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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 20. 10. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Předložený zápis č. 13/2016 ze schůze sportovní komise.
▪ Informaci o stavu oken v bytě čp. 563 včetně doporučení
nájemci na doplnění těsnění.
▪ Výpověď z nájmu firmy ODEKO s.r.o. Smetanova 395,
Týniště nad Orlicí, IČ 62062760, ve které žádá o
ukončení „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání“, která byla uzavřena dne 1.4.2015.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Dodatek č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IZ-12-2000306/VB/1 Borohrádek,
Havlíčkova, MĚSTO-přel. VN3970 a postupuje jeho
projednání ZM.
▪ Zjištěné informace o prodeji části parcely p. č. 185/2
v k.ú. Borohrádek a postupuje je k projednání ZM
s doporučením prodej neschválit.
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RGI020082 na projekt: „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek“
a postupuje ji k projednání v zastupitelstvu města.
Schvaluje
▪ 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.
▪ Smlouvu o zápůjčce dat mezi městem Borohrádek a
firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno za účelem
zpracování aktualizace Povodňového plánu města.
▪ Návrh na zkrácení spoje č. 1 na lince 650200 Pardubice
– Rychnov nad Kněžnou tak, aby začínal v Borohrádku.
▪ Smlouvu o dílo č. 03/2016 s Ing. Danielem Faltusem na
zpracování zadávací stavební dokumentace na akci:
Bezbariérový přístup do budovy MÚ Borohrádek,
úprava okolí, včetně opravy parkoviště a opravy
stávajícího dřevěného skladu.
▪ Smlouvu o dílo s firmou Šindlar s.r.o., Hradec Králové,
IČ: 26003236 na vypracování Studie řešení likvidace
splaškových a dešťových vod v místní části Šachov.
▪ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-2006671/VB/2 Borohrádek, 426/1, Kašparová-příp.
kNN k pozemkům p.č. 426/2, 426/4, 429/1, 917/3,
919/4, 919/9, 919/11 v k.ú. Borohrádek za účelem
umístění distribuční soustavy podzemního vedení NN.
▪ Uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání na pronájem nebytového prostoru v budově
bez čísla popisného, který je součástí pozemku p.č. st.
931 mezi městem Borohrádek a firmou AB-TIP s.r.o.,
Jana Žižky 449, 517 24 Borohrádek, IČO: 28815181.
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Nájemní vztah je sjednán na dobu neurčitou od 1. 11.
2016 za nájemné ve výši 540 Kč/měsíc + DPH.
▪ Ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání ze dne 1. 4. 2015 mezi městem Borohrádek a
firmou ODEKO s.r.o. Smetanova 395, Týniště nad
Orlicí, IČ 62062760 na pronájem části nebytového
prostoru – budovy bez čp. – průmyslový objekt na
pozemku p.č. st. 573 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 500 m2 v k.ú. Borohrádek ke dni 31. 12. 2016.
▪ Zadávací podmínky na výběrové řízení k obsazení
pracovní pozice - správce sportovních zařízení
s termínem přihlášení do 21. 11. 2016.
▪ Nové znění Provozního řádu víceúčelového sportovního
hřiště a Provozního řádu budovy sokolovny Borohrádek
v souladu s doporučením sportovní komise s účinností
od 1.11.2016.
Výtah z usnesení rady ze dne 3. 11. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Zápis kulturní komise č. 11/2016.
▪ Zápis Osadního výboru Šachov č. 44/2016.
▪ Zápis č. 10 a č.11 z jednání finančního výboru.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu a
postupuje tento bod k projednání zastupitelstvu města
s doporučením schválit.
▪ Kupní smlouvu o koupi altánů č. 9011 na pozemku p.č.
526/1 v k.ú. Borohrádek a č. 9021 na pozemku p.č.
910/1 v k.ú. Borohrádek, včetně jejich příslušenství,
mezi Dobrovolným svazkem Poorlicko v likvidaci, IČ
48614181 se sídlem na Výsluní 275, 51722 Albrechtice
nad Orlicí jako prodávajícím a městem Borohrádkem
jako kupujícím a postupuje ji k projednání ZM
s doporučením schválit.
▪ Kupní smlouvu o prodeji spoluvlastnického podílu o
velikosti id. 1415/16971 vzhledem k celku na pozemku
p.č. st. 630/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202
m³ v obci a k.ú. Borohrádek, zapsáno na LV č. 1418 pro
obec a k.ú. Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou mezi
městem Borohrádek jako prodávajícím a P. K. čp. 20,
517 21 Zdelov za cenu 3.630 Kč a T. P., bytem Malá
Čermná 171, 517 25 Čermná nad Orlicí za cenu 3.630
Kč jako kupujícími a postupuje ji k projednání ZM
s doporučením schválit.
Schvaluje
▪ Udělení licencí dopravci AUDIS BUS s.r.o. na linkách
660 208, 660 146 a dopravci ARRIVA východní Čechy
na linku 650 612.
▪ Záměr pronájmu na pronájem části pozemku p. č.
987/12 v k. ú. Borohrádek o výměře 100 m2.
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▪ Žádost o vydání souhlasu k demolicí septiku na
pozemku p.č. 666/13 v k.ú. Borohrádek u bytových
domů čp. 503, 504 v ulici Partyzána Petra v Borohrádku.
▪ Návrh darovací smlouvy na akci „Nejúspěšnější
sportovec Rychnovska roku 2016“ ve výši 1.000 Kč s
příjemcem daru Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou, z. s. , U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 435783.
▪ Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka elektřiny pro město Borohrádek a jím
zřízené příspěvkové organizace na rok 2017“
s termínem podání do 28.11.2016.
Výtah z usnesení rady ze dne 16. 11. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Zadávací podmínky – oznámení výběrového řízení na
realizaci projektu: „Analýza rizik staré ekologické
zátěže na lokalitě bývalého průmyslového areálu
společnosti ŽPSV ve městě Borohrádek“, včetně příloh
č. 1- 6 a oslovení firem, jejichž seznam je uveden
v zápise jednání.
▪ Udělení licence dopravci CASIA Tour &Transport spol.
s r.o. Krkonošská 565, 541 01 Trutnov, IČ: 288 28 381,
na lince č. 650 009 Pardubice – Kvasiny, ŠKODA
AUTO.
▪ Zakoupení sady pro badminton (síť se stojany) ve výši
9.500 Kč.
▪ Záměr pronájmu nebytového prostoru v nemovitosti čp.
40, Nádražní ulice, Borohrádek o celkové výměře 58 m2.
▪ Záměr pronajmout pozemky p.č. 523/1, 523/5, 523/12,
523/13, 523/15, 480/1, 642/9 a 642/10 v k.ú. Borohrádek
▪ Smlouvu o poskytnutí služeb na bezplatnou obsluhu
sběrných nádob pro sběr použitého jedlého oleje
z domácností s provozovatelem Libor Černohlávek,
Jakub 38, Církvice, IČ: 165 39 184.
▪ Komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek na
výběrové řízení Veřejná zakázka „Dodávka elektrické
energie pro město Borohrádek a jím zřízené příspěvkové
organizace na rok 2017“ ve složení:
členové: Ing. Miloň Vojnar, Ing. Eduard Machek, Milan
Maček,
náhradníci: Zdeněk Cablk, Luděk Vejr, Ing. Jana
Machková.
▪ Komisi pro posouzení žádostí na obsazení pracovní
pozice - Správce sokolovny a sportovních zařízení ve
složení: Zdeněk Cablk, JUDr. Josef Moravec, Radek
Hemelík, Ing. Petr Provazník, Pavel Zaujec.
Výtah z usnesení rady ze dne 30. 11. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Oznámení ředitelky ZŠ TGM o vyhlášení volných dnů
ve školním roce 2016-2017.
▪ Výsledky výběrového řízení „Dodávka elektrické
energie pro město Borohrádek a jím zřízené příspěvkové
organizace na rok 2017“.
▪ Informaci o nevyhovujícím stavu veřejného osvětlení ve
městě.
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▪ Informaci starosty o pracovní poradě společníků
společnosti ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí.
Schvaluje
▪ Plán inventur 2016“, jako přílohu č.1ke směrnici č.
3/2011 k provádění inventarizaci majetku a závazků
města Borohrádek.
▪ „Jmenování komisí pro inventarizaci 2016“, jako přílohu
č.1 ke směrnici č. 3/2011 k provádění inventarizaci
majetku a závazků města Borohrádek.
▪ Směrnici č. 2/2016 Oběh účetních dokladů.
▪ Uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem
Borohrádek a firmou ENVY Recycling, s.r.o., Zahradní
445/45, Liberec, IČO 28723121 na pronájem část
pozemku p. č. 987/12 v k. ú. Borohrádek o výměře 100
m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do
31.12.2019. Nájemné je stanoveno ve výši 1.727
Kč/měsíc+DPH.
▪ Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 323,
ulice Havlíčkova, Borohrádek na dobu určitou od
1.1.2017 do 31.12.2017.
▪ Záměr pronájmu pozemku p.č. 204/3 trvalý travní porost
v k.ú. Borohrádek.
▪ Žádost Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek o
souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného
finančního daru od Women For Women, o.p.s., v rámci
projektu Obědy pro děti.
▪ Projektový záměr Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek na vybavení odborné učebny.
▪ Zadávací dokumentaci – text výzvy včetně příloh –
k výběrovému řízení na realizaci projektu „Táto, mámo,
pojďme na oranžové hřiště“ a seznam firem navržených
k oslovení.
▪ Jmenování členů komise na otevírání obálek a
hodnocení výběrového řízení „Analýza rizik staré
ekologické zátěže na lokalitě bývalého průmyslového
areálu společnosti ŽPSV ve městě Borohrádek“ ve
složení Zdeněk Cablk, Lenka Kapuciánová, ing. Jana
Machková.
▪ Společnost ENERGO LaR s.r.o., Javornická 1501,
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25253191 jako vítěze
veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie pro město
Borohrádek a jím zřízené příspěvkové organizace na rok
2017“.
▪ Uzavření smlouvy o dílo na poskytování služeb v oblasti
BOZP od 1.1.2017 se zhotovitelem: Magdalena
Jakubcová, Hraštice 191, Skuhrov nad Bělou, IČ:
455542325.
▪ Podání žádosti o poskytnutí dotace na rozpočtu
Ministerstva kultury na přechod z knihovního systému
Clavius na službu Tritus pro rok 2017 s požadovanou
výší dotace 68.000 Kč při celkové výši nákladů projektu
97.300 Kč.
Výtah z usnesení rady ze dne 21. 12. 2016
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení : Borohrádek –
p.č. 429/1 STL plynovod a přípojky 10 RD, číslo stavby
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8800080239
mezi
městem
Borohrádek
jako
pronajímatelem a GasNet, s.r.o. jako nájemcem.
▪ Zprávu o posouzení nabídek k výběrovému řízení „Táto,
mámo, pojďme na oranžové hřiště“ a smlouvu o dílo na
dodávku a montáž herních prvků s celkovou hodnotou
díla ve výši 375 124,20 vč. DPH s vybranou firmou
Dřevoslav, s.r.o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČ:
280 77 652.
▪ Smlouvu o dílo s Ateliérem Macas, Ing. arch. Soběslav
Macas, Ing. arch. Petr Macas, Pardubice na vypracování
studie dopravního řešení místní komunikace Partyzána
Petra v Borohrádku.
▪ Doporučuje pravidelně monitorovat topoly za garážemi
na pozemku 487/18 v k.ú. Borohrádek a případné
kolizní stromy a větve odstraňovat, úplnou asanaci řešit
při zhoršeném zdravotním stavu.
▪ Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 323,
ulice Havlíčkova, Borohrádek. Smlouva o pronájmu
bytu bude uzavřena na dobu vázanou délkou pracovním
poměrem.
▪ Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor
Nádražní čp. 40, mezi městem Borohrádek a firmou
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská
2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31.12.2027. Nájemné je
stanoveno ve výši 16.888 Kč/rok.
▪ Pachtovní smlouvu na pronájem zemědělských pozemků
nájemcem Eco-modus, s.r.o., Kroftova 2204/29, Brno,
provoz Čermná nad Orlicí IČ: 259 39 653. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016. Nájemné je
stanoveno ve výši 31.500 Kč/rok.
▪ Jaromíra Voříška, bytem Nádražní 554, Borohrádek na
pracovní pozici správce sokolovny a sportovních
zařízení a jeho zástupce Lukáše Bernáta, bytem
Rosseveltova 517, Chlumec nad Cidlinou.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 7. 11. 2016
Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti
rady města.
Schvaluje
▪ Program zasedání v předloženém znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: Ing. Eduard Machek,
Radek Hemelík, Mgr. Jindřich Vašíček.
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16RGI020082 na projekt „Odstranění vlečky ŽPSV Borohrádek“
a pověřuje starostu jejím podpisem.
▪ Navýšení příspěvku pro Základní školu T. G. Masaryka
Borohrádek ve výši 21.200 Kč jako posílení rozpočtu
školy v rámci prevence patologických jevů.
▪ RO č. 18/2016 - úprava příjmu a výdajů ve výši
2,921.200 Kč.
▪ Zápis z jednání kontrolního výboru č. 14/2016 ze dne
21. 9. 2016.
▪ Zprávu o činnosti Mateřské školy Borohrádek ve
školním roce 2015 – 2016 v předloženém znění.
▪ Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek za
období školního roku 2015-2016 v předloženém znění.
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▪ Dodatek č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. IZ-12-2000306/VB/1
Borohrádek, Havlíčkova, MĚSTO-přel. VN3970 a
pověřuje starostu jeho podpisem.
▪ Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a spoluvlastníky bytové jednotky č.
468/111 v bytovém domě čp. 467, 468 v Družstevní
ulici v Borohrádku jako kupujícím týkající se podílu o
velikosti 1415/16971 vzhledem k celku na pozemku p.č.
630/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek za
cenu 7.260 Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem
Borohrádek a jeho příspěvkových organizací
v předloženém znění.
▪ Projednávané návrhy změn územního plánu pro zadání
změny č. 2 ÚP města Borohrádek – dle přílohy.
▪ Kupní smlouvu o koupi altánů č. 9011 na pozemku p.č.
526/1 v k.ú. Borohrádek a č. 9021 na pozemku p.č.
910/1 v k.ú. Borohrádek, včetně jejich příslušenství,
mezi Dobrovolným svazkem Poorlicko v likvidaci, IČ
48614181 se sídlem na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice
nad Orlicí jako prodávajícím a městem Borohrádkem
jako kupujícím.
Kupní cena altánu č. 9011 s příslušenstvím činí 1.000
Kč a altánu č. 9021 s příslušenstvím je 10.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zamítá
▪ Záměr prodeje části p.č. 185/2 v k.ú. Borohrádek.
K záměru se vrátí až v době, kdy bude vyřešena otázka
přístupu na pozemky p.č. 185/1 a 185/2 v k.ú.
Borohrádek.
▪ Protinávrh na odložení schválení Pravidel pro zadávání
zakázek malého rozsahu městem Borohrádek a jeho
příspěvkových organizací na příští jednání ZM.
Ukládá radě města
▪ Zastupitelstvo města pověřuje radu zajištěním
výběrového řízení na realizaci projektu: „Analýza rizik
staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého
průmyslového areálu společnosti ŽPSV ve městě
Borohrádek“, včetně schválení smlouvy s vítězným
účastníkem výběrového řízení.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 13. 12. 2016
Bere na vědomí
▪ Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty
o personální situaci ve společnosti ODEKO, s.r.o.,
Týniště nad Orlicí, IČ: 620 62 760 a pověřuje starostu
města hlasováním na Valné hromadě společnosti
ODEKO, s.r.o. hlasovat proti zvolení Ing. Rostislava
Všetečky do funkce prokuristy nebo jiné řídící funkce
společnosti ODEKO s.r.o.
▪ ZM bere na vědomí kalkulaci skutečných nákladů za rok
2015 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů za poplatníka a kalendářní rok. Pro rok 2017
zůstává poplatek ve stejné výši jako v roce 2016, tj.
550,- Kč na osobu.

