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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 10. 9. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Předložené předpokládané navýšení nákladů na
dokončovací práce v parku MěÚ ve výši 240.000 Kč
z rozpočtové rezervy.
*Rozpočtové opatření č. 15 Výdaje na dokončení prací
v parku u MěÚ ve výši 240.000 Kč a výdaje na
projektové práce „Borohrádek-Zastávky BUS přechod
pro pěší, revitalizace místní komunikace“ ve výši
130.680 Kč.
*Smlouvu o dílo na projekt: „Revitalizace bývalého areálu
ŽPSV Borohrádek – žádost o dotaci, výběrové řízení na
zhotovitele analýzy rizik“ s firmou Projekce CZ s.r.o.,
Tovární 290, Chrudim, IČ: 27558860 a pověřuje starostu
podpisem.
*Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-2005361/VB/1A, Šachov – rekonstrukce NN
mezi městem Borohrádek jako stranou povinnou a ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, jako stranou budoucí
oprávněnou týkající se pozemků p.č. 117/1, 137, 187/2,
265/1, 266, 268/1, 269/3, 269/5, 269/6, 270/2, 270/3,
270/4, 275, 283/2, 283/4, 283/6, 283/7, 283/8, 289/2,
290/1 v k.ú. Šachov u Borohrádku a pověřuje starostu
podpisem.
*Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-122000247/VB/1 Borohrádek, Nerudova 28/3, BD – přel.
NN, kNN k pozemku p.č. 958 v k.ú Borohrádek mezi
městem Borohrádek jako povinným a ČEZ Distribuce,
a.s. IČ: 24729035, jako budoucím oprávněným a
pověřuje starostu podpisem.
*Záměr umístění dopravní značky A22 (Jiné nebezpečí) s
dodatkovou tabulkou E13 s textem „Vstup chodců do
vozovky“ u silnice III/3055 podél areálu firmy SECA a
to oboustranně z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců,
především obyvatel v ulici Kaplanova s tím, že náklady
na instalaci dopravního značení budou zohledněny v
rozpočtu na rok 2016.
*Záměr osazení dopravní informativní značky IP 10b
(Návěst před slepou pozemní komunikací) před
křižovatkou Husovy a Bezejmenné ulice z důvodu
zamezení vjezdu nákladních automobilů a jejich otáčení
u cyklostezky Borohrádek – Veliny s tím, že náklady na
instalaci dopravního značení budou zohledněny v
rozpočtu na rok 2016.
*Záměr osazení dopravní značky B13 (Zákaz vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5t) a
dodatkové tabulky „Dopravní obsluze vjezd povolen“ u
sjezdu ze silnice III/3172 k pražírně kávy s tím, že
náklady na instalaci dopravního značení budou
zohledněny do rozpočtu na rok 2016.
*Smlouvu o dílo: Dokumentace bouracích prací bývalé
vlečky ŽPSV v Borohrádku s firmou SGJW Hradec
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Králové spol. s r.o., IČ: 49285092 a pověřuje starostu
podpisem.
*Nabídku na poskytování služeb pultu centralizované
ochrany - VIDOCQ s.r.o., Pardubice, IČ: 42937591, v
rozsahu: Napojení MěÚ na PCO s přesunem dat a s
týdenním rozsahem služeb 6 patrol za týden se
zkušebním provozem od 1.10.2015 do 31.12.2015.
*Zprávu o posouzení nabídek na veřejnou zakázku:
Sokolovna Borohrádek – dodávka vybavení a kupní
smlouvu s vítězným uchazečem firmou B2B Partner
s.r.o., se sídlem Plzeňská 3070, 700 30 Ostrava Zábřeh,
IČ: 27830306 a pověřuje starostu podpisem.
Výtah z usnesení rady ze dne 1. 10. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
*Žádost ZŠ TGM na možnost přijetí odměny z
eTwinningového projektu Flat Stanley od MŠMT ve
výši 200.000 Kč za prestižní ocenění – Evropskou
jazykovou cenu Label.
*Žádost o možnost přijetí grantové podpory v rámci
schváleného projektu výzvy č. 57 „Rozvíjíme svoje
technické dovednosti“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0205 ve
výši 204.112.
*Informaci o přípravě zadání podmínek výběrového řízení
na rekonstrukci sokolovny.
Schvaluje
*Smlouvy o výpůjčce a darování č. 1 – 200 mezi městem
Borohrádek a zájemci o výpůjčku zahradního
kompostéru v rámci projetu: Nakládání s bioodpadem ve
městě Borohrádek a pověřuje starostu podpisem.
*Smlouvu o dílo se společností EKODOMOV, z.s.,
V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6, IČ: 26664488, na
realizaci projektu „Kompostuj.cz – informační podpora
občanů“ a pověřuje starostu podpisem.
*Žádost na umístění oboustranné reklamní cedule: TV
servis, instalace, opravy, revize na sloup veřejného
osvětlení
v Havlíčkově
ulici
mezi
místními
komunikacemi Dvořákova a Smetanova.
*Výpověď nájmu bytu v domě čp. 562, ulice Kout.
*Záměr ZŠ TGM Borohrádek požádat Úřad práce České
republiky, Krajskou pobočku v Rychnově nad Kněžnou,
o poskytnutí příspěvku z prostředků aktivní politiky
zaměstnanosti.
*Dodatek č. 2, ke smlouvě o nájmu ze dne 7.7.2014 firmy
AB-TIP s.r.o., Jana Žižky 449, Borohrádek, IČO:
28815181 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
*Záměr pronájmu bývalé vrátnice v areálu ŽPSV p.č. st.
580 v k.ú. Borohrádek.
*Rozpočtové opatření č. 17 - příjem dotace z úřadu práce
ve výši 119.000 Kč.
*Vypracování koncepčního řešení na vytvoření nových
parkovacích míst v ulici Havlíčkova a na sídlišti
v ulicích Družstevní a Smetanova.
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*Žádost společnosti VYDIS GROUP, a.s., Štěrboholská
1404/104, Praha 10, IČ: 24133523 na instalaci
telekomunikačního zařízení společnosti CETIN na
budově pošty, Nádražní 40, Borohrádek.
*Žádost na změnu způsobu vytápění pronajatých prostor
v areálu bývalé ŽPSV firmy AB-TIP s.r.o., Jana Žižky
449, Borohrádek, IČO: 28815181.
Výtah z usnesení rady ze dne 15. 10. 2015
Rada města Borohrádek
Schvaluje
*Zaměření skutečného provedení stavby: Borohrádek
ulice Tyršova – prodloužení vodovodu.
*Zadání pro zpracování projektové dokumentace:
Revitalizace budovy sokolovny v Borohrádku.
*Výzvu k podání nabídky na zpracování projektové
dokumentace:
„Revitalizace
budovy
sokolovny
v Borohrádku, přístavba, nástavba“.
*Požádání PEFC ČR z.s.p.o. o vydání licence na užívání
loga PEFC v lesním hospodářském celku Borohrádek.
*Uzavření nové, resp. prodloužení stávající Dohody o
přistoupení s Městem Kostelec nad Orlicí na
poskytování mobilních a datových služeb od společnosti
Vodafone, na období 1.11.2015 – 31.3.2019.
*Zadávací podmínky pro vyhlášení výzvy na obsazení
pracovní pozice technika IT pro MěÚ Borohrádek.
*Realizaci vypracování zjednodušené PD na vytvoření
sběrného místa v hale STP v bývalém areálu ŽPSV,
podle předložené cenové nabídky.
*Umístění měřiče rychlosti vozidel na vjezdu do města, ze
směru od Čermné n. O. v souvislosti s nově
rekonstruovanou komunikací II. 305 a s ohledem na
zvyšování bezpečnosti obyvatel města, s tím, že bude
zařazeno do rozpočtu na r. 2016.
*Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu
v ulici Kout čp. 562 na dobu určitou do 16.10.2016.
*Provozní řád sokolovny.
Bere na vědomí
*Návrh změny územního plánu na pozemku p.č. 8/1 a
pozemku p.č.st. 67 v k.ú. Šachov u Borohrádku a
postupuje jej k projednání zastupitelstvu města.
*Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města
Borohrádek.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 21.9.2015
Bere na vědomí
*Informace starosty o plnění dříve přijatých úkolů
z usnesení.
*Zápis z jednání kontrolního výboru č. 3.
*Informaci o rezignaci na funkci člena kontrolního výboru
Ing. Jaroslava Ilchmana.
Schvaluje
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová, Milan
Maček, Pavel Zaujec.
*Ve věci revitalizace sokolovny zadání vycházející
z varianty č. 4 (na listě 5.3a) a pověřuje radu města, aby
pověřila stavební komisi jeho dopracováním. Zároveň
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pověřuje radu města zahájit bezodkladně výběrové
řízení na zpracovatele projektové dokumentace
revitalizace sokolovny.
*Návrh kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického
podílu pozemků od rodiny Malijovských za 1,765.000
Kč – spláceno ve dvou částkách a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.
*Rozpočtové opatření č. 16 - výdaje na odkup pozemku
od rodiny Malijovských ve výši 1,600.000 Kč, tento
výdaj bude kryt přebytkem hospodaření roku 2014.
*Schvaluje do funkce nového člena kontrolního výboru
pana Jaroslava Šturmu.
Ukládá
*Trvá úkol z jednání ZM č. 6.
- zajistit zadání zpracování znaleckého posudku – ceny
místně obvyklé pozemků p.č. 437/3 – ostatní plocha o
výměře 123m², p.č. 437/5 – ostatní plocha o výměře
105m², p.č. 437/7 – ostatní plocha o výměře 173 m²,vše
v k.ú. Borohrádek.
*Trvá úkol z jednání ZM č. 6
- zajistit vyhlášení termínu pro podání žádosti na
poskytování dotací městem Borohrádek na rok 2016.
*Radě města zahájit bezodkladně výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace revitalizace
sokolovny.
STAROSTA INFORMUJE
□ ZM schválilo návrh kupní
smlouvy
na
odkoupení
spoluvlastnického podílu pozemků
od
rodiny
Malijovských
za
1.765.000,- Kč, který bude splacen
ve dvou částkách a pověřilo starostu
podpisem kupní smlouvy. Jedná se o
zbývající
1/6
pozemků
spoluvlastníků v lokalitě přiléhající
k ulici Havlíčkova, které nebyly
zahrnuty do dřívější koupě.

□ RM schválila navýšení nákladů na dokončovací práce
revitalizace parku u městského úřadu a mateřské školy,
bylo položeno vedení rozvodu zálivkové vody ze
studny, uložena chránička a kabel pro veřejné
osvětlení, profil páteřní cesty včetně odboček pro
lavičky byl vymezen ocelovými samofixačními
obrubami, do kterých byl zhutněn makadam
s prachem.
□ Starostou města byla podepsána Smlouva o dílo na
projekt: „Revitalizace bývalého areálu ŽPSV – žádost
o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele rizik“ s firmou
Projekce CZ s.r.o. Chrudim, město se rozhodlo
k tomuto kroku především vzhledem k vyhlášení 7.
výzvy Ministerstva životního prostředí, která nabízí
možnost podání žádostí o poskytnutí podpory
z Operačního programu životního prostředí na
realizaci průzkumných prací, analýzy rizik možné
kontaminace pozemků, stavebních konstrukcí a
podzemních vod. Průzkum by byl proveden i
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v objektech určených k demolici, aby se při zpracování
projektové dokumentace k odstranění staveb vyloučila
kontaminace stavebních konstrukcí a pozemků pod
stavbami. Areál bývalého ŽPSV se do budoucna
připravuje jako zóna smíšeného centra města.

□ Z důvodů zvýšení bezpečnosti chodců, především
z ulice Kaplanova, schválila rada města záměr
umístění dopravní značky „Jiné nebezpečí“
s dodatkovou tabulkou „Vstup chodců do vozovky“ u
silnice III/3055 podél areálu SECA, a to oboustranně.
□ RM schválila záměr osazení dopravní informativní
značky „Návěst před slepou pozemní komunikací“
před křižovatkou Husovy a Bezejmenné ulice
z důvodu zamezení častého vjezdu nákladních
automobilů a jejich otáčení u cyklostezky Borohrádek
– Veliny.
□ Starostou města byla podepsána Smlouva o dílo:
Dokumentace bouracích prací bývalé vlečky ŽPSV
v Borohrádku s firmou SGJW Hradec Králové spol.
s.r.o. Předmětem díla je zpracování dokumentace
bouracích prací bývalé vlečky ŽPSV Borohrádek
včetně kompletní inženýrské činnosti až po vydání
stavebního povolení nebo rozhodnutí o odstranění
stavby Drážním úřadem.
□ Na zkušební dobu od 1.10.2015 do 31.12.2015 byla
RM schválena nabídka na poskytování služeb pultu
centralizované ochrany – VIDOCQ s.r.o., Pardubice,
jedná se o napojení MěÚ na PCO s přesunem dat a
s rozsahem služeb šesti patrol za týden u vytipovaných
objektů a lokalit.
□ Starostou města byla podepsána smlouva o nájmu části
budovy ZŠ T.G. Masaryka, předmětem smlouvy je
umístění technologie základnové stanice veřejné
internetové sítě včetně umístění anténního stožáru
v prostoru střechy budovy ZŠ T.G.Masaryka
Borohrádek, díky tomu kroku již brzy začnou v našem
městě nabízet své internetové služby dvě nové
společnosti, a to FajnCom s.r.o. a Tlapnet.
□ RM schválila zprávu o posouzení nabídek na veřejnou
zakázku: Sokolovna Borohrádek – dodávka vybavení a
kupní smlouvu s vítězným uchazečem firmou B2B
PARTNER s.r.o., Ostrava Zábřeh a pověřila starostu
podpisem smlouvy, město Borohrádek tak získá
v polovině měsíce listopadu do svého mobiliáře 53 ks
konferenčních skládacích stolů, 150 ks židlí
konferenčních
čalouněných,
240
ks
židlí
konferenčních plastových a 2 ks vozíků pro
konferenční stoly.
□ RM schválila smlouvy o výpůjčce a darování mezi
městem a zájemci z řad občanů na zahradní
kompostéry
v rámci
projektu:
„Nakládání
s bioodpadem ve městě Borohrádek“, po podepsání
smlouvy a účasti na přednášce o kompostování bylo
dvě stě kusů kompostérů předáno našim občanům.
Vedení města věří, že kompostováním biologicky
rozložitelného komunálního odpadu se podaří snížit
celkový objem směsného komunálního odpadu
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v popelnicích a kontejnerech, za jehož svoz a uložení
na skládky se platí z městského rozpočtu nemalé
finanční prostředky.

□ Dobrovolným svazkem obcí Tichá Orlice byla
realizována stavba: Borohrádek ulice Tyršova –
prodloužení vodovodu, RM schválila zaměření
skutečného provedení této stavby.
□ Město Borohrádek získalo nové Osvědčení o účasti
v regionální certifikaci lesů na období od 1.10.2015 –
30.9.2018, toto osvědčení je pro nás i naše odběratele
důkazem, že hospodaření na našem lesním majetku
splňuje kritéria certifikace systémem PEFC, tj. že se
v našich lesích hospodaří trvale udržitelně v souladu
s dnešními postupy a principy, RM schválila požádání
PEFC ČR z.s.p.o. o vydání licence na užívání loga
PEFC v LHC Borohrádek.
□ RM schválila umístění měřiče rychlosti na vjezd do
města, ze směru od Čermné nad Orlicí v Jiráskově
ulici s ohledem na zvyšování bezpečnosti svých
obyvatel v souvislosti s nově rekonstruovanou
komunikací II/305, kde došlo k výraznému zkvalitnění
šíře, povrchu a vzniká zde vážná obava v porušování
předepsané rychlosti ze strany řidičů motorových
vozidel, nákup a instalace bude zohledněna v rozpočtu
města na rok 2016.
□ Město Borohrádek s ohledem na plánovanou realizaci
sběrného místa v bývalé betonárně, hale STP, musí u
příslušných orgánů, které vydávají k uvedené
problematice svá stanoviska doložit projektovou
dokumentaci ke změně užívání uvedeného objektu…
omlouváme se tímto všem občanům za prodlení
s otevřením tohoto místa.
□ RM schválila zadání a výzvu k podání nabídky na
zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci
budovy sokolovny.
□ V ulici Kaplanova byla provedena úprava povrchu
místní komunikace položením a zaválcováním
odfrézované asfaltové drti.
□ Pracovníci technických služeb města Borohrádek
využili suchého období a provedli čištění a
prohloubení koryta toku Velinského potoka
v intravilánu města včetně prořezání břehových
porostů, jim patří i velké poděkování za vzorný úklid a
zvelebení obou hřbitovů v období před Dušičkami.
□ Na závěr přijměte přání krásného podzimu a pozvání
na nejbližší připravované kulturní akce: 20.11.2015 se
bude konat v městském kině divadelní představení
ochotnického souboru z Horního Jelení, který vystoupí
s komedií „Podhorský penzion“ a 28.11.2015
proběhne na náměstí v Borohrádku slavnostní
rozsvícení vánočního stromu s vystoupením žáků obou
ZŠ a MŠ, v letošním roce bude tento program doplněn
o prodejní předvánoční trhy, doufám, že i ty se stanou
pěknou tradicí v našem městě… všichni jste srdečně
zváni.
Mgr. Martin Moravec – starosta města
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Informační servis městského úřadu
Provoz velkoobjemového kontejneru u „Kovošrotu“
Od 28. listopadu 2015 lze využít velkoobjemový
kontejner pouze v sobotu připadající v kalendáři na sudý
týden v čase od 8.oo do 12.oo hodin. Dostavte se vždy
s evidenční kartou. Žádáme o respektování provozních
hodin, aby mohl být odpad řádně uložen do kontejneru. Je
zakázáno odpad odkládat před oplocení dvoru!
Pro likvidaci větví a čisté dřevní hmoty je vyčleněno
místo, kde bude tento materiál soustřeďován a následně
štěpkován. Toto úložiště se nachází vpravo za budovou
borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy Serafin
Campestrini.

Projekt:
„Nakládání s bioodpadem ve městě Borohrádek“

Číslo projektu:
CZ.1.02/4.1.00/15.26966/15245984.
Řídící orgán:
Ministerstvo životního prostředí ČR.
Zprostředkující subjekt:
Státní fond životního prostředí ČR.
Cílem projektu je zefektivnění systému nakládání
s bioodpadem. Jedná se především o zamezení
skládkování biologicky rozložitelného odpadu (BRKO)
prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího
kompostování v kombinaci s komunitním sběrem
bioodpadu. Dílčím cílem je také zamezit vytváření
nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze
soukromé i obecní zeleně. Smyslem projektu je vytvořit
fungující systém nakládání s bioodpady, který bude mít
příznivý vliv na životní prostředí a trvale udržitelný
rozvoj.
Obecným cílem politiky odpadového hospodářství je
snížit množství odpadu
ukládaného na skládky a
bioodpad
z
části
přeměnit na oxid uhličitý
a z části vrátit zpět do
půdy - nejlépe ve formě
stabilního humusu, který
je zárukou, že uhlík
zůstane
dlouhodobě
uložen v půdě a nebude
přispívat
ke
skleníkovému efektu.
Tento projekt řeší zavedení systému nakládání s
bioodpadem v našem městě cestou umístění kompostérů
přímo na zahradě jednotlivých občanů bydlících v RD.
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Dále bude zajištěna možnost ukládání bioodpadu lidem
z obytných domů prostřednictvím plastových kontejnerů
na bioodpad a komunitního kompostéru.
Tím bude minimalizováno množství vyprodukovaného
bioodpadu k dalšímu zpracování.

K ukládání bioodpadu
bude rovněž občanům i
městu k dispozici
velkoobjemový
kontejner umístěný na
veřejném prostranství a
tři další velkoobjemové
kontejnery v bývalém
areálu ŽPSV.
Dále město zakoupilo
mobilní štěpkovač pro
rozdrcení
dřevitého
materiálu,
zejména
větví vzniklých při
údržbě
zahrad
a
veřejných prostranství.
Výslednou
štěpku
bude možné dále kompostovat, nebo využít jako mulč.
Zavedením systému nakládání s bioodpadem navíc město
splní povinnost vyplývající z novely zákona o odpadech,
která je účinná od 1. 1. 2015, a nařizuje obcím povinnost
umožnit všem občanům třídit tyto druhy odpadu.
Projekt byl spolufinancován za podpory Operačního
programu životního prostředí Prioritní osa 4 – Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání
s odpady.
Celkové výdaje na projekt: 1 752 080,00 Kč
Spolufinancování ze státního rozpočtu: 86 901.99 Kč
Výše prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na
předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu
EU: 1 477 337,40 Kč
Spolufinancování z rozpočtu města: 187 840,70 Kč.
Dodávku níže uvedeného zboží uskutečnila na základě
výběrového řízení firma MEVA-Ostrava, s.r.o., Slovenská
1083/1b, 702 00 Ostrava – Přívoz.
Pro zajištění nakládání s BRKO bylo nakoupeno:
▪ Kompostér, 900 l
200 ks
▪ Komunitní kompostér, 400 l
1 ks
▪ Kontejner na bioodpad, 660 l
12 ks
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▪ Velkoobjemový kontejner s víky, 10,5 m3
▪ Velkoobjemový kontejner otevřený, 9,4 m3
▪ Velkoobjemový kontejner otevřený, 13,5 m3
▪ Štěpkovač
Zařízení
Komunitní kompostér
*VO kontejner s víky
Plastové kontejnery

*VO kontejnery
Štěpkovač
Kompostéry 900 l
*VO - velkoobjemový

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

Stanoviště
u bytového domu čp. 502 – 1 ks
Smetanova ulice – 1 ks
Havlíčkova ulice – 2 ks
Jiráskova – 1 ks
Jiřího z Poděbrad – 1 ks
Nádražní – 2 ks
Partyzána Petra – 1 ks
Základní škola TGM 396 – 1 ks
MŠ, Husova 530 – 1 ks
hřbitov Borohrádek – 2 ks
hřbitov Šachov – 1 ks
areál býv. ŽPSV – 3 ks
areál býv. ŽPSV – 1 ks
u rodinných domů – 200 ks

Ing. Petr Kliment, ing. Jana Machková

Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění
(„kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020.
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám majitelům
rodinných
domů
prostřednictvím
Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní
prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
 kotel na pevná paliva,
 tepelné čerpadlo,
 plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
 instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu TV (pouze v kombinaci s výměnou hlavního
zdroje tepla).
 „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické
náročnosti objektu (zateplení střechy nebo půdních
prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např.
severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a
dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů,
oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od
venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna
vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a
dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna
zasklení starších oken za izolační dvojskla).
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou
dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do
výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních
prostředků z OP ŽP bude činit:
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 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a
kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na
biomasu.
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je
výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou
strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto
obcí: Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové,
Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín,
Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice,
Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový
Bydžov.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady
na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně
související s předmětem podpory, zejména pak:
stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací
kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp.
plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické
soustavy,
stavební práce, dodávky a služby související s realizací
nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné
soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační
nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem
nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění),
náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním
majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem pouze v období
do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti
budovy v případě, že je jím prokazováno plnění
klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou
realizací opatření vedoucí ke snížení energetické
náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje
vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat
výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Jak získat kotlíkovou dotaci v Královéhradeckém
kraji? Veřejnosti poradí informační semináře.
Královéhradecký kraj se připravuje na novou vlnu
kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období
může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun. Jak
se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce
splňovat? Veřejnosti poradí informační semináře, které se
budou konat na patnácti místech po celém kraji.
Termíny informačních seminářů pro veřejnost:
24. 11. 16:00 Kostelec nad Orlicí
Sdružený klub Rabštejn, Palackého nám. 36
30. 11. 16:00 Rychnov nad Kněžnou
Pelclovo divadlo, Panská 79
Bližší informace o dotaci lze získat
http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz
dotace“.

na adrese
„Kotlíkové

Zpravodaj 6/2015

Knihovna Borohrádek
Pro dospělé:
Urbaníková Eva
Kane Ben
Kane Ben
Sund Erik Axl
Volfová Jitka
Meyer Deon
Schoneová Robin
Lagercrantz David
Oupic Miroslav
Dán Dominik
Pro děti a mládež:
Herman Gail
Kessel Carola von
Kessel Carola von
Bizziová Regina
Bizziová Regina
Wilsonová Jacqueline
Russellová R. Renée

Stalo se mi všechno
Zapomenutá legie
Stříbrný orel
Vraní dívka: Pýthiiny rady
Smlouva s Adamem
Ďáblova hora
Učitel lásky
Dívka v pavoučí síti
Naše skvělá firma
Rudý kapitán
Roční období v zemi vil
Čarodějky z jezdecké školy –
Tajná lásky
Čarodějky z jezdecké školy –
Kouzelnický souboj
Winx club 3 –
Stella na módní přehlídce
Winx Magic Series 2 Hvězdná kariéra
Sladké časy
Deník mimoňky:
Příběhy nepohádkový
budoucnosti

Vítání občánků
Ve spolupráci města Borohrádek a Sboru pro občanské
záležitosti se dne 15. října 2015 uskutečnilo „Vítání
nových občánků“. Slavnost proběhla v obřadní síni
městského úřadu. Nové občánky přivítala paní Mgr. Iva
Přibylová.
Byli přivítání tito občánci:

* Sofie Provazníková * Tereza Čermáková *
* Elena Hrušová * Ela Kubíčková *

Výpůjční listopad - prosinec 2015
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

POZVÁNKA na divadelní představení
Ochotnický soubor Horní Jelení srdečně zve
na divadelní hru PODHORSKÝ PENZION
v pátek 20. listopadu 2015 od 18.30 hodin
do Městského kina Borohrádek

* Nicol Klívarová * Václav Midloch *
* Natálie Pajskrová *

*Šimon Zdražil * Dominik Láznický *
* Ondřej Kolařík * Michal Mrkus *
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
07.11. MUDr. Nentvichová Eva 494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
08.11. MUDr. Přibylová Marta 494 322 706
Komenského 209, Častolovice
14.11. MUDr. Světlík Filip
777 667 353
Tyršova 515, Opočno

Pochod 2015 ohlédnutí …
V sobotu 19. září 2015 se v Borohrádku uskutečnil již
čtvrtý ročník turistického pochodu, tentokrát s tematickým
podtitulem „Ohlédnutí do historie“. Pochod byl pořádaný
při příležitosti výročí 70 let od ukončení II. světové války
a zároveň spojený s oslavou 135 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů v Borohrádku.
Pro účastníky byly připraveny dva pěší okruhy 5,5 km a
12,5 km s pěti stanovišti. Děti i dospělí se na trase mohli
seznámit s přistavenou historickou vojenskou technikou,

15.11. MUDr. Seidlová Zdenka 494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
17.11. MUDr. Skřičková Zdena 494 515 695
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
21.11. MUDr. Stejskalová Věra 494 381 263
zdr. středisko, Kout 566, Borohrádek
22.11. MUDr. Sudová Simona 494 371 031
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
28.11. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
29.11. MUDr. Šmídová Alena
494 622 550
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
5.12. MUDr. Šulík Richard
494 515 693
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
6.12. MUDr. Tancurinová Jana 736 419 151
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
12.12. MUDr. Tomanová Libuše 494 542 102
poliklinika Mírové nám. 88, Týniště n.O.

výzbrojí a výstrojí, na jednotlivých stanovištích plnili
dovednostní úkoly a vědomostní kvízy. Pro všechny
účastníky pochodu bylo připraveno občerstvení,
ochutnávka koláčků a kávy.
Cíl pochodu byl u hasičské zbrojnice, kde každý, kdo
úspěšně pochod absolvoval, dostal pamětní list a malou
sladkou odměnu v podobě perníkového čtyřlístku.
Zde i odpoledne pokračovala zábava s pestrým
programem: slavnostní žehnání sborového praporu,

13.12. MUDr. Tůmová Věra
494 667 154
J. Pitry 344, Opočno
19.12. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
20.12. MUDr. Zdeňka Jiří
494 596 732
Kvasinská 129, Solnice
24.12. MUDr. Veselská Renata 494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
25.12. MUDr. Vyčítalová Marie 494 541 757
dr. Lützova 244, Vamberk
26.12. MUDr. Vavřičková Hana 494 371 782
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
27.12. MDDr. Zdráhal Zdeněk 721 460 150
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
01.01. MDDr. Andělová Jana 731 980 112
J. Pitry 448, Opočno
02.01. MUDr. Bahník František 494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
03.01. MUDr. Benešová Růžena 494 622 040
Tyršova 464, Dobruška
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ukázky historické hasičské techniky, historické vojenské
techniky a ukázka sportovního dřevorubectví.
Navečer k tanci zahrála kapela „Bylo nás pět“. Celá akce
se vydařila nejen díky hojné účasti a skvělé organizaci, ale
i díky počasí, které bylo pro pochod a odpolední oslavy
ideální.
Mgr. Eva Musilová

JSDH Borohrádek
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města má za sebou
nejnáročnější léto od jeho zřízení v roce 1985. Tak jako i
jinde, byl v našem městě a okolí vysoký nárůst nejen
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mimořádných událostí, ale také výpomoc při řešení
problémů s dlouhotrvajícím suchem.
Hasičská vozidla opustila garáže naší hasičské stanice
96x. Ve 35 případech se jednalo o ostré zásahy. Naše
jednotka zasahovala u sedmi dopravních nehod, osmi
požárů, devatenácti technických pomocí a v jednom
případě při úniku nebezpečné látky do řeky Tiché Orlice.
Největší a nejnáročnější požár letošního roku byl požár
obilí a strniště v Týništi nad Orlicí - Petrovičky.
Šestihodinový zásah v extrémním teplu, které dosahovalo
v odpoledních hodinách až 37 stupňů.
U požáru

zasahovalo 16 jednotek hasičů ze dvou krajů. Následky
tohoto požáru jsou tři zranění hasiči, několik propálených
hadic a poškození hasičské techniky. Zasažená plocha
požárem byla 1 x 1.5 km.
Ve 42 případech jsme prováděli výpomoc našemu městu,
např. při kácení stromů, zajištění bezpečnosti při pracích
na silnicích, doprava vody do požárních nádrží v ulici
5.května a na Šachově, doprava pitné vody do hájenky
Králka, oprava osvětlení, a také zalévání městské zeleně.
Některé z těchto činností sice nemají s prací hasičů nic
společného, ale v některých případech jsme zabránili
následným škodám na městském majetku, které v tu dobu
hrozily. Jako práci za úhradu jsme vyhověli žádost fy.
GoldFren Poběžovice o doplnění vody do nádrží pro
chlazení tavných pecí. Zbývající výjezdy hasičských
vozidel byly výcvikové dny a kondiční jízdy.
Každý z řidičů hasičských vozidel musí splňovat pro tuto
činnost specifické požadavky. V naší jednotce jsou na tuto
funkci zařazeni pouze řidiči s dlouholetou praxí v řízení
nákladních vozidel a mají s těmito vozidly najeto
dostatečný počet kilometrů. Setkáme se často s výtkami
od občanů města: „hasiči jezdí rychle“. Toto vše je na
řidiči hasičského vozidla, jaké je počasí, jaká je denní
doba a zásadně na vážnosti situace, ke které jednotka jede.
Každopádně si všichni přejeme, aby vozidlo hasičů bylo
na místě co nejdříve. Toto nás sice neopravňuje
k ohrožování a k hrubému porušování pravidel, ale v jisté
míře můžeme provoz a ostatní omezit. Některé jízdy z
cest k zásahu si nahráváme na autokameru. Na našich
webových stránkách můžete videa zhlédnout a posoudit
tak ve většině případech problémový průjezd naším
městem. Některé z našich vozidel ani nedosahují závratné
rychlosti. 23 tunová Tatra 148 u nás pro dopravu velkého
množství vody (8000 litrů) dosahuje rychlosti max. 70
km/h. V tomto roce byla 100% využita nejen na velké
požáry, ale hlavně na řešení problémů spojených
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s klimatickými podmínkami, které naše město a okolí
sužovaly. Po 38 leté službě u hasičů se její životnost chýlí
ke konci. Její technický stav se snažíme udržet a vozidlo
je stále v provozu. Neumíme si představit další suchý rok,
jako byl tento, bez tohoto vozidla, které zajišťovalo
dopravu vody po celém městě. Dnes již pracujeme
s několika možnými i nemožnými variantami, jak toto
vozidlo nahradit za vozidlo mladší se stejnými parametry.
Uvědomme si, že není možné provádět všechny zmíněné
činnosti s jedním vozidlem pro dopravu vody a připravit
se tak o zajištění akceschopnosti jednotky v případě
požáru. Také je nutné zajistit náhradní vozidlo v případě
poruchy naší „nové“ tatry (r. v. 2008). Tato vozidla se
nedají zapůjčit a opravárenské firmy neposkytují náhradní
vozidla. Vzhledem ke stále přibývající práci a zásahů,
bychom chtěli přijmout do svých řad dva nové členy
jednotky na funkci Hasič, Hasič strojník. Požadavky pro
přijetí naleznete na www.hasici.borohradek.cz nebo na
Informačním webu města Borohrádek. I když pro některé
z nás je to spíše koníček, je toto práce takřka srovnatelná
s prací našich profesionálních kolegů. Všichni naši hasiči
procházejí fyzicky náročné kurzy, zaměřené na
technickou dovednost a kurzy zdravotnických znalostí pro
poskytnutí první pomoci. Je kladen důraz na vybavení
hasičů osobními ochrannými pomůckami a dodržování
vlastní bezpečnosti. Zásadní podmínkou pro přijetí do
jednotky hasičů je dobrý zdravotní stav.
Jako občanské sdružení hasičů jsme pro vás připravili
v tomto roce dvě kulturní akce.
Pálení čarodějnic a historické oslavy k výročí založení
našeho sboru spojené s pochodem. Všechny tyto akce
pořádáme s podporou městského úřadu. Každý rok se
snažíme přilákat do hasičské stanice při těchto akcích
stále více občanů našeho města, hlavně děti. Toto se nám
daří, vždyť při oslavě 135 letého výročí našeho sboru
spojeným s historickým pochodem nás navštívilo přes
300 nejen našich občanů, ale také hasičů z okolních obcí.
Pro příští rok opět připravujeme jak tradiční pálení
čarodějnice, tak i další, tentokrát dvoudenní akci
otevřených dveří na hasičské stanici nejen pro malé.
Kroužek mladých hasičů
Při zářijovém zahájení kroužku po letních prázdninách

jsme přivítali nové děti do našeho kolektivu nejen z
našeho města. Na první schůzce byly nové děti i rodiče,
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kteří se seznámili s náplní kroužku a s celoroční činností,
prací s dětmi, které jsou zaměřené na rozvoj dětských
znalostí, vědomostí, dovedností a to nejen v oblasti
požární ochrany. Kladen je také důraz na rozvoj tělesné
aktivity. Činnost kroužku nabídne širokou škálu výplně
volného času dětí ve věku od 6 do 18 let.
Kolektiv mladých hasičů má jedno družstvo mladších,
které se společně schází jedenkrát týdně, kdy probíhá
příprava na nadcházející závody a soutěže, anebo se volný
čas vyplní zábavou odpovídající možnostem dětí, počasí a
prostorám. Zábava ve formě her je připravována tak, aby
se děti naučily spolupráci mezi sebou, získaly ve svých
možnostech strategii a improvizaci a aby byly schopny
pracovat v kolektivu. Celoroční činnost je rozdělena do
pěti etap podle ročního období.
V tomto nadcházejícím zimním období nás čeká výuka
uzlů, zdravotnických znalostí, příprava na soutěže nejen v
požárním sportu a také sportovní hry v tělocvičně nebo
návštěva plaveckého bazénu. Některé schůzky věnujeme
výtvarné činnosti např. pro dětskou hasičskou soutěž
"Požární ochrana očima dětí".
Velitel JSDH Borohrádek Petr Šrámek

Myslivecké sdružení „Orlice“ informuje
V rámci dobré spolupráce s městem Borohrádek se snaží
myslivecké sdružení v případě potřeby pomoci. Ne jinak
tomu bylo i v září a říjnu tohoto roku. V září pořádalo
město Borohrádek již tradiční pochod a myslivci připravili
a zajistili jedno ze stanovišť. Zde se střílelo ze
vzduchovek na sklápěcí terče a poznávaly se sazenice a

listy lesních stromků. V měsíci říjnu vyráželi naši členové
opakovaně do městských lesů a prováděli ochranné nátěry
repelentními přípravky k ochraně lesních kultur proti
okusu zvěří a proti poškození kmínků hlodavci.
Děkujeme městu za finanční podporu, bez které bychom
se dnes již neobešli. Tyto příspěvky využívá naše sdružení
zejména na nákup krmiv, léčiv a dále v oblasti zazvěření
honitby a v neposlední řadě také k pokrytí oprav a
budování nových mysliveckých zařízení. Velkým a
existenčním problémem, který nás však v současné době
velmi trápí, jsou stupňující se požadavky zemědělců na
proplácení škod způsobených zvěří.
Za MS Orlice Borohrádek – členové výboru
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Domov důchodců
Léto je za námi, podzim je v plném proudu a my bychom
rádi informovali veřejnost o akcích, kterých jsme se
v minulých měsících zúčastnili spolu s našimi klienty.
V letošním roce jsme hodně výletovali. Ještě před
prázdninami jsme se vypravili do Týniště nad Orlicí, kde
jsme navštívili výstavu historických kočárků. Všem
klientkám, které s námi byly, se výstava velmi líbila a
během prohlídky často zavzpomínaly na kočárky, které
měly ony samy, nebo ve kterých se vozili jejich
sourozenci a děti. V červenci pak následoval výlet do
Nového Města nad Metují, kde v prostorách zámku
probíhala výstava s názvem „Hračky našeho mládí“.
Všechny přítomné, a to jak klienty, tak naše zaměstnance,
zaujaly vystavené hračky, které si mnozí sami pamatovali
ze svého dětství. Během prohlídky probíhala živá diskuze
o tom, kdo měl jaké hračky, nebo s čím si hrály jeho děti.
Nás
zaměstnance
mrzelo jediné, a to, že
výstavu nemohli vidět
i ti klienti, kteří jsou
upoutaní na lůžko a
cestu by již nezvládli.
Na počátku října jsme
s našimi seniory jeli
do Afrického muzea
Emila Holuba do
Holic.
Pracovníci
muzea nám na úvod
pustili film o životě
tohoto
významného
cestovatele. Následně
jsme si prohlédli jak
expozici věnovanou
cestám dr. Holuba, tak
koutek zaměřený na
současné cestovatele, kteří projeli africký kontinent dříve
tolik populárním trabantem.
Pro naše klienty jsme také uspořádali další kulturní
vystoupení Divadla Slunečnice. Umělci, kteří k nám
přijeli z Brna, klientům zazpívali a zahráli jejich oblíbené
melodie, které si s nimi mnozí i zazpívali.
V minulých měsících jsme kromě výstav a muzea
navštívili i nedaleký Domov důchodců Albrechtice nad
Orlicí, který pořádal již tradiční den otevřených dveří.
Stejně jako ostatní návštěvníci, i naši senioři si mohli
prohlédnout prostory, ve kterých klienti zdejšího domova
žijí.
Byli jsme také pozváni na společenské odpoledne spojené
s oslavami výročí založení domova pro seniory
v Třebechovicích pod Orebem, které se konalo v
tamním kulturním domě. Všichni naši klienti, kteří s námi
jeli, svého času určitě nelitovali. K tanci a poslechu nám
hrála pěkná hudba a dalo by se říci, že si zatancovali
úplně všichni. Výborně jsme se bavili a doufáme, že dobrá
nálada všem zúčastněným vydržela hodně dlouho.
Blanka Frumarová
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Na návštěvě v ODEKU s.r.o.
Dle úkolu danému zastupitelstvem kontrolnímu výboru
měl kontrolní výbor zhodnotit stav a využívání služeb
Odeka s.r.o. městem Borohrádek.
Kontrolní výbor proto navštívil jednatele Odeka s.r.o. Ing.
Všetečku a překládací stanici na Nové Vsi.
Co je to Odeko s.r.o.? Společnost Odeko s.r.o. slouží už
více než 20 let obcím regionu hlavně v oblasti svozu a
likvidace odpadů. Dnes je 100% vlastněna obcemi a i tedy
vámi, občany regionu a pomáhá jim plnit stále větší
nároky a úkoly, které na ně klade stát, správní orgány a
legislativa. Odeko s.r.o. je i prostředníkem mezi obcemi a
organizací EKO-KOM a.s., která provozuje systém plnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadu a obcím
dává odměny do jejich rozpočtů – kapitola 3725 rozpočtu
„Využívání a zneškodňování komunálního odpadu“ – pro
rok 2015 jsou rozpočtované příjmy za tříděný odpad
v Borohrádku ve výši 144.600 Kč. Výše sazby odměn
v Kč se odvíjí od velikosti obce a výtěžnosti sběru na
obyvatele. V případě města Borohrádku, tj. obec s 2001 až
10.000 obyvatel jsou sazby v Kč při těchto výtěžnostech:
Výtěžnost v kg.
Surovina
méně než 32 32 – 40
více než 40
Papír
1.835
2.126
2.708
Plasty
3.271
3.824
4.930
Sklo směs
823
955
1.218
Sklo čiré
883
1.024
1.304
Kov
1.799
2.070
2.613
Neuvádím sazby za nápojové kartony, poněvadž je
Borohrádek nesbírá. Je tedy evidentní, že se stoupajícím
tříděním roste i odměna do městského rozpočtu.
Kromě toho existují i ostatní způsoby sběru jako sběrné
dvory, sběrná místa, mobilní sběrny a jiné organizované
způsoby v rámci systému obce rovněž odměňované EKOKOMem. Poněvadž Odeko s.r.o. nemá ve vlastnictví
skládku tuhých komunálních odpadů (to co odváží
z vašich popelnic), musí odkládat odpad komerčně na
skládce jiného vlastníka a poplatkem. Pro vaši informaci
je to 1.240 Kč za tunu. Z Borohrádku odvozový vůz o
nosnosti 22 tun odveze každý čtvrtek dvě náplně tuhého
komunálního odpadu. Skladba takto odváženého
komunálního odpadu je dlouhodobě: 15% papír, 15%
plasty, 5% sklo, 2% drobné kovy, 25% bioodpad, 7%
textil a 31% ostatní (tedy to co nelze vytřídit). Z toho
je tady jasné, že snížení nákladů na skládkování
odpadu je zcela závislé na prvotní skladbě obsahu
v popelnicích, tedy na vás, občanech Borohrádku.
Z výše uvedeného vyplývá, že problematice odpadů by
měla být ze strany občanů a města věnována daleko větší
pozornost hlavně v oblasti informovanosti, rozvíjení
dalších způsobů hospodaření s odpady v součinnosti
s Odekem s.r.o., např. nabídce pytlového odvozu plastů
v zakoupeném pytli, alespoň týdenního a 14-ti denního
odvozu popelnic s odstupňovanou výší poplatku až po
samostatný vývoz jedné popelnice za hotovostní platbu
formou zakoupené známky podle principu kolik odpadu
vyprodukuješ, tolik zaplatíš. Že město přece jen něco
v této oblasti dělá je bezplatné zajištění plastových
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kompostérů občanům, jejichž distribuce proběhla v říjnu,
nákupem velkoobjemových kontejnerů, mobilního
štěpkovače a dalších opatření, o kterých vás bude jistě
postupně na stránkách Zpravodaje informovat odbor
životního prostředí MÚ Borohrádek.
Ing. Miroslav Palhoun

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Základní informace
ZŠ TGM navštěvuje 257 žáků, z toho je 115 žáků na
prvním stupni a 142 na stupni druhém. Po mnoha letech
jsou dvě paralelní první třídy, na druhém stupni jsou dvě
třídy v každém ročníku. Žákům nabízíme velký výběr
zájmových kroužků – hru na kytaru, holčičinky, technický
kroužek, rybářský kroužek, kin-ball, pohybové hry,
sportovní hry, gymnastiku a bojové sporty, mediální
kroužek, keramiku či kroužek environmentální. I v tomto
školním roce se u nás pokračuje ve výuce ZUŠ Týniště
nad Orlicí.
Další schválený projekt
Již v minulém čísle jsme informovali o schváleném
projektu Chceme více znát (510 647 Kč) a projektu
Challenge as a Pedagogical Tool (800 000 Kč). Nově nám
byl v rámci Výzvy č. 57 schválen projekt s názvem
Rozvíjíme svoje technické dovednosti, na jehož realizaci
získáváme 204 112 Kč. Peníze využijeme především na
nákup nového vybavení do školní dílny.
Prestižní jazyková cena pro naši školu
Projekt Flat Stanley around Europe, na kterém pracovali
žáci předloňské páté třídy, určitě nemusíme znovu
popisovat. Získal již národní certifikát kvality, evropský
certifikát kvality a 1. národní cenu eTwinning. Dne 22. 9.
2015 na konferenci Kreativně k jazykové výuce konané v
Praze převzal za tento projekt Michal Přibyl Evropskou
jazykovou cenu Label. Cílem udílení této ceny je
podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového
vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a
inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové
výuky. Náš projekt nejprve postoupil do druhého kola,
které se uskutečnilo v červnu 2015 v Praze, kde byl
projekt představen odborné porotě. Ocenění nakonec
získalo sedm projektů. Po slavnostním vyhlášení vítězů
autoři projektů prezentovali své aktivity na workshopech.
Součástí ceny je i finanční odměna od MŠMT, a to ve
výši 200 000 Kč, která je určena na podporu jazykového
vzdělávání. V současné době ve spolupráci s žákovským
parlamentem řešíme, na co přesně peníze použijeme.
Den otevřených dveří
Dne 14. 10 2015 se uskutečnil tradiční den otevřených
dveří. Dopoledne mohli rodiče i další zájemci navštívit
vyučování. Toho využili především rodiče žáků prvního
stupně. Hlavně prvňáčci chtěli předvést, co se za první

Zpravodaj 6/2015

týdny své školní docházky naučili. Starší žáci se ale také
měli čím pochlubit - úspěšným řešením rébusů, nadšením
z knížky Zdeňka Svěráka při čtenářské dílně i zvládnutím
běžné školní práce. Odpolední program byl zahájen
milým setkáním s bývalou žákyní Petrou Gluchovou,
která v roce 2010 vyhrála soutěž o nejlepší školní logo. To
je po prázdninovém malování nalepeno na hlavní stěně
auly. Petra objasnila svoji ztvárněnou myšlenku a

odpovídala na dotazy dětí. Návštěvníci se mohli zapojit do
soutěže s názvem Po stopách Večerníčka, kterou připravili
žáci 9. ročníku. Nejen soutěžící se tak u nás mohli setkat s
Krakonošem, Trautenberkem, Patem a Matem, Makovou
panenkou, kouzelníkem či dalšími pohádkovými
postavičkami, od kterých dostávali různé úkoly.
Nechyběly tradiční fyzikální pokusy, sportování v
tělocvičně, stolní tenis v aule, moderní technologie v
angličtině, promítání reportáží školní televize, tvůrčí dílna
zaměřená na využití přírodních materiálů, matematické
stavebnice i stavebnice merkur. Plno bylo ve cvičné
kuchyňce při zdobení perníčků. Máme radost z vysokého
počtu návštěvníků - soutěže se zúčastnilo 70 hráčů a více
než 80 perníčků bylo ozdobeno během krátké chvíle.
Potěšil nás zájem jak rodičů současných i potencionálních
žáků, tak širší veřejnosti, přivítali jsme i starostu města
Mgr. Martina Moravce a tajemníka městského úřadu
Zdeňka Cablka. Závěrečné chvíle dne otevřených dveří
patřily setkání se žáky loňské deváté třídy.
Sběr papíru
Za podzimní sběr starého papíru jsme získali 12 716 Kč.
Školní parlament se spolupodílel na rozhodování, jakou
částku darujeme Občanskému sdružení rodičů a přátel dětí
s handicapem Orion, které nás oslovilo s žádostí o
zapojení do jejich sběrové akce s cílem získat finance na
nákup motopedu, rehabilitačního přístroje pro osoby
s těžkým tělesným postižením. Odesílaná částka
představuje 3 000 Kč.
Soutěž tříd
1. místo – 4. třída (68,8 kg/žák)
2. místo – 5. třída (58,9 kg/žák)
3. místo – 1. A (48,5 kg/žák)
Soutěž jednotlivců
1. místo – Daniel Valenta, 1. A
575 kg
2. místo – Eliška Zahajská, 6. B
333 kg
3. místo - Viktorie Vacková, 3. tř.
258 kg
Iva Přibylová
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Jak se dělá televize s Českou televizí
Školní TV ZŠ TGM Borohrádek se zúčastnila setkání
školních televizí pod záštitou ČT. Náš tým doprovázela
také bývalá žákyně Dorota Cikánová, která akci popisuje
v níže uvedeném článku.
Ve dnech 16. a 17. října se Gymnázium Příbram
proměnilo v televizní ráj. Proběhlo zde totiž setkání
školních televizí společně s Českou televizí. V pořadí již
třetího ročníku této akce se účastnil rekordní počet
čtrnácti studentských týmů z různých koutů republiky,
mezi kterými nechyběli ani zástupci Základní školy T. G.
Masaryka v Borohrádku.
Na půdě gymnázia probíhaly po celé dva dny přednášky
opravdových hvězd České televize určené jak pro školy,
tak i veřejnost. Celá akce započala přednáškou
meteoroložky Taťány Míkové a producenta Jaroslava
Kučery. V různorodém programu si vybral opravdu
každý. Účastníci měli možnost klást přednášejícím
nejrůznější otázky, dozvědět se co nejvíce o jejich práci
nebo s nimi natočit svůj vlastní rozhovor. „Líbilo se mi to
moc, potěšila mě vstřícnost pozvaných hostů ČT,“
upřesňuje Tomáš Fuchsa z borohrádecké školní redakce.
Smyslem setkání, které bylo mimo jiné přenášeno živě na

internetu, také bylo prezentovat tvorbu dětských televizí a
vzájemně se inspirovat. Každá školní televize se
představila, informovala o své činnosti a pustila krátké
video na ukázku své tvorby.
Vyvrcholením pátečního dne bylo vystoupení televizního
redaktora a moderátora Václava Moravce, který pobavil
profesními zážitky a poradil budoucím moderátorům, jak
dělat svou práci co nejlépe. V sobotu vystoupil například
sportovní komentátor Robert Záruba, očekávaný nejen
sportovními fanoušky, či Jakub Železný, moderátor hlavní
zpravodajské relace ČT. „Akce se mi velice líbila, protože
jsme se setkali v rekordním počtu, a to je 14 týmů
školních televizí. Přednášky byly zajímavé a my měli
možnost objasnit si nejrůznější informace. Toto setkání se
vydařilo a doufám, že spolupráce s ČT bude pokračovat i
do dalších let,“ doplňuje borohrádecký kameraman Tomáš
Urbánek.
„Na setkání školních televizí v Příbrami mě nejvíce
zaujala přednáška Jakuba Železného nebo Václava
Moravce,“ dodala spolužačka Anna Haladová.
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Žákům z Borohrádku se akce moc líbila, domů se vrátili
plni nových poznatků, které jistě zúročí při další práci v
mediálním kroužku. „Získala jsem spoustu nových
znalostí a poznatků a seznámila se s mnoha známými
tvářemi z České televize jako například s Robertem
Zárubou, Markem Wollnerem a Václavem Moravcem.
Bylo pro mě velice zajímavé poslouchat jejich názory na
českou vládu, sport nebo na imigranty ze Sýrie. Potěšilo
mě, že mi poskytli rozhovor i podpis,“ shrnuje akci
Martina Krejčíková, další zástupkyně borohrádecké
redakce.
Dorota Cikánová
Moudrost ukrytá v knihách
Naši žáci šestých a sedmých tříd v předposledním
říjnovém týdnu tvořili záložky pro své slovenské
kamarády. Účastí v česko-slovenském mezinárodním
projektu Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě a
Národního pedagogického muzea a knihovny J. A.
Komenského v Praze jsme získali příležitost navázat
kontakt se slovenskou ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami.
Ke konci října si korespondenční cestou vytvořené
záložky vyměníme a ohodnotíme. Naši žáci se do tématu
projektu Moudrost ukrytá v knihách pustili naplno.
Hovořili, navrhovali, radili se a s úsměvem tvořili. Hledali
vhodné symboly a jména autorů, vzájemně si pomáhali i
s estetickou stránkou záložky.
Na záložky od slovenských přátel se moc těšíme a
vložíme si je do našich čítanek.
Jan Mareček
Poděkování
Tímto bychom rádi poděkovali Ekofarmě Bozetice za
velmi zajímavou exkurzi. Majitelé nás přijali s otevřeným
srdcem. Byli jsme seznámeni s chodem ekofarmy,
prohlédli jsme si chovaná zvířata a ochutnali biomléko. Ze
zvířat vyzařoval klid a spokojenost, sušené bylinky krásně
voněly a pohoštění bylo výtečné. Všichni jsme odcházeli s
hřejivým pocitem na srdci.
Moc se nám u Vás líbilo, a proto doufáme, že se k Vám se
školou ještě vrátíme.
Děkuje
Karolína Prouzová a 9. A ZŠ TGM Borohrádek

Projekt 72 hodin - tři dny dobrovolných aktivit po celé
ČR
CZŠ do tohoto projektu přihlásila svůj tradiční
„Cibulkový den“, kdy zkrášlujeme okolí školy
vysázenými cibulovinami, které na jaře krásně vykvetou.
Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí
a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho!
Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se
jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět
kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také
posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a
zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času.
Do tohoto projektu se může přihlásit každý, kdo chce
zlepšit něco ve svém okolí.
Já nic, já muzikant
- to je název dalšího hudebního programu, kterého jsme se
v naší škole 11.9. zúčastnili. Zavítal k nám pedagog, herec
a multiinstrumentalista Ivan Urbánek a přivezl dětem
ukázat spoustu hudebních nástrojů. Z nejzajímavějších to
byla tuba, harmonika a dudy. Na všechny hudební
nástroje nám zahrál známé písničky a děti si je zazpívaly.
Potom měly děti možnost si na většinu nástrojů i zahrát a
tak se v závěru zpívalo, hrálo, tancovalo a tleskalo. Plně
se potvrdilo: „Co Čech, to muzikant“. Všechny děti se
aktivně zábavného hudebního programu účastnily a už se
těší na další.
Návštěva dopravního hřiště
Dopravní výchova je nedílnou součástí osnov základních
škol. Také my v každém ročníku věnujeme této
problematice několik hodin. Praktickou výuku dopravní
výchovy jsme si jeli 1. října vyzkoušet na dopravní hřiště

Církevní základní škola
Logická olympiáda
Účast na letošní Logické olympiádě je součástí naší
dlouhodobé práce s nadanými a mimořádně nadanými
žáky školy. Společnost Mensa ČR, která celou akci
pořádá, vyhledává nadané děti v populaci. Logická
olympiáda je soutěž založená na logických úlohách,
jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,
protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž
rozvíjející především schopnost samostatného logického
uvažování. Odhalit a diagnostikovat nadané žáky, kterých
je v naší populaci 2-3% je nelehký úkol, se kterým nám
pomáhají poradenská zařízení v našem kraji.
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do Rychnova nad Kněžnou. Děti byly rozděleny do
několika skupin: jedna skupina si "zahrála" na chodce a
procházela dopravní hřiště, kde poznávala dopravní
značky a řešila dopravní situace, druhá skupina projížděla
na kolech hřiště, kde se samozřejmě řídila dopravními
předpisy a třetí skupina si zkoušela na kolech a
koloběžkách jízdu zručnosti na dráze, kde musela
překonávat různé překážky. Pobyt na dopravním hřišti
děti nejen bavil, ale hlavně přispěl k prohloubení znalostí
a praktických dovedností v dopravní výchově.
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Poděkování
Děkujeme pracovníkům městského úřadu za ochotu a
rychlou pomoc při řešení kanalizační havárie a za další
údržbu spojenou s chodem školy.
Děkujeme soukromému zemědělci panu Pešanovi, který
škole daroval velké množství dýní. Dýně jsme použili
k výzdobě školy.
CZŠ Borohrádek

Ze sportovních oddílů

Po roce 1990 jsme po předání sokolovny organizaci Sokol
našli nové prostory pro cvičení v ZŠ TGM v Borohrádku.
Vznikla nová organizace, kterou Zdena Černá iniciovala,
a to ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek, která působí
v tělovýchově dodnes. Bez této její aktivity by zřejmě
tělovýchova v Borohrádku nebyla nebo by tradice, kterou
měla, byla na dlouhou dobu přerušena, protože v tomto
období nebyl nikdo, kdo by se základní tělovýchově
věnoval. Mimo činnost pro TJ aktivně působila ve
vedoucích složkách okresního, krajského a republikového
centra ČASPV. Za tuto činnost ji bylo uděleno nejvyšší

ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Chtěli bychom Vám představit ženu, kterou většina z Vás
zná, která se celým svým životem věnovala sportu,
sportovní činnosti, jak pro děti, tak i pro dospělé, ale
nikdy neměla na krku zlaté medaile a nestála na stupních
vítězů.
17. října 2015 oslavila naše Zdena Černá nádherné
80 narozeniny.
Dovolte, abychom Vám její sportovní život v krátkosti
představili.
Narodila se ve Rtyni v Podkrkonoší, kde absolvovala
základní školu a poprvé pod vedením učitele Pitaše
poznala radost z pohybu. Tělocvičnu již neopustila a
navštěvovala do roku 1954 cvičení Sokola ve Rtyni
v Podkrkonoší. V Borohrádku začala v tělovýchově
působit v roce 1959 jako cvičitelka ve složkách starších
žákyň a žen. V roce 1960 se stává náčelnicí TJ

vyznamenání v ČASPV a to „Zlatý Tyrš“. Pokaždé byla
vidět při organizaci soutěží pro děti a mládež pořádaných
okresními, krajskými i republikovými centry ASPV, ale i
při akcích pořádaných městským úřadem Borohrádek.
Ve svých 80 letech je stále plná elánu a nápadů, jak
aktivně užít volný čas. Plánuje nové výlety a akce,
pravidelně s námi cvičí v tělocvičně.
Za všechny aktivity, které Zdena Černá pro tělovýchovu a
její propagaci udělala, jí patří velké poděkování a uznání.
Všichni, ať již cvičenci, cvičitelé nebo organizátoři akcí,
kteří se se Zdenou Černou setkali, nikdy na ni
nezapomněli. Už jen její jméno vyvolává řadu pěkných
vzpomínek na společné akce, kterých se zúčastnila nebo je
organizovala.
Do dalších let ji přejeme pevné zdraví, životní optimismus
a ještě hodně hodin s námi v tělocvičně na značce.
Za ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
Tesárková Eva a Soboňová Anna

Lokomotiva Borohrádek a od této doby aktivně pracuje
pro tělovýchovu v Borohrádku až doposud. Díky její
obětavosti a zápalu pro věc, byly členové TJ schopni se
zúčastnit všech spartakiád v dětských složkách, složkách
pro mládež i dospělé. Všichni, kteří se spartakiád a
tělovýchovných slavností účastnili, vzpomínají na krásné
zážitky, dokonalou organizaci a Zdenin precizní nácvik
skladeb. Mimo pravidelná cvičení připravovala s týmem
organizátorů několik ročníků pochodů „Po stopách
brigády Mistra Jana Husa“. Tyto pochody byly velice
oblíbené, stala se z nich tradice nejenom pro občany
z Borohrádku, ale i pro vzdálenější účastníky.
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Turnaj v přehazované
Ve středu 23. září 2015 se náš odbor ASPV TJ
Lokomotiva Borohrádek ve spolupráci se ZŠ TGM
zúčastnil turnaje v přehazované starších žákyň v
Doudlebách nad Orlicí. Přehled výsledků jednotlivých
utkání:
Kategorie starší žákyně I.
Účast: Borohrádek, Doudleby n/O., Kostelec n/O.
Dudová Eliška, Laluhová Diana, Tobolková Simona,
Litenová Denisa, Štrasmajerová Kristýna, Chudobová
Adéla, Haladová Anna.
Výsledky utkání
Kostelec – Borohrádek 1:1 / 28:24/
Borohrádek – Doudleby 2:1 / 28:23/
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Celkové pořadí
1. Kostelec n/O, 2. Borohrádek, 3. Doudleby n/O
Kategorie starší žákyně II.
Účast: Borohrádek A, Borohrádek B, Kostelec n/O,
Doudleby A, Doudleby B
Borohrádek – A
Rejnušová Veronika
Urbánková Karolína
Vacková Adéla
Houštěková Iva
Dolková Anna
Fořtová Darina

Borohrádek - B
Heřmanová Michaela
Kolářová Věra
Rampasová Jana
Stará Zuzana
Švancarová Markéta
Mikysová Kristýna

Výsledky utkání :
Doudleby A – Borohrádek A 0:2 / 15:30 /
Doudleby A – Borohrádek B 0:2 / 17:30 /
Borohrádek A – Kostelec 1:1 /24:29 /
Borohrádek B – Kostelec 0:2 / 7:30 /
Doudleby B – Borohrádek B 2:0 / 30:15 /
Doudleby B – Borohrádek A 0:2 / 22:30
Celkové pořadí:
1.
Kostelec n/O
2.
Borohrádek - A
3.
Doudleby n/O - B
4.
Borohrádek - B
5.
Doudleby – A
Součástí turnaje byl i „Běh kolem Orlice“, kterého se
všichni naši soutěžící zúčastnili.
Eva Tesárková

TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Zápasnické turnaje jedou na plné obrátky
Slunečné prázdninové dny skončily a současně se školní
docházkou se rozběhly i zápasnické turnaje. Od začátku
nového školního roku už borohrádečtí zápasníci
absolvovali pět turnajů.
Tím prvním byl již 12. září turnaj v Teplicích. Naštěstí
zápasníci byli „roztrénovaní“ z letního výcvikového
tábora, které se konalo v Herolticích, a tak z Memoriálu
Františka Kubici nepřijeli s prázdnou, ale získali čtyři
medaile.
Stříbrné medaile vyzápasili SEDLÁK Jakub, UHNAVÝ
Adam a ŠRÁMEK Petr. Třetí místo vyzápasil ŠKOP
Filip. Na čtvrtém místě se umístil HORÁK Štěpán a na
šestém místě HEJNÝ Martin
Čtrnáct dní na to odcestovala dvojice našich nejstarších
závodníků do Hradce Králové na Memoriál R. Volrába.
Na tomto turnaji získal Ondřej KUPSA první místo a
Martin JIRÁSEK obsadil šesté místo.
Třetím turnajem v pořadí byl mezinárodní turnaj v Polsku.
Do města Lewin Klodski odcestovala dvojice našich
borců a domů se vrátila ze 100 % úspěšností. Jak Filip
ŠKOP tak i Káťa KUBOVÁ obsadili ve svých váhových
kategoriích první místo a tak vzorně reprezentovali naše
město na zahraničním mezinárodním turnaji.
Předposledním turnajem byl mezinárodní turnaj –
Memoriál Gustava Frištnského, který se konal
v Prostějově již jako 28. ročník.
Na tento turnaj
odcestovala čtyř členná výprava našich mladých
zápasníků. Medaili získali dva. Stříbro vybojoval
UHNAVÝ Adam a bronz SEDLÁK Jakub.
Součástí tohoto turnaje byl Přebor České republiky
Sokolů, kde naši borci zaznamenali medailové úspěchy.

Tím nejcennějším úspěchem je vybojování titulu
Přeborník České republiky Sokolů, který získal Jakub
SEDLÁK. Pěkná druhá místa vybojovali bratranci Adam
UHNAVÝ A Martin HEJNÝ a bronzovou medaili za třetí
místo získal Filip ŠKOP.
Do konce kalendářního roku zbývají ještě dva měsíce a
tak borohrádecké zápasníky čekají ještě minimálně tři
turnaje. S jakými úspěchy či neúspěchy se z těchto turnajů
vrátí, se dozvíte v dalším čísle Zpravodaje.
Radek Hemelík
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