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TJ Lokomotiva Borohrádek
srdečně zve na
7. SPORTOVNÍ PLES,
který se uskuteční
v pátek 29. ledna 2016 od 20 hodin

v sokolovně Borohrádek
hraje hudební skupina STREYCI
vstupné 90 Kč
předprodej a rezervace vstupenek
Radek Sazima tel. č. 604 925 582
soutěž o ceny
občerstvení zajištěno

ZŠ TGM Borohrádek
pořádá

ŠKOLNÍ PLES 2016
□ sobota 27. února 2016 od 20 hodin
□ sokolovna Borohrádek
□ k tanci a poslechu hraje kapela Tomáše Přibyla
□ občerstvení zajištěno
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek s místenkou ve školní družině
u paní Ivy Jedličkové, bližší informace na webu školy
Srdečně zvou zaměstnanci školy
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 6. 11. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Návrh Smlouvy o dílo číslo 4/2015 k rámcové smlouvě
č. 1/Borohrádek/2013 uzavřené se společností Lesní
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., se sídlem Vysoké
Chvojno, IČ: 64826121.
*Žádost JSDH na zakoupení přívěsného vozíku za osobní
automobil pro využití při mimořádných událostech dle
předložených parametrů a cenové nabídky.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
IV-12-2013993/VB/1 Borohrádek, p.č. 429/1, Město, 10
RD – kNN mezi městem Borohrádek a ČEZ Distribuce
a.s., IČ: 24729035.
*Rozpočtové opatření ve výši 404.112 Kč.
Příjem ceny Evropská jazyková cena Label 2015 částka
200.000 Kč a průtokový transfer „Rozvíjíme svoje
technické dovednosti„ částka 204.112 Kč vše pro ZŠ T.
G. Masaryka Borohrádek.
*Rozpočtové opatření ve výši 16.335 Kč na výdaje
související s poskytováním bezpečnostní služby pro
město Borohrádek.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp.
573, ulice Jiráskova. Smlouva bude uzavřena na základě
pravidel pro poskytování bydlení na dobu určitou do
24.11.2017.
*Smlouvu o pronájmu nebytového prostoru mezi městem
Borohrádek a firmou AB-TIP s.r.o., Jana Žižky 449,
Borohrádek, IČ 28815181.
*Umístění sídla Mysliveckého spolku Borohrádek a
Českého rybářského svazu, MO Borohrádek do
nemovitosti v majetku města Borohrádek na adresu
Nádražní 43, Borohrádek.
*Cenovou nabídku předloženou společností VAMAX
s.r.o. IČ: 45537381 na realizaci opravy střechy
sokolovny bez dalšího odkladu, avšak s přihlédnutím na
klimatické podmínky.
*Vyhlášení nového výběrového řízení na poskytnutí
dodavatele elektrické energie pro město Borohrádek.
*Nové platové výměry pro ředitelku MŠ Borohrádek a
ředitelku ZŠ TGM Borohrádek.
*Formulář Žádost o dotaci z rozpočtu města Borohrádek
na rok 2016 a doporučení finančního výboru, aby
žádosti na poskytování dotací pro rok 2016 byly
předloženy nejpozději do 15. ledna 2016 na příslušném
formuláři.
*Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na
hospodaření v lesích od Královéhradeckého kraje.
Zamítá
Nabídku na zapojení se do projektů „Turista v mobilu“ a
„Výlety na jedničku“
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Bere na vědomí
*Uzavření Dohody o podstoupení práv a povinností
z územního rozhodnutí mezi městem Borohrádek a ČEZ
Distribuce, a.s. na stavbu: „Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů –
lokalita Západní louka“ a postupuje projednání
zastupitelstvu města s doporučením schválit.
*Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne
19.10.2015.
*Zprávu starosty o likvidaci DSO Poorlicko.
*Zápis z 6. jednání Finančního výboru města Borohrádek.
*Informaci starosty o poradě společníků společnosti
ODEKO, s.r.o., a předpokládané navýšení ceny za svoz
a likvidaci TKO.
Výtah z usnesení rady ze dne 12. 11. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Žádost o poskytnutí dotace na výdaje JSDH obcí
Královéhradeckého kraje.
*Smlouvu
o
poskytnutí
dotace
z rozpočtu
Královéhradeckého kraje č.15JPO03-0156.
*Záměr pronájmu pozemků p.č. 523/1, 523/5, 523/12,
523/13, 523/15, 642/10, 480/1, 642/9 v k.ú. Borohrádek.
*Rozhodnutí o vyloučení uchazeče: Ing. David Karbulka,
Jaroslav 34, 534 01 z výběrového řízení na zpracování
projektové
dokumentace:
Revitalizace
budovy
sokolovny v Borohrádku, přístavba, nástavba z důvodu
neúplnosti předložené nabídky.
*Zprávu o posouzení nabídek k výběrovému řízení na
zpracování projektové dokumentace: Revitalizace
budovy sokolovny v Borohrádku, přístavba, nástavba a
návrh smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: Ing. arch.
Soběslavem Macasem, Br. Veverkových 2717, 530 02
Pardubice.
*Návrh na urychlení kroků potřebných k zahájení
zasíťování pozemků a výstavbě RD v lokalitě „Západní
louka“.
*Smlouvu o dílo číslo 5/2015 k rámcové smlouvě č.
1/Borohrádek/2013 uzavřené se společností Lesní
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., se sídlem Vysoké
Chvojno, IČ: 64826121.
Výtah z usnesení rady ze dne 1. 12. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Zápis z jednání školské komise ze dne 24.11.2015.
*Zprávu starosty o změnách při likvidaci DSO Poorlicko.
Schvaluje
*Žádost ředitelky mateřské školy o zabezpečení dětského
hřiště u MŠ, dovybavení dětského hřiště herními prvky a
vytvoření zázemí herní plochy v zadní části parku s tím,
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že konkrétní představy budou zahrnuty do rozpočtu
2016.
*Žádost na změnou užívání části pozemku p.č. 987/12
v k.ú. Borohrádek v bývalém areálu ŽPSV za účelem
umístění: Zařízení ke sběru a výkupu plochých a
obalových skleněných střepů – provozovna Borohrádek,
společnosti ENVY RECYCLING s.r.o., Zahradní
445/45, Liberec, IČ: 28723121.
*Darovací smlouvu na akci „Nejúspěšnější sportovec
Rychnovska roku 2015“ konanou 29. ledna 2016“ ve
výši 1.000 Kč s příjemcem dotace Okresní sdružení
ČUS Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1498, 516 01
Rychnov nad Kněžnou IČO: 435783.
*Plán inventur 2015, jako přílohu č. 1, ke směrnici č.
3/2011 k provádění inventarizace majetku a závazků
města Borohrádek.
*Jmenování komisí pro inventarizaci 2015, jako přílohu č.
2, k směrnici č. 3/2011 k provádění inventarizace
majetku a závazků města Borohrádek
*Přijetí podmínek a prodloužení platnosti stávající
Smlouvy o dodávkách elektřiny pro město Borohrádek
se společností ČEZ Prodej s.r.o., nejdéle však do
30.6.2015.
*Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se
společností ELEKTROWIN a.s. Michelská 300/60, 140
00 Praha 4, IČ: 27257843.
*Smlouvu o dílo č. 1A-15-04 s firmou VAMAX s.r.o. na
realizaci opravy střešních částí budovy sokolovny.
*Umístění sídla Spolku a přátel školy při ZŠ
T.G.Masaryka v budově školy na adrese ulice
T.G.Masaryka čp. 396, Borohrádek.
*JUDr. Josefa Moravce, Mgr. Davida Josku a Ing. Karla
Beka za členy komise pro otevírání obálek a výběrové
komise na správce IT služeb pro město Borohrádek.
*Záměr pronájmu pozemku p.č. 987/12 v k.ú. Borohrádek
společnosti Envy Recycling s.r.o., Zahradní 445/45
Liberec, IČ 28723121.
Zamítá
*Dodatek Smlouvy o poskytování služeb v oblasti
přenosu dat se společností Coma s.r.o. Polička na období
do 31.8.2018 z důvodu dlouhodobého smluvního vztahu
(36 měsíců) a pověřuje tajemníka dalším vyjednáváním
smluvních podmínek.
Postupuje k projednání ZM
*Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
*Záměr prodeje pozemku p.č. st. 283/2 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 386m² v k.ú. Borohrádek.
*Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek a RNDr. Jiřím
Dvořáčkem, B. Němcové 313, 517 24 Borohrádek ve
věci odkoupení pozemku p.č. 625/1 - ostatní plocha,
neplodná půda v k.ú. Borohrádek o výměře 630 m².
*Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek a Ing.
Eduardem Machkem, B. Němcové 228, 517 24
Borohrádek ve věci odkoupení pozemku p.č. 625/57 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Borohrádek o
výměře 341 m².
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*Záměr trvalého odnětí pozemků p.č. 666/22, 666/6 a
666/4 - lesních pozemků v k.ú. Borohrádek určených
k plnění funkcí lesa v ulici Partyzána Petra a pozemků
p.č. 480/14 a 480/15 – lesních pozemků v k.ú.
Borohrádek určených k plnění funkcí lesa v lokalitě u
bývalé pily, za Smetanovou ulicí.
*Žádost o vyjádření k využití předkupního práva
k pozemku p.č. 634/5 – ostatní plocha, v k.ú.
Borohrádek.
*Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Borohrádek na individuální účel nákup
autobusu pro TJ Lokomotivu Borohrádek Družstevní
486, Borohrádek 517 24 IČO: 48617032.
*Zprávu o činnosti Finančního výboru města Borohrádek
za období 2014 – 2015.
*Rozhodnutí o způsobu výběru dodavatele na dodávky
elektrické energie pro město Borohrádek.
Výpis usnesení Zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 14.12.2015
Bere na vědomí
*Výroční zprávu ZŠ T.G. Masaryka za období 2014 –
2015 s tím, že paní ředitelka předloží do nejbližšího
rozpočtu návrhy vyplývající z bodu 15 předložené
výroční zprávy.
*Zprávu o činnosti MŠ Borohrádek 2014 – 2015 2015
s tím, že paní ředitelka předloží do nejbližšího rozpočtu
návrhy vyplývající z bodu 15 předložené výroční
zprávy.
*Zápis z jednání kontrolního výboru č. 4/2015
z 16.10.2015.
*Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5/2015
z 20.10.2015.
*Zprávu o činnosti finančního výboru za období 2014 –
2015.
Schvaluje
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Eduard Machek,
Radek Hemelík, Luděk Vejr.
*Uzavření Dohody o podstoupení práv a povinností
z územního rozhodnutí mezi městem Borohrádek a ČEZ
Distribuce, a.s. na stavbu: „Technická a dopravní
infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů –
lokalita Západní louka – v rozsahu stavebního objektu
08 (Rozvody elektro NN)“.
*Zahrnutí žádostí o změnu ÚP do projednávání změny č.
2 Návrh na změnu územního plánu na pozemku p.č. 8/1
a pozemku p.č. st. 67 v k.ú. Šachov u Borohrádku.
*Záměr prodeje pozemku p.č. st. 283/2 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 386 m² v k.ú. Borohrádek.
Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku,
k němuž budou započítány náklady spojené s prodejem
(se zpracováním geometrického plánu, znaleckého
posudku, sepsáním kupní smlouvy, kolkem na vklad do
katastru nemovitostí, apod.).
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. 625/1 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Borohrádek o
výměře 630 m², který byl na základě geometrického
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plánu č. 804-97/2015 oddělen z původního pozemku p.č.
625/1 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 971 m²,
v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu podpisem.
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. 625/57 ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Borohrádek o
výměře 341 m² , který byl na základě geometrického
plánu č. 804-97/2015 oddělen z původního pozemku p.č.
625/1 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 971 m²,
v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu podpisem.
*Záměr trvalého odnětí pozemků p.č. 666/22, 666/6 a
666/4 - lesních pozemků v k.ú. Borohrádek určených
k plnění funkcí lesa v ulici Partyzána Petra a pozemků
p.č. 480/14 a 480/15 – lesních pozemků v k.ú.
Borohrádek určených k plnění funkcí lesa v lokalitě u
bývalé pily, za Smetanovou ulicí.
*Vzdání se využití předkupního práva k pozemku p.č.
634/5 – ostatní plocha, v k.ú. Borohrádek.
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. st. 558/2
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 333 m², v k.ú.
Borohrádek. Tento pozemek byl na základě
geometrického plánu č. 783-99/2014 oddělen z pozemku
p.č. st.558/2 o výměře 635 m², v k.ú. Borohrádek a
pověřuje starostu jejím podpisem
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. st. 630/1
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m², v k.ú.
Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. st. 612/2
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 359 m², v k.ú.
Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. st. 651
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202m², v k.ú.
Borohrádek, který byl na základě geometrického plánu
č. 783-99/2014 oddělen ze stávajícího pozemku p.č. st.
651 o výměře 370 m², v k.ú. Borohrádek, a pozemku
p.č.st. 652 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m²,
který byl oddělen na základě geometrického plánu č.
783-99/2014 ze stávajícího pozemku p.č st. 652
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 388 m² a pověřuje
starostu jejím podpisem
*Kupní smlouvu ve věci prodeje pozemku p.č. st. 929
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m², v k.ú.
Borohrádek a pověřuje starostu jejím podpisem.
*Ing. Eduarda Machka jako určeného zastupitele pro
pořizování změny č. 2 územního plánu města
Borohrádek.
*Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 města Borohrádek o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v předloženém znění.
*Termín pro podávání návrhů na sestavení rozpočtu města
na rok 2016 do 31.01.2016.
*Rozpočtové provizorium pro rok 2016 podle „Pravidel
pro hospodaření s finančními prostředky města
Borohrádek v období rozpočtového provizoria“ viz
příloha k bodu 25.
*Návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Borohrádek pro TJ Lokomotivu
Borohrádek, Družstevní 486, Borohrádek 517 24 IČO:
48617032 na individuální účel nákup autobusu a
pověřuje starostu podpisem. Celková částka dotace činí
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250.000,- Kč. Výdaje na poskytnutí dotace budou
zapracovány v RO č. 23.
*Rozpočtové opatření č. 23 – narovnání rozpočtu 2015 a
zároveň pověřuje správce rozpočtu provést rozpočtové
změny s tím, že RM a ZM budou s provedeným
opatřeními podrobně seznámeni na nejbližším zasedání.
*Zrušení usnesení číslo 421/2014 přijaté Zastupitelstvem
města dne 28. 7. 2014 a proces zadání změny číslo 2
Územního plánu sídelního útvaru Borohrádek vrací na
začátek.
*Vyhlášení 31. března 2016 jako termín pro podávání
návrhů oprávněných subjektů na změny Územního
plánu sídelního útvaru Borohrádek.
*Orientační cenu zasíťovaných stavebních pozemků
v lokalitě Západní louka, za kterou se budou nabízet
občanům na 650,- Kč za m2.
*Zrušení Dobrovolného svazku obcí Poorlicko, se sídlem
Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O., IČ 48614181
ke dni 31.12.2015 a pověřuje starostu města hlasováním
o zrušení na jednání Shromáždění starostů.
*Zastupitelstvo města rozhodlo, že pokud nebude
Dobrovolný svazek obcí Poorlicko, se sídlem Na
Výsluní 275, 517 22 Albrechtice n. O., IČ 48614181,
zrušen ke dni 31.12.2015, město Borohrádek, v souladu
se stanovami svazku, čl. XVI, odst. 2, z DSO Poorlicko
vystoupí ke dni 31.03.2016.
*Způsob výběru dodavatele na dodávky elektřiny pro
město Borohrádek a jím zřizované příspěvkové na
období 12 měsíců ( 2016 – 2017 ) a to způsobem
výběrového řízení a pověřuje radu města vypracováním
příslušných zadávacích podmínek pro výběr dodavatele
do termínu 30.6.2016.
Zamítá
*Protinávrh, aby zápis kontrolního výboru č. 5/2015 ze
dne 20.10.2015 byl vzatý na vědomí s výhradou.
*1. Protinávrh na stanovení maximální ceny pozemků pro
budoucí zájemce v lokalitě Západní louka až po
vypracování znaleckého posudku na zasíťování
pozemků.
*Protinávrh na způsob výběru dodavatele dodávky
elektřiny pro město Borohrádek způsobem elektronické
aukce.
STAROSTA INFORMUJE
□RM schválila žádosti o umístění
sídla Českého rybářského svazu,
z.s., místní organizace Borohrádek
a
Mysliveckého
spolku
Borohrádek
do
nemovitosti
v majetku města Borohrádek na
adrese Klubu důchodců v ulici
Nádražní 43. Důvodem požadavku
obou subjektů byla platnost
nového občanského zákoníku a
s ním spojená povinná změna
Stanov, kde je nutno uvést sídlo
spolku. Jelikož rybáři a myslivci nemají ve svém
majetku vhodnou nemovitost a veškerou práci a agendu
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vyřizují její statutární zástupci ze svých bytů a na
soukromých adresách, bylo žádosti kladně vyhověno.
RM dále schválila umístění sídla Spolku a přátel školy
při ZŠ T.G. Masaryka v budově školy na adrese T.G.
Masaryka 396, Borohrádek.
□Městu Borohrádek se podařilo bezplatně získat 400 tun
hrubého kameniva, které bude v jarních měsících
použito k opravě lesních cest v městských lesích
(lokalitách Lány a Studenec). Na konci roku 2015, byly
tyto cesty strženy, srovnány grejdrem, byly položeny
odvodňovací trubky a provedeno prohloubení příkopů.
□Po 22 letech existence byl ke dni 31.12.2015 zrušen
Dobrovolný svazek obcí Poorlicko, jehož členem bylo i
město Borohrádek. Tomuto závažnému rozhodnutí
předcházelo několik konkrétních událostí, které vyústily
až ve výše uvedené rozhodnutí. Bohužel o prospěšnosti
a užitečnosti fungování tohoto DSO nebyli přesvědčeni
všichni zástupci členských měst a obcí, a proto tato
forma spolupráce takto neslavně zanikla. Město
Borohrádek však i nadále zůstává členem Dobrovolného
svazku Tichá Orlice, jenž byl založen za účelem správy
sdružených vodovodů a kanalizací a spolupráce
členských obcí ve všech odvětvích.
□Na jednání valné hromady společnosti ODEKO, s.r.o.
byla předložena všem společníkům kalkulace ceny za
sběr a uložení směsného komunálního odpadu pro rok
2016. Nově, a jistě spravedlivěji, bude cena rozdělena na
dvě části, a to režijní část, která bude v tomto roce
fakturována na občana ve výši 568,30 Kč včetně DPH.
Ve druhé části budou fakturovány skutečně svezené tuny
odpadu v jednotlivých obcích za cenu fakturovanou
společností Marius Pedersen, která v současné době činí
1239,- Kč za uložení jedné tuny směsného odpadu.
K této ceně bude připočtena 15% DPH. Cena za uložení
tuny směsného komunálního odpadu na překládací
stanici pro smluvní partnery činí 1825 Kč, pro
nesmluvní partnery 1865 Kč bez DPH. Přestože tímto
systémem dojde pravděpodobně k navýšení nákladů
našeho města, schválilo ZM na svém 8. jednání dne
14.12.2015 ponechání stanovené výše místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na loňské výši poplatku, tedy 550 Kč na občana. Aby
k navyšování poplatku nedocházelo i v dalších letech, je
potřeba součinnosti a snahy nás všech. Právě my občané
města Borohrádek můžeme výrazně ovlivňovat
účtovanou cenu, a to nižší produkcí komunálního
odpadu, které lze dosáhnout co nejpečlivějším tříděním.
Město ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s.
připravuje úpravu a doplnění sběrných míst, zvony
chceme nahradit plastovými odklápěcími kontejnery,
které nám umožní uložit i odpad objemnějšího
charakteru. Věřím, že i nově nabyté kompostéry,
velkoobjemové kontejnery či štěpkovač pomohou snížit
obsah bioodpadů v našich popelnicích, kam rozhodně
nepatří. Obce a města jsou podle zákona o odpadech
původcem komunálních odpadů, kterými jsou nejen
odpady odkládané občany do „klasických“ popelnic a
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kontejnerů, ale rovněž odpady, které pochází
z normálního chodu obce. Proto se město rozhodlo
vybudovat sběrné místo v areálu bývalého závodu
ŽPSV. Zde bude umožněno našim občanům bezplatné
ukládání odpadů různých kategorií. Věřím, že
společným úsilím, snahou a morální odpovědností za
lepší životní prostředí dokážeme produkci komunálního
odpadu v našem městě výrazně snížit.
□Ceny vodného a stočného pro rok 2016, vyhlášené
zástupci měst a obcí (svazků obcí) po dohodě
s provozovatelem, firmou AQUA SERVIS, a. s.,
zůstávají na úrovni ceny roku 2015 tj. vodné 40,60 Kč
a stočné 40,40 Kč vč. DPH.
□RM schválila na základě podkladů z komise pro
monitoring provozní bezpečnosti stromů cenovou
nabídku na provedení asanace rizikových stromů
v místní části Šachov, u nichž byla zjištěna infekce
dřevomorem kořenovým. Dřevomor kořenový, neboli
spálenka skořepatá, je patogenní houba, která rozkládá
dřevo především listnaných stromů.
□RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace: „Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ
Borohrádek, včetně bezbariérového přístupu“, s firmou
BIM Projekty. Většina finančních prostředků na tuto
opravu by měla být hrazena z dotace Královehradeckého
kraje. V případě schválení dotace bude rekonstrukce
probíhat již v průběhu tohoto roku.
□Na půlnoční mši svaté dne 24.12.2015 se ve
farním kostele sv. Michaela, Archanděla v Borohrádku
poprvé rozezněly opravené varhany. Několik fotografií
z této akce a zrekonstruovaných varhan najdete i na
webových stránkách města.
□Na základě vyhlášené výzvy byla do 15.ledna 2016 dána
možnost právnickým osobám, zažádat o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Borohrádek na rok 2016.
Rozpočet pro rok 2016 je ve fázi přípravy a ZM
schválilo termín pro podávání návrhů na jeho sestavení
do 31.1.2016. Do této doby má každý zastupitel
připravit a předložit své návrhy a priority. I vy občané
tak můžete oslovit své zastupitele, radní, předsedy
komisí, ředitele příspěvkových organizací. Vaše podněty
a připomínky rádi do projednávání rozpočtu zařadíme.
Všichni máme zájem dál rozvíjet naše město, aby se
nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj
volný čas a náš veřejný a společenský život byl naplněn.
Vážení spoluobčané, stojíme na prahu roku 2016, který,
jak doufám, obohatí naše životy o nová poznání, o spoustu
příjemných chvil, ale především posune s naším
přispěním rozvoj města Borohrádek o další krůček dál.
Myslím, že člověk by měl jít do nového roku s elánem a
optimismem, vytknout si nové cíle a vzít si ponaučení
z neúspěchů uplynulého roku. Přeji Vám v novém roce
pevné zdraví, mnoho štěstí, nezlomnou vůli k dosažení
vytyčených cílů a splnění alespoň některých tajných přání
a nadějí. Nám všem přeji co nejvíce vzájemného
porozumění.
Váš starosta Mgr. Martin Moravec
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Obecně závazná vyhláška města Borohrádek č. 1/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
14. prosince 2015 usnesením č. 878/2015/MUBK usneslo
vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

