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březen – duben 2016

Pozvánka na

,

v pátek 18. března 2016
od 14.30 do 17.00 hodin
v Církevní základní škole Borohrádek
Přijďte si vyrobit velikonoční
dekorace, upéct mazance, uplést
pomlázky…

Město Borohrádek srdečně zve na

v sobotu 2. dubna 2016
v sokolovně od 20.00 hodin,
hudební produkce H&P&L
formou diskotéky
vstupné 80 Kč
předprodej vstupenek na MÚ
od 14. 3. 2016
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 18.12.2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Předložené zápisy z venkovního šetření stavu stromů
podél veřejných komunikací a cest.
*Zápis sportovní komise č. 7.
Schvaluje
*Program jednání v předloženém znění.
*Pachtovní smlouvu na pacht zemědělských pozemků
523/1, 523/5, 523/12, 523/13, 523/15, 642/9, 642/10,
480/1 nacházejících se v k.ú. Borohrádek, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 10001 vedených
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, se
společností Eco-modus s.r.o., se sídlem Kroftova
2204/29 Brno, IČ 25939653, provozovna Velká
Čermná 111, 517 25 Čermná nad Orlicí na dobu
určitou od 1.1.2016 do 31.12.2016 za roční nájemné
ve výši 31.500 Kč a pověřuje starostu podpisem.
*Záměr pronájmu pozemku p.č. 204/3 v k.ú.
Borohrádek.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 573, ulice Jiráskova, Borohrádek na dobu
určitou do 31. 3. 2016.
*Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek.
*Nabídku rizikového kácení stromů v havarijním stavu
na Šachově firmou Jindřich Pražák, Žďár nad Orlicí
57, IČ: 70752338.
*Smlouvu o dílo č. 22/2015 na zhotovení stavební
dokumentace k dílu „Rekonstrukce sociálního zázemí
MŠ Borohrádek, zpevněných ploch a jejich
odvodnění do starého septiku pro účely zalévání
zeleně“ se zhotovitelem Ing. Daniel Faltus, Lípa nad
Orlicí 67, IČ: 71921303 a pověřuje starostu
podpisem.
*Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užití, implementaci a
provozní podpoře informačního systému HELIOS
FENIX č. F-10-01733 zhotovitelem Asseco Solution,
a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ: 64949541 a
pověřuje starostu podpisem.
*Návrh Smlouvy příkazní o provozování dráhy a
kontrolní činnosti č. 041/PKP-16 příkazníkem
PRODRA s.r.o., Pod Průsekem 1348/12 Praha 10, IČ:
24833096 a pověřuje starostu podpisem.
*Zprávu hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Správa informačních technologií Městského úřadu
Borohrádek“ ze dne 7.12.2015.
*Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Správa
informačních
technologií
Městského
úřadu
Borohrádek“ ze dne 6.11.2015 v souladu s odstavcem
13 zadávacích podmínek.
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*Nové zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Správa informačních technologií Městského
úřadu Borohrádek“.
*Navrhovanou výši mimořádných odměn pro ředitelku
Základní školy T.G. Masaryka Borohrádek a ředitelku
Mateřské školy Borohrádek.
*Záměr pronájmu nebytových prostor v budově
zdravotního střediska.
*Záměr pronájmu nebytového prostoru tj. budovy
čp. 555, ulice Jiráskova, Borohrádek na st. parcele
č. 899 v k.ú. Borohrádek.
*Návrh podnájemní smlouvy na podnájem části
pozemku p.č. 577/3 za účelem umístění kontejnerů na
dočasné uložení komunálního odpadu a pověřuje
starostu podpisem.
*Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 323, ulice Havlíčkova, Borohrádek na dobu
určitou do 31.12.2016.
Výtah z usnesení rady ze dne 14.1.2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Informace o stavu a činnosti JSDH včetně
neodkladných výdajů, které byly předloženy velitelem
jednotky.
*Informace z jednání o zasíťování v lokalitě Západní
louka.
*Informaci o odhadní ceně pozemků v ul. Jana Žižky
stanovenou znaleckým posudkem.
*Informaci o možné výstavbě diskontního obchodu
na území města Borohrádek.
Schvaluje
*Program jednání v předloženém znění.
*Předložený návrh nájemní smlouvy na pronájem části
pozemku p.č. 987/12 v k.ú. Borohrádek – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
*Smlouvu o výpůjčce se společností DIMATEX CS,
spol. s r.o., se sídlem: Stará 24, 463 03 Stráž nad
Nisou, IČ: 43224245 a pověřuje starostu podpisem.
*Odstranění základové konstrukce bývalé trafostanice
na pozemku p.č. st.557 v k.ú. Borohrádek, v Nádražní
ulici a souhlasí se vstupem na tento pozemek.
*Předloženou žádost o souhlas s užitím znaku města
pro vědecké účely.
*Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor mezi
městem Borohrádek a panem Petrem Frolíkem ke dni
14.01.2015 a pověřuje starostu podpisem.
*Uzavření předložené smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání mezi městem Borohrádek a
panem Janem Frolíkem, Jiráskova 555, Borohrádek,
IČ 74913522 a pověřuje starostu podpisem.
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*Umístění sídla společnosti BOROmedic, s.r.o.,
do budovy zdravotního střediska na adrese: Kout 566,
517 24 Borohrádek.
*Provedení odborné aktualizace cen za pronájem
pozemků v majetku města.
*Udělení výjimky v dopravní obslužnosti pro vozidla
společnosti Odeko s.r.o.
*Dodatek č. 9 k pojistné smlouvě o majetku města
č. 7720645050 a pověřuje starostu podpisem.
*Směrnici o finanční kontrole č. 1/2016.
Postupuje k projednání ZM
*Projednání vzdání se využití předkupního práva
k pozemkům p.č. st. 855, 473/1, 483/2, 487/12, 508/6
a 528/14 v k.ú. Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 2.2.2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Doporučené hodnoty minimálního nájemného
pozemků pro k.ú. Borohrádek a k.ú. Šachov
stanovené soudním znalcem.
*Vyjádření předsedy stavební komise k černým
stavbám za bytovými domy čp. 503, 504 v ul.
Partyzána Petra.
*Žádost o zohlednění připomínek majitelů pozemků
p.č. 646/21 a p.č. 646/24 v k.ú. Borohrádek do změny
č. 2 územního plánu města Borohrádek.
*Informaci starosty o připravované schůzce s členy
Osadního výboru Šachov.
Schvaluje
*Program jednání v předloženém znění.
*Dodatek smlouvy o poskytování služeb v oblasti
přenosu dat číslo 20141686 verze 6.11.2014 se
společností Coma s.r.o. Polička, IČ: 47471557.
*Dohodu o ukončení smlouvy o dodávce energie č. AX
3103 a Smlouvu č. AX 0116-573 o dodávce tepelné
energie pro bytový dům čp. 573, Jiráskova,
Borohrádek s firmou Ing. Jan Svatoň, Na Náhonu
146, 563 01 Lanškroun, IČO:188 38 014 a pověřuje
starostu podpisem.
*Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o přípravu staveniště –
připojení odběrného místa 4121098529 – Borohrádek,
p.č. 429/1, Město 10 RD – kNN.
* Dodatek č. 19 Smlouvy č. 2/2004 na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady společností
Odeko s.r.o., Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760 a
pověřuje starostu podpisem.
* Návrh na podání žádosti o spolupráci s městskou
policií Týniště nad Orlicí.
* Pověření dotační komise ke zhodnocení požadavků
dotací z rozpočtu města Borohrádek a výsledek
komise předloží RM.
*Zařazení opravy místní komunikace v ulici Jiřího
z Poděbrad do plánu oprav na rok 2016.
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*Text oslovujícího dopisu evidovaným zájemcům
o odprodej stavebních pozemků v lokalitě Západní
louka v předloženém znění.
*Smlouvu o dílo číslo 1/2016 k rámcové smlouvě
č. 1/Borohrádek/2013 se společností Lesní družstvo
Vysoké Chvojno, s.r.o., IČ: 64826121 a pověřuje
starostu podpisem.
*Podání žádosti na zrušení vlečky v bývalém areálu
ŽPSV.
Postupuje k projednání ZM
*Žádost o zohlednění připomínek majitelů pozemků
p.č. 646/21 a p.č. 646/24 v k.ú. Borohrádek do změny
č. 2 územního plánu města Borohrádek.
Zamítá
*Žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
STAROSTA INFORMUJE

□ Město Borohrádek aktivně zahájilo spolupráci
s firmou EKO-KOM, a.s. za účelem modernizace
sběrných míst. V prvé řadě byla provedena
pasportizace všech sběrných
nádob a sběrných míst. Nyní se
připravuje návrh optimalizace,
který budeme mít možnost
připomínkovat. Naším cílem je
vybudovat ucelenou a všem
lidem dostupnou sběrnou síť jak
v Borohrádku, tak na Šachově.
Město již také převzalo projekt
na vybudování sběrného místa
v areálu
bývalého
ŽPSV.
V souvislosti s tříděním odpadů
připravujeme pro naše občany i informační leták
týkající se odpadů a jejich správné separace. Tyto
letáky obdrží do svých poštovních schránek všechny
domácnosti. Děkujeme, že třídíte odpad a jdete svým
chováním příkladem svému okolí.
□ Rada města oslovila soudního znalce z oboru
oceňování nemovitostí k vypracování ceníku na
pronájmy pozemků v majetku města, tímto krokem
dojde k aktualizaci a sjednocení cen v místě a čase
obvyklých.
□ Město Borohrádek má zájem zahrnout do rozpočtu
pro rok 2016 finanční položku na zpracování nového
strategického či integrovaného plánu rozvoje města.
Strategické plánování představuje velmi důležitý
nástroj nejen na úrovni obecní, ale i regionální. Dotýká
se přímo obcí, měst, mikroregionů a přes strategie
rozvoje větších územních celků, zejména krajů až po
národní úroveň.
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Strategický plán je možné chápat jako dohodu o dalším
využití současných možných zdrojů a nalezení
společného programu, který chceme ve vzájemné
spolupráci postupně uskutečnit.
Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom,
že:
 pomáhá si jasně uvědomit žádoucí směry
dlouhodobého vývoje a soustřeďuje veškeré úsilí a
zdroje na řešení klíčových problémů,
 ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj
vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad
hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se
mohou v budoucnosti objevit,
 vytváří objektivní základ pro rozhodování
o prioritách,
 řeší problémy dlouhodobě a komplexně,
 umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské a
finanční zdroje.
Strategický plán je dokument, který by měl splňovat
následující kritéria: dlouhodobost (zpracován min. na
období 4 let), systematičnost (mapuje všechna odvětví
a obory), selektivnost (definování priorit, které se dále
rozpracují), provázanost (mezi opatřeními a dotčenými
cílovými skupinami), soustavnost (není to rigidní
dokument, je nutné ho prověřovat a modifikovat),
otevřenost (směrem k potřebám a námětům občanů)
a reálnost.
□ Starosta města inicioval schůzku s Osadním výborem
Šachov za účelem řešení problémů s likvidací
odpadních vod u některých RD a likvidací povrchových
vod na Šachově.
□ Město Borohrádek pokračuje v přípravách zadávací
dokumentace pro veřejnou zakázku na akci „Technická
a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných
domů – lokalita Západní louka v Borohrádku“, kterou
by mělo schválit ZM na svém řádném jednání dne 8.3.
Po jejím schválení bude následovat výběrové řízení na
zhotovitele díla. V souvislosti s touto lokalitou bude do
rozpočtu města navrhováno nejen financování
zasíťování a budování dopravní infrastruktury, ale
i přeložení nadzemního venkovního vedení VN. Město
již také zaslalo oslovující dopisy dosud evidovaným
zájemcům o koupi pozemku s cílem získat aktuální
informace. Dle zájmu budou činěny další kroky
v nabídce a prodeji těchto stavebních parcel.
□V předešlých číslech městského zpravodaje jsem Vás
informoval o podepsání nájemní smlouvy se
společností FajnCom s.r.o. Jejím předmětem je
umístění technologie základnové stanice veřejné
internetové sítě v budově ZŠ T.G. Masaryka. Koncem
měsíce února byly instalovány antény a v dohledné
době tak bude možné využívat internetových služeb
nejen této společnosti, ale i její partnerské společnosti
Tlapnet s.r.o.

4

□ Město Borohrádek převezme na základě předávacího
protokolu do svého majetku opravenou část chodníku
v ulici 5. května, výměnu povrchu tohoto chodníku
provedl na vlastní náklady majitel sousední nemovitosti
pan Ing. Miloň Vojnar.
□ Město Borohrádek bylo osloveno zástupci investora
společnosti Penny Market s.r.o. Tato společnost
projevila vážný zájem v našem městě realizovat
plnohodnotnou prodejnu typu Penny Market. Tímto
záměrem se bude zabývat na svých jednáních
zastupitelstvo města.
□ V lesích po celé České republice hrozí kvůli
loňskému suchu kůrovcové kalamity. I v našich
městských lesích bylo vytěženo ve druhé polovině
loňského roku několik stovek metrů krychlových dříví,
které bylo napadeno lýkožroutem smrkovým nebo
lesklým. Kácení stromů pokračuje i v těchto týdnech.
Napadené stromy je potřeba dostat z lesa a připravit se
na rojení hmyzu, které přichází na přelomu dubna a
května. Připravují se obranná opatření v podobě lapáků
a lapačů.
□ Rada města schválila smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu stavby na akci: Borohrádek,
Bělidlo  rekonstrukce NN, kNN. ČEZ Distribuce a.s.
plánuje v lokalitě Bělidlo vybudovat nové zemní
kabelové vedení NN jako náhradu stávajícího
nadzemního venkovního vedení.
□ RM schválila „Návrh vlastníka na zrušení dráhy“.
Návrh byl podán Drážnímu úřadu v Praze. Odstranění
se týká přípojné koleje vlečky do bývalého areálu
ŽPSV.
□
Starosta
města
vstoupí
v jednání
s technicko  obchodním náměstkem společnosti SÚS
a.s. Královehradeckého kraje Ing. Jiřím Koutníkem za
účelem jednání o možnostech zahájení projektových
příprav rekonstrukce silnice III/3172 Čermná nad Orlicí
– Borohrádek, 2. etapa, která by se týkala intravilánu
města od křižovatky pod náměstím okolo kostela až
před RD pana Provazníka, kde byla v roce 2015
ukončena 1. etapa…
□ I v letošním roce bude město ve spolupráci s kulturní
komisí podporovat pořádání kulturních akcí. Velký
úspěch a vysokou návštěvnost zaznamenaly
7. sportovní ples a 1. školní ples. Děkuji pořadatelům
za vzornou přípravu a všem návštěvníkům za jejich
účast. Na 2.4. připravujeme maškarní diskotéku, hrát
pro Vás budou legendární H&P&L. Na měsíc květen
chystáme dokonce několik akcí: 7.5. podpoříme Módní
show v borohrádecké sokolovně, jejíž část výtěžku
bude věnována na dobročinné účely, 13.5. se bude
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konat koncert skupiny Poutníci a na 28.5. připadá
tradiční Májové odpoledne a Dětský den. Druhou
středu v měsíci červnu, tedy 8.6. se v případě získání
podpory
z Královehradeckého
kraje
uskuteční
IV. sportovní hry seniorů Královehradeckého kraje
s mottem: „Věk není překážkou – a pro sport už vůbec
ne“. Těším se naše společná setkání a Vaši hojnou
účast.
□ Na závěr svého dnešního příspěvku připomínám
všem spoluobčanům možnost podávat nové návrhy
změn územního plánu, a to nejpozději do 31.3.2016.
Všechny doposud podané návrhy budou znovu
zařazeny do projednávání a nemusí být podávány
znovu.
Přeji Vám všem krásné jaro a pěkné velikonoční
svátky.
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