Zpravodaj 1/2017

Schvaluje
▪ ZM schvaluje program jednání v upraveném znění.
▪ ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr
Beránek, Ing. Marta Susová, Libor Kašpar.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje změnové listy č. 1-7 a
dodatek č. 1 s firmou MADOS MT s.r.o. ke smlouvě o
dílo na stavbu: Technická a dopravní infrastruktura pro
zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní
louka v Borohrádku.
Výše sjednané ceny o dílo po započtení více a méně
prací zůstává nezměněna.
▪ ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
Z_S24_12_8120053905 mezi městem a ČEZ Distribuce,
a.s. Předmětem smlouvy je realizace přeložky
distribučního zařízení kabelového vedení VN, na stavbu:
Borohrádek, Havlíčkova, MĚSTO- přel. VN3970, č.
projektu IZ-12-2000306 a úhradě nákladů spojených
s touto přeložkou, které činí 73.800 Kč.
▪ ZM schvaluje zápis z mimořádného jednání kontrolního
výboru a ukládá kontrolnímu výboru připravit na příští
jednání ZM plán činnosti na rok 2017.
▪ ZM schvaluje zprávu o činnosti Finančního výboru
města Borohrádek za rok 2016.
▪ ZM schvaluje termín pro podávání individuálních
žádostí o dotace z rozpočtu města Borohrádek pro rok
2017 a to do 10. 01. 2017.
▪ ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 22 narovnání
rozpočtu 2016 a zároveň pověřuje starostu ve spolupráci
se správcem rozpočtu provést rozpočtové změny s tím,
že RM a ZM budou s provedenými opatřeními podrobně
seznámeni na nejbližším zasedání.
▪ ZM schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2017
v navrhovaném znění.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti Investiční
dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH
obcí" v roce 2017 na nákup dopravního automobilu
(DA) a zároveň schvaluje zapracování výdajů na
spoluúčast města ve výši 150.000 Kč do rozpočtu 2017.
▪ ZM schvaluje Projednávané návrhy změn územního
plánu pro zadání změny č. 2 ÚP města Borohrádek – dle
přílohy.
▪ ZM schvaluje pana V. O., bydlištěm Borohrádek a paní
M.K., bydlištěm Borohrádek, jako kandidáty na
ustanovení do funkce přísedícího Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou.
▪ ZM schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2017 – 2022
v předloženém znění.
▪ ZM schvaluje podání žádosti na pořádání V. ročníku
sportovních her seniorů KHK.
▪ ZM schvaluje bezúplatný převod dopravního značení
cyklostezek z majetku DSO Poorlicko Českému svazu
turistů.
Ukládá
▪ ZM ukládá kontrolnímu výboru připravit na příští
jednání ZM plán činnosti na rok 2017.
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané a čtenáři borohrádeckého zpravodaje.
Nejprve Vás srdečně zdravím v roce 2017 prostřednictvím
našeho periodika a ještě jednou přeji Vám všem hodně
zdraví, štěstí, lásky, porozumění a pohody. Ať rok se
sedmičkou na konci naplní Vaše
očekávání a prožijete ho co
nejradostněji…
A nyní mi dovolte, abych Vás
v krátkosti
seznámil
s těmi
nejdůležitějšími událostmi, které
se nyní řeší a probíhají v našem
městě.
□
V lokalitě Západní louka
byly dokončeny stavební práce
spojené s pokládkou kabelů NN.
Přeložka VN je připravena k montáži nového sloupu na
pozemku 431/6. Demontáž starých sloupů VN na
pozemku 429/1 bude probíhat v jarním období.
Zastupitelstvo města č. 15 schválilo sedm změnových
listů a Dodatek č.1 smlouvy se zhotovitelem ZTV, firmou
MADOS MT s. r. o.
□
Dne 8. 11. 2016 proběhla kontrola dodržování
povinností obce stanovených předpisy o požární ochraně.
Kontrolu provedli pracovníci Hasičského záchranného
sboru Královehradeckého kraje, územního odboru
Rychnov nad Kněžnou. Při provedené kontrole nebyly na
základě předložených dokladů a fyzickou kontrolou
shledány žádné provozní závady. Pouze při kontrole
technické připravenosti bylo konstatováno, že jednotka
není vybavena dopravním automobilem ve smyslu
vyhlášky 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární
techniky a že jako dopravní automobil slouží nákladní
automobil do 3,5t. Vedoucí kontroly nás však informoval
o současných možnostech dotací, které jsou na nákup
potřebného automobilu poskytovány. ZM byla tedy
předložena žádost JSDH Borohrádek na Investiční dotaci
na nákup dopravního automobilu (DA), který bude
splňovat zákonem stanovené technické podmínky.
Celková výše dotace ze státního rozpočtu činí 450.000,Kč, z rozpočtu kraje 300.000,- Kč a spoluúčast města je
150.000,- Kč (krytí spoluúčasti města by bylo zajištěno
prodejem stávajícího nákladního automobilu VW
Transporter).
□
Zástupci města, obcí či jejich svazky, kteří jsou
vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných
kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě
s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku, firmou
AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací
zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek
Ministerstva financí ČR, v souladu se závěry jednání
cenové komise vyhlásili nové ceny za dodávku pitné vody
a za odvádění odpadních vod za rok 2017. Vodné 40,60
Kč/mᶟ a stočné 40,40 Kč/mᶟ včetně DPH. Ceny tedy
zůstávají stejné jako v roce 2016.
□
RM schválila projektový záměr Základní školy T.
G. Masaryka Borohrádek, na jehož základě by mohla
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škola získat nový nábytek a moderní pomůcky do učebny
fyziky.
□
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města
Borohrádek o nočním klidu. Předmětem této obecně
závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou než stanoví zákon. Vyhlášku najdete na stránkách
tohoto čísla Zpravodaje.
□
Dne 13. 12. 2016 zahájila firma ŠINDLAR s. r. o.
Hradec Králové místní šetření a měření povrchových
znaků za účelem zpracování Studie řešící likvidaci
splaškových a dešťových vod v místní části Šachov.
Děkuji všem spoluobčanům za součinnost a vyplnění
dotazníků.
□
ZM schválilo podání žádosti na pořádání V.
ročníku sportovních her seniorů Královehradeckého kraje.
Loňského IV. ročníku, který se poprvé konal
v Borohrádku, se zúčastnilo více než 350 seniorů z celého
Královéhradeckého kraje. Borohrádek reprezentovalo 39
seniorů. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích ve 12
sportovních disciplínách. Podmínkou pořádání této akce
v našem městě je však získání krajské finanční podpory.
Z tohoto důvodu byla na leden 2017 sjednána schůzka
starosty města s náměstkem hejtmana odpovědným za
oblast sociálních věcí Vladimírem Dernerem a následně s
hejtmanem Královehradeckého kraje Jiřím Štěpánem.
□
V rámci Projektu rozvoje obnovy sběrné sítě
separovaného odpadu v Borohrádku bylo v našem městě
doplněno 5ks nádob na papír, 4ks na plasty, 2ks na
směsné sklo a 1ks nádoby na sklo bílé. Plán obnovy počítá
i v dalších letech s navyšováním počtu sběrných nádob a
budováním nových sběrných míst. Nádoby na kovy o
objemu 120l budou postupně nahrazeny většími a
stabilnějšími o objemu 240l.
□
RM schválila smlouvu o dílo se společností
ATELIER MACAS, Pardubice na zpracování studie úprav
ulice Partyzána Petra v Borohrádku. Koncept bude
obsahovat tři alternativy. Po projednání s občany bude
výsledné řešení sloužit jako podklad pro zadání
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
□
Dne 24. 11. 2016 se uskutečnila pracovní porada
společníků (v zastoupení starostů) odpadové firmy
ODEKO s. r. o. Město Borohrádek vlastní v této
společnosti 24% obchodního podílu. Na této poradě nás
informoval jednatel společnosti Ing. Rostislav Všetečka o
skutečnosti, že mu dne 10. 11. 2016 odvolací soud
v Hradci Králové uložil trest, a to dvouletou podmínku a
na čtyři roky zákaz výkonu funkce statutárního orgánu
obchodní korporace a že z tohoto důvodu rezignuje na
svou funkci. I přes výše uvedené skutečnosti nabídl pan
Všetečka své služby a informoval společníky o tom, že by
v případě zájmu mohl ve společnosti i nadále setrvat na
pozici prokuristy či ředitele společnosti (za předpokladu
schválení změny organizační struktury).
O tom všem se mělo rozhodnout na valné hromadě, která
se uskutečnila 16. 12. 2016. Veškeré vyzískané informace
z pracovní porady jsem tlumočil nejprve členům RM a
následně všem členům ZM. Před jednáním valné hromady
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se uskutečnilo dne 13. 12. 2016 jednání Zastupitelstva
města Borohrádek. Na program tohoto zasedání jsem
zařadil bod „Projednání stanoviska města Borohrádek
k otázce vedení společnosti ODEKO s. r. o.“ Po živé
diskuzi ZM přijalo jednohlasné usnesení, kterým pověřilo
starostu města hlasováním na Valné hromadě společnosti
ODEKO, s. r. o. proti zvolení Ing. Rostislava Všetečky do
funkce prokuristy nebo jiné řídící funkce ve společnosti
ODEKO s. r. o. Naše město zastávalo postoj, že je potřeba
na valné hromadě zvolit jednatele tak, aby nebyla firma
