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MĚSTO BOROHRÁDEK srdečně zve na

SOBOTA 27. KVĚTNA 2017
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
DĚTSKÝ DEN
07.00 hodin
09.30 hodin
10.30 hodin
11.00 hodin
12.30 hodin

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – „O pohár starosty“ na vodní nádrži na Zámlýní
ZAHÁJENÍ DĚTSKÉHO DNE na fotbalovém hřišti (sportovní a dovednostní soutěže pro děti,
malování na obličej, airbrush tetování, ukázka činnosti Policie ČR a hasičů Borohrádek)
UKÁZKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŽÁKŮ ZŠ TGM A CZŠ Borohrádek
Maxim Turbulenc – MAXÍCI (soutěže a show určená pro děti)
UKONČENÍ DOPOLEDNÍHO PROGRAMU

MÁJOVÉ ODPOLEDNE
10.30 hodin
14.00 hodin
15.00 hodin
16.15 hodin
16.30 hodin
18.00 hodin
19.30 hodin
20.30 hodin
21.30 hodin

ZVĚŘINOVÉ HODY (Hostinec Na náměstí)
MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND se sólisty, MAŽORETKY TÝNKY ZUŠ Týniště nad Orlicí
SMOKIE PV (přední český revival skupiny Smokie)
Vystoupení aerobiku a párové akrobacie žáků ZŠ TGM
LUDĚK SOBOTA, Adriana Sobotová a Bea Albecht
PETR KOLÁŘ s doprovodnou kapelou (autogramiáda)
SMOT ART – Ultraviolet – Škola moderního tance Týniště nad Orlicí
OLYMPIC Revival Band
FIRELOVERS – ohnivá a laserová show, II. část vystoupení OLYMPIC RB

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Soutěže, malování na obličej, volný vstup na pouťové atrakce jako obří skluzavku, jumping, trampolínu,
obří městečko a jiné, stánkový prodej

Moderuje: HONZA DUŠEK
PO CELÝ DEN BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ V RESTAURACI SPORT A STÁNKOVÉM PRODEJI

Změna programu a času vyhrazena
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 7. 3. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Záměr prodeje pozemků p.č. 446/6 - zahrada o výměře
267 m² a pozemku p.č. 446/7 - zahrada o výměře 186
m² vše v obci a k.ú. Borohrádek, zapsaných na listu
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou a postupuje projednání tohoto záměru ZM
s doporučením schválit.
▪ Předloženou úpravu pravidel a postupuje projednání
zastupitelstvu města s doporučením schválit.
▪ Upravené RO č. 22/2016 dle skutečnosti k narovnání
rozpočtu 2016 a postupuje je k projednání ZM.
Schvaluje
▪ Zadání konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ky Mateřské školy Borohrádek s nástupem od
01. 07. 2017 nebo dohodou.
▪ Jmenování členů konkurzní komise pro posuzování
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské
školy Borohrádek dle předloženého návrhu.
▪ Mgr. Ivu Přibylovou předsedkyní komise pro
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ky
Mateřské školy Borohrádek.
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a J. J. a S. R.
jako budoucím kupujícím ve věci parcely č. 4,
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. N. jako
budoucím kupujícím ve věci parcely č. 2, 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 Ing.
R. S. a V. S. jako budoucími kupujícími ve věci parcely
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č. 1, 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.
▪ Prodloužení smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s.,
IČ: 47116617 na havarijní pojištění vozidel na pojistné
období 12 měsíců a pověřuje starostu podpisem.
▪ Podání Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření v lesích podle části druhé hlav
I, II, III, a IV Nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Výtah z usnesení rady ze dne 21. 3. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Podmínky ČEZ Distribuce, s.r.o., k rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici Švermova.
Schvaluje
▪ Smlouvu o dílo č. 201701 na zpracování monitorovacích
zpráv k udržitelnosti projektu Revitalizace zeleně
v Borohrádku (akcep. číslo 14179946) s PhDr. Janou
Staňkovou, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí a
pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Borohrádek, Husova 272, Borohrádek 517 24 IČO:
75043475 na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na
celoroční činnost. Celková částka dotace činí 14.500 Kč
a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Myslivecký spolek Borohrádek,
Nádražní 43, Borohrádek 517 24 IČO: 48612162 na
dotaci z rozpočtu města Borohrádek na celoroční
činnost. Celková částka dotace činí 21.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Vodácký spolek CVAK Team
Borohrádek, Nerudova 140, Borohrádek 517 24 IČO:
04605781 na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na
celoroční činnost. Celková částka dotace činí 15.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Český rybářský svaz z. s., místní
organizace Borohrádek, Nádražní 43, Borohrádek 517
24 IČO: 13585983 na dotace z rozpočtu města
Borohrádek na celoroční činnost. Celková částka dotace
činí 29.000 Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Klub dětí a mládeže

Zpravodaj 3/2017

Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Hradecká
1687/8, 500 12 Hradec Králové, IČO: 02305291 na
zabezpečení pracovních pomůcek na akci čištění řeky
Orlice ve výši 3.000 Kč.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Centrum Orion, z.s. ,
Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
68246901 na poskytování služeb na sociální služby
Centrum denních služeb na rok 2017 ve výši 8.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Domácí hospic Setkání,
o.p.s., Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČO: 02305291 na poskytování služeb domácí
hospicové péče ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
▪ RO č. 1 dotace od úřadu práce ve výši 115.043 Kč a
poskytnutí daru na provozování cyklobusů ve výši 1.000
Kč.
▪ Převod výsledku hospodaření 2016 MŠ Borohrádek ve
výši 76.672,71 Kč a to do fondu odměn částku 1.533,45
Kč a do rezervního fondu částku 75.139,26 Kč.
▪ Účetní závěrku 2016 MŠ Borohrádek, Husova 530,
Borohrádek, IČ: 75015676.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska- Euroregion Glacensis, Panská 1492,
516 01 Rychnov nad Kněžnou IČO: 64224619 na
provoz 2017 cyklobusů do Orlických hor jako
mezinárodní dopravu cyklistů na českopolském pomezí
ve výši 1.000 Kč a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
▪ Převod výsledku hospodaření 2016 Základní škola T. G.
Masaryka Borohrádek ve výši 66.341,60 Kč a to do
fondu odměn částku 663 Kč a do rezervního 65.678,60
Kč.
▪ Účetní závěrku 2016 Základní školy T.G.Masaryka
Borohrádek, TGM 396, Borohrádek, IČ: 7088353.
▪ Smlouvu o dílo s firmou AECOM CZ s.r.o., Trojská 92,
171 00 Praha 7 na provedení služby: Analýza rizik staré
ekologické zátěže na lokalitě bývalého průmyslového
areálu společnosti ŽPSV ve městě Borohrádek a
pověřuje starostu jejím podpisem.
▪ Cenovou nabídku č. 17NA0000 na frézování pařezů
firmou Jindřich Pražák, Žďár nad Orlicí 57, IČ:
70752338 v celkové výši 12.251,25 Kč.
▪ Předloženou Smlouvu o dílo č.1/2017 k rámcové
smlouvě č.1/Borohrádek/2013, Lesní družstvo Vysoké
Chvojno, s.r.o., IČ: 648 26 121 a pověřuje starostu
podpisem.
▪ Předložené smlouvy k zajištění vystoupení umělců na
akci dětský den a májové odpoledne dne 27.5.2017.
Výtah z usnesení rady ze dne 4. 4. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Předložený zápis z jednání školské komise ze dne
28.3.2017.
▪ Informaci starosty o stavu likvidace DSO Poorlicko.
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
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▪ Záměr prodeje části pozemku p.č. 268/1 ostatní plocha v
obci Borohrádek, k.ú. Šachov u Borohrádku, zapsaném
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním
úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Rychnov nad Kněžnou a postupuje jeho projednání
zastupitelstvu města s doporučením prodej neschválit.
▪ Záměr prodeje pozemků p.č. 986/3 zahrada a 948/32
ostatní plocha v obci Borohrádek, k.ú. Borohrádek,
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 vedeném
Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou a
postupuje projednání záměru zastupitelstvu města
s doporučením prodeje pozemku p.č. 986/3 zahrada
schválit a pozemku p.č. 948/32 ostatní plocha
neschválit.
▪ Kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím a firmou BIOTEC a.s. jako kupujícím ve
věci nově vzniklého pozemku 948/46 ostatní plocha,
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře o výměře
14 m², v k.ú. Borohrádek, odděleného z pozemku p.č
948/25 – ostatní plocha v k.ú. Borohrádek na základě
geometrického plánu č. 822 – 149/2016 ze dne
20.10.2016 a postupuje k projednání zastupitelstvu
města s doporučením schválit.
Schvaluje
▪ Zpracování žádosti a podání žádosti o účelovou
investiční dotaci v rámci programu: „Dotace pro
jednotky SDH obcí“, podprogram 2 pořízení nového
dopravního automobilu firmou DABONA s.r.o.,
Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou.
▪ Návrh řešení České telekomunikační infrastruktury a.s.
na zachování sítě elektronických komunikací po
rekonstrukci NN v Šachově. Budou umístěny čtyři
podpěrné body (nové sloupy) do pozemku p.č. 270/2
v k.ú. Šachov u Borohrádku.
▪ Návrh darovací smlouvy Občanský spolek Veliny, z.s.,
Lesní 163, 534 01 Veliny IČ: 22751726 na pořádání
akce „Pohádkový les Veliny 2017“, která se koná 10. 6.
2017 v areálu tábora Mlýnek Veliny, ve výši 1.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem.
▪ Rozpočet 2017 Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek, příspěvková organizace (dle přílohy).
Příspěvek na provoz na rok 2017 byl schválen ve výši
1,591.200 Kč. Tento závazný ukazatel byl schválen
v Rozpočtu města Borohrádek 2017 Zastupitelstvem
města Borohrádek dne 20. 3.2017 č. 309/2017/MUK
bod č. 6.
▪ Rozpočet 2017 Mateřské školy Borohrádek, příspěvková
organizace (dle přílohy). Příspěvek na provoz na rok
2017 byl schválen ve výši 650.000 Kč. Tento závazný
ukazatel byl schválen v Rozpočtu města Borohrádek
2017 Zastupitelstvem města Borohrádek dne 20. 3.2017
č. 309/2017/MUK bod č. 6.
▪ RO č. 2 dotace od úřadu práce ve výši 115.043 Kč a
poskytnutí daru na akci “ Pohádkový les Veliny 2017“
ve výši 1.000 Kč.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8 trvalý travní
porost o výměře 6 m2 v k.ú. Borohrádek.
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▪ Smlouvu s poskytovatelem mobilních WC firmou České
mobilní toalety, Nové Lesy 74, 544 01 Bílá Třemešná,
IČ: 752 57 645 na základě nejlevnější nabídky ze 4
oslovených subjektů.
▪ Smlouvu na jednorázový servis mobilních WC s firmou
České mobilní toalety, Nové Lesy 74, 544 01 Bílá
Třemešná, IČ: 752 57 645.
▪ Nákup mobilního WC pro potřeby sběrného místa
odpadů.
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2017 s názvem projektu „Přechod z knihovního
systému Clavius na službu Tritius“ z grantu VISK 3,
kdy celkový rozpočet projektu činí 97.300 Kč, z toho
poskytnutá dotace 54.000 Kč, spoluúčast města ve výši
43.300 Kč.
• Rozpočtové opatření č. 3 ve výši 97.300 Kč - poskytnutí
dotace VISK3 “Přechod z knihovního systému Clavius
na službu Tritius“ příjem dotace ve výši 54.000 Kč a
celkové výdaje 97.300 Kč.
Výtah z usnesení rady ze dne 19. 4. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ RM bere na vědomí Zápis z jednání konkurzní komise průběh konkurzního řízení na místo ředitelky Mateřské
školy Borohrádek, příspěvková organizace.
Schvaluje
▪ S přihlédnutím na výsledek konkurzního řízení schvaluje
na místo ředitelky Mateřské školy Borohrádek,
příspěvková organizace, Husova 530, 517 24
Borohrádek, paní Mgr. Evu Musilovou, s účinností od
1.7.2017.
▪ Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p.č. 986/3 v k.ú. Borohrádek ke dni 30.4.2017.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 20. 3. 2017
Bere na vědomí
▪ Zprávu starosty města o úpravě rozpočtového opatření č.
22/2016, schváleného dne 13. prosince 2016 na 15.
zasedání Zastupitelstva města Borohrádek (usnesení
číslo 841/2016/MUBK, bod 11), kterým se provedlo, dle
skutečnosti, narovnání rozpočtu města Borohrádek na
rok 2016. Celková výše rozpočtového opatření č.
22/2016 činí -116.001,98 Kč na straně výdajů a
1,279.910,17 Kč na straně příjmů.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: JUDr. Josef Moravec,
Mgr. Jindřich Vašíček, Libor Kašpar.
▪ Zastupitelstvo města Borohrádek schvaluje Rozpočet
města Borohrádek na rok 2017 dle návrhu, který byl dne
3. března 2017 vyvěšen na úřední desce, a to jako
rozpočet schodkový, kdy celkové příjmy činí
37,956.373,20 Kč a celkové výdaje 41,281.373,20 Kč.
Schodek ve výši 3,325.000 Kč bude kryt čerpáním
úvěru, schváleného v roce 2016 na technickou a
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dopravní infrastrukturu pro zástavbu deseti rodinných
domů – lokalita Západní louka v Borohrádku“ a další
investiční akce až do výše čerpání 7,000.000 Kč
(smlouva o úvěru číslo 0437859459) s úpravou
spočívající ve změně označení položky 1351 na 1382 a
1355 na 1383. Změna označení položek je z důvodu
legislativní úpravy v rozpočtové skladbě platné pro rok
2017.
Závaznými ukazateli Rozpočtu města Borohrádek na rok
2017 jsou stanoveny paragrafy.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Tělocvičnou jednotu SOKOL
Borohrádek, Havlíčkova 323, Borohrádek 517 24 IČO:
46460306 na dotace z rozpočtu města Borohrádek na
celoroční činnost. Celková částka dotace činí 107.000
Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro TJ Lokomotiva Borohrádek, Družstevní
486, Borohrádek 517 24 IČO: 48617032 na dotace
z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost.
Celková částka dotace činí 260.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem.
▪ Záměr prodeje pozemků p.č. 446/6 - zahrada o výměře
267 m² a pozemku p.č. 446/7 - zahrada o výměře 185
m² vše v obci a k.ú. Borohrádek, zapsaných na listu
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov
nad Kněžnou. Prodejní cena bude stanovena na základě
znaleckého posudku jako cena v místě a čase obvyklá a
budou započítány náklady spojené s prodejem.
▪ Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu.
▪ Stanovení prodejní ceny pozemku p.č. 131/2 zahrada o
výměře 69 m² v obci a k.ú. Borohrádek na základě
znaleckého posudku jako ceny v místě a čase obvyklé,
ke které budou započítány náklady spojené s prodejem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje změnu v projektové
dokumentaci stavebního objektu Komunikace a
chodníky (SO.13 až SO15) v lokalitě Západní louka
v položce šíře chodníku pro pěší tak, že v bočních
komunikacích bude šíře chodníku pro pěší změněna ze
stávající hodnoty 2 m na hodnotu 1,5 m a ukládá radě
města zajistit do příštího jednání ZM vyčíslení této
změny.
▪ Změnu způsobu využití pozemku p.č. 577/3 v k.ú.
Borohrádek z plochy VD (výroba a skladování) na SK
(plochu smíšenou obytnou, komerční) a zařazuje ji do
připravované změny č. 2 územního plánu.
▪ Ukončení funkce přísedícího u Okresního soudu
v Rychnově nad Kněžnou pro pana V. O., bytem
Borohrádek.
▪ Dohodu mezi městem Borohrádek a obcí Zdelov o
vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy.
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Borohrádek č. 1/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu
mateřské školy.
▪ Revokaci usnesení č.j.: 841/2016/MUBK, bod 15, ze dne
13.12.2016.
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▪ Podání žádosti Investiční dotace v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí" v roce 2017 na nákup
dopravního automobilu (DA) a zároveň schvaluje
zapracování výdajů na spoluúčast města ve výši 150.000
Kč do rozpočtu 2018.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Astronomické jaro již dávno zaklepalo
na naše dveře, ale jak se říká, někdy
první vyhrání z kapsy vyhání. První jarní
paprsky, rozkvetlé byliny a stromy nás
navnadily, ale ještě koncem měsíce
dubna jsme měli možnost na vlastní kůži
poznat, že paní zima ještě neřekla své
poslední slovo. V noci a k ránu se
objevovaly ranní mrazy a 28. 4. dokonce padal i sníh.
Manželka mě chválila, jak jsem prozíravý, že jsem jí
zatím nepřezul zimní gumy… no já jsem to po pravdě jen
nestihl. Nečekal jsem to. Dnes, kdy píši tento příspěvek,
máme prvního května. První máj, lásky čas… ano i já
dnes budu hledat rozkvetlou třešeň, jen to dnes nebude tak
lehké, protože zima opravdu ukázala svou sílu a většina
květů a stromů prostě zmrzla.
Koho však nemůžou zastavit rozmary počasí, jsou

kanalizace, přeložky vrchního vedení NN, veřejného
osvětlení jsou tady. Práce byly započaty 3. 4. 2017
osazením přechodného dopravního značení na stavbě a na
objízdných trasách, vytyčením inženýrských sítí, zřízením
zařízení staveniště. Následovalo odfrézování krytu
vozovky v plném rozsahu, odvoz materiálu na
meziskládku, odtěžení sanovaného svahu po základovou
spáru v km 4,000 – 4,200, prokopání příkopů a očištění
krajnic.
V intravilánu města souběžně s opravou silnice probíhají
další stavební práce v komunikaci a chodnících. Firma
AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou provádí
výměnu litinového vodovodu v úseku od náměstí po ulici
Dvořákova. Dále bude provádět přepojování dotčených
přípojek, vyměňovat stávající navrtávací pasy, zemní
ventily, vyměňovat trasová šoupata a opravovat
kanalizační napojení z některých bočních ulic na hlavní
řad.
Firma MATEX HK s. r. o. realizuje pro společnost ČEZ,
a. s. rekonstrukci vrchního vedení nízkého napětí
přeložkou do země. Práce probíhají v ulici Havlíčkova (od
odbočky na Bělidlo, po ulici Purkyňova), v bočních
ulicích Čechova, Tyršova směrem k bývalé Botaně,
Dvořákova, Fučíkova a Čapkova. V rámci pokládky
kabelů provádí firma i sedm příčných překopů přes ulici
Havlíčkova. Město bude na své náklady v souběhu
s rekonstrukcí nízkého napětí realizovat rekonstrukci
veřejného osvětlení.
Vzhledem k tomu, že zde dochází k souběhu stavebních
prací několika firem, je potřeba i nadále počítat se
ztíženým přístupem do dotčených místních komunikací a
k jednotlivým nemovitostem. V případě, že nastanou
situace, kdy nebude možný přístup osobními automobily k
nemovitostem, bude možno využít prostor pro parkování
na louce za Smetanovou ulicí. Informace o déletrvajících
nedostupnostech se budou v průběhu stavby upřesňovat.
Děkuji všem občanům za pochopení a trpělivost.
A nyní mi dovolte, vážení čtenáři, abych Vás v krátkosti
seznámil i s dalšími událostmi, které se právě nyní řeší a
probíhají v našem městě.

pracovníci stavebních firem, kteří se nastěhovali se svými
stroji do našeho města do ulice Havlíčkova v rámci

rekonstrukce silnice II/305. Smluvně stanovené termíny
předání díla jim to prostě nedovolí. Tolik očekávané
opravy komunikací, chodníků, částí vodovodu a
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□
Z důvodu provádění stavebních prací na stavbě
„I/35 Jaroslav, stabilizace svahu tělesa silnice, OŽK“, je v
úseku Vysoká u Holic - Jaroslav v období od pondělí 24.
dubna 2017 do neděle 18. června 2017 částečná uzavírka
silnice I/35.
Objízdná trasa pro nákladní dopravu je stanovena ve
směru od Vysokého Mýta po trase Jaroslav – Horní Jelení
– Borohrádek – Veliny – Holice, ve směru od Holic bude
silniční provoz v opravovaném úseku silnice I/35 veden
po stavbě. Tato objízdná trasa byla Krajským úřadem
Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního
hospodářství stanovena i přesto, že Rada města
Borohrádek s touto objízdnou trasou přes naše město
nesouhlasila. A to především z důvodů nevyhovujícího
technického stavu křižovatky v Borohrádku v ulici Jiřího
z Poděbrad u viaduktu, nevyhovujícímu svislému
dopravnímu značení, zvýšené míře hluku a vibrací a
opakovanému poškozování nemovitosti sousedící s touto
křižovatkou.
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□
V lokalitě Západní louka pokračují stavební práce
k vybudování základní technické vybavenosti. Provádí se

vytyčení obrubníků komunikací, dláždění kruhových
objezdů a chodníků, připravuje se realizace veřejného

informovat vedení kraje o úmyslu uspořádat v našem
městě dne 7. 6. 2017 pátý ročník Sportovních her seniorů
Královehradeckého kraje. Byly prezentovány naše plány,
představy, potřeby a přání. Z vedení kraje byla přislíbena
finanční podpora, záštita, mediální prezentace a v případě
časových možností i osobní účast. Celá akce se tedy
začala připravovat, proběhlo několik koordinačních
schůzek pořadatelů. Na Krajský úřad KHK byla podána
žádost o finanční podporu ve výši 100 tisíc korun.
S blížícím se termínem akce, bez informací z Krajského
úřadu jsme začali prověřovat stav naší žádosti. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že o našem
požadavku, rozhodne nejprve Rada KHK 15. 5. 2017 a
následně až 19. 6. 2017 Zastupitelstvo KHK. Z těchto
důvodů uvažujeme o přesunutí termínu SHS až na měsíc
září. Chceme se vyhnout situaci, že v případě neschválení
finanční podpory z Krajského úřadu by muselo celou akci
ze svého rozpočtu hradit město Borohrádek.
□
Zahájení stavebních prací na přeložení vrchního
vedení NN a rekonstrukce veřejného osvětlení na
Šachově, které byly avizovány společností ČEZ, a. s. na
počátek měsíce dubna 2017 se přesouvají z provozních a
technických důvodů na začátek června 2017.
Zhotovitelem stavby bude společnost Energomontáže
Votroubek s. r. o.

osvětlení. Bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí
vodovodu a kanalizace, desinfekce vodovodního potrubí,
zkouška vydatnosti hydrantů, zkouška kvality vody a
zaměření skutečného provedení.
□
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 v dopoledních hodinách,
proběhla v parku za MěÚ, první část programu
environmentální výchovy pro děti ze všech školských
zařízení v našem městě, ZŠ T. G. M., MŠ a CZŠ. Tento
program se nám podařilo zajistit přes pracovníky
Semenářského závodu LČR Týniště nad Orlicí. Odpolední
druhá část byla součástí programu otevření Oranžového
hřiště. Účastníci mohli zhlédnout výrobky z truhlářské
dílny Semenářského závodu LČR (např. hmyzovníky,
čmelákovníky a nejrůznější typy ptačích budek) a zároveň
se zúčastnit vyvěšování a instalace některých tematicky
vybraných výrobků v parku za MěÚ. Na území města
bude postupně vyvěšeno a umístěno 22 různých výrobků.
□
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 13:30 hodin proběhlo
v parku za MěÚ a v zahradě u MŠ slavnostní otevření
dětského Oranžového hřiště. Na rekonstrukci tohoto hřiště
jsme získali dotaci od Nadace ČEZ ve výši 300 tis. Kč.
Připraven byl doprovodný program, hry a soutěže pro
děti, nechybělo bohaté občerstvení.
□
V minulém čísle městského zpravodaje jsem Vás
informoval o schůzce s hejtmanem kraje Jiřím Štěpánem a
náměstkem hejtmana odpovědným za sociální služby
panem Vladimírem Dernerem. Cílem návštěvy bylo
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□
RM byl předložen zápis včetně výsledků
hodnocení z jednání konkurzní komise o průběhu
konkurzního řízení na místo ředitele, ředitelky Mateřské
školy Borohrádek, p. o., konaného dne 19. 4. 2017 na
MěÚ Borohrádek. RM s přihlédnutím na výsledek
konkurzního řízení schválila na místo ředitelky Mateřské
školy Borohrádek, p. o., paní Mgr. Evu Musilovou
s účinností od 1. 7. 2017. Děkuji touto cestou stávající
paní ředitelce Ivě Jehličkové za odvedenou práci a přeji jí
do nové životní etapy pevné zdraví, zasloužený klid a
pohodu.
□
Na závěr mého dnešního příspěvku dovolte,
abych uvedl ještě několik dalších poděkování…
Děkuji všem účastníkům úklidové akce „Ukliďme
Česko“, která na dobrovolnické bázi i letos proběhla
v našem městě dne 8. 4. 2017.
Dále děkuji panu Karlu Uhnavému, vedoucímu provozu
Pískovny Světlá (Českomoravský štěrk a. s.) za poskytnutí
sponzorského daru v podobě jemného písku, který byl
použit na dopadové plochy nových dětských hřišť u MŠ,
v parku za MěÚ a u víceúčelového sportovního hřiště.
Děkuji také paní Iloně Matoušové, která věnovala městu
Borohrádek mnoho dárkových předmětů, které budou
využity jako odměny na soutěže pro děti.
A v neposlední řadě děkuji panu Machovi (f. AD Mach s.
r. o.) a panu Laluhovi (f. LAGA Borohrádek s. r. o.),
majitelům pozemků na bývalé pile za umožnění průjezdů
areálem pro zachování dopravní obslužnosti po dobu
uzavírky silnice II/305 Borohrádek – Ždár nad Orlicí.
Přeji Vám všem příjemný májový čas a mnoho
slunečných dní…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2017
PAR

PŘÍJMY

POL
Daňové příjmy

Kč

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

5 700 000,00

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113 Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob

275 000,00
518 000,00
5 900 000,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

647 000,00

1211 Daň z přidané hodnoty

11 500 000,00
daňové příjmy celkem 24 540 000,00

Poplatky

1340 Místní poplatek za likvidaci odpadu

1 050 000,00

1341 Poplatek ze psů

54 000,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

3 400,00

1361 Správní poplatky

45 000,00

1382 Odvod výtěžku z provozování loterií

80 000,00

1383 80% odvod z loterií

700 000,00
poplatky celkem

Majetkové daně

1511 Daň z nemovitosti

Přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa

1 932 400,00
2 870 000,00

daně a poplatky celkem 29 342 400,00
4121 Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)

848 200,00
2 500,00

4116 Příjmy průtoková dotace (Chůva a další vzděl.ped.prac. v MŠ Boro)

207 711,60

4116 Příjmy průtoková dotace (Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Boro)

454 467,60

4116 Ost.neinvest. transfery ze SR úřad práce, neinvestiční dotace hasiči

126 809,00

přijaté transfery celkem

1 639 688,20

1031 Lesní hospodářství
2321 Čistírna odpadních vod

Příjmy z těžby dřeva

563 000,00

Příjmy z pronájmu

778 030,00

2349 Rybáři
3111 Mateřské školy

Příjmy z povolenek

66 500,00

3113 Základní školy
3314 Knihovna

Příjmy z návratné finanční výpomoci roku 2016
Příjmy z pronájmu církevní škola
Příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka
Příjmy z návratné finanční výpomoci roku 2016

60 000,00
69 060,00
12 221,00
220 000,00

Příjmy z poplatků

6 300,00

3349 Zpravodaj
3392 Kultura

Příjmy z inzerátů

1 700,00

3412 Sportoviště
3412 Sportoviště

Příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna

107 088,00

Poplatek za užívání antukového hřiště a sokolovny

18 000.00

3419 Sportoviště
3519 Zdravotní středisko

Vratka TJ Sokol přeplatek

3612 Bytové hospodářství
3632 Hřbitov

Příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí

3636 ŽPSV
3639 Místní hospodářství

Příjmy z pronájmů

310 976,00

Příjmy z pronájmů poskytovaných služeb

298 600,00

3639 Místní hospodářství
3722 Svoz komunálního odpadu

Příjmy z prodeje pozemků

3725 Separovaný odpad
5512 Hasiči

Příjmy za tříděný odpad

6310 Příjmy z finančních operací

Příjmy z úroků

Příjmy z prodejů vstupenek + darovací smlouvy

1 260,00

Příjmy z pronájmů

184 650,00

Příjmy z pronájmů hrobových míst

3 024 000,00
6 000,00
146 000,00

Náhrady od pojišťoven za účast při nehodách

22 400,00
1 500,00

Celkem mezisoučet
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1 019 000,00
38 000,00

Příjmy z prodeje popelnic

PŘÍJMY CELKEM

20 000,00

6 974 285,00
37 956 373,20
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2017
PAR
1014
1031
1032
2219

VÝDAJE
Kč

Útulky pro zvířata
Lesní hospodářství
Myslivci
Pozemní komunikace

Projekt na posouzení možnosti likvidace dešť. a splašk. vod na Šachově
Zarybnění
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost MŠ Borohrádek
Průtoková dotace (Chůva a další vzdělávání ped.prac. v MŠ Borohrádek)
Opravy havárie

11 000,00
400 000,00
21 000,00
80 000,00
1 075 000,00
750 000,00
100 000,00
252 000,00
20 000,00
167 000,00
66 500,00
29 000,00
650 000,00
207 711,60
20 000,00

Základní školy

Příspěvek na činnost ZŠ T.G.Masaryka

1 591 200,00

3313

Speciální základní školy
Kino

Průtoková dotace (Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek)
Oprava elektroinstalací ZŠ T. G. Masaryka
Havarijní opravy
Oprava vzduchotechniky ZŠ T. G. Masaryka
Opravy v CZŠ
Darovací smlouva Centrum Orion, z.s. sdružení rodičů a přátel dětí s
handicapem
Režijní náklady včetně oprav podlah

3314

Knihovna

Náklady včetně pojištění
Příspěvek na činnost
Rekonstrukce chodníků a komunikací (opravy)
Rekonstrukce chodníků Havlíčkova ul. vč. projektu (Purkyňova-J.Žižky)
Projektová dokumentace chodník u Západní louky
Studie na rekonstrukci ulice Partyzána Petra+ dokumentace ke st. řízení

2321
2349

Čistírna odpadních vod
Rybáři

3111

Mateřská škola

3113

3114

3319
3349
3392
3399

Kronika
Zpravodaj
Kultura
Ostatní záležitosti kultury

3412

Sportoviště

454 467,60
100 000,00
20 000,00
60 000,00
20 000,00
8 000,00
250 000,00
45 000,00

Nákup knih a časopisů

37 000,00

Vybavení knihovny nábytkem

20 000,00

SPOZ
Osadní výbor
Režijní výdaje sokolovna, správce včetně OON správce hřiště škola + zástup

Režijní výdaje sokolovna
Opravy herních prvků + instalace nové herní sestavy hřiště u antuky
Nákup herních prvků v rámci dotace Nadace ČEZ
TJ Lokomotiva- oddíl fotbal
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 badminton
TJ Sokol-oddíl pankration
Vodácký spolek CVAK
Darovací smlouva-Klub dětí a mládeže, čištění Orlice

12 000,00
30 000,00
530 000,00
150 000,00
30 000,00
385 000,00
260 000,00
50 000,00
500 000,00
220 000,00
40 000,00
3 000,00
93 000,00
6 000,00
1 000,00
2 000,00
2 000,00
15 000,00
3 000,00
20 000,00
5 000,00

3419

Tělovýchovná činnost

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3519
3525

Zdravotní středisko
Hospic

3612

Bytové hospodářství

3612

Bytové hospodářství

Havarijní opravy

250 000,00

3631

Veřejné osvětlení

Provozní náklady

275 000,00
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Domácí Hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

720 000,00
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3631

Veřejné osvětlení

Oprava Švermova ulice
Rekonstrukce veřejného osvětlení-přeložka NN Havlíčkova ulice
Rekonstrukce veřejného osvětlení-přeložka NN Bělidlo
Rekonstrukce veřejného osvětlení-přeložka NN Šachov

3632
3635
3636

Hřbitov
Územní plánování
ŽPSV

3639

Místní hospodářství

Změna č. 2
Režijní náklady/elektrická energie, revize/
Úroky z úvěru
Rezerva na spoluúčasti při schválení dotace „Analýza rizik ŽPSV“
Odkup pozemků narovnání vlastnických vztahů
Lokalita Západní louka – zasíťování včetně

400 000,00
3 200 950,00
932 000,00
1 800 000,00
158 000,00
100 000,00
160 000,00
135 000,00
400 000,00
5 850 000,00
90 000,00
4 900 000,00

Nákup cisterny na vodu k zalévání

250 000,00

Přeložka vedení VN Západní louka

100 000,00

3721

Sběr nebezpečného odpadu

21 000,00

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

3723

Bioodpad

3725

Separovaný odpad

3744

Protipovodňová opatření

3745

Veřejná zeleň

4359

Klub důchodců

5499

Ostraha majetku

340 000,00
250 000,00
39 000,00
58 000,00
60 000,00

5512

Požární ochrana

595 000,00

1 600 000,00
85 000,00
451 000,00
50 000,00
Režijní náklady: kácení, výsadba zeleně, mzdové náklady
Studna park u MěÚ
Činnost klubu
Režie

Příspěvek SDH (včetně pořádání akcí pro veřejnost)
6112

Zastupitelé

14 500,00
1 550 000,00
66 000,00

6171

Správa

4 900 000,00
Obměna počítačové techniky

6310

Finance operace – poplatky z účtu

6320

Pojištění

6399

Ostatní finanční operace-platba daní

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené
VÝDAJE CELKEM

130 000,00

Mas Nad Orlicí členský příspěvek

1 000,00

Euroregion Glacenis – členský příspěvek

8 464,00
18 000,00
135 000,00
1 250 000,00

Vratka volby do zastupitelstev krajů
Rezerva

8 875,81
1 117 704,19
41 281 373,20

Příjmy celkem

37 956 373,20

Saldo příjmů a výdajů

- 3 325 000,00

FINANCOVÁNÍ 2017
Uhrazené splátky úvěru

Úvěr na odkup bývalého areálu ŽPSV končí v srpnu 2019

Uhrazené splátky úvěru

Úvěr na investice v roce 2017

Celkem splátky úvěru

3 090 000,00
585 000,00
3 675 000,00

Příjem úvěru na investice 2017

Poskytnutí úvěru na investice v roce 2017

Změna stavu na účtech

Změna na bankovních účtech znaménko-přírůstek + úbytek

3 325 000,00

Celkem financování

Krytí finančních prostředků

7 000 000,00
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-7 000 000,00
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Informační servis městského úřadu
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Podpořila Nadace ČEZ
Projekt:
Táto, mámo, pojďme si hrát na oranžové hřiště
Město Borohrádek připravilo rekonstrukci hřišť u
mateřské školy a v parku u městského úřadu. Jejich
technický stav odpovídal téměř desetileté době používání.
Obě hřiště jsou v blízkosti revitalizovaného parku, kde
byla vybudována propojující síť pěšin a zavlažování,
instalovány nové lavičky a osvětlení. Hřiště u mateřské
školy je z důvodu bezpečnosti dětí oploceno, ale je
přístupné veřejnosti.
Projekt: „Táto, mámo, pojďme si hrát na oranžové hřiště“
byl na základě žádosti podpořen částkou 300 000 Kč
Nadací ČEZ.
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních
firemních nadací v České republice. Každoročně
podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby
společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a
studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště
dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry,
Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů
na základních a středních školách, Podpora regionů dává
příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo
zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené
Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy
přinášejí do měst a obcí novou zeleň.
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku byla
podepsána v září 2016.
Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační
firma Dřevoslav s.r.o., Znojemská 254, Slavonice, která v
březnu letošního roku provedla dodávku a montáž nových
herních prvků převážně z akátového dřeva. Cena díla je
375 124,20 vč. DPH.
Na hřištích byly umístěny dvě multifunkční sestavy,
závěsné houpačky, lanová pyramida, dvě pružinová
houpadla, vahadlová houpačka, pochůzná kladina,

Do připravované publikace o první světové válce
hledáme informace o vojácích,
jejichž jména jsou uvedena na pomníku padlých
v parku u viaduktu:
NADP. KUTTELWASCHER ANDĚLÍN,
NADP. PAŠEK JOSEF,
PRAP. UDLÍNEK, JAROSLAV,
ČET. PÍRKO JAN,
DES. MACAS BOHUMIL,
VOJ. ANDRES ANTONÍN, ANDRES JOSEF,
BARTOŠ JOSEF, BABORÁK JOSEF,
BRANDA ANTONÍN, ČERMÁK JOSEF,
DAVID ALOIS, DANĚK VALENTIN,
DUŠEK RUDOLF, ERBEN IGNÁC,
FELKL JOSEF, JEHLIČKA VÁCLAV,
JANÁČEK ANTONÍN, JÍLEK JOSEF,
KARÁSEK ALOIS, KUDLÁČEK OTTO,
MOHELSKÝ FRANTIŠEK, MACHEK ALOIS,
MARTINEK ANTONÍN, MUCHA JOSEF,
PROCHÁZKA ANTONÍN, SYROVÝ FRANTIŠEK,
SVOBODA JOSEF, SRŠEŇ FRANTIŠEK,
ŠANTRŮČEK FRANTIŠEK, ŠRÁMEK JOSEF,
ŠRÁMEK JOSEF, ŠEJNA JINDŘICH,
VANICKÝ KAREL, VALENTA KAREL,
VYHNÁLEK GUSTAV, VONDRÁČEK RUDOLF,
VALENTA JOSEF.

Máte doma fotografie, dopisy, či jiné dokumenty z let
1900 – 1919 a jste ochotni je zapůjčit? Jste ochotni se
podělit o vzpomínky na vaše předky, kteří zažili první
světovou válku?
Stačí nás kontaktovat na tel. čísle 606 628 005, emailu
1918@mestoborohradek.cz nebo osobně na MěÚ
Borohrádek. Děkujeme.
Akce čisté město
V rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ jsme se jako již
tradičně každý rok zapojili do jarního úklidu, který
proběhl v sobotu 8. dubna.

prohazovací lezítko, domeček, lavičky okolo stromu a pět
samostatných laviček. Demontáž původních herních
prvků, vytvoření nových dopadových ploch pro nové
hřiště, úpravu chodníčků a drobné terénní úpravy provedli
pracovníci údržby města. Celkové náklady na projekt
činily 387.829,00 Kč vč. DPH.
Zpracovala: Jana Machková
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Počasí nám letos přálo, a tak jsme uvítali hojnou účast,
sešlo se 47 účastníků, z toho 8 dětí. Nepořádek jsme
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sbírali zejména kolem komunikací a odpočívadel na
lesních cestách apod. Celkem jsme nasