUŠEK Dominik a bronz získal ve váze 63 kg
HORÁK Štěpán. Na nepopulárním místě, tj. čtvrté příčce,
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se umístil ve váze 31 kg HEJNA Václav a ve váze 47 kg
HEJNÝ Martin. Bratské duo HEMELÍKŮ vyzápasilo díky
Tomášovi 5. místo a Vojtěchovi místo 6.
Turnaje v Meziboří se zúčastnilo 94 závodníků z devíti
oddílů a družstvo TJ Sokol Borohrádek se umístilo na
pátém místě, a tak trenér HEJNÝ Martin si mohl převzít
pohár za toto umístění.
Radek Hemelík

TJ Sokol Borohrádek oddíl nohejbalu
Oddíl nohejbalu pod TJ Sokol má za sebou velice
vydařený a aktivní rok. Nohejbalisté se scházejí
pravidelně každý týden ve středu a v pátek. Během

zimních měsíců trénujeme v místní sokolovně, v létě pak
na antukovém hřišti – pokud to počasí dovolí. Aktuálně
oddíl nohejbalu čítá zhruba 15 stálých členů, kteří se
pravidelně střídají na trénincích. Díky kvalitní přípravě se
naše mužstva umisťují na předních příčkách
nohejbalových turnajů. Jen během letošního roku jsme
jich v různém složení objezdili více než deset. Za zmínku

stojí například turnaj v Křivicích (1. a 2. místo), Čermné
nad Orlicí (2. místo), Králíkách (2. místo) nebo třeba v
Kounově (3. místo).
Největší událostí našeho oddílu byl však jednoznačně
turnaj konaný v Borohrádku. Ten se uskutečnil v sobotu
27. srpna na antukovém hřišti. Turnaj byl uzavřený pouze
pro místní týmy a zúčastnilo se jej 9 manšaftů. Vítězný
tým (složený z našich stálých členů) si odnesl 30 litrový
sud piva, nicméně ani ostatní mužstva nezůstala zkrátka –
ohodnocena byla všechna umístění. Tímto děkujeme za
podporu městu Borohrádek a mnoha sponzorům, bez
kterých by se turnaj nemohl uskutečnit. Děkujeme!
Zároveň musíme smeknout před týmem „Stará garda“,
který hrál velice dobrý nohejbal, přestože věkový průměr
mužstva atakuje 65 let.
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V blízké budoucnosti i nadále plánujeme se pravidelně
scházet a trénovat. A pokud se vyskytne nějaký zimní
turnaj, rádi se jej zúčastníme.
Zdeněk Špulák

TJ Sokol Borohrádek oddíl volejbalu
Na sako!
Po rekonstrukci víceúčelového sportoviště a antukových
kurtů se volejbal v Borohrádku těší velké popularitě.
Nový sportovní areál byl využíván od zahájení letošní
sezóny nejen členy místního volejbalového oddílu, ale i
širokou veřejností z Borohrádku a jeho okolí. I tento rok
se členové oddílu volejbalu pravidelně v hojném počtu
scházeli na trénincích každé pondělí a čtvrtek. S ohledem
na věkový průměr volejbalového mužstva jsou sportovní
výkony některých hráčů při zápasech obdivuhodné.

Rovněž poctivá a pravidelná docházka volejbalistů by
mohla být vzorem pro sportovce z jiných oddílů. Vedle
tréninků oddíl volejbalu každoročně pořádá pravidelný
letní turnaj bývalých a aktivních členů. Letošní klání se
konalo v sobotu dne 26. 6. 2016 za účasti dvaceti
sportovců, rozdělených do 4 mužstev. Krásné slunečné
počasí umožnilo zápasy odehrát i na hřišti pro plážový
volejbal. Členové volejbalového oddílu se jako každý rok
aktivně zapojují i do společenského života ve městě. Dne
8. 6. 2016 jsme pomáhali při zajištění sportovních
disciplín na velmi vydařených 4. sportovních hrách
seniorů, které město Borohrádek pořádalo.
V sobotu 24. 9. 2016 jsme zajišťovali jednu z disciplín na
městském pochodu s názvem EKO-KAM? 2016.
Sportovní rok bude tradičně zakončen Mikulášským
turnajem v sokolovně, který je naplánován na prosinec
tohoto roku.
Závěrem bych chtěl jménem našeho oddílu poděkovat
všem našim hráčům, fanouškům a městu Borohrádek za
podporu a přízeň.
Jiří Bahník st., tiskový mluvčí oddílu

TJ Sokol Borohrádek oddíl badmintonu
V září letošního roku byl v našem městečku založen další
sportovní klub, a to badminton. Jedná se o oddíl čítající
celkem dvacet tři členů, pouze dospělých, a který se
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schází dvakrát týdně v sokolovně. Hrají se jak dvouhry,
tak čtyřhry a jedná se o velmi fyzicky náročný sport.