ohrožena, neboť neměla statutárního zástupce. Bylo tedy
nutno zvolit jednatele „dočasného“, který bude pověřen
vypsáním řádného výběrového řízení na pozici jednatele
společnosti. Na dočasného jednatele byl námi navržen pan
Jiří Šubrt, erudovaný člověk, bývalý spoluvlastník
společnosti, jenž byl u jejího zrodu a deset let funkci
jednatele vykonával. V současnosti zastává pozici
vedoucího provozu. Bohužel náš návrh nebyl přijat, neboť
vůle většiny starostů byla jiná…
Na valné hromadě v Týništi nad Orlicí tak byl do funkce
jednatele zvolen starosta Holic v Čechách Mgr. Ladislav
Effenberk. Následně pan Ing. Všetečka odmítl přijmout
pozici prokuristy, ale vyslovil se, že je připraven přijmout
místo ředitele společnosti. Následovalo tedy hlasování o
změně organizační struktury společnosti (i zde všichni
starostové mimo Horního Jelení a Borohrádku hlasovali
pro změnu). Tímto bylo vytvořeno nové pracovní místo
ředitele společnosti. Poté dal předsedající hlasovat o
doporučení novému jednateli společnosti, aby na místo
ředitele společnosti přijal Ing. Rostislava Všetečku. Opět
se hlasováním vyslovili všichni společníci v zastoupení
starostů pro tento návrh mimo starosty Horního Jelení a
Borohrádku. A tak se odsouzený ex jednatel pan Ing.
Rostislav Všetečka stal ředitelem společnosti ODEKO s.
r. o.?!
□
RM schválila výsledky výběrového řízení na
obsazení pozice správce sokolovny a venkovních
sportovišť. Od 1. 1. 2017 nastupuje na toto místo pan
Jaromír Voříšek. Pro rezervace sportovišť používejte
prosím nový telefonní kontakt, který je 770 112 426.
Děkuji touto cestou bývalému správci panu Milanu
Udržalovi za odvedenou práci a činnost pro naše město.
□
Na základě vyhlášené výzvy byla do 10. 1. 2017
dána možnost právnickým osobám žádat o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Borohrádek na rok 2017.
Rozpočet na rok 2017 je ve fázi přípravy a musí být dle
zákona schválen nejpozději do 31.3. Každý zastupitel
města může předkládat své návrhy a priority. I vy občané
tak můžete oslovit své zastupitele, radní, předsedy komisí,
ředitele příspěvkových organizací. Vaše podněty a
připomínky rádi do projednávání rozpočtu zařadíme.
Všichni máme zájem naše město dále rozvíjet tak, aby se
nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj
volný čas a náš společenský a veřejný život byl naplněn.
Přeji Vám všem krásný zimní čas a pohodový vstup do
nového roku…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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Obecně závazná vyhláška města Borohrádek
č. 1/2016 o nočním klidu
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
13. prosince 2016 usnesením č. 841/2016/MUBK usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.1)
Článek 2
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobu kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna („Silvestr“),
b) v noci z 30. dubna na 1. května („Pálení
čarodějnic“).
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny, a
to v následujících případech:
a) v době konání těchto tradičních veřejnosti
přístupných slavností - Májové odpoledne a
Borohrátky,
b) v době konání plesů, zpravidla v období leden až
duben, a to v noci z pátku na sobotu a (nebo) v
noci ze soboty na neděli.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí
uvedených odst. 2 tohoto článku bude zveřejněna
Městským úřadem Borohrádek na úřední desce
minimálně 5 dnů před datem jejich konání.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška
patnáctým dnem po dni vyhlášení.

nabývá

účinnosti

Vyvěšeno na úřední desce dne:
15.12.2016
Sejmuto z úřední desky dne:
31.12.2016
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední
desce

Informační servis městského úřadu
SMS – nová informační cesta k občanům
Vážení spoluobčané,
V příloze tohoto čísla zpravodaje se na Vás znovu
obracíme s informací o možnosti získávání aktuálních
zpráv z města formou zaslaných SMS. V počátku provozu
se předpokládá, že by se jednalo o informace z kultury a
sportu, dostupné informace o přerušení dodávky vody a
energií, výstrahy a krizová hlášení.
V současnosti proběhlo ověření funkce systému formou
zkušebního provozu, kde bylo aktivně přihlášeno asi 25
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účastníků. Modul byl na zkušební provoz bezplatně
poskytnutý provozovatelem webových stránek a všechny
jeho funkce splnily očekávání. Aby však byl tento systém
informování občanů dostatečně účinný, je třeba vytvořit
databázi účastníků, kteří se do odběru informací zapojí.
K tomuto účelu je do zpravodaje vložen informační leták
s návratkou (Registrační formulář pro zasílání SMS) pro
přihlášení k odběru SMS. Registraci lze provést písemnou
formou a odevzdáním registračního formuláře na
podatelně MěÚ Borohrádek nebo vhozením do poštovní
schránky u úřadu nebo také elektronicky na webových
stránkách města.
Po naplnění odpovídajícího počtu zájemců pak dojde ke
spuštění systému, o čemž bude každý registrovaný
zájemce informován obdržením první SMS zprávy.
Přepokládaný termín ukončení registrace je 19.2.2017.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Odstávky elektrické energie
Vážení spoluobčané,
s ohledem na nedostatečnou informovanost ve věci
plánovaných
odstávek
elektřiny
společností
ČEZ Distribuce, a. s., dovolujeme si Vás touto cestou
informovat o možnosti získání aktuálních informací o
plánovaných odstávkách v jistém předstihu a to na
webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Po otevření níže uvedené webové adresy lze získat údaje
nejen pro jednotlivé ulice, ale i pro jednotlivá čísla
popisná v kterémkoli městě na území státu.
Přehled plánovaných odstávek na distribučním území
společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html
Rádi bychom ještě uvedli, že na město informace o
plánovaných odstávkách společnosti ČEZ Distribuce
nejsou sdělovány, tedy že i informování občanů o těchto
odstávkách je poněkud složité.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Jak třídit – novinka, otázky a odpovědi
Ve spolupráci s firmou Libor Černohlávek z Církvice byl
do Sběrného místa komunálního odpadu v Borohrádku
umístěn kontejner na odkládání
použitých rostlinných olejů a
tuků z domácností, nejčastěji
se jedná o zbytky rostlinného
oleje po smažení a fritování.
Uvedený odpad lze odkládat v
uzavřených a nepoškozených
PET lahvích, které se do
kontejneru vhodí.
Použitý rostlinný (kuchyňský)
olej z domácností je biologicky
rozložitelný a jako takový je
možné
jej
zkompostovat
(zásadně nelít olej přímo do
kompostu /ve velkém objemu
hrozí kontaminace půdy a
spodních vod/, ale nechat olej nasáknout do přírodního

Zpravodaj 1/2017

sorbentu typu kartonový papír, ubrousky, piliny a teprve
tento materiál vhodit do kompostu). Pokud nemáte
možnost nebo nechcete zbytky kuchyňského oleje a tuků
kompostovat, využijte možnost jeho bezpečného odložení
ve Sběrném místě komunálního odpadu.
/MÚ/
Otázky a odpovědi
Co mám dělat s použitým obalem od rostlinného oleje?
Prázdné obaly od rostlinných olejů je třeba vymýt teplou
vodou s přípravkem na mytí nádobí, než je vhodíme do
plastů. Zbytky olejů by totiž značně zkomplikovaly
následnou recyklaci tříděného odpadu.
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými
odpady?
Kovové odpady a hliníková víčka odhazujte do plastových
nádob označených nálepkou KOVY.
Tyto nádoby jsou umístěny u nádob na tříděný odpad.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
Pokud jde o plastové obaly od tekutého mýdla, šamponu a
krémů stačí je po spotřebování odložit do kontejneru na
tříděný odpad.
Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Papírové krabice například od džusů nebo mléka
nazýváme nápojovými kartony.
Na městském úřadě jsou k dostání oranžové pytle, do
kterých je možné nápojové kartony (po sešlápnutí)
shromažďovat. Pytle se odkládají na místech s nádobami
na tříděný odpad. Nebo je možné obaly od nápojových
kartonů ukládat do kontejnerů na plast.
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného
odpadu, ve větším množství patří do sběrného místa.
Kam patří starý textil?
Pokud je nositelný věnujte ho charitě (alespoň jednou
ročně probíhá sbírka v Borohrádku) nebo do speciálních
nádob na textil (jedna z nich je ve sběrném místě). Pokud
je znehodnocený, zavezte ho do sběrného místa.
Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtu
a jiných potravin vymývat?
Drobné znečištění odpadů nevadí. Stačí tedy, když
potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně
vyškrábnete. Ale lepší je lehce vypláchnout vlažnou
vodou, protože při delším skladování doma, by mohly být
cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin
omezují následnou recyklaci.
/čerpáno: jaktridit.cz/