1)

2)

3)

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad1 (dále jen
„správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:2
a) fyzická osoba
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.3
________________________________
1
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních
poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
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4)

5)

6)

1)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
Povinnost ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti splní poplatník nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu vznikla poplatková povinnost a současně doloží
případnou existenci skutečností zakládajících osvobození
nebo úlevu od poplatkové povinnosti dle článku 6 této
vyhlášky.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také popisné nebo evidenční číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li
stavba nebo dům označena popisným nebo evidenčním
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je
poplatník povinen ohlásit popisné nebo orientační číslo
stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou očíslovány.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.5
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 550 Kč a je tvořena:
a) částkou ve výši 250 Kč za kalendářní rok a
b) částkou ve výši 300 Kč za kalendářní rok stanovenou
na základě skutečných nákladů města Borohrádek za
předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za předcházející kalendářní rok
2014 činily 1.489.407 Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 1.489.407 Kč děleno 2.159 (počet poplatníků, z
toho 2.101 poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky + 58 počet staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 689 Kč
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1
písm. b) obecně závazné vyhlášky ve výši 300 Kč.
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6
odst. 1 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.6
________________________________________
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§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14 a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školního zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby
se zdravotním postižením na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby
nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněného bydlení.
4
5

2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) poplatník dle čl. 2. odst. 1, který v daném
kalendářním roce pobývá v zahraničí po dobu 6
měsíců po sobě jdoucích a více a pokud tuto
skutečnost doloží.
b) poplatník dle čl. 2, odst. 1 po dobu výkonu trestu
odnětí svobody a vazby, pokud tuto skutečnost
prokazatelně doloží,
c) od poplatku dle čl. 2 odst. 1 písm. b) jsou osvobozeni
poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a), kteří mají zároveň
na území města Borohrádek ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci
d) poplatník dle čl. 2, odst. 1, jehož místem trvalého
pobytu je sídlo ohlašovny, tj. Městský úřad
Borohrádek, Husova čp. 240, Borohrádek, v obci se
prokazatelně nezdržuje a jeho skutečný pobyt není
znám.
3) Úleva se poskytuje:
poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) na adrese:
a) Borohrádek, Králka 46
b) Borohrádek, Hájovna 128
c) Borohrádek, Skalka 205
d) Borohrádek, Strážní domek 222
ve výši 350 Kč ze sazby poplatku.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
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2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a
byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení
jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Borohrádek č.
2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 11. 2012
2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
_________________________________________________