Pochodující - v počtu 11 členů.
Méně zdatné cyklisty – v počtu 10 členů.
Cyklisty zdatné vytrvalé - v počtu 10 členů.
Skupina pochodujících prošla trasy z Třeboně naučnou
stezkou na Hrádeček, trasu okolo rybníku Svět, trasu na

Pokud by měl někdo z našich spoluobčanů zájem o
členství, prosím, obracejte se na pana Karla Uhnavého,
který je členem a zároveň předsedou oddílu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení města, které
nám zakoupilo novou síť se stojany a umožnilo nám tak
provozovat tento sport v Borohrádku.
Kontakt na pana Uhnavého tel. 602 541 494
Oddíl badmintonu

TJ Lokomotiva Borohrádek
pořádá
v pátek 20. ledna 2017 od 20.oo hodin
v sokolovně Borohrádek

8. SPORTOVNÍ PLES
Hraje hudební skupina STREYCI
TJ Lokomotiva Borohrádek oddíl ČASPV

Majdalenu, Chlum u Třeboně. Každý den měla v nohách
10 – 14 km. Vedoucí skupiny Iva Lorencová trasy pečlivě
plánovala tak, aby je zvládli i ti méně zdatní.
Cyklisté méně zdatní pod vedením Marušky Černé každý

Třeboň a okolí – jaro 2016
Oddíl zdravotní tělovýchovy ASPV TJ Lokomotiva
Borohrádek zorganizoval šestidenní pobyt v areálu České

asociace Sport pro všechny v Třeboni u rybníku
Rožmberk. Organizaci pobytu zajistila naše členka Mirka
Zábranská přes ústředí ČASPV pro 31 účastníků, kteří se
podle zájmů a kondice rozdělili do tří skupin:
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den ujeli po třeboňských cyklotrasách 20 – 44 km.
Navštívili jsme hrobku Schwanzenberků, okolí
Opatovického rybníku, Rožmberského rybníku obec Stará
Hlína, rybníky Starý a Nový vdovec, Nevěsta, obec
Branná, Barbora, Majdalena, Chlum u Třeboně.
Nevyhnulo se nám ale i bloudění v třeboňských lesích z
důvodů špatné navigace. Od přespání v lese nás zachránil
sympatický cyklista, který nás nasměroval k domovu
správným směrem.
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Skupina zdatných cyklistů navštívila vzdálenější přírodní
zvláštnosti a památky. Denní trasy 60 – 80 km spolu s
asistentem Honzou Smisitelem plánovala Mirka
Zábranská, která vedla tuto skupinu. Navštívili Rozvodí
na Nové řece, památník Emy Destinové, obec Mláka,
Nová a Stará Hlína, Chlum u Třeboně, Hamr, Klikov,
Suchdol nad Lužnicí, Rapšach u Halámek, rašeliniště
Soběslav, Spáleniště, Františkov, Majdalenu.
Celý pobyt byl provázen sluncem, úsměvy a dobrou
náladou. Poznali jsme nádherná místa třeboňského kraje a
domů jsme odjížděli plni dojmů a skvělé nálady.
Velké poděkování patří Mirce Zábranské, která měla
organizaci našeho pobytu na starosti, včetně finančního
vyúčtování.

Turnaj žákyň v přehazované
26. září 2016 se náš odbor ASPV TJ LOKOMOTIVA
Borohrádek za spolupráce se ZŠ TGM v Borohrádku

zúčastnil okresního turnaje žákyň v přehazované. Soutěž
pořádalo regionální centrum ASPV v Doudlebách nad
Orlicí. Turnaje se zúčastnilo osm družstev Rychnovského
okresu. Jak se nám v soutěži dařilo, posuďte sami.
Starší žákyně I. skupina A – 1. místo
Vacková Adéla, Houštěková Iva, Haladová Anna,
Dvořáková Adéla, Červeňanská Veronika, Hejná Tereza.
Starší žákyně I. skupina B – 4. místo
Laluhová Diana, Loufková Zuzana, Dudová Eliška,
Štrasmajerová Kristýna, Semrádová Elen, Kolářová Věra,
Malá Eliška, Chudobová Adéla.
Mladší žákyně I. – 2. místo
Raková Pavlína, Janečková Sára, Faltová Barbora,
Viktorinová Anna, Davidová Kateřina, Bajerová Eliška,
Syrová Eliška.
Za ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek Tesárková Eva

Vodácký spolek CVAK
Napříč Prahou přes tři jezy
Ve středu 28. 9. 2016 na svátek Svatého Václava jsme se
jako každý rok zúčastnili výletu napříč Prahou. Je
naprosto úžasné vidět památky České republiky z jiného
úhlu, přímo z řeky. Vše vypadá úplně jinak o dost větší,
zajímavější. Byly s námi i děti, které poprvé viděly státní
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památky a byly moc spokojeny. Vše se vydařilo tak, jak

jsme očekávali a měli jsme z toho velkou radost.
Zamykání Tiché Orlice
Už se pomalu blíží mráz a na vodě začíná, začala zima.