Legionela a pitná voda
Mikroorganismy rodu Legionela jsou běžné vodní
organismy. Mohou se v malých množstvích vyskytovat i
v pitné vodě, ale zde nepředstavují nebezpečí pro lidské
zdraví vzhledem k tomu, že nízká teplota pitné vody (do
15 oC) neumožňuje jejich růst.
O tom, že v pitné vodě není Legionela nebezpečná svědčí
i to, že zákon dodavatelům pitné vody neukládá povinnost
tyto bakterie sledovat.
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Problém nastává při teplotách 25-50 oC a delším zdržení
např. v bojleru. Při těchto podmínkách se bakterie dobře
množí a již mohou představovat nebezpečí pro lidské
zdraví. Proto je nutné teplou vodu při výrobě zahřívat
nejméně na 60oC, nebo periodicky zvyšovat teplotu teplé
vody nad 70 oC. Další možností, jak bránit rozvoji
Legionel ve vnitřním rozvodu, je použití vhodných
trubních materiálů. Vhodná jsou plastová potrubí německé
výroby (přísné výrobní podmínky, velice hladký povrch) a
měděná potrubí (voda nesmí být agresivní vůči mědi).
Další informace lze získat na stránkách Státního
zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/zivotniprostredi/legioneloza-a-jeji-prevence
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod
Milan Maček
ZUBNÍ POHOTOVOST
ROZPIS SLUŽEB

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
21.01. MUDr. Šmídová Alena
494 622 550
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
22.01. MUDr. Štulík Radek
494 515 693
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
28.01. MUDr. Tancurinová Jana 736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
29.01. MUDr. Tomanová Libuše 494 542 102
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
04.02. MDDr. Tomáš Jan
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
05.02. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
11.02. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
12.02. MDDr. Vodová Jana
494 622 114
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
18.02. MUDr. Zdeňka Jiří
494 596 732
Kvasinská 129, Solnice
19.02. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
25.02. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
26.02. MUDr. Benešová Růžena 494 622 040
Tyršova 461, Dobruška
04.03. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
05.03. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
11.3. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
12.3. MDDr. Faltisová Kristýna
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
18.3. MUDr. Havlová Marie
494 539 225
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
19.3. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
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Knihovna Borohrádek
Městská knihovna pro Vás opět připravila zajímavé knihy.
Můžete si je spolu s dalšími prohlédnout a vypůjčit každé
pondělí od15.30 do 18.30 hodin nebo každý čtvrtek od
9.30 do 11.30 hodin.
V nabídce nepřehlédněte historický detektivní román
z doby stříbrné horečky Jáchymovští démoni od
Vlastimila Vondrušky, knihu 50 těch nejbizarnějších
historických „perliček“ s provokativním názvem Když
Hitler bral kokain a Stalin vyloupil banku od Gilese
Miltona, poutavě napsanou detektivku Hrob mé sestry od
Roberta Dugoni nebo triller Než jsme se poznali od Lucie
Whitehouseové.
Knižní novinky
Vondruška Vlastimil
Murakami Haruki
Mansellová Jill
Fowler Christopher
Milton Giles

Jáchymovští démoni
Hon na ovci
Myslím jenom na tebe
Sedmdesát sedm hodin
Když Hitler bral kokain a
Stalin vyloupil banku
Williams Stephen
Dívka, která si říkala Tuesday
Vágnerová Jana
Pandemie
Kubica Mary
Hodná holka
Tahirová Sabaa
Jiskra v popelu
Dugoni Robert
Hrob mé sestry
Rice Anne
Mladý mesiáš
Howad Linda
Nečekej slitování
Sandford John
Ukrytá oběť
Northrupová Christiane Bohyně nestárnou
Sheldon Sidney
Pokrevní svazky
Čermák Petr
Simona Stašová
Kubelka Susanna
Madame dnes přijde později
Horská B.M.
Rukavičky smrti
Sund Erik Axl
Černá melancholie: Skleněná těla
Whitehouseová Lucie Než jsme se poznali
Hájková Veronika
Všechny ženy ve mně
Pohlreich Zdeněk
Lehká kuchyně
Fišarová Michaela
Miler Z.-Žáček J.
Disney Walt
Ševčíková Jaroslava
Blytonová Enid
Sedgwick Marcus

přišli i zástupci obce, starosta Mgr. Martin Moravec a paní
Dagmar Špinarová, kteří paní Hernové přinesli květiny a
další věcné dary. Ke gratulantům se připojily i pracovnice
správy sociálního zabezpečení, které paní Hernové
předaly kytici a gratulaci od ministryně práce a sociálních

A-Ž půjdeš do školy:
Pro holky co se neztratí
Krtek kamarád
Na vlásku
Pohádky zahradního skřítka
Tajemné moře
Havraní záhady: Potopa a tesák

Výpůjční doba leden - únor 2017
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

Domov důchodců
Stoleté životní jubileum paní Vlasty Hernové
V pondělí 28. listopadu 2016 oslavila významné životní
jubileum naše klientka, paní Vlasta Hernová. Narodila se
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před neuvěřitelnými 100 lety. Během jejího života prošla
naše společnost mnoha významnými změnami. Stejně tak
život paní Hernové byl a je skládankou mnoha dobrých,
šťastných, ale i těch méně dobrých a šťastných okamžiků.
Oslavenkyni poblahopřáli nejen její nejbližší. Popřát jí

věcí. Dalšími gratulanty byli pracovníci našeho domova.
Jménem všech zaměstnanců předal kytici růží ředitel
domova. Dalšími květinami byla paní obdarována svými
spolubydlícími. Po oficiálních gratulacích následovalo
krátké posezení, během kterého nám paní Hernová
vyprávěla něco málo ze svého pestrého života. Všichni,
kdo paní až do tohoto dne neznali, obdivovali její přehled
a svěžest, s jakou se dožila tohoto požehnaného věku i
přes to, že její život nebyl lehký.
Touto cestou bychom tedy chtěli ještě jednou popřát paní
Hernové hodné zdraví, štěstí, životní pohody a mnoho
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pěkných chvil strávených v našem domově a se svými
blízkými.
za Domov důchodců Borohrádek Blanka Frumarová
Podzim utekl rychleji, než by si mnozí z nás přáli a již je
tady zima a s ní i konec roku 2016. Také proto bych
veřejnost ráda informovala o dění v našem domově.
Jeden z prosluněných a teplých podzimních dnů jsme
strávili v Geriatrickém centru v Týništi nad Orlicí, kam
jsme byli pozváni na zahradní slavnost. Všichni naši
klienti, kteří se akce zúčastnili, byli nadšeni z krásného
prostředí a pestrého programu. Na počátku října pak do
našeho domova přijeli umělci z agentury pana Kubce, se
kterou již dlouhá léta spolupracujeme. Tentokrát si
zpěvačka Jana Koutová a její kolega Jaroslav Beneš
připravili pásmo písniček s názvem „Na Semaforu
zelená“. Jak název napovídá, celou hodinku nám zpívali
známé písničky z divadla Semafor.
Poslední větší akcí každého roku je Mikulášská nadílka

spojená s taneční zábavou. Letošní rok nebyl výjimkou.
Celá akce je vždy dlouho dopředu očekávaná a všichni
v domově se na ni velmi těší. V pondělí 5. prosince k nám
tedy konečně zavítal
Mikuláš
se
svojí
družinou, aby navštívil
všechny naše obyvatele
v jejich pokojích a
rozdal jim balíčky
s dobrotami.
Pak
následovala
taneční
zábava
v jídelně.
Účastníků bylo tolik, že
jsme se do jídelny sotva
vešli, ale nakonec zbyl
i malý prostor na tanec.
Kdo mohl a chtěl,
zatancoval
si
s Mikulášem, čertem
nebo andělem, ostatní
pak sledovali dění, poslouchali krásné písničky a také si
mohli podle libosti zazpívat. Po několika hodinách jsme
se rozcházeli sice unavení, ale nadšení a plni zážitků.
I v letošním roce k nám každý měsíc docházel pan farář
Jan Kunert z Horního Jelení, kterému tímto moc děkujeme
nejen jménem našich zaměstnanců, ale především klientů,
kterým poskytuje duchovní oporu.
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Na závěr bych ráda popřála nejen našim obyvatelům,
jejich rodinám a blízkým, ale i našim zaměstnancům
úspěšný, šťastný a pohodový rok 2017.
Blanka Frumarová

