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Pozvánka na

v pátek 7. dubna 2017
od 14.30 hodin
v Církevní základní škole Borohrádek
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace,
upéct mazance, uplést pomlázky

Město Borohrádek srdečně zve na

v sobotu 8. dubna 2017
v sokolovně od 20.oo hodin
hudební produkce H&P&L
formou diskotéky
vstupné 80 Kč
předprodej vstupenek na MěÚ
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 12. 1. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor MUDr.
Helenou Štefanovou.
▪ Informace o početním stavu základny JSDH a plánu
absolvování povinné odborné přípravy v roce 2017.
▪ Oznámení o uzavření MŠ Borohrádek dne 19.1.2017.
▪ Informaci o systému zpětného odběru pneumatik v ČR.
Schvaluje
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a J. M., jako
budoucím kupujícím ve věci parcely č.10 vymezené
v souladu s grafickou Situací, zpracovanou pro akci
Lokalita Západní louka Ateliérem Macas v květnu 2016.
Na základě této situace byly pozemky parc. č. 429/1,
orná půda, a dále pozemek parc. č. 429/2, orná půda, vše
v k.ú. a obci Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro k.ú.
a obec Borohrádek, vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou rozděleny na parcely č. 1-10 a pověřuje
starostu podpisem.
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a manželi V. a
M. M., jako budoucími kupujícími ve věci parcely č. 8,
vymezené v souladu s grafickou Situací, zpracovanou
pro akci Lokalita Západní louka Ateliérem Macas
v květnu 2016. Na základě této situace byly pozemky
parc. č. 429/1, orná půda, a dále pozemek parc. č. 429/2,
orná půda, vše v k.ú. a obci Borohrádek, okres Rychnov
nad Kněžnou, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č.
10001 pro k.ú. a obec Borohrádek, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou rozděleny
na parcely č. 1-10 a pověřuje starostu podpisem.
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a P. P., jako
budoucím kupujícím ve věci parcely č. 3, vymezené
v souladu s grafickou Situací, zpracovanou pro akci
Lokalita Západní louka Ateliérem Macas v květnu 2016.
Na základě této situace byly pozemky parc. č. 429/1,
orná půda, a dále pozemek parc. č. 429/2, orná půda, vše
v k.ú. a obci Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro k.ú.
a obec Borohrádek, vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou rozděleny na parcely č. 1-10 a pověřuje
starostu podpisem.
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek a manželi F. a J. L., jako budoucími
kupujícími ve věci parcely č. 5, vymezené v souladu
s grafickou Situací, zpracovanou pro akci Lokalita
Západní louka Ateliérem Macas v květnu 2016. Na
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základě této situace byly pozemky parc. č. 429/1, orná
půda, a dále pozemek parc. č. 429/2, orná půda, vše v
k.ú. a obci Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou,
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro k.ú.
a obec Borohrádek, vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou rozděleny na parcely č. 1-10 a pověřuje
starostu podpisem.
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a manželi M. a
E. M., jako budoucími kupujícími ve věci parcely č. 6,
vymezené v souladu s grafickou Situací, zpracovanou
pro akci Lokalita Západní louka Ateliérem Macas
v květnu 2016. Na základě této situace byly pozemky
parc. č. 429/1, orná půda, a dále pozemek parc. č. 429/2,
orná půda, vše v k.ú. a obci Borohrádek, okres Rychnov
nad Kněžnou, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č.
10001 pro k.ú. a obec Borohrádek, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou rozděleny
na parcely č. 1-10 a pověřuje místostarostu podpisem.
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a K. P. a R. Š.,
jako budoucími kupujícími ve věci parcely č. 7,
vymezené v souladu s grafickou Situací, zpracovanou
pro akci Lokalita Západní louka Ateliérem Macas
v květnu 2016. Na základě této situace byly pozemky
parc. č. 429/1, orná půda, a dále pozemek parc. č. 429/2,
orná půda, vše v k.ú. a obci Borohrádek, okres Rychnov
nad Kněžnou, zapsáno v katastru nemovitostí na LV č.
10001 pro k.ú. a obec Borohrádek, vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou rozděleny
na parcely č. 1-10 a pověřuje starostu podpisem.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
firmy AECOM CZ s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7 ve
výběrovém řízení: Analýza rizik staré ekologické zátěže
na lokalitě bývalého průmyslového areálu společnosti
ŽPSV ve městě Borohrádek.
Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemku p.č.
204/3 trvalý travní porost o celkové výměře 10.947 m2
na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2017 za pachtovné
ve výši 1.642 Kč/rok.
Dodatek č. 10 k Pojistné smlouvě číslo 7720645050,
uzavřené s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, Staré náměstí 28, 516 01
Rychnov na Kněžnou a pověřuje starostu podpisem.
Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce se společností
DIMATEX CS, spol. s r.o. se sídlem: Stará 24, 463 03
Stráž nad Nisou, ze dne 17. 1. 2016 a pověřuje starostu
popisem.

Výtah z usnesení rady ze dne 1. 2. 2017
Rada města Borohrádek
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Bere na vědomí
▪ Oznámení ředitelky MŠ Borohrádek o ukončení
pracovního poměru a pověřuje starostu zajištěním
výběrového řízení na obsazení místa ředitelky MŠ
Borohrádek.
▪ Možnosti přechodu na responzivní design webu města
Borohrádek a pověřuje tajemníka k jednání se
společnosti ANTEE s.r.o, o získání dalších informací
k možnému přechodu.
▪ Záznam z 2. výrobního výboru Studie řešící likvidaci
splaškových a dešťových vod v místní části Šachov.
▪ Zájem obce Zdelov, o vytvoření společného školského
obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost by
vykonávala Mateřská škola Borohrádek.
Schvaluje
▪ Odpisový plán 2017 Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek v celkové výši 41.160 Kč.
▪ Návrh Dodatku č. 21 Smlouvy č. 2/2004 na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady mezi městem
Borohrádek a firmou ODEKO s.r.o. Smetanova 395,
Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760 a pověřuje starostu
podpisem.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 8. 2. 2017