Sběr vysloužilých elektro zařízení
Na sobotu 9.4.2016 připravuje Sbor dobrovolných
hasičů Borohrádek sběr vysloužilých elektro zařízení.
Chladničky, pračky, sporáky, televize, el. topidla a
ostatní elektrospotřebiče připravte na uvedený termín
na chodník před svůj dům a během soboty provedou
hasiči jejich svoz. Podpořte náš hasičský sbor!
SDH Borohrádek, Petr Šrámek

Finanční úřad oznamuje
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní
pracoviště v Rychnově nad Kněžnou oznamuje, že
bude vybírat daňová přiznání daně z příjmů fyzických
osob na Městském úřadu v Borohrádku ve dnech:
Středa 30.03.2016
8.00 – 16.00 hodin
Pátek 01.04.2016
8.00 – 16.00 hodin
Ing. Radovan Kašpar, ředitel sekce územního pracoviště

Informační servis městského úřadu
Proč třídit bioodpad?
Pojďte s námi uklidit Borohrádek a Šachov

Již za necelé dva měsíce se
uskuteční
třetí
ročník
dobrovolnické
úklidové
akce s názvem Ukliďme
Česko, které se naše město
pravidelně účastní. Jejím cílem je zbavit česká města,
vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a
černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě
neřešenou problematiku černých skládek.
I letos vyzýváme všechny, kterým naše akce připadá
smysluplná a rádi by se na ní podíleli jako dobrovolníci
při vlastním úklidu, či nám pomohli při mapování
černých skládek, aby se zaregistrovali na webových
stránkách http://www.UklidmeCesko.cz, kde získají
všechny potřebné informace o projektu. Kdo si
nerozumí dobře s novými informačními technologiemi,
může se k akci přihlásit přímo na městském úřadě.
Akce se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016.
Sraz účastníků bude v 8.30 hodin na náměstí
v Borohrádku.
Drobné občerstvení pro každého účastníka
zajištěno.
Při mapování černých skládek a nepořádku můžete
využít ve svých chytrých zařízeních aplikaci
ZmapujTo, více o této službě najdete na
www.ZmapujTo.cz
Městský úřad, Ing. Petr Kliment
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V loňském roce bylo vyprodukováno na území města
Borohrádku 667,7 t komunálního odpadu (dále jen
KO), téměř 86% tohoto množství bylo uloženo na
skládku v podobě směsného komunálního odpadu a
objemného odpadu. Oddělený sběr bioodpadu, papíru,
plastu, skla a kovu tvořil necelých 14%. Vezmeme-li
v úvahu průměrné procentuální zastoupení jednotlivých
separovatelných složek v KO je toto číslo alarmující.
Běžně se v KO vyskytuje 33% biologicky
rozložitelného odpadu, 18% papíru, 14% plastu, 8%
skla, 4% kovu a zbytek 23% tvoří ostatní odpad, který
již nelze dále separovat a je ho třeba odstranit
skládkováním, či energeticky využít ve spalovnách.
Zavedením odděleného sběru bioodpadu se sníží objem
odpadu, který končí na skládce, tím se ušetří nemalé
prostředky vynaložené na skládkování. Bioodpad, který
neskončí v kompostárně, ale na skládce, významnou
měrou zvyšuje produkci skládkového plynu, který je
významným skleníkovým plynem.
Vedení města zavedlo možnost odděleného sběru
bioodpadu, pro který jsou určeny hnědé plastové
kontejnery o objemu 660 litrů. Jsou umístěny
u bytových domů v ulici Havlíčkova, Jiráskova, Jiřího
z Poděbrad, Nádražní, Partyzána Petra, u základní a
mateřské školy a u hřbitovů. Tyto kontejnery slouží
pouze na odpad, který lze kompostovat. Jedná se
zejména o:
>organické zbytky a bioodpady z domácností:
zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů),
kávové a čajové zbytky,
zbytky pečiva,
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skořápky z vajíček a ořechů,
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky,
zvadlé květiny, zemina z květináčů,
podestýlka domácích býložravých zvířat,
zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže,
knedlíky apod.),
>organické zbytky a bioodpady ze zahrad:
posekaná tráva, listí, větvičky,
plevele, zbytky ovoce, zeleniny,
piliny, hobliny, kůra,
popel ze dřeva,
trus býložravých hospodářských zvířat,
peří, chlupy, vlasy,
stará zemina.
Větší množství tohoto odpadu
lze ukládat do ocelových
velkoobjemových kontejnerů,
které jsou k dispozici v ulici
Smetanova a u hasičské
zbrojnice. Je nepřípustné, aby
byl do těchto kontejnerů
ukládán jakýkoli jiný odpad a
aby byly rostlinné zbytky
ukládány v igelitových taškách či pytlích. Takové
počínání znehodnotí práci všech, kteří třídí
zodpovědně, jelikož takto znehodnocený odpad nelze
přijmout na kompostárně a je ho pak nutno uložit na
skládku. Skládkování biologicky rozložitelného odpadu
je omezováno směrnicí EU, ke které jsme se zavázali,
ale zatím se ji nedaří plnit.
Ing. Petr Kliment
Ping-pongový turnaj na Šachově
V sobotu 14.11.2015 se ve společenské místnosti
ekofarmy Bílý mrak manželů Susových uskutečnil
1. ročník Šachovského ping-pongového turnaje.

Všem zúčastněným děkujeme za sportovní nasazení a
milou atmosféru, která vydržela i pár hodin po skončení
turnaje a těšíme se na příště!
Osadní výbor Šachova

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
19.03. MUDr. Pokorná Jaroslava 494 515 697
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
20.03. MUDr. Pokorná Věra 494 667 628
Jana Pitry 448, Opočno
25.03. MUDr. Přibylová Marta 494 322 706
Komenského 209, Častolovice
26.03. MUDr. Skřičková Zdena 494 515 695
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
27.03. MUDr. Seidlová Zdenka 494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
28.03. MUDr. Ptačovská Eva 603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
02.04. MUDr. Stejskalová Věra 494 381 263
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
03.04. MUDr. Sudová Simona 494 371 031
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
09.04. MUDr. Světlík Filip 777 667 353
Tyršova 515, Opočno
10.04. MUDr. Šmídová Alena 494 622 550
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
16.04. MUDr. Štulík Richard 494 515 693
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
17.04. MUDr. Tancurinová Jana 736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
23.04. MUDr. Tomanová Libuše 494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
24.04. MUDr. Tůmová Věra 494 667 154
Jana Pitry 344, Opočno
30.04. MUDr. Valešová Pavla 494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
01.05. MUDr. Vavřičková Hana 494 371 782
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
07.05. MUDr. Veselská Renata 494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
08.05. MUDr. Vyčítalová Marie 494 541 757
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