Klub důchodců
Vážení občané města Borohrádku,
dovolte mi, abych vás jménem výboru Klubu důchodců v
Borohrádku seznámil s činností klubu za uplynulý rok
2016. Členskou základnu tvoří celkem 75 seniorů, z toho
většina jsou ženy. V letošním roce naše řady opustili paní
Božena Staňková a pan Emil Junek.
Naši členové se pravidelně schází ve své klubovně jednou
týdně a to vždy ve čtvrtek v odpolední době mimo měsíců
července a srpna. V těchto dvou měsících někteří z nich
pořádají cyklistické a pěší vycházky po našem nádherném
okolí. Ostatní se věnují svým rodinám a využívají tak
nádherných a příjemných letních dnů. Na schůzkách v
klubu se projednávají veškeré organizační záležitosti,
pořádají různé zajímavé akce a ve zbytku času vždy
následuje volná diskuse a zábava členů. Tato setkání jsou
pro všestranné zájmy ode všech členů velmi kladně
hodnocena. Výbor našeho klubu je čtyřčlenný a tvoří ho
Hana Pírková jako předseda a členy jsou Irena
Matějíčková, Marie Michalíčková a Josef Karásek. Jako
členky revizní komise byly zvoleny Marie Majáková a
Marie Marková.
Výše uvedená činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil a nakonec se i
uskutečnilo několik dalších akcí pro zpestření našeho
seniorského života. Dne 7. ledna jsme posezením v klubu
přivítali nový rok 2016.
Dne 7. února byly zahájeny již tradiční odpolední čaje,
které jsou jak našimi, tak i návštěvníky cizích obcí velmi
oblíbeny. Rovněž jsme zorganizovali babský bál, který
byl také kladně hodnocen.
Východočeské divadlo v Pardubicích, které uvádělo
divadelní představení Kabaret, jsme navštívili dne 6.
dubna. Se zajímavou tématikou a výkonem herců jsme
byli velmi spokojeni.
Svátek matek jsme oslavili dne 20. 5. 2016 v místním
kině, kde všechny přítomné ženy obdržely hezkou
kytičku. Mimo malého pohoštění pro dobrou pohodu a
náladu všem přítomným zahrála k tanci a poslechu opět
naše osvědčená hudební dvojice Luděk Černý a Jiří
Jehlička hezké melodie.
Dne 8. června se někteří naši členové úspěšně zúčastnili
seniorských her, které pořádalo naše město v rámci celého
kraje. Aktivní činnost v období životní zralosti členů naší
organizace byla vyjádřena účastí v pochodu EKO-KAM?
2016, kterou pořádal MěÚ města Borohrádek dne 24. září
2016. Jednalo se o již tradiční pochod okolím
Borohrádku. Vedle obdivování přírodních krás
borohrádeckého okolí byly pro účastníky pochodu
připraveny dovednostní, praktické i poznávací soutěže
zaměřené na ekologii a třídění odpadů.
Dne 9. června byla v našem klubu uskutečněna zajímavá
beseda s příslušníky Hasičské služby z Rychnova nad
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Kněžnou. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
informací o vzniku a hlavně předcházení možných požárů
doma i v přírodě. Důkazem toho byla i značná diskuse a
dotazy našich členů.
Poznávací zájezdy jsou rovněž výborem naší organizace
plánovány každý rok. Letos jsme dne 29. června byli na
hezkém zájezdu v Beskydech. Prohlédli jsme si skanzen v
Rožnově pod Radhoštěm a poté někteří z nás vyšlapali až
na samotný vrchol Radhoště. Krásná vyhlídka do krajiny
byla odměnou za nejednoduchý výstup.
Rovněž hezký byl zájezd do Kryštofova Údolí, České
Lípy a Zákup, který jsme absolvovali dne 22. září. Sever
Čech nás velmi oslovil, zvláště pak vesnický orloj v
Kryštofově Údolí a posléze i zámek v Zákupech, který je
znám jako působiště Ferdinanda d´Este a jeho rodiny.
Je už naší tradicí, že pravidelně navštěvujeme polskou
Kudowu Zdroj. Letos se tento zájezd uskutečnil dne 20.
října 2016. Po zajímavé prohlídce města si mohl každý
účastník nakoupit zboží, které na našem trhu vždy
nenalezne. Při organizování těchto zájezdových akcí vždy
dbáme na co největší využití kapacity obsazení míst
v autobuse, a proto v některých případech doplňujeme
počet volných míst i o další zájemce z našeho města.
Dne 13. října proběhl v městském kině preventivní
inovativní projekt Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje „Nedáme se“, který zážitkovou formou učil seniory
bránit se podvodníkům a tzv. „šmejdům“. Vše se
uskutečnilo zábavnou formou pomocí komentovaného
divadelního představení herci Divadla Jesličky z Hradce
Králové a za spolupráce Krajského ředitelství policie
Královehradeckého kraje. Tento projekt byl hodnocen
jako velmi zajímavý a úspěšný, o čemž svědčila i hojná
účast seniorů na tomto představení.
Tak jako každý rok, tak i letos probíhala v městském kině
humanitární sbírka šatstva., které se zúčastnila i naše
předsedkyně Hana Pírková, která se na tuto akci vždy
svědomitě připravuje. I za tuto záslužnou činnost ve
volném čase jí patří velký dík.
Je už naší tradicí, že každoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Tato akce se konala v
místním kině dne 22. dubna 2016 a naše blahopřání přijali
naši členové: Božena Dolžická – 65 let, Mirka Zaujecová
– 60 let, Marie Černá – 60 let, Marie Michaličková – 70
let, Karel Silný – 70 let, Věra Burianová – 85 let,
Miroslava Nekvinková – 70 let, Miroslav Šmidberský –
75 let a Hana Šmidberská – 75 let.
Dne 9. prosince přijali na slavnostní schůzi naše
blahopřání jubilanti: Ludmila Tocháčková – 70 let, Marie
Marková – 75 let, Růžena Matoušová – 70 let, Anna
Zumrová – 75 let a Marie Matějusová – 65 let.
Na těchto slavnostních setkáních obdrží naši jubilanti
vždy hezkou kytičku a posléze s nimi setrváváme v
přátelském a milém ovzduší.
Všem našim letošním jubilantům jsme popřáli do dalších
let mnoho úspěchů, rodinné pohody a hlavně hodně tolik
potřebného zdraví.
Vážení občané, to byla informace o činnosti našeho Klubu
důchodců v Borohrádku. Věřím, že v další jeho činorodé
práci se budeme snažit pokračovat tak, aby všichni jeho
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členové byli po celý další rok 2017 co možná nejvíce
spokojeni. Závěrem je nutno vyzvednout snahu a velkou
pomoc, hlavně finanční, od vedení Městského úřadu
města Borohrádek, za což mu patří velké poděkování.
Proto se snažíme všechny přidělené finanční prostředky
využít maximálně úsporně. O tom svědčí i to, že si hudbu
pro poslech a tanec hradíme z vlastních prostředků.
Rovněž tak si financujeme i každoroční ukončení roku,
které se uskutečnilo dne 30. 12. 2016 v městském kině.
Vážení občané města Borohrádku, dovolte mně, abych
Vám do příštího období roku 2017 jménem výboru i
jménem svým popřál hodně pevného zdraví, úspěchů a
spokojenosti v osobním a rodinném životě.
Josef Karásek

KURZY ANGLIČTINY
Srdečně Vás zveme na naše zkušební hodiny.
Kurzovné 1.850 Kč na pololetí, a to bez ohledu na počet
lidí v kurzu + veškerý jazykový servis.
Studium probíhá v přátelské a pohodové atmosféře.
Namísto "vlastních" a "zázračných" metod se
s námi poctivou prací něco naučíte a bude Vás to bavit.
www.jcaj.cz
tel. č. 736 414 549, 494 532 102
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Kulturní rubrika
NEZMAŘI v Borohrádku, tentokrát vánočně
Tu pravou atmosféru klidu a pohody patřící do období
adventu mohli zažít ti, kteří se rozhodli 7. prosince 2016
navštívit kostel sv. Michaela Archanděla v Borohrádku.
Město Borohrádek zde připravilo vánoční koncert se
známou folkovou skupinou Nezmaři a dětským pěveckým
sborem TÝNÍK ze ZUŠ Týniště nad Orlicí.
Krátce po devatenácté hodině se v úvodním bloku
představil dětský pěvecký sbor, který vystřídala, dnes již

legenda naší hudební scény, tedy zmiňovaní Nezmaři.
Mezi hudebníky a publikem nastala prostřednictvím jejich
známých písniček velmi srdečná atmosféra, která byla
umocněna komorním a prostředím kostela. Závěrečná část
bezmála dvouhodinového koncertu patřila společnému
vystoupení Nezmarů s pěveckým sborem. Tímto spojením
nabyl koncert nového rozměru a dětské hlasy, jakoby
pomyslně rozzářily celý prostor kostela. V tomto duchu
dospěl koncert přes vytleskané přídavky do svého závěru.
Pořadatelé si touto cestou dovolují poděkovat nejen
účinkujícím a farnosti Borohrádek, ale i všem, kteří se na
přípravě akce podíleli a v neposlední řadě posluchačům,
kteří naplnili kostel tak říkajíc do posledního místa.
Adventní koncert ZUŠ Týniště nad Orlicí a její
pobočky v Borohrádku
Ve středu 14. prosince 2016 se v městském kině
v Borohrádku konal koncert žáků Základní umělecké

adventu. Jednotlivá vystoupení přinesla mezi posluchače
do hlediště velmi milou sváteční atmosféru.
Adventní koncert na Šachově
Osadní výbor Šachov uspořádal v sobotu 17. prosince
2016 odpoledne v kostele Nejsvětější Trojice již tradiční
adventní koncert. Úvodní část koncertu patřila
sourozencům Nouzovým, kteří nám zahráli na flétny. Poté

již nastoupil Prausův pěvecký sbor z Rychnova nad
Kněžnou, aby nám zazpíval známé i méně známé písně
nastudované pod vedením paní Dagmar Zemánkové.
Závěrem nechal rozeznít kostelem nově zrestaurované
varhany pan Smolík. Návštěvníci tak mohli nasát
příjemnou vánoční atmosféru, která k tomuto období
neodmyslitelně patří. Po ukončení koncertu bylo navíc
připraveno před kostelem pro všechny účastníky malé
pohoštění.
Adventní koncert v Borohrádku
V neděli 18. prosince 2016 v podvečer zazněla v kostele
sv. Michaela Archanděla v Borohrádku Česká mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání orchestru Základní
umělecké školy z Týniště nad Orlicí se sólisty a

pěveckého sboru Carmina z Rychnova nad Kněžnou.
Všichni ti, kteří se rozhodli pro návštěvu koncertu, byli
odměněni nevšedním hudebním zážitkem. Tu pravou
sváteční atmosféru nadcházejících Vánoc umocnil
padající sníh, který nás z kostela provázel cestou domů.
školy Týniště nad Orlicí a její pobočky působící v ZŠ
TGM v Borohrádku. Pod vedením svých učitelů si malí
hudebníci, zpěváci i tanečníci připravili asi hodinový
program vztahující se k právě probíhajícímu období
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Silvestrovský lampionový pochod a ohňostroj
Že si pochody v Borohrádku získávají velkou oblibu,
svědčí i zájem účastníků silvestrovského lampionového
pochodu pro malé i velké.
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Letošní druhý ročník uspořádala ASPV spolu s městem
Borohrádek.
Na start, který byl stanoven na 16:15 hodin přišlo do
městského kina, celkem 161 účastníků, kteří absolvovali

Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Přehled událostí
Úpravy na zahradě školní družiny
Během října byla provedena oprava plotu na zahradě
školní družiny – byly odstraněny prorůstající keře, byly
vyměněny sloupky a nataženo nové pletivo.
Dne 1. listopadu skupinka žáků pod vedením pana učitele
Sitky a pana školníka Tesárka vysázela podél plotu
zahrady školní družiny několik desítek tújí.
Ve vylepšování této části školního pozemku plánujeme
pokračovat.

trasu pochodu vedoucí k altánu na cyklostezce. Ta
správná atmosféra nastala s nadcházejícím soumrakem,
kdy kouzlo zářících lampionů protínalo mrazivou tmu
nastupujícího silvestrovského večera. Všichni, kteří do
altánu dorazili, donesli podle svých možností nějaké to
krmení pro lesní zvěř a za to se mohli ohřát nejen u
plápolajícího ohně, ale i douškem sladkého čaje, nebo
horkého nápoje pro dospělé. Odtud vedla cesta účastníků
na náměstí, kde se připravoval silvestrovský ohňostroj.
Tradiční svařák a blížící se osmnáctá hodina přivedly na
náměstí tou dobou mimořádný počet lidí. Ti se po
přednesení novoročního přání panem starostou dočkali
příjemné podívané při odpálení silvestrovského
ohňostroje, který byl nejen předzvěstí končícího roku
2016, ale i poslední z akcí, kterou město Borohrádek,
spolu s celou řadou organizátorů a členů různých
organizací a společenství na závěr roku v oblasti
kulturního a společenského programu pro své občany
připravili.
Zdeněk Cablk