Schvaluje
▪ Program jednání v upraveném znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: Hana Adamcová, Mgr.
Michal Přibyl, Milan Maček.
▪ Záměr prodeje pozemku p.č. 131/2 zahrada o výměře 69
m² v obci a k.ú. Borohrádek, zapsaném na listu
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště RK.
▪ Smlouvu č. 09/50/16/0241/Ho/F o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitostí mezi
Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská
59, 500 04 Hradec Králové a městem Borohrádek na
stavbu: „Rekonstrukce veřejného osvětlení k.ú. Šachov
u Borohrádku – VO“ a pověřuje starostu podpisem.
▪ Smlouvu o právu provedení stavby: Rekonstrukce
veřejného osvětlení, k.ú. Šachov u Borohrádku mezi
městem Borohrádek a M. A., vlastníkem pozemku v k.ú.
Šachov u Borohrádku, evidovaném v katastru
nemovitostí KÚ pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu
podpisem.
▪ Smlouvu o právu provedení stavby: Rekonstrukce
veřejného osvětlení, k.ú. Šachov u Borohrádku mezi
městem Borohrádek a manželi V. a H. P., vlastníky
pozemků v k.ú. Šachov u Borohrádku, evidovaných
v katastru nemovitostí KÚ pro Královéhradecký kraj,
katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a pověřuje
starostu podpisem.
▪ Smlouvu o právu provedení stavby: Rekonstrukce
veřejného osvětlení, k.ú. Šachov u Borohrádku mezi
městem Borohrádek a J. F. a R. F., vlastníky pozemku
v k.ú. Šachov u Borohrádku, evidovaném v katastru
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nemovitostí KÚ pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu
podpisem.
Smlouvu o právu provedení stavby: Rekonstrukce
veřejného osvětlení, k.ú. Šachov u Borohrádku mezi
městem Borohrádek a L. S., vlastníkem pozemku v k.ú.
Šachov u Borohrádku, evidovaném v katastru
nemovitostí KÚ pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu
podpisem.
Smlouvu o právu provedení stavby: Rekonstrukce
veřejného osvětlení, k.ú. Šachov u Borohrádku mezi
městem Borohrádek a manželi R. a M. S. vlastníky
pozemku v k.ú. Šachov u Borohrádku, evidovaném
v katastru nemovitostí KÚ pro Královéhradecký kraj,
katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a pověřuje
starostu podpisem.
Předložený zápis č. 15 kontrolního výboru ze dne
18.1.2017, jehož předmětem bylo vyhodnocení účasti
zastupitelů na veřejných jednáních.
Předložený zápis č. 16 kontrolního výboru ze dne
24.1.2017, jehož předmětem byl plán činnosti
kontrolního výboru pro rok 2017.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Paní zima nám ukázala po letech opět
svou sílu a my již netrpělivě vyhlížíme
první
pupeny
sněženek,
bledulí,
prvosenek, očekáváme návrat tažných
ptáků a těšíme se na sluneční paprsky.
Právě sluníčko, probouzející se příroda,
rodící se nové životy, voňavý vzduch nás
dokážou pohladit po duši a posílit ke
každodenní práci a proti stresu všedních dní. I v našem
městě jsme v očekávání téměř bouřlivého rozvoje, který
pro letošní rok právě v jarních měsících bude zahájen.
Čekají nás mnohé investiční akce a rekonstrukce, které se
budou týkat především komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení jak v Borohrádku, tak na Šachově. Již nyní Vás
proto prosím, vážení spoluobčané, o shovívavost a
pochopení při omezeních, které v rámci stavebních
činností mohou nastat. Všem nám jde o společný cíl, mít
naše město zase o trochu hezčí, lepší a funkční…
A nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s těmi
nejdůležitějšími událostmi, které se právě nyní řeší a
probíhají v našem městě.
□
V pátek 6. ledna 2017 proběhla na Krajském
úřadě v Hradci Králové avizovaná schůzka s hejtmanem
kraje panem Jiřím Štěpánem a náměstkem hejtmana
odpovědným za sociální služby panem Vladimírem
Dernerem. Cílem návštěvy bylo informovat vedení kraje o
úmyslu pořádání V. ročníku Sportovních her seniorů
Královehradeckého kraje v našem městě.
Byly prezentovány plány, představy, potřeby a přání.
Z vedení kraje byla přislíbena finanční podpora, záštita,
mediální prezentace a v případě časových možností i
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osobní účast. Celá akce se tedy již začíná připravovat,
proběhla první schůzka pořadatelů a v těchto dnech bude
podána na Krajský úřad KHK žádost o podporu. Termín
konání sportovních her byl stanoven na středu 7. června
2017.
□
Ve věci zpracování Studie řešení likvidace
splaškových a povrchových vod na Šachově proběhly na
MěÚ Borohrádek dva výrobní výbory s realizační firmou
ŠINDLAR s.r.o. Byly předloženy výsledky dotazníkového
šetření ohledně současného nakládání s odpadními
vodami a pasport stávajícího stavu území. Na druhý
výrobní výbor byli přizváni i zástupci stavebního úřadu –
životní prostředí (vodní hospodářství) z Kostelce nad
Orlicí. Zpracovatel studie předložil možné varianty řešení
a následně proběhla diskuze o jejich případném povolení
či nepovolení ze strany stavebního úřadu. Varianty, které
by byly pro stavební úřad přijatelné, budou nyní firmou
ŠINDLAR podrobněji rozpracovány a ve studii popsány.
Stejně tak i možnosti získání finančních prostředků
z dotačních titulů. Studie bude po zpracování následně
veřejně představena majitelům nemovitostí na Šachově.
□
Začátek měsíce února byl ve znamení šíření
nebezpečné nákazy – aviární influenzy (ptačí chřipky)
napříč celým územím našeho státu. S obavami jsme
v médiích sledovali nová ohniska a doufali, že se nákaza
nedostane do blízkosti našeho okolí. Bohužel naše prosby
nebyly vyslyšeny. Nejprve byla nákaza potvrzena v obci
Koldín a naše město bylo zařazeno do pásma dozoru. Naší
povinností bylo zjistit počty chovaného ptactva ve
velkochovech a informace odeslat na KVS. Bohužel tímto
dnem vše neskončilo. Dne 10. 2. 2017 vydala KVS pro
KVHK na základě potvrzení výskytu ptačí chřipky
v lokalitě Žďár nad Orlicí mimořádná opatření, na jejichž
základě bylo katastrální území našeho města (vyjma
Šachova) zařazeno do ochranného pásma. Obcím v pásmu
ochrany bylo nařízeno provést nejpozději do 14. 2. 2017
soupis všech hospodářství, kde je chována či držena
drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí. Nastal tak rušný
víkend, kdy pověření pracovníci MěÚ obcházeli všechny
nemovitosti a vyplňovali sčítací listy. Děkuji touto cestou
Vám všem za pochopení a ochotu ke spolupráci. Poslední
informace získané z KVS KHK hovoří o tom, že
katastrální území Borohrádek bude v ochranném pásmu
do neděle 5. 3. 2017, po tomto datu „přejde“ do pásma
dozoru. Pokud se nevyskytne další ohnisko ptačí chřipky,
skončí mimořádná veterinární opatření ve středu 15. 3.
2017.
□
Dle dostupných informací ze společnosti ČEZ
Distribuce a. s. by stavební práce na přeložení vrchního
vedení NN na Šachově měly být zahájeny počátkem
měsíce dubna 2017. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Město Borohrádek bude
v rámci této činnosti realizovat kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení.
□
Dne 2. 2. 2017 proběhla na MěÚ Borohrádek
koordinační schůzka před zahájením 2. části stavby
„II/305
ALBRECHTICE
NAD
ORLICÍ
–
BOROHRÁDEK“. Zhotovitel rekonstrukce společnost
Eurovia CS a.s. oznámil, že stavební práce budou
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zahájeny ke dni 3. 4. 2017. Společnost AQUA SERVIS
a.s. provede v rámci uzavírky této silnice stavební práce
na rekonstrukcích částí vodovodu a kanalizace v ulici
Havlíčkova. Taktéž společnost ČEZ a.s. plánuje několik
příčných přechodů pod touto komunikací v rámci přeložek
vrchního vedení NN v ulici Havlíčkova a dále pak
v ulicích Čapkova, Fučíkova, Dvořákova, Tyršova,
Čechova až k odbočce na Bělidlo. V lokalitě Bělidlo by k
přeložení vrchního vedení NN spolu s rekonstrukcí
veřejného osvětlení mělo dojít na podzim tohoto roku.
Aktuální informace o stavebních činnostech, uzavírkách či
dopravních omezeních najdete na webových stránkách
města Borohrádek.
□
Dne 8. 2. 2017 byla uskutečněna druhá
koordinační schůzka se společností Elektro comp spol.
s.r.o. Česká Skalice, která připravuje projekt pro
společnost ČEZ a.s. Jedná se o stavbu „Borohrádek –
Holice propoj. VN 3970 a 3846“, která by měla vést k
propojení trafostanic vysokého napětí mezi Velinami a
Borohrádkem. Město Borohrádek by touto stavbou získalo
možnost přísunu elektrické energie i ze směru od Holic
v Čechách a nebylo by odkázáno pouze na dodávky ze
směru od Týniště nad Orlicí, což by v případě oprav nebo
havárií znamenalo nižší riziko totálních odstávek nebo
výpadků pro území města.
□
Na závěr mého dnešního příspěvku dovolte,
abych srdečně poděkoval pořadatelům Sportovního a
Rybářsko - mysliveckého plesu za uspořádání těchto
společenských akcí, které byly provázeny nápaditou
výzdobou
sokolovny,
zajímavým
doprovodným
programem, dobrou muzikou a bohatou účastí nejen
místních občanů. Jménem pořadatelů SRPŠ při ZŠ T. G.
Masaryka Borohrádek, přijměte prosím pozvání i na další
ples, který se uskuteční v borohrádecké sokolovně
v sobotu 25. 3. 2017. Opět bude připraven zajímavý a
bohatý program.
Přeji Vám všem krásné jaro plné slunečných dní…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec

Informační servis městského úřadu
I po sobě si musíme spláchnout
Letošní zima byla na sněhovou nadílku ve svém závěru
mimořádně štědrá a spolu s mrazivým počasím nám dala
příležitost připomenout si, že takhle vypadá správná zima,
na kterou jsme už málem zapomněli.
Vydatná čerstvá sněhová pokrývka v nás většinou
vyvolává pocit čistoty a pořádku, protože kam oko
dohlédne, je bílo a uklizeno.
Ať je to právě sníh nebo mráz, jsme v tomto období do
jisté míry ušetřeni následků nezodpovědného chování
některých chovatelů čtyřnohých miláčků. Psí exkrementy
v zimě změní svou konzistenci do stavu, kdy nám
nezpůsobí tolik nepříjemností v kontaktu s nimi. Co nám
však postupně ukáže každý rok tání sněhu z chodníků,
přilehlých rabátek a travnatých ploch, není věru nic
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krásného a příjemného jak napohled, natož pak při
jakémkoli již zmiňovaném osobním kontaktu, nemluvě
pak o místech, kde si mohou hrát malé děti. Nemuselo by
to však takhle být, kdyby si všichni majitelé psů ve městě
počínali zodpovědněji nejen ke svým psím miláčkům, ale
i ke svému okolí a veřejnému prostranství.
Je fakt, že kontakt se psími výkaly je nepříjemný a pro
mnohé až odpudivý, ale setkání s volně pobíhajícím psem
je mnohdy o strachu a nebezpečí. Dokazují to četné
reportáže v médiích a není namístě brát tyto věci na
lehkou váhu, jako že nás se netýkají, že nám se nic
podobného nemůže stát. Nejedno upozornění a četné
stížnosti od našich občanů hovoří o opaku.
Každého potěší příkladné jednání pejskařů, kteří mají
svého psa při procházce na vodítku a v případě, že dojde
na onu hromádku, tak ji po pejskovi uklidí a berou to, že
tak to má být. Avšak to, co jedni berou jako
samozřejmost, to u jiných neplatí. Nevábně vypadající
hromádky vznikající za přímého dohledu samotného
majitele psa ponechané svému osudu pak znepříjemňují
život ve městě ostatním lidem, obzvláště těm, kteří
zajišťují údržbu veřejného prostranství a zeleně. Touto
krátkou glosou chceme apelovat k zodpovědnějšímu
přístupu ve vztahu k chovu psů obecně, obzvláště pak k
jejich zajištění proti volnému pobíhání, ale i způsobu
venčení. A není to tak těžké.
Ohleduplným „kulturním" přístupem k uvedeným
nešvarům lze pak přispět ke zvýšení bezpečnosti a čistoty
v našem městě.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Vandalismus páchaný na městské zeleni
Během zimy jsme zaznamenali množící se případy
vandalismu, ke kterým dochází zejména na nově vysázené
zeleni. Mimo několika poztrácených keříků evidujeme
poškození výsadeb stromů, od ztrhané ochrany kmínku, až

Jak třídíme
Rok

bílé sklo celkem

2013
2014
2015
2016

kg/obyvatele

tuny

kg/obyvatele

4,85
4,88
5,69
5,66

2,337
2,337
2,740
2,817

12,95
15,06
13,72
13,07

6,241
7,213
6,606
6,506

papír celkem
2013
2014
2015
2016

plast celkem

tuny

kg/obyvatele

tuny

kg/obyvatele

30,820
47,232
32,672
38,032

14,853
22,621
15,730
18,931

9,305
11,031
11,804
16,402

4,484
5,283
5,683
8,164

kovy celkem
tuny

2013
2014
2015
2016

barevné sklo celkem

tuny

bioodpad celkem

kg/obyvatele

tuny

kg/obyvatele

0,684
1,175

40,31
36,17
45,44
115,48

19,427
17,323
21,878
57,481

1,42
2,36

Směsný komunální odpad celkem
tuny
2013
2014
2015
2016

576,756
583,456
576,058
509,507

5

kg/obyvatele
277,955
279,433
277,351
253,612

po vylomení nebo uříznutí stromku tak, jak je vidět na
přiložené fotografii. Pachatel chtěl patrně ušetřit několik
set za vánoční strom, a tak si ho jednoduše uřízl v parku.
Tím však způsobil škodu v řádu několika tisíců korun.
Ing. Petr Kliment

Proč se kácí stromy v parku u kina
Při pravidelné kontrole provozní bezpečnosti stromů ve
městě bylo zjištěno několik nevyhovujících jedinců druhu
smrku pichlavého v parku u kina. Stromy měly sníženou
vitalitu, zhoršený zdravotní stav a výrazně narušenou
stabilitu, kdy náklon nad komunikaci činil cca 20°.
Vzhledem k nepravidelné koruně, těžišti a cíli dopadu
byly stromy vyhodnoceny jako provozně nebezpečné a

Zpravodaj 2/2017

navrženy k odstranění. Na jejich místě bude zřízena
náhradní
výsadba
vhodnějším
a
u
nás
původním druhem stromů.
Posouzením
estetické
a
sadovnické
hodnoty
zbývajících jedinců bylo
rozhodnuto, že se alej
v nejbližších letech obnoví
celá. Toto opatření pomůže i
stávajícím stromům v parku
zejména dubům, které rostly
víceméně
v zástinu
zmiňovaných druhů.
Letos
kromě
kácení
plánujeme výsadbu cca 20
nových stromů na několika
lokalitách ve městě.
Ing. Petr Kliment

Sdělení finančního úřadu
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní
pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
oznamuje, že bude vybírat
daňová přiznání daně z příjmu fyzických osob
v prostorech Městského úřadu v Borohrádku
ve středu 29. března 2017
v době od 8.oo – 12.oo hodin a od 13.oo – 16.oo hodin.

