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Město Borohrádek
srdečně zve na

Dětský den
a Májové odpoledne
v sobotu 30. května 2015
na fotbalové hřiště
TJ Lokomotiva Borohrádek

Program:
7.oo hodin
Rybářské závody na písniku Zámlýní
9.30 hodin

Zahájení dětského dne
-dětské zábavné atrakce
-bohatý program pro děti
14.oo hodin

Zahájení Májového odpoledne
- Mladý týnišťský big band
- MEZCLA ORQUESTA
kubánsko-česká hudební skupina

- FULL STEAM dance crew
- JAKUB SMOLÍK s kapelou
- ABBA WORLD REVIVAL
- další doprovodný program

Uvnitř čí Uvnitř čísla najdete:
str. 2-5 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 5 Starosta informuje, str. 6-8 Rozpočet města Borohrádek, str. 8-11 Informační servis, str.
12-13 Kulturní rubrika, str. 13-17 Zprávičky ze škol, str. 17-20 Ze sportovních oddílů, str. 21 Pozvánka na festival v Horním Jelení, str.
22-23 Příběhy psané válkou.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 26. 2. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí:
1. Žádost o vyjádření k uplatnění předkupního práva
městem Borohrádek k pozemku p.č. 964/3 v k.ú.
Borohrádek.
2. Návrh na zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 899/1
v k.ú. Borohrádek.
3. Nabídku na odkoupení budovy na pozemku p.č. st.
390/2 v k.ú. Borohrádek.
4. Smlouvu o poskytnutí podpory na akci: „Revitalizace
zeleně v Borohrádku“.
5. Stvrzení záměru prodeje zahrad a pozemků pod
budovami k.ú. Borohrádek (dle přílohy).
6. Žádost a výzvu na bezplatný převod pozemku p.č.
630/1 v k.ú. Borohrádek ze dne 4. 2. 2015 podanou
SVJ Družstevní 467, 468, Borohrádek.
7. Zařazení lesních pozemků získaných od VLS s.p. a
od LČR do kategorie lesů zvláštního určení – lesy
příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.
8. Žádost na prodej pozemku p.č. 666/22 - lesní
pozemek o výměře 75 m² v k.ú. Borohrádek.
9. Odborný posudek zdravotního stavu a vitality jasanu
ztepilého rostoucího v lokalitě Kout.
Schvaluje:
1. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Envipartner, s.r.o.,
Vídeňská 55, 639 00 Brno na zpracování žádosti o
dotaci z Operačního programu životního prostředí na
projekt: Nakládání s bioodpadem ve městě
Borohrádek.
2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8, v k.ú.
Borohrádek, travní porost o celkové výměře 6 m2.
3. Schvaluje poptávku fy Hřiště 8D na zpracování
žádosti o dotaci, architektonické studie a na
případnou administraci projektu.
4. Záměr pronájmu pozemku p.č. 987/12 v k.ú.
Borohrádek – ostatní plocha o výměře 100 m2
v bývalém areálu ŽPSV.
5. Komisi pro otevírání obálek a výběr uchazeče na
pozici správce sportovních zařízení ve složení: Pavel
Zaujec, Josef Moravec, Tomáš Sazima, Petr
Provazník, Zdeněk Cablk.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 7. 7. 2014
mezi městem Borohrádek a firmou AB-TIP s.r.o.,
Jana Žižky 449, Borohrádek, IČ 28815181.
7. Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 987/8 v k.ú.
Borohrádek mezi městem Borohrádek a firmou
ENVY Recykling, s.r.o., Zahradní 445/45, Liberec,
IČ: 28723121.
Postupuje k projednání zastupitelstvu:
1. Žádost o vyjádření k uplatnění předkupního práva
městem Borohrádek k pozemku p.č. 964/3 v k.ú.
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Borohrádek s doporučením předkupní právo
neuplatnit.
Návrh na zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 899/1
v k.ú. Borohrádek.
Nabídku na odkoupení budovy na pozemku p.č. st.
390/2 v k.ú. Borohrádek s doporučením nekupovat.
Smlouvu o poskytnutí podpory na akci: „Revitalizace
zeleně v Borohrádku“ s doporučením na schválení.
Záměr prodeje zahrad a pozemků pod budovami v
k.ú. Borohrádek (dle přílohy) s doporučením ke
schválení.
Žádost a výzvu na bezplatný převod pozemku p.č.
630/1 v k.ú. Borohrádek ze dne 4.2.2015 podanou
SVJ Družstevní 467,468, Borohrádek.
Zařazení lesních pozemků získaných od VLS s.p. a
od LČR do kategorie lesů zvláštního určení – lesy
příměstské
se
zvýšenou
rekreační
funkcí
s doporučením ke schválení.
Žádost na prodej pozemku p.č. 666/22 - lesní
pozemek o výměře 75 m² v k.ú. Borohrádek.

Výtah z usnesení rady ze dne 19. 3. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí:
1. Zápis z jednání Komise životního prostředí „KŽP“
Rady města Borohrádek 02/2015.
2. Odborné stanovisko ke stanovení obvyklé ceny
pozemku p.č. 666/22 v k.ú. Borohrádek předložené
soudním znalcem Ing. Liborem Hemelíkem.
3. Odborné stanovisko ke stanovení nájemného
v bývalém areálu společnosti ŽPSV zpracované
soudním znalcem Ing. Liborem Hemelíkem.
4. Zápis z akce školské komise – školení učitelek MŠ
Borohrádek – eTwinning ze dne 10. 3. 2015.
Schvaluje:
1. Cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo firmy MDS
projekt s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 27487938, na
vypracování projektové dokumentace k územnímu
řízení: “Komunikace pro pěší v ul. Havlíčkova,
Borohrádek“.
2. Smlouvu o poskytování právních služeb na úseku
přestupkové agendy pro město Borohrádek s Mgr.
Janou Mervartovou, advokátkou, Javornická 1501,
Rychnov nad Kněžnou, pobočka Pohoří 29, IČ:
66233259.
3. Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s projekční
firmou VIAPROJEKT s.r.o., Jižní 870, Hradec
Králové, IČ: 27476049, ze dne 26. 6. 2014 na
vypracování projektové dokumentace „Borohrádek –
zastávky BUS + přechod pro pěší + revitalizace
místní komunikace“.
4. Smlouvu o poskytování právních služeb s PPS
advokáti s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19,
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5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Hradec Králové IČ: 27332640 a pověřuje starostu
podpisem.
Dodavatele na výrobu a montáž polic do městské
knihovny firmu Stříž Luděk, truhlářství, Havlíčkova
424, Borohrádek, IČ: 74334115.
Smlouvu o dílo číslo 2/2015 k rámcové smlouvě
č.1/Borohrádek/2013 – LD Vysoké Chvojno, IČ:
64826121 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hospodaření ZŠ TGM ve výši 262.380,42
Kč a to: fond odměn 1 % ve výši 2.624,00 Kč,
rezervní fond 259.456,42 Kč.
Účetní závěrku za rok 2014 – ZŠ TGM Borohrádek
Výsledek hospodaření MŠ Borohrádek ve výši
135.262,69 Kč a to: fond odměn ve výši 2.705,25
Kč, rezervní fond 132.557,44 Kč.
Účetní závěrku za rok 2014 - MŠ Borohrádek
Předložené cenové nabídky, na jejichž základě budou
objednány veškeré práce nad rámec projektu
revitalizace zeleně v Borohrádku za cenu dle přílohy.
RO č. 1/2015 - příjem dotace od úřadu práce ve výši
105.581 Kč.
RO č. 2/2015 na vícepráce na opravě stropu
v sokolovně v celkové výši 28.113 Kč.
Zřízení komise, která ve spolupráci s Lesním
družstvem Vysoké Chvojno, bude provádět
preventivní kontrolu a hodnocení provozní
bezpečnosti stromů.
Uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou
s platností od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015.
Pověření stavební komise prověřením černých staveb
za bytovými domy čp. 503, 504 v ulici Partyzána
Petra.
Návrh pojistné smlouvy na zřízení úrazového
pojištění pro členy JSDH u Hasičské vzájemné
pojišťovny, a.s. Římská 2135/45, Praha 2, IČ:
46973451.

Výtah z usnesení rady ze dne 31. 3. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí:
1. Ukončení nájemního vztahu s firmou ENVY
Recyclig, s.r.o., Zahradní 445/45, Liberec,
provozovna Stráž pod Ralskem, IČ: 28723121.
2. Předložené Zápisy č. 33 a 34 z jednání osadního
výboru v Šachově.
3. Předložený Zápis č. 3 z jednání kulturní komise.
4. Předložený Zápis č. 2 sportovní komise.
Schvaluje:
1. Žádost, aby nájemné nebytového prostoru budovy na
parc. č. st. 569 dle nájemní smlouvy uzavřené dne
5.10.2008 včetně dodatků bylo hrazeno formou dvou
plateb a to 5.000 Kč (bez DPH) se splatností do
konce daného měsíce a 5.000 Kč (bez DPH) se
splatností do 15. 12. 2015, a to za měsíc IV.-IX.
2015.
2. Záměr pronájmu pozemku p.č. 570 v k.ú.
Borohrádek.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne
30. 9. 2014 mezi městem Borohrádek a firmou ČES
MZ, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha, IČ:
28508629.
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14
v čp. 573, ul. Jiráskova, Borohrádek na dobu určitou
od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015.
Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č.
229/8 v k.ú. Borohrádek o výměře cca 6 m2 za
účelem provozování pojízdného stánku s rychlým
občerstvením provozovatele IČ: 88174450 na dobu
určitou od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015.
Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č.
229/8 v k.ú. Borohrádek o výměře cca 6 m2 za
účelem provozování mobilního stánku pro prodej
zmrzliny a ledové tříště provozovatele IČ: 28508629
na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015.
Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č.
897/12 ostatní plocha, v k.ú. Borohrádek o výměře
100 m2 s firmou ENVY Recykling, s.r.o., Zahradní
445/45, provozovna Stráž pod Ralskem, IČ:
18723121. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od
1.4.2015 do 31.12.2015.
Předložený návrh na pronájem části průmyslového
objektu na pozemku p. č. st. 573 a pozemku p. č. st.
573 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m2
v k.ú. Borohrádek za účelem stání mechanizmů a
uložení techniky mezi městem Borohrádek a firmou
ODEKO, s.r.o., Smetanova 395, Týniště nad Orlicí,
IČ: 62062760.
Upravený Rozpočtový výhled na rok 2015-2018.
RO č. 3/2015 na příjem dotace od úřadu práce za
měsíc únor ve výši 100.171 Kč.
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p.č.
229/7 - trvalý travní porost, p. č. 229/8 - trvalý
travní porost v k.ú. Borohrádek na opravu nádrže
písníku Na Zámlýní.
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 956/1 – ostatní
plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Borohrádek.
Výsledek výběrového řízení na správce sokolovny a
sportovních zařízení.
Zakoupení elektronického rezervačního systému
využitelného pro rezervaci sportoviště a sokolovny,
který bude umístěný na webových stránkách města.
Předloženou žádost ředitelky základní školy o
možnost podání grantové žádosti.

Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 9. 3. 2015
Bere na vědomí:
1. Předložení úpravy příjmů a výdajů za rok 2014
správcem rozpočtu po schváleném RO č.21/2014.
Schvaluje:
1. Program zasedání v předloženém znění.
2. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Eduard Machek,
Mgr. Michal Přibyl, Radomila Pírková.
3. Rozpočet města na rok 2015. Rozpočet je sestavený
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jako vyrovnaný v celkových příjmech 31,901.565 Kč
a celkových výdajích 31,901.565 Kč.
4. Vypuštění bodu č. 5 z jednání (schválení nové
Zřizovací listiny JSDH).
5. Vydání potvrzení o zániku předkupního práva k
pozemku p. č. 964/3 v k.ú. Borohrádek. Tato
informace bude poskytnuta vlastníku pozemku.
Výmaz předkupního práva zajistí město Borohrádek.
6. Zrušení záměru prodeje pozemku p. č. 899/1 –
ostatní plocha, o výměře 254 m², v k.ú. Borohrádek.
7. Smlouvu č. 14179946 o poskytnutí podpory na akci:
„Revitalizace zeleně v Borohrádku“ ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí, Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze dne 10. 2.2015, přílohy Smlouvy č.
14179946: č.1 -Podmínky poskytnutí dotace, č. 2 Technická a finanční příloha, č. 3 - Stanovení
finančních oprav, které se použijí pro výdaje
financované z OPŽP v případě porušení zákonných
ustanovení a závazných požadavků poskytovatele
dotace při zadávání veřejných zakázek.
8. Zařazení lesních pozemků p. č. 642/2, 647/2, 653/1,
666/1, 666/7, 666/19, 666/20, 669, 670, 675, 677/1,
677/58, 677/108, 790/7, 799/1, 593/1, 883 v k.ú.
Borohrádek získaných od České republiky Vojenských lesů a statků s. p. a pozemku p. č. 578/7
v k. ú. Borohrádek získaného od LČR do kategorie
lesů zvláštního určení – lesy příměstské se zvýšenou
rekreační funkcí.
9. Záměr prodeje pozemků a zahrad v k. ú. Borohrádek:
- p.č. st. 283/2 - zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 377m²,
- p.č. st. 612/2- zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 359m² ,
- p.č. st. 651 o výměře 202 m²- zast. plocha a
nádvoří, který byl oddělen na základě GP č.78399/2014 ze stávajícího pozemku p.č. st. 651zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m²,
- p.č. st. 652 o výměře 195 m²- zast. plocha a
nádvoří, který byl oddělen na základě GP č.78399/2014 ze stávajícího pozemku p.č. st. 651zastavěná plocha a nádvoří o výměře 388 m²,
- p.č. st. 558/2 o výměře 333 m²- zast. plocha a
nádvoří, který byl oddělen na základě GP č.78399/2014 ze stávajícího pozemku p.č. st. 558/2zastavěná plocha a nádvoří o výměře 635 m²,
- p.č. st. 929 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře
185 m² a pozemek p.č. 666/13 – zahrada o
výměře 1018 m²,
- p.č. 666/2 – zahrada o výměře 886 m².
Cena bude stanovena na základě znaleckého
posudku, k němuž budou započítány náklady spojené
s prodejem (se zpracováním znaleckého posudku,
geometrického plánu, sepsáním kupní smlouvy,
kolkem na vklad do katastru nemovitostí). U zahrad
na pozemku p.č. 666/13 o výměře 1018 m² a p.č.
666/13 o výměře 1018 m² bude prodej podmíněn
odstraněním černých staveb.
10. Plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2015.
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11. Kupní smlouvu pro pí. Engelmannovou, ve výši
1,560.000 Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu
pozemků
- pozemku parc.č. 480/1, orná půda, o výměře
55610 m2,
- pozemku parc.č. 480/3, trvalý travní porost, o
výměře 1149 m2,
- pozemku parc.č. 480/14, lesní pozemek, o výměře
49 m2,
- pozemku parc.č. 480/15, lesní pozemek, o výměře
478 m2,
- pozemku parc.č. 480/26, ostatní plocha, o výměře
494 m2,
- pozemku parc.č. 487/17, ostatní plocha, o výměře
15 m2,
- pozemku parc.č. 498/1, trvalý travní porost, o
výměře 3566 m2,
- pozemku parc.č. 498/2, ostatní plocha, o výměře
726 m2,
- pozemku parc.č. 917/13, orná půda, o výměře 27
m2 ,
vše v k. ú. a obci Borohrádek, zapsáno na LV č. 1300
pro obec a k.ú. Borohrádek.
12. Kupní smlouvu pro rodinu Mallovy, Toronto, ve výši
2,340.000 Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu
pozemků
- pozemku parc.č. 480/1, orná půda, o výměře
55610 m2,
- pozemku parc.č. 480/3, trvalý travní porost, o
výměře 1149 m2,
- pozemku parc.č. 480/14, lesní pozemek, o výměře
49 m2,
- pozemku parc.č. 480/15, lesní pozemek, o výměře
478 m2,
- pozemku parc.č. 480/26, ostatní plocha, o výměře
494 m2,
- pozemku parc.č. 487/17, ostatní plocha, o výměře
15 m2,
- pozemku parc.č. 498/1, trvalý travní porost, o
výměře 3566 m2,
- pozemku parc.č. 498/2, ostatní plocha, o výměře
726 m2,
- pozemku parc.č. 917/13, orná půda, o výměře 27
m2,
vše v k.ú. a obci Borohrádek, zapsáno na LV č. 1300
pro obec a k.ú. Borohrádek.
13. Souhlas s vydáním potvrzení zániku předkupního
práva na pozemek p. č.st. 665 v k.ú. Borohrádek.
Tato informace bude poskytnuta vlastníku pozemku
a žadatelce o vyjádření. Výmaz předkupního práva
provede město Borohrádek.

Odkládá:
1. Schválení Zřizovací listiny Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Borohrádek.
2. Žádost a výzvu na bezplatný převod pozemku p.č.
630/1 v k.ú. Borohrádek ze dne 4. 2. 2015 podanou
SVJ Družstevní 467,468, Borohrádek.
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Zamítá:
1. Návrh na hlasování o jednotlivých bodech jmenovitě.
2. Záměr odkoupení budovy na pozemku p. č. st. 390/2
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 104 m² v k. ú.
Borohrádek.
3. Záměr prodeje pozemku p. č 666/22 – lesní pozemek
o výměře 75 m² v k. ú. Borohrádek.
4. Návrh na zrušení poplatku za užívání víceúčelového
sportovního hřiště v Čechově ulici pro děti do 15 let
věku.

Borohrádek , firma Wotan Forest, SÚS jednají i
se subjekty mající podíl v areálu bývalé pily o
možnosti průjezdu dopravní obsluhy a autobusů
v rámci plánované uzavírky výše uvedené silnice,
předpokládané opravy začnou v roce 2016 či
2017.
-

na
webových
stránkách
města
www.mestoborohradek.cz probíhají postupné
úpravy struktury a zkvalitňování obsahu webu…

-

Rada města Borohrádek na svém 10. jednání
schválila návrh smlouvy o pronájmu části
průmyslového objektu v bývalém areálu ŽPSV
pro společnost ODEKO s.r.o., Týniště nad Orlicí
za účelem parkování a skladování techniky, dne
1. 4. 2015 byla tato smlouva podepsána, dále se
podařilo v tomto areálu pronajmout také dva
menší skladovací prostory…

-

Město převzalo nově zpracovaný elektronický
pasport prvků (např. veřejného osvětlení, sítí,
mobiliáře…) a hřbitovů nacházejících se v k. ú.
Borohrádek.

-

Z důvodů zvýšeného objemu krádeží v městských
lesích a opětovném nedodržování pořádku a
čistoty na některých veřejných místech, byly
učiněny kroky ze strany města umístěním
několika monitorovacích zařízení…

-

Z důvodů
legislativních
změn
v oblasti
poskytování příspěvků a dotací z rozpočtů měst a
obcí, zřídila Rada města Borohrádek iniciativní a
poradní orgán rady - dotační komisi. Ta bude
předkládat návrhy na poskytování dotací na
činnosti, granty a příspěvky z rozpočtu města.
Vydávat stanoviska k žádostem o poskytnutí
dotací z rozpočtu města. Spolupracovat na
grantových programech. Spolupodílet se na
tvorbě pravidel pro poskytování dotací a iniciovat
jejich změny.

-

Město Borohrádek uzavřelo s panem Ing.
Plachetkou - Smlouvu o právu provést stavbu,
jedná se o souhlas vlastníka pro správní řízení
(oprava nádrže Písníku na Zámlýní).

-

od 1. 5. 2015 nastupuje do pracovního poměru
nový zaměstnanec města na pozici – správce
sportovních zařízení, jeho náplní práce bude
především obnovit řádné fungování provozu
sokolovny, úprava a pronajímání nově
vybudovaných kurtů a dále údržba fotbalového
hřiště, pro usnadnění rezervace některé ze
sportovních ploch pro občany, bude v blízké době
spuštěn rezervační systém na webových
stránkách města…
Mgr. Martin Moravec

STAROSTA INFORMUJE
-

-

-

-

-

Zastupitelé města se na svém 3. jednání
jednohlasně vyslovili pro odkup pěti šestin
spoluvlastnického podílu pozemků od rodin
Malijovských (louka vlevo při výjezdu
z Borohrádku směrem na Ždár)…. a pověřili
starostu podpisem kupní smlouvy, město tak
získá do svého majetku téměř 5,2 ha pozemků na
velmi přístupném a atraktivním místě, se sítěmi
na hranici pozemků, které v budoucnu může být
využito například pro výstavbu rodinných
domů…
Dne 17. 3. 2015 došlo k oficiálnímu předání díla
– „ Ochranné sítě stropu v sokolovně“, na předání
se sešli zástupci města, zástupci realizující firmy
a statik, jenž po prohlídce vydal písemné
stanovisko s kulatým razítkem umožňující
obnovení běžného provozu pro činnost
sportovních oddílů a pro pořádání kulturních
akcí… „zátěžový test“ byl proveden v rámci
Sportovního plesu… a při dalších kulturních
akcích - Maškarním karneval, koncert skupiny
Nezmaři…
23. 3. 2015 byl starostou města Borohrádek
podán návrh na prohlášení jasanu ztepilého
v lokalitě Kout za památný strom, návrh byl
podán na základě soudně znaleckého posudku u
městského úřadu s rozšířenou působností Týniště
nad Orlicí – odbor životního prostředí.
Rada města Borohrádek zřídila odbornou komisi
pro monitoring provozní bezpečnosti stromů
podél cest a v místech předpokládaného
častějšího výskytu osob (členové budou z komise
životního prostředí + zaměstnanec LD Vysoké
Chvojno).
Probíhají jednání se SÚS Královehradeckého
kraje, projekční společností MDS, obcemi
Alberchtice nad Orlicí, Ždár nad Orlicí a městem
Borohrádek o rozložení etap rekonstrukce silnice
II/36, Borohrádek – Týniště nad Orlicí a dále o
řešení objízdných tras v rámci postupných
rekonstrukcí jednotlivých částí vozovky… Město

5

Zpravodaj 3/2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015

PŘÍJMY

PAR

Kč
4 800 000,00
252 700,00
1 010 000,00
4 450 000,00
1 204 000,00
9 600 000,00
21 316 700,00
1 103 000,00
53 000,00
4 600,00
60 000,00
700 000,00
40 000,00
1 960 600,00
3 083 000,00
26 360 300,00
746 300,00
2 500,00
113 000,00
805 065,00
1 666 865,00
580 000,00
778 100,00
55 800,00
68 100,00
152 300,00
5 700,00
1 600,00
30 000,00
105 600,00
3 000,00
212 500,00
Kč
1 020 500,00
28 000,00
173 100,00
368 000,00
2 000,00
144 600,00
3 500,00
17 000,00
125 000,00
3 874 400,00
31 901 565,00

POL
1111
1112
1113
1121
1122
1211

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

Poplatky

1340
1341
1343
1351
1355
1361

Místní poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odvod výtěžku z provozování loterií
80% odvod z loterií
Správní poplatky