Autorské čtení Lenky Hellerové 5. a 6. prosince 2016
Mgr. Lenka Hellerová je učitelkou (v současné době na
rodičovské dovolené) ZŠ TGM Borohrádek a zároveň i
spisovatelkou. Její prvotina se jmenuje „Jak andělé
zachránili Vánoce“. Do své knihy shromáždila příběhy,
které ve zdramatizované podobě znají v Běstovicích. Žáci
naší školy pohádky o andělech a čertech ilustrovali.
Lenka Hellerová při autorském čtení pro žáky prvního
stupně své pohádky představila, přečetla jednu z nich a do
děje vtáhla i své posluchače. Děti pozorně poslouchaly a
spolupracovaly. Podobně jako Terezka z úvodní pohádky
psaly dopis Ježíškovi, napomínaly zlobivé čerty či si po
vzoru Lucifera vyzkoušely sedmimílové boty. Nakonec
vše dobře dopadlo. Dopisy pro Ježíška, které s celou

Městské kino Borohrádek zve
v pátek 3. března 2017 od 16.oo a od 18.oo hodin
na animovaný film USA 2016, 103 minut

Hledá se DORY

Myslivecký spolek Borohrádek a
Rybářský spolek Borohrádek
Vás srdečně zvou na ples,
v sobotu 18. února 2017
od 20.oo hodin
do sokolovny Borohrádek
Hraje: Jane`S beet Pardubice
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek na MěÚ Borohrádek
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schránkou sebrali čerti, děti posbíraly a Vánoce společně s
anděly zachránily. S pohádkovým Šimonkem a Sofinkou
si pak všichni mohli přát, aby se lidé měli rádi, aby se
pořád jenom smáli a nic je netrápilo. Závěr setkání
s Lenkou Hellerovou patřil výrobě čertovských rohů.
21. vánoční akademie školy
Dne 21. prosince se uskutečnila 21. vánoční akademie
školy.
V bezmála dvouhodinovém programu vystoupili téměř
všichni žáci. Uvádění jednotlivých čísel, u kterého
nechyběly humor, parodie i vánoční romantika, si
připravili žáci devátých tříd.
Úvod akademie patřil mažoretkám z 6. A, po kterých
následovala kominická kalamajka 1. třídy a několik
pohádkových čísel žáků prvního stupně. Dívky z prvního i
druhého stupně se představily při aerobiku, členové
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kroužku párové akrobacie a kroužku gymnastiky
předvedli ukázky svého sportovního umění. V podání 6. A

zazněl oblíbený Cup song, žáci 7. A pozvali diváky na
bublinovou show a žáci 7. B nastudovali stínohru s

vánočními motivy. Velký potlesk sklidili páťáci za svoje
taneční ztvárnění muzikálu Pomáda.
Dle pohádkového příběhu z knížky Jak andělé zachránili
Vánoce, kterou napsala paní učitelka Hellerová a
ilustrovali naši žáci, si připravili vystoupení žáci 6. B.

Diváci mohli sledovat, jak se baví čerti v pekle, jak si
vedou andělé s Mikulášem a jak vše dopadne se
ztracenými dopisy Ježíškovi.
Během 21. vánoční akademie zazněla i celá řada písní.
Tou závěrečnou byla česká verze známé Lennonovy
skladby Happy Christmas s českým názvem Vánoční v
podání páťáků.
Letošní akademie se vydařila - na všech účinkujících bylo
vidět, že si své vystoupení užívají a vystupují rádi. Potlesk
diváků v zaplněné aule i na přeplněném ochoze v prvním
patře byl milou odměnou.
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Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ TGM
Borohrádek za zakoupení čtyř bezdrátových
mikrofonů, které nám ulehčily nácvik vystoupení. Pro
žáky bylo poté i jednodušší používat profesionální
techniku při samotné akademii.
V krátkosti
7. listopadu 2016
Klicperovo divadlo – Pěna dní
8. a 10. listopadu 2016
Testování Scio – 9. ročník
15. listopadu 2016
Program prevence pro 6. ročník (Semiramis)
22. listopadu 2016
Exkurze na OA Kostelec nad Orlicí - 9. ročník
25. listopadu 2016
Návštěva večerního představení v Klicperově divadle Figarova svatba
29. listopadu 2016
Příběhy bezpráví
Děkujeme p. Josefu Smetanovi, že se i v letošním roce
přišel podělit o svůj životní příběh s žáky 9. ročníku.
8. a 12. prosince 2016
Program prevence pro 8. a 9. ročník (OD5K10)
Dne 16. prosince 2016
Exkurze do Prahy – 5. třída
Mgr. Iva Přibylová
Exkurze do holického muzea
Dne 9. listopadu 2016 navštívily děti z 1. a 2. A třídy
Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích. Dozvěděly
se mnoho zajímavého o holickém rodákovi a cestovateli.
Zhlédly zajímavý film a prošly si interaktivní expozici.
Mgr. Hana Horynová
Elektrické výboje v plynech
Dne 1. prosince 2016 se v naší škole uskutečnila zajímavá
přednáška. Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili přednášky
vysokoškolského pedagoga doc. RNDr. Josefa Hubeňáka,
CSc., z katedry fyziky UHK na téma elektrické výboje v
plynech. Pan docent seznámil žáky s celou řadou
elektrických generátorů. Žáky zaujal elektrický paralyzér,
na kterém docent Hubeňák demonstroval, jak prochází
elektrický výboj vodou.
Ve druhé části přednášky žáci pozorovali elektrické
výboje za sníženého tlaku a optická spektra těchto výbojů.
Obdobná pozorování následovala i pro vysokotlaké
výbojky.
Přednáška žáky zaujala a některé možná i motivovala ke
studiu na středních školách technického směru.
Mgr. Ivana Davidová
Čertovské experimenty v laboratořích Přírodovědecké
fakulty UHK
Dne 2. prosince 2016 jsme navštívili Univerzitu Hradce
Králové, kde jsme se zúčastnili čertovských pokusů z
fyziky. Všude se to hemžilo čerty a čerticemi, viděli jsme
mnoho pekelných pokusů a některé jsme si sami i
odzkoušeli. Ohřáli jsme se u ohnivého víru, přelévali jsme
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plyn, pracovali jsme s termokamerou a byli jsme připojeni
k napětí, až nám vstávaly vlasy na hlavě. Nejvíce nás ale
zaujaly pokusy s kapalným dusíkem. Na závěr jsme si
všichni chtěli nechat polít ruku kapalným dusíkem, který
má teplotu -196 °C. Všem se nám tam velmi líbilo a
návštěvu čertovských pokusů jsme si moc užili.
Mgr. Karolína Prouzová
Vánoce na zámku
Nový školní projekt „Poznáváme památky“ pokračoval
dne 6. prosince 2016 návštěvou státního zámku Hrádek u
Nechanic.
Žáci druhého stupně si zde prohlédli expozici s názvem
Vánoce na zámku. Při prohlídce vánočně vyzdobených
zámeckých interiérů se seznámili s historií Vánoc,
vánočními zvyky a tradicemi. Rovněž se dozvěděli velké
množství informací o celém adventním období a další
zajímavosti - jak se zdobily vánoční stromečky, co se
podávalo ke štědrovečerní večeři atd. I přes mrazivé
počasí a chlad uvnitř zámku odjížděli žáci s hřejivým
pocitem z velice hezké vánoční výstavy.
Mgr. Miroslav Koudelka
Exkurze do Drážďan
Skupina němčinářů z osmého a devátého ročníku se
zúčastnila dne 16. prosince 2016 vánoční exkurze do
Drážďan. Zde jsme během šesti hodin zvládli návštěvu

Králové. Pro děti je vždy krásný zážitek vidět a slyšet více
než padesáti členný orchestr. Tentokrát se jednalo o
příběh Hurá do ZOO. Pod vedením dirigenta a moderátora
Miloše Machka se odehrávalo vyprávění Adama a
Adélky, kteří žijí na okraji Hradce Králové a chovají
různá domácí zvířátka. Adéla s Adamem se se vypravili
na výlet do ZOO a v průběhu představení zažili mnoho
zajímavých dobrodružství. Naše děti cestovaly tajemným
příběhem s nimi a poslechly si Vosí tanec Nedbala, Tanec
kuřátek Musogorského, Rossiniho Kočičí duet, tance od
Martinů, Ostrčila a další hodnotné skladby. Představení
vždy provází projekce příběhu na plátno, vystoupení
herců a zpěváků a u dětí má velký úspěch. Mohou si
upevnit znalosti získané při hodinách hudební výchovy ve
škole, setkat se s hudebními nástroji a obdivovat výkony
hudebníků.
Máme radost
Ve čtvrtek 24. 11. se družstvo chlapců ve složení: R.
Sazima, M. Grulich, R. Sus, V. Janoušek, M. Fuchsa, M.
Dlabola a O. Mikysa (4. a 5. ročník) zúčastnilo
florbalového turnaje v Rokytnici v Orlických horách.
Z deseti družstev jsme obsadili 7. místo.
Družstvo děvčat ve složení: N. Janečková, Z. Peremská,
M. Loufková, E. Hejdová, N. Bulíčková, L. Hermanová
(5. ročník) se zúčastnilo ve středu 7. prosince okresního
turnaje ve florbalu v Dobrušce. Děvčata obsadila krásné
2. místo a postupují do krajského kola.
Účastí v tomto turnaji jsme získali pro naši školu 2 brány
a 12 florbalových hokejek. Děkujeme chlapcům i
děvčatům za vzornou reprezentaci naší školy.
BLAHOPŘEJEME!
Adventní tvoření
Pátek před začátkem adventu patří "Adventnímu tvoření".
Jako každý rok jsme pro všechny návštěvníky připravili
stanoviště s tradičními i netradičními výrobky. Děti
nadšeně pobíhaly od jednoho stolku ke druhému a s
nadšením se chlubily krásnými dekoracemi, drobnými
dárečky a ozdobami. K této akci neodmyslitelně patří i

tzv. Striezelmarktu, Zwingeru a Frauenkirche. Kromě
těchto tradičních míst jsme absolvovali krátkou, ale
zajímavou prohlídku tzv. Gläserne Manufaktur, která je
součástí koncernu Volkswagen a věnuje se vývoji
automobilů na elektrický pohon. Poslední cílem exkurze
bylo Deutsches Hygiene Museum, kde se žáci dozvěděli
zajímavé věci o vývoji člověka a fungování lidského těla.
Zbylý čas byl věnován nákupům na známé Prager Straße,
přičemž největší ohlas zanechal zřejmě obchod Primark.
Doufám, že exkurze byla pro účastníky přínosná a zvýší
motivaci učit se druhý cizí jazyk - němčinu.
Mgr. Marek Baše