Tříkrálová sbírka 2017

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou
Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 31 obcích, kde bylo
do 131 zapečetěných pokladniček vybráno 645.662 Kč.
V jednotlivých obcích byl tento výtěžek: Rychnov nad
Kněžnou 134.367 Kč (z toho Dlouhá Ves 6.325 Kč),
Solnice 41.775 Kč, Skuhrov nad Bělou 26.679 Kč,
Kvasiny 32.904 Kč, Borohrádek 25.422 Kč, Vamberk
52.179 Kč, Záměl 20.347 Kč, Vrbice 10.152 Kč,
Častolovice 21.497 Kč, Černíkovice 30.927 Kč, Synkov –
Slemeno 10.227 Kč, Kostelec nad Orlicí 25.608 Kč, Lično
16.293 Kč, Chleny 6.327 Kč, Krchleby 3.092 Kč,
Javornice 7.614 Kč, Slatina nad Zdobnicí 20.917 Kč,
Pěčín 10.097 Kč, Potštejn 14.182 Kč, Třebešov 11.064
Kč, Byzhradec 7.321 Kč, Polom 4.702 Kč, Hřibiny –
Ledská 7.717 Kč, Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a
Vojenice) 23.200 Kč, Lhoty u Potštejna 5.149 Kč,
Borovnice (i Přestavlky) 7.694 Kč, Rybná nad Zdobnicí
4.023 Kč, Tutleky 3.219 Kč, Rokytnice v Orlických
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horách 39.797 Kč, Bartošovice v Orlických horách
(včetně Neratova) 13.366 Kč, Orlické Záhoří 7.804 Kč.
65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity
Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle
schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv.
Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním
postižením, kombinovaným postižením a seniory,
rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s
postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na vybavení
chráněného bydlení v Neratově, na pomoc do Indie –
rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“ a na
podporu projektů misie v Hondurasu, na pomoc při
mimořádných situacích. Velice si vážím všech, kteří
přispěli k uskutečnění letošní sedmnácté Tříkrálové
sbírky. Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do
Tříkrálové sbírky. Děkuji také všem koledníkům,
vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a
pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a
poskytnutého občerstvení.
Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru
během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert
v Neratově. Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou
za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání
koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši
svaté v Rychnově nad Kněžnou
Přeji vše dobré v roce 2017.
Mgr. Eva Šmídová, ředitelka Farní charity Rychnov n.K.

Vzpomínky
Dne 21. února uplynulo již šest let, kdy
nás navždy opustil náš drahý tatínek
Ladislav Vovesný z Borohrádku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi
Dne 25. února 2017 uplynulo deset let,
od doby, kdy nás opustil
pan Vladimír Beránek.
Stále vzpomíná rodina.

Dne 24. března 2017 uplynou čtyři roky
od úmrtí pana Františka Černého.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a rodiny Černých.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
Dne 28. března uplyne pět smutných let,
co nás navždy opustil náš drahý a
milovaný manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček pan Josef Čermák.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
25.03. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec n. O.
26.03. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov n. K.
01.04. MUDr. Kašková Kateřina
494 596 174
Kvasiny 145
02.04. MUDr. Kašparová Dagmar 602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
08.04. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
09.04. MUDr. Malátková Ludmila 494 515 696
poliklinika, Rychnov n. K.
14.04. MUDr. Miřejovská Dagmar 494 323 152
Třebízského 799, Kostelec n. O.
15.04. MDDr. Motyčka Martin
775 224 093
Komenského 44, Rychnov n. K.
16.04. MUDr. Nentvichová Eva
494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
17.04. MDDr. Olivíková Petra
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
22.04. MDDr. Pavlová Simona
494 595 292
zdrav. středisko Rokytnice v Orl. hor.
23.04. MDDr. Petrák Tomáš
494 541 757
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
29.04. MDDr. Zdráhal Zdeněk
721 460 150
Masarykova 729, Kostelec n. O.
30.04. MUDr. Pokorná Jaroslava 494 515 697
poliklinika, Rychnov n. K.
01.05. MUDr. Pokorná Věra
494 667 628
Jana Pitry 448, Opočno
06.05. MUDr. Přibylová Marta
494 322 706
Komenského 209, Častolovice
07.05. MDDr. Zdráhal Zdeněk
721 460 150
Masarykova 729, Kostelec n. O.
08.05. MUDr. Seidlová Zdenka
494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
13.05. MUDr. Skřičková Zdenka
494 515 695
Poliklinika Rychnov n. K.
14.05. MUDr. Věra Stejskalová
494 381 263
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek

Knihovna Borohrádek
Knižní novinky
Chapman Marina
Laurenová Christina
Karlíková Iva
Erikssonová Caroline
Robsonová Jennifer
Black Jonah
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Dívka beze jména
Vášnivý hříšník
Muslimské peklo-skutečný
příběh české ženy a její dcerky
V mlze
Měsíční svit nad Paříží
Černá kniha (deník puberťáka):
holky, holky, holky

Schrötter Josef
Kolektiv
Czendlik-Zahradníková
Votýpka Vladimír
Mlynářová Marcela
Mankell Henning
Drijverová Martina

Svět lokomotiv
Traktory
Postel hospoda kostel
Křižovatky české aristokracie
Dáma s prošlou zárukou
Pátá žena
Lenka au-pair

Šimková Božena
Robošová Barbora
Daltonová Annie
Widmark Martin
Kopl Petr
Foster William F.

Pohádky bratří měsíců
Smolařka
Na vlnách
Záhada v cirkuse
Tři mušketýři
Kryštof mezi prvoky

Výpůjční doba každé pondělí
každý čtvrtek

15.30 – 18.30 hodin
09.30 – 11.30 hodin

Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz
knihovna@mestoborohradek.cz

Vlhčené ubrousky do kanalizace nepatří
Velké množství vlhčených ubrousků, kosmetických
tyčinek a dalších hygienických potřeb objevují
zaměstnanci vodohospodářské společnosti AQUA
SERVIS, a.s. při pravidelném čištění kanalizace.
Ty se na rozdíl od toaletního papíru nerozloží a způsobují
problémy nejen na čistírnách odpadních vod, ale zejména
na čerpacích stanicích, kde dochází k ucpávání čerpadel.

„Na odstranění havárií a následných oprav čerpadel
vynakládá naše společnost nemalé prostředky,“ řekl
vedoucí provozu Jiří Petřík. Upozornil, že pokud se zjistí
viník, hrozí mu nejen sankce od vodoprávního úřadu, ale
i úhrada opravy čerpací techniky.
Lidé si navíc takovým chováním mohou způsobit velké
problémy v podobě ucpaného odpadu v domácnostech
nebo zanesení domovní kanalizační přípojky. Hygienické
prostředky z domácností, mezi něž se kromě vlhčených
ubrousků, vatových tyčinek řadí také například dětské
pleny nebo jednorázové kuchyňské utěrky, patří vždy do
popelnic na komunální odpad.
Podobné problémy ve veřejné kanalizaci způsobují také
použité tuky a oleje nebo zbytky potravin, které jsou navíc
i vítanou potravou potkanů. Lidé jimi tato zvířata, která se
ve městech a obcích musí pravidelně a náročným
způsobem hubit, nevědomky živí.
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Společnost AQUA SERVIS, a.s. proto již třetím rokem
pokračuje ve vzdělávacím projektu DOODPADU, který
upozorňuje na předměty a látky, které by neměly končit
v toaletních mísách a dřezech. Jeho součástí jsou webové
stránky www.doodpadu.cz, kde zájemci najdou konkrétní
případy i rady, jak s takovým odpadem správně naložit.
Čerpáno: www.doodpadu.cz
Pravidla požární bezpečnosti
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého
kraje, krajské ředitelství – oddělení stavební
prevence, kontrolní činnosti a ZPP
Komíny a topidla
Dbejte na svou bezpečnost a zajistěte u svých spotřebičů
na plynná, kapalná nebo pevná paliva pravidelné kontroly
a čištění spalinové cesty oprávněnou osobou v oboru
kominictví. Dodržujte vyhláškou /vyhláška č. 34/2016
Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty/ stanovené
lhůty pro čištění a kontrolu spalinové cesty, tzn.:

Domácnost
Do obydlí zkolaudovaných před rokem 2008
doporučujeme zakoupit a instalovat kouřový hlásič. Jeho
jediným úkolem je varovat Vás před nebezpečnou situací,
která by mohla vzniknout během doby, kdy právě spíte.
Cenová relace se pohybuje mezi 200 – 1500 Kč. Hodnota
Vašeho života je nevyčíslitelná.
Umístěte přístroj poblíž obývacích prostor a ujistěte se, že
je signál slyšitelný také v ložnicích.
Alespoň 1x měsíčně vyzkoušejte přístroj stisknutím
testovacího tlačítka. Vytvořte pro rodinu únikový plán
z domu, pakliže by se ozval varovný tón alarmu. Pořiďte
si domů univerzální hasicí přístroj s minimální hasicí
schopností 34A.
Užívejte elektrické spotřebiče pouze v souladu s návodem
výrobce. Zvýšené opatrnosti dbejte při nabíjení el.
zařízení obsahující Li-On baterie. Nikdy nenabíjejte LiPol baterie bez dozoru. Nabíjecí adaptéry před
odchodem z domu vyjměte ze zásuvky. Zkontrolujte, zda