Informační servis městského úřadu
Zpráva o realizaci projektu,
spolufinancovaného z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
Budova sokolovny v Borohrádku (základní kámen
položen v roce 1930) je ukázkou kvalitní provinční
funkcionalistické architektury vybudované na podporu
sokolského hnutí v období první republiky a dosud
neodmyslitelně patří mezi významné stavby na území
města. Svou kapacitou a vnitřním prostorovým
uspořádáním je to objekt určený pro pořádání kulturně i
sportovně společenských akcí, tak jak to vždy v minulosti
bylo.
V nedávné době se však vlivem zhoršujícího se stavebně
technického stavu budovy tyto akce pořádaly stále méně,
neboť se ne vždy pořadatelům podařilo pro účinkující a
návštěvníky akcí zajistit dostatečně odpovídající
podmínky. Z těchto důvodů se zástupci města Borohrádek
začali zajímat o možnost získání budovy do svého
vlastnictví, což se po poměrně vleklých jednáních
v závěru roku 2014 podařilo. Převzetím budovy na sebe
město vzalo velký závazek, neboť z odborného stavebně
technického posouzení budovy vyplynulo, že uvedení
objektu do stavu kdy bude splňovat alespoň základní
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funkce nižšího standardu obdobných zařízení, bude
vyžadovat nemalé investice nového vlastníka.
Prvořadým úkolem tedy bylo odstranění havarijního stavu
budovy sokolovny po předešlém majiteli a zajištění
stavebně technických a provozních podmínek pro
možnost využívaní všech prostor budovy k sportovním a
kulturním aktivitám občana města. S ohledem na
skutečnost, že toto rozhodnutí nastalo v závěru roku a
v rozpočtu nebylo pro tento účel dostatečné množství
finančních prostředků, hledali zástupci města možnosti
dotační finanční podpory na realizaci akce.
Na základě žádosti podané na Odbor regionálního
rozvoje, grantů a dotací Kralovéhradeckého kraje se
podařilo získat prostředky pro zahájení prací na odstranění
havarijního stavu budovy.
Jedná se o dotaci na realizaci projektu Sokolovna
Borohrádek číslo: RG/2015/26 ve výši 1 400 000 Kč,
jejímž příjemcem je město Borohrádek a poskytovatelem
výše uvedený Královéhradecký kraj.
Díky tomuto spolufinancování se podařilo do závěru roku
2015 zrealizovat poměrně rozsáhlý soubor prací.
Jedním ze zásadních opatření bylo třeba zabránit
pronikání vody některými střešními konstrukcemi do
stavebních částí pláště budovy. Sanace a části nových
střešních krytin zamezí dalším postupujícím škodám.
Velmi závažným a až životu nebezpečným problémem
byla opadávající omítka stropu. Stropní konstrukce byla

stanoveny zadávací podmínky pro vytvoření projektové
dokumentace na „Revitalizaci sokolovny“, která se stává
zásadním dokumentem k realizaci stavebních a
technologických činností k obnově původní funkce celé
budovy.
Zdeněk Cablk

Změna územního plánu
Zastupitelstvo města na svém posledním jednání
14.12.2015 zrušilo zadání změny č. 2 územního plánu
(ÚP) města Borohrádek a vrátilo proces projednávání
změny číslo 2 ÚP na začátek.
Zastupitelstvo dále stanovilo 31. březen 2016 jako termín
pro podávání nových návrhů změn ÚP. Všechny
doposud podané návrhy budou znovu zařazeny do
projednávání a nemusíte je podávat znovu. V této
souvislosti uspořádáme informační semináře v místním
kině, a to v úterý 26. ledna 2016 a v úterý 9. února 2016
vždy od 18 hodin.
Další informace naleznete na webových stránkách města –
záložka Město, volba Rozvoj města
Ing. Eduard Machek,
zastupitel určený pro pořízení změny č. 2 ÚP

REVITALIZACE ZELENĚ V BOROHRÁDKU

Číslo projektu:
CZ.1.02/6.5.00/13.21831
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR

na základě statických posouzení opatřena mechanickou
zábranou v podobě instalované záchytné sítě, která se
stala jakousi přirozenou součástí vnitřního prostoru haly.
Mrazem a zanedbanou údržbou poškozené vodovodní
rozvody a sanitární vybavení sociálních zařízení byly
uvedeny do funkčního stavu spolu s kanalizačními
systémy, které byly v době převzetí budovy rovněž vlivem
zanedbané údržby mimo provoz. Nevyhovující stav
elektrorozvodů, rozvaděčů a osvětlení jednotlivých
prostor si vyžádal dílčí výměny instalací a výměnu
světelných zdrojů včetně nouzového osvětlení a
souvisejících revizí. V prostorách šaten a podia bylo nutno
z bezpečnostního hlediska opatřit podlahy novou
podlahovou krytinou. Dále byly provedeny dílčí výmalby
a natěračské práce vstupních prostor, šaten a podia.
Pro další nutná opatření k vytvoření standardních
podmínek budoucího využívání budovy sokolovny byly
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Projekt Revitalizace zeleně v Borohrádku navazuje na
koncepci celkové regenerace zeleně z předchozích let.
V rámci ní byla provedena jednodušší a méně nákladná
opatření, která byla limitována finančními možnostmi
města Borohrádek.
Hlavním cílem výše uvedeného projektu bylo zkvalitnění
stavu městské zeleně, její regenerace a založení nové
zeleně, obnova městského parku a doplnění uliční zeleně
podél vybraných komunikací v Borohrádku.
Projekt se týká několika lokalit - ulic Nádražní, Čechova,
parku za městským úřadem a lokality Zámlýní
v Borohrádku.
Ulice Nádražní a Čechova jsou v rámci města
exponovanými komunikacemi, využívanými zejména jako
pěší trasy spojující vlakové nádraží s centrem. Zeleň
v Nádražní ulici tvořilo stromořadí více či méně
poškozených lip, část stromů byla v havarijním stavu.
V ulici Čechova již byly silně poškozené stromy
vykáceny a ulice byla prakticky bez zeleně.
V ulici Nádražní byly lípy po pravé straně (směrem
k nádraží ČD) odstraněny a místo nich vysázeny stromy
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nové. U lip po straně levé byl proveden (mimo tento
projekt, na náklady města) bezpečnostní a zdravotní řez.
Nová výsadba na této straně komunikace bude
v budoucnu realizována až se společnou úpravou
chodníku. Lípy před nádražní budovou (u bývalého areálu
dřevařských závodů) byly dosázeny.
V Čechově ulici byly odfrézovány stávající pařezy a
provedena nová výsadba stromů a obnoveno původní
stromořadí.

Zakázku realizovala v letech 2014 – 2015 firma Jindřich
Pražák ze Žďáru nad Orlicí.
Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 073 420 Kč,
z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 751 394 Kč
(70%), příspěvek Státního fondu životního prostředí ČR
53 671 (5%) a příspěvek města Borohrádek 268 355 Kč
(25%).
Borohrádek, listopad 2015
Ing. Jana Machková, Ing. Petr Kliment, MÚ Borohrádek

Jasan v Koutě

V lokalitě Zámlýní podél nově zhotoveného chodníku
bylo v rámci projektu provedeno ošetření vzrostlých
stromů a dosázeno stromořadí.
V navazující louce směrem k Tiché Orlici bylo vysázeno
několik kusů dřevin.
V parku za městským úřadem byly odstraněny
nebezpečné a nestabilní dřeviny, provedeno čištění od

náletů, stávající perspektivní stromy byly odborně
ošetřeny, byla provedena dosadba chybějící zeleně a
izolační zeleně a založení trávníkových ploch. Na
náklady města byl odstraněn starý zahradní domek,
betonové brouzdaliště a vybudována páteřní mlatová cesta
se zálivy pro lavičky. Do tělesa cesty bylo uloženo vedení
pro veřejné osvětlení a rozvody vody na zalévání.
Projekt byl spolufinancován za podpory Operačního
programu životního prostředí Prioritní osa 6 –
Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory
6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
Projekt zpracovala Ing. Jarmila Hrůzová ve spolupráci
s Ing. Renatou Mlejnkovou a Ing. Zuzanou Baladovou.
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Dne 21. ledna loňského roku místní spoluobčané sepsali
petici za opětovné posouzení zdravotního stavu jasanu
ztepilého rostoucím v lokalitě Kout. Město Borohrádek
objednalo soudně znalecký posudek u znalce z oboru
arboristika pana Ing. Františka J. Froli. Závěrem soudně
znaleckého posudku je
řečeno,
že
strom
nevykazuje
charakteristiky a s tím
stupeň
provozní
bezpečnosti, který by
vedl k bezprostřednímu
skácení. Strom lze
ponechat na stanovišti
minimálně 3-5 let za
trvalého monitorování
jeho zdravotního stavu.
Znalec dále naznačuje,
že vzhledem ke stáří
stromu, jeho kulturní a
estetické hodnotě by
mohl být vyhlášen za
památný strom.
Na základě soudně
znaleckého
posudku
MěÚ Borohrádek 23.
března podal návrh na
MěÚ Týniště nad Orlicí, oddělení životního prostředí, na
prohlášení stromu za památný. Městský úřad Týniště
zahájil řízení 17. června a 18. září vydal usnesení, které
celé řízení zastavuje. Důvodem pro zastavení řízení je
nesouhlas dotčených vlastníků na vytvoření ochranného
pásma památného stromu, též soudně znalecký posudek
hodnotí budoucnost stromu na stanovišti z dlouhodobého
hlediska neperspektivní. Problémové je i umístění
dotčeného stromu uprostřed zástavby rodinných domů,
parkoviště a blízko zdravotního střediska, kde se
předpokládá značný pohyb osob, tato skutečnost
zabraňuje zajištění přirozeného postupného dožití stromu.
Ochrana stromu v tomto případě je dostatečně zajištěna na
základě zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny. Strom bude zatím ponechán na stanovišti s tím, že
bude pravidelně monitorován a při zhoršení zdravotního
stavu ho bude nutno preventivně skácet.
Ing. Petr Kliment
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Společnost ODEKO s. r. o. informuje
Nakládání
s odpady
tvoří v dnešní době
rozvinutý
logistický
systém,
jehož
základními součástmi
jsou
shromažďování,
sběr, výkup, třídění,
přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadu.
Svozová společnost ODEKO s. r. o. sváží směsné
komunální odpady na překládací stanici v Albrechticích
nad Orlicí, odkud je odvážen oprávněnou osobou
k využití, event. odstranění. V současné době je na odvoz
směsného komunálního odpadu využívána dlouhodobě
společnost Marius Pedersen a. s. a odpad k. č. 200301 je
ukládán na skládce v Křivicích. Využitelné složky jsou
sváženy společností ODEKO s. r. o. a jsou následně
předávány oprávněným osobám k dalšímu využití.
Svoz nebezpečných složek komunálních odpadů a zpětný
odběr elektroodpadu zajišťuje společnost EKOPART s. r.
o., Vamberk. Překládací stanici odpadů v Albrechticích
nad Orlicí a kompostárnu bioodpadů v Lípě nad Orlicí
provozuje společnost ODEKO s. r. o. a je jejím
vlastníkem.
Zaměřujeme se na zkvalitnění odděleného sběru
komunálních odpadů na území svozové oblasti