Tak jsme se v sobotu 29. 10. 2016 rozhodli pro letošní
sezónu uzamknout řeku Orlici. I když nám počasí moc
nepomáhalo a dost foukalo, i tak jsme se sešli ve velkém
počtu. Jeli jsme od mostu v Čermné nad Orlicí ke splavu
v Borohrádku, kde jsme se zahřáli u rozpáleného ohně a
opekli nějaký ten špekáček. Pod splavem vodník zamkl
řeku a zhodnotil celý letošní rok, popřál všem krásnou
zimu a také abychom se ve stejném počtu setkali i na
odemykání.
Andrea Muchová

Výtah z Pamětní knihy obce Šachova založené a
sepsané V. Bašem, rolníkem v Šachově čp. 19
O zařízeních v obci
„Jako pamětihodné zaznamenávám, že bývala v Šachově
svobodná Rychta v čísle 22 a tam také u Rychtáře
ubytován Salagvarda. Salagvarda býval starší vysloužilý
voják a byli dle nařízení císaře Josefa II. dosazování na
svobodné Rychty by potírali vzmáhající se loupeže a
krádeže na místě nynějšího četnictva. Jako důkaz a
památka zachován je dosud odznak s nápisem Salagvarda
a zemským znakem na tomto stavení číslo 22 (jest to
prkenný štítek všemi příslušnými barvami a zlaceně dosti
vkusně i krásně malovaný) a také zachováno ve školním
museu tak zvané rychtářské právo (jakési to žezlomoci
rychtářské, podobné paličce na buben kůží uměle obalené
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a okrášlené, při jednání obecní rady zastávalo udeřením na
stůl nynější zvonek a také dle pověsti při výtržnosti u
hospody ne jen udeření ale již pouhé položení na stůl
v hospodě rychtářem bylo výzvou ku klidu). Salagvardu
byl povinen rychtář stravovati a teplem i noclehem
opatřiti a za to byl svoboden od panské roboty. Rychty
takové (i rychtářování) bývaly dědičné v tomž rodě a
gruntu. Také bývala na návsi u kříže, který byl jen
dřevěný a stával proti nynějšímu vchodu na hřbitov, kláda
k trestání provinilců. Kláda tu stávala ještě roku 1820.
Můj předchůdce se na ni dobře pamatoval. Jako chlapec si
ji prohlížel a mne ji křídou načrtl. Ale trestance v ní nikdy
neviděl žádného, a jak říkával (to co slýchal), že
trestancovi za menší provinění přivírána jedna ruka na
určitou dobu, při větším provinění obě ruce a za velké
provinění i hlava byla. A také říkával, že byl u kostela
pranýř. Ten ale neviděl neboť po roku 1800 co shnil, byl
odstraněn. Tyto věci používal Salgvarda as na místě
šatlavi.
Stať o školství a vzdělávacích zařízeních
Kdy v Šachově se vyučovati začalo, nelze s určitostí říci.
Jest možno, že již při stávající faře v Šachově ve století
čtrnáctém neb později.
Pokud záznamy v pamětech jsou, je v těchto zmínka, že
roku 1785 začalo v Šachově školní vyučování. Do toho
roku chodila mládež ze Šachova, jakož i z obcí okolních,
do Borohrádku. Když počet žáků stoupal, začalo vyučovat
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se v Šachově a přiškoleny sem obce Velká Čermná,
Zdelov s Moravskem a osada Chotiv. Velká Čermná se
odškolila roku 1842 zařídivše si školu vlastní a Moravsko
se přiškolilo do Čestic. Dle podání a částečně i z archivu
začalo se v Šachově vyučovat v čísle třetím. Že ale
místnost byla malá, tu patronát s přispěním obce koupil
roku 1815 za 1500 zlatých domek číslo popisné 21 a zde
vyučováno bylo v jedné třídě až do roku 1883. Roku 1882
vystavěná nová školní budova na novém místě na nové
číslo 55 o dvou třídách a s kabinetem pro pomůcky a též
pro dva učitele byly (vystavěl ji stavitel Havlíček
z Chocně). Cihly byly vozeny z Vrchoviny u Chocně,
kámen z Olešnice. Vyučovat se začalo v této nové škole
1884. Stará školní budova číslo 21 byla prodána v roce
1884 Janu Faborskému obchodníku z Týniště.
Poněvadž ale po roku 1890 počet žactva silně stoupal, po
dalším nátlaku příslušných činitelů přistavěna ku stávající
budově školní místnost pro třetí třídu byla. Stavbu také
dle ofertního řízení provedl J. Boháč, stavitel z Vamberka,
a sice až v roce 1901 neboť občani Zdelovští, chtějíc si
postavili školu vlastní ve Zdelově, prodlužovali dobu
stavby různými žádostmi k vyšším úřadům. Aby škola pro
celou obec měla výhodné umístění a také vzájemným
odporem občanů tamních v různých částech obce
bydlících neshodnuvších se na umístění budovy školní,
trvaly úřady na tom, by škola byla rozšířená v Šachově,
což se i stalo.“
/RED/
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