Účast byla hojná, necelá dvacítka soutěžících, a výkony
nadšené až profesionální. Po lítém boji zvítězili Martin
Pajskr a Helena Adamcová. K výborným sportovním
výkonům bezpochyby přispělo bohaté občerstvení.
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14.05. MUDr. Zdeňka Jiří 494 596 732
Kvasinská 129, Solnice
15.05. MUDr. Zdráhal Zdeněk 721 460 150
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
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Služby domácího hospice na Rychnovsku
Domácí hospic nabízí systém
podpory
rodinám,
které
v domácím prostředí pečují o
své těžce nemocné blízké
v poslední fázi jejich života.
Domácí hospic Setkání, o.p.s. je zdravotnické zařízení,
které nabízí své služby nevyléčitelně nemocným a
jejich příbuzným, kteří o ně doma pečují. Poskytuje
rodině podporu, umožňuje, aby člověk poslední období
života
prožil
důstojně,
měl
čas
na
své
nejbližší a na
rozloučení. Tým
zdravotníků
(lékaři a sestry)
je připraven
24 hodin denně,
7 dnů v týdnu
vyrazit do terénu
ke
svým
pacientům až do vzdálenosti 30 km od Rychnova nad
Kněžnou. Podmínkou pro přijetí do péče je ochota
rodiny celodenně o pacienta pečovat. Hospic garantuje,
že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude
respektována jeho lidská důstojnost a v posledních
chvílích života nezůstane osamocen.
Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí hospic
také psychosociální služby nevyléčitelně nemocným,
jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují. Poradna pomáhá
zajistit potřebné podmínky k péči o umírající
v domácím prostředí - např. sociální příspěvky,
kompenzační pomůcky, psychologickou a duchovní
péči. Poradna nabízí psychosociální služby také lidem
v krizové situaci, jimž byla sdělena závažná diagnóza
nebo prognóza.
Tato služba je poskytována
ambulantně v Rychnově nad Kněžnou, klientům
domácího hospice také v jejich domácím prostředí.
Služba sociální poradny je poskytována zdarma.
Pokud prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých těžké
období při péči o nevyléčitelně nemocného blízkého a
pokud vás oslovila naše nabídka, můžete nás
kontaktovat telefonicky na čísle 733694162 nebo
osobně na adrese:
Domácí hospic Setkání, Javornická 1501, Rychnov nad
Kněžnou.
Více
informaci
najdete
na
www.hospicrychnov.cz.
Mgr. Andrea Kolaříková
ředitelka Domácího hospice Setkání

7

Český rybářský svaz, z.s., MO Borohrádek

Dětské rybářské závody na Orbanské zátoce
v Čermné nad Orlicí
Dovolujeme si pozvat děti a rodiče na tradiční rybářské
závody, které se budou konat
v sobotu 14. května 2016 v Čermné nad Orlicí na
Orbanské zátoce.
6.30 – 7.25 hodin
prezentace závodníků
7.25 – 7.30 hodin
příprava
od 7.30 hodin
závod
Děti nemusí být členy žádné rybářské organizace,
věková kategorie je stanovena do 15 let.
Občerstvení pro závodníky zajištěno.
Za ČRS, z.s., MO Borohrádek Miloslav Bureš, předseda

VZPOMÍNKY

24. března 2016 uplynou 3 roky od
úmrtí pana Františka Černého.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a
rodiny Černých.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.

Dne 25. února 2016 uplynulo devět let
od doby, kdy nás opustil
pan Vladimír Beránek.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 21. února již uplynulo pět
smutných let, co nás navždy opustil
náš drahý tatínek
Ladislav Vovesný z Borohrádku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 12. února 2016 jsme se
rozloučili s dlouholetým
spolupracovníkem
Městského úřadu Borohrádek
Ing. Václavem Bohuňkem,
který se zasadil o navrácení historického lesního
majetku města a po mnoho let zastupoval město ve
společenství vlastníků lesů. Jeho životem ho provázela
láska k přírodě a lesu.
Čest jeho památce!
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Velikonoce svátky jara
ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s Městysem
Častolovice a ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou

pořádá

Kulturní rubrika
Pozvánka do městského kina:
MIMONI
Animovaná komedie USA, 91 minut

Pátek 25. března 2016 od 16.00 a od 18.00 hodin

ve dnech 18.3. – 20.3. 2016
od 9.00 hodin do 17.00 hodin
v areálu výstaviště v Častolovicích
velikonoční výstavu
Pro návštěvníky bude připraveno:
- práce na starém hrnčířském kruhu s nožním pohonem
a výrobou různých hliněných nádob a předmětů,
- činnost při paličkování „Vamberecké krajky“,
vyšívání ubrusů a prostírání, háčkování a výroba
krásného patschworku,
- malování, tepání a zdobení kraslic, výroba předmětů
z dřevité vaty a z papíru, foukání skleněných figurek
a ozdob,
- výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva, korku a
dalšího přírodního materiálu, ukázka zdobení a
malování perníků,
- staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve
východních Čechách se symboly velikonočních svátků,
různé české kroje,
- ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty
spolu s novodobými velikonočními velkopekárenskými
výrobky,
- veliká kolekce všech jarních květin – cibulovin
v bohaté aranžérii se sklem a různou ozdobnou a
užitkovou keramikou,
- soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může
každý 2 dny před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude
20.3.2016
- v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonocemi a
zahrádkářskými potřebami, dále květiny, zeleninová
sadba, okrasné stromky,
- bohaté občerstvení, parkování zdarma.
Bližší informace na telefonu 721311719
a na www.zahradkari.com
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v Borohrádku a Šachově proběhne
v sobotu 16. 4. 2016.
Podrobné informace budou oznámeny
prostřednictvím letáků do každé domácnosti.
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Jste srdečně zváni se svými dětmi

Pozvánka na koncert do sokolovny:

Město Borohrádek pořádá
v pátek 13. května 2016 v sokolovně
v 19.00 hodin
koncert skupiny Poutníci
Přijďte se zaposlouchat do písniček ze všech
poutnických nosičů, zazní i písně z oblasti americké a
české country hudby a kapelní hity jako je Panenka,
Telegrafní cesta, Pojďme se napít či Hotel Hillary …

Pozvánka do knihovny v březnu a dubnu 2016:
každé pondělí
28.3.
každý čtvrtek

15.30 – 18.30 hodin
Velikonoční pondělí -zavřeno
09.30 – 11.30 hodin
/MÚ/
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek – přehled událostí
Zápis do 1. třídy
Dne 16. ledna 2016 se uskutečnil zápis do 1. třídy pro
školní rok 2016 – 2017. K zápisu se dostavili rodiče
s 33 dětmi, zákonní zástupci 8 dětí požádali o odklad
školní docházky. Bude tedy otevřena jedna první třída.
Děkujeme za projevenou důvěru, těšíme se na další
prvňáčky.
Program prevence
Dne 14. ledna se uskutečnila přednáška pro žáky 9. tříd
O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti, dne 8. února
absolvovali žáci 6. tříd druhý blok preventivního
programu
s lektorkami
občanského
sdružení
Semiramis.
Předplatné – Klicperovo divadlo
Druhým letošním představením v rámci předplatného
byl Český les Davida Drábka, označovaný jako
bestiální kabaret.
Náš projekt Time Capsule druhý nejlepší v celé
Evropě!
V loňském roce jsme několikrát informovali
o mezinárodním projektu Time Capsule 2014 – 2114.
V krátkosti připomeneme, že jsme během školního
roku společně se zahraničními školami dokumentovali
život v současné době pro další generace. Vytvořené
materiály jsme nejprve převedli do digitální podoby a

A jak probíhá evropské hodnocení? Národní podpůrná
střediska vybírají z přihlášených projektů ty nejlepší.
Dále projekty hodnotí evropská porota, která se skládá
z dvou až tříčlenných týmů, do nichž jsou jmenováni
odborníci z národních podpůrných středisek. Následně
jsou projekty hodnoceny velkou porotou složenou ze
zástupců Evropské komise, Centrálního podpůrného
střediska a externích odborníků.
Ocenění převezmeme v dubnu v Bruselu.
Iva Přibylová
Recitační soutěž
Dne 11. 2. 2016 Základní škola T. G. Masaryka
v Borohrádku pořádala školní kolo recitační soutěže
Dětská scéna (soutěž pro žáky 6. - 9. ročníků).
Nedílnou součástí této soutěže je rozvíjet kulturu
mluveného slova a vztah k mateřskému jazyku. Děti si
připravily krásné básně od vynikajících českých
básníků. Pavlínka Raková a Káťa Davidová společně
nacvičily Sládkovu Lesní studánku, Nikol Marholdová
se rozhodla pro Nezvalovu báseň Na břehu řeky
Svratky nebo Simona Tobolková recitovala Pomoc pro
náramnou lásku od Františka Ladislava Čelakovského.
Všichni soutěžící se dokonale vypořádali s trémou,
která panovala během naší soutěže. Děti si za pěkné
výkony zasloužily pochvalu, diplom a sladkou odměnu.
Do okresního kola postoupili: Nikola Bozková, Tomáš
Fuchsa a Vojtěch Cikán.
Všem zúčastněným děkujeme, těšíme se opět za rok
nad hezkými básničkami. Postupujícím přejeme hodně
úspěchů v okresním kole.
Jan Mareček
Lyžařský výcvik
Na lyžařský výcvik jsme jeli v sobotu 30. ledna. Do
chaty Eva v Deštném nad Orlicí jsme dorazili
v odpoledních hodinách. První den jsme se ubytovali a
měli do večera volno. Druhý den dopoledne jsme hráli
různé pohybové hry na lyžích a odpoledne jsme
vyrazili na procházku po okolí. Následující dny jsme už