Majetkové daně
Celkem
Přijaté transfery

1511 Daň z nemovitosti

Daňové příjmy

1031
2321
2349
3113

Celkem
Lesní hospodářství
Čistírna odpadních vod
Rybáři
Základní školy

3314
3349
3392
3412

Knihovna
Zpravodaj
Kultura
Sportoviště

3519
PAR
3612
3632
3636
3639
3722
3725
6171
6310
6310

Zdravotní středisko

4112
4121
4116
4116

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa
Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)
Ostatní neinvestiční transfery ze SR (úřad práce dotace 12/014)
Dotace na veřejnou zeleň-neinvestiční
Příjmy z těžby dřeva
Příjmy z pronájmu
Příjmy z povolenek
Příjmy z pronájmu Církevní škola
Příjmy z pronájmu antény ZŠ TGM
Příjmy z poplatků
Příjmy z inzerátů
Příjmy z prodejů vstupenek
Příjmy z pronájmu sokolovna
Příjmy z pronájmu antukové hřiště
Příjmy z pronájmů

POL
Příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí
Příjmy z pronájmů hrobových míst
Příjmy z pronájmů
Příjmy z pronájmů, pos. služeb, prodej pozemků
Příjmy z prodeje popelnic
Příjmy za tříděný odpad
Příjmy z pokut
Příjmy z úroků
Přeplatky z vyúčtování tepla 2014

Bytové hospodářství
Hřbitov
ŽPSV
Místní hospodářství
Svoz komunálního odpadu
Využívání a zneškod. komun. odpadu
Správa
Příjmy z finančních operací
Příjmy z finančních operací
Celkem

PŘÍJMY CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2015
PAR
1014
1031
1032
2219

POL
Útulky pro zvířata
Lesní hospodářství
Myslivci
Pozemní komunikace

6

5222

Příspěvek na činnost

6121

Projektová dokumentace a st. řízení chodníky Havlíčkova ulice

VÝDAJE
Kč
12 000,00
500 000,00
15 000,00
170 000,00
220 000,00

Zpravodaj 3/2015

2321
2349

Čistírna odpadních vod
Rybáři

3111

Mateřská škola

3113

Základní školy

3114
3313

Speciální základní školy
Kino

3314

Knihovna

3319
3349
3392

Ostatní záležitosti kultury

3412

Sportoviště

PAR
3412
3419

Tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3519
3612
3631
3632
3635
3636

Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plánování
ŽPSV

3721
3722

Projektová dokumentace autobusové zastávky

5169
5222
5331
5141
6121
5331
5171
5171
5141
5222

Zarybnění
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost
Úroky z úvěru zateplení
Proj. dokum. rekonstr. sociálních zařízení, rozvody, kanalizce
Příspěvek na činnost ZŠ TGM
Výměna osvětlení ZŠ TGM
Opravy v Církevní škole
Úroky z úvěru zateplení ZŠ TGM
Příspěvek Občan. sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem

5171

Oprava střechy

5136

Nákup knih a časopisů
Vybavení knihovny nábytkem

Kronika
Zpravodaj
Kultura

3399

3639

6121

6121
6121
POL
5171
5222
5222
5222
5222
5222
5222
5222
5222
5222
5222
5222

Nákup triček + doprava- sportovní hry (olympiáda senioři)
SPOZ
Osadní výbor
Režijní výdaje sokolovna, správce
Režijní výdaje sokolovna,(el. energie, plyn, revize, dr. opravy)
Rekonstrukce byt sokolovna
Projektová dokumentace revitalizace budovy
Oprava stropu sokolovna
TJ Lokomotiva- oddíl fotbal
TJ Lokomotiva- oddíl hokejisti
TJ Lokomotiva- Česká asociace sport pro všechny
TJ Sokol-oddíl volejbal
TJ Sokol-oddíl zápas
TJ Sokol-oddíl nohejbal
TJ Sokol-oddíl líný tenis
TJ Sokol-oddíl florbal
Česká unie sportu- sportovec roku
Klub dětí a mládeže HK-příspěvek na čištění řeky Orlice
Brontosauři -příspěvek na letní tábor

5141
6121

Režijní náklady/elektrická energie, revize/
Úroky z úvěru
Studie využití administrativní budovy
Projektová dokumentace +povolení k odstranění staveb

6130
6121

Odkup pozemku pole Malijovských
Lokalita Západní louka-příprava na zasíťování

6122

Nákup kontejnerů (dotace z roku 2014) včetně výběr. řízení

Místní hospodářství

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálního odpadu
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67 000,00
200 000,00
56 000,00
30 000,00
600 000,00
11 200,00
60 000,00
1 600 000,00
100 000,00
5 000,00
26 700,00
8 000,00
226 000,00
100 000,00
47 400,00
41 000,00
20 000,00
12 000,00
14 000,00
589 000,00
11 000,00
165 000,00
25 000,00
250 000,00
510 000,00
200 000,00
450 000,00
Kč
200 000,00
170 000,00
25 000,00
40 000,00
6 000,00
90 000,00
2 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00
3 000,00
8 000,00
15 000,00
547 000,00
350 000,00
160 000,00
300 000,00
170 000,00
170 000,00
100 000,00
260 000,00
5 600 000,00
4 000 000,00
500 000,00
6 000,00
1 500 000,00
447 250,00
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3723
3725
3744
3745

Bioodpad
Separovaný odpad
Protipovodňová opatření
Veřejná zeleň
5169

4359
PAR
4359
5512

Klub důchodců

Revitalizace zeleně (dotace) (neinvestiční)
Činnost klubu

POL
Klub důchodců
Požární ochrana

Režie

6112 Zastupitelé
6171 Správa
6310 Finanční operace- poplatky z účtu
6320 Pojištění
6399 Ostatní finanční operace-platba daní
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE CELKEM

FINANCOVÁNÍ 2015
Splátka úvěru zateplení
školských budov
Splátka úvěru chodník na Zámlýní
Splátka úvěru odkup areálu ŽPSV
Celkem financování

5222

Příspěvek SDH (včetně pořádání akcí pro veřejnost)

5364
5329
5901

Vratka z vyúčtování voleb
Členské příspěvky DSO Poorlicko
Rezerva

8124
8124
8124

Úvěr končí v červnu 2015
Úvěr končí v červenci 2015
Úvěr končí v srpnu 2019

62 000,00
312 000,00
39 000,00
300 000,00
1 073 420,00
45 000,00
Kč
70 000,00
580 000,00
33 000,00
1 400 000,00
4 680 000,00
37 000,00
180 000,00
1 204 000,00
4 365,15
41 200,00
814 029,85
31 901 565,00

974 507,86
612 500,00
960 000,00
2 547 007,86

Informační servis městského úřadu

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo – 12.oo hodin

23.05.
24.05.
30.05.
31.05.
06.06.
07.06.
13.06.
14.06.
20.06.
21.06.
27.06.
28.06.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
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MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MDDr. Zdráhal Zdeněk
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Stejskalová Věra

Voříškova 169, Vamberk
Komenského 127, Opočno
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
K. Michla 942, Dobruška
zdrav. středisko, Rokytnice v Orlických hor.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 515, Opočno
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
zdravotní středisko, Kout 566, Borohrádek

602 514 715
494 621 665
494 532 330
494 531 955
494 623 775
494 595 292
494 371 782
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
721 460 150
494 622 550
494 515 695
494 667 553
494 371 031
494 381 263
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Knihovna Borohrádek
Knižní novinky duben 2015
Dospělí:
Žitný R.
Terrellová H.
Nesbø Jo
Gamboa S.
Mansellová J.
Blaedelová S.
Costello J.
Fulghum R.
Nowak H.
Keleová-Vasilková T.
Podhorcová O.
Finder Joseph
Giffinová E.
Parker R. B.
Cornwell B.
Tremayne P.
Forsyth F.
Orlev U.
Van Haas G.
Pancolová K.
Khoury R.
Pro děti:
Brezina T.
Marx A.,Pfeiffer B.
Marx A.,Pfeiffer B.
Marx A.,Pfeiffer B
Hoganová M.
Popprová A.

Aféry a kauzy Lídy Baarové
Zloděj map
Pentagram
Nekropolis
Nabídka, jaká se neodmítá
Říkej mi Princezno
Před svatbou
Možná, možná ne
Krvavý sníh
Květiny pro Lauru
Postel pro dvě
Zmizelý
Něco vypůjčeného
Zub za zub
Sharpův únik
Kalich krve
Vyjednavač
Běž, chlapče běž
Pád vzhůru
Líbej mě
Svatyně
Brána času Magický kámen Vikingů
Divoká tlupa
Divoká tlupa hledá pomoc
Divoká tlupa a tajemná řeka
Kniha dobrých způsobů
– edice Medvídek Pú
České lidové písničky a říkadla

Uzávěrka silnice
V termínu od 15. 4. 2015 do 24. 6. 2015 je částečně
uzavřena silnice I/35 v úseku Ostřetín – Vysoká u
Holic pro osobní a nákladní automobily z důvodu
obnovy živičného krytu vozovky.
Povolení o uzavírce silnice I/35 vydal Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství dne 1. 4. 2015.
Ze směru od Holic a Ostřetína na Vysokou u Holic,
Jaroslav a dále na Vysoké Mýto je tento úsek silnice
průjezdný po volné polovině vozovky pro osobní a
nákladní dopravu.
Ze směru od Vysokého Mýta na Holice je osobní
doprava v obci Vysoká u Holic odkloněna na silnici
III/30512 a dále po III/30511 do Ostřetína.
Ze směru od Vysokého Mýta na Holice je nákladní
doprava odkloněna v obci Jaroslav na Horní Jelení,
Borohrádek a Veliny.
Nákladní automobily přijedou do Borohrádku po silnici
II/305 od Horního Jelení a před viaduktem budou
odbočovat na silnici I/36 směrem na Veliny a Holice.
Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme občany
na zvýšenou intenzitu nákladní dopravy v termínu
od 15. 4. 2015 do 24. 6. 2015 v ulici Jiřího
z Poděbrad v Borohrádku na příjezdu od Horního
Jelení k viaduktu a od něho směrem na Holice.
/RED/
„UKLIĎME ČESKO“ – poděkování
II. ročník akce „ukliďme
Česko“ v Borohrádku se nám
vydařil, nejen počasí bylo
k nám přívětivé, ale letos se
sešlo na více než 50 lidí, z toho asi 11 dětí, kteří nebyli

Výpůjční doba květen – červen 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

Město Borohrádek zve na vzpomínkovou akci
k 70. výročí ukončení 2. světové války
ve středu 20. 5. 2015 v městském kině Borohrádek
16.oo hodin
ATENTÁT český válečný film z roku 1964
18.oo hodin
Beseda o holocaustu s paní Martou Kottovou
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lhostejní a přiložili ruku k dílu. Podařilo se nám projít a
vyčistit odpad podél většiny komunikací a na několika
vytipovaných místech. Hrubým odhadem jsme nasbírali
na více než 8 tun různého odpadu, jednalo se především
o PET lahve, plastové obaly, sáčky, sklo, izolace
z kabelů, pneumatiky, na mnoha místech i směsný
komunální odpad v pytlích, koberce, části televize,
kusy nábytku, monitor, části z lednic, bojlerů,
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autoplasty. Zmapovány byly i lokality s uloženým
stavebním odpadem a eternitem, které bude nutno
odtěžit technikou, jelikož se bude jednat o nemalou
finanční částku, bude se muset najít dostatek financí
v obecním rozpočtu, nebo vhodný dotační titul. Nejvíce
odpadu bývá nalézáno v místech sjezdů na polní a lesní
cesty, případně na odpočívadlech. Je nepochopitelné, že
se najdou jedinci, kteří vynaloží nemalé úsilí, aby se
zbavili odpadu v přírodě místo toho, aby jej odevzdali
na místě k tomu určeném. Díky těmto bezohledným a
svým způsobem omezeným jedincům se budeme
potkávat asi i u dalších podobných akcí.
Ing. Petr Kliment
Děkuji touto cestou všem aktivním spoluobčanům a
pracovníkům MěÚ za to, že svou účastí a činností
podpořili akci „Ukliďme Česko.“ Podařilo se nám tak
uklidit mnoho odpadků okolo cest a silnic a také
zlikvidovat několik černých skládek. Byly naplněny

téměř dva velkoobjemové kontejnery. Smutný to
pohled, jak dovedou nezodpovědní lidé ničit a
zatěžovat naši zatím, krásnou přírodu.
Rád bych z této mezinárodní úklidové akce udělal
v našem městě tradici, i když nejvíce by mě potěšilo,
aby jednou nebylo co uklízet…
Děkuji Vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu.
Mgr. Martin Moravec – starosta
S odpady na jedno místo
Vážení občané Borohrádku,
v nedávné minulosti jsme uvedli první informace o
připravovaném vytvoření sběrného místa odpadu v areálu
bývalé ŽPSV. Půjde o soustředění sběru odpadů v co
nejširším rozsahu relativně na jedno místo.
Bude zde nově umístěn kontejner na velkoobjemový
odpad, kontejnery na bioodpad, nádoby na plasty, sklo,
jak bílé, tak barevné, a dále autoskla, speciální kontejner
na nebezpečné odpady mimo odpadu s obsahem azbestu,
prostor na odběr drobného elektroodpadu a elektrických
spotřebičů.
Rovněž zde bude možnost ukládání stavební suti bez
obsahu nebezpečných látek či jiné kontaminace. V jednání
je další kontejner na textil a papír. Krom poplatku za
uložení pneumatik a některých skupin nebezpečného
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odpadu by nemělo být ukládání pro občany zpoplatněno.
Takto vybavené sběrné místo bude jakýmsi základem pro
zajištění vyššího komfortu ukládání odpadu, které město
bude nadále dovybavovat a rozšiřovat tak, jak se bude
dařit získávat dotační prostředky pro podporu této oblasti
nakládání s odpady, nebo uvolňovat finance pro rozvoj
těchto služeb z vlastního rozpočtu města.
Předpokládaný režim provozu by byl dva dny v týdnu,
pravděpodobně středa a sobota dopoledne. O
podrobnostech a dalším vývoji příprav, budete
v nejbližších týdnech informováni, neboť zahájení
provozu sběrného místa je plánováno na červenec tohoto
roku.
Věříme, že toto opatření zvýší komfort likvidace a třídění
odpadu a zároveň sníží množství komunálního odpadu
vyprodukovaného občany Borohrádku.
Zdeněk Cablk

Myslivecký rok
Jaro je začátkem každého mysliveckého roku a také
borohrádecké Myslivecké sdružení „Orlice“ na své
výroční schůzi bilancuje výsledky své činnosti v roce
uplynulém a s ohledem na ně usměrňuje svou činnost pro
rok nadcházející. Rádi se podělíme s veřejností o
konstatování našich úspěchů i neúspěchů, požádáme o
názory i spolupráci, abychom mohli zodpovědně plnit vše,
co jsme si ku prospěchu života naší přírody předsevzali.
I když jsme vám základní informace o podmínkách
činnosti mysliveckého sdružení v uplynulých letech
poskytli už několikrát, dovolte mi, abych je ve stručnosti
zopakoval. Přehled o nich vám usnadní utvořit si vlastní
názor na význam myslivosti v současné době ve vašem
nejbližším okolí, které se nás všech bezprostředně
dotýká, a na podmínky jejího výkonu.
Myslivecké sdružení „Orlice“ Borohrádek sdružuje ke
společnému výkonu práva myslivosti v honitbě
Honebního společenstva Borohrádek 33 členů - držitelů
platných loveckých lístků - a to 17 z Borohrádku, 9
z Čermné, 3 z Kostelce nad Orlicí, 2 ze Zdelova a dva se
vzdálenějším bydlištěm.
Hranice honitby o současné výměře 1293 ha převážně
zemědělských pozemků byly příslušným správním
orgánem původně stanoveny s ohledem na skutečnost, že
sdružení bude udělena výjimka k pronájmu dvou honiteb
– Borohrádek a Světlá. K tomuto řešení bylo přistoupeno,
protože lesní pozemky honitby Lesů České republiky
Světlá jsou prakticky ze tří čtvrtin obklopeny
zemědělskými
honebními
pozemky
Honebního
společenstva Borohrádek. Přitom hranice honiteb, vedená
po okrajích mezi pozemky lesů a polí je myslivecky
nevhodná a způsobuje potíže při mysliveckém
hospodaření. Protože LČR jako držitel honitby Světlá
nerespektoval udělenou výjimku a podle vlastních
pravidel výběrového řízení pronajal v roce 2013 honitbu
Světlá jinému subjektu, který nabídl vyšší částku
nájemného, dotýká se současný stav činnosti MS Orlice
Borohrádek nepříznivě v několika ohledech: Protože
předpisy zakazují umístění loveckých zařízení pro způsob
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lovu zvěře na čekané ve vzdálenosti 200 m od hranic
sousední honitby, znemožňuje tato skutečnost účinně
chránit zemědělské plodiny, zaseté v blízkosti lesa, před
škodami zvěří. Na druhé straně ani uživatel lesní honitby
nesmí svá zařízení umístit v této vzdálenosti od okraje
lesa a tak oba uživatelé honitby mají podstatně
znemožňováno lovit zvěř spárkatou v těchto lokalitách.
Tato skutečnost vyniká v současné době zejména pro stále
se zvyšující přemnožení černé zvěře (prasete divokého),
která způsobuje na polích značné škody.
Dalším nedostatkem je vysoký stav členů MS, který i po
snížení výměry myslivecky obhospodařovaných pozemků
zůstal na počtu 33, ačkoli podle pravidel by odpovídal
počet 25 členů. Uspokojení členů MS z hospodářského
výtěžku honitby při úplném vymizení drobné zvěře je při
vyšším počtu členů zcela nemožné a výkon myslivosti je
pro ně pouze otázkou osobní záliby a být myslivcem je
hluboce prodělkové.
Ale i za těchto podmínek se snažíme plnit své úkoly
především k ochraně a péči o zvěř.
Děláme vše
k dodržení stanovených normovaných stavů zvěře
v honitbě, které činí 34 kusů srnčí zvěře, 60 zajíců a 72
bažantů. Nestačí, že přes dvacet let už zajíce u nás
nelovíme, nestačí, že jsme se pokusili o jeho polodivoký
odchov, který neměl očekávaný výsledek, nestačí
skutečnost, že bažantí zvěř každoročně vypouštíme a lov
soustřeďujeme pouze na odstřel kohoutů, počtem
převyšujících poměr pohlaví. (Pro informaci: Poměr
pohlaví u bažanta je pro růst jeho populace nejvhodnějším
v počtu jeden kohout na 8 – 10 slepiček).
Nestačí ani zabezpečit částku ročních výdajů, obsahující
náklady na nájem, nákup zvěře k zazvěření, nákup krmiv
a léčiv, opravy a údržbu zařízení v celkové hodnotě cca
110.000 Kč, které zdaleka nepokryje lov zvěře.
V roce 2014 jsme ulovili pouze 18 kusů srnčí, oproti 41
kusům plánovaným a to v počtu ulovené zvěře je
započteno i 6 kusů, uhynulých po střetech s motorovými
vozidly. Dále jsme ulovili 4 kusy daňčí, která není v naší
honitbě zvěří stálou a 41 kusů zvěře černé, která do
honitby s plánovanými stavy drobné zvěře ani nepatří a
s jejím plánovaným lovem nelze počítat. Jsme proto
vděční, když nám město Borohrádek a obce Čermná a
Zdelov na chov a péči o zvěř každoročně přispívají.
Nestačí ani na dva tisíce hodin, strávených myslivci při
budování a opravách vypouštěcích zařízení, při
přikrmování zvěře, při její ochraně lovem škodné,
zejména lišek a skalních kun, jejichž stavy přes intenzivní
lov neklesají. Jen v uplynulém roce bylo uloveno 28 lišek
a 6 kun. Nestačí ani noční hodiny, strávené myslivci při
hlídání
zemědělských
plodin
proti
škodám,
způsobovaných černou zvěří.
K potížím, které nám ztěžují obnovení chovu drobné
zvěře v honitbě, přispívají nezodpovědní chovatelé psů a
koček. Myslivecké sdružení ve snaze usnadnit jim
možnost výběhu psů vymezilo místní části, kde jejich
volné vypouštění strpí, ačkoli předpisy zakazují striktně
volné pobíhání psů po honebních pozemcích. Přes to se
vyskytují jedinci, kteří se o své psy nestarají a nechávají je
volně pobíhat po honitbě i veřejných prostranstvích. Je
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v zájmu nejen myslivců, aby borohrádecké okolí nebylo
ochuzeno o zvěř. Všichni přece chceme, aby i naši vnuci
a pravnuci znali srnčí, zajíce, bažanty nejen z obrázků
školních učebnic! Přiblížit jim tento život přírody
umožňuje všem dětským zájemcům i myslivecký kroužek,
který už několik let vyvíjí díky členům sdružení svou
úspěšnou činnost. Také chovatelé koček by si měli
uvědomit, že chovají-li jich větší počet, musí počítat se
zvýšenými nároky na jejich zabezpečení. Hladové kočky
při potulkách přírodou jsou největším nebezpečím pro
mláďata drobné zvěře a zpěvného ptactva.
Obracíme se proto na veřejnost nejen v zájmu myslivosti,
ale v našem společném zájmu, na vytvoření toho
nejvhodnějšího, klidného prostředí pro život naší fauny:
Pomozme naší přírodě každý svým dílem přežít
civilizační zásahy do jejího života! Členové MS Orlice
Borohrádek jsou připraveni udělat všechno, co je v jejich
silách.
JUDr. Jiří Herold

Přejeme v našem městě méně psích výkalů!
Jako občané města, kterým záleží na tom, kde žijeme, a
hlavně jak žijeme, bychom se měli nad tímto tématem
zamyslet. Chceme-li žít v čistém a estetickém prostředí,
musíme začít na čistotu dbát.
Na problém psích exkrementů lze nahlížet z několika
pohledů. Nejdříve je tu člověk, který si při procházce musí
neustále dávat pozor, kam šlape. Maminky nepřetržitě
napomínají své děti, aby se dívaly, kam jdou a kde a s čím
si hrají.
V další řadě jsou to lidé, kteří si do „hovínka“ šlápnou.
Komu je příjemné umývat z bot právě zmiňované
zapáchající psí výkaly? Důležitým faktorem je i člověk,
majitel psa. Věřím, že většina „pejskařů“ je zodpovědná a
po svých čtyřnohých miláčcích uklízí. Bohužel ne všichni
jsou tak důslední, aby po svých psech exkrementy
odstranili. Co si asi myslí? Zaplatil jsem poplatek a tak už
to není můj problém. Kdo má tedy povinnost uklidit? A
poslední je tu strana Technických služeb. Určitě se
připojíte k mému názoru, že TS jsou pravidelně a často
vidět v našich ulicích, kde zametají, sbírají papíry a jiný
nepořádek. Také okopávají záhony a dalšími způsoby
pečují o naše město. Bohužel součástí jejich práce je i
úklid psích exkrementů, však nemohou být všude.
Nepříjemné setkání se zmiňovanými exkrementy mají
zaměstnanci, kteří pracují s rotační technikou, jakou jsou
sekačky a křovinořezy. To je pak práce, která jim opravu
nevoní.
Ani situace, že zapomenete sáček nebo v dosahu není
žádný stojan se sáčky, není důvodem nechat výkal ležet
na chodníku. S trochou nápaditosti a tábornických
dovedností lze získat pomůcky k úklidu z okolních
přírodních zdrojů (list velkých rozměrů, pár klacků,
plochý kámen či papírový ubrousek).
Přeji všem obyvatelům města co nejméně hovínek na
trávnících a voňavé, neklouzavé jaro.
Eva Vanická
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Kulturní rubrika
Maškarní karneval
V sobotu 18. dubna 2015 se v borohrádecké sokolovně
konal první maškarní karneval pro dospělé. Na parket
dorazilo přes sto návštěvníků a účast masek byla téměř
100%. Bylo vidět, že mnozí z přítomných karnevalové

každý možnost vyhrát jednu z jedenácti hodnotných cen.
Losovaly se vstupenky a výherce první ceny (televizoru)
nás napínal do poslední chvilky. Dal si načas a pro cenu si
přišel až po třetím vyvolávání. Hudební doprovod
zajišťovala královehradecká kapela Teplá Buchta. Možná
panovaly jisté pochyby z výběru rockové skupiny, ale
rozhodně se to neprojevilo na zábavě. Parket byl neustále
plný a bylo vidět, že se hudba tanečníkům líbila. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k organizaci
a průběhu celé akce. Byli bychom rádi, kdyby se maškarní
karneval stal jednou z tradic v našem Borohrádku.
Eva Vanická

NEZMAŘI v Borohrádku
Ve čtvrtek 23. dubna zavítala do Borohrádku po více než
pěti letech folková skupina Nezmaři, která patří ke
stálicím české hudební scény. Pořadatelé se rozhodli
koncert uspořádat v prostorách sokolovny, neboť zájem o
přípravě věnovali nemalou pozornost a své kostýmy
vyšperkovali do posledního detailu. Mohli jste vidět
například dámy oděné do šatů s třásněmi, dlouhých korálů
a čelenek ve stylu 30. let v doprovodu mužů ve

fracích a cylindrech, piráty, kovboje, doktora se
sestřičkou, vodáky, Macha a Šebestovou, manželský pár
ze Skotska, domorodé africké ženy nebo také světově
známou skupinu Kiss. I přesto, že všechny

kostýmy byly krásné a zasloužily by ohodnocení, musela
porota vybrat pouze tři, a tak na pomyslné bedně stály
masky Pastelky, Flinstounovi a Upíři. O půlnoci měl
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koncert z řad veřejnosti přesahoval kapacitní možnosti
kina, kde se v minulosti podobné koncerty pořádaly.
Krátce po devatenácté hodině se naplněným hledištěm
rozezněla první píseň koncertu, který byl programově
retrospektivou hudební historie skupiny, ale zazněly i
písně z nově vydaného CD s názvem Stopy bláznů. Celý

koncert se odehrál v pohodové atmosféře, která mezi
kapelou a publikem v průběhu koncertu nastala. Podle
následných ohlasů přítomných posluchačů šlo o velmi
příjemný a ve všech ohledech zdařilý koncert. Poděkování
patří nejen kapele Nezmaři, ale i publiku a v neposlední
řadě kulturní komisi města Borohrádek, zaměstnancům
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města, kteří technicky a organizačně koncert připravili a
rovněž zvukařům, kteří dokázali v prostorách sokolovny
vytvořit dokonalý zvuk.
Cablk Zdeněk

NEDAŘÍ SE VÁM ZHUBNOUT?
EXKLUZIVNÍ NOVINKA v TÝNIŠTI:
LASEROVÁ LIPOLÝZA
Nová revoluční neinvazivní
metoda pro rychlou a efektivní
modelaci těla a redukci
tukových buněk pomocí
nejmodernějšího přístroje –
LIPOSLIM
Zatočí se špíčky nejšetrnějším a především
nejúčinnějším způsobem, který je na trhu
k dispozici.
Klienti laserovou lipolýzou průměrně ztrácí během
6 až 10 procedúr 7 až 20 centimetrů z oblasti pasu,
boků, břicha a stehen. Již do 2 týdnů můžete
zhubnout až o 2 konfekční velikosti
V nabídce Studia dále najdete:
OŠETŘENÍ PLETI:
Kompletní kosmetická ošetření, radiofrekvenční
lifting, ultrazvuk, dermabrazi, biostimulační laser,
chemický peeling, bezperoxidové bělení zubů,
léčbu akné pomocí IPL
OŠETŘENÍ TĚLA, HUBNUTÍ, ODSTRANĚNÍ
CELULITIDY:
Lymfodrenáž, Thermal body contour, drenáže, zábaly,
trvalou laserovou epilaci chloupků
MASÁŽE:
Relaxační, regenerační, lávové kameny, masáže
zdravotní – odstranění bolestivých uzlů Trigger points,
indickou masáž, čokoládovou, levandulovou masáž,…
Kosmetické a masážní studio *OLGA* www.kosmetikaolga.cz
Olga Fedrselová – mobil 728 513 002
17. listopadu 222 Týniště nad Orlicí
naproti restauraci Dělnický dům

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Soudní líčení, Krajský soud v Hradci Králové
Dne 2. března se žáci deváté třídy zúčastnili jednání
Krajského soudu v Hradci Králové. Sledovali celý
průběh soudního přelíčení včetně vynesení rozsudku
nad dvěma pachateli závažného trestného činu.
Projektový den
Jak jsme již dříve informovali, naše škola je zapojena
do mezinárodního eTwinningového projektu Time
Capsule 2014 - 2114, v jehož rámci žáci zpracovávají
různé dokumenty o současnosti a představují svoje vize
budoucnosti. Tyto materiály umístíme do schránky,
která bude ukryta v blízkosti školy a bude otevřena za
sto let. Během projektového dne konaného 6. března
žáci vytvářeli plakáty, časopisy, jednoduché knížky,
zaznamenávali rozhovory, naše zvyky, módu, typické
jídlo či oblíbené hračky. Žáci 9. ročníku připravili pro
mladší spolužáky prezentaci o vesmíru, meziplanetární
stezku a přiblížili tak i možnost cestování do vesmíru.
Karneval školní družiny
Dne 19. března se uskutečnil karneval školní družiny.
Paní vychovatelky připravily pro naše nejmladší žáky i
pro předškolní děti z borohrádecké mateřské školy
různé soutěže a úkoly, při jejichž plnění pomáhali žáci
9. ročníku.
Prezentace školy na Pedagogických dnech
ZŠ TGM Borohrádek je fakultním pracovištěm
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Byli
jsme pozváni prezentovat naši školu v rámci tradičních
Pedagogických dnů do Hradce Králové. Představili
jsme se v reportážích školní televize, vystavili jsme
výstupy z našich mezinárodních projektů, odpovídali na
dotazy. V tento den byl také udělen čestný doktorát a
zlatá medaile Zdeňku Svěrákovi. Martina Krejčíková a
Tomáš Urbánek o celé akci natočili reportáž, která byla
zveřejněna na stránkách ČT24 a ve zkrácené podobě
odvysílána v pořadu Zprávičky na ČT:D.
Vzdělávací program i kultura
Dne 8. dubna Kateřina Motani představila našim žákům
v městském kině Madagaskar se všemi jeho přírodními
krásami a dalšími zajímavostmi. Pořad se nám natolik
líbil, že máme již domluvené pokračování pořadu pro
příští rok.
Ve stejný den jsme v rámci předplatného zhlédli
v Klicperově divadlo muzikál Marilyn (Překrásné
děcko) s Kamilou Sedlárovou v hlavní roli.
Sběr papíru
Jarní sběr starého papíru skončil těmito výsledky,
nasbírali jsme téměř 6,85 tun a získali tak 11 090 Kč.
Děkujeme rodičům i veřejnosti za spolupráci.
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1. místo: 4. třída (70,97 kg na žáka)
2. místo: 3. třída (49,92 kg na žáka)
3. místo: 5. třída (43 kg na žáka)

vítězstvím, zbavily se nervozity a sebevědomě
nastoupily do dalšího zápasu. Ten se však neodvíjel
zdaleka tak pozitivně. Zaznamenali jsme v obou

Pořadí jednotlivců
1. místo: Martin Hejný, 4. třída, 290 kg
2. místo: Dominika Lorencová, 5. třída, 260 kg
3. místo: Jan Zahajský, 4. třída, 217 kg
Anna Zahajská, 4. třída, 217 kg
Výstava modelů technického kroužku
Členové technického kroužku zopakovali svoji
předvánoční výstavu a pochlubili se dalšími
vytvořenými modely ze stavebnice Merkur.
Věda a technika na dvorech škol
Dne 23. dubna jsme byli pozváni do školy v Horním
Jelení, kde jsme se zúčastnili akce Věda a technika na

dvorech škol pořádané Univerzitou Pardubice. Na žáky
čekala zážitková pedagogika – chemické pokusy,
prezentace fyzikálních jevů a dopravní problematiky či
ukázky elektrotechniky a robotiky.
Iva Přibylová
Úspěch v regionálním kole soutěže
Mezinárodní řečnická soutěž Young Demosthenes, do
které jsme se zapojili, pokračovala regionálním kolem.
Ještě jednou gratulujeme Martině Krejčíkové (VIII. A)
a Tomáši Fuchsovi (6. B) k 2. místu. Tomáš hovořil o
rodině a mezigeneračních vztazích, Martina hovořila o
zdraví.
Jan Mareček
Kinballoví vicemistři z Borohrádku
Po úspěšném postupu z krajského finále v kin-ballu v
obou věkových kategoriích stála před školním týmem
ZŠ TGM zkouška náročnější... Utkat se s nejlepšími
kin-ballovými týmy z celé České republiky. Žáci tuto
událost napjatě očekávali a tvrdě trénovali, aby ve
velké sportovní konkurenci obstáli.
V úterý 21. 4. v pět hodin ráno na vlakové nádraží
postupně přicházejí nevyspalí členové týmu a vyhlídky
na úspěch nejsou příliš nadějné. Po tříhodinové jízdě
vlakem, autobusem, pražským metrem a krátkém
pochodu se konečně dostáváme k nové sportovní hale
Květnového vítězství. Turnaj zahájily oba naše celky
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případech prohru a sen o dobrém umístění se začal
rozplývat. Pro postup do finále bylo potřeba
jednoznačným výsledkem vyhrát třetí (poslední) zápas.
Týmu mladších se to bohužel nepovedlo a nakonec
obsadil 6. místo. Naši starší žáci však zahráli
bezchybný zápas a z celkového třetího místa ve skupině
postoupili do finálového utkání. Střetli jsme se s
pražskou a libereckou ZŠ v nesmírně vyrovnaném
klání, z něhož vítězně vyšel Liberec. Vybojovali jsme
2. místo a mohli tak slavit největší sportovní úspěch
týmového sportu naší školy.
Školu reprezentovali: Pavel Chudoba, Jakub
Červeňanský, Tomáš Moravec, Martin Janeček, Natálie
Kašparová, Aneta Sazimová, Nikol Marholdová, Lenka
Beranová (starší žáci), Adéla Dvořáková, Kateřina
Kubová, Eliška Malá, Matěj Nyč, Radek Vaško,
Jaromír Vondruška a Šimon Polčák (mladší žáci.)
Ondřej Sitka
Školní televize
Členové mediálního kroužku ZŠ TGM Borohrádek,

kteří tvoří reportáže pro pořad České televize
Zprávičky a webové stránky ČT24, se dne 31. března
zúčastnili spolu s dalšími jedenácti školními

Zpravodaj 3/2015

televizními štáby celodenního semináře s názvem
Televize v televizi.
Česká televize pozvala již počtvrté dětské a studentské
televize do svého sídla na Kavčích horách. Tématem
setkání tentokrát bylo sportovní zpravodajství.
Program zahájil generální ředitel Petr Dvořák,
následovalo představení sportovního zpravodajství
Jiřím Ponikelským, výkonným ředitelem kanálu ČT
sport.
Poté již přišel na řadu podrobný rozbor sportovních
reportáží vytvořených přítomnými žáky základních a

zajímavé otázky a on nám někdy pověděl zajímavé
historky k danému tématu. Jsem ráda, že jsem se
zúčastnila tohoto setkání, a doufám, že tato úžasná
spolupráce s Českou televizí bude pokračovat ještě
hodně dlouho!
Martina Krejčíková
Výlet do České televize se mi líbil, protože si pro nás
pokaždé připraví jiné téma a o to více je to zajímavé a
člověk se na to velmi těší. Byl jsem na workshopu pro
dabing, který se mi opravdu líbil už jenom proto, že je
to velmi zajímavá, ale také těžká práce. Zkoušeli jsme
dabovat různé seriály a pak jsme si pouštěli výsledky.
Bylo to opravdu velmi zajímavé a poučné.
Jaroslav Bártl
Na setkání školních televizí se mi líbilo, že jsme se
dozvěděli, jak dělat reportáže, co v nich mít, na co se
soustředit a naopak čemu bychom se měli vyhnout.
Dále jsme si také mohli popovídat s moderátorem a
komentátorem Janem Smetanou, který nám popsal svoji
práci. Doufám, že se s ním opět setkáme a že se třeba
jednou potkáme v České televizi.
Kamila Berounská

středních škol. Editor sportovních pořadů Miroslav
Langer podrobně zhodnotil každou reportáž a předal
přítomným cenné rady.
Společný program byl zakončen besedou s Janem
Smetanou, sportovním komentátorem a moderátorem
pořadu Branky, body, vteřiny, a setkáním s tvůrci
pořadu Zprávičky. Poté se žáci dle svých zájmů
účastnili workshopů, kde se pod vedením profesionálů
věnovali práci s kamerou, režii, dabingu, grafice,
komentování, moderování či natáčení sportovních
reportáží.
Díky spolupráci s Českou televizí žáci rozvíjejí své
znalosti a dovednosti, získávají mnoho inspirace i
motivace do další práce. Toho, co pro školní redakční
týmy pracovníci České televize dělají, si vážíme a moc
jim za to děkujeme.
Michal Přibyl
Názory žáků:
Celý den se mi moc líbil, naučila jsem se spoustu
zajímavých věcí. Zjistila jsem například, že musím
dávat pozor, co říká respondent, musím mít připravené
rezervní otázky a být vždy dobře připravena. Jsem moc
ráda, že jsem měla možnost poznat osobnosti, jako je
Jan Smetana, Jakub Železný, Miroslav Langer, Petr
Kopecký nebo Pavel Beneš. Neskutečně si vážím toho,
že se můžu zdokonalovat ve svém „hobby" a být stále
lepší a lepší.
Já jsem se zúčastnila workshopu pro moderátory. Bylo
to moc zajímavé, přednášel nám Jakub Železný.
Nejprve nastínil celý princip moderování a potom nám
konkrétně vysvětloval každou část. Odpovídali jsme na
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Církevní základní škola
Cirkus
Ve čtvrtek 5. března zavítal do naší školy již po
několikáté cirkus Paulusových. Nejprve jsme zhlédli
drezuru tří malých pejsků. Přeskakovali a podbíhali
nízké branky, balancovali na velkém míči. Probíhali

mezi nohama své cvičitelky, kterou poslouchali jako
hodinky. Samozřejmě, že na závěr dostali pejsci dobrou
odměnu. Potom se představil kouzelník se svými triky.
Vybrané děti si mohly některé kouzelnické prvky
vyzkoušet. A opravdu se jim dařilo. Odměnou jim byly
barevné nafouknuté balonky stočené do různých tvarů
zvířátek, kytiček a jiných hraček. Ke konci jsme se
seznámili s opičkou Terezkou. Dozvěděli jsme se o ní
různé zajímavosti, mohli jsme si ji pohladit a
vyfotografovat se s ní.
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Na závěr jsme všechny vystupující odměnili velkým
potleskem a už se těšíme na další cirkusové
představení.
Matematický klokan
Letos poprvé se někteří žáci zúčastnili této mezinárodní
matematické soutěže, která vznikla v Austrálii. Česká
republika se poprvé připojila k soutěži v roce 1995.
Žáci druhé třídy Šimon Trávníček a Adam Staňo,
soutěžili v kategorii „Cvrček“. Žáci čtvrté a páté třídy
Ondřej Sus, David Hoffman a Václav Mědílek soutěžili
v kategorii „Klokan“.
Březen měsíc knihy
V rámci podpory čtenářské gramotnosti a rozvíjení
pozitivního vztahu ke knize jsme navštívili Městskou
knihovnu v Borohrádku. Paní knihovnice seznámila

děti s výpůjčním řádem a novinkami v dětské literatuře.
Zároveň jsme nahlédli do počítačového programu,
který se v knihovně používá. Děti si samy vybíraly
knihy dle žánrů a vlastního zaměření.
Děkujeme paní knihovnici Sedlákové za přívětivé
přijetí.
Pythagoriáda
Tak se nazývá další matematická soutěž, které se naši
žáci zúčastnili. Soutěž je určena pro žáky 5. tříd a
pořadatelem je Národní institut pro další vzdělávání.
Našeho školního kola se zúčastnili žáci: Václav
Mědílek, David Hoffman a Ondřej Sus ze 4. třídy, který
se chtěl do této soutěže též zapojit. Václav Mědílek
postoupil do okresního kola. Blahopřejeme! Chlapcům
děkujeme za zájem o matematiku a gratulujeme za
úspěšné splnění soutěžních úkolů.
Skvělé umístění našich žáků v celorepublikové
výtvarné soutěži
Jsme dlouhodobě zapojeni do projektu Diecézní
katolické charity „Adopce na dálku“ a podporujeme ve
studiu indického chlapce Pradeepa. U příležitosti 15.
výročí tohoto projektu se naši čtyři žáci zúčastnili
výtvarné soutěže s názvem Můj kamarád v Indii.
Na vítězných místech se umístili Richard SUS - 1.
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místo v kategorii 1.- 2. tříd a Pamela ŠMÍDOVÁ- 2.
místo v kategorii 3. – 4. tříd. V kategorii pro 5. třídy
soutěžil Tomáš GRULICH, který je společně
s Kamilem SALABOU a oběma vítězi pozván na
slavnostní vernisáž do nové Knihovny města Hradce
Králové, kde jsou výkresy vystaveny. Žáci obdrží
hodnotné ceny, bude zde připraven divadelní program,
koncert a etnické ochutnávky. Všem žákům
blahopřejeme!
Talentová kuchařská show Zdravé pětky
V pátek 17. dubna se naše škola zúčastnila celostátní
kuchařské soutěže o nejlepší párty pohoštění ve dvou
kategoriích (1.- 3. třída a 4.- 5. třída). Žáci měli za úkol
vymyslet recept na zdravé a nápadité párty pohoštění,
které mělo splňovat finanční limit 100,- Kč pro jeden
čtyřčlenný tým a toto menu připravit. Celá akce byla
sponzorována a plně hrazena nadačním fondem Albert.
Naše škola je zapojena do projektu Zdravá škola, kam
patří i pitný režim, zdravá strava, ovoce do škol,
přednášky Zdravé 5, otužování, Sazka olympijský
víceboj a nyní i tato soutěž. Zapojilo se celkem 21 týmů
s velkou spoustou receptů.
Naši školu zcela ovládla kulinářská atmosféra a vůně
všeho druhu. Každý tým měl své jméno a svůj vlastní
recept i plán zdobení. Po nutném focení výsledných
dobrot a pózování jsme v tělocvičně uspořádali veliký
raut. Pochutnali jsme si na sýrových šnecích,
obložených mísách, dýňovém městečku, čtyřlístcích
z celozrnných chlebů, zeleninových pomazánkách,
ovocných špízech, sladkých krémových pohárech a
dalších a dalších dobrotách.
Celá akce se velice vydařila, dětem tyto zdravé pokrmy

moc chutnaly a určitě se stanou oblíbenou součástí
jejich domácího jídelníčku. Všichni si vaření parádně
užili a byli právem pyšní na své výtvory. O výsledcích
této soutěže budeme dále informovat.
Umístění našich žáků v ZIMNÍM PĚTIBOJI
pořádaným ASPV TJ LOKOMOTIVA Borohrádek
Velké množství žáků se zúčastnilo místního kola v
Borohrádku. Do okresního kola postoupili a dobře se
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umístili:
Hakkel Jakub, Sazima Radek, Mědílek Václav, Grulich
Matyáš, Grulich Tomáš, Janečková Natálie, Bulíčková
Natálie.
V krajském kole 21. března v Hořicích v Podkrkonoší
dále uspěli:
Mědílek Václav – 4. místo, Sazima Radek – 4. místo,
Grulich Matyáš – 7. místo, Hakkel Jakub – 11. místo.
Děkujeme VŠEM našim žákům za účast a příkladnou
reprezentaci školy, dále děkujeme místní organizaci
ASPV TJ Borohrádek, především paní Evě Tesárkové a
Zdeně Černé za organizaci a pořádání závodů.
CZŠ Borohrádek
Mateřská škola Borohrádek
Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2015/2016

1. Přednostně se umístí děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky podle zákona č.
561/2004 Sb.,§ 34 odst.4., a které přišly k zápisu ve
dnech 19. a 20. května 2015.
2. Umístí se děti, které mají trvalé bydliště v Borohrádku
a přišly k zápisu ve dnech 19. a 20. května 2015 - dle
věku od nejstaršího.
3. V případě volné kapacity Mateřské školy Borohrádek
se umístí děti, které nemají trvalé bydliště v
Borohrádku a přišly k zápisu ve dnech 19. a 20. května
2015 - dle věku od nejstaršího.

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
6. Sportovní ples
Letošní plesová sezóna v Borohrádku je u konce. Dne
20. 3. 2015 se uskutečnil 6.
sportovní ples, který pořádala
TJ Lokomotiva Borohrádek ve
spolupráci
s městem
Borohrádek. Tento ples byl
letos
jediný
vzhledem
k problémům, které nastaly
v místní
sokolovně.
S havarijním stavem, který zde byl, se muselo město
Borohrádek vypořádat v poměrně v krátkém čase.
Letošní návštěva 260 prodaných vstupenek byla pěkná.
K poslechu a tanci hrála hudební skupina KOPLAHO
BAND. Doprovodný program obstaralo pestré
vystoupení taneční skupiny z Holic FULL STEAM.
Toto vystoupení sklidilo zasloužilý aplaus a patřilo
k těm nejlepším, které jsme za šest let mohli vidět.
Poděkování zaslouží město Borohrádek, všichni
sponzoři, slečna Krupková a Čermáková, Základní a
Církevní škola v Borohrádku a zástupci fotbalového
oddílu, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Fotky z přípravy sálu a z plesu najdete na stránkách TJ
Lokomotivy Borohrádek (oblíbené odkazy - naše
fotky). TJ Lokomotiva Borohrádek ještě jednou všem
děkuje a těšíme se, že se za rok sejdeme na již 7.
SPORTOVNÍM PLESE.
Sazima Radek
ČESKÁ REPUBLIKA U21 – PORTUGALSKO U21
TJ Lokomotiva Borohrádek uspořádala dne 31. 3. 2015
pro své svěřence z řad mládeže, zájezd na mezistátní

Informace k zápisu do Mateřské školy Borohrádek
Rodiče, kteří se chtějí dostavit se svým dítětem k zápisu
pro školní rok 2015/2016, získají přihlášku k zápisu:
1. V Mateřské škole Borohrádek - k dispozici v každé
třídě mateřské školy i v kanceláři mateřské školy.
2. Vytisknou si přihlášku z webových stránek mateřské
školy.
K zápisu do mateřské školy se dostaví s přihláškou
potvrzenou svým pediatrem o tom, že se jejich dítě
podrobilo řádným očkováním. Přihlášky bez potvrzení
lékaře nebudou přijímány.
ředitelka mateřské školy Iva Jehličková
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utkání mezi ČR a Portugalskem (U21). Utkání se hrálo
v Praze na stadionu v EDENU. Zájezdu se zúčastnilo
celkem 45 dětí a 11 trenérů.
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Tento zájezd byl naplánován ve spolupráci s fotbalovou
asociací (FAČR). Všem oddílům, které se věnují
mládeži, poskytla zdarma vstupenky na toto utkání. Za
toto jim patří velký dík. Naší svěřenci se mohli podívat,
někteří z nich poprvé, na mezistátní utkání naší
fotbalové reprezentace, byť jen do 21 let. Někteří tito
hráči patří i v tomto věku do širší seniorské
reprezentace. Toto utkání bylo posledním utkáním před
nadcházejícím Mistrovstvím Evropy, které se
uskuteční v České republice. Utkání přihlíželo celkem
5690 diváků.

