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Město Borohrádek
srdečně zve na

Dětský den
a Májové odpoledne
v sobotu 28. května 2016
na fotbalové hřiště
TJ Lokomotiva Borohrádek

Program:
7.oo hodin

Rybářské závody na písniku Zámlýní
9.30 hodin

Zahájení dětského dne
-dětské zábavné atrakce

-bohatý program pro děti
14.oo hodin

Zahájení Májového odpoledne
- MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND
- ŽELEZNÝ ZEKON – silácká show
- IVO JAHELKA – zpívající právník
- VĚRA MARTINOVÁ s kapelou
- KABÁT REVIVAL
- FIRELOVERS – ohnivá show
- další doprovodný program

Uvnitř čí Uvnitř čísla najdete:
str. 2-6 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 6 Starosta informuje, str. 7-9 Rozpočet města Borohrádek, str. 10 Informační servis, str. 11
JSDH Borohrádek, str. 12 Myslivecký spolek Borohrádek, str. 12-13 Oprava varhan v kostele sv. Michaela Archanděla, str. 14 MV ČR
upozorňuje, str. 14-15 Dotace pro region, str. 15-20 Zprávičky ze škol, str. 20-22 Ze sportovních oddílů, str. 23 Pozvánky
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 11. 2. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Nařízení vlády č. 352 ze dne 14. prosince 2015, kterým
se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.
*Návrh rozpočtu města na rok 2016.
*Informaci starosty o možnosti umístění odjezdníků na
zastávce autobusů.
*Informaci starosty o průběhu schůzky s členy Osadního
výboru Šachov.
Schvaluje
*Žádost o umožnění testování rybářských potřeb na
rybníku na Zámlýní za předpokladu, že souhlasné
stanovisko vydá i ČRS MO Borohrádek.
*Návrh úrazového pojištění pro členy JSDHO Borohrádek
a pověřuje tajemníka k dalším krokům k uzavření
smlouvy.
*Doporučení uzavřít veřejnoprávní smlouvu podle § 63,
zákona o obcích s ORP Kostelec nad Orlicí na výkon
správních činností dle zákona č. 268/2015 Sb. o
pozemních komunikacích ze dne 14. 10. 2015 a zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů.
Postupuje k projednání ZM
*Návrh rozpočtu města na rok 2016.

Výtah z usnesení rady ze dne 25. 2. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Žádost o pronájem části pozemku p. č. 666/4 v k. ú.
Borohrádek v ulici Partyzána Petra. Výše uvedenou
žádost bude RM projednávat až po ukončení řízení o
trvalém odnětí tohoto pozemku z lesních pozemků.
*Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.1039 –
ostatní plocha, zeleň v k. ú. Borohrádek.
*Potřebu úpravy Zřizovací listiny příspěvkové organizace
ZŠ TGM Borohrádek a MŠ Borohrádek a pověřuje
JUDr. Josefa Moravce k vypracování potřebných
dodatků, které budou předloženy na nejbližším jednání
ZM ke schválení.
Schvaluje
*Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne
5. 10. 2008 mezi městem Borohrádek a firmou Luboš
Koblmüller, 517 23 Žďár nad Orlicí čp. 193, IČ:
76993157 a pověřuje starostu podpisem.
*Předložený návrh žádosti o finanční podporu projektu:
IV. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje
2016.
*Smlouvu o dílo č. 2/2016 k rámcové smlouvě
č.1/Borohrádek/2013 se zhotovitelem Lesní družstvo
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Vysoké Chvojno, s.r.o., IČ: 64826121 a pověřuje
starostu podpisem.
*Smlouvu o dílo č. OD 3/2016 se zhotovitelem OREDO,
s.r.o., Nerudova 104, Hradec Králové, IČ: 25981854 a
pověřuje starostu podpisem.
*Návrh vlastníka na zrušení dráhy.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby na
akci: Borohrádek, Bělidlo-rekonstrukce NN, kNN a
podmínky pro realizaci této stavby a pověřuje starostu
podpisem.

Postupuje k projednání ZM
*Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.1039 –
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Borohrádek.
Výtah z usnesení rady ze dne 17. 3. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Předloženou žádost o odkoupení pozemku p. č. 666/2
ostatní plocha o výměře 886 m², v k. ú. Borohrádek u
bytového domu čp. 503, ulice Partyzána Petra,
Borohrádek a postupuje ji k projednání zastupitelstvu
města.
*Zápis č. 41. z jednání osadního výboru Šachov ze dne
3.3.2016.
*Zápis z jednání školské komise ze dne 1. 3. 2016.
*Oznámení o kritériích a termínu zápisu do Mateřské
školy Borohrádek pro školní rok 2016/2017.
*Zápis č. 8 sportovní komise Borohrádek ze dne
16.3.2016.

Schvaluje
*Příkazní smlouvu na akci: Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domků –
lokalita Západní louka mezi městem Borohrádek s
firmou Dabona s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou ve věci přípravy a organizačního zajištění
výběrového řízení na dodavatele, zajištění činnosti
technického dozoru a výkonu koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a pověřuje starostu podpisem.
*Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a
smlouvu o souhlasu s provedením stavby vodovodní
přípojky pro areál společnosti Serafin Campestrini s.r.o.,
Borohrádek na pozemku p. č. 558/13 v k.ú. Borohrádek,
který je ve vlastnictví města a stanoví podmínky pro její
realizaci a pověřuje starostu podpisem.
*Stavbu ČOV – stavbu typové biologické ČOV a vydání
povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod pro:
Objekt obsluhy skladu a externích dopravců na pozemku
p. č. 558/1 v k. ú. Borohrádek. Investorem stavby bude
firmy Serafin Campestrini s.r.o., Borohrádek, Husova
31, Borohrádek.
*Návrh darovací smlouvy na provoz cyklobusů 2016 do
Orlických hor jako mezinárodní dopravy cyklistů na
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Českopolském pomezí ve výši 1.000,- Kč s příjemcem
daru Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska –
Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou, IČ: 64224619 a pověřuje starostu
podpisem.
*Návrh darovací smlouvy na podporu pořádání dětského
tábora 13. – 23. července 2016 ve výši 8.000,- Kč s
příjemcem daru Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina
Brontosauři, Malá Čermná 173, Čermná nad Orlicí, IČ:
69172170 a pověřuje starostu podpisem.
*Návrh darovací smlouvy na poskytování služeb domácí
hospicové péče ve výši 5.000,- Kč s příjemcem daru
Domácí hospic Setkání, Hrdinů odboje 1017, o.p.s.,
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 02305291 a pověřuje
starostu podpisem.
*Návrh darovací smlouvy na sociální služby Centrum
denních služeb na rok 2016 pro občany Borohrádku:
Barboru Bozkovou a Vojtěcha Beránka. Návrh ve výši
8.000,- Kč s příjemcem daru Centrum Orion, z.s.,
Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 68246901
a pověřuje starostu podpisem.
*Dotaci ve výši 29.000,- Kč a zároveň schvaluje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
s příjemcem dotace Český rybářský svaz, z.s., místní
organizace Borohrádek, Nádražní 43, Borohrádek, IČ:
13585983 a pověřuje starostu podpisem.
*Dotaci ve výši 22.500,- Kč a zároveň schvaluje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
s příjemcem dotace Sbor dobrovolných hasičů
Borohrádek, Bělidlo 274, Borohrádek, IČ:75043475 a
pověřuje starostu podpisem.
*Dotaci ve výši 15.000,- Kč a zároveň schvaluje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
s příjemcem dotace Vodácký spolek Cvak Team
Borohrádek, Nerudova 140, Borohrádek, IČ: 04605781
a pověřuje starostu podpisem.
*Dotaci ve výši 21.000,- Kč a zároveň schvaluje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost
s příjemcem dotace Myslivecký spolek Borohrádek,
Nádražní 43, Borohrádek, IČ: 48612162 a pověřuje
starostu podpisem.
*Návrh darovací smlouvy ve výši 1.000,- Kč pro Klub
dětí a mládeže Hradec Králové, Hradecká 1687/8,
Hradec Králové, IČ: 26679302.
*Smlouvu o dílo č. 3/2016 k rámcové smlouvě
č.1/Borohrádek/2013 – Lesní družstvo Vysoké Chvojno,
s.r.o., se sídlem Vysoké Chvojno, IČ: 64826121 a
pověřuje starostu podpisem.
*Převod výsledku hospodaření 2015 MŠ Borohrádek ve
výši 42.775,23 Kč a to do fondu odměn částku 855,43
Kč a do rezervního fondu částku 41.919,80 Kč.
*Účetní závěrku 2015 MŠ Borohrádek, Husova 530,
Borohrádek, IČ: 75015676.
*Převod výsledku hospodaření 2015 ZŠ TGM Borohrádek
ve výši zisku 147.486,62 Kč v hlavní činnosti a
98.609,23 Kč v hospodářské činnosti a to přidělení do
fondu odměn ve výši 2.461,- Kč a do rezervního fondu
243.634,85 Kč.
*Účetní závěrku 2015 ZŠ T.G. Masaryka Borohrádek,
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T.G. Masaryka 396, Borohrádek, IČ: 70888353.
*Vypracování a podání žádosti k výzvě č. 033 v rámci
Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná
správa.
*Podmínky k prolongaci smlouvy č. 2268918997 o
havarijním pojištění vozidel Partner H59, uzavřenou
s pojišťovnou Kooperativa a.s., na další pojistné období
v délce 12 měsíců a pověřuje starostu podpisem.
*Odpisový plán ZŠ T.G. Masaryka Borohrádek na rok
2016.

Postupuje k projednání ZM
*Žádost o odkoupení pozemku p.č. 666/2 ostatní plocha o
výměře 886 m², v k.ú. Borohrádek u bytového domu čp.
503, ulice Partyzána Petra, Borohrádek.
Odkládá
*Projednání Smlouvy na poradenskou a konzultační
činnost v oblasti přípravy a zpracování žádosti na
projekt výzvy č.: 033, OP Zaměstnanost - Efektivní
veřejná správa se Sdružením CEPAC – Morava,
Jeremenkova 1142/42, 77200 Olomouc na příští jednání
RM a bude o ní rozhodovat na základě výsledku
pracovní porady s partnery projektu dne 18.3.2016.
Výtah z usnesení rady ze dne 29. 3. 2016
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Nabídku Oblastní charity Pardubice a k uspořádání
přednášky o činnosti Charity nemá námitek.
*Informaci starosty o zamítavém stanovisku města
Týniště nad Orlicí týkajícího se výkonu spolupráce na
úseku městské policie.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
*Upřesnění smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. ve věci
realizačních nákladů přeložky a postupuje schválení
Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci předložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na stavbu Havlíčkova, Borohrádek, 517 24
Město Borohrádek zastupitelstvu města s doporučením
schválit.
*Žádost o odkoupení pozemku p. č. 987/9 ostatní plocha o
výměře 1892 m² v k. ú. Borohrádek a postupuje ji
k projednání ZM.
*Žádost o vyjádření k využití předkupního práva
k pozemku p. č. st. 700 a postupuje tento bod
k projednání zastupitelstvu města.
Schvaluje
*Doplněk č. 2 Smlouvy o výkonu odborného lesního
hospodáře ze dne 1. 1. 2016 s Lesním družstvem s.r.o.,
Vysoké Chvojno. Seznam pozemků se doplňuje o
pozemky - p. č. 578/7 lesní pozemek o výměře 8 962 m²
a p. č. 547/1 lesní pozemek o výměře 20 522 m², vše
v k. ú. Borohrádek.
*Řešit celou místní komunikaci Tyršovu, chodníky,
veřejné osvětlení kompletně, až po napojení
připravované stavby dvou rodinných domů na veškeré
sítě, po výměně vodovodu při rekonstrukci ulice
Havlíčkova a po realizaci přeložky NN v lokalitě
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Bělidlo v souvislosti s napojením na trafostanici v ulici
Tyršova.
*Výzvu k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a
pokyny pro zpracování nabídky pro projekt: Technická a
dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných
domů – lokalita Západní louka v Borohrádku.
Zamítá
*Žádost Oblastní charity Pardubice o finanční podporu
mobilního hospice v navrhované výši 10.000,- Kč.

Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 8. 3. 2016
Starosta podal informace o plnění dříve přijatých úkolů
z usnesení
Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti
rady města

Bere na vědomí
*Dopis společnosti PENNY MARKET s.r.o., Počernická
257, 250 73 Radonice ze dne 25.2.2016, kterým byl
městu prezentován zájem této společnosti umístit v
Borohrádku plnohodnotnou prodejnu typu PENNY.
Schvaluje
*Program zasedání v upraveném znění (z jednání
vyloučen bod č. 22).
*Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Michal Přibyl, Mgr.
Jindřich Vašíček, Libor Kašpar.
*Rozpočet města na rok 2016 dle Přílohy str. 1 - str. 5.
jako schodkový v celkových příjmech 32,456.268,- Kč a
celkových výdajích 34,956.268,- Kč s úpravou: přesun
částky 89.000,- Kč z § 3635 do rezervy § 6409. Schodek
ve výši 2,500.000,- Kč je kryt přebytkem hospodaření
minulých let.
*Bezplatné zřízení kontokorentu k běžnému účtu č. ú.
1118159329/0800 u České spořitelny a.s. s možností
čerpání do výše 4,000.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
*Dotaci z rozpočtu města Borohrádek pro TJ Lokomotiva
Borohrádek, Družstevní 486, 51724 Borohrádek, IČO:
48617032 ve výši 292.000,- Kč a zároveň schvaluje
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek na celoroční činnost a pověřuje starostu
podpisem.
*Dotaci z rozpočtu města Borohrádek pro Tělocvičnou
jednotu SOKOL Borohrádek, Havlíčkova 323, 517 24
Borohrádek, IČO: 46460306 ve výši 106.000,- Kč a
zároveň schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost a
pověřuje starostu podpisem.
*Návrh Darovací smlouvy pro Místní akční skupinu NAD
ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky 57, 517 41 IČ:
27513823. Celková částka daru činí 41 380 Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem.
*Nevyužití předkupního práva k pozemkům p.č. st. 855 zastavěná plocha a nádvoří, 473/1- ostatní plocha, 483/2
– ostatní plocha, 487/12 – ostatní plocha, 508/6 – ostatní
plocha a 528/14 – ostatní plocha v k.ú. Borohrádek,
které jsou zapsány na LV č. 1360 u Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
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Rychnov nad Kněžnou.
*Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č.1039 –
ostatní plocha, zeleň v k.ú. Borohrádek, který je zapsán
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou a zpracování geometrického plánu na
oddělení části pozemku p.č. 180/1 o výměře 580 m² na
náklady města.
*Zprávu o uplatňování územního plánu Borohrádek podle
§ 47 odst. 5) a § 55 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon).
*Nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. 178/15 trvalý travní porost, v k.ú. Šachov u Borohrádku.
*Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 6/2015 z 4.12. 2015.
*Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 7/2015 z 08. 12. 2015.
*Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 8/2015 z 17. 12. 2015.
*Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 9/2016 z 09. 02. 2016.
*Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 10/2016 z 09. 02. 2016.
*Zápis z jednání kontrolního výboru
č. 11/2016 z 09. 02. 2016.
*Kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 437/7 ostatní
plocha, o výměře 173 m², v k.ú. Borohrádek, který je
zapsán na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou od manželů Miloslavy a Jiřího Šolínových,
Jana Žižky 447, 517 24 Borohrádek za cenu 14.850,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
*Kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 437/5 ostatní
plocha, o výměře 105 m², v k.ú. Borohrádek, který je
zapsán na LV č. 508 u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou od spoluvlastníků: Jaroslava Bárty, Jana
Žižky 492, 517 24 Borohrádek za cenu 1.802,- Kč,
Josefa Bárty 17. listopadu 291, 517 21 Týniště nad
Orlicí za cenu 1.802,- Kč, Ladislava Bárty, Jana Žižky
493, 517 24 Borohrádek za cenu 1.802,- Kč, Libuše
Bártové, Spojilská 257, 530 03 Pardubice za cenu
1.802,-Kč, Vlasty Brandejsové, Mírová 1450, 516 01
Rychnov nad Kněžnou za cenu 1.802,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
*Darovací smlouvu ve věci darování nově vzniklého
pozemku p.č. 435/5 trvalý travní porost, o výměře 201
m², který byl na základě geometrického plánu č. 784100/2014 oddělen z pozemku p.č. 435/3 o výměře 2334
m², v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č. 957 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, mezi
darujícími Jaroslavou Matějusovou, Vysocká 565/15,
500 11 Hradec Králové a Janem Matějusem, Tylova
569, 517 24 Borohrádek a obdarovaným městem
Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.
*Darovací smlouvu ve věci darování nově vzniklého
pozemku p.č. 917/46 trvalý travní porost, o výměře 64
m², který byl na základě geometrického plánu č. 784-
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100/2014 oddělen z pozemku p.č. 917/4 o výměře 138
m², v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou do
spoluvlastnictví Jaroslavě Matějusové, Vysocká 565/15,
500 11 Hradec Králové a Janu Matějusovi, Tylova 569,
517 24 Borohrádek a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
*Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek a úplné znění
zřizovací listiny ve znění tohoto dodatku, to vše
v předloženém znění.
*Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Mateřská škola Borohrádek a úplné znění zřizovací
listiny ve znění tohoto dodatku, to vše v předloženém
znění.
*Podání žádosti o přeložku nadzemního vedení VN přes
pozemek p.č. 429/1 – v lokalitě Západní louka určené
pro zástavbu 10 rodinných domů do výše 900.000,- Kč
*Záměr umístění stavby supermarketu Penny v k.ú. města
Borohrádek.
Neschvaluje
*Odložit rozhodnutí o umístění supermarketu na příští
jednání a uložit RM připravit dotazníkové šetření.
Ukládá RM
*Zajistit výběrové řízení na akci: Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů –
lokalita Západní louka v Borohrádku v maximální výši
10 mil. Kč.

Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 12. 4. 2016
Starosta podal informace o plnění dříve přijatých úkolů
z usnesení.
Starosta podal informace o událostech ve městě a činnosti
rady města.

Schvaluje
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Marta Susová,
Radomila Pírková, Luděk Vejr.
*Smlouvu č. Z_S14_12_8120053905 o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie v lokalitě Západní louka,
území pro výstavbu 10 rodinných domů, Havlíčkova,
Borohrádek s firmou ČEZ Distribuce, IČ: 247290035 se
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405
05 Děčín s odhadovanými náklady na realizaci
1,005.000 Kč.
*Záměr prodeje pozemku p. č. 987/9 ostatní plocha, o
výměře 1892 m², v k. ú. Borohrádek, který je zapsán na
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou pro
obec a k. ú. Borohrádek.
*Nevyužití předkupního práva zřízeného podle § 101
odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb. na pozemku p. č. st.
700, zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba
garáže a který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního
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úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou pro obec a k. ú. Borohrádek.
*Smlouvu č. 16RGI02-0021 o poskytnutí dotace ve výši
1,600.000 Kč z Dotačního fondu Královéhradeckého
kraje na realizaci projektu s názvem: Rekonstrukce
sociálního zařízení v MŠ Borohrádek, evidovaného pod
číslem 16RGI02-0021 a starostu pověřuje podpisem
smlouvy.
*RO č. 02/2016 Dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ
Borohrádek ve výši 1,600.000 Kč.
*Záměr prodeje pozemků p. č. 959/5, zahrada o výměře
18 m² a p. č. 959/6, zahrada o výměře 17 m², vše v k. ú.
Borohrádek, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou.
*Jednací řád Zastupitelstva
města Borohrádek
v předloženém znění.
*Záměr prodat pozemky v lokalitě Západní louka, které
vzniknou na pozemcích parc. čís. 429/1 a 429/2 podle
projektové dokumentace ing. Macase za cenu 600 Kč/m2
včetně DPH.
*Rezervační zálohu na kupní cenu pozemků v lokalitě
Západní louka ve výši 25.000 Kč, splatnou při podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí.

Neschvaluje
*1. protinávrh na úpravu jednacího řádu: Rozesílat
členům ZM a zveřejňovat na webu anonymizovaný
zápis z jednání + anonymizovaný výpis usnesení.
*2. protinávrh na úpravu jednacího řádu: Rozesílat
členům ZM zápis z jednání a na webu zveřejňovat
anonymizovaný výpis usnesení.
Pověřuje radu města
*Projednat a schválit Smlouvu o poskytnutí finančního
daru ve výši 60.000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na pořádání 4. ročníku sportovních her seniorů
Královéhradeckého kraje a zároveň zajistit příslušné
rozpočtové opatření.
Ukládá radě města
*Zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektu
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Borohrádek,
evidovaného pod číslem 16RGI02-0021 a starostu
pověřuje podpisem smlouvy s vítězem výběrového
řízení
*Zajistit podání žádosti o vypracování dodatku ke
smlouvě č. 16RGI02-0021 o poskytnutí dotace ve výši
1,600.000 Kč z Dotačního fondu Královéhradeckého
kraje, kterým se opraví odst. 1 čl. I – Předmět smlouvy
tak, že bude nahrazeno slovo neinvestiční slovem
investiční a pověřuje starostu jeho podpisem.
*Zajistit výběrové řízení na dodavatele elektrické energie
pro Město Borohrádek, jeho organizační složky a pro
příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město
Borohrádek. Jediným kritériem pro výběr dodavatele
bude výše nabídkové ceny. Rada města předloží na
červnovém zasedání zastupitelstva návrh smlouvy
s vítězným uchazečem na dodávku elektrické energie
pro shora uvedený okruh odběratelů.
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*Vypracovat a předložit na příštím jednání ZM vzor
smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků
v lokalitě Západní louka.
*Připravit do příštího jednání smlouvu o poskytnutí
účelového úvěru s nejvýhodnější nabídkou ve výši 7 mil.
Kč.