Kotle do výkonu 50 kW
Kontrola spalinové cesty: 1x za rok
Čištění spalinové cesty:
Jestliže netopíte déle než 6 měsíců (sezónní provoz):
PEVNÁ PALIVA:
2x za rok
PLYNNÁ:
1x za rok
KAPALNÁ:
1x za rok
Při celoročním provozu kotle platí:
PEVNÁ PALIVA:
3x za rok
PLYNNÁ:
1x za rok
KAPALNÁ:
2x za rok
V případě pochybností o správnosti vydaného dokladu o
kontrole /revizi spalinové cesty lze objednatelům služeb
v kominictví doporučit, aby si zprávu, která jim byla na
základě jejich objednávky vystavena, porovnali
s příslušným vzorem uvedeným ve vyhlášce č. 34/2016
Sb. (příloha č. 3 a 4).
Spalujete-li vlhké dřevo, zvyšuje se množství usazenin,
tedy se zvyšuje i riziko vzniku požáru komínu.
Dodržujte předepsaný způsob topení výrobcem topidla a
používejte palivo určené k topení ve vašem spotřebiči.
Při výměně spotřebičů paliv za
výkonnější typ je nutná revize
spalinové cesty. Neukládejte žhavý
popel do plastových popelnic ani jej
neukládejte do blízkosti hořlavých
látek (uskladněné dřevo, uhlí, brikety).
Dodržujte min. bezpečnou vzdálenost
50 mm bezi hořlavou látkou a
komínovým tělesem. Tato mezera musí
být provětrávaná (obložení u palubek,
stropní a stěnové konstrukce).
V případě krbů a udíren je nutné dodržet vzdálenost mezi
povrchem topidla a uskladněným palivem. Ve směru
hlavního sálání je tato vzdálenost 800 mm, v ostatních
směrech 200 mm.
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nejsou přívodní vodiče nebo prodlužovací šňůry zatížené
kusy nábytku („skříplé“) nebo jinak zdeformované.
Nepřekračujte
povolenou
proudovou
zátěž
u
prodlužovacích přívodů.
V případě požáru
V případě požáru nepanikařte, nepohybujte se ve
vzpřímené poloze, než otevřete dveře, sáhněte na kliku,
zda není horká. Jestliže je klika horká, neotevírejte a
pokuste se zvolit jinou trasu.
Hasiče volejte, až budete venku z budovy. Do hořícího
objektu se nevracejte! Vyčkejte příjezdu hasičů. Každý
požár jste povinni bezodkladně oznámit územně
příslušnému
operačnímu
středisku
Hasičského
záchranného sboru na telefonním čísle 112 nebo 150. To
platí i v případě, že požár sami uhasíte a hodláte škodu
hlásit pojišťovně. Při nahlášení požáru je třeba uvést:
1. „Kde“ hoří.
2. „Co“ hoří.
3. „Kdo“ volá.
Pálení
Pálení rostlinného odpadu jste povinni nahlásit územně
příslušnému
operačnímu
středisku
Hasičského
záchranného sboru. Nahlášením pálení nedochází k jeho
schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním
střediskem
Hasičského
záchranného
sboru
Královéhradeckého kraje.
Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
Při online nahlášení využijte odkaz: http://paleni.hzshk.cz/
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Podnikající fyzické osoby a právnické osoby
Jestliže podnikáte, jste minimálně povinni dodržovat
ustanovení § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů. Pokud doposud neplníte
povinnosti dle výše uvedeného zákona, doporučujeme ve
vlastním zájmu vyhledat a kontaktovat odborně
způsobilou osobu v oblasti požární ochrany, která Vám
zajistí služby v požární ochraně.
Zpracoval: Kpt. Bc. Marek Kříženecký
Jak třídily odpad obce v roce 2014 a 2016
ODEKO, s.r.o., je společnost stoprocentně vlastněná níže
uvedenými obcemi s
uvedeným
procentuálním
vlastnickým podílem. Podklady pro tento článek jsou
z výročních zpráv firmy ODEKO s.r.o.
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad (TKO) je to, co se odveze
z popelnic a jde na skládku. Za skládkování účtované
firmou Marius Pedersen se platí v roce 2017 za 1 tunu 1
239 Kč + DPH 15 % = 1 425 Kč/tuna. Tato částka je
fakturována Odekem jednotlivým obcím dle skutečného
množství odpadu odvezeného z dané obce.
obec
Týniště n.O.
Borohrádek
Holice
Albrechtice n.O.
Čermná n.O.
Bolehošť
Lípa n.O.
Žďár n.O.
Horní Jelení
Nová Ves
Poběžovice
Veliny
Vysoké Chvojno

podíl
v%
29
24
15
8
8
5
4
4
2
1
0
0
0

t/rok
2014
1 142
533
1 272
263
330
186
129
130
397
66
38
121
91

t/rok
2016
1 166
451
1 214
213
220
124
91
150
405
56
53
101
80

rozdíl v %
+2,1
- 15,4
-4,6
-19,1
-33,4
-33,3
-29,5
+15,4
+2,00
-15,2
+39,5
-16,5
-12,1

kg/obyv.
2016
186
224
186
220
217
232
172
313
197
311
208
222
197

Průměrné množství na 1 obyvatele je 200 kg v roce
2016 při celkovém počtu 21.634 obyvatel.
Jaké další náklady za svoz odpadu vznikají?
Dle kalkulačního vzorce pro výpočet regulované ceny dle
platných pokynů MF ČR přičítá ODEKO k fakturované
ceně za skládkování skutečně odvezeného odpadu při
týdenním svozu na 1 obyvatele:
- celkové náklady na svoz TKO (tuhý komunální odpad)
= 271,70 Kč/ 1 obyvatele,
- celkové náklady na separaci = 162,50 Kč/ 1 obyvatele
- náklady za TKO a separaci jsou při započtení zisku (60
Kč/tuna) a 15% DPH = 568,30 Kč/1 obyvatele.
Celkové náklady fakturované obcím dle odvezených tun a
počtu obyvatel se skládají:
1.425 Kč/ tuna + 568,30 Kč/ 1 obyvatele včetně DPH.
Jak mohou občané ovlivnit náklady na odpadové
hospodářství?
Podle odhadů ODEKA je skladba komunálního odpadu
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 tedy jasné, že snížení nákladů na
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skládkování odpadu je zcela závislé na prvotní skladbě
obsahu v popelnicích, tedy na Vás, občanech.
Jaké důsledky může mít snížené množství odpadu
odváženého na skládku?
- menší částku vynakládané obcí z rozpočtu za odpad a
využití získané částky na rozvoj obce,
- získání větších příjmů do rozpočtu obce za tříděný
odpad,
- možnost snížení poplatků občanů za odpady,
- rozšíření nabídky ODEKA při čtrnáctidenním svozu
dalším obcím a tím snížení režijních nákladů.
Ing. M. Palhoun
Rybářský a myslivecký ples
V sobotu 18. února 2017 se v sokolovně v Borohrádku
uskutečnil společný rybářský a myslivecký ples za
spoluúčasti města Borohrádek. O krásně vyzdobený sál

sokolovny s mysliveckou a rybářskou tematikou se
postaraly paní Eva Sazimová a Radka Šulíková. Oběma za
to patří vřelý dík.
K poslechu a tanci hrála kapela JANE´S BEAT
z Pardubic, která vytvořila dobrou atmosféru. Na
účastníky plesu čekala velice bohatá a kvalitní tombola, o
kterou se postaraly obě organizace a sponzoři
z Borohrádku a okolí. Všem sponzorům obě organizace
děkují.
O tom, že se ples vydařil, svědčí velmi dobrá účast
občanů, dobré občerstvení a jídlo, o které se postaral pan
Ivo Nedvídek a hlavně dobrá nálada všech přítomných.
Závěrem chci poděkovat všem organizátorům plesu a
věřím, že i v příštím období se budou obě organizace
společně podílet na kulturních akcích ve městě.
Hebr Svatopluk, hospodář MO ČSR

Velikonoce svátky jara
ZO Českého zahrádkářského svazu Častolovice ve
spolupráci s Městysem Častolovice a ÚS ČZS Rychnov
nad Kněžnou pořádá ve dnech 7. – 9. 4. 2017 od 9.oo do
17.oo hodin a areálu výstaviště v Častolovicích
velikonoční výstavu.
Pro návštěvníky bude připraveno:
▪ úplně nová aranžerie ve stylu staročeských tradic,
řemesel, zvyklostí a strašidel,
▪ práce na starém hrnčířském kruhu s nožním pohonem
a výrobou různých hliněných nádob a předmětů,
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• činnost při paličkování „Vamberecké krajky“, vyšívání
ubrusů a prostírání, háčkování a výroba krásného
patschworku,
▪ malování, tepání a zdobení kraslic, výroba předmětů
z dřevité vaty a z papíru, foukání skleněných figurek
a ozdob,
• výrobky z proutí, rákosu, lýka, šustí, dřeva, korku a
dalšího přírodního materiálu, ukázka zdobení a malování
perníků,
▪ staročeské velikonoční tradice a zvyklosti ve východních
Čechách se symboly velikonočních svátků, různé české
kroje,
• ukázka staročeského pečení našich babiček s recepty
spolu s novodobými velikonočními velkopekárenskými
výrobky,
▪ veliká kolekce všech jarních květin – cibulovin v bohaté
aranžérii se sklem a různou ozdobnou a užitkovou
keramikou,
• soutěž o nejlepší kolekci kraslic, do které se může každý
dva dny před výstavou přihlásit, vyhodnocena bude
6.4.2017,
▪ v prodeji bude vše ve spojitosti s velikonocemi a
zahrádkářskými potřebami, dále květiny, zeleninová
sadba, okrasné stromky a bohaté občerstvení, parkování
zdarma.
bližší informace na tel.č. 721311719
a na www.zahradkari.com

19. dubna. Na tento koncert už jsou k dispozici pouze
vstupenky na stání.
Pěkná volná místa však nabízí druhý koncert na zimním
stadionu. Filmová filharmonie s japonským dirigentem
Chuheiem Iwasakim zaplňuje sály po celé republice. Ve
středu 26. dubna se o to pokusí i ve Skutči. Jak již název
samotné filharmonie napovídá, zazní převážně filmová
hudba. Těšit se můžete na Jurský Park, Posledního
mohykána, Indiana Jonese, Gladiátora nebo Piráty
z Karibiku.
V pátek 28. dubna na pódiu Kulturního klubu Skuteč
předvede taneční umění baletní soubor Severočeského
divadla Ústí nad Labem. Balet s takřka pohádkovým
námětem a krásnou romantickou hudbou Giselle představí
i vynikající zahraniční sólisty.
Alfred Strejček do Skutče přiveze další pořad a vystoupí
v něm s Jitkou Molavcovou a dvěma hudebníky
Hradišťanu. Rozprava Oráče se Smrtí je originálním a
velmi poutavým tématem podle středověkého spisu Jana
ze Žatce.
Celý festival uzavře Závěrečný koncert s Carmen v neděli
7. května, ve kterém uslyšíte nejslavnější španělská díla.
Více informací na http://festival-hudebni.skutec.cz

Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek

Skutečský festival je v plném proudu
V neděli 12. března byl slavnostně zahájen 14. ročník
festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Tehdy
byl vyprodaný sál Kulturního klubu Skuteč ohromen
krásou Dvořákovy Novosvětské symfonie.
Po březnových koncertech a představeních se program
festivalu přehoupne do své druhé poloviny, ve které
nabídne neméně líbivé tituly. Navíc zamíří i mimo hranice
města Skuteč. Jedním z takových je koncert regionálních
těles, který proběhne v neděli 9. dubna v kostele
Nejsvětější Trojice v Chrasti. Chrudimská komorní
filharmonie a pěvecké sbory Slavoj a Rubeš představí
komorní kantátu Otčenáš od Leoše Janáčka.
V kostele Panny Marie v Luži v neděli 23. dubna
proběhne koncert souboru Collegium Cantantium a zazní
v něm výběr spirituálů a dílo Antonína Dvořáka. Ženský
vokální soubor, již byl hostem festivalu v roce 2012
v Luži, uvedl slavný písňový cyklus Adiemus.
Na co se ale návštěvníci festivalu těší nejvíce, jsou dva
velké koncerty na zimním stadionu ve Skutči. Filharmonie
Hradec Králové aranžovala písně legendární skupiny
Beatles, návštěvníci si je budou moci vychutnat ve středu
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Projekt Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM
Borohrádek, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000966
Od září 2016 realizujeme projekt Zlepšování vzdělávání
na ZŠ TGM Borohrádek s celkovou finanční podporou
757 446,00 Kč. Financování projektových aktivit bylo
možné jen díky návratné půjčce od zřizovatele, protože
první zálohovou platbu jsme obdrželi až v únoru 2017.
V rámci tohoto projektu probíhá doučování na prvním i na
druhém stupni, učitelé zkoušejí tandemovou výuku či
spolupráci v minitýmu tří pedagogických pracovníků.
Působí u nás i školní asistent a projektové peníze jsme
také použili na další modernizaci technického vybavení.
Program prevence
Program prevence v tomto školním roce pokračoval 9.
ledna v 7. třídách, kdy hlavním tématem byla spolupráce
v třídním kolektivu. Hned další den následovala
přednáška Tomáše Řeháka pro žáky 9. tříd O sexu, lásce a
věrnosti.
Klicperovo divadlo
Dne 17. ledna jsme v rámci předplatného zhlédli
odpolední představení Medvědi, které je inspirováno
příběhem bratrského dua Františka a Jana Nedvědových.
Dne 17. 2. jsme navštívili večerní představení, které má
přeci jen jinou atmosféru než odpolední. Tentokrát se
jednalo o Shakespearova Richarda III., kterého skvělým
způsobem ztvárnila Pavlína Štorková.
Lyžařský výcvik
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Ve dnech od 4. do 11. února proběhl lyžařský výcvik. Ten

se uskutečnil v Deštném v Orlických horách za účasti
žáků ze 7. a 8. ročníku.
Iva Přibylová
Školní a okresní kolo anglické olympiády
Naše škola se i v tomto školním roce zapojila do
celostátní Soutěže v jazyce anglickém neoficiálně
nazývané anglická olympiáda. Cílem soutěže je rozvíjet
zájem žáků o studium tohoto jazyka, posilovat jejich
motivaci k učení a zvýšit úroveň komunikativního
ovládání jazyka. Soutěž hodnotí schopnost žáků použít
cizí jazyk v komunikaci a využít jej jako prostředku ke
sdílení informací.
Žáci základních škol jsou rozděleni do kategorií 6. – 7.
ročník a 8. – 9. ročník. Účastníci zahájili soutěž
poslechem s porozuměním, kdy podle slyšeného plnili
různé úlohy. V následující části dvojice žáků prokazovaly,
jak jsou schopny vyjádřit své myšlenky a konverzovat.
Nejprve se každý žák představil a zodpověděl otázku.
Dále si žáci vylosovali jedno z konverzačních témat jako
např. moje rodina, moje bydliště, škola, denní program
atd. Pro každého soutěžícího bylo připraveno pět
klíčových slov, prostřednictvím kterých měl vést plynulou
a přirozenou konverzaci s druhým soutěžícím. Dalším
úkolem byl popis obrázků s následnou diskuzí rozvíjející
zobrazené téma. Žáci v kategorii 8. a 9. ročník navíc ve
dvojicích diskutovali o problémovém úkolu – např. měli
rozhodnout, jaké tři věci by změnili ve své obci,
odůvodnit, jaké ze tří zvířat by si pořídili, domluvit se
společně na školním výletu, nákupu daru za určitou částku
atd. Vedle poslechu byla hodnocena jazyková pohotovost
a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, plynulost,
gramatická správnost a schopnost udržovat a rozvíjet
konverzaci. V každé kategorii startovalo osm žáků, kteří
nás velmi potěšili výbornými výkony. Máme radost
z toho, že se angličtině nevěnují pouze v rámci běžné
výuky, ale angličtinu využívají i ve svém volném čase a
dosahují tak úrovně převyšující základní školu. Rovněž
nás těší účast žáků šestých a osmých ročníků, kteří se
v konkurenci starších rozhodně neztratili.
Kategorie 6. – 7. ročník
1. místo: Adéla Veverková
2. – 3. místo: Kateřina Davidová, Jiří Bahník
Kategorie 8. – 9. ročník
1. – 2. místo: Marek Bittner, Vojtěch Cikán
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3. místo: Daniel Kopsa
Vojtěch Cikán a Marek Bittner reprezentovali naši školu
v okresním kole v Rychnově nad Kněžnou. Mezi 28
účastníky skončil Vojta na třináctém místě a Marek
dokonce na místě pátém. Markovo umístění mohlo být
výrazně lepší, neboť v hodnocení ústního projevu byl
druhý se značným náskokem na další soutěžící. Bohužel
však přehlédl, že písemná část má dvě strany.
Okresní kolo v kategorii 6. a 7. tříd v Rychnově nad
Kněžnou není vyhlašováno, a proto jsme zažádali o
přiřazení do okresního kola pro Hradec Králové. Toho se
účastní pouze vítězové školních kol. V konkurenci žáků
především z hradeckých škol se naše žákyně Adéla
Veverková neztratila a umístila se na krásném devátém
místě.
Sněhurka a sedm trpaslíků v podání žáků naší školy
Žáci prvního stupně byli stejně jako v loňském roce
odměněni za práci v prvním pololetí divadelním

představením. Členové mediálního kroužku a jejich hosté
totiž pro mladší nacvičili pohádku Sněhurka a sedm
trpaslíků. Přípravy byly zahájeny na začátku prosince. Po
seznámení se scénářem se žáci učili pracovat s hlasem,
ztvárňovat jednotlivé role či využívat rekvizity. Zapojení
žáci se rovněž účastnili odpoledního soustředění
spojeného s přespáním ve škole a také se podíleli na
proměnění školní družiny ve tři divadelní scény.
Pohádku nacvičovaly dvě skupiny, které se vzájemně
podporovaly a motivovaly k co nejlepším výkonům. Jedna
skupina vždy hrála a druhá zajišťovala vše potřebné –
nápovědu, osvětlování či pouštění doprovodných
hudebních podkresů a zvuků.
Dne 31. ledna žáci pohádku sehráli hned čtyřikrát – pro
všechny třídy prvního stupně a také pro děti z Mateřské
školy v Borohrádku.
Velké poděkování patří Mgr. Miroslavu Koudelkovi, jenž
stejně jako v loňském roce spolupracoval s mediálním
kroužkem, a samozřejmě všem zapojeným žákům, kteří
byli zaslouženě odměněni potleskem a především
nadšením v očích malých diváků.
One Smile Makes Two Smiles
Naše škola je autorem a koordinátorem mezinárodního
projektu eTwinning s názvem 1 Smile Makes 2 Smiles (1
úsměv dělá 2 úsměvy), na němž v tomto školním roce
pracují školy z dvanácti evropských zemí. Hlavním cílem
projektu je vést žáky k šíření dobré nálady, sdílení
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radostných okamžiků, uvědomění si významu přátelství a
radování se z maličkostí.
Dne 24. února jsme uspořádali projektový den, při kterém

se každá třída snažila potěšit jak sebe, tak druhé. Žáci
vytvářeli veselou výzdobu školy a tříd, dárky, výtvarné
práce, hry, dorty, chlebíčky s úsměvem, přání pro seniory,
fotografovali, snažili se udělat radost druhým a především
se bavili o síle úsměvu.
Při projektovém dni také vznikl videoklip k písni Happy
od Pharrella Williamse. Vzhledem k tomu, že se do

natáčení zapojily všechny třídy i většina zaměstnanců
školy a video bylo točeno na jeden záběr, nejednalo se o
jednoduchý úkol. Díky výborné týmové práci všech
zúčastněných jsme však vše zvládli na jedničku, o čemž
se můžete přesvědčit sami na www.zsboro.cz.
Projektové aktivity budou pokračovat i v dalších
měsících. Žáci se například mohou těšit na pokračování
on-line komunikace se zahraničními vrstevníky,
videokonferenci s partnerskými školami, navrhování
veselých triček či natáčení dalších videí. Těší nás, že díky
projektu si žáci ze školy neodnášejí pouze nové znalosti,
ale také dobrou náladu a vědomí významu pozitivního
přístupu k životu.
Michal Přibyl
Žáci 9. ročníku na projektovém dni v Holicích
Dne 16. 2. 2017 jsme navštívili Gymnázium Dr. Emila
Holuba v Holicích, kde se konal projektový den. Hlavním
tématem tohoto dne bylo Cesta do světa Julesa Verna.
Program, na kterém se podíleli učitelé i žáci gymnázia,
byl velmi pestrý a poučný. Na úvod nám zahráli malé
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divadlo na téma Cesta kolem světa za 80 dní a poté nás
rozdělili do čtyř skupin. V těchto skupinách jsme ve velmi
zábavné formě luštili zašifrované zprávy, dozvěděli jsme
se mnoho věcí o technických vynálezech a každý si
vymaloval svůj vlastní obrázek indického boha. Návštěvu
jsme zakončili výrobou plakátů dle vlastní fantazie.
Iva Houštěková, 9. B
Po stopách lesní zvěře
Dne 14. 2. 2017 se obě šesté třídy zúčastnily exkurze do
žďárského lesa „Po stopách lesních zvířat“. Průvodce nám
dělal pan myslivec, který na nás čekal hned u vlaku.
Nejdříve jsme se přivítali a byli jsme poučeni o tom, jak
se v lese správně chovat. Následně jsme se přesunuli lesní
cestou ke krmnému zařízení, kde nám náš průvodce
ukázal, jak se přikrmuje a řekl nám, co bychom měli a
neměli dávat zvířatům v zimě. Po krátké zastávce u
krmelce jsme zamířili na louku hned vedle lesa. Zde bylo
mnoho stop, které jsme pozorovali a s pomocí i poznávali.
Nakonec mohli zájemci vylézt na posed a rozhlédnout se
po okolí. Přestože nám v lese byla zima, na prosluněné
louce jsme se ohřáli a výlet si moc užili.
Sára Vondráčková, 6. A
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Církevní základní škola
Matematika nás baví
V měsíci únoru se někteří žáci naší školy zúčastnili dvou
matematických soutěží. Matematická soutěž Pangea
přináší žákům různorodé matematické úkoly, jejichž
řešení je vybízí k pečlivé práci a k podávání co nejlepších
osobních výkonů. Této soutěže se zúčastnilo pět žáků naší
školy: ze 4. třídy - Šimon Trávníček, Adam Staňo a
Richard Sus, z 5. třídy - Natálie Janečková a Marie
Loufková. Výsledky této soutěže budeme znát v březnu.
Dále jsme se zúčastnili matematické soutěže
Pythagoriáda. Tato soutěž je pro žáky pátých ročníků.
Každé zadání se skládá z patnácti příkladů na prostorovou
představivost a logické uvažování. V našem školním kole
se této soutěže zúčastnilo 9 žáků z 5. třídy a jeden žák ze
4. třídy. Do okresního kola postupuje žák 4. třídy Šimon
Trávníček - vítěz školního kola. Držíme Šimonovi
palce!
Bruslení Choceň
Každý rok kolem pololetního vysvědčení vyrážíme na
bruslení. Letos jsme na zimním stadionu v Chocni byli

budily naprostý úžas rozhodčích a ostatních trenérů. Žáci
z vyřazených kol se přidávali na naši stranu a mohutně
naše borky povzbuzovali. Když celá hala skandovala
„Borohrádek“, byl to opravdu krásný pocit.
Do republikového kola postupuje Dobruška, která nad

námi zvítězila o pouhý gól. Blahopřejeme týmu ve složení
Natálie Bulíčková, Natálie Janečková, Marie Loufková,
Eliška Hejdová a Lucie Hermanová.
Nejlepší brankářka krajského kola Poháru českého
florbalu
Na závěr florbalového utkání byli vyhlášeni nejlepší hráči.
Brankářský post obsadila Natálie Bulíčková z Církevní
základní školy Borohrádek. Blahopřejeme!

hned dvakrát 26. ledna a 2. února. Při cestě jsme přibrali
naše kamarády ze ZŠ v Čermné nad Orlicí. Celé kluziště
bylo jen naše. Na ledě jsme mohli vidět hokejisty,
krasobruslaře, zkušené rychlobruslaře, ale i úplné
začátečníky. Těm pomáhaly podpůrné hrazdičky. S nimi
jde totiž bruslení snadněji a po první lekci všichni jezdili
úplně samostatně. Zkušenější bruslaři z vyšších ročníků si
vzali na starost naše prvňáčky, a tak šlo bruslení všem.
A na co se těšíme? Na příští rok, až zase vyrazíme na
kluziště.
Krajské kolo Poháru českého florbalu
Florbal je moderním fenoménem. Z hlediska mládežnické
základny se jedná hned po fotbale o druhý nejpopulárnější
sport v ČR. V českých školách je to sport číslo jedna.
Pohár základních škol je tradiční prestižní turnaj. Jen v
uplynulé sezoně se do turnaje přihlásilo bezmála 800
týmů z celé České republiky.
Náš dívčí tým „Cibulky“ se probojoval do krajského kola,
kde obsadil krásné 4. místo. Atmosféra na turnaji v
Předměřicích nad Labem byla naprosto skvělá, holky
bojovaly jako lvice a v konkurenci profesionálních týmů
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Svatý Valentýn
Oslava svátku svatého Valentýna není vůbec pouhým
americkým výmyslem. Svatý Valentýn pochází z Evropy.
Žil jako kněz ve třetím století v Itálii, kde byl odsouzen
k trestu smrti za to, že tajně, proti císařovu zákazu,
oddával mladé snoubence. Jeho ostatky přivezl do Čech
pravděpodobně Karel IV. Jsou uloženy na Vyšehradě
v bazilice sv. Petra a Pavla. Valentýnovým šířením lásky a
odvahou dělat dobré skutky jsme se inspirovali i my.
Týden před jeho svátkem čtvrťáci vytvořili krabici
určenou pro „valentýnská“ přání. Kdokoli mohl komukoli
poslat vzkaz či přání. Nejpříjemnější okamžik nastal při
rozdělování všech vzkazů :-).
Den naruby – akce Školního parlamentu
Den naruby se uskutečnil 15.2 2017. Ráno ve družině si
každý žák vyrobil jmenovku (s obrácenými jmény a
soutěžní kartu s názvem skupiny). První dvě hodiny si
žáci 5. třídy rozděleni do skupinek vyzkoušeli, jaké je to
být učitelem a učili žáky od 1. - 4. třídy (žáci 5. tříd si
předem vyzvedli učební materiál a na zástup za učitele se
řádně připravili). Další tři hodiny následovala zábava a
soutěže. V tělocvičně se házelo na koš, skákalo se přes
švihadlo a kopalo na branku. Ve družině byl nachystán
vědomostní kvíz a v 5. třídě se soutěžilo s diskem na
hlavě a hádalo se „CO JE TO?“ Mezi tím nám děvčata z
tanečního kroužku předvedla perfektně nacvičený tanec
na hudbu z filmu Pomáda, následovala závěrečná
diskotéka a úklid tříd. Všechny děti byly za své aktivity
odměněny.
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Dětská scéna 2017 - recitační soutěž
Opět se letos účastníme celostátní přehlídky dětských
recitátorů. Do okresního kola v Rychnově nad Kněžnou
postupují čtyři žáci ve dvou kategoriích. Blahopřejeme
Carolině Mie Finové, Jakubovi Hakkelovi, Zdeně
Peremské a Šimonu Trávníčkovi.

si, jak období masopustu prožívali naši předkové, jaké
dodržovali tradice a proč je toto období tak pojmenováno.
Jednou z tradic jsou také převleky a kostýmy. Převlečeny
za "kuchtíky" a "kuchařinky" si děti měly možnost

Pozvánka

vyzkoušet přípravu a výrobu masopustních koblížků, na
kterých si také samozřejmě pochutnaly. Nejvíce ze všeho
se však děti těšily na karnevalové veselí. Našim letošním
tématem bylo " Hrajeme si na řemesla". Najednou jsme
měli ve školce celý lékařský tým, hasiče, dřevorubce,
zvěrolékařku, kominici, kuchařku, profesionálního rybáře,
opraváře, fotbalistu, paní učitelky atd.
Karneval jsme si všichni společně moc užili a už nyní se
těšíme na ten příští.
učitelka 1. třídy Dana Forejtková
Karneval ve 2. třídě
Ve čtvrtek 24. února proběhl v naši mateřské škole
karnevalový den. Hned od rána se započal veselý,
karnevalový rej. Děti tančily v krásných maskách, hrály

CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Zápis do mateřské školy Borohrádek
Zápis do Mateřské školy Borohrádek pro školní rok
2017/2018 se uskuteční
ve čtvrtek 4. května a v pátek 5. května 2017
v 1. třídě mateřské školy vždy od 9:00 do 11:00 hodin.
Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese svůj občanský
průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do
mateřské školy (lze vyzvednout v mateřské škole nebo
získat na webových stránkách mateřské školy).
ředitelka Mateřské školy Borohrádek
Karnevalový den v mateřské škole
Příprava koblížků a karneval v 1. třídě
Než se definitivně rozloučíme se zimou, chtěli jsme i my
v 1. třídě mateřské školy si ještě připomenout tradiční
masopustní tradice a karnevalové veselí. Vyprávěli jsme
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karnevalové hry a různé soutěže, dováděly, skotačily a
veselily se. Děkujeme maminkám za krásné masky.
Irena Klingerová

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
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Na prvním letošním turnaji zápasníci obstáli
Prvním zápasnickým turnajem letošní sezóny je vždy
turnaj v Hnidousích – Motyčíně. Jednalo se již o 38.
ročník Memoriálu Josefa Korycha a 29. ročník Memoriálu
Antonína Zemana. Na tento turnaj s pravidelností jezdí i
zápasníci z Borohrádku a ani letos neudělali výjimku. Do
sportovního městečka – narodil se zde i legendární
hokejista Jaromír Jágr, se sjelo na 146 závodníků ze
šestnácti oddílů. V této silné konkurenci se devítičlenná
borohrádecká výprava neztratila a závodníci předváděli na
začátku roku opravdu pěkné výkony.
Největší radost udělal trenérům ve váze do 28 kg
HLOUŠEK Dominik, který dokázal díky svoji nesmírné
bojovnosti porazit o dost lepší technicky vybavené
soupeře, a tak po zásluze si z turnaje odváží zlatou
medaili. Další zlato vyzápasil ve váze do 31 kg UHNAVÝ
Adam. Dvojice děvčat měla 100 % úspěšnost, a tak ve
váze do 54 kg SEMRÁDOVÁ Elen a i ve váze 65 kg
Kubová Kateřina obsadily 1. místo a byla to pro ně i
dobrá příprava na blížící se Mistrovství České republiky,

pro rok 2017. Druhá závodnice SEMRÁDOVÁ Elen
zůstala „těsně pod vrcholem“ a ve váhové kategorii do 52
kg obsadila 2. místo a stala se vícemistryní České
republiky.
Titul Mistryně ČR obdržela Katka KUBOVÁ z rukou

předsedy svazu zápasu ČR pana Belo SVITKA a
nejlepšího rozhodčího a držitele zlaté píšťalky na
loňských olympijských hrách pana Mgr. Václava
SCHEINERA.
Dalším turnajem, který naše závodníky čeká, bude turnaj
O pohár starosty města Rtyně v Podkrkonoší, kde chtějí
trenéři vyzkoušet všechny domácí závodníky.
Radek Hemelík

TJ Lokomotiva Borohrádek

které se za 14 dní bude konat ve Vítkovicích.
Dalším medailovým úspěchem bylo stříbro HLOUŠKA
Erika, který ho získal ve váze 22 kg. První medaili z
„velkého“ turnaje vyzápasil i nejlehčí závodník SEDLÁK
Petr ve váze do 20 kg a domů si přivezl bronzovou
medaili. Těsně pod stupni vítězů skončili ve váze 25 kg
HEMELÍK Vojtěch a ve váze 28 kg ŠKOP Filip, kteří
obsadili 4. místa a na 6. místě se umístil ve váze 25 kg
HEMELÍK Tomáš. V soutěži družstev obsadili
borohrádečtí sportovci pěkné 6. místo, a tak trenéři na
začátek sportovní sezóny mohou být spokojeni. Přesto se
u závodníků vyskytlo plno technických chyb, a proto je v
tréninku stále co opravovat.
Zápasníci na Mistrovství ČR získali medaile
Letošního prvního Mistrovství České republiky se
zúčastnili i zápasníci z Borohrádku. Jednalo se o
republikový šampionát v kategorii žáků a žákyň a juniorů
a juniorek v zápase volný styl.
Do Vítkovic odcestovala dvojice závodnic a v silné
konkurenci 152 závodníků z 23 oddílů se rozhodně
neztratily. Ba co víc – závodnice KUBOVÁ Kateřina ve
váhové kategorii do 70 kg vybojovala zlatou medaili a
stala se tak Mistryní České republiky v zápase volný styl
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8. SPORTOVNÍ PLES
Letošní plesovou sezónu v Borohrádku odstartoval dne
20. 1. 2017 již tradiční 8. Sportovní ples, který pořádala
TJ Lokomotiva Borohrádek ve spolupráci s Městem
Borohrádek. K poslechu a tanci hrála hudební skupina

STREYCI. Doprovodný program byl ve znamení sportu a
tance. Nejprve předvedli své umění ve Freestyle fotbal
schow P. Černý a T. Tuček a poté vystoupilo Pohybové
studio Hroch Pardubice.
O krásnou výzdobu se letos postaraly Tereza Vojnarová,
Iva Jedličková a Radka Šulíková, za což jim děkuji.
Poděkování zaslouží Město Borohrádek, všichni sponzoři
a lidé, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Fotky z přípravy sálu a z plesu najdete na stránkách TJ
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Lokomotivy Borohrádek (oblíbené odkazy - naše fotky) a
na stránkách Města Borohrádek.
Jediné co mě mrzí, je klesající zájem ze strany obyvatel
Borohrádku a okolí účastnit se této tradiční akce. Zda
máte prosím podněty, co by se mělo zlepšit, kde přidat,
tak nám je napište na fotbalové stránky k článku z plesu.
Děkuji za vaše názory. TJ Lokomotiva Borohrádek ještě
jednou všem děkuje a těšíme se, že se za rok sejdeme na
již 9. SPORTOVNÍM PLESE ve větším počtu.
Radek Sazima

I. BOROHRÁDECKÝ BIATLON
Dne 14. 1. 2017 se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnil 1. borohrádecký biatlon. Tento nápad vznikl v
hlavách několika nadšenců pro tento sport v nově
otevřené restauraci SPORT na hřišti. Do závodu se

přihlásilo celkem 36 závodníků. Soutěžilo se ve 4
kategoriích (junioři, senioři, ženy a muži). Na programu
byl sprint, kdy se na krásně připraveném 300 metrovém
okruhu proháněli závodníci. Před tribunou jsme
vybudovali střelnici. Všichni diváci, kteří navštívili tento
závod, nemohli litovat. Bylo k vidění spousta krásných
okamžiků a každý, kdo závodil, musí uznat, že biatlon
vypadá na obrazovce jednoduchý, ale opak je pravdou.
Závodníci dojížděli do cíle vyčerpaní a od spousty z nich
jsem slyšel, že musí přehodnotit svůj postoj k biatlonu.
Pro ženy, juniory a seniory (55 let a více) byl připraven
sprint na 3 kola, 2 položky (1 ležka 1 stojka). Každý
špatný zásah znamenal 1 trestné (80 ti metrové) kolečko.
Pro muže byl připraven sprint na 5 koleček a 4 položky (2
ležky a 2 stojky).
3

Výsledky:
sprint JUNIOŘI:
1. místo - Černý Lukáš (čas 10,02 min.)
2. místo - Sazima Lukáš (10,38)
sprint SENIOŘI:
1. místo - Smisitel Jan (7,44)
2. místo - Doležalová Jaroslava (13,48)
3. místo - Moravcová Helena (14,44)
4. místo - Smisitelová Libuše (16,00)
sprint ŽENY:
1. místo - Svobodová Veronika (7,57)

16

2. místo - Adámková Pavla (8,48)
3. místo - Machačová Tereza (8,52)
4. místo - Morávková Věra (9,22)
5. místo - Susová Marta (10,09)
6. místo - Sazimová Eva (10,12)
7. místo - Kapuciánová Iva (10,47)
8. místo - Horáková Pavla (10,54)
9. místo - Plachá Iva (10,59)
10. místo - Michalcová Olga (11,55)
11. místo - Černá Štěpánka (12,14)
12. místo - Janečková Marcela (13,05)
13. místo - Sazimová Andrea (14,28)
Sprint MUŽI:
1. místo – Sazima Radek (10,28)
2. místo – Tichý Pavel (11,14)
3. místo – Sus Radek (12,08)
4. místo – Hejný Martin (12,17)
5. místo – Hemlík Radek (13,33)
6. místo – Morávek Vladislav (13,38)
7. místo – Moravec Josef (13,40)
8. místo – Mimra Jiří (14,30)
9. místo – Sedlák Přemysl (14,45)
10. místo – Sazima Tomáš (14,46)
11. místo – Chludil Petr (14,55)
12. místo – Liška František (14,56)
13. místo – Černý Luděk (15,28)
14. místo – Sýkora Josef (15,50)
15. místo – Nekvinda Jiří (16,06)
16. místo – Pavlíček Jiří (18,30)
17. místo – Nyč Petr (19,29)
Na závěr bych chtěl všem závodníkům poblahopřát k
dosaženým výkonům, divákům za krásnou kulisu a
povzbuzování během závodu. Velké poděkování patří i
Městu Borohrádek v čele s panem starostou Mgr.
Martinem Moravcem, firmě Sportcarp s Panem Černým
(drobné věcné ceny). Velké, zdůrazňuji velké poděkování,
zaslouží všichni servismeni, maséři, kustodi, manželky a
činovníci, bez kterých by tento krásný den byl opět
nudným zimním dopolednem. Ještě jednou všem děkuji a
někdy příště na borohrádeckém stadionu za sportem.
Fotky z dnešního biatlonu najdete na stránkách TJ
Lokomotivy Borohrádek - (odkaz na hlavní straně na
rajče).
Radek Sazima
Zimní halová liga Rychnov n. Kněžnou mladší přípravka
V neděli 8. 1. 2017 zahájili naši nejmenší první turnaj
zimní halové ligy v Rychnově n/K v hale Romana
Šebrleho. Turnaje se zúčastnily týmy Častolovic, Kostelce
nad Orlicí, Vamberka, Doubleb nad Orlicí, Rychnova nad
Kněžnou, Týniště nad Orlicí a Českého Meziříčí. Turnaj
se hrál ve stylu dvou skupin po čtyřech týmech, a to v
čase 15 minut. Což bylo na nás trochu delší, než
v mistrovských utkáních, a tak jsme častěji střídali.
Všechny týmy jsme znali už z mistrovských utkání, takže
jsme věděli, do čeho jdeme.
Po úvodní řeči pana Leimera jsme zahájili turnaj prvním
zápasem proti největším rivalům, a to borcům z Týniště
nad Orlicí. Zápas vyrovnaný, přesto prohraný 1:2, kdy
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naši jedinou branku vstřelil Koželuh Kryštof. I po snížení
stavu naši fotbalisté nepřestali hrát a do konce zápasu
jsme se snažili srovnat, ale naše přání nebylo vyslyšeno.
V dalších zápasech jsme už jen sbírali body a po třech
zápasech ve skupině jsme měli na kontě jednu prohru a
dvě výhry se skórem 4:2 s 6 body. Tímto jsme postoupili