společnosti, proto společnost využila projektu, který si
kladl za cíl dovybavit naši společnost moderními
kontejnery pro shromažďování odpadů a opravit zpevněný
povrch plochy určené pro provoz centrálního sběrného
dvora. Realizace projektu přispěje ke zkvalitnění služeb
v odpadovém hospodářství v dané oblasti, naplnění
závazků daných Plánem odpadového hospodářství ČR a
Plánem odpadového hospodářství Královéhradeckého
kraje.
Společnost ODEKO s. r. o. otevírá centrální sběrný dvůr.
Provozní doba bude v zimních měsících ve stejných
dnech, jako je stanovena provozní doba překládací
stanice, tzn. PO – ST 7:00 – 15:00 h, ČT 7:00 – 16:00 h,
PÁ 7:00 – 14:00 h. V letních měsících předpokládáme
doplnění provozní doby o SO 9:00 – 11:00 h. Vlastníky
společnosti ODEKO s. r. o. jsou Město Holice, Město
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Týniště nad Orlici, Město Borohrádek, Obec Albrechtice
nad Orlici, Obec Lípa nad Orlicí, Obec Nová Ves, Obec
Bolehošť, Obec Žďár nad Orlici, Obec Čermná nad Orlici
a Město Horní Jelení, proto se primárně předpokládá
provoz centrálního sběrného dvora jako zázemí pro
občany společníků a servis pro sběrné dvory a sběrná
místa okolních měst, samozřejmě jej mohou využít i
obyvatelé okolních obcí.
Území svozové oblasti
společnosti ODEKO s. r. o., co se týče odpadového
hospodářství, je napojeno na společnost ODEKO s. r. o. a
využívá jeho služeb. Celkový počet obyvatel, kteří budou
moci využívat přímo či zprostředkovaně moderní provoz
centrálního sběrného dvora, je cca 30 tis. obyvatel (počet
obyvatel na území obcí, kde je nakládáno s komunálním a
separovaným odpadem ve vzdálenosti cca do 15 km).
Obce a města jsou podle zákona o odpadech původcem
komunálních odpadů, kterými jsou nejen odpady
odkládané občany do „klasických“ popelnic a kontejnerů,
ale rovněž odpady, které pochází z normálního chodu
obce. Proto se naše společnost rozhodla pro sběr
separovaných složek komunálních odpadů (plasty, sklo,
papír, nápojové kartony, velkoobjemové odpady, kovy,
nebezpečné odpady, bioodpady) ve sběrném dvoře.
Konkrétně mohou občané na sběrný dvůr odevzdat
následující odpady.
Seznam odpadů povolených v zařízení sběrný dvůr odpadů
Odpady kategorie „O“ – ostatní odpadní plasty (kromě
obalů), agrochemické odpady, suroviny nevhodné ke
spotřebě nebo zpracování, odpady z destilace lihovin,
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování, odpady z
kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer,
plastomer), odpady ze zpracování textilních vláken, jiné
odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod
číslem 08 01 17, plastové hobliny a třísky, upotřebené
brusné materiály a nástroje, papírové a lepenkové obaly,
plastové obaly, dřevěné obaly, kovové obaly, kompozitní
obaly, směsné obaly, skleněné obaly, železo a ocel,
zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503, vytěžená
hlušina neuvedená pod číslem 170505, štěrk ze
železničního svršku neuvedený pod číslem 170507,
izolační materiály neuvedené pod čísly 160601 a 160603,
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
170901,170902 a 170903, nerosty (např. písek, kameny),
papír, sklo, oděvy, textilní materiály, jedlý tuk a olej,
barvy, lepidla a pryskyřice, nepoužitelná léčiva, baterie a
akumulátory, vyřazené elektronické a elektrické zařízení,
dřevo neuvedené pod číslem 200137, plasty, kovy,
biologicky rozložitelné odpady, zemina a kameny, směsný
domovní odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, objemný
odpad
Odpady kategorie „N“ – nebezpečný – odpadní barva a
látky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky, jiné motorové, převodové a mazací
oleje, motorová nafta, benzín, nechlorované emulze, jiná
rozpouštědla a směsi rozpouštědel, plastové obaly,
dřevěné obaly, kovové obaly, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami
znečištěné, absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy, olejové filtry, součástky
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obsahující rtuť, brzdové kapaliny, nemrznoucí kapaliny
obsahující nebezpečné látky, olověné akumulátory, niklkadmiové baterie a akumulátory, odpady obsahující ropné
látky, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, vyřazená
zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, olej a tuk
neuvedený pod číslem 200125, barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty obsahující nebezpečné látky, baterie a
akumulátory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení,
dřevo obsahující nebezpečné látky.
V zájmu všech obcí a jejich obyvatel by měla být co
nejmenší
produkce
komunálního
odpadu
a
z vyprodukovaného odpadu co nejvíce odpadu vytřídit.
Bylo zapotřebí zajistit odpovídající prostor a sběrné
nádoby. Modernizací areálu překládací stanice odpadů byl
vytvořen komplexní sběrný dvůr, zvýšena stávající
kapacita sběrného dvora, byly pořízeny můstkové váhy,
zastřešené velkoobjemové kontejnery ABROLL a opraven
zpevněný povrch na manipulační ploše sběrného dvora.
Ostatní technické zázemí jako příjezdová a manipulační
plocha, kancelář a sociální zařízení pro obsluhu,
přejezdová váha bude využíváno společně s provozem
překládací stanice odpadů ve stejném areálu.
V tuto chvíli je již vydáno rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, ve věci udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru nebo výkupu, využívání a odstraňování
odpadů a s jeho provozním řádem – „Překládací stanice a
sběrný dvůr odpadů Albrechtice nad Orlicí“.
Naší prioritou je spokojený zákazník. Naše dlouholeté
zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby.
Preferujeme individuální přístup, a proto se plně
orientujeme na potřeby a požadavky každého zákazníka.
Pokud budete mít jakékoliv připomínky, nebo nápady jak
zlepšit činnost společnosti, neváhejte a kontaktujte nás.
Informační oddělení společnosti Odeko s. r. o.,
Týniště nad Orlicí www.odeko.cz

Rekonstrukce silnice
„II/305 Albrechtice nad Orlicí – Borohrádek“
Vážení občané města Borohrádek a jeho okolí.
Jako gestor pro oblast dopravy jsem velmi rád, že Vám
mohu podat dobrou zprávu: Že cestování mezi
Borohrádkem a Albrechticemi se zlepší a to díky
připravené rekonstrukci této, Vám dobře známé krajské
silnice.
Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce havarijního
stavu silnice II/305 v úseku Albrechtice nad Orlici –
Borohrádek včetně opravy silničních mostů ev. č. 305-009
a ev. č. 305-010 a některých propustků je již vypsáno.
Začátek úseku je na silnici II/305 od křižovatky se silnicí
III/3051 v obci Albrechtice nad Orlicí, konec úseku je
v místě křižovatky I/36 v obci Borohrádek. Celková délka
rekonstrukce je 6,231 km.
Stavba bude rozdělena na 2 části a to tak, že v roce 2016
bude realizován úsek v délce 3,574 km od obce
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Albrechtice nad Orlicí po průtah obcí Žďár nad Orlicí,
včetně opravy dvou mostů.
V roce 2017 bude realizován zbytek úseku v délce 2,657
km, tj. extravilán a intravilán města Borohrádek. Zakázka
bude realizována v návaznosti na realizaci přechodů,
rekonstrukci kanalizace, chodníků a veřejného osvětlení,
kde jsou však investorem dotčené obce, tedy i město
Borohrádek.
Financování rekonstrukce komunikace se předpokládá
z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
Královéhradecký kraj zajistí spolufinancování.
Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky je v květnu
2016 (16.5.2016) a termín dokončení v říjnu 2017.
Maximální cena plnění zakázky je ve výši 72 042 678,90
Kč bez DPH.
Realizací uvedené rekonstrukce bude zajištěn daleko vyšší
komfort v dopravní obslužnosti dotčených obcí, ale
výrazně se zvýší i bezpečnost dopravy na celém úseku.
S úctou
Karel Janeček,
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

Knihovna Borohrádek
Pro dospělé:
Keleová-Vasilková Táňa
Murakami Haruki
Davouze Marta
Connelly Michael
Nesbo Jo
Hawkins Paula
Prowseová Amanda
Rajchman Chil Meyer
Váňová Magda
O’Tolle Pavlína
Pro děti:
Uhlířová Jana

Wilsonová Jacqueline
Green John a kol.
Štíplová Ljuba a kol.
Březinová Ivona
Kosková Třísková Lenka

Co to bude?
Muži, kteří nemají ženy
Vypadni z mýho života
Zrušený rozsudek
Půlnoční slunce
Dívka ve vlaku
Z lásky k vám
Útěk z Treblinky
Herečka
Čas Robinsonů

Jak mašinka Růženka
s Mydlifouskem
zachránili vánoční poštu
Hvězdička
Sněží, sněží …
Zábavné příběhy
Čtyřlístku
Žofinka Ofinka
Ondráškova abeceda

Výpůjční leden - únor 2016
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
23.01. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
24.01. MDDr. Faltisová Kristýna 734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
30.01. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
31.01. MUDr. Kašparová Dagmar 602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
06.02. MUDr. Havlová Marie
494 539 225
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
07.02. MUDr. Kašková Kateřina 494 596 174
Kvasiny 145
13.02. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
14.02. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
20.02. MUDr. Malátková Ludmila 494 515 696
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
21.02. MUDr. Miřejovská Dagmar 494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
27.02. MDDr. Motyčka Martin 775 224 093
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
28.02. MUDr. Nentvichová Eva 494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
05.03. MDDr. Olivíková Petra 734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
06.03. MDDr. Pavlová Simona 494 595 292
zdr. Středisko Rokytnice v Orlických horách
12.03. MUDr. Hlavsová Lenka 494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
13.03. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
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. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
27.03. MUDr. Seidlová Zdenka 494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
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Klub důchodců Borohrádek
Vážení občané města Borohrádku,
jistě je vám známo, že v našem městě již mnoho let
působí Klub důchodců, organizace, která svojí činností
přispívá ke zlepšení a zkvalitnění života jeho občanůseniorů. Dovolte mi, abych vás jménem výboru Klubu
důchodců v Borohrádku seznámil s jeho činností za rok
2015.
Členskou základnu tvoří celkem 78 seniorů, z toho většina
jsou ženy.
Naši členové se pravidelně schází ve své klubovně jednou
týdně a to vždy ve čtvrtek v odpolední době mimo měsíců
července a srpna. V těchto dvou měsících někteří z nich
pořádají cyklistické a pěší vycházky po našem nádherném
okolí. Ostatní se věnují svým rodinám a využívají tak
nádherných a příjemných letních dnů. Na schůzkách v
klubu se projednávají veškeré organizační záležitosti a ve
zbytku času vždy následuje volná diskuse a zábava členů.
Tato setkání jsou pro všestranné zájmy ode všech členů
velmi kladně hodnocena. Výbor našeho klubu je
čtyřčlenný a tvoří ho Hana Pírková jako předseda a členy
jsou Irena Matějíčková, Marie Michalíčková a Josef
Karásek. Jako členky revizní komise byly zvoleny Marie
Majáková a Marie Marková.
Výše uvedená činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil a nakonec se
uskutečnilo i několik dalších akcí pro zpestření našeho
seniorského života.
Nový rok 2015 jsme oslavili 8. ledna, a to setkáním našich
členů v prostorách místního kina, které jsme si zpestřili
vyprávěním a vzpomínáním na uplynulý rok a vánoční
svátky. Také se tančilo a to za hudebního doprovodu naší
osvědčené hudební skupiny Luděk Černý a Jiří Jehlička.
Nedílnou součástí naší činnosti je organizování
poznávacích autobusových zájezdů a to hlavně díky
finančním prostředkům, které nám jsou poskytovány
Městským úřadem v Borohrádku. Za to mu patří vřelý dík.
Rovněž kladně hodnotíme i vstřícnost kompetentních
pracovníků městského úřadu při kladném vyřízení našeho
požadavku na zapůjčování prostor místního kina pro naše
plánované akce, které tak můžeme provádět v důstojném
prostředí.
Všechny naše autobusové zájezdy jsou s ohledem na
fyzickou zdatnost členů voleny tak, aby se jich mohlo
zúčastnit co nejvíce zájemců našeho klubu. Největším
problémem při plánování nových akcí je najít další
lokality a místa příštích zájezdů, neboť většina našich
členů mnoho hezkých a zajímavých míst v naší republice
již navštívila. Proto vítáme, když jednotliví členové
našeho klubu svými podnětnými návrhy přispějí k výběru
dalších lokalit k jejich dalším organizování.
Dne 8.4.2015 jsme se zúčastnili hezkého zájezdu do
Plzně, kde jsme navštívili velice zajímavou prohlídku
tamního pivovaru. Mnozí z nás tato zařízení na výrobu
piva viděli poprvé ve svém životě. Po ukončení prohlídky
jsme měli zajištěno slavnostní posezení s hudbou v
hezkých prostorách pivovaru. Dobrou náladu nám navíc
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doplnila hudební skupina a pěvecká dvojice VolínováŽákovec přednesem hezkých melodií a písniček.
Na návštěvu nádherného benediktinského kláštera v
Broumově jsme se vypravili dne 28.5.2015. Absolvovali
jsme velmi zajímavou prohlídku celého komplexu kláštera
a zároveň si vyslechli perfektně připravený výklad o jeho
existenci. Výlet dále pokračoval návštěvou nádherné
okrasné zahrady v okolí Kudowy Zdroje do polských
Vambeřic, které se právem pyšní velmi známým a bohatě
zdobeným kostelem a velkým a širokým schodištěm na
cestě k němu. Na závěr naší cesty za poznáním jsme
navštívili jedno z nejkrásnějších a nejstarších měst Polska
– Krakow. Domů jsme se navrátili plni nových poznatků a
dojmů.
Dne 19.9.2015 se uskutečnil zajímavý zájezd do míst
našeho blízkého okolí. Navštívili jsme řemeslnické
muzeum v Letohradě, kde jsme obdivovali různé staré
nástroje a přístroje používané hlavně v zemědělství. Dále
jsme obdivovali krásný kostel v Netolicích a z rozhledny
ve Vrbici jsme se pokochali nádherným výhledem na
okolní krajinu. Chvíle odpočinku a malé občerstvení jsme
si popřáli v letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou,
které se nachází v krásném přírodním parku Včelný Les. I
tento zájezd byl všemi účastníky hodnocen kladně.
Je už naší tradicí, že pravidelně navštěvujeme polskou
Kudowu Zdroj. Letos se tento zájezd uskutečnil dne
27.10.2015. Po zajímavé prohlídce města si mohl každý
účastník nakoupit zboží, které na našem trhu vždy
nenalezne.
Při organizování těchto zájezdových akcí vždy dbáme na
co největší využití kapacity obsazení míst v autobuse, a
proto v některých případech doplňujeme počet volných
míst i o další zájemce z našeho města.
Svátek matek jsme oslavili dne 6.3.2015 v místním kině,
kde všechny přítomné ženy obdržely hezkou kytičku.
Mimo malého pohoštění pro dobrou pohodu a náladu
všem přítomným zahrála k tanci a poslechu opět naše
osvědčená hudební dvojice hezké melodie.
Dne 18.6.2015 jsme se sešli, dá se říci již tradičně, na
promítání natočených filmů ze života a činnosti naší
organizace z nedávné minulosti, které nám poskytli naší
členové, manželé Dvořákovi. Za jejich profesionální
zpracování dokumentů a ochotu, s jakou nám toto všechno
předvedli, jim patří uznání a upřímné poděkování.
Dne 10.12.2015 jsme mezi sebou přivítali příslušnice
Policie z Hradce Králové a Týniště nad Orlicí, které nás
seznámily s trestnou činností páchanou na důchodcích v
našem kraji a okrese. Tato zajímavá přednáška byla
doplněna i filmovými záběry a závěrečnou bohatou
diskusí našich členů.
Tak jako každý rok, tak i letos probíhala v městském kině
humanitární sbírku šatstva., které se zúčastnila i naše
předsedkyně Hana Pírková, která se na tuto akci vždy
svědomitě připravuje. I za tuto záslužnou činnost ve
volném čase ji patří velký dík.
V jarních dnech se opět pořádal další, dá se říci, tradiční
bazárek dětského oblečení, o který je stále velký zájem.
Je už naší tradicí, že každoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Tato akce se konala v
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místním kině dne 26.6.2015 a naše blahopřání přijali naši
členové Dana Beránková(70 let), Vlastimil Beránek(75
let), Emilie Provazníková(80 let), Aranka Dvořáková(65
let) a Štefan Sivčák(75 let).
Dne 30.10.2015 přijaly naše blahopřání Zdena Černá(80
let), Marie Dopitová(75 let), Jaroslava Skalická(65 let) a
Paraskieva Martinková(75 let).
Na těchto slavnostních setkáních obdrží naši jubilanti
vždy hezkou kytičku a posléze s nimi setrváme v
přátelském a milém ovzduší. Dovolte mně, abych všem
našim letošním jubilantům touto cestou ještě jednou
popřál do dalších let mnoho úspěchů, rodinné pohody a
hlavně hodně tolik potřebného zdraví. Bohužel, v letošním
roce zemřela jedna z našich dlouholetých členek našeho
klubu, paní Emilie Drozdíková, na kterou budeme stále
vřele vzpomínat.
Na zimní období jsme do místního kina připravili další
konání odpoledních čajů.
Od října až do dubna je
organizujeme ve 14-ti denních cyklech, jsou velmi
oblíbeny a to i návštěvníky z okolních měst a obcí. To
dosvědčuje i jejich velká navštěvovanost. Hudbu pro
poslech a tanec si hradíme z vlastních prostředků. Rovněž
tak si financujeme i každoroční ukončení roku, které se
uskutečnilo dne 30.12.2015 v místním kině.
K naší činnosti a životu v klubu za rok 2015 byla výborem
a revizní komisí vypracovaná zpráva včetně zprávy o
hospodaření, která byla projednána a schválena na výroční
členské schůzi dne 27.11.2015 v místním kině.
Tolik, alespoň krátce, k našemu životu v klubu. Věřím, že
v jeho další činnosti a rovněž v jeho činorodé práci se
budeme snažit pokračovat tak, aby všichni jeho členové
byli po celý další rok 2016 co nejvíce spokojeni.
Vážení občané, závěrem chci pozvat všechny ty z vás,
kteří dovršili důchodový věk, aby přišli mezi nás a
rozšířili naše řady.
A úplně na závěr mi dovolte, abych vám jménem všech
členů klubu, našeho výboru i jménem svým popřál v
novém roce 2016 hodně pevného zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
Josef Karásek

Domov důchodců
Také během podzimních a zimních měsíců pro naše
klienty připravujeme kromě pravidelných aktivit i další
akce.
V říjnu jsme se zúčastnili sportovního odpoledne, které
každoročně pořádá Geriatrické centrum Týniště nad
Orlicí. Naši senioři bojovali v několika disciplínách, které
jsou svým charakterem vždy přizpůsobeny závodníkům a
zároveň napomáhají procvičovat paměť a pohybové
schopnosti seniorů. Myslím, že naše výprava byla
úspěšná, neboť naši reprezentanti několikrát vystoupali na
pomyslné stupně vítězů.
Pro naše klienty jsme také připravili hudební vystoupení.
Do našeho domova jsme pozvali pana Kubce a jeho
kolegyni, kteří k nám jezdí již několik let. Tentokrát si pro
naše seniory připravili melodie z 60. a 70. let.
Nejočekávanější událostí roku je ale vždy Mikulášská
nadílka spojená s taneční zábavou. Den D nastal v pátek
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4. prosince. Po obědě k nám zavítal Mikuláš se svojí
družinou, aby potěšil a obdaroval všechny seniory, kteří u

nás žijí. Klienty navštívil v jejich pokojích a každému
přinesl nějakou dobrotu. Když byl rozdán i poslední
balíček, sešli jsme se ve velké jídelně, kde byli již
připraveni manželé Vávrovi. Ti nám pak hráli oblíbené
melodie jak k tanci, tak i k poslechu. Po několika
hodinách jsme se unavení, ale spokojení rozloučili
s Mikulášem, čertem a andělem, kteří po celou dobu
neúnavně prováděli na tanečním parketu všechny, kteří
chtěli a mohli tančit.
K závěru roku patří také rozjímání a zklidnění se.
Příležitost k tomu nám pravidelně dává pan farář Kunert,
který za našimi klienty jezdí každý měsíc. V letošním roce
se s ním naposledy sejdeme na Štědrý den.
Rok 2015 je téměř za námi, a proto bych ráda popřála
nejen našim klientů a jejich rodinám a blízkým, ale i
našim zaměstnancům úspěšný a pohodový rok 2016.
Blanka Frumarová

ČRS- Borohrádek neslovili. Extrémní sucho, které panuje
i nadále, nám neumožnilo zajistit dostatek vody potřebné
k osazení rybníků novými rybami. Také jsme byli
požádáni Východočeským územním svazem v Hradci
Králové o zastavení výlovu našeho rybníka, který jsme již
v plánovaném termínu začali odpouštět.
Důvodem bylo opět extrémní sucho. Východočeský svaz
od nás nemohl tyto ryby odebrat, protože převážná část
ryb z tohoto výlovu putuje do přehradní nádrže ,,Rozkoš",
která má výrazný podstav vody a je zásobárnou vody pro
elektrárnu Chvaletice. Bylo nutné použít vodu pro
elektrárnu. Výlovy našich chovných rybníků přesouvají na
jaro a doufáme, že již bude dostatek vody.
Na závěr přeji všem mnoho úspěchů v novém roce nejen
těch rybářských. "Petrův zdar"
Předseda ČRS MO Borohrádek Miloslav Bureš

Kulturní rubrika
Malé ohlédnutí za předvánočním časem
Adventní koncert ZUŠ
Ve středu 16. prosince 2015 se v městském kině
v Borohrádku konal koncert žáků Základní umělecké
školy Týniště nad Orlicí a její pobočky, působící v ZŠ

Český rybářský svaz Borohrádek
Poohlédnutí za rokem 2015.
V roce 2015 proběhlo více akcí, kde byla nápomocna naše
organizace MO ČRS Borohrádek. Tak jako každým
rokem jsme uspořádali dětské rybářské závody v Čermné
nad Orlicí na pronajatém rybníku "Orbanská zátoka", kde,
jak je již dlouholetou tradicí, všechny děti, které závodily,
získaly odměnu za snahu. Hlavní cenou je každoročně
horské kolo. Děkuji všem sponzorům, bez jejichž pomoci
by tyto závody nemohly pokračovat.
Další akce, která se stává tradicí, jsou rybářské závody pro
dospělé "O pohár starosty města Borohrádek" na rybníku
"písník Na Zámlýní". Tyto závody vyhrála členka naší
organizace paní Štěpánka Černá. Opět děkuji všem
sponzorům, kteří na tyto závody přispěli peněžitými nebo
věcnými dary.
Další akcí, kde byli přítomni členové naši organizace, byl
pochod okolím Borohrádku spojený s oslavami 135 let
Hasičů Borohrádek. Na stanovišti "Staroždárský rybník"
byly připraveny pro účastníky pochodu soutěže v
poznávání ryb, rostlin a živočichů ve vodě a okolí a
disciplína zátěž na přesnost. Dle ohlasů se soutěže líbily.
Nyní něco o výlovu. V letošním roce jsme náš chovný
rybník „Pilský" ani ostatní rybníky obhospodařované
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TGM v Borohrádku. Malí hudebníci, tanečníci a zpěváci
si pod vedením svých učitelů připravili více než hodinový
program tematicky zapadající do období adventu.
Vánočně vyzdobené kino se do začátku koncertu, tedy do
sedmnácté hodiny, naplnilo posluchači a v pestře
komponovaném programu byla za srdečného potlesku
přítomných uvedena jednotlivá vystoupení.
Všichni, kdo na koncert přišli, měli možnost prožít si
s dětmi chvíle naplněné pohodovou a milou sváteční
atmosférou.
Adventní koncert skupiny OBOROH
Jak už bývá tradicí, scházíme se posledních několik let
v době adventu v kostele svatého Michaela Archanděla
v Borohrádku ke krátkému pozastavení se, abychom se
potkali a užili si atmosféru tohoto jedinečného prostoru
k poslechu koncertního vystoupení. Třikráte po sobě to
byla Rybova mše vánoční, letos se koncert konal v duchu
adventního programu skupiny OBOROH.
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OBOROH je křesťanská folkrocková kapela, jejíž
repertoár tvoří zhudebnění biblických žalmů v českém
ekumenickém překladu a celá řada vlastních písní. Kapelu
dnes tvoří hudebníci: Slávek Klecandr, Roman Dostál,
Libor Ježek, Jarda Jetenský.
V pátek 18. prosince se tato čtveřice hudebníků
představila v posluchači zaplněném kostele příjemným

koncertním vystoupením, oceněným srdečným potleskem
přítomných. Pořadatelé i účinkující tímto děkují všem,
kteří přišli akci podpořit, za příjemnou atmosféru celého
koncertu.
/MěÚ/
Adventní koncert v Šachově
Den před poslední adventní nedělí, 19. prosince 2015 měli
obyvatelé Šachova a okolí možnost navštívit koncert v
kostele Nejsvětější Trojice v Šachově.
Už po několik let vystoupil rychnovský Prausův pěvecký
sbor pod vedením paní Dagmar Zemánkové. Premiéru

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Výzva č. 56 – projekt Chceme více znát
Část tohoto projektu (realizován od 8. 7. 2015 do 31. 12.
2015, získaná podpora 510 647 Kč) byla zaměřena na
podporu čtenářské gramotnosti, a tak jsme mohli nakoupit
velké množství beletrie pro žáky 2. až 7. ročníku.
V těchto ročnících probíhaly tzv. čtenářské dílny, při
kterých pedagogové různými metodami vedli žáky
především ke čtení s porozuměním a k vyjádření vlastního
názoru na četbu.
Druhá část projektu se týkala podpory jazykového
vzdělávání. V listopadu si mohlo dvacet žáků 8. a 9.
ročníku vyzkoušet, jak zvládnou svoje znalosti anglického
jazyka využít v praktickém životě při pobytu v Londýně.
Procvičovali jazyk v anglických rodinách, kde byli
ubytováni, při nakupování a po tři dny rovněž ve škole s
rodilým mluvčím.
Výzva č. 57 – projekt Rozvíjíme svoje technické
dovednosti
Tento projekt (realizován od 17. 9. 2015 do 31. 12. 2015,
získaná podpora 204 112 Kč) nám umožnil vylepšit
technické zázemí školní dílny. Máme opravené pracovní
stoly a nakoupené nové nářadí, a to od běžných metrů či
pilových listů až po akuvrtačky. Žáci vyráběli dřevěná
autíčka, která jsou určena pro děti z Mateřské školy
Borohrádek, a celý proces výroby zachycovali do svého
portfolia.
Program prevence
Žáci druhého stupně mají za sebou první letošní blok
preventivního programu. S šesťáky pracovaly lektorky
občanského sdružení Semiramis, v dalších ročnících jsme
pokračovali ve spolupráci s lektory rychnovského
občanského sdružení OD5K10.
Klicperovo divadlo – předplatné
Dne 18. listopadu jsme navštívili první představení
v rámci letošního předplatného, a to Molièrovu Školu pro
ženy.

měl varhaník pan Smolík se svými přáteli, kteří koncert
obohatili o řadu spirituálních skladeb. Podle hojné účasti
soudíme, že si zde návštěvníci koncertu rádi užívají
vánoční atmosféru, která k tomuto období patří. Kostel
byl zcela zaplněn a podle potlesku bylo zřejmé, že se
vystoupení zpěváků a hudebníku všem líbilo.
Po ukončení koncertu bylo připraveno pro všechny
účastníky, účinkující i diváky, malé pohoštění.
Všem účinkujícím a pořadatelům patří upřímné
poděkování. Rovněž děkujeme všem za účast a podporu
našeho snažení.
Osadní výbor Šachova
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Příběhy bezpráví
Děkujeme panu Josefu Smetanovi, který vyprávěl žákům
9. ročníku o období 50. let 20. století, za ochotu přijít opět
mezi nás. Po vyprávění pana Smetany následovala
projekce filmových dokumentů o srpnové okupaci v roce
1968.
Zaměstnání s předškoláky
Při listopadovém společném zaměstnání si předškolní děti
z borohrádecké MŠ s pomocí žáků druhé třídy
zasportovaly v tělocvičně.
Jubilejní 20. vánoční akademie
Již dvacátým rokem zpříjemňují žáci svým blízkým
předvánoční čas kulturním vystoupením. Na přípravách
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jubilejní 20. vánoční akademie si všichni dali opravdu
záležet.
Žáci 1. A se představili jako skřítkové, žáci 1. B předvedli
pohybovou hru o zvířatech v zoo, druháci vystoupili se
šmoulím tancem a třeťáci nás pozvali do čtyř zemí světa.

První zastávkou byl New York. Diváci bouřlivým
potleskem ocenili chvíli, kdy se mezi mrakodrapy objevila
socha Svobody. Líbilo se i putování po Rusku spojené
s pohádkou Mrazík, pobyt v Anglii ve společnosti skupiny
Beatles či návštěva Španělska plná žhavých hudebních
rytmů. Žáci 4. a 5. třídy si připravili pásmo vánočních
písní a koled, žáci 6. A sehráli pohádku o čertí škole,
dívky z 6. B zatancovaly, zástupci 7. tříd zazpívali
Toulavou, osmáci koledu v němčině, zástupci druhého i
prvního stupně vystoupili s aerobikem a předvedli
odvážné gymnastické vystoupení. Vánoční akademii
uzavřeli deváťáci skladbou Půlnoční.
Moderování akademie je každoročním úkolem žáků 9.
třídy. Letošní třída 9. A se svého úkolu zhostila
originálním způsobem. Celý program zahájila žákyně

v roli zkoušející učitelky, jednotlivá čísla mladších
spolužáků deváťáci propojili svými vstupy. Představili se
stejně jako prvňáčci v úloze tancujících skřítků, jako
kouzelníci, šmoulové, jako znalci světových jazyků a
chlapci jako ladné akvabely. Náročné na přípravu bylo
taneční číslo se svítícími tyčinkami. Za naprosté tmy, kdy
blikala pouze malá světélka na konci pódia, deváťáci
v černém oblečení s nalepenými svítícími tyčkami
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představili scénu z filmu Titanic, zahráli si na piráty
z Karibiku či zvládli „zvedačku“ z Hříšného tance.
Dvacátý díl historie vánoční akademie se úspěšně uzavřel.
Velký potlesk diváků byl zaslouženou odměnou
vystupujícím žákům a všem dospělým, kteří s přípravami
pomáhali.
Reportáž o akademii odvysílala Česká televize, odkaz na
plnou i zkrácenou verzi reportáže najdete na webových
stránkách školy. Rovněž byl zpracován záznam celého
vystoupení, v případě zájmu o jeho kopii můžete
kontaktovat M. Přibyla.
Iva Přibylová
Z ohlasů žáků na jazykově-vzdělávací pobyt
v Londýně
Anglická rodina byla skvělá, byli hodní, povídali jsme si s
nimi i legrace s nimi byla. Měli psa Buddyho, rády jsme si
s ním hrály. Kdybych měla možnost jet znovu, chtěla
bych do té samé rodiny. Britská škola byla suprová. Měli
jsme učitele jménem Mo. Dělali jsme s ním různé
projekty, povídali si s ním. Ve škole jsme strávili tři
skvělé dny. Dokonce se Mo pokusil říci pár slov česky,
šlo mu to. Každý den jsme autobusem jezdili po
anglických památkách. Navštívili jsme Windsor Castle,
Stonehenge, muzeum Madame Tussaud´s, viděli jsme Big
Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace, the Houses of
Parliament. Z Londýna mám zážitky na celý život.
Poznala jsem tam nové lidi, naučila jsem se pár věcí od
anglické rodiny.
Karolína Urbánková, 8. B
Pětidenní pobyt v Anglii byl pro mě velkým zážitkem.
Cesta tam sice trvala dlouho, ale těšil jsem se na vše, co

mě čeká. Do Londýna jsme přijeli v úterý ráno a celý den
jsme věnovali prohlídkám památek, plavbě po Temži a
teprve v pozdních večerních hodinách jsme se dostali do
rodin, kde jsme byli ubytování. Já jsem bydlel u manželů
středního věku. V této rodině jsme byli tři. V domě žila
ještě jejich dcera a babička. Lze říci, že rodina byla velice
klidná a tichá, ubytování bylo na úrovni. S jídlem jsem
byl spokojen, jenom lazaně mně nesedly :). V jazykové
škole se mně líbilo. Způsob vyučování se mně zdál
zábavný. Měl jsem radost, že jsem z velké části rozuměl.
Překvapila mě velká knihovna, kterou tato škola má. Ze
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všech návštěv kulturních, historických, zábavných center
a objektů se mi nejvíce líbil Tower Bridge, Windsor a
London Eye. Jsem rád, že jsem viděl i sídlo královny
(Buckinghamský palác). Škoda, že jsem neviděl královnu
:). Pět dní uteklo moc rychle, škoda jen, že jsme neměli
lepší počasí.
Lukáš Černý, 8. A
Projektové setkání Challenge as a Modern Pedagogical
Tool v Borohrádku
Naše škola je koordinátorem projektu Erasmus+ s názvem
Challenge as a Modern Pedagogical Tool, v rámci kterého
v tomto a příštím školním roce spolupracujeme se školami
z Chorvatska, Polska, Turecka a Portugalska. Ve dnech
16. až 18. listopadu 2015 naše škola hostila úvodní setkání
učitelů ze všech zapojených škol.
V rámci projektu budou žáci plnit rozmanité výzvy, které
by měly být jak motivující a zábavné, tak přínosné pro
jejich rozvoj. Na některých úkolech budou žáci pracovat
samostatně nebo v malých skupinách, některé výzvy jsou
určeny třídním kolektivům, celým školám či týmům
složených ze žáků z různých států. Díky využití
moderních technologií budou aktivity probíhat v průběhu
celého projektu.
Nedílnou součástí jsou také mezinárodní setkání
v jednotlivých zemích, během kterých budou žáci bydlet

prohlédli školu a rovněž strávili vyučovací hodinu s žáky
devátých tříd, se kterými konverzovali anglicky o různých
tématech.
V současné době se vše připravuje na oficiální spuštění
výzev a nástroje pro on-line komunikaci mezi žáky. Školy

již také plánují formu zpracování úkolu pro první setkání
v České republice, během kterého bude vytvořena
Interaktivní evropská stezka.
Zahraniční návštěvě se v naší škole velmi líbilo. Hosté
děkovali za milé přijetí, originální uvítací nástěnky,
příjemné popovídání s deváťáky, vyrobené dárky či
připravené pohoštění. Během setkání bylo podrobně
naplánováno mnoho zajímavých aktivit, do kterých se již
brzy budou moci zapojit všichni žáci a učitelé naší školy.
Michal Přibyl

Církevní základní škola
Festival Setkání národů v Hradci Králové

v hostitelských rodinách, účastnit se workshopů ve
školách, pracovat v mezinárodních týmech či poznávat
danou zemi. První setkání proběhne v dubnu 2016
v Borohrádku, v červnu bude následovat cesta do turecké
Ankary. V dalším školním roce jsou na programu schůzky
v portugalském městě Palmela, Radomu v Polsku a
projekt bude zakončen v chorvatském Šibeniku.
Rovněž již byla zahájena práce na knize European
Teachers in Action s podtitulem Accept the Challenge!
Učitelé ze zapojených škol zde budou sdílet své
zkušenosti, příklady dobré praxe i ukázky využití
moderních technologií. Součástí každého příspěvku budou
výzvy pro ostatní učitele, kteří budou moci přidávat své
zkušenosti a další náměty. Na konci projektu bude
zveřejněna finální verze knihy.
Při setkání v Borohrádku byly detailně projednány
jednotlivé aktivity, úkoly pro zapojené školy, časový
harmonogram, formy využívání ICT nástrojů a také bylo
z mnoha návrhů vytvořených žáky ze všech zemí vybráno
logo projektu. Zahraniční hosté si samozřejmě také
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V úterý 10.11.2015 zavezl autobus děti i pedagogy z CZŠ
Borohrádek k Adalbertinu v Hradci Králové. Zde se
konalo Setkání národů, které již tradičně pořádá
Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec
Králové, Filozofická fakulta UHK a další. Měli jsme
možnost poznat kulturu třiceti národů ze čtyř kontinentů.
Program byl opravdu pestrý a bohatý: hudba v latinskoamerickém rytmu, zeměpisné soutěže (několik žáků naší
školy patřilo mezi oceněné vítěze), ukázky národních
krojů a oblečení, ochutnávky jídel nebo výroba
dekorativních předmětů. Zjistili jsme, že nás objevování
dalekých zemí a jiných národů baví.
Adventní tvoření
Již tradiční akce "Adventní tvoření" propuklo v pátek
27.11. Škola se naplnila dětmi v doprovodu dospěláků.
Všichni procházeli postupně jednotlivými stanovišti a na
nich vytvářeli věnečky z chvojí, svícínky z jablek,
přáníčka, zdobili perníčky, z vosku odlévali ozdoby, pekli
z těsta malé vánočky, z papíru vystřihovali andělíčky a
vyráběli další vánoční ozdoby. Maminky si mohly koupit
vonné svíčky a šperky. Pro děti byl připraven čaj a pro
dospělé svařené víno. Celou školou zněly vánoční koledy
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a u všech v ten den propukla krásná vánoční nálada. Toto

předvánoční setkávání se každému líbilo a už se určitě těší
na další.
Vánoční trhy na náměstí v Borohrádku
Historicky první vánoční trhy na náměstí v Borohrádku se
nesly na vlně velkého úspěchu. Maminky našich žáků,
učitelky školy i žáci celý měsíc vyráběli krásné výrobky,
pekli perníčky, tvořili vánoční dekorace, šperky,
floristické výrobky, věnce, přání a mnoho dalších výtvorů.
Počasí nám ten den velmi přálo a hned po jedné hodině se
náměstí plnilo zákazníky. V našich stáncích jsme nabízeli
i vánoční punč a horký mošt v bio kvalitě. Během dne se
ve stánku vystřídaly všechny naše pedagožky a s radostí
zjišťovaly, že všechno zboží jde rychle na odbyt. Celé trhy
byly završeny vystoupením u vánočního stromu, kde měli
své pásmo i žáci naší školy. Tato milá událost odstartovala
adventní čas v našem městě a my doufáme, že se z ní
stane tradice.
Živý Betlém
Naše škola opět v tomto roce pořádala ve středu 16.
prosince akci Živý betlém. Tentokrát jsme se inspirovali
250. výročím narození Jakuba Jana Ryby a představení
jsme pojali jako poctu tomuto skladateli. Biblický příběh