STAROSTA INFORMUJE
□ Město Borohrádek obdrželo
z Ministerstva
životního
prostředí
odboru
environmentálních
rizik
a
ekologických
škod
kladné
stanovisko k žádosti k OPŽP,
prioritní osa 3, specifický cíl
3.4., které se týká posouzení
záměru zpracování analýzy rizik
možné ekologické zátěže –
„Bývalý
průmyslový
areál
společnosti ŽPSV ve městě
Borohrádek“,
□ Dne 14. března proběhla v Borohrádku avizovaná
schůzka s technicko-obchodním náměstkem společnosti
SÚS a.s. Královehradeckého kraje Ing. Jiřím Koutníkem a
vedoucím přípravy a realizace staveb střediska Rychnov
nad Kněžnou Ing. Tomášem Nowakem za účelem jednání
o možnostech zahájení projektových příprav rekonstrukce
silnice III/3172 Čermná nad Orlicí – Borohrádek, 2. etapa.
Po místním šetření a vyhodnocení výrazně zhoršeného
stavu této komunikace nám bylo přislíbeno, že projektové
práce na tuto stavbu budou v dohledné době zahájeny,
□ Město Borohrádek převzalo od firmy EKO-KOM, a.s.
návrh projektu obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na
využitelné složky komunálních odpadů,
□ RM schválila Provozní řád sběrného místa Borohrádek,
které se připravuje v bývalém areálu ŽPSV,
□ Město Borohrádek obdrželo zápornou odpověď na
žádost, kterou podalo na MěÚ Týniště nad Orlicí za
účelem možné spolupráce s Městskou policií Týniště n. O.
z důvodu neschválení navýšení početního stavu členů
jednotky MP. V této souvislosti RM Borohrádek schválila
podání žádosti o spolupráci s Městskou policií Kostelec
nad Orlicí,
□ Dne 29.4.2016 se uskutečnila na Šachově v ekofarmě
Bílý mrak informační schůzka pro občany Šachova se
zástupci stavebního úřadu odboru životního prostředí
Kostelec nad Orlicí, za účelem projednání možných řešení
problémů s likvidací odpadních vod u některých RD a
odváděním povrchových vod z některých pozemků na
Šachově,
□
Město Borohrádek obdrželo od společnosti SGJW
Hradec Králové s.r.o. projektovou dokumentaci, která řeší
odstranění železniční vlečky do bývalého areálu ŽPSV,
□ Děkuji srdečně jménem svým a jménem
Římskokatolické farnosti Borohrádek Vám všem, kdož
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jste přispěli na opravu varhan v borohrádeckém kostele.
Seznam všech dárců byl uveřejněn na webových
stránkách města a nyní ho najdete i na stránkách tohoto
čísla městského Zpravodaje. Až stoupnou venkovní
teploty a bude možno královský nástroj důkladně naladit,
bude uspořádán varhanní koncert,
□ V sobotu 9. dubna pořádalo Město Borohrádek další
ročník akce s názvem „Ukliďme Česko“. Děkuji všem asi
20 zúčastněným odvážlivcům, kteří i přes deštivé a
chladné počasí přišli a pomohli nám nasbírat téměř jeden
velkoobjemový
kontejner
odpadků z naší
přírody. Děkuji
také
našim
hasičům, kteří se
k této
akci
připojili a sváželi
od občanů dožilá
elektrozařízení a
elektrospotřebiče. Jak mě informoval velitel hasičů,
celkem bylo odvezeno od občanů 11 velkých vleků těchto
zařízení čítajících: 79 televizí a monitorů, 51 praček a
sporáků, 45 lednic a 12 pytlů drobných zařízení jako jsou
fény, mikrovlnné trouby, klávesnice od PC apod. K této
úklidové akci se v neděli 17. dubna připojili i vodáci
z nového spolku Cvak Team Borohrádek, kteří uklízeli
Tichou Orlici od Čermné nad Orlicí do Borohrádku. Ještě
jednou děkuji Vám všem, kdo jste přiložili ruku k dílu, a
panu Šturmovi za chutné občerstvení,
□ RM schválila podání a zpracování žádosti do
grantového řízení Oranžová hřiště (Nadace ČEZ) na
kompletní rekonstrukci dětského hřiště u mateřské školy a
parku u městského úřadu,
□

Z důvodů opakovaných stížností našich občanů na
noční
průjezdy
automobilů
okolo
uzamčené závory na
cyklostezce
Borohrádek – Veliny
provedli pracovníci
technických služeb
města Borohrádek
její úpravu tak, aby
bylo nelegálním vjezdům zamezeno,
□ Na profilu města Borohrádek byla zveřejněna výzva
k podání nabídek na vybudování Technické a dopravní
infrastruktury pro zástavbu deseti rodinných domů lokalita Západní louka v Borohrádku,
□ Pracovníci technických služeb města Borohrádek
provedli výrobu a instalaci 3 kusů laviček nad písníkem
na Zámlýní. Udělejte si procházku a přijďte se pokochat
romantickým výhledem na naše město.
□ Závěrem si Vám dovoluji popřát příjemné svěží jaro a
hodně slunečných a dobrých dnů.
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2016
PAR

PŘÍJMY

POL
Daňové příjmy

Kč

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

5 300 000,00

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

73 000,00
560 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob

5 200 000,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

580 000,00

1211 Daň z přidané hodnoty

10 000 000,00
celkem 21 713 000,00

Poplatky

1340 Místní poplatek za likvidaci odpadu

1 360 000,00

1341 Poplatek ze psů

53 000,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

4 000,00

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií

60 000,00

1355 80% odvod z loterií

700 000,00

1361 Správní poplatky

37 000,00
celkem

Majetkové daně

1511 Daň z nemovitosti

Přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa

2 214 600,00
3 500 000,00

celkem 27 427 000,00
4121 Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)

749 000,00
2 500,00

4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR (úřad práce dotace 12/2015)
celkem

123 805,00
875 305,00

1031 Lesní hospodářství
2321 Čistírna odpadních vod a kanalizace

Příjmy z těžby dřeva

300 000,00

Příjmy z pronájmu

778 030,00

2349 Rybáři
3113 Základní školy

Příjmy z povolenek

55 800,00

Příjmy z pronájmu církevní škola

68 400,00

Příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka
3314 Knihovna
3349 Zpravodaj

Příjmy z poplatků

3392 Kultura
3412 Sportoviště

Příjmy z prodejů vstupenek

164 300,00
5 900,00

Příjmy z inzerátů

1 000,00
27 000,00

Příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna

107 000,00

Poplatek za užívání antukového hřiště a sokolovny

25 000,00

3519 Zdravotní středisko
3612 Bytové hospodářství

Příjmy z pronájmů

3632 Hřbitov
3636 ŽPSV

Příjmy z pronájmů hrobových míst
Příjmy z pronájmů

310 000,00

3639 Místní hospodářství
3639 Místní hospodářství

Příjmy z pronájmů poskytovaných služeb

191 000,00

Příjmy z prodeje pozemků

500 000,00

3722 Svoz komunálního odpadu
3725 Separovaný odpad

Příjmy z prodeje popelnic

5512 Hasiči
6310 Příjmy z finančních operací

Náhrady od pojišťoven za účast při nehodách

6310 Příjmy z finančních operací

Přeplatky z vyúčtování tepla 2015

212 600,00

Příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí

38 000,00

4 000,00

Příjmy za tříděný odpad

150 000,00
16 800,00

Příjmy z úroků

8 000,00
121 133,00
celkem

PŘÍJMY CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2016
PAR

1 070 000,00

4 153 963,00
32 456 268,00

VÝDAJE
Kč

1014

Útulky pro zvířata

15 000,00

1031

Lesní hospodářství

200 000,00
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1032

Myslivci

2219

Pozemní komunikace

Příspěvek na činnost

270 000,00
Projektová dokumentace a st. řízení chodníky Havlíčkova ulice
Příspěvek na cyklobusy Euroregion Glacensis
Nákup inforadaru
Rekonstrukce chodníků a komunikací

2321

2349
3111

3113

Čistírna odpadních vod

Rybáři
Mateřská škola

Základní školy

3313

Kino

70 000,00
1 180 000,00
100 000,00

Rezerva na řešení likvidace splaškových vod u RD v Šachově

200 000,00

Zarybnění

56 000,00

Příspěvek na činnost

29 000,00

Příspěvek na činnost

650 000,00

Projektová dokumentace rekonstrukce soc.zařízení, rozvodů kanalizace

55 000,00

Rezerva při schválení dotace na rekonstrukce soc. zařízení, rozvodů kan.

300 000,00

Příspěvek na činnost ZŠ TGM

1 570 000,00
100 000,00
80 000,00

Projektová dokumentace ke snížení energetické náročnosti CZŠ

120 000,00

Opravy v CZŠ vchodové dveře do družiny + drobné opravy CZŠ

35 000,00

Příspěvek Centrum Orion, z.s. sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem

8 000,00
220.000,00

Výměna oken a venkovních dveří
3314

1 000,00

Projekt na posouzení možnosti likvidace dešť. a splašk. vod na Šachově

Aktualizace projektu podkrovní vestavby ZŠ T. G. Masaryka

Speciální základní školy

150 000,00

80 000,00

Výměna osvětlení ZŠ T. G. Masaryka

3114

21 000,00

Knihovna

90.000,00
47 000,00

Nákup knih a časopisů

36 000,00

Vybavení knihovny nábytkem

25 000,00

3319

Kronika

12 000,00

3349

Zpravodaj

16 000,00

3392

Kultura

3399

Ostatní záležitosti kultury

580 000,00
SPOZ
Osadní výbor

3412

3419

Sportoviště

Tělovýchovná činnost

250 000,00

Režijní výdaje sokolovna,(el. energie, plyn, revize, drobné opravy)

200 000,00

Nákup herních prvků hřiště

180 000,00

TJ Lokomotiva- oddíl fotbal

220 000,00

TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti

29 000,00

TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny

43 000,00

TJ Sokol-oddíl zápas

Využití volného času dětí a mládeže

3519

Zdravotní středisko

3525

Hospic

3612

Bytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

8

30 000,00

Režijní výdaje sokolovna, správce

TJ Sokol-oddíl volejbal

3421

185 400,00

3 000,00
93 000,00

TJ Sokol-oddíl nohejbal

6 000,00

TJ Sokol-oddíl líný tenis

1 000,00

TJ Sokol-oddíl florbal

3 000,00

Brontosauři – příspěvek na letní tábor

8 000,00

Vodácký spolek CVAK

15 000,00

Rezerva při konání Sportovních her seniorů

10 000,00
10 000,00

Domácí Hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

5 000,00
540 000,00

Provozní náklady

270 000,00

Projektová dokumentace veřejné osvětlení Šachov + přeložka

100 000,00
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3632

Hřbitov

165 000,00

3635

Územní plánování

Změna č. 2

3636

ŽPSV

Režijní náklady/elektrická energie, revize/

270 000,00

Úroky z úvěru

170 000,00

Rezerva na spoluúčasti při schválení dotace „Analýza rizik ŽPSV“

300 000,00

Projektová dokumentace bourací práce odstranění vlečky

150 000,00

Práce související s odstraněním vlečky ŽPSV

500 000,00

Projektová dokumentace k odstranění staveb ŽPSV
3639

Místní hospodářství
Průkazy energetické náročnosti budov

60 000,00

Nákup návěsu pro malotraktor

70 000,00

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

3723

Bioodpad

3725

Separovaný odpad

165 000,00

Odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů

150 000,00

Protipovodňová opatření

3745

Veřejná zeleň

4359

Klub důchodců

5499

Ostraha majetku

5512

Požární ochrana

1 800 000,00
70 000,00
350 000,00

Zastupitelé

6171

Správa

80 000,00

Studna park u MěÚ

90 000,00

Činnost klubu

39 000,00

Režie

70 000,00
66 000,00
595 000,00

Pojištění

6399

Ostatní finanční operace-platba daní

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

66 000,00
4 650 000,00
150 000,00

Mas Nad Orlicí členský příspěvek

1 000,00

Mas Nad Orlicí 20 Kč na obyvatele

41 380,00

Projektová dokumentace bezbariérový přístup k úřadu

45 000,00

Euroregion Glacenis – členský příspěvek
Finance operace – poplatky z účtu

22 500,00
1 500 000,00

Obměna počítačové techniky

6320

450 000,00

Dokončení parku u MěÚ veřejné osvětlení, mobiliář

Strategický plán

6310

25 000,00
60 000,00

Režijní náklady: kácení, výsadba zeleně, mzdové náklady

Příspěvek SDH (včetně pořádání akcí pro veřejnost)
6112

6 500 000,00
6 000,00

Sběrné místo v bývalém areálu ŽPSV-zřízení
3744

75 000,00

Odkup pozemku pole Malijovských doplatek dle smlouvy
Lokalita Západní louka-zasíťování, včetně přeložky vrchního vedení VN
Sběr nebezpečného odpadu

100 000,00
5 000 000,00

Nákup mulčovače

3721

61 000,00

8 500,00
28 000,00
160 000,00
1 000 000,00

Rezerva

1 329 488,00

VÝDAJE CELKEM

34 956 268,00

FINANCOVÁNÍ 2016
Splátka úvěru

8124

Splátka úvěru na odkup areálu bývalého ŽPSV (končí v srpnu 2019)