Církevní základní škola
Filharmonie Hradec Králové
Ve středu 23. listopadu 2016 všichni žáci naší školy
vyrazili na kulturní představení do Filharmonie Hradec
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pečení minivánoček a pro dospěláky i svařené víno. Celou
předvánoční atmosféru příjemně dokreslila vůně čerstvého
jehličí z adventních věnců a koledy, na které se celý rok
všichni těšíme. Děkujeme všem za milou návštěvu.
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Adventní trhy a rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
v Borohrádku
Naše škola se znovu zúčastnila velmi povedených
borohrádeckých trhů. Ve dvou stáncích jsme nabídli
vánoční punč a horký jablečný mošt v bio kvalitě. Dále
byly k mání výrobky našich žáků, jejich rodičů, prarodičů

všichni dobře bavili. Byl tu také čas na povídání, setkání s
přáteli a prohlídku školy. Venku návštěvníci ochutnávali
svařené víno, prohlédli si živá zvířata v ohradách, kde byli
kozy, ovce, husy, králík a kůň. Vše se odehrávalo v
zasněžených kulisách parčíku u školy, nádherně to
dokreslilo atmosféru.
Poděkování patří: Zdeňku Mimrovi, který nám zapůjčil
poníka a svážel zvířata, Dianě Laluhové, která poníka
vodila, Ekofarmě BÍLÝ MRAK - rodině Susových ze
Šachova, která zapůjčila a dovezla ovce a husy, panu
Karlu Koblasovi, který zapůjčil kozu, rodině
Vernerových, která nám zapůjčila králíka, firmě Al-Lešní
- Stanislavu Kadrmasovi, který zapůjčil lešení a postavil
podium, Jakubovi Jindrovi, který stavěl podium a s
Petrem Jílkem postavili ohrady pro zvířata. Dále
děkujeme Pavlu Dyntarovi, který ozvučil scénu,
Stavitelství Kašpar za zapůjčení palet na ohrady, Městu
Borohrádek za stromeček, za úklid sněhu a ochotu.

a zaměstnanců školy. Opět nám přálo počasí a atmosféra
trhů byla komorní a velmi vánoční. Vše završilo krásné
dětské vystoupení, kde i naši žáci zazpívali vánoční písně.
Děkujeme rodinám dětí za krásné výrobky a týmu MÚ
Borohrádek za skvělou organizaci a propagaci trhů. Tento
den byl pro nás opět dnem SETKÁNÍ. Potkáváme se tu s
našimi bývalými žáky, kolegy, ale i s kamarády, které
často nevídáme. Velké poděkování patří i Vám všem,
kteří jste se přišli podívat a přispěli k té pravé náladě.
Živý Betlém
Žáci církevní základní školy v pondělí 19. prosince 2016
opět vystoupili s betlémským příběhem o narození Ježíška
doplněným vánočními koledami a písněmi. Pásmo je
každý rok uvedeno v jiné režii. Tentokrát příběhem
provázel archanděl Gabriel a jeho "paparazzi" fotograf,
který všude zvědavě pobíhal, fotil a dokumentoval. Cesta
vedla z Nazaretu do Betléma a vyrazili na ni i tři králové,

Školní besídka v CZŠ
Ve středu 21. 12. jsme vánoční besídkou zakončili výuku
v tomto roce. Sešli jsme se ve školní družině. Zazpívali
jsme si koledy, ještě jednou zopakovali výstupy z Živého
Betléma. Písničky i scénky si budeme pamatovat určitě do
dalšího roku. Poté, jako každý rok, připadla na „páťáky“
milá povinnost – rozdávali dárky ostatním dětem. Každý
si vylosoval svého obdarovaného a sám se stal dárcem.
Všechny děti se radovaly z nově nabytých dárků. Také
paní učitelky a asistentky pedagoga se těšily z drobností a
přáníček k Vánocům. Paní vychovatelka dětem zabalila
velkou hromadu nových hraček. Některé děti litovaly, že
si je nemohou odnést s sebou domů. Pak jsme si všichni
společně popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti nejen
o Vánocích, ale také v roce 2017. Některé děti dostaly
diplomy a drobné dárky za sběr žaludů a kaštanů. Sladkou
tečkou bylo mlsání cukroví a pamlsků, které nám napekly
maminky a babičky.
Tříkrálová sbírka v Borohrádku a Šachově
Žáci Církevní základní školy Borohrádek a jejich
doprovod v sobotu 7. ledna 2017 vyrazili do ulic. Vládlo
opravdu mrazivé počasí a děti se brodily sněhem.

pastýři a ovečky. Scénu dokreslil sbor oblečený jako
chudý lid, ve kterém vystupují všechny děti z celé školy.
Představení se moc povedlo a když žáci na závěr zpívali
píseň Adeste fideles v latině, byli dojatí nejen rodiče.
Návštěvníci si mohli mezi jednotlivými představeními
odpočinout ve školní kavárně, kde učitelky nabízely
vlastnoručně upečené dezerty, kávu a čaj. Na stolech byly
k dispozici výtisky Betlémských novin, u kterých se
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Neubralo jim to ale na dobré náladě, kterou šířily i do
domovů obyvatel.
Lidé už na děti čekali a vyhlíželi je. Hostili je horkým
čajem, cukrovím a malí koledníčci dostali hromady

Zpravodaj 1/2017

sladkostí. Koledníci zpívali, rozdávali dárečky a hlavně
přáli štěstí a zdraví pro všechny.
Letošní Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je určena
na pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám
s postiženým dítětem, pro podporu chráněné dílny
v Neratově, podporu činnosti Stacionáře sv. Františka
v Rychnově nad Kněžnou a také na charitní projekty
v Indii. Církevní základní škola Borohrádek tuto sbírku
spolupořádá více než 12 let a tímto způsobem bylo
získáno přes 300.000 Kč. Škola se dlouhodobě zaměřuje
na globální rozvojové vzdělávání, které směřuje k nutnosti
přijmout zodpovědnost za vytváření světa, kde mají
všichni lidé možnost žít důstojný život.
Velký dík patří obyvatelům Borohrádku a Šachova!
V letošním roce se podařilo vybrat krásných 25.422 Kč.

na představení " Živý Betlém". Jsme rádi, že každým
rokem můžeme s dětmi toto představení prožít v krásné
předvánoční atmosféře.
Iva Jehličková

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Trojlístek borohrádeckých zápasnic přivezl 2 medaile
Turnaje Velká cena města Brna v zápase volný styl se
zúčastnila tři borohrádecká děvčata.
Naše závodnice, v konkurenci 69 závodníků ze 16 oddílů
a čtyř států vybojovaly dvě medaile. Ve váze 52 kg

CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
V pondělí 5.12.2016 navštívil naši mateřskou školu

Mikuláš, andělé a čerti. Přinesli dětem nadílku a děti se
pochlubily básničkou nebo písničkou.
Ve středu 14.12.2016 proběhl v mateřské škole " Vánoční
den" ve všech 3 třídách. Dopoledne jsme přivítali

vybojovala bronzovou medaili RAKOVÁ Pavla a tu
samou medaili vyzápasila ve váze 60 kg KUBOVÁ
Kateřina. Na stupně vítězů nedosáhla VIKTORÍNOVÁ
Anna, která ve váze do 52 kg obsadila 6. místo. Všechna
naše děvčata na tomto Brněnském turnaji startovala ve
věkové kategorii „žákyně“. Pořadatelé si pro všechny
závodníky připravili dárek v podobě energetického nápoje
a na úvod v rámci zahajovacího ceremoniálu proběhla
ukázka bojového umění zaměřeného na sebeobranu.
Borohrádek má vícemistra České republiky
Na nejdůležitější soutěž, Mistrovství České republiky
v zápase řecko-římském mladších žáků, odcestovala „mini
výprava“ z Borohrádku a to zápasník UHNAVÝ Adam a
trenér HEJNÝ Martin. V Kladně, kde se tento turnaj
konal, se UHNAVÝ Adam ve váze do 31 kg umístil na 2.
místě a stal se vícemistrem České republiky v zápase
řecko-římském mladších žáků pro rok 2016.

návštěvu pracovníků z Městského úřadu Borohrádek s
panem starostou Mgr. Martinem Moravcem a odpoledne
rodiče, kteří si přišli prohlédnout vánočně vyzdobené
třídy, stromečky a dárky. Rodiče i přátelé strávili příjemné
odpoledne s šálkem kávy nebo čaje a občerstvením, které
pro ně připravily pracovnice mateřské školy.
V pondělí 21.12.2016 byly děti i pracovnice mateřské
školy pozvány do Církevní základní školy v Borohrádku
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Dvě zlata z „Krpálkovy“ tělocvičny
V jihlavské tělocvičně, kde svoji bohatou a úspěšnou
sportovní kariéru začal olympijský vítěz džudista Lukáš
KRPÁLEK, se v sobotu 19.11.2016 konal mezinárodní
zápasnický turnaj – Velká cena města Jihlavy v zápase
řecko-římském. Tohoto sportovního klání se zúčastnila i
výprava zápasníků z Borohrádku. Na dvou žíněnkách
svádělo 7 mladých sportovců svá utkání v konkurenci 107
závodníků z 13 oddílů. V konečném součtu obsadili
borohrádečtí 5. místo. K tomuto umístění přispěli zlatými
medailemi ve váze 22 kg HLOUŠEK Erik a ve váze 28 kg
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UHNAVÝ Adam, stříbrem se podílel ve váze do 28 kg
ŠKOP Filip a bronzem opět ve váze do 28 kg HLOUŠEK
Dominik. Nepopulární bramborovou medaili za 4. místo
vybojoval HEMELÍK Vojtěch a 6. místo obsadili ve váze
25 kg HEMELÍK Tomáš a ve váze 31 kg HEJNA Václav.
Trenéry
potěšil
jak
bojovný
výkon
bratrů
HLOUŠKOVÝCH, kteří na žíněnce odevzdali maximum
a svým soupeřům „nedali nic zadarmo“, tak i pěkné a
vítězné utkání Václava HEJNY. Přesto je u všech ještě
spousta chyb v technice, které je stále potřeba odstraňovat
na trénincích, které probíhají v borohrádecké sokolovně
každé pondělí, středu a pátek od 16,30 ho 18,00 hodin a
na které jsou zvaní všichni zájemci o tento sport.
Na turnaji v Polsku všichni získali medaili
Již 20. ročníku Mikulášského turnaje v zápase ve volném
stylu se zúčastnili zápasníci z Borohrádku. Tentokrát
osmičlenná výprava odjela do města Wolov v Polsku, aby
vybojovala svá utkání. A na čtyřech žíněnkách se jim
dařilo. Přestože se borohrádecký oddíl v kategorii
chlapců specializuje na řecko – římský styl, na žíněnce
v Polsku ostudu neudělali a v konkurenci 189 závodníků
z 18 oddílů každý závodník na tomto turnaji získal
medaili. O tu nejcennější zlatou se postarali ve váze 22 kg
HLOUŠEK Erik, ve váze 28 kg HLOUŠEK Dominik a ve
váze do 57 kg KUBOVÁ Kateřina. Stříbrnou medaili
vybojovali ve váze 25 kg HEMELÍK Vojtěch a ve váze 47
kg VIKTORÍNOVÁ Anna. Bronzovou medaili vyzápasili
ve váze 25 kg HEMELÍK Tomáš, ve váze 27 kg ŠKOP
Filip a ve váze 57 kg SEMRÁDOVÁ Elen.
Pro většinu našich závodníků tento mezinárodní turnaj byl
velkým zážitkem, jelikož to byl první zahraniční turnaj
v jejich „sportovní“ kariéře, a navíc o nás bylo ze strany
pořadatelů vzorně postaráno.
Mikuláš s čertem se přišili podívat na trénink
Pondělní trénink oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek byl
zpestřený o „návštěvu“ Mikuláše a čerta. I když zápasníci