poté jsme je uložili do truhly, kterou jsme zakopali před
školou, a místo jsme označili pamětním kamenem.
Truhla by měla být vyzvednuta za sto let, ale zájemci si
mohou uložené svědectví pro další generace
prohlédnout i na webových stránkách projektu
http://timecapsule.webnode.cz/.
Potěšilo nás, když projekt na podzim získal národní
i evropský certifikát kvality. Time Capsule 2014 – 2114
ale dále postoupil mezi více než 200 nejlepších
projektů z celé Evropy, dále mezi 35 nejlepších a
nakonec ve věkové kategorii 12 – 15 let obsadil
druhé místo!
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dopoledne i odpoledne chodili lyžovat. Až na to, že ke
konci pobytu bylo vše rozježděné, se lyžovalo hezky.
Jeden den jsme se vydali na celodenní výlet na
Masarykovu chatu. Oproti minulému roku, kdy byla
cesta zasněžená, se šlo letos krásně. Skoro každý večer
jsme hráli společenské hry a poslední den bylo
vyhodnocení nejlepšího týmu. Hned poté jsme měli
diskotéku. Další den jsme si sbalili věci, uklidili pokoje
a autobusem vyrazili ke škole. Myslím, že se lyžák
všem moc líbil, užili jsme si tam spoustu legrace a o to
horší byl pak odjezd domů.
Veronika Karásková, 8. A
Starší žáci hrají divadlo pro mladší
ZŠ TGM Borohrádek je zapojena do mezinárodního
projektu Erasmus+ s názvem Challenge as a Modern
Pedagogical Tool, jehož součástí je zapojování do
různých výzev. Jednou z nich je příprava představení
pro mladší děti, a tak členové mediálního kroužku

nacvičili pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou dne
28. ledna odměnili prvňáčky i další třídy prvního
stupně za práci v prvním pololetí.
Mediální kroužek, s nímž nyní nově spolupracoval
Mgr. Miroslav Koudelka, začal s přípravou pohádky na
konci listopadu 2015. Žáci rozdělení do dvou skupin
trénovali čtení textu, práci s hlasem a postupně začali
divadlo opravdu hrát – nejprve v provizorních
podmínkách, později s rekvizitami, kulisami a kostýmy
v upravené družině. Dva dny před představením také
proběhlo soustředění s přespáním ve škole.
V den předávání vysvědčení žáci pohádku sehráli
celkem čtyřikrát. Jedna skupina vždy hrála a druhá
pomáhala s dalšími úlohami. Žáci si totiž také
vyzkoušeli roli osvětlovačů, zvukařů, nápovědy,
asistovali s kulisami a rekvizitami a rovněž zvládli
natočit reportáž pro Českou televizi.
Jsme rádi, že pohádka mladší školáky potěšila a naše
snaha splnila svůj účel. Velké poděkování patří
Mgr. Koudelkovi a všem, kteří se zodpovědně věnovali
přípravám a také těm, kteří náš tým doplnili později a
nahradili žáky chybějící ze zdravotních důvodů.
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Na pohádku se přišly podívat i děti z mateřské školy.
Anglická olympiáda
Naše škola se zapojila do celostátní Soutěže v jazyce
anglickém neoficiálně nazývané anglická olympiáda.
Cílem soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium tohoto
jazyka, posilovat jejich motivaci k učení a zvýšit
úroveň komunikativního ovládání jazyka. Soutěž
hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci
a využít jej jako prostředku ke sdílení informací.
Žáci základních škol soutěží ve dvou kategoriích.
Ve školním kole se do kategorie 8. – 9. ročníků
přihlásilo deset žáků devátých tříd. Ti soutěž zahájili
poslechem s porozuměním, kdy podle slyšeného plnili
různé úlohy. V následující části dvojice žáků
prokazovaly, jak jsou schopny vyjádřit své myšlenky a
konverzovat. Nejprve se každý žák představil a
zodpověděl otázku. Dále si žáci vylosovali jedno
z konverzačních témat jako např. moje rodina, moje
bydliště, škola, denní program atd. Pro každého
soutěžícího bylo připraveno pět klíčových slov, která
musela být použita v otázkách pro spolužáka, jenž na
ně odpovídal. Dále dvojice diskutovaly o problémovém
úkolu – např. měly rozhodnout, jaké tři věci by změnily
ve své obci, odůvodnit, jaké ze tří zvířat by si pořídily,
domluvit se společně na školním výletu, nákupu daru
za určitou částku atd. Závěrečným úkolem byl popis
obrázků s následnou diskuzí rozvíjející zobrazené téma.
Hodnocena byla jazyková pohotovost a kreativita,
bohatost slovní zásoby, výslovnost, plynulost,
gramatická správnost a schopnost udržovat a rozvíjet
konverzaci. Většina žáků nás potěšila výbornými
výkony a rozhodování o umístění nebylo jednoduché.
1. místo: David Vejs
2. místo: Matouš Kuchař
3. místo: Nikola Bozková, Petr Kunc
David Vejs a Matouš Kuchař naši školu reprezentovali
v okresním kole, do kterého postoupilo 27 soutěžících.
Matouš obsadil 12. místo a David 16. místo.
Kategorie žáků 6. a 7. ročníků byla podobně jako
u starších žáků zahájena poslechem s porozuměním a
následovala část zaměřená na konverzační dovednosti,
jež se skládala z představení, vyprávění o různých
tématech, odpovídání na otázky a popisu obrázků.
Ač na některých byla patrná nervozita, všech devět
účastníků nás potěšilo svými výkony. V tomto roce
bohužel neprobíhá v této věkové kategorii okresní kolo
soutěže. Budou-li však žáci pracovat tak jako doposud,
jistě budou mít možnost předvést své dovednosti
v okresním kole v příštích letech.
1. místo: Adéla Veverková
2. místo: Jiří Bahník
3. místo: Zuzana Loufková
Michal Přibyl

Zpravodaj 2/2016

Školní ples
Dne 27. 2. 2016 se uskutečnil 1. školní ples. Děkuji
všem jeho sponzorům, pracovníkům Městského úřadu
Borohrádek za organizační podporu a všem rodičům a
kolegům, kteří přípravě a organizaci této akce věnovali
spoustu svého volného času.
Tereza Vojnarová, předsedkyně SRPŠ při ZŠ TGM

Církevní základní škola

vzdělávání). Uvítáme nové zájemce z řad našich
studentů, rodičů a dalších obyvatel města, kteří by
chtěli rozšířit řady kolednických skupinek. Zanechte
nám, prosím, ve škole svůj kontakt a my se vám
v prosinci ozveme s informacemi.
Tříkrálová sbírka stojí na nohou všech těch malých
i velkých koledníků, kteří poctivě obcházejí domy
našeho města, ale také na vás, na lidech s dobrým
srdcem, kteří neváhají a každým rokem plní kasičky
pro lidi potřebné, kteří se ocitli v tíživé situaci.
Děkujeme!