Rozpočet je schodkový ve výši 2 500 000 Kč, kdy schodek je kryt přebytky hospodaření minulých let.
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3 090 000,00
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Informační servis městského úřadu
ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
14.05. MUDr. Zdeňka Jiří
494 596 732
Kvasinská 129, Solnice
15.05. MUDr. Zdráhal Zdeněk 721 460 150
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
21.05. MDDr. Andělová Jana 731 980 112
Jana Pitry 448, Opočno
22.05. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
28.05. MUDr. Benešová Růžena 494 622 040
Tyršova 461, Dobruška
29.05. MUDr. Beran Lubomír 494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
04.06. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
05.06. MDDr. Borůvková Veronika 494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
11.06. MUDr. Čapková Marie 494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
12.06. MDDr. Petrák Tomáš
494 541 757
Náměstí Dr.Lützowa 244, Vamberk
18.06. MDDr. Faltisová Kristýna 734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
19.06. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
25.06. MUDr. Havlová Marie 494 539 225
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
26.06. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
02.07. MUDr. Hrbáčová Eva 494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
03.07. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145

494 596 174

05.07. MUDr. Domáňová Iva 494 515 694
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
06.07. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
09.07. MUDr. Malátková Ludmila 494 515 696
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
10.07. MUDr. Miřejovská Dagmar 494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
16.07. MDDr. Motyčka Martin
775 224 093
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
17.07. MUDr. Nentvichová Eva 494 623 775
K.Michla 942, Dobruška
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Knihovna Borohrádek
Knižní novinky
Dospělí:
Kate Holdenová
Emily Giffinová
R. North Patterson
M.H. Greenberg
Edward Gorman
Glenn Cooper
Tomáš Šebek
Jilly Cooperová
Justin Cronin
L.J. Braun
Ben Kane
Tom Clancy
Mons Kallentoft
Ransom Riggs

Na vlastní pěst
Zkouška dítětem
V nemilosti
Černá vdova ze Slane

Dan Brown
Darynda Jonesová
Deborah Crombie
Gayle Callen
Carol Deaconová

Desátá síň
Mise Afghánistán
Skandál!
Dvanáctka
Kočka, která pískala na poplach
Cesta do Říma
K boji připraven
Zimní oběť
Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Da Vinciho kód
První hrob napravo
Případ nevěrné manželky
Kráska a špion
Pečeme a zdobíme dorty

Pro děti:
Dagmar Geisler
Gemma Malley
Věra Řeháčková
Michaela Fišarová
Ivona Březinová

Vanda – blesková pomsta
Přebyteční
Léto plné kotrmelců
Nikolina cesta
Lauro, ty jsi ale číslo

Výpůjční doba květen – červen 2016
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz
Seniorské hry 2016
Ve středu 8. června 2016 pořádá město Borohrádek, ve
spolupráci s Královéhradeckým krajem a pod záštitou
radního PaedDr. Josefa Lukáška, 4. ročník Sportovních
her seniorů Královéhradeckého kraje. Seniorští
sportovci budou tradičně soutěžit ve třech věkových
kategoriích – do 70 let, 70 až 80 let a v kategorii nad 80
let. Je pro ně připraveno celkem devět individuálních a
tři kolektivní disciplíny. Očekáváme účast více než 350
seniorských sportovců z celého Královéhradeckého
kraje.
E.M.
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JSDH Borohrádek
Dobrovolní hasiči našeho města jako "
First respondéři "pro ZZS
Máme mnoho druhů zásahů v posledních
letech za sebou. Zachraňovali jsme kotě
ze stromu, odháněli zatoulané krávy z
blízkosti města, hledali ztracené osoby,
likvidujeme vosí hnízda, která ohrožují,
byli jsme přivoláni k mnoha požárům a dopravním
nehodám, mnohdy i s tragickými následky. Neustále se
hovoří a diskutuje o tom, co by bylo" kdyby tu byli dříve".
Veškerá dosažitelná pomoc v nouzi pro občany měst a
obcí vychází z platných zákonů a nařízení, z plošného
pokrytí jak jednotkami hasičů, tak i posádkami
zdravotnických záchranných služeb (ZZS). Každá snaha
jak urychlit dojezdové časy na místa událostí je v tomto
případě vítána. Naši členové jednotky hasičů se snaží
vyjíždět v co nejkratší době. Výjezdové časy prvního
hasičského vozidla se pohybují okolo čtyř až pěti minut,
po tomto čase se zpravidla počítá 1km 1 minuta času
jízdy. Poloha našeho města je pro dojezdové časy
profesionálních hasičů a posádek záchranných služeb z
Rychnova nad Kněžnou v souladu se zákonem a pohybují
se v rozmezí 12-ti až 15-ti minut. Tyto dojezdové časy se
s ohledem na roční období mohou lišit. V dnešní době je
snaha o co největší zkrácení
těchto dojezdových časů,
hlavně
při
záchraně
lidského života. V loňském
roce jsme spolupracovali u
desíti
zásahů
se
zdravotnickou záchrannou
službou
a
ve
dvou
případech při pomoci s
resuscitací osoby, toto je
jedna třetina celkového
ročního počtu výjezdů naší
jednotky. I když část členů
jednotky prošla kurzem
první pomoci, je nutné
neustále prohlubovat a
cvičit tyto znalosti. Proto
byla rozšířena odborná
příprava a výcvik pro rok 2016 o kurzy první pomoci
zaměřené na základy neodkladné resuscitace. Bylo nutné
také doplnit zásahová vozidla potřebným vybavením.
Naše finanční prostředky, určené na provoz jednotky, jsou
omezené, tak i sami členové se snaží shánět sponzory na
pro nás důležité a finančně nákladné vybavení. V tomto
případě jsme oslovili zástupce firmy Lumius pana Ing.
Miloně Vojnara s žádostí o finanční dar na nákup
Automatizovaného externího defibrilátoru, a tímto
následnou podporu pro zařazení jednotky hasičů našeho
města do projektu Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje First responder s AED pro
oblast Borohrádek a okolí. Po konzultacích a podrobném
seznámení o naší iniciativě a možném efektivním využití
tohoto zařízení v naší oblasti jsme od firmy Lumius
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obdrželi finanční dar ve výši bezmála 59 tis. Kč na tento
přístroj.
AED - Automatizovaný externí defibrilátor
Automatizovaná externí defibrilace je dalším krokem,
který činí princip časné defibrilace skutečně časným.
Umožnit širokému okruhu osob užít tuto metodu může být
klíčovou léčebnou intervencí, která zvýší šanci pacientů
přežít přednemocniční srdeční zástavu. Automatizované
externí defibrilátory (AED) jsou počítačové, bezpečné a
uživatelsky přívětivé přístroje, které analyzují srdeční
rytmus a určí, zda-li je přítomen rytmus vhodný k
defibrilaci. Jestliže AED detekuje rytmus vhodný k
defibrilaci, nabije se a vyzve zachránce, aby zmáčknutím
knoflíku vyslal defibrilační výboj. Pokud je přístrojem
detekován srdeční rytmus, kde není defibrilace
indikována, je zachránce vyzván k další kontrole pacienta
či k provádění KPR. Jedná se o vysoce sensitivní i
specifické přístroje, které mohou významně redukovat čas
potřebný k defibrilaci v přednemocničních i nemocničních
podmínkách. V našem případě se jedná o vysoce výkonný
a kvalitní přístroj Lifepak 1000, který je plně kompatibilní
s přístroji ve vozidlech Záchranné služby KHK.
Po zaregistrování tohoto přístroje jsme byli
prostřednictvím pana starosty města osloveni zástupcem
ZZS KHK o možnosti využití naší jednotky v programu
First responder s AED, který se tuto dobu realizuje. Do
tohoto projektu se postupně zařazují profesionální hasiči,
policisté a jednotky dobrovolných hasičů ve vybraných
lokalitách našeho kraje.
" First responder "
Společná pracovní skupina pro kardiopulmonální
resuscitaci (SPS KPR). To jsou takové osoby, které
úspěšně absolvují kurz základní podpory života, jehož
součástí je i trénink použití automatizovaného externího
defibrilátoru. Autorizovanými osobami mohou být lékaři,
zdravotní sestry, zdravotničtí záchranáři, hasiči, policisté,
pracovníci bezpečnostních agentur, jakož i ostatní , kteří
mají oprávnění poskytovat první pomoc na pracovištích
nebo v obcích. Tyto osoby, respektive složky, budou v
případě nutnosti povolávány k případům náhlé zástavy
oběhu a s tímto souvisejícím případům. ZZS KHK má
dnes již vypracovanou mapu pokrytí responderů s AED .
12. dubna se devět našich hasičů zúčastnilo kurzu Základy
neodkladné resuscitace ve školícím výcvikovém středisku
ZZS v Hradci Králové, kde byli seznámeni se systémem
ZZS, procvičili si resuscitaci na cvičných modelech s
použitím AED a nabyli také nové znalosti, které využijí i
v osobním životě. Jednotka města tímto získá nové
uplatnění a využití snahy hasičů při urychlení pomoci, kdy
je to neodkladně nutné.
Za možnost realizace a zařazení se do tohoto projektu ve
prospěch nejen občanům našeho města patří poděkování
zástupci firmy Lumius panu Ing. Miloňovi Vojnarovi.
Jednotka hasičů města Borohrádek stále hledá nové členy
pro efektivnější zajištění akceschopnosti jednotky.
Podmínky pro přijetí naleznete na http://www.hasiciborohradek.cz/podminky-prijeti-do-jsdh/. Přijďte mezi nás
a pomáhejte druhým.
Velitel JSDH Borohrádek Petr Šrámek
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Myslivecký spolek Borohrádek
Myslivecký spolek Borohrádek (dříve Myslivecké
sdružení Orlice) obhospodařuje uznanou honitbu o
výměře 1242 ha. Ta zasahuje svou rozlohou do
katastrálních území města Borohrádek a obcí Čermná nad
Orlicí a Zdelov. Děkujeme touto cestou všem
zastupitelům ve výše uvedených obcích za schválené
příspěvky na činnost našeho spolku.
Z našich aktivit loňského roku a plánovaných v roce
letošním uvádíme například:
- každoroční účast většiny našich členů na úklidových
akcích pořádaných městem Borohrádek - „Ukliďme
Česko“,
- zajišťování stanovišť na borohrádeckých městských
pochodech, v loňském roce „Ohlédnutí do historie“ střelba ze vzduchovek, poznávání rostlin… (plánujeme i
na rok 2016),
- ve své režii každoročně členové MS provádí aplikace
repelentních přípravků okolo frekventovaných silnic
napříč celou honitbou, aby zabránili střetům zvěře
s dopravními prostředky,
- v loňském roce MS ušetřilo městu Borohrádek
prostředky z rozpočtu ve výši cca 15-20 tisíc korun a to
tím, že myslivci po domluvě s LD Vysoké Chvojno
zdarma provedli ochranné nátěry všech nezajištěných
kultur v lesích, které patří do majetku města… dříve na
tuto práci najímalo LD externí subjekty… tuto práci pro
město chceme bezplatně zajistit i v dalších letech…,
- pomáháme a přispíváme na pořádání Dětského dne
v Čermné nad Orlicí,
- již druhým rokem naši členové pomohli městu
Borohrádek a členkám ASPV se spolupořádáním
silvestrovského pochodu k jesličkám…,
- jelikož město Borohrádek získalo dotaci od
Královehradeckého kraje a bude pořádat dne 8.6.2016
Sportovní hry seniorů, budou členové MS opět
nápomocni a kompletně zajistí jednu z disciplín…
k tomu se již někteří naši členové zavázali v usnesení
členské schůze,
- již několik let vede náš člen myslivecko-rybářský
kroužek pro děti a mládež při CZŠ Borohrádek
(navštěvuje ho cca 15 dětí i z okolních obcí), kroužek se
zapojuje do celorepublikové soutěže „Mé toulky za
zvěří“,
- v příštím roce bychom opět rádi uspořádali pro širokou
veřejnost myslivecko-rybářský ples,
- každoročně pořádáme „Myslivecký den“ = soutěž ve
střelbě na asfaltové terče (střelnice Rychnov nad
Kněžnou) a poté přátelské posezení s kamarády a přáteli
v hasičské boudě v Čermné nad Orlicí,
- o své činnosti pravidelně informujeme ve všech
zpravodajích v katastru naší honitby = Borohrádek,
Čermná n. O., Zdelov,
- organizujeme pro kolegy myslivce a naše spoluobčany
„poslední
leče“
v restauračních
zařízeních
v Borohrádku, Čermné nad Orlicí i ve Zdelově, stejně
tak i místa pořádání výročních členských schůzí a
přehlídek námi ulovených trofejí poctivě střídáme,
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- svou prací a činností přispíváme ke stabilizaci
klesajících stavů zvěře ve volné přírodě, pravidelně
předkládáme krmení, pečujeme o zvěř, vysazujeme námi
odchovanou či zakoupenou zvěř do volné přírody –
zajíce, kachny, bažanty, králíky…, celoročně podáváme
zvěři minerální soli, předkládáme léčiva, odevzdáváme
předepsané vzorky na veterinární vyšetření, sušíme seno
a vojtěšku, necháváme si vyrábět medikované granule
pro spárkatou zvěř, organizujeme pro děti sběr žaludů a
kaštanů, budujeme krmná a myslivecká zařízení,
pravidelně se psy provádíme prohánění travin před jejich
sekáním,
abychom
ochránili
mláďata
zvěře,
organizujeme noční „hlídání“ polí jako prevenci proti
škodám zejména od divokých prasat, pro děti ve školách
organizujeme odborné přednášky, v rámci prezentací
spolků v obcích připravujeme naučná tabla a přehlídky
trofejí ulovených v naší honitbě, udržujeme odchovné
zařízení a skladové prostory v Čermné nad Orlicí….
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení
rostlin, probíhající tok ptáků a kladení mláďat, to
všechno jsou projevy, které naplňují duši myslivce
pocitem uspokojení nad tím, že jeho práce pro přírodu
není zbytečná, nebo dokonce projevem ukájení pudů
patřících minulosti, ale naopak záslužná činnost vedoucí
k zachování všech nenahraditelných funkcí životního
prostředí. Není jistě pro žádného neznámou, že porušení
kterékoliv ze složek ekosystému může vést k jeho
celkovému zhroucení, a jestliže tedy člověk svojí
civilizační činností mění tyto podmínky, zcela zákonitě
je povinností opět člověka vykonat všechno pro to, aby
ekosystém na naší planetě byl i nadále životaschopný. A
právě zde musí myslivec spatřovat hlavní smysl svojí
činnosti.
Výbor Mysliveckého spolku Borohrádek

Oprava varhan v kostele sv. Michaela Archanděla
Varhany postavil v roce 1898 Josef Vanický z Třebechovic
pod Orebem. Varhany měly dva manuály a 11 rejstříků,
traktura byla pneumatická, vzdušnice výpustkové.
Vestavěny jsou do velice pěkné novobarokní skříně.
Zachoval se i původní cínový prospekt, ve kterém jsou
píšťaly části rejstříků Principál 8, a Oktáva 4. Varhany
prodělaly mnoho oprav (často neúspěšných), protože
provedení pneumatické traktury a vzdušnic bylo velmi
nekvalitní a tudíž nespolehlivé, na vině bylo také použité
dřevo, které velice chutnalo červotoči (při demontáži se
některé díly rozpadly doslova v prach). Naopak kovové
píšťaly (cínové a zinkové) jsou velice kvalitní a zvukově
hodnotné a zajímavé. Poslední oprava proběhla v roce
1969, při níž došlo k neuvážené a zbytečné úpravě
dispozice. Po této opravě varhany přestaly fungovat a
nepoužívaly se až do zahájení jejich celkové rekonstrukce
v roce 2014. Záměrem rekonstrukce bylo zachování co
nejvíce původních dílů (použitelných). Dále byla
rozšířena dispozice (počet rejstříků), aby vyhovovala
potřebám dnešní liturgie, a umožňovala i případné
koncertní využití. Při návrhu nové dispozice byl brán
zřetel na to, aby nově přidané rejstříky vhodně a stylově
doplňovaly původní záměr Josefa Vanického (upravené
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rejstříky při nešťastné opravě v roce 1969 byly vráceny do
původního stavu).
Rekonstrukce začala demontáží všech dílů varhan,
vyjmuty byly všechny píšťaly a odvezeny do dílny,
demontovány byly vzdušnice, traktura, hrací stůl, měch,
vzduchovody, nosné konstrukce. Všechny díly byly
prohlédnuty a všechny součásti nevratně poškozené
červotočem byly zlikvidovány. Na kůru zůstala pouze
prázdná varhanní skříň, která byla vyčištěna a předána do
péče restaurátorů. Opravena a doplněna byla podlaha na
kůru a v prostoru varhan, opravena byla zeď za varhanami
a vymalována. V dílně byly vyčištěny a opraveny všechny
demontované původní píšťaly a byly postupně zapasovány
do nových píšťalnic a laviček. Nově byla zhotovena
vzdušnice pro prospektové píšťaly rejstříků Principál 8
(celý), Oktáva 4 (část) a extenzi 16, 8, 4, a 5 1/3. Ostatní
vzdušnice a nově přidané rejstříky byly vzhledem k
úspoře finančních prostředků použity starší ze zrušených
varhan. Tyto díly byly postupně repasovány.
Nově byly vyrobeny všechny píšťalnice a lavičky, nosná
konstrukce, vzduchovody, dva měchy a zakoupen nový
bezhlučný ventilátor. Vyroben byl i elektronický
bezkontaktní řídící spojkový systém. Hrací stůl je
vestavěný a nyní je umístěn na boku varhan, na novém
podiu. Hrací stůl pochází z Německa ze zrušených varhan
a je skoro nový, upraven byl pouze rejstříkový panel.
V září 2015, po skončení práce restaurátorů, byla
postupně zahájena montáž. Byl namontován ventilátor v
tlumící skříni, měchy, nosná konstrukce, na kterou byly
usazovány jednotlivé vzdušnice, namontováno bylo
pódium pod hracím stolem a hrací stůl. Namontována byla
celá elektronika a všechny vzdušnice propojeny kabeláží,
nově byla provedena i silová elektroinstalace varhan.
Všechny vzdušnice byly propojeny vzduchovody a na
měchy osazeny regulátory tlaku vzduchu. Postupně byly
osazovány píšťaly a intonovány a laděny.
Celkový počet vzdušnic je šest, vzhledem k omezenému
prostoru varhanní skříně jsou vzdušnice rozmístěny v
několika výškách nad sebou (původní počet rejstříků byl
11, nyní 21). Celkový počet píšťal je 1030, (nejdelší 2,5
metru, nejmenší 12 mm).
V tabulce je současná rejstříková dispozice varhan:
I.

manuál:

1 Bourdon
16
2 Principál
8
3 Flétna
8
4 Gamba
8
5 Oktáva
4
6 Roh kamzičí
4
7 Flétna dutá
4
8 Kvinta
2 2/3
9 Superoktáva
2
10 Mixtura
2 3x
11 II/I

II.
ext.
X
X
X
ext.

manuál:

12 Kryt
8
13 Salicionál
8
14 Principál houslový 4
15 Flétna trubicová
4
16 Flétna
2
17 Sesquilaltera 2 2/3 2x
18 Tremolo

X
X
X
X

Pedál:
X

19 Subbas
20 Kryt tichý
21 Oktávbas
22 Burdon
23 Kvintbas
24 I/ P
25 II / P

16
16
8
8
5 1/3

trsm.
trsm.
ext.

X – původní rejstříky

Gilbert Petr Fischer III.O.Praem. – varhanář
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Poděkování
Děkuji srdečně jménem svým a jménem Římskokatolické
farnosti Borohrádek Vám všem, kdož jste přispěli na
opravu varhan v borohrádeckém kostele.
49.859,00
100.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
2.000,00
5.000,00
207.000,00
1.000,00
5.000,00
500,00
600,00
400,00
1.000,00
500,00
1.000,00
300,00
2.000,00
2.000,00
500,00
620,00
420,00
5.000,00
2.000,00
500,00
180,00
500,00
1.000,00
30.000,00
700,00
2.000,00
25.000,00
10.000.00
500,00
49.000,00
600.079,00
Z této částky byly uhrazeny práce varhanářů v hodnotě
399.000 Kč, restaurátorů v hodnotě 189.110 Kč a vícepráce ve
výši 11.969 Kč.
17.12.2014
25.01.2015
01.02.2015
09.02.2015
27.03.2015
26.04.2015
25.05.2015
21.06.2015
01.07.2015
14.07.2015
17.07.2015
19.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
11.09.2015
20.09.2015
20.09.2015
02.10.2015
06.10.2015
11.10.2015
22.10.2015
24.10.2015
01.11.2015
06.11.2015
10.11.2015
06.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
28.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
07.01.2016
13.01.2016
18.01.2016
02.02.2016

Farnost
Město Borohrádek
Drobní dárci
Neznámý dárce
Janečková Šárka
p. Jan Kunert
Přikrylová Petra
Plachetka Karel, ing.
Anonymní dárce
Starý Petr
KÚ Královéhradeckého kraje
Moravcová Helena
Mimra Jiří
Moravec Martin, Mgr.
p. Nádrová
Bártlovi
Musilovi
p. Kučerová
p. Chrástecký
p. Fišerová
p. Kubíček, ing.
Mimra Zdeněk
Skrytý dárce
Utajený dárce
Bártlová Jaroslava
Dvořáková Jana, MUDr.
p. Horváth
p. Koutský
Bártlovi
Skrytý dárce
p. Drážková
p. Jan Kunert
p. Tylšová
Starý Petr
Plachetka Karel, ing.
First International Company s.r.o.
Moravec Martin, Mgr.
Laga – Laluha Borohrádek

Mgr. Jan Kunert, administrátor farnosti
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Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností upozorňuje
na některé změny od ledna 2016 spojené s novelou
zákona.
Některé změny spojené s novelou zákona o občanských
průkazech účinné od 1. 1. 2016
Doba platnosti občanského průkazu občanů starších
70 let
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově
vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu.
V případě změny některého údaje zapsaného v takovém
občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu)
bude však přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotovení občanského průkazu na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského
průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na
dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou
působností, u kterého občan požádal o vydání občanského
průkazu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že
si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského průkazu u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan
uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši
100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí
občanského průkazu.
Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let věku
občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a
nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání
po dovršení 15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne,
kdy dosáhl věku 15 let.
Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních
dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít
vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten
obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan
požádal o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan
při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na
jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude
vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do
zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních
dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na
10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze
v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání
cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6
pracovních dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let
2000 Kč.
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Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez
biometrických údajů ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou
platnosti na 6 měsíců.
Cestování s dětmi do zahraničí
Dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který
mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do
dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a
Švýcarska,
- pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání
občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání
cestovního pasu 100 Kč,
- doba platnosti těchto dokladů je shodně
stanovena na pět let,
- dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a
cestovní pas zákonný zástupce, a to na
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze na úřadech městských částí
Prahy 1 až 22),
- lhůta pro vydání občanského průkazu a
cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze
vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za
zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti do 15
let,
- nově narozené dítě musí mít pro cesty do
zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský
průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte
není cestovním dokladem.
převzato: www.mvcr.cz

Dotace pro region MAS Nad Orlicí
Místní akční skupina Nad
Orlicí
Kostelecké Horky 57, 517 41
www.nadorlici.cz
Místní akční skupina bude během
podzimu 2016 a zimy 2017
vyhlašovat nové výzvy pro obce,
školy, zemědělce, podnikatele, neziskové organizace, …
Základní informace o Fichích/dotačních opatřeních:
PRV 1 – Vzdělávání pro podnikání = aktivity v oblasti
odborného vzdělávání, získání dovedností a informační
akce v oblasti podnikání.
PRV 2 – Podpora místního zemědělství = projekty na
podporu posílení role místní ekonomiky v oblasti
zemědělství – živočišné i rostlinné výrobě.
PRV 3 – Rozvoj místní produkce = podpora je zaměřena
na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů. Produkty by měly
především pocházet z místních surovin nebo by měly být
připravovány dle regionálních receptů.
PRV 4 – Cesty v krajině = obnova lesních cest.
PRV 5 – Rozvoj venkovského podnikání a turistiky =
podpora drobných místních podnikatelů.
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PRV 6 – Les pro odpočinek = zvýšení rekreační funkce
lesa – stezky, altány, lesní tělocvičny ..
PRV 7 – Podpora lesnických technologií a strojů =
nákup strojů a technologií pro těžbu a zpracování dřeva.
PRV 8 – Spolupráce mezi podnikateli = spolupráce v
oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a
dalšímu subjekty v regionu.
PRV 9 – Podpora lokálního odbytu = propojení mezi
zemědělci, potravináři a spotřebiteli. Propojení může být
např. prostřednictvím farmářské prodejny, organizací
farmářských trhů, přímého prodeje ze dvora apod.
IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i práce = výstavba
chodníků, přechodů, bezpečnostních prvků, a to
především u škol.
IROP 2 – Na kole do školy a do práce = podpora
zvýšení bezpečnosti pro cyklisty – cyklostezky, pruhy pro
cyklisty.
IROP 3 – Kvalitní sociální služby = podpora terénních a
ambulantních sociálních služeb.
IROP 4 – Komunitní centra = vybudování, rekonstrukce
komunitního centra obce.
IROP 5 – Sociální bydlení = podpora vzniku sociálních
bydlení.
IROP 6 – Zázemí pro sociální podnikání = vznik či
rozvoj sociálních podniků, které umožní zaměstnání
sociálně vyloučeným osobám.
IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách = stavební
úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
v následujících klíčových kompetencích: Komunikace
v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi, podpora sociální inkluze prostřednictvím
stavebních úprav budov, nákupu kompenzačních
pomůcek a vybavení pro děti s SVOP.
IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu
= stavební úpravy a pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje v následujících klíčových kompetencích:
Komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi.
IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje = pořízení
územní studie na území ORP.
OP Z 1 – Sociální a komunitní služby = podpora
terénních a ambulantních sociálních služeb.
OP Z 2 – Komunitní práce v regionu = podpora
komunitní sociální práce mimo/nad režim zákona o
sociálních službách.
OP Z 3 – Zaměstnanost – podpora bude směřována na
vstup na trh práce znevýhodněným osobám, rekvalifikaci
a vzdělávání začínajících podnikatelů.
OP Z 4 – Sociální podnikání – Fiche má za cíl podpořit
vznik či rozvoj sociálních podniků, které umožní
zaměstnání sociálně vyloučeným osobám.
OPZ 5 – Prorodinná opatření = příměstské tábory,
hlídací kluby, dětské skupiny.
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Další informace naleznete na webových stránkách
www.nadorlici.cz
Máte svůj záměr? Domluvte si konzultaci, na adrese
martina.lorencova@nadorlici.cz
nebo na telefonu 733 351 657.
Za MAS NAD ORLICÍ Bc. Martina Lorencová
vedoucí zaměstnanec SCLLD

MASÁŽE pondělí až neděle 9 – 20 hod
Lávové kameny
Havajská masáž LOMI LOMI
Reflexní masáž plosky nohy
Medová detoxikační masáž
Indická masáž hlavy
Klasické, reflexní, relaxační masáže celého těla
Zdravotní hloubkové masáže – Trigger points
Samostatné masáže šíje, krku, rukou, nohou
Zábaly proti celulitidě
Liposukce, Radiofrekvenční lifting
Lymfatické kalhoty
* VÝHODNÉ CENY * MNOŽSTEVNÍ SLEVY *
* KVALITNÍ ČISTĚ PŘÍRODNÍ ÉTERICKÉ OLEJE *
SPOLUPRÁCE s VZP – ZDARMA měření tuku, vody,
svalové hmoty, BMI
KOSMETICKÉ a MASÁŽNÍ STUDIO *Olga*
kontakt - 728 513 002 p. Fedrselová
www.kosmetikaolga.cz + Facebook
Týniště n.O., ul.17.listopadu 222,
naproti Dělnickém domu

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Animační program na podporu výuky německého
jazyka
Dne 3. 3. 2016 se uskutečnil animační program
Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
(Tandem) na podporu výuky německého jazyka.
Programu se zúčastnili žáci druhého stupně, kteří němčinu
studují jako druhý cizí jazyk, a žáci 5. třídy, kteří se
teprve rozhodují mezi němčinou a ruštinou. Jazyková
animace pomohla překonávat ostych z učení se cizí řeči a
navíc si žáci mohli uvědomit, jak je důležité učit se jazyk
našich sousedů.
Vzdělávací program Kouzelná planeta
V loňském školním roce se nám velmi líbilo promítání
spojené se zajímavým povídáním Kateřiny Motani o
Madagaskaru, v březnu letošního roku jsme se společně
s touto cestovatelkou vypravili do Keni za gorilami. Opět
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se nám pořad moc líbil, příští rok se vypravíme na další
zajímavá místa.
Karneval školní družiny
Březen patřil tradičně i karnevalu školní družiny.
Nejmladší žáci i předškolní děti z MŠ Borohrádek
překvapili originálními maskami, soutěžili o ceny i
tancovali. Karneval organizoval Ferda Mravenec
s Beruškou (paní vychovatelky), kterým pomáhali starší
žáci.
Kin-ballový krajský úspěch
Dne 17. 3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo soutěže v kinballu. Družstvo mladších žáků ve složení Libor Šrajbr,
Tomáš Fuchsa, Daniel Kopsa, Elen Semrádová, Adéla
Chudobová, Anna Haladová, Simona Tobolková a Tereza
Hejná obsadili v krajském kole soutěže 2. místo!!
Družstvo starších žáků ve složení Martin Janeček, Petr
Procházka, Tomáš Moravec, Michal Vencl, Eliška Malá,
Kateřina Kubová, Nikol Marholdová a Adéla Vacková
obsadili v krajském kole soutěže 1. místo!! Obě družstva
postoupila do republikového finále.
Evžen Oněgin v Klicperově divadle
Dne 21. 3. 2016 jsme v rámci předplatného navštívili
představení Evžen Oněgin - jeden z nejznámějších
milostných příběhů všech dob spojený se skvělými
hereckými výkony.
Projektový den Challenge!
Naše škola ve školních letech 2015 – 2017 společně se
školami v Polsku, Turecku, Chorvatsku a Portugalsku
pracuje v rámci programu Erasmus+ na projektu
Challenge! (Výzva!) Tomuto tématu odpovídal letošní
projektový den konaný 23. března 2016. Žáci společně se
svými učiteli vymýšleli a plnili celou řadu výzev. K naší
škole již neodmyslitelně patří spolupráce starších a
mladších žáků. Třeťáci si pro nejmladší spolužáky
připravili pohádkovou stezku, na které prvňáčci plnili
pohádkové úkoly. Šesťáci si připravili několik fyzikálních
a chemických pokusů, které předvedli žákům prvního
stupně, a žáci 8. B vytvářeli pro mladší učební pomůcky.
Další třídy zaměřily pozornost na seniory, osamělé či
hendikepované spoluobčany. Pro ně žáci vytvořili obrázky
a přáníčka. Během projektového dne žáci vyrobili také
ptačí budku, ponožkové papoušky, plakáty s ekologickým
námětem, natočili humorná videa a připravili i výstavu
hodin včetně vernisáže. Dařiště – pro někoho možná
neznámé slovo, ale pro žáky ZŠ TGM Borohrádek slovo
s jasným obsahem. Žáci 8. A si připravili v aule školy
stánek, ve kterém jste si mohli něco vzít a kde jste mohli
něco darovat. Projektový den byl přípravou na dubnové
mezinárodní setkání pěti zemí v Borohrádku.
Projektové setkání Challenge! pěti zemí v Borohrádku
Po loňském listopadovém setkání zástupců všech
partnerských škol u nás v Borohrádku, při kterém jsme
upřesňovali detaily spolupráce, jsme v týdnu od 11. 4. do
15. 4. 2016 hostili nejen 11 pedagogů, ale i 22 žáků z
Polska, Turecka, Chorvatska a Portugalska.
V neděli 10. 4. hosté postupně přijížděli k naší škole, od
které již odcházeli se svými hostitelskými rodinami. S
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našimi žáky komunikovali již před osobním setkáním
prostřednictvím moderních technologií.
Pondělní dopoledne patřilo slavnostnímu zahájení v aule
školy. Zahraničním hostům jsme předali dárky a
představili se v kulturním programu. Následovaly

seznamovací hry, při kterých nechyběla legrace. Po obědě
jsme vyrazili do hradeckého zábavního parku Tongo.
Tady se všichni nejen pobavili, ale také lépe poznali.
Pondělní program jsme uzavřeli procházkou v areálu
Kuksu.
Úterý bylo věnováno poznávání Prahy. Navštívili jsme
zrcadlové bludiště, petřínskou rozhlednu, Pražský hrad, od
kterého jsme zamířili přes Karlův most na Staroměstské
náměstí, a procházku jsme zakončili na Václavském
náměstí. Hostům se v Praze moc líbilo.
Ve středu plnili žáci pracující v mezinárodních týmech
různé výzvy, neboť právě zvládnutí výzev je hlavním
motivem našeho projektu. Prvním úkolem bylo vymyslet

vlajku, jméno družstva a udělat si týmové „selfíčko“ se
svojí vlajkou. Poté se všichni snažili vytvořit co nejvyšší
novinovou věž. Stěžejním úkolem středečního dne bylo
zjišťování informací o evropských státech. Na chodbě
školy byla instalována tzv. interaktivní evropská stezka.
Pět partnerských zemí a dalších 25 evropských států, jež
se k nám přidaly v rámci projektu eTwinning, připravily
plakát o své vlasti a natočily tříminutové video, které se
skrývalo pod QR kódem. Každé družstvo obdrželo soubor
rozmanitých otázek, na které soutěžící hledali odpovědi
na plakátech a videích umístěných na interaktivní stezce.
Mezi další výzvy patřil let papírové vlaštovky po určené
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trase, hod do dálky či vytvoření vznášedla z daných
materiálů tak, aby vydrželo co nejdéle ve vzduchu.
Rovněž nechyběly sportovní výzvy vyžadující týmovou
spolupráci a kreativitu.
Středeční odpoledne jsme nejprve věnovali výletu do
Litomyšle, která naše hosty i zásluhou nádherného počasí
skutečně nadchla. Z výletu jsme se vraceli do krásně
vyzdobené školy, kde bylo již vše připraveno na
mezinárodní večer. Po vyhlášení výsledků dopoledních
soutěží se jak zahraniční hosté, tak hostitelské rodiny
mohli podívat na natočená videa, zahrát si stolní fotbálek,
stolní tenis či si prohlédnout výstavky připravené
jednotlivými zeměmi včetně modelů českých hradů a
zámků.
Ve čtvrtek jsme vyrazili do Hradce Králové. Studenti
Pedagogické fakulty UHK si pro nás nejprve připravili

zahraniční studenty a děkuji samozřejmě
pracovníkům školy za pomoc a podporu.

všem

Projektové setkání v Borohrádku podpořili:
 Město Borohrádek
 Královéhradecký kraj
 Univerzita Hradec Králové
 Lumius, spol. s r. o.
 Laga Borohrádek s. r. o.
 P. Pavel Zaujec
 Stavitelství Kašpar
 P. Pavel Hajn
 AVEPO, s. r. o.
 GIST, s. r. o.
Ještě jednou děkujeme!!!
Iva Přibylová
Ohlasy žáků
Výměnný pobyt byl senzační. Poznali jsme nové
kamarády. Mohli jsme jim ukázat, jak bydlíme my a co
děláme, jakou máme školu a fajn učitele. Společně jsme
jezdili na výlety a zajímá místa v naší republice. Týden
utekl jako voda, stále jsme si měli o čem povídat a
program byl opravdu nabitý. Jsem ráda, že si se svou
novou kamarádkou z Polska dopisuji, a tak si obě dvě
procvičujeme angličtinu. Prožili jsme společně krásný
týden. Škoda jen, že to bylo tak krátké. Těším se na další
výměnný pobyt.:)
Kateřina Sejkorová

exkurzi, při které všichni žáci rozdělení do mezinárodních
skupin poznávali nejzajímavější místa Hradce Králové a
do pracovních listů doplňovali zjištěné informace. Další
skupinka vysokoškolských studentů pro nás měla
připravenou prezentaci o České republice spojenou s
kvízovými otázkami.
Během pátečního dopoledne jsme se zahraničními hosty
zavítali do Mateřské školy Borohrádek. Děti ze všech
oddělení MŠ se představily v krátkém programu. Po
návštěvě školky jsme se věnovali projektové práci a
sportu, odpoledne jsme se vydali do Adršpachu. Ačkoli
nebylo počasí moc přívětivé, mohli jsme našim
zahraničním partnerům ukázat i přírodní krásy naší země.
Během sobotního dopoledne jsme se museli rozloučit.
Loučení ale není na dlouhou dobu, protože je před námi
červnový společný pobyt v Polsku.
Projektové setkání v Borohrádku se vydařilo. Naši žáci se
dozvěděli mnoho nového o partnerských zemích,
odlišných kulturách, vyzkoušeli si roli hostitele, poznali
význam znalosti cizích jazyků v praxi a především si našli
nové kamarády, se kterými dále komunikují i po skončení
setkání. Pozitivní zpětnou vazbu jsme získali od
zahraničních studentů a učitelů, kterým se v naší zemi
velmi líbilo. Setkání dokumentoval redakční tým školní
televize, který připravuje o celé akci reportáž pro Českou
televizi.
Děkujeme všem sponzorům našeho mezinárodního
setkání, všem hostitelským rodinám za jejich péči o
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Erasmus+ pro mě byl velká zkušenost, přivedl mi
nespočet zážitků, znalostí, ale také jsem poznala mnoho
lidí a za tuhle zkušenost bych chtěla moc poděkovat.
Doporučuji, jestli se vám někdy taková to příležitost
namane, nebojte se ji přijmout. Erasmus bych ohodnotila
velmi pozitivně a jsem ráda, že jsem do této challenge šla.
Děkuji za dokonalé zážitky.
Sára Pfeifferová
U mě bydlela Chorvatka. Byla super, hodně jsme si
rozuměly. Jsem ráda, že jsem se do toho projektu
přihlásila, protože jsem si zkusila, jaké to je využívat
angličtinu nejen ve škole, ale i mimo školu, a uvědomila
jsem si, že angličtinu opravdu potřebuju. Měli jsme
možnost poznat nové přátele. Vážím si toho, že jsem
mohla toto vyzkoušet. :D
Barbora Faltová
Bylo to úžasné, protože jsem poznal plno kamarádů z
jiných zemí, naučil jsem se více angličtiny, ale hlavně mě
bavily výlety jako třeba Adršpach, Praha, Tongo a mnoho
dalších. Nejvíce se těším na další setkání někde v cizině.
Petr Šrámek
Projektové setkání v ČR se mi opravdu moc líbilo! Jsem
ráda, že jsem se mohla zúčastnit tak skvělého projektu,
jako je tento. Poznala jsem skvělé přátele, se kterými mám
pouto na celý život, dále jsem si zdokonalila angličtinu a
poznala spoustu zajímavých míst v naší zemi. Už se
nemůžu dočkat dalšího setkání a těším se, až se se všemi
znovu setkám. Děkuji za možnost se zúčastnit.
Martina Krejčíková
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Byl to můj první projekt a musím přiznat, že to bylo úplně
super. Naučila jsem se líp anglicky a poznala nové přátele
a moc se těším, až pojedu na výměnný pobyt do jiného
státu. Kdybych to ale měla zhodnotit body 1-10, napsala
bych 10, protože to tento projekt nejlépe vystihuje.
Kateřina Kubová
Tento projekt byl můj první a moc se mi líbil. Jsem rád, že
jsem si vyzkoušel angličtinu v praxi. Poznal jsem spoustu
nových kamarádů, zjistil něco o jejich kultuře. Doufám, že
takovýchto projektů bude více.
Lukáš Černý
Projektové setkání Erasmus+ bylo velmi dobré. Poznali
jsme nové lidi. Chorvati, Turci, Poláci a Portugalci byli
velmi hodní. Zážitky máme na hodně dlouhou dobu.
Kdybych se mohla znovu zapojit do takovéhoto projektu,
tak se určitě zapojím - takovéto zážitky a zkušenosti se
moc neopakují.
Jana Rampasová
Z projektu jsem získal skvělé zkušenosti ohledně
anglického jazyka, ale u toho to zdaleka nekončí. Mít
doma cizince svého věku a starat se o něj je velké plus pro
mou budoucnost. Každý den jsme podnikli něco jiného
podle předem připraveného programu. Díky projektu jsem
poznal skvělé lidi z celé Evropy, na které bych jinak těžko
narazil. Ke sblížení nám hodně pomohl výlet do
Litomyšle, kde jsme byli na dvě hodiny vypuštěni
samostatně jen s mapkami. Sami jsme čelili všem
nástrahám Babylonu. Na mně, jako jedinému tuzemskému
ze skupinky, ležel úkol ostatní provést po městě. Úkolu
jsem se zhostil zodpovědně a mohu s jistotou říci, že
cizinci viděli to nejlepší z Litomyšle. Nakonec mi
nezbývá nic jiného než celý projekt kladně ohodnotit.
Vojtěch Cikán

školy. Při použití mobilního telefonu nebo tabletu mohou
návštěvníci po naskenování QR kódu či celého plakátu
sledovat videa na displeji svého zařízení.
První interaktivní evropská stezka vznikla v ZŠ TGM
Borohrádek před projektovým setkáním studentů z pěti
zemí v rámci projektu Erasmus+ s názvem Challenge! Při
setkání studenti soutěžící v mezinárodních týmech hledali
odpovědi na zadané otázky a rébusy ve videích.
Projekt je hodnocen zapojenými školami velmi pozitivně.
Vytvořená videa jsou rozmanitá, originální a netradiční
formou přibližují známé i překvapivé informace o
evropských zemích, kulturách, zvycích či stereotypech.
Věříme, že díky tomuto projektu se žáci i širší veřejnost
bude moci zábavnou formou seznamovat se životem
v jiných státech.
Zapojení žáci ZŠ TGM Borohrádek pojali tvorbu videa
zodpovědně. Místo užívání volného dne například skupina
žáků strávila Velký pátek ve škole natáčením výstupů na
kameru. Při sbírání informací a tvorbě scénáře se žáci
dozvěděli více o naší zemi a uvědomili si, že můžeme být
na svou vlast pyšní. Video o České republice je
zveřejněno na http://tv.zsboro.cz.
Michal Přibyl
Zlatý slavík
Dne 21. 4. 2016 se uskutečnil 17. ročník pěvecké soutěže
Zlatý slavík. Borohrádecké kino patřilo tento den dalšímu
ročníku pěvecké soutěže, ve které vystoupilo celkem 36
zpěváků z 1. stupně. Výkon soutěžících hodnotila
tříčlenná porota, do které usedl starosta města Mgr.
Martin Moravec, paní Ludmila Jiroušková a bývalý učitel
pan Jiří Jehlička.

Interaktivní evropská stezka
Interaktivní evropská stezka – tak zní název projektu
eTwinning, do kterého se zapojily školy z 31 evropských
zemí a jehož autorem i koordinátorem je ZŠ TGM
Borohrádek.
Úkolem žáků bylo vytvořit plakát a video v angličtině
představující jejich vlast. Každý plakát byl pak propojen

s odpovídajícím videem pomocí QR kódů a také
prostřednictvím aplikace pro tzv. rozšířenou realitu
s názvem Aurasma. Školy nyní mají přístup ke všem
plakátům a po vytisknutí je mohou vystavit v prostorách
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Výsledky 1. kategorie (1. - 2. třída)
1. místo - Pavla Chudobová
2. místo - Aneta Faltová
3. místo - Jára Bílek
Vojtěch Kaška

2. třída
2. třída
1. třída
2. třída

Výsledky 2. kategorie (3. - 5. třída)
1. místo - Ema Houštěková
2. místo - Eliška Martincová
Ondřej Molnár
3. místo - Natálie Morávková

5. třída
4. třída
5. třída
4. třída
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Porota neměla jednoduchý úkol, výsledky soutěžících
byly těsné. V průběhu soutěže zazněly lidové písničky,
písničky Z. Svěráka a J. Uhlíře, country písně, písnička

Suchého a Šlitra, přejaté písně, oblíbená píseň skupiny
Kryštof i Hašlerova Ta naše písnička česká.
V průběhu dopoledne vystoupil za doprovodu p. učitele
Vícha žák 5. třídy Ondřej Molnár, a to se svojí
saxofonovou interpretací Dvořákovy Humoresky.
Všem soutěžícím děkujeme za vystoupení a vítězům
gratulujeme!
Iva Přibylová
Dobrý den, pane Darwine!
Dne 3. 3. 2016 navštívili žáci devátých tříd Gymnázium
Dr. Emila Holuba v Holicích. Pro žáky byl připraven
program, ve kterém poznávali čtyři významné osobnosti.
Mezi tyto osobnosti patřili Dmitrij Ivanovič Mendělejev,
André-Marie Ampére, Charles Darwin a Carl Friedrich
Gauss. Program začal krátkým filmem, který si připravili
žáci gymnázia. Film nám přiblížil, jakým jazykem vědci
mluvili, kde žili a co vymysleli. Poté jsme se rozdělili do
čtyř skupin podle toho, jakou barvu víčka jsme si vytáhli.
Každá skupina začala na jiném stanovišti. Na dvou
stanovištích jsme mohli vyzkoušet různé pokusy, na
dalším stanovišti jsme si zasoutěžili a na posledním jsme
doplňovali další informace o vědcích. Program skončil
vyhlášením vítězů, kteří dostali drobné dárky.
Myslím si, že program se všem líbil.
Zuzana Stará, 9.B
Školní TV na akci Televize v televizi
Pět členů mediálního kroužku (Michal Stejskal, Simona
Tobolková, Denisa Litenová, Sára Mahutová, Dominika
Lorencová) se zúčastnilo 12. dubna 2016 v Praze na
Kavčích horách celodenního semináře Televize v televizi.
Hlavním tématem letošního semináře, určeného školním
televizním týmům ze základních a středních škol, byly
technologie a televizní technika. Tentokrát mohli účastníci
nahlédnout do zákulisí příprav vysílání letní olympiády,
dozvěděli se praktické rady, jak nejlépe využívat pro
natáčení mobilní telefony, mohli si zblízka prohlédnout
přenosovou techniku a seznámili se s využitím dronů při
natáčení reportáží.
Miroslav Koudelka
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Vicemistři z Borohrádku ve dvou kategoriích
Po úspěšném postupu z krajského finále v kin- ballu ve
dvou věkových kategoriích stála dne 13. 4. 2016 před
týmy Základní školy T. G. Masaryka zkouška náročnější –
utkat se s nejlepšími kin-ballovými družstvy z celé České
republiky a pokusit se obhájit vicemistrovský úspěch
z loňského roku nebo dokonce zvítězit. Žáci tuto událost
napjatě očekávali a tvrdě trénovali, aby ve velké sportovní
konkurenci v pražské hale TJ Chodov obstáli. Podobně

jako v loňském roce naše týmy nastoupily proti výběrům
z těch největších měst ČR jako Praha, Brno, Pardubice aj.
Turnaj zahájily oba naše celky úspěšně, zbavily se tak
nervozity a sebevědomě nastoupily do dalšího zápasu.
Mladší tým zaznamenal vítězství a v cestě za dobrým
výsledkem jim stála jen základní škola z Hradce Králové.
Starší tým však utrpěl porážku a sen o dobrém umístění se
začal rozplývat. V posledním zápase mladší nestačili na
výborně sehrané hradecké družstvo a v celkovém součtu
bodů obsadili skvělé 2. místo (minulý rok 6. místo).
Výchozí pozice do závěrečného zápasu pro náš starší tým
nebyla snadná. Aby obhájili vicemistrovský titul, museli
vyhrát ve všech třech periodách. Naši žáci zahráli
bezchybný zápas a skutečně získali maximální počet

bodů, který je posunul na celkové 2. místo. Vybojovali
jsme dvě 2. místa a mohli tak slavit největší sportovní
úspěch týmového sportu naší školy. Jsme dvojnásobnými
vicemistry republiky!
Mladší tým: Adéla Chudobová, Elen Semrádová, Anna
Haladová, Simona Tobolková, Tereza Hejná, Tomáš
Fuchsa, Libor Šrajbr, Lukáš Sazima
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Starší tým: Martin Janeček, Tomáš Moravec, Kateřina
Kubová, Nikol Marholdová, Adéla Vacková, Tomáš
Moravec, Eliška Malá, Michal Vencl, Petr Procházka
Ondřej Sitka

stejný počet bodů/. Blahopřejeme a Ondrovi děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy.

Další poděkování
Během března několik tříd naší školy navštívilo městskou
knihovnu. Děkujeme paní Sedlákové za čas, který našim
žákům věnovala, a za podporu jejich zájmu o četbu.
Iva Přibylová

S příchodem jara se všichni, ale hlavně děti, těší na výlety
na kolech. Požádali jsme pana Myšáka z autoškoly v
Kostelci nad Orlicí,aby pro naše žáky připravil přednášku
o dopravní výchově. Pan Myšák s dětmi zopakoval
dopravní značky, vybavení kola a bezpečné chování dětí
na silnici. Děti aktivně spolupracovaly a doufáme, že vše,
o čem si s panem Myšákem povídaly, využijí při svých
cyklistických vyjížďkách.

Církevní základní škola

Dopravní výchova

Návštěva knihovny - 7. 3. 2016

Ovoce do škol

Březen nás opět zavedl do knihovny. Po milém přivítání
zasvětila knihovnice - paní Sedláková žáky 1. - 5. ročníku
do knihovnických tajů a odpovídala na jejich všetečné
otázky: „Jak se knihy dostanou do knihovny? Co se stane,
když se kniha ztratí? Kolik knih je v knihovně?“ Žáci si
prohlédli obě oddělení knihovny, listovali zajímavými
knihami a někteří si mohli sami vyzkoušet elektronický
systém výpůjček knih. Mnozí odcházeli se slibem, že se
do knihovny určitě vrátí a stanou se čtenáři - klienty
borohrádecké knihovny. A to je cíl, aby se knihy staly
našimi kamarády a děti zapálenými čtenáři.

Z celostátního projektu Ovoce do škol dostávají děti
pravidelně balíček s několika kusy ovoce. Firma Beskyd

Velikonoční tvoření
18. března jsme v naší škole přivítali jaro tradičním
velikonočním tvořením. Škola se otevřela pro všechny,
kdo si chtěli uplést pomlázku, upéct mazanec, vyrobit
Fryčovice, která nám ovoce posílá, nám nabídla besedu s
dětmi o zdravé stravě a následcích nezdravého životního
stylu. Pan Ladislav Martínek děti seznámil s méně
obvyklými druhy zeleniny, vysvětlil způsoby konzervace
ovocných šťáv a po další spoustě zajímavých informací
nám připravil i ochutnávku. Moc rádi jsme přijali
nabídku na další besedu o živočišné výrobě.
CZŠ Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
papírové zajíčky, přáníčka, ozdobit si vajíčko či sádrové
srdíčko. Součástí našeho tvoření byl i každoroční jarmark.
Zde si mohli návštěvníci zakoupit nejrůznější jarní a
velikonoční dekorace, proutěná hnízdečka, vrbové
věnečky nebo nazdobené truhlíky s jarními květinami.
Všichni odcházeli se spoustou výrobků, dárečků a hlavně
s tou pravou jarní předvelikonoční náladou. Už se těšíme
na další setkání při společném tvoření.
Pythagoriáda
Náš nadaný matematik – žák 5. třídy Ondřej Sus se
probojoval do okresního kola matematické soutěže
Pythagoriáda. Zde obsadil 3. – 5. místo /soutěžící měli
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Na Velkou cenu Hodonína odjelo kvarteto zápasníků
Zápasníci se v sobotu 9. dubna 2016 zúčastnili „mega
turnaje“ - Velká cena města Hodonína. Starosta města
Hodonína, který oficiálně tento turnaj zahájil, ve svém
úvodním projevu zdůraznil, že díky počtu závodníků se
opravdu jedná o „ velkou“ cenu.
Tohoto opravdu „mega turnaje“ se zúčastnilo 314
závodníků z 35 oddílů. Pozoruhodné bylo, že tohoto
turnaje se zúčastnilo 10 států.
V této silné konkurenci se neztratili borohrádečtí
zápasníci a čtyřčlenná výprava si domů přivezla dvě
medaile.
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Ve váze do 20 kg stříbrnou medaili vyzápasil HLOUŠEK
Erik a ve váze do 25 kg bronz vybojoval SEDLÁK Jakub.

V silné konkurenci 15. závodníků obsadil ve váze do 28
kg HLOUŠEK Dominik pěkné 5. místo. Kvarteto
závodníků uzavřel svým 9. místem ve váze 25 kg ŠKOP
Filip. Trenéra potěšila hlavně bojovnost všech
borohrádeckých borců a zhodnotil tento turnaj jako
dobrou přípravu na nadcházející domácí turnaj – Velká
cena města Borohrádek.

Třetím místem a bronzovou medailí se může pochlubit
HEMELÍK Vojtěch.
V soutěži družstev potřetí v řadě zvítězila TJ Jiskra
Havlíčkův Brod, a tak nad hlavu jejich trenér mohl
vyzvednout nejen pohár pro vítěze, ale i putovní pohár, na
který přibude štítek pro vítěze ročníku 2016. Druhé místo
vybojovali závodníci TJ Sokol Hodonín a na třetí místo
vystoupal trenér TJ Sokol Hnidousy Motyčín. Těsně pod
stupni vítězů se na 4. místě umístili domácí závodníci z TJ
Sokol Borohrádek.
Touto cestou by pořadatelé chtěli poděkovat všem
sponzorům za pomoc, které si pořadatelé tohoto turnaje
velice váží. Odměnou za tuto jak materiální, tak finanční
pomoc je vyjádření trenérů z ostatních oddílů, že tento
turnaj se jim velice líbil a že příští rok opět do Borohrádku
přijedou.
Hemelík Radek

Vodácký spolek Cvak Team Borohrádek
Odemykání Tiché Orlice
V neděli 27. března 2016 jsme pořádali velikonoční

Na domácím turnaji těsně pod stupni vítězů
Diváci a příznivci sportu mohli v sobotu 16. dubna 2016
sledovat v borohrádecké sokolovně zápasnický turnaj –
Velkou cenu města Borohrádek.
Již tradiční zápasnický turnaj, který je zařazen do
sportovního kalendáře Svazu zápasu ČR, oficiálně zahájil
starosta města pan Mgr. Martin Moravec.
Odměnou pro všechny, kteří se na turnaji podíleli a to jak
po stránce organizační, tak materiální i finanční, byla
odemykání řeky. Sluníčko nám přálo a i opékání buřtů

hojná účast závodníků. Na třech žíněnkách zápasilo 186
závodníků ze 17. oddílů.
V této silné konkurenci se neztratili ani domácí mladí
sportovci a někteří díky svým výkonům stanuli na
stupních vítězů.
Na ten nejvyšší vystoupali a zlatou medaili vybojovali:
SEDLÁK Jakub, UHNAVÝ Adam, RAKOVÁ Pavla a
SEMRÁDOVÁ Elen. Stříbrnou medaili za druhé místo
vyzápasili:
ŠRÁMKOVÁ Aneta, HLOUŠEK Erik,
HEMELÍK Tomáš, ŠKOP Filip, KUBOVÁ Kateřina.
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bylo po dlouhé zimě úžasné. Účast vodáků byla
překvapivě velká, a tak panovala skvělá atmosféra.
Čištění Tiché Orlice
V neděli 17. 4. 2016 jsme se zapojili do akce „Ukliďme
Česko“, Kdy jsme s pomocí města Borohrádek uklízeli
řeku Orlici. Někdy je až nemožné, co lidi dokáží po okolí
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vyhodit. Posbírali jsme několik plastových i skleněných
lahví, nějaké pneumatiky a dokonce i starou dřevěnou
skříňku. Po cestě jsme u Splavu opékali klobásy, které
jsme dostali od města, byly opravdu výborné.
Krupková Andrea

ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
V měsíci březnu proběhlo místní a okresní kolo soutěže
žactva v Zimním pětiboji v těchto disciplínách: šplh, skok
z místa, hod na koš, člunkový běh, skok přes švihadlo po
dobu 1 minuty. Místního kola 2. března se zúčastnilo 42
závodníků s těmito výsledky:

Předškoláci dívky:

Předškoláci chlapci
Mladší žákyně I.

Mladší žáci I.

Mladší žákyně II.
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1. Lažová Nela
2. Peremská Nela
3. Lokvencová Denisa
1. Stříž Luděk
2. Nekvinda Tobiáš
1. Bojková Kristýna
2. Nekvindová Daniela
3. Janečková Zuzana
4. Homolková Pavlína
5. Kamenická Valérie
6. Konušíková Simona
7. Hermanová Natálie
1. Morávek Jan
2. Sus Richard
3. Janoušek Ondřej
4. Hloupý Vojtěch
5. Hloupý Adam
6. Krtička Andy
7. Kadrmas Jaroslav
1. Urbánková Valentýna
2. Peremská Zdena
3. Morávková Natálie
4. Novotná Lucie

5. Janečková Natálie
6. Bulíčková Natálie
7. Novotná Věra
Mladší žáci II.
1. Sazima Radek
2. Grulich Matyáš
3. Mikysa Ondřej
4. Sus Ondřej
5. Fuchsa Martin
6. Staňo Adam
Starší žákyně I.
1. Houštěková Ema
Starší žákyně II.
1. Houštěková Iva
2. Vacková Adéla
3. Mikysová Kristýna
Starší žáci II.
1. Vencl Michal
2. Stejskal Michal
3. Vaško Radek
Do okresního kola, které se konalo 5. března 2016 opět
v ZŠ TGM v Borohrádku, postoupili všichni závodníci do
pátého místa. Jak se jim v soutěži dařilo, můžete posoudit
z níže uvedených výsledků:
Předškoláci dívky
2. Peremská Nela
2. Lažová Nela
Předškoláci chlapci
1. Stříž Luděk
3. Nekvinda Tobiáš
Mladší žákyně I.
1. Nekvindová Daniela
4. Janečková Zuzana
Mladší žáci I.
1. Janoušek Ondřej
2. Morávek Jan
4. Hloupý Vojtěch
Mladší žákyně II.
3. Urbánková Valentýna
Mladší žáci II.
1. Sazima Radek
2. Mikysa Ondřej
Starší žákyně II.
1. Mikysová Kristýna
2. Vacková Adéla
4. Houštěková Iva
Starší žáci II.
1. Stejskal Michal
3. Vaško Radek

Naši závodníci, kteří se v okresním kole umístili do
čtvrtého místa, postupují do krajského finále v Hořicích
v Podkrkonoší. Přejeme jim co nejlepší umístění v této
soutěži.
Za ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
Tesárková Eva
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hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: zpravodaj@mestoborohradek.cz
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
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Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje
redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
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