jsou jedny z nejhodnějších dětí na borohrádecku a
v blízkém okolí, přesto čert přinesl sebou „knihu hříchů“ a
ta měla popsané plné stránky.
Mladí zápasníci museli čertovi přísahat na kouzelné vidle,
že už na tréninku nebudou zlobit, ale ba naopak, že budou
poctivě trénovat. Tomu všemu byl svědkem Mikuláš,
který „polepšeným“ sportovcům předal drobné sladkosti.
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Trenéři doufají, že sliby, které na tréninku čertovi a
Mikulášovi slíbili, všichni borohrádečtí zápasníci dodrží.
Letošní zápasnická sezóna je minulostí
V sobotu 17.12.2016 se uskutečnil posledním letošní
zápasnický turnaj a tím i ukončili zápasníci svoji sezónu.
Jednalo se již o tradiční Vánoční turnaj, který se konal
v borohrádecké sokolovně. Na žíněnce bojovalo na 39
závodníků ze třech oddílů a kromě toho domácího, přijeli
i sportovci z TJ Sokol Hradec Králové a z TJ Sokol Rtyně
v Podkrkonoší. Na tomto turnaji nešlo jen o výsledky, i
když závodníci sváděli nelítostné souboje, ale hlavně šlo
v tomto adventním předvánočním čase se společně sejít a
pochlubit se rodičům a příznivcům zápasu, co všechno se
na trénincích mladí závodníci naučili. Zvláštností tohoto
turnaje bylo, že závodníci neplatili startovné, ale každý
přinesl „nějakou předvánoční dobrůtku“, kterou mohli
v průběhu turnaje všichni přítomní ochutnávat. Součástí
turnaje bylo i vyhlášení nejlepšího závodníka pro rok
2016. Tím se stala letošní Mistryně České republiky Elen
SEMRÁDOVÁ a nejbojovnějším zápasníkem roku byl
zvolen Erik HLOUŠEK. Podle ohlasů závodníků, ale i
rodičů, se turnaj líbil a už se všichni těší na další
zápasnickou sportovní akci.
Radek Hemelík

TJ Sokol Borohrádek oddíl líného tenisu
Náš oddíl, který je stále tříčlenný, trénuje pravidelně 1x
týdně. Není to moc, ale
i ta hodina nám
pomáhá
udržet
si
fyzickou kondici na
úrovni, kterou by nám
mohly závidět i mladší
ročníky. Své snažení
každoročně zúročíme
při
„Silvestrovském
turnaji“, kterým navíc
letos oslavíme 10.
jubileum
vzniku
oddílu.
Posledního
klání 31.12.2015 se
zúčastnilo 8 smíšených
dvojic.
V našem
turnaji dostanou všichni zúčastnění cenu podle svého
výběru a je to krásná tečka za celoročním aktivním
pohybem. V roce 2016 jsme se rovněž zúčastnily „Her
seniorů“, které proběhly 8.6.2016, a to nejen aktivně při
některých soutěžích, ale rovněž jako rozhodčí u disciplín
pétanque a disk golf. Chtěly bychom náš oddíl rozšířit, a
proto tímto zveme: Vy, které máte zájem, přihlaste se.
Tento sport není finančně náročný a přinese Vám i radost
z aktivního pohybu.
Členky oddílu líného tenisu

PANKRATION Borohrádek (MMA)
Chcete si dát pořádně do těla? Chcete bojovat, pracovat na
svém těle? Potřebujete se umět ubránit, když na to přijde?
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MMA (či Vale-tudo, Free-Fight, Ultimate-Fighting apod.)
je termín, který se používá pro plno kontaktní bojový
sport, ve kterém jsou umožněny nejrůznější bojové
techniky, které jsou převzaté z nejrůznějších bojových
umění nebo bojových sportů. MMA vychází z klasického
boxu, thajského boxu, juda, samba, valetuda, brazilského
jiu-jitsu a pankrationu. Zahrnuje tedy jak boj v postoji, tak
shazování a boj na zemi (grappling).
Historie MMA
MMA má své kořeny v Pankrationu (obdobně dnešního
boxu a zápasu), který byl představen na řeckých
olympijských hrách v roce 648 př. n l. Zrod moderních
MMA je možno vystopovat v Brazílii, v první polovině
20. století. Ve stejném období se však konaly nejrůznější
soutěže smíšených stylů po celé Evropě, Japonsku a
Pacifiku. Ultimátní zápasy vznikly z jediného důvodu –
zjistit, který bojový sport či bojové umění je nejlepší. Lidé
se snažili nalézt nejúčinnější bojové umění v reálném boji
beze zbraně. Proto se dříve závodníci stavěli proti sobě
s minimálními pravidly a až později bylo přijato množství
pravidel s cílem zvýšit bezpečnost závodníků a rozšířit
oblibu tohoto sportu.
Cvičit u nás mohou děti již od 14 let a ostatní do
neomezeného věku. Trénink každou neděli od 10.oo
hodin, hlavní vchod do sokolovny, naproti fotbalovému
hřišti.
Přijďte se podívat, nebo si rovnou zacvičit.
Semrád Petr

Výtah z kroniky fary Borohrádek 1836 - 1995
„I. Farní škola v Borohrádku
Zákonný patron tohoto farního kostela byla vždy pozemková
vrchnost rychnovského panství a zboží Borohrádek.
V současné době je to Jeho Excelence vysoce urozený pán
pan hrabě František Antonín Kolowrat - Libsteinský, státní
a konferenční ministr, rytíř několika řádů a pán panství
Rychnov, Černíkovice, Vamberk, Borohrádek, Koschalka,
majorátních dvorů atd.
V které době tato škola vznikla, se nedá kvůli nedostatku
dokumentů říci. Avšak podle starých pamětníků měl na
místě, kde nyní stojí škola, již dříve stát malý domek, ve
kterém se konalo školní vyučování. Od nepaměti zde byl
učitelem
I.
Josef Beránek, narozený v Borohrádku, který byl
současně představeným města. Jak dlouho se věnoval
škole, se nedá říci.
II. Po něm byl učitelem Jan Duschanek, narozený
v Liberku, který vyučoval až do roku 1793. V tomto
roce totiž 1793 dne 4. srpna dekretem ze stejného roku
byl
III. jmenován učitelem Jan Vorel. Poněvadž nebyly vhodné
prostory, byla v roce 1796 postavena nynější škola
úplně ze dřeva se dvěma učebními místnostmi a se
dvěma postranními pokoji jako byt pro učitele. Stojí na
severní straně asi 100 kroků od fary, u cesty, nachází se
ve středně dobrém stavu. Po Janu Vorelovi nastoupil
IV. Josef Buchra dne 1. září 1799. Tento dobrý učitel se o
školství obzvláště zasloužil, takže mu bylo vysloveno
uznání jeho představených prostřednictvím dekretu z 5.
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prosince 1833 č.j. 5742, v němž mu veledůstojná
konzistoř udělila titul vzorný učitel.
Počet dětí schopných školní docházky a školu navštěvující
v roce 1838 je tento: schopných: chlapci 114, dívky 111,
celkem 225. Školu navštěvujících chlapci 108, dívky 96,
celkem 204.
Nedělní škola: Chlapci 46, dívky 40, celkem 86. Skutečně
docházejících: chlapci 41, dívky 36, celkem 77.
Poznámka po straně: Jan Vorel se stal v roce 1799 učitelem
na farní škole v Opočně a zůstal tam až do své smrti. 1799
dne 1. června rezignoval Jan Vorel na farní školu
v Borohrádku, poněvadž byl prezentován Jeho Jasností
Rudolfem Colloredo na městskou školu v Opočně. Na svou
rezignaci dostal od vysoké vrchnosti následující dopis:
„Vrchnost lituje, že ztrácí tak vynikajícího muže. Zároveň
však cítí, že nemůže žadateli bránit, aby zlepšil své postavení.
Praha dne 11. června 1799 Hrabě Kolowrat m.p.
1824
Borohrádeckému učiteli Büchnerovi!
Ze schůze představenstva zdejšího městečka Borohrádku a
učitele, konaného 6. t.m. a roku vyplývá, že obec Borohrádek
sice po dvacet let měla poskytovat a poskytovala na vytápění
borohrádecké školy 8 sáhů měkkého dříví české míry, přitom
se ale po všechna léta dopouštěla úmyslně drobných
rozmíšek: tu co se týče míry, jindy kvality nebo termínu
dodání
poskytovaného
dříví.
Abychom
těmto
nedorozuměním do budoucna předešli, zajistili učiteli na
jedné straně jistý příjem a představenstvo města Borohrádku
ochránili před výčitkami se svévolným zacházením
s majetkem města, určujeme tímto, že město je povinno dát
oněch 8 sáhů.
Toto úřední rozhodnutí bude dáno na vědomí
borohrádeckému učiteli, aby se podle něj mohl zařídit.
Úřad Borohrádek dne 7. prosince 1824
Jos. Spirk. m.p., správce úřadu
Podle této pamětní knihy spočívá založení chudobince ve
městě Borohrádku na doslova v originále opsaném
instrumentu instrumentu pana Jiřího Božetického,
obchodníka a obchodníka s dřívím č. 41 a kde je zřetelně
uvedena příčina dlouhé – od 7. června 1819 do 20. května
1845 - se táhnoucí realizace posledního pořízení. Podle
tohoto instrumentu odstavec
č. 3 lit. d bylo tímtéž
odkazovatelem Jiřím Božetickým založeno při farní škole
v Borohrádku stipendium, kde výslovně stojí:
„Pro chudou mládež městečka Borohrádek vykazuji
z ostatních 7 podobně jeden tisíc zlatých vídeňského čísla,
pravím 1000 zl. v.č. v tom způsobu: by z vyplejvajících
auroků a 5% z 50 zl. k ošacení čtyr opravdově chudých,
spolu ale pilných a mravných žákův z městečka Borohrádku
40 zl. a k zaopatření školních knih a papírů 10 zl. ročně
obráceno bylo a vynaloženo. K zamezení všech nevolí žádám
pouze: by jeden každý rok po skončeném školním běhu
letním od pánů představených školy u městečka Borohrádek
poznamenání 12ti opravdově chudých žákův obojího pohlaví
– k vrchnostenskému auřadu zanešeno bylo, od kteréhožto
prostředku losování, rozhod státi se má, kteří žáci po jeden
rok tohoto přispění použíti mají.
Podle tohoto v testamentu byla vyhotovena nadační listina a
předložena k vysokému schválení.“
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