Tříkrálová sbírka

Pruhovaný zápis

Charita Česká republika pořádá každým rokem
dobročinnou akci Tříkrálová sbírka. Již více než deset
let se do tohoto projektu zapojuje i naše škola. Úspěch
celé sbírky závisí na aktivitě mnoha dospělých i dětí.
Letos se nám povedlo sestavit šest skupinek, které
dohromady vykoledovaly 21. 048,- Kč. V případě, že
váš dům koledníci nezvládli navštívit nebo jste nebyli
doma, byla jako každý rok možnost přinést finanční
hotovost přímo do školy. V pondělí po konání sbírky
jste měli možnost ji do stále zapečetěných kasiček
vhodit. Na příští rok plánujeme jednu kasičku umístit
přímo na náměstí. Jednotlivé skupinky rozdávaly letáky
ohledně účelu sbírky, která má předem velmi jasná
pravidla pro rozdělení výtěžku. Letos bohužel sbírku

Dne 16.1.2016 proběhl na CZŠ zápis prvňáčků
v námořnickém stylu. Budoucí prvňáčci se vydali na
svou první školní plavbu za doprovodu celé posádky.
Proměnou prošla škola, třídy i paní učitelky… všude

šumělo moře, u mola kotvila zaoceánská loď, pláž byla
plná mušlí a sítě plné ryb. Posádku tvořili námořníci
(učitelky) a plavčíci v pruhovaných tričkách (žáci 4.
ročníku), kteří rozdávali dětem mapy a provázeli je po
celou plavbu. Budoucí prvňáčci navštívili čtyři ostrovy,
na kterých si v různých aktivitách vyzkoušeli svoji
připravenost na školní docházku.
Bruslení v Chocni
provázely negativní kampaně, které se snažily
donátorům vnutit myšlenku, že peníze poputují „na
uprchlíky“. Toto velmi kontroverzní téma, které nemá
vítěze, nechceme komentovat. Na webových stránkách
Charity ČR naleznete podrobný popis toho, kam
vybrané finanční prostředky putují včetně přehledů za
jednotlivé kraje. Jedná se především o lidi v nouzi na
území ČR. Většina prostředků zůstává v regionu, kde
byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku je každoročně
určena na pomoc rozvojových projektů (obživa a
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Tak jako každý rok i letos jsme vyrazili na brusle do
Chocně. První bruslení 26. ledna bylo pro děti dárkem a
odměnou za první pololetí. Opět jsme všichni oprášili
své krasobruslařské umění a zkoušeli jsme i novinky na
ledě. Mladší děti měly zapůjčené podpůrné hrazdičky a
díky nim šlo bruslení úplně všem. Podruhé jsme na led
vyrazili o čtrnáct dní později 9. února. Tentokrát jsme
oblékli i masky, protože jsme spojili bruslení s
masopustním karnevalem. A tak se po ledě proháněly
ty nejrůznější převleky a masky. Všichni si zasoutěžili
a nakonec každý dostal sladký koblížek.
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Už teď se těšíme na příští rok, až zase pojedeme bruslit
do Chocně.

Mateřská škola Borohrádek
Lyžařský kurz v Jedlové
V lednu a únoru absolvovaly děti z Mateřské školy
Borohrádek 10 lekcí s lyžařskou školou Ski Fanatik.
Děti se zde naučily základům lyžování a ukončení
kurzu oslavily karnevalem na sněhu. Bude-li zájem dětí
v příštím roce, rádi v této tradici budeme pokračovat.
Iva Jehličková

Matematická olympiáda
Žák 5. třídy Ondřej Sus se zúčastnil 19. ledna
65. ročníku okresního kola matematické olympiády
v Rychnově nad Kněžnou. Zde se v silné konkurenci
umístil na krásném 5. místě. Blahopřejeme!
Muzikohraní 12.2.
Páteční dopoledne před jarními prázdninami se naše
škola rozezvučela roztodivnými tóny etnických
hudebních nástrojů. Pan Štursa vybalil ze svého auta
nástroje ze dřeva, kovů a kombinací nejrůznějších
přírodních materiálů. Mladším dětem vyprávěl příběh o
sluníčku, mraku, flétně – koncovce a šamanském
bubnu. Starším pak přiblížil stavbu jednotlivých
nástrojů. Závěr patřil velkolepému bubnování, které
roztančilo snad úplně každého.

Maškarní karneval – 3. třída
Celý týden v této třídě proběhl v duchu masopustních
slavností."Hráli"jsme si na zvířátka a pohádkové
bytosti z masopustního průvodu, naučili jsme se novou
písničku, zatancovali lidové tanečky, ochutnali koblihy.
Vyrobili jsme a vymalovali škrabošky kočiček a
kocourků.