Na utkání jsme dorazili s velkým předstihem, a proto se
naší hráči mohli podívat, jak taková příprava na utkání
probíhá. Viděli jsme přípravu brankářů, rozhodčích a
všech hráčů. Myslím si, že se utkání muselo líbit.
Branku jsme viděli, vyhráli jsme 1:0. Konečná
děkovačka našich hráčů s fanoušky, při které se
šťastlivci mohli i vyfotografovat, se klukům líbila.
Fotky ze zájezdu najdete na stránkách TJ
Lokomotiva Borohrádek – oblíbené odkazy – naše
fotky – zájezd Eden.
Sazima Radek

Rozpis utkání – TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
JARO 2015
datum

9.-10.5.

16.-17.5.

23.-24.5.

30.-31.5.

3.6.-středa

6.-7.6.

13.-14.6.

MUŽI
hřiště
soupeř

9.5.odj.15,50
venku
Lípa n. Orl

17.5.sr.16,00
doma
Vamberk

23.5.odj.15,15
venku
Smiřice

30.5.odj.15,15
venku
Deštné v Oh

3.6.odj.15,45
venku
Předměřice

7.6.sr.16,00
doma
Zdelov

13.6.odj.15,15
venku
Jaroměř B

I.B třída sk. H

začátek 17,00

začátek 17,00

začátek 17,00

začátek 17,00

začátek 17,30

začátek 17,00

začátek 17,00

MLADŠÍ DOROST
hřiště
soupeř
Nadler KP MD - U17

9.5.sr.8,45
doma
MFK Trutnov

16.5.odj.13,20
venku
Dobruška

24.5.odj.8,00
Jaroměř
Jar./Smiřice

30.5.sr.8,45
doma
Broumov

volno

6.6.odj.7,00
Podhůří
FC Vrchlabí

14.6.sr.8,45
doma
FK Chlumec

začátek 11,15

začátek 14,45

začátek 11,30

začátek 11,15

začátek 11,15

začátek 11,15

STARŠÍ ŽÁCI
hřiště
soupeř
Nadler KP SŽ U-15

9.5.sr.8,45
doma
FKM Javorka

volno

24.5.odj.8,00
Jaroměř
Jar./Smiřice

30.5.sr.8,45
doma
Broumov

6.6.odj.7,00
Podhůří
FC Vrchlabí

14.6.sr.8,45
doma
FK Chlumec

začátek 9,30

začátek 9,30

začátek 9,30

začátek 9,30

MLADŠÍ ŽÁCI
hřiště
soupeř
Okresní přebor

11.5.odj.15,45
venku (pon.)
Ohnišov

20.5.sr.16,20
doma (stř.)
Rychnov B

23.5.odj.8,00
venku
Rokytnice

30.5.odj.11,30
venku
Dob/Opočno B

10.6.sr.16,20
doma (stř.)
Dob/Opočno A

volno

začátek 17,00

začátek 17,00

začátek 10,00

začátek 12,30

začátek 17,00

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
hřiště
soupeř
Okresní přebor

9.5.odj.8,15
venku (3)
Kostelec

16.5.sr.8,30
doma (3)
Borohrádek

24.5. odj.8,00
venku (3)
Doudleby

31.5. sr.8,30
doma (4)
Borohrádek

6.6.-7.6
Finále
???

začátek 9,00

začátek 9,00

začátek 9,00

začátek 9,00

začátek

10.5.sr.8,30
doma (3)
Borohrádek

17.5.odj.7,50
venku (3)
Ohnišov

23.5.odj.8,00
venku (4)
Rokytnice

30.5.odj.8,00
venku (3)
Č. Meziříčí

7.6.
Finále
???

začátek 9,00

začátek 9,00

začátek 9,00

začátek 9,00

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
hřiště
soupeř
Okresní přebor

začátek 9,30

ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
25. února 2015 naše organizace uspořádala pro složky
dětí a mládeže místní kolo v Zimním pětiboji. Jedná se
o soutěže ve šplhu, skoku z místa, člunkovém běhu,
hodu na koš a skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty.
Soutěže se zúčastnilo 47 závodníků z našeho odboru.
Do okresního kola postoupilo 31 našich závodníků.
Okresní kolo soutěže pořádalo RC ASPV v ZŠ TGM v
Borohrádku za účasti 5 odborů okresu Rychnov nad
Kněžnou v počtu 76 závodníků.
Nejlepší výsledky soutěžících z našeho odboru:
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volno

volno

volno

volno

Příjmení, Jméno
Předškoláci chlapci:
Hakkel Jakub
Předškoláci dívky:
Ouhrabková Tereza
Lokvencová Denisa
Kubcová Sofie
Starší žákyně I.
Urbánková Karolína
Dudová Eliška
Starší žákyně II.
Štefanová Kateřina
Kašparová Natálie

začátek

Umístění
1
1
2
3
2
3
2
3

volno

volno
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Mladší žáci I.
Sazima Radek
Grulich Matyáš
Morávek Jan
Mladší žáci II.
Mědílek Václav
BUI THANH TUNG
Starší žáci I.
Sazima Lukáš
Starší žáci II.
Červeňanský Jakub

1
3
4
2
4

V ten samý den ale na opačném konci republiky se
děvčata z oddílu zápasu účastnila Velké ceny města
Plzně a nevedla si vůbec špatně. Tři děvčata vyzápasila
zlatou medaili a jedna stříbrnou. Na nejvyšší stupeň
vítězů vystoupali: RAKOVÁ Pavlína, SEMRÁDOVÁ
Elen a KUBOVÁ Kateřina. O stupínek níž byla
VIKTORÍNOVÁ Anna.

2
1

Všichni tito soutěžící postoupili do krajského finále,
které se koná 21. března 2015 v Hořicích
v Podkrkonoší.
V sobotu 11. dubna 2015 se náš odbor České asociace
Sport pro všechny TJ Lokomotiva Borohrádek
zúčastnil okresního turnaje žactva ve vybíjené v
Kostelci nad Orlicí za účasti tří odborů Rychnovského
okresu. Pořadatel RC ASPV Rychnov nad Kněžnou
vypsal soutěž jako otevřenou i pro žáky a žákyně, kteří
nejsou členy ASPV.
Náš odbor ve spolupráci se ZŠ TGM postavil do
soutěže dvě družstva a to:
starší žákyně I. 6. – 7. třída
starší žákyně II. 8. – 9. třída
Družstvo starších žákyň I. se umístilo na 3 místě.
Starší žákyně II. neměly soupeře ostatní odbory se v
této kategorii nezúčastnily, a tak si děvčata zahrála
alespoň s družstvy chlapců 6. – 7. tříd z Kostelce nad
Orlicí a Doudleb nad Orlicí.
Za ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
Tesárková Eva
TJ Sokol Borohrádek

Závěrem by všichni zápasníci a trenéři z Borohrádku
chtěli co možná nejsrdečněji poděkovat firmám LAGA
a SECA s.r.o. za vánoční dárek. Firma LAGA
věnovala borohrádeckým zápasníkům jednotná
sportovní trička a firma SECA s.r.o. poskytla finanční
příspěvek na pěkné teplákové soupravy. V současné
době jsou tak zápasníci TJ Sokol Borohrádek pěkně a
jednotně oblečeni, a tudíž mohou vzorně reprezentovat
město Borohrádek.
Velká cena Borohrádku přilákala hodně závodníků
Doslova zatěžkávající zkouškou prošla borohrádecká
sokolovna po drobné rekonstrukci v sobotu 11.4.2015,
kdy se v ní konal mezinárodní turnaj v zápase – Velká
cena města Borohrádek v zápase řecko – římském a ve
volném stylu.

Zápasníci letos již začali soutěžit
Kolotoč zápasnických turnajů pro rok 2015 se rozběhl
na plné obrátky. Již 24. ledna odcestovala osmičlenná
zápasnická výprava z Borohrádku na Memoriál Josefa
Korycha do Kladna. Na tomto letošním prvním turnaji
se medailově prosadil UHNAVÝ Adam, který
vybojoval 2. místo a SUS Richard, který obsadil 3.
místo. Těsně pod stupni vítězů skončil SEDLÁK Jakub
na 4. místě. 5. místo obsadil ŠRÁMEK Petr a TYROL
Vlasta.
Měsíc na to 28. února se zápasníci zúčastnili
v Olomouci Memoriálu Josefa Musila. 7 zúčastněných
závodníků přivezlo pět medailí. O tu nejcennější se
postaral HORÁK Štěpán. Stříbro vybojoval KRUPKA
Jakub a bronz vyzápasili SEDLÁK Jakub a ŠRÁMEK
Petr. „Bramborovou“ medaili za 4. místo si z turnaje
odváží HEJNÝ Martin. V soutěži družstev vybojovali
zápasníci z TJ Skol Borohrádek pěkné 5. místo.
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Pořadatelé tohoto již tradičního zápasnického turnaje
mohou být velice spokojeni, protože každým rokem do
Borohrádku přijíždí přes 200 závodníků. Ani letošní
turnaj nebyl výjimkou a na třech žíněnkách svedlo své
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zápasnické boje 215 závodníků z 21 oddílů.
Borohrádeckého turnaje se zúčastnily i tři oddíly
z Polska a ty si pochvalovaly vysokou sportovní úroveň
tohoto turnaje.
Za TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu se tohoto turnaje
zúčastnilo 22 zápasníků a zápasnic. Ti se v silné
konkurenci neztratili a po velmi bojovných výkonech
obsadili pěkná umístění.
Nejcennější zlatou medaili vybojovali a na prvním
místě se umístili
ŠRÁMKOVÁ Aneta, ŠKOP Filip, DAVIDOVÁ
Kateřina a KUBOVÁ Kateřina.
Stříbrnou medaili vybojovali:
URBAN David, KADRMAS Jaroslav, SEDLÁK
Jakub, HORÁK Štěpán, SEMRÁDOVÁ Elen,
RAKOVÁ Pavlína a VIKTORÍNOVÁ Anna.
Bronzovou medaili vybojovali:
UHNAVÝ Adam a TOBOLKOVÁ Simona.

Čechova ulice, Borohrádek

Rezervace jednotlivých sportovišť lze provádět
telefonicky u správce sportovišť pana Milana Udržala na
tel. č. 773 546 999 nebo na rezervačním portálu na
webových stránkách města Borohrádek pod rubrikou

kultura/sport. Tento rezervační systém je spuštěn ve
zkušebním provozu a může dojít k jeho postupnému
dolaďování. V tomto ohledu prosíme o pochopení.
Provozní doba sportovního hřiště:
duben – květen
9.00 hodin – 20.00 hodin
květen – srpen
9.00 hodin – 21.00 hodin
září – říjen
9.00 hodin – 19.00 hodin

Těsně pod stupni vítězů a tím pádem 4. místo a
„bramborovou„ medaili“ vyzápasil HEMELÍK
Vojtěch a TYROL Vlastimil. 5. místo obsadil
HEMELÍK Tomáš, SUS Richard, KRUPKA Jakub a
ŠRÁMEK Petr. 7. místo obsadil VIKTORÍN Miroslav
a na 8. místě se umístil LALUHA Rudolf a HEJNÝ
Martin.
Obrovského úspěchu dosáhli domácí závodníci
v soutěži družstev. V silné konkurenci již zmíněných
21. oddílů se domácí borci umístili na pěkném 3. místě
a získali tak pěkný pohár, který se na oslavu tohoto
úspěchu „musel „ naplnit dětským šampaňským.
Velká cena Borohrádku je již minulostí, a tak se
domácí zápasníci musí připravovat na další turnaje a na
tréninku odstraňovat chyby, aby výsledky a výkonnost
závodníků byla ještě vyšší.
Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali
městu Borohrádek a všem sponzorům jak za finanční,
tak i materiální pomoc. Díky ní z ohlasů závodníků a
trenérů se povedlo zorganizovat pěkný turnaj a za rok
chtějí všichni přijet znovu.
Radek Hemelík
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Ceník za pronájem hřišť:
(návštěvník s trvalým pobytem
Borohrádek)

v Borohrádku/mimo

▪ Volejbalové hřiště, včetně sítě a balonu
60/100 Kč na hodinu
▪ Tenisové hřiště, včetně sítě
60/100 Kč na hodinu
▪ Beach hřiště, včetně sítě a balonu
60/100 Kč na hodinu
Od pronájmu jsou osvobozeni:
- místní školy, po dohodě se správcem,
- místní sportovní oddíly pracující s mládeží
v rozsahu max. 4 hodiny týdně a při pořádání
turnaje, po dohodě se správcem,
- místní oddíl volejbalu – v rozsahu max. 5 hodin
týdně a při pořádání volejbalového turnaje, po
dohodě se správcem.
Upozornění:
- je třeba dodržovat provozní řád a dbát pokynu
správce,
- je nutné dodržovat dobu pronájmu,
- děti do 15 let mají přístup vždy v přítomnosti
osoby starší 18 let.
/MěÚ/
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Příběhy psané válkou: František Černý – hajný z hájovny za Starými Holicemi
Hájovna v Sedadlech stojí dodnes na křižovatce silnic

Borohrádek – Vysoké Chvojno – Staré Holice. Do
křižovatky ústí také lesní cesta, která vede od Žďárského
rybníka. Tam bydlel hajný František Černý se svou
rodinou – manželkou a dvěma syny, v roce 1945
třináctiletým Jaroslavem a dvanáctiletým Františkem.
Z jeho zachovaných vzpomínek na protektorátní dobu i
z dalších dokumentů, které se dotýkají jeho osoby, jsem se
dozvěděla, že od počátku druhé světové války stál pevně
proti těm, kdo ji rozpoutali – proti nacistickému
Německu, i když svou ilegální činností vydával sebe i
svou rodinu všanc. Od začátku okupace naší země Němci
si uvědomoval, co náš národ čeká, a v tomto duchu
vychovával i své dva syny. Chtěl se zapojit do ilegálního
odboje proti Němcům. To se mu v plné míře splnilo, když
bydlel v hájovně v Sedadlech. V odbojové práci si
rozuměl se svým kolegou Janem Kubínem ze sousedního
polesí. V únoru 1945 kolem jeho hájovny Němci vodili
pěší transporty zubožených zajatců, ke kterým se velmi
krutě chovali. Hodně jich tehdy uteklo do jejich polesí.
František Černý uvádí, že spolupracoval s kapitánem
Korovinem, který zorganizoval uprchlé zajatce do pátého
partyzánského oddílu Mistra Jana Husi (MJH).
Z Železných hor také přišel parašutista Voloďa Prigodič,
který tam byl jedním z organizátorů Brigády MJH – patřil
do výsadku majora Fomina. Pan Černý dodává, že tady
Prigodič přišel k hotovému – partyzány zorganizoval do
oddílu už kapitán Korovin. Při organizování pomáhali lidé
z okolí, z Holic to byli František Pilný, Antonín Pfeifer,
Josef Klepáč, Josef Špaček, Č. Cimburek a další. Z Velin
jmenujme alespoň Rudolfa Drašnera a Františka
Lohniského, z Poběžovic Jana Kubína a Jaroslava Herela.
Mnoho dalších lidí organizovalo zásobování partyzánů
potravinami, šatstvem, botami, bylo nutné opatřovat
zbraně a střelivo. Spolupracovala s nimi také holická
četnická stanice. Dne 22. března 1945 seskočil u
Borohrádku šestičlenný ruský výsadek – velitel kapitál
Ljoška Michajlov, zástupce Saška, radista npor. Simon,
tlumočník npor. David, členové npor. Vasil a por. Edig.
Startovali v Krosnu od 4. ukrajinského frontu Rudé
armády. Jednalo se o kontrarozvědku č. 5053. Jejich
seskok nebyl příliš šťastný, kapitán a zároveň velitel
výsadku spadl v Borohrádku na střechu jednoho domu
nedaleko kostela. Jeho majitelka ohlásila případ četnictvu.
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Nadporučík Saška zůstal s padákem viset hlavou dolů na
stromě v lese, musel se odřezat a jinak tam vše nechat.
Ostatní se snesli do polí a lesa. V Borohrádku nastal po
udání majitelky onoho domu rozruch, takže parašutisté se
narychlo svolali, sebrali radiostanici a nutné věci a zmizeli
do lesů. Stopy za sebou zasypávali tabákem s pepřem.
Rychlým odchodem přišli o zásobovací stopadesátikilový
vak, který byl shozen zvláštním padákem, a o mnoho
dalších věcí. Pomohli tady zase čeští četníci. Na místo
přišli se zpožděním 1,5 hodiny a nikoho nenašli. Seskok
však gestapu nahlásit museli. Gestapo se psy je
bezvýsledně hledalo už v noci a ráno opět v pátrání
pokračovali, ale parašutisty nenašli. Strom, na kterém
visel padák, skáceli, našli i vak se zásobami a ostatní věci.
Parašutisté se mezitím dostali do hájovny v Sedadlech.
Hajný Černý nebyl právě doma, a tak se s nimi napoprvé
dohovořil německy jeho starší syn Jarda. Hajnému nechali
vzkaz, kam za nimi má přijít a jaký signál má použít. Té
noci p. Černý téměř nespal, sešel se s nimi a oni mu
sdělili, co na něm jejich štáb požaduje. Pro jejich
zpravodajskou službu pro Kyjev potřebovali získat zprávy
vojenského charakteru o Němcích, a tak chtěli navázat
kontakt např. s českou policií nebo podobnými
institucemi, které by takové zprávy mohly poskytnout. To
se jim podařilo, četnická stanice v Holicích během
okupace pomáhala proti okupantům, kde se dalo. Podařilo
se jim navázat spolupráci i na dráze a poštách v okolí. Pro
zpravodajskou službu z holické četnické stanice vybrali
četnického štábního strážmistra Karla Zvěřinu. Spojkou
mezi ním a hajným Černým se stal okresní cestář Karel
Jeřábek ze Starých Holic. Byl to skromný a uzavřený
člověk, příkazy vždy plnil přesně. Cestářem byl právě na
silnici, která probíhala polesím hajného Černého, měl
právo se tam dostat i v případě, že byl civilistům vstup do
lesa zakázán – jen jednou ho tam Němci nepustili.

Parašutisté měli zbudován bunkr na Volkovském
kopečku. Blíže k hájovně měli v houštině další úkryt,
který tvořil jednoduchý přístřešek z celty. Hajný Černý se
stal prostředníkem mezi paraskupinou kapitána
Michajlova a partyzány i ilegálním hnutím v Holicích.
Michajlov ho určil svým zástupcem pro vnější styk. Stal
se také jejich náhradním telegrafistou – před válkou na
vojně sloužil v letectvu u radiostanice. Do štábu
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parašutistů měl přístup pouze František Černý se svou
rodinou, Karel Jeřábek a četnický strážmistr Zvěřina.
František Černý se zmiňuje, že skupinu zajatců, o kterou
se starala jeho rodina, přepravili k partyzánům do
Železných hor. Pravděpodobně došlo k tomu, že
partyzáni, kteří byli převážně z ruských zajatců se
zdržovali v polesí hajného Kubína, kdežto parašutisté
zůstali v polesí hajného Černého. Jedině tak mohlo zůstat
místo jejich pobytu s vysílačkou utajeno. Vysílání
radiostanice paraskupiny brzy zachytili Němci a začali ji
hledat. Hlavní místo, kde odposlouchávali, byl mlýn p.
Plachetky v Borohrádku. Vždy, když se tam Němci
objevili, dal o tom p. Plachetka p. Černému ihned vědět, a
to buď osobně, nebo prostřednictvím ředitele měšťanské
školy v Borohrádku p. Šmída po synech Františka
Černého. Ti fungovali spolehlivě jako spojky. S hajným
Černým také spolupracoval O. Kamš, výpravčí ČSD, a s
ním téměř celý nádražní personál i s přednostou stanice
v Borohrádku p. Vaclem. Potom se stalo, že Němci
radiostanici parašutistů zaměřili – zjistili ji v okruhu 12
km. Zajížděli odposlouchávat až do lesa, hrozilo jejich
odhalení. Nato se partyzánům podařilo dva německé vozy
s odposlouchávacím zařízením zničit. Bylo to už ke konci
dubna 1945 a Němci dostali strach jezdit do lesa
radiostanici zaměřovat. Rodina p. Černého byla neustále
v nebezpečí. Hajný nebyl téměř vůbec doma, jeho žena se
starala nejen o rodinu, ale prala a vařila i pro parašutisty.
Ti se u nich koupali, někdy u nich přespávali, konaly se
tam i jejich porady. Dva synové hajného pronesli pro
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parašutisty mnoho zpráv. Když se do lesa nemohl
z dospělých nikdo dostat, oni prošli vždycky. Od počátku
odboje o všem věděli, nic neprozradili, ani se nikomu
nesvěřili. Doma byli vychováváni vlastenecky a ve škole
je ředitel Šmída také nepřímo vedl k odporu proti
Němcům. Hajný měl v lese pro svoji rodinu vybudován
důkladný úkryt. Při velké esesmanské prohlídce ho 4.
května 145 esesáci vyhodili do vzduchu – to bylo po tom,
co v lese našli oněch 18 mrtvých Vlasovců. Dne 5. května
1945 chtělo gestapo hajného Černého s dalšími pěti
odbojáři zatknout. Rodina Černého opustila hájovnu a
během povstání žila ve Velinách. Synové hajného
Františka Černého – Jaroslav a František, oba byli ještě
školáky – dostali za statečné chování za okupace za práci
pro vlast od ministra školství prof. Dr. Zdeňka Nejedlého
veřejné uznání. V Praze 10. prosince 1946 prezident
Československé republiky udělil za vynikající vojenské
činy mimo boj, jimiž se zasloužil o Československou
armádu, voj. v záloze Františku Černému, účastníku
národního boje za osvobození, Československou
vojenskou medaili za zásluhy I. stupně.
V Holicích 20. září 1947 udělilo Velitelství partyzánské
brigády MJH Františku Černému (nar. 1906), Jaroslavu
Černému (nar. 1932) a Františku Černému (nar. 1933)
Hrdý znak partyzánské brigády Mistra Jana Husi –
bojovníkům za osvobození ČSR v roce 1939 – 45.
/Čerpáno z Holických novin, ročník 5, listopad 2005,
autorka Hana Faltysová/
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redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěra příštího čísla 20.6.2015.
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