ze skupiny do finále. Náš první zápas byl proti Kostelci
nad Orlicí, který jsme zatím nepotkali, a proto to byl pro
nás těžký soupeř. Pochvala kosteleckým, kteří se ohromně
zlepšili. Zápas skončil remízou 1:1. Už od začátku po
smolném gólu jsme prohrávali a naši prohru spasil Honza
Suchomel, když pět sekund před koncem prostřelil jinak
výborně chytajícího gólmana Kostelce. Další zápas ve
finálové skupině byl proti Častolovicím, naší převahu
potvrdil Koželuh Kryštof, který dal jedinou branku utkání.
Na prvním turnaji jsme skončili na třetím místě.
Druhý turnaj se konal 29.1.2017. Hrál se stylem každý
s každým a to kvůli absenci Českého Meziříčí, kterému
onemocněli hráči.
Borohrádek x Vamberk
2:0
Suchomel Jan, Koželuh Kryštof
Borohrádek x Doudleby
3:0
2x Kryštof Koželuh, Pavlíček Jakub
Borohrádek x Kostelec
2:0
2x Pavlíček Jakub
Borohrádek x Týniště
1:0
Pavlíček Jakub
Borohrádek x Rychnov
1:1
Koželuh Kryštof
Borohrádek x Častolovice
1:0
Pavlíček Jakub
Na tomto turnaji kluci dostali ohromnou pochvalu za to,
jak hráli, a že všechny zápasy odehráli na 100%. Zde
jsme tedy skončili první.
Třetí turnaj se konal 19. 2. 2017, hrál se klasickým
způsobem dvě skupiny po čtyřech týmech, kdy jsme
dostali o něco těžší skupinu než Týniště.
Základní skupina:
Borohrádek x Vamberk
1:0
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Koželuh Kryštof
Borohrádek x Kostelec
2:1
Koželuh Kryštof, Pavlíček Jakub
Borohrádek x Rychnov
4:0
2x JanoušekOndřej, Pavlíček Jakub, Suchomel Jan
Finálová část:
Borohrádek x Kostelec
2:1
Koželuh Kryštof, Pavlíček Jakub
Borohrádek x Týniště
0:2
Borohrádek x Častolovice
0:0
Sestava
Jakub Marek, Pavlíček Jakub, Koželuh Kryštof, Janoušek
Ondřej, Kocka Martin, Suchomel Jan, Stříž Luděk,
Marková Rozálie, Morávek Matěj, Vlašič Michal, Vágner
Viktor.
Trenéři:
Kamil Lifka, Michal Lifka
Ocenění:
Jakub Marek – nejlepší brankář zimní halové ligy
Rozárka Marková – jedna ze tří holek na turnaji
Na tomto třetím a závěrečném turnaji jsme skončili druzí
se skórem 9:4 a 12ti body. Šanci na první místo jsme
propásli, když nám Týniště vrátilo prohru z druhého
turnaje. Naše naděje na zlatou medaili tímto vyhasly a už
jsme jen čekali na dohrání zápasu Kostelce
s Častolovicemi, kdy nám stříbro mohla zachránit remíza
nebo prohra Častolovic.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim
fotbalistům, kteří celý turnaj nezlobili, odehráli zápasy se
ctí a i když se prohrávalo, tak makali. Dále bych chtěl
poděkovat rodičům, kteří nás na turnaj vozili a fandili.
Krásný turnaj s výbornou atmosférou. Velká zkušenost
pro nás mladé trenéry. Gratulace Týništi, které skončilo
první!!!
Lifka Michal

Výtah z kroniky fary Borohrádek 1836 - 1995
„Nadační listina
Jiří Božetický, měšťan a obchodník z v
Královéhradeckém kraji ležícím městečku Borohrádek
č.p. 41, ve svém písemném posledním pořízení ze dne 25.
června a zveřejněného 3. června 1819 pod č.j. 74 jud. ve
3. odstavci sub lit. d obmyslel chudou školní mládež
z městečka Borohrádek kapitálem 1000 zl. v.č. slovy
jeden tisíc zlatých vídeňské měny s úmyslem, aby
z ročních 5% úroků jedna část byla použita na částečné
ošacení čtyř skutečně chudých a zároveň pilných a
mravných žáků a zároveň na pořízení potřebných učebnic
a papírů.
Kvůli takřka 20 let se vlekoucímu sporu mezi vysokým
erárem a zprvu jmenovaným pořizovatelem respektive
kurátorem této pozůstalosti pro nedodržené dodávky dříví
se nadace nemohla uskutečnit a výše zmíněný kapitál byl
jako součást hotových peněz uložen na 5% úrok až do
ukončení procesu; v současné době je veškerý kapitál
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s povolením vyšších míst elokován a vynáší ke konci
prosince 1842.
Po obdržení vyššími místy potvrzené nadační listiny bylo
školním představenstvem vybráno 12 pilných školáků
z Borohrádku, navrženo patronátnímu úřadu, který dne 7.
ledna 1847 v kanceláři úřadu hodil kostkami a nejvíce očí
měli tito:
1. Janovec František,
nemanželský syn Františky Janovcové
2. Kohaut Jan, syn Jana Kohauta z č. p. 71
3. Nopková Josefa, dcera + Josefa Nopeka, ..č. 99
4. Schrameková Kateřina, dcera + Jos. Schrameka č. 69,
a byli zaopatřeni veškerým šatstvem a školními potřebami
po dobu 1 roku.
Ve školním roce 1847 z chudých pilných mravných dětí
navržených školním představenstvem při losování dne 17.
prosince 1847 hodili nejvíce očí a byli vybráni pro
Božetického školní stipendium:
1847
1. Drčka František, syn + Augustina Drčky - 27 očí
2. Božetický Josef, syn Josefa Božetického,
domkáře z č. 172 – 26 očí
3. Maliovská Kateřina, dcera + Františka Maliovského
- 23 očí
4. Tomková Kateřina, dcera + tesaře Tomka – 24 očí
Děti, které hodily méně očí, dostaly boty. Kromě těchto
dostalo také 8 ostatních chudých dětí, které hodily málo
očí na tento rok boty; také z letošní Michalské koledy
dostalo ještě deset dalších chudých školáků boty. Tímto
způsobem se po všechna léta nakládalo s úroky z nadace a
s Michalskou koledou.
1847 Josef Buchna, vzorný učitel na farní škole
v Borohrádku, se ve svém 84. roce a 63. roce ve školství
vůbec a v Borohrádku po 49 let, zesláblý stářím, cítil se
již neschopen vyhovět nárokům školy; po dohodě
s patronátem se rozhodl zvolit si důstojného nástupce a
toho našel na filiální škole ve Žďáru.
V. Václav Dostál, který byl v mnoha závazky s dcerou a
jejím otcem, učitelem, předložili společně patronátu svou
žádost a Václav Dostál obdržel od vrchního ředitele zboží
Borohrádek Excel. Prokopa hraběte Hartmanna prezentaci
dto Praha 28 leden 1847 na borohrádeckou farní školu. Již
dříve byl v Borohrádku oddán s Marií Buchnovou, dcerou
starého učitele a poté, co obdržel dekret od konzistoře dto
Hradec Králové 4. března 1847 přestěhoval se Václav
Dostál dne 7. března t.r. jako učitel do Borohrádku.
Zvláštnosti a jiné důležité události
Rok 1839 byl vyjímečný z hlediska přírodních událostí a
to dvakrát: zima byla tvrdá (studená) s velkým množstvím
sněhu. Pak nakrátko při průměrných teplotách mokrá,
takže na níže položených pozemcích se kvůli tomuto
podmáčení opozdila setba. Také vysoká voda v předjaří
trvala déle než obvykle. Léto bylo přiměřeně vlhké a
teplé. Sklizeň sena byla také slušná, jen tu a tam na
březích Orlice jako např. u Žďáru byla tráva podmáčená.
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Úroda obilí byla jen průměrná, obzvlášť na vlhkých
pozemcích. Cena obilí a sice žita byla průměrně 9 zl. v.č.
Dne 5. srpna v 6 hodin odpoledne se najednou udělalo
velké vedro …s krupobitím, při kterém bylo rozbito
mnoho oken v borohrádeckém zámku a v městečku a
úroda, která ještě byla na polích, utrpěla velké škody,
poněvadž zrno bylo z klasů více než z poloviny
vymláceno.
V září z důvodů návštěvy Jeho Excelence vysoce
urozeného pana Františka Antonína hraběte Kolowrat Liebsteinského, toho času státního a konferenčního
ministra za slavné vlády Jeho Veličenstva Ferdinanda I.,
mnoho velkých a ušlechtilých srdcí, mezi nimi také naše
Excelence biskup Karel Hanl, navštívilo Borohrádek,
částečně aby zde pobyli a částečně při služebních cestách
do Černíkovic, kde se naše milovaná vrchnost usídlila.
V září si c.k. guberniální rada a krajský hejtman Adalbert
Herdlička na svých služebních cestách po kraji prohlédl
také náš farní kostel a školu a vyslovil se o nich velmi
spokojeně.
Podzim byl velmi suchý a pro setbu ozimů nepříznivý,
takže setba začala teprve po Všech Svatých. Brambory se
velmi vydařily.
1840
Dne 22. ledna přišla náhle při 3 stupňovém oteplení velká
voda a nadělala v okolí velké škody, poněvadž voda
vystoupila z břehů a naplavené dříví strhlo tak zvaný
šachovský most na cestě do Šachova. Farské pole zvané
Okrouhlé je díky této záplavě úplně nepoužitelné,
poněvadž
dobrá
ornice
byla
odplavena.Velký
borohrádecký most byl kvůli naplavenému dříví ve
velkém nebezpečí.
V následujících dnech při teplotách 6  vzrostlo osení,
tráva se zazelenala a tak zvaný polní salát bylo možno jíst.
1841
Jaro bylo velmi suché a setba začala zasychat, až nám pak
dne 5. června seslal Všemohoucí z nebe plodný a vydatný
déšť.
Dne 31. června byl po slavností mši a procesí posvěcen a
položen základní kámen ke špitálu. Založení špitálu
umožnil odkaz Jiřího Božetického, občana Borohrádku a
obchodníka s dřívím, který zemřel v roce 1819. Pozemek
pro stavbu darovala vrchnost a k tomu ještě velkou část
materiálu. Obec Borohrádek dala dříví z obecního lesa.
Velcí daňoví poplatníci zajistili dovoz materiálu a malí
řemeslné práce.
Budova špitálu sestává ze dvou obytných místností a
jedné místnosti pro nemocné v přízemí, dále z kuchyně a
klenuté komory.
1814 Byla úplně dokončena budova zámku a úřadu, takže
dne 25. prosince na Narození Páně zde správce úřadu
Ignác Hůrka poprve pojedl. Stará budova zámku
postavená z borového dřeva (odtud Borohrádek) se
několik let předtím za správce úřadu Františka Pelikána
stala potravou plamenů i s mnoha úředními dokumenty.
1833 Pozoruhodná byla velká bouře, kterou končil rok
1833, která trvala od 11 hodin večer do 1 hodiny ráno a
pak odtáhla na východ a tak slavnostně za velkých blesků
a hřmění skončil rok 1833 a začal rok 1834.“
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KURZY ANGLIČTINY
Srdečně Vás zveme na naše zkušební hodiny.
Kurzovné 1.850 Kč na pololetí, a to bez ohledu
na počet lidí v kurzu + veškerý jazykový servis.
Studium probíhá v přátelské a pohodové atmosféře
Namísto "vlastních" a "zázračných" metod se s námi
poctivou prací něco naučíte a bude Vás to bavit.
www.jcaj.cz
tel. 736 414 549, 494 532 102

● Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla ● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více
 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!

19

Zpravodaj 2/2017










Z redakce zpravodaje:
Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: zpravodaj@mestoborohradek.cz
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: mmachova@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje
redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 25. 4. 2017.

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 25. 2. 2017

20