Recitační soutěž
V měsíci únoru proběhly na naší škole třídní kola a
školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se v kategoriích
žáci 2. a 3. třídy a 4. a 5. třídy. Žáci první třídy si
rovněž zkusili atmosféru soutěžení v přednesu a obstáli
výborně. Z kategorie 2. a 3. třída postupují
do okresního kola recitační soutěže "Dětská scéna"
v Rychnově nad Kněžnou Šimon Trávníček - 3. třída a
Adam Bednář - 2. třída. Z kategorie 4. a 5. třída
postupuje Matyáš Grulich a Lucie Hermanová - 4.třída.
Všem postupujícím držíme palce.
POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ,
které se koná
v pátek 18. března 2016 od 14.30 do 17.00 hodin
přijďte si vyrobit velikonoční dekorace, upéct
mazance, uplést pomlázky, …
Těšíme se na Vás!
CZŠ Borohrádek
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Děti si rozšířily zásobu podstatných a přídavných jmen
o další slovíčka, zopakovaly barvy. Procvičily si
schopnosti mechanického počítání a vytváření skupin a
podskupin podle předem vymezených vlastností.
V neposlední řadě si děti upevnily, či rozšířily znalosti
z oblasti našich lidových tradic a zvyků. Při vyprávění
krátkých pohádkových příběhů děti procvičily rozvoj
souvislého vyjadřování.
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Vyvrcholením celého týdne byl čtvrteční maškarní
karneval, na který jsme se všichni moc těšili a také
jsme si ho pěkně užili. Velký úspěch měla i přehlídka
masek spojená s fotografováním. Poděkování patří i
rodičům, kteří se podíleli na úspěšnosti akce přípravou
kostýmů pro své děti.
Libuše Nágrová
Zápis do Mateřské školy Borohrádek
Mateřská škola oznamuje, že 3. a 4. května 2016 se
uskuteční Zápis do Mateřské školy Borohrádek pro
školní rok 2016/2017 vždy od 9:00 do 11:00 v 1. třídě
mateřské školy. Rodiče, kteří přijdou k zápisu, vezmou
s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a
přihlášku do mateřské školy (možno vyzvednout přímo
v Mateřské škole Borohrádek nebo ji naleznete na
webových stránkách www.msboro.cz) s potvrzením
dětského lékaře o řádném očkování svého dítěte.
Kritéria přijímacího řízení do Mateřské školy
Borohrádek pro školní rok 2016/2017:
1. Přednostně se umístí děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky podle zákona
č. 561/2004 Sb., § 34 odst. 4., a které přišly k zápisu ve
dnech 3. a 4. května 2016.
2. Umístí se děti, které mají trvalé bydliště
v Borohrádku a přišly k zápisu ve dnech 3. a 4. května
2016 - dle věku od nejstaršího.
3. V případě volné kapacity Mateřské školy
Borohrádek se umístí děti, které nemají trvalé bydliště
v Borohrádku a dostavily se k zápisu ve dnech
3. a 4. května 2016 - dle věku od nejstaršího.
Iva Jehličková, ředitelka
Kam s ním?
Vypůjčil jsem si název Nerudovy povídky o tom, kam
v Praze s vysloužilým slamníkem proto, abych si
položil otázku, zda byl Jan Neruda vizionář, nebo
jenom prostě nevěděl kam v Praze s ním?
Z pohledu dnešní doby byl dle mého názoru vizionář,
poněvadž dnes je to celosvětový problém viditelný
i u nás, v Čechách. Kdo jste jel autem z Dobrušky
do Nového Města, jistě vás zaujala vyrůstající nová
hora Říp. Její náplň ale není ze sopečné vyvřeliny, ale
z odpadů vyprodukovaných námi, lidmi. Na tuto horu
by asi Praotec Čech nevystoupil, protože by neviděl
krajinu mlékem a strdím oplývající, ale krajinu posetou
plastovým a jiným odpadem zachyceným u plotu
obepínajícího tuto horu, cudně se zakrývající vrstvou
hlíny.
Ano, do začátku minulého století bylo vše jednodušší –
potraviny se balily do papíru, v každé domácnosti byla
kamna, kde se papír spálil, mléko se nosilo
v bandaskách, pivo ve skle, trávu sežrali králíci a
dobytek, zbytky se dávaly prasatům a slepicím, hnůj se
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vozil na pole, plyn byl jenom po fazolích, atd.
Vyhazoval se pouze popel a to jenom ten z uhlí, který
se případně používal v zimě na posyp cest a chodníků.
Díky průmyslové revoluci však stále více vystupoval
do popředí problém odpadů. Plasty při spálení smrdí a
produkují jedovaté zplodiny, moře je plasty a jiným
odpadem zamořené tak, že se obyvatelé moří bouří tím,
že hynou, když začnou popeláři stávkovat, města
kolabují – mám pokračovat?
Jak tedy problém odpadů řešit?
- vyvážet na skládky, ale co potom až nebude
kam vyvážet?
- spalovat? Je faktem, že moderní spalovny
nezatěžují tolik životní prostředí, ale není to
plýtvání energií z neobnovitelných zdrojů?
Jaké je tedy řešení? To nejjednodušší jaké existuje –
třídění a následná recyklace a využití odpadů, ale to by
se muselo důsledně třídit, aby bylo co recyklovat a
využívat!
Jak ale třídit?
- odvézt vše do třídírny odpadů, u pásu vytřídit na
jednotlivé frakce k recyklaci a dalšímu využití a
nepoužitelný odpad teprve odvézt na skládku.
Mimochodem – z poznatků firem zabývajících se
odpady je v běžném komunálním odpadu (popelnicích)
necelá jedna třetina nepoužitelného odpadu, ostatní je
různým způsobem využitelné. Ruku na srdce – chtělo
by se někomu z vás stát u pásu a vytřiďovat v prachu a
smradu odpad? Vždyť je to práce podobající se práci
otroků ve starém Římě, ale nejsme přece v otrokářském
společenském řádu.
- třídit přímo u zdroje je nejekonomičtější a
nejspravedlivější cesta. Obce a firmy zabývající se
odpady – ze zákona na to musejí mít licenci – musí
vytvářet podmínky k co nejkonformnějšímu způsobu
třídění. Vše by mělo vycházet z principu
kolik odpadu do popelnice nasypeš, tolik zaplatíš.
Pro třídění se nabízí mnoho možností:
- od různého intervalu svozu, samozřejmě
s odstupňovanou sazbou, až po jednotlivé zakoupené
známky na odvoz jedné popelnice,
- obce i firmy zabývající se odpadem budují sběrné
dvory, štěpkují dřevní odpad, zajišťují občanům
kompostéry, rozmisťují kontejnery na bioodpad,
zvyšují hustotu kontejnerů na různé druhy odpadu, atd.,
- zavádí se slevy z poplatku za svoz při zapojení do
pytlového svozu využitelného odpadu, leckde se
připravují na vážení popelnic při odvozu zaváděním
elektronické evidence popelnic,
- obce realizují různé osvětové akce, besedy
s občany na téma třídění, zapojují se školy, vysvětluje
se přínos do rozpočtu města za výkup tříděného
odpadu, atd.
Nic však nebude fungovat, pokud lidé osvětou nebo
finančním tlakem nepochopí životní nutnost separace
odpadu, jeho recyklaci a využití.
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Planeta Země je jen jedna a rok 2024 není zase až tak
daleko!
Ing. Miroslav Palhoun

Do místní sokolovny se sjelo na 181 závodníků z 19
oddílů a v této silné konkurenci se naši borci rozhodně
neztratili a dva z nich si odvezli ty nejcennější kovy.
Zlaté medaile za první místo vyzápasili ve váze do

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Letošní plesovou sezónu v Borohrádku odstartoval dne
29. 1. 2016 již tradiční 7. sportovní ples, který pořádala
TJ Lokomotiva Borohrádek ve spolupráci s městem

Borohrádek. K poslechu a tanci hrála hudební skupina
STREYCI. Doprovodný program byl ve znamení
sportu. Vystoupení borohrádeckých zápasníků pod
vedením zkušených trenérů Martina Hejného a Radka
Hemelíka. O krásnou výzdobu se letos postaraly Tereza
Vojnarová a Iva Jedličková, za což jim děkuji.
Poděkování zaslouží město Borohrádek, všichni
sponzoři a lidé, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci plesu. Fotky z přípravy sálu a z plesu
najdete na stránkách TJ Lokomotivy Borohrádek
(oblíbené odkazy - naše fotky) a na stránkách Města
Borohrádek. TJ Lokomotiva Borohrádek ještě jednou
všem děkuje a těšíme se, že se za rok sejdeme na již
8. SPORTOVNÍM PLESE.

25 kg Sedlák Jakub a ve váze 29 kg Uhnavý Adam.
5. místo na tomto turnaji vybojoval Hemelík Vojtěch a
v téže váze 6. místo obsadil Hemelík Tomáš. Rovněž
6. místo obsadil ve váze 25 kg Škop Filip.
Předvedené výkony domácích zápasníků se trenérům
líbily a navíc svěřenci byli pochváleni za bojovnost,
kterou na žíněnce předvedli. Přesto při zápase bylo plno
chyb, které bude třeba na dalších trénincích odstranit.
Zápasníci na plese
Plesem sportovců začala v sobotu 29. ledna letošní
společenská kulturní sezona v Borohrádku. Tohoto

Rozpis utkání – muži, dorost viz dále.