byl letos provázen krásnými tóny České mše vánoční.
Současně s Živým betlémem byl ve škole pořádán den
otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout školu s
výkladem pedagogů. Novinkou letošní akce byla vánoční
kavárna, kde měly velký úspěch naše domácí dezerty.
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Před školou si děti mohly prohlédnout ohrady s živými
zvířátky. Doufáme, že jsme touto akcí opět přispěli k
příjemné vánoční atmosféře a potěšili rodiče nejen našich
dětí.
Poděkování patří všem, kdo pomohli při realizaci Živého
betlému pánové: Zdeněk Mimra, Pavel Dyntar, Jan
Kunert, Karel Koblasa z Dolního Jelení, Karel Poláček z
Velin, Ekofarma „Bílý mrak, rodina Vernerova z Velin,
Darina Janečková z Velin, firma AL lešení – Tomáš
Kadrmas, firma Stavitelství Kašpar Borohrádek, město
Borohrádek, Jakub Jindra, Ondřej Morávek, Milan Klívar,
Jaroslav Kolařík, Michal Žák, Zdeněk Koucký, Přemek
Sedlák a Vladislav Morávek.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek
Výlet
Dne 1. 12. 2015 uspořádala naše mateřská škola pro čtyř
až šestileté děti polodenní výlet autobusem do nedalekého
Potštejna. Na zdejším zámku nás čekalo „putování“ za
Ježíškem. Stali jsme se tak jako „poutníci“ součástí
BETLÉMSKÉHO PŘÍBĚHU.
Završením pěkného zážitku bylo příjemné posezení

v zámecké cukrárně, kde si děti pochutnaly na lahodném
čaji a jablečném závinu.
Libuše Nágrová
Mikulášská nadílka
Mezi nejočekávanější předvánoční tradice patří návštěva

svatého Mikuláše. Děti byly plné tajemného očekávání a
těšení. Tentokrát do naší mateřské školy zavítal Mikuláš v
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pátek 4. 12. 2015. Tak jako každý rok byl doprovázen
nezbednými čerty. Letos čertovskou pověst vylepšila
jedna hodná čertice, kterou si děti hned oblíbily.
Připravené básničky, písničky, ale i obrázky Mikuláš
odměnil sladkými balíčky.
Nechyběly ani sliby o
poslušnosti, slušném chování, uklízení hraček atd. Po
předání balíčků napětí rázem opadlo, atmosféra se
uvolnila. Mikuláš s čerty slíbil, že nás opět v příštím roce
přijdou navštívit.
Tato každoroční akce probíhá v rámci spolupráce se ZŠ
TGM. Touto cestou bychom rádi poděkovali vedení školy
a zúčastněným dětem.
Dana Forejtková
Pozvání do starých časů
Když dětem vyprávím o zimě, závějích sněhu, o
koulovačkách, anebo o tom, co že to je na zimních
pohlednicích Josefa Lady, kde děti sedí za pecí, ponocný
chodí v huňatém kožichu, aby odtroubil půlnoc; nebo
když se jim snažím vylíčit betlémský příběh, vidím
v očích nejen těch nejmenších dětí, že pro ně není snadné
si to všechno
představit
a
porozumět tomu.
Jedním
z tradičních
pomocníků, kteří
nám
pomáhají
dětem
zprostředkovat
časy dávno a
někdy
jen
nedávno minulé,
je Živý betlém
pořádaný CZŠ
v Borohrádku.
Tentokrát jsme
do školy vyrazili
dopoledne
16.
12. 2015 kolem
desáté hodiny. Děti měly příležitost vidět v předpremiéře
to, co ostatní dospěláci v podvečer téhož dne. Měli jsme
možnost se zachumlat do tónů zimních písní a koled, to
vlastně jako tradičně. Tentokrát však byl program
uzpůsoben výročí slavného českého hudebního skladatele
Jakuba Jana Ryby a Živý betlém byl oživen nejen díky
dětem oblečeným do kostýmů, ale i částmi dodnes
nejhranější a nejpopulárnější skladby pro vánoční období,
a to Českou mší vánoční. I naše děti se staly součástí
programu, když společně s účinkujícími zpívaly ke konci
vystoupení klasické české koledy.
V závěru měly děti možnost se s postavami z biblického
příběhu vyfotografovat. Těšíme se na příští Živý betlém a
chceme tímto poděkovat dětem i zaměstnancům církevní
základní školy za pozvání a příjemně strávený čas.
Monika Dlabolová
Vánoční den v mateřské škole
Dne 15.12.2015 proběhl v naší MŠ sváteční Vánoční den.
Do krásně vyzdobených tříd náhle vklouzlo to pravé
kouzlo Vánoc, spolu s vůní upečeného cukroví, vánočky,
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jehličí a s krásně ustrojeným vánočním stromečkem. Děti
si také připomenuly staré lidové tradice a zvyky, které k
pravým Vánocům patří. Pouštění lodiček, zpěv koled,
krájení jablíček. Největší radost v očích dětí však

vykouzlily hezké dárečky pod stromečkem. Odpoledne se
konalo hezké posezení s rodiči. Děti se jim tak mohly
pochlubit se vším, co jim Ježíšek nadělil pod stromeček.
Všichni jsme společně prožili velice milý a příjemný
předvánoční čas.
Za 2. třídu MŠ Irena Klingerová

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Zápasnický Vánoční turnaj v Borohrádku
Posledním letošním turnajem pro zápasníky z Borohrádku
byl již tradiční Vánoční turnaj. Do borohrádecké
sokolovny se v neděli 20.12.2015 sjelo na 40 mladých
zápasníků, kteří ve 12-ti váhových kategoriích vybojovali
svá utkání. Turnaje se zúčastnili nejenom domácí
zápasníci, ale i závodníci z TJ Sokol Hradec Králové a
z TJ Sokol Rtyně v Podkrkonoší.
O výsledky na tomto turnaji ani tak nešlo. Důležitější bylo
setkat se v tomto vánočním čase a ukázat své sportovní

umění svým rodičům, příbuzným a známým. Přesto
závodníci na žíněnce svedli velice bojovná utkání a
soupeři si nedali nic zadarmo. Dokonce to byla tak
vyrovnaná a bojovná utkání, že „tekla i krev“ ale vše
v rámci pravidel.
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Odměnou za předvedené výkony byly perníkové medaile,
které napekla paní Hemelíková, diplomy a odznáčky.
Součástí turnaje bylo vyhlášení nejlepšího oddílového
zápasníka roku 2015, kterým se stal Jakub SEDLÁK.

Po celou dobu turnaje bylo k dispozici občerstvení formou
vánočních dobrot, které připravili rodiče zúčastněných
závodníků.
Touto cestou nám dovolte, abychom za všechny
zápasníky z TJ SOKOL Borohrádek popřáli všem
občanům hezké prožití vánočních svátků a držíme jim
palce, aby na konci roku 2016 nemuseli říct, že jim ten
rok jen utekl, ale ba naopak že v něm prožili hodně moc
štěstí.
Radek Hemelík

mužstvo B zůstalo v okresní soutěži. V roce 2000
mužstvo A bohužel také sestoupilo do okresní soutěže, ve
které tak měl Borohrádek dvojnásobné zastoupení. V roce
2002 se oba týmy opět spojily a okresní soutěž se
v Borohrádku hrála do roku 2006. V současné době má
oddíl volejbalu 17 členů, a to ve věkovém rozmezí 15 až
67 let. Jsme velice potěšeni tím, že v posledních letech
jsme mezi nás přivítali několik nováčků z mladší generace
a také dvě děvčata. Velkým přínosem pro naši sportovní
činnost bylo vybudování nového antukového hřiště ve
sportovním areálu u fotbalového hřiště, do jehož
rekonstrukce se naši členové ve svém volném čase
zapojili. V letních měsících zde máme možnost využít
hřiště na plážový volejbal. Celoročně se scházíme na
trénincích každé pondělí a čtvrtek. V zimním období
využíváme místní sokolovnu. Náš oddíl se rovněž aktivně
zapojuje do společenského dění v Borohrádku. Například
5. září 2015 jsme pořádali již druhý volejbalový turnaj,
kterého se zúčastnilo 27 současných a bývalých
volejbalových
hráčů
působících
v Borohrádku.
Následující ročník turnaje je již naplánován na 25. června
2016, kdy pro zpestření využijeme i hřiště na plážový
volejbal. Dále naši členové osobně pomáhali při zajištění
sportovních
disciplín
na
turistickém
pochodu

Oddíl nohejbalu
Dne 12. září 2015 se v Borohrádku na sportovních kurtech
uskutečnil již druhý ročník nohejbalového turnaje. Počasí
nám přálo a i díky dobré organizaci si turnaj užili nejen
hráči - kteří se letos sešli v hojném počtu 10 týmů - ale
také diváci. Vloni vítězné Smrtinožky se letos umístily na
třetím místě a předaly tak putovní pohár Šponám. Na
druhém místě se umístili Bubínci. Na závěr bych ráda
poděkovala všem sponzorům za jejich pomoc s
uskutečněním celého turnaje a doufám, že příští rok bude
stejně úspěšný jako ten letošní.
Helena Štefanová ml.

Oddíl volejbalu
Sport pod vysokou sítí má v Borohrádku dlouholetou
tradici a po rekonstrukci antukových kurtů se opět těší
velké popularitě a oblibě. Oddíl volejbalu byl
v Borohrádku založen již v roce 1981, a to jako součást TJ
Borohrádek. Scházeli jsme se dvakrát týdně a účastnili se
turnajů v Albrechticích, Holicích a v Česticích. Na
úspěšném turnaji veteránů v Česticích jsme byli
volejbalovými funkcionáři osloveni, zda nechceme naše
kvality poměřit i s ostatními mužstvy hrajícími oficiální
okresní soutěž mužů. Většina našich hráčů, věkem již
v kategorii veteránů, se rozhodla do soutěže v roce 1989
přihlásit. Nejlepšího výsledku dosáhlo mužstvo v sezóně
1996/1997. První místo a postup do vyšší soutěže rozdělil
náš oddíl na dva týmy. Mužstvo A hrálo okresní přebor a
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s tematickým podtitulem „Ohlédnutí do historie“, který
pořádalo město Borohrádek 19. září 2015. Sportovní rok
jsme již tradičně zakončili Mikulášským turnajem
v sokolovně 5. prosince 2015.
Závěrem bych chtěl jménem našeho oddílu poděkovat
všem našim hráčům, fanouškům a městu Borohrádek za
podporu a přízeň.
Jiří Bahník st., tiskový mluvčí

Oddíl líného tenisu
Oddíl líného tenisu oficiálně vznikl v roce 2007 pod
záštitou TJ SOKOL Borohrádek.
Ovšem již v předchozím roce byl uskutečněn první
„Silvestrovský turnaj manželských párů“. Tento turnaj
pořádáme pravidelně každý rok – výjimkou byl Silvestr
2014, kdy byla sokolovna z provozních důvodů uzavřená.
Účastní se ho 6 – 8 párů a je to sportovně-zábavné
ukončení roku. Jsme malý oddíl, který má v současné
době 3 registrované členky, pravidelně se scházíme 1x
týdně.
Tímto bychom také chtěly vyzvat případné zájemkyně,
aby se přihlásily, přišly se podívat a zkusily si tento sport.
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Naším cílem není účastnit se velkých turnajů, ale prostě se
jen hýbat, vždyť pohyb je radost.
Eva Provazníková

HC Dynamo Borohrádek
Sezona 2014 – 2015 se vyvinula pro borohrádecké
hokejisty velmi dobře. Po základní části před rozdělením
soutěže skončilo mužstvo Borohrádku na velmi
příjemném 5. místě ze 14 účastníků Městské hokejové
ligy v Chocni.I když se naše mužstvo neustále potýká
s nedostatkem hráčů, některé výsledky byly opravdu
obdivuhodné. Naše mužstvo například dokázalo porazit
družstvo Staré gardy Choceň, která za celou polovinu
soutěže prohrála jediné utkání – s Borohrádkem. A to
v jejich řadách nastupují borci se zkušenostmi z vyšších
soutěží. Pohled na tabulku po 13 zápasech je příjemný.

Nahoře zleva:
Dole zleva:
Ležící:

Kapucián, Vašíček, Říha, Korman, Flégl, Vilímek
Klapal , Molnár, Rydrych, Felkl
Brandejs

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk
aktivní škola se zárukou kvality a jistotou zaměstnání

Ještě nikdy v historii nedocílilo naše mužstvo tolik bodů.
Nyní se soutěž rozdělí na dvě poloviny. Lepší a horší. To
znamená, že borohrádecké hráče čekají v boji za co
nejlepší umístění opravdu samé těžké zápasy.
Soutěž potrvá ještě dlouho, ale trochu nelogický
postupový klíč pro play – off nám příliš nenahrává.
Mužstvo bude potřebovat podporu fanoušků, kterých jezdí
na zápasy slušné množství a svými hlasivkami dokážou
vytvořit opravdu bouřlivou atmosféru.
Všichni hráči také věří, že díky dosaženým výsledkům
bude finanční podpora města Borohrádek pro příští sezonu
lepší. To aby nemuseli posledních 7 zápasů sezony
dohrávat tzv. „za své“, což je téměř 1.000,- Kč za zápas.
Vedle účasti v Městské hokejové lize v Chocni hokejový
oddíl uspořádal dne 14.3.2014 „Turnaj o pohár starosty
města Borohrádek“ za účasti čtyř družstev na zimním
stadionu v Rychnově n. K., kde naši borci skončili druzí.
Tento turnaj přinesl městu velkou reklamu, byl
prezentován v rychnovské televizi a byl plně hrazen
z rozpočtu hokejového oddílu.
Hokejisté se také aktivně zúčastnili turistického pochodu
městskými lesy Borohrádek, kde vytvořili hokejový
stánek a kde si všichni zájemci mohli vyzkoušet svoje
umění s hokejkou při střelbě na branku.
Dovolte mi, abych Vám jménem borohrádeckých
hokejistů poděkoval za podporu a popřál do roku 2016
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
J. Vašíček, jednatel oddílu HC Dynamo Borohrádek
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 možnost stipendia u oborů zedník a obráběč kovů (obr.
kovů až 4.000,- Kč měsíčně/ fi Bühler)
 odborné kurzy, semináře, školení
 zahraniční stáže žáků v rámci ERASMUS+ v odborném
vzdělávání a přípravě
 vysoká uplatnitelnost na trhu práce u všech oborů
 škola je členem – AKC ČR, CTI ČR, CBA, Asociace
středních průmyslových škol ČR, Svaz učňovských
zařízení ČR, spolupráce s AMAVET, z.s.
 škola je jmenována Cechem topenářů a instalatérů ČR
regionálním centrem přípravy instalatérů Pardubického
kraje
 lyžařský a cyklistický kurz, odborné exkurze, sportovní
turnaje, zájezdy do zahraničí, návštěvy divadel

Zpravodaj 1/2016

Kronika Šachova
Výtah z Pamětní knihy obce Šachova
/založené a sepsané V. Bašem, rolníkem v Šachově čp. 19, jenž v letech 1891 – 1895 byl starostou obce/
„Vesnice Šachov prostírá se částečně nad dosti příkrém úbočí, částečně po úbočí stráni k jihu do údolí Tiché Orlice. Nad
jejím pravým břehem svah je vlnovitý.
Jest původu prastarého snad vzniku předhistorického jako doklady o tom jsou, že zde nalezeny předměty předhistorické
mnou na mých pozemkách střepiny z popelnic různých dob, též zlomky amfor (nádoby to velikých rozměrů z pálené
hlíny pro schování obilí).
Na zdejším hřbitově nalezeny byly (kdy neznáme) dvě popelnice úplně zachovalé, které z neznalosti odloženy na
zvonici, kdež se povalovaly. Jednu z nich nalezl bývalý pan řídící učitel František Štěpán a vzal si ji do soukromé sbírky.
Druhou objevil r. 1908 hrobník Václav Jindra, od něhož jsem ji získal do své sbírky, kterou dosud vlastním. Také v roku
1921 nalezl občan Jan Řehák č. 23 na svém poli kamenný mlat čili sekerku.
Od čeho se odvozuje jméno obce není vypátráno. Jedni
myslí, že od šáchu, neboť ves je obklopena skoro ze
třech stran dosud lesy, na tož as v dávné minulosti
(známky to v půdě nasvědčují). Druzí míní ne-li od
německého Schafhof (ovčín česky), čemuž víry
nepřikládám a někteří míní Žáhov ( místo, kde se
v pravěku udržoval v noci oheň) majť někteří
archeologové domněnku, že šla dle Tiché Orlice také
takzvaná římská stezka, kudy se v pravěku braly
karavany římských kupců k nákupu a výměně zboží,
hlavně jantaru na pobřeží baltické, které bylo obydleno
již lidem kulturním. Tyto karavany měly na svých
cestách noclehárny nebo jejich jazykem Kastely.
Kupříkladu jak dokazuje náš blízký Kostelec n. O.,
který dle dějepisu se neodvozuje od kostela, nýbrž od
Kastel jak shledáno v popisu v archivní jedné knize v
Itálii. Druhá takováto noclehárna byla na nynějším
Dobrošově, neb v blízkosti mezi Náchodem a Novým Městem n. M. Mezi těmito noclehárnami (Kastelami) od nimi
ustanovenými lidmi udržovány ohně, obyčejně na kopcích a návrších, by putující tyto karavany v případě, že se opozdily
neb zbloudily, poznaly směr své cesty či cíl.
V zájmu těchto pamětí a charakteristice bývalých obyvatel Šachova vypisují také lidové podání, které jsem zde od více
lidí slýchával. Vypisuji toto asi ta, jak vypravovali. Obec Šachov je moc stará, starší nežli Borohrádek a obce sousední.
Jméno obce že je od bohatosti šáchu v lesích. Dále že býval Šachov vesnicí velkou, skoro městečkem, obyvatelstvo že se
zaměstnávalo hodně též řemesly, nejvíce jirchářským. Kože že praly na kraji v rybníku, tehdá napuštěném Kociáši ,
který se vedle obce prostírá pod svahem v úpadě. Rybník vypuštěn (kdy neznámo) a nyní obdělávám co role a zkráceně
nazýván Kacias, majetkem jest velkostatku borohrádeckého. Udržuje se však mezi lidem domněnka, že býval zádušním
majetkem zdejšího kostela až do doby pobělohorské.
Přitom zaznamenávám pojmenování míst- čili trati okolo Šachova a tu začínám od východu na nejvýchodnější části
katastru šachovském. Les je pojmenován Záseky, že tam kácely stromy (zasekávali) na cestu proti nepříteli. Dle
zhlédnutí více znalejších osobností, kterým příležitostně jsem místa ona ukázal, přikládá se této pověsti za
pravděpodobnou, neboť se tam dosud dosti zachoval totiž opříkopovaný obdélník tou zemí vyvýšený, na kterém mohl
docela pravděpodobně stávati srub pro obhájce, stráže neb podobné. Blíže k Šachovu též na jižní straně od cesty ke
Zdelovu byla do nedávna hranatá kupa země podobná mohyle, kde se říká na Kočičích hradech. Kraj lesa až ku vsi
přilehající i část dolejší pod Kočičími hrady nese pojmenování Podílna. Pojmenování toto jest z doby pozdější, as od
toho, že zde bývali až do roku 1875 vykazovány díly k vyhrabování hrabanky pro občany zdejších pozemků selských,
kteří tuto dostávali od lesní správy na podestýlání dobytka na místě peněžité náhrady za škody zvěří způsobenou a
peněžitého honebního.
Pozemky pod svahem pod nynější novou školou nesly pojmenování Vinice, že se zde kdysi pěstovala vinná réva. Na
západní části katastru šachovského je výběžkovitý kopec zvaná Štěpnice, nyní co role. Toto pojmenování dle lidového
podání odůvodňuje se od toho, že zde stával kdysi klášter pod jménem Štěpnice, z kteréhož (dle lidového podání) byly
přes poříční údolí Tiché Orlici postaveny lávky ke tvrzi borohrádecké.
Vedle tohoto kopce na katastru borohrádeckém za průrvou zvanou Doliky zvedá se kopec a pak rovina první pod
jménem Zbraň tato osázená ovocným stromovím, druhá Skalka až do roku 1897 pole, po vystavění silnice Borohrádek
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Ružovec leta 1897 a 1898 oboje zalesněno. Jméno Skalka je od množství křemene v půdě, kdež v 1895 dobýván na
zásyp štětu zmiňované silnice.
Na jižné straně pod vsí býval jak již zmíněno dosti rozsáhlý rybník Kociáš (přes 52 korců výměry), který napájen byl
vodou ze zdelovského potoka Brodce dosti umělou a nákladnou struhou (náhonem), která dosud k znání po celé své
délce. V místech, kde přichází k hranicím katastru šachovského musili v opuce prolámati vyvýšeninou (kopečkem)
koryto jistě okolo šesti metrů hluboké. Z tohoto náhona býval as dle dosud viditelných známek napájen druhý rybník
směrem k Velké Čermné v místech, kde nyní je les pod jménem Březina. Kdy který byl vypuštěn, jak již podotknuto jest
neznámé.
Dále k jižní straně od vsi prostírá se listnatý les též nazýváno duboví, do roku 1915 honosící se plností obrovských dubů
pode jménem Kuchyňka dle pověsti od toho, že kdysi zde tábořící vojsko si vařilo u této dubiny. V 19. století zasazeni
bažanti. Na západní stranu stojí myslivna a kolna pro skládku sena jménem Králka. Pověst dí, že zde u svého vojska
obědval král. Správné ale bude odvození od toho jak zjištěno, že zde působil lesní rodného jména Král. Část (okraj) této
dubiny, která se prostírala až po stráň a bývalou hráz Kaciasu byla as v druhém destiletí století 19 tého vykácena
(vyklučená) a nechaná na louku, které
dáno jméno Nová louka a východní
části Kluč. Tato louka vyměněná
s některými občany zdejšími za
pozemek pro cestu. Vedle louky Kluč,
též louky byli v majetku až do roku
1895 občanů zdelovských. Přitom
nutno podotknouti, že pozemky tyto a
okolní směrem k Velké Čermné byly
pod jmény Prostředek, Posníčov,
Kuchyňka, luka u farských dubů (kde
do roku 1921 stávaly obrovití duby) a
Hladký luka.
Lesní
správa
byla
z Králky
přestěhována asi v roce 1860 do
Borohrádku, nyní bydlí na Králce
jeden nebo dva hajní s rodinami. Pod
obcí Šachovem směrem jihozápadním
vedle mlýnské strouhy prostírá se as
12 korců panského pozemku role, část
nyní drnem a 5 korců farního jménem
Pastviště. Dle lidového podání je
pojmenování od toho, že vojsko v Kuchyňkách tábořící zde koně páslo. Pravdě blíže as bude, že tam vojsko koně páslo
roku 1758, když na Skalkách tábořila jízda.
Na obci (návsi) stávající rybníček povstal tím, že po požáru r. 1835 zde kopán jíl a dělány vepřovice (nepálené cihly) na
výstavbu a pak ještě vícekrát. Ještě pak roku 1902 při vyvážení nánosu a rovnání dna přišlo se na zpracovanou jilovatku
s obvyklou slámou.
Na mém pozemku číslo katastrální 16 vedle hranice od čís. pop. 18.46.45 až proti čí. 13 nalezl jsem od roku 1901 až do
r. 1922 šest kusů železných šípů či oštěpů různých velikostí. Dle znalce musea Královéhradeckého jsou tyto šípy z doby
husitské mám proto domněnku, že v těchto dobách strhla se tu nějaká šarvátka, o čemž ale dějepisné správy scházejí. Ze
šípů těchto daroval jsem 1 kus do Musea v Kostelci a 1 kus do Královéhradeckého, 1 kus do zemského v Praze a 1 kus
bývalému řídícímu učiteli Františku Štěpánovi v Chlenech.
Že obec Šachov stávala dříve více k západu snad, jak jsem již napsal až na Štěpnici, a později více k východu, poukazuji
na to, že východní část obce od čísla třináctého jest postavená na půdě panské, plativše nájem z těchto zastavěných
pozemků pod jménem úrok do panského důchodu až do roku 1880.
Dle Kronik a archiválních zápisů činí se první zmínka o obci Šachovu z roku 1342, kdy vdova po loupeživém rytíři
Mikuláši z Potštejna Alžběta domohla se přiřknutí Zboží tj. majetku a tvrze Boruhrádecké smlouvou s kým jest
v zápisech nejasno neb si různé zápisy v tomto odporují a nejsou jasné.“
/RED/

23

Zpravodaj 1/2016










Z redakce zpravodaje:
Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje
redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafice na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 25.2.2016

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 4.1.2016
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