Sazima Radek

Zápasníci zahájili svoji letošní sportovní sezónu
V sobotu 30. ledna se pětičlenná výprava
borohrádeckých zápasníků zúčastnila prvního letošního
turnaje. Byl to již tradiční 37. ročník Memoriálu Josefa
Korycha, který se konal v Kladně, respektive
v Hnisousích – Motyčíně.
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plesu se zúčastnili i zápasníci. Ne jako tanečníci, ale
postarali se o tzv. „předtančení“.
12 zápasníků a zápasnic ukázalo všem účastníkům
plesu vystoupení, které se skládalo z tréninkové ukázky
jak silové tak i obratnostní přípravy.
Závěrem vystoupení zápasníci předvedli ukázku
chvatové techniky a celé vystoupení bylo zakončeno
klasickými rychlostními „rybičkami“.
Radek Hemelík
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Z borohrádeckých kronik
Výtah z Pamětní knihy obce Šachova /založené a sepsané V. Bašem, rolníkem v Šachově čp. 19, jenž v letech 1891 – 1895
„Dle archívu v Kostelci n. O. přidělena farnost šachovská roku 1350 pod děkanát kostelecký.
Roku 1366 byl v držení Borohrádku Matěj ze Třence a dosazoval kněze ke kostelu v Šachově. Po něm držel zboží Puta
z Častolovic a dosazoval kněží ke kostelu v Šachově jménem Matěj r. 1366, Jan 1366 – 1378, Krzek 1378 – 1389, Řehoř 1389
– 1414, Petr od r. 1414.
Po Putovi byl v držení Borohrádku Matěj House z Hrádku, který titulován patronem kostela Šachovského, nastoupil vládu roku
1411, takže kněze Petra dosazoval již on.
Pozn. Roku 1887 přišlo se při rovnání (úpravě) návse u čís. 12 na zbytky základu dřevěné budovy, snad kdysi bývalé budovy
farní. Jeden konec částečně dosud znatelný je k severovýchodu, druhý k jihozápadu.
Po vladykovi Matěji House z Hrádku přišel v držení (asi roku 1415) Borohrádek rod Licků, kteří tu vládli asi 170 roků.
Prodejem roku 1582 přešlo zboží Borohrádek z moci Licků na rod Betengelů, jakož i k němu patřící vsi Šachov, Zdelov,
Božetice, Chotiv. Moravsko a Žďáry nižší, též dvory Světelský a v Hořením Žďáru. Rod Betengelů dle zápisů pamětních vládl
v Borohrádku dosti lidsky a snad též nad poddanými vesničany.
Městům Rychnovu a Borohrádku darovali lesy a povolili různé výsady. Podotknouti se sluší, že tento rod koupěmi spojil
panství Rychnovské s Borohrádkem, což trvalo do roku 1860.
Také nutno poznamenati, že do této doby není nikde zmínky o kostele v Borohrádku, tím se potvrzuje ústní podání, že
Borohrádek a snad i jiné vesnice přikolátořeny byly dříve k Šachovu.
Též zajímavé je, že Chotiv byla v těchto dobách vesnicí, či osadou, kdežto později jsou zmínky jen o dvoru Chotiv a ještě
později přeměněn tento dvůr ve familijní osadu. To jest do dědického nájmu familiantum (osadníkům) o menších usedlostech..
Ještě roku 1620 jest zmínka o dvoru Chotivském, ale též o vsi. Snad bývalo k ní více pozemků.
O kostele v Borohrádku děje se první zmínka teprve roku 1625, kdy zasazená první deska (pomník) do zdi kostela
borohrádeckého. Naproti tomu je otázkou, že je v Borohrádku zvon na zvonici u kostela stojící s letopočtem 1556 pořízený
nákladem Licka Sigmunda z Ryzemburku, ulitý v Hradci nad Labem od téhož zvonaře, který ulil o rok později jeden zvon pro
kostel v Šachově. Z toho se vtírá domněnka, nebyl-li dopraven tam k nově postavenému kostelu z kostela Šachovského, jakž
stávalo se, když jedna farnost se rušila a jiná zakládala.
Dle mého probádání a zevrubného posouzení vícero zápisů věci té se týkajících usuzuji, že kostel v Borohrádku dříve nestál až
v roku 1550, spíše později a zvláště vezme-li se v úvahu zápis v pamětech borohrádeckých z roku 1701, kde poznamenáno, že
ten rok zemřelý Ferdinand Ludvík Liebštejnský, fary fundátor, postavil oba kostely v Borohrádku i v Šachově, vlastně znova
vystavěl, takže zmíněné desky náhrobní z roku 1625 do kostelní zdi zasazené v tu dobu do kostela dřívějšího, snad menšího a
snad jen filiálního nebo místního a fara že založena až po roku 1560. To jsou jen moje dohady a posudky.
O faře v Borohrádku děje se první zmínka až roku 1629, o šachovské faře již úplně nic, ačkoliv se tato záznamka mnoha far
dotýká, proto se dá myslet, že založením fary v Borohrádku zrušena fara v Šachově.
Rod Betengelů pocházeje z rodu občanského městského ve vážnosti a majetnosti vládl pro český národ do nešťastného roku
1620, tj. bitvy bělohorské. Z důvodu, že se zúčastnil se stavy odboje proti Habsburkovi, zásobujíc jejich vojska střelivem a
jiným, jsou sám (jménem Kryštof) přívržencem kališníků či podobojí, propadlo celé jeho jmění zvítězivším Habsburkům a
hned bylo zkonfiskováno. Do prodeje, který se stalaž roku 1623, hospodařili, vlastně pustošili a zpronevěřovali pro sebe
císařští generálové. Jak se vedlo pod jejich vládnutím lidu robotujícímu zpráv není.
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Ve zmíněném roce 1623, 31. července prodáno oboje cizozemci Vincencovi Muschlingerovi z Grunpendorfu a na Rožmbreku
za 105 tisíc zlatých. Ze sumy této vyplaceno bylo Pavlovi z Vacínova 95 tis. zlatých rýnských za dodávaný proviant pro
císařské.
Roku 1629 přešlo oboje zboží do majetku Vincence Zukona. Za vlády téhož je v archívech poznamenáno, že již stávající fara
v Borohrádku přifařená byla k Rychnovu a ještě far více, a sice Solnická, v Nebeské Rybné, Kunštádská, Kačerovská,
Rychmburská, Lukavická a Javornická, neboť kostelu přibylo zabráním bývalých českobratrských a podobných vyznání neboť
tyto vyznání byly zakázány a pronásledovány. Kněží katolických ale málo a též lidu o tři čtvrtiny méně, neboť jak již
poznamenáno někteří popraveni, někteří ze země vyhnáni a někteří šli do vyhnanství dobrovolně, nechtíc víru svoji zapřít, též
někteří by ušli trestu, zaznamenáno je, že jen stavovských rodin přes 1200 odešlo do vyhnanství.
Roku 1640 koupil panství Rychnovské i s Borohrádkem a Zámrskem Albrecht Liebštejnský z Kolovrat J.M.C. rada a
místokancléř Království českého za 190.000 zl. rýnských.
Roku 1694 sťat byl v Borohrádku Václav Václavíček, který o pouti v Kostelci člověka kůlem zabil, rodem ze Žďáru.
Roku 1701 dne 30. měsíce září zemřel v Borohrádku Ferdinand Ludvík Liebštejnský fary fundátor, týž vystavěl (asi znovu
vystavěl) oba kostely borohrádecký a šachovský (jak již poznamenáno). Zdali byl výše jmenovaný pánem panství jest
v zápisech nejasno, spíše as co strýc byl jen doživotním uživatelem.
Roku 1728 prodala vrchnost svůj mlýn v Borohrádku (velký) Janu Khünlovi za 450 fl.
Roku 1742 proti všemu brojení p. faráře Josefa Lipanskýho usadil se v Borohrádku žid v posledním domku napravo
k Holicům. Na to p. farář zapověděl všeliké procesí do městečka na čež žid dne 2. září od pana hraběte byl vypovězen.
Roku 1751 dal postaviti správce velkostatku Jan Patzner sousoší (Státui) svým nákladem na cestě (nyní silnici) v lese
k Moravsku.
Rok 1758 za císařovny Marie Terezie k podzimu tábořilo vojsko rakouské pod generálem Laudonem okolo Šachova a hlavně
v lese u Skalek, navíc jízda okolo Borohrádku, kdež skoro všecko osení dobytek vojenský vypásl, z čehož velký nářek mezi
lidem povstal. Tato vojska byla na pochodu proti nepřátelskému vojsku pruského krále Bedřicha. Druhý den odtáhlo proti
němu a svedena byla bitva mezi Ostřetínem a Holicemi. Museli však pruské přesile ustoupiti.
Pozn. Roku 1913 našli dělníci při kopání pařezu v lese za ovčínem (u Skalek) v místě již zmíněném dvě ostruhy a jedno udidlo.
Znalcem potvrzeno, že obě věci z té doby pocházejí.
Roku 1770 provedeno první sčítání lidu a bylo v Čechách 1.194.999 mužského pohlaví, z kterých bylo 28.274 k vojančině
schopných.
Roku 1774 událo se na Hradecku a částečně na Opočensku a Náchodsku selské vzbouření proti vrchnostem, které mělo pro
vesničany smutný konec u Chlumce nad Cidlinou.
Roku 1775 při povodni roznesla voda plavecké dříví (kmeny), o kteréž se plavci při zpětném svážení zle nepohodli, neměliť
kusy znamenané. Od té doby nastaly cejchovačky.Přo této povodni stržen byl borohrádecký most před nedávnem zbudovaný
tesařským mistrem Jakubem Pejschou z Hradce a z toho nastalo opětovné pořekadlo pejcha předchází pád.
V tomto roce pozměněná robota a zrušená osobní poddanství as vlivem vzbouření se předešlého roku na Hradecku.“
/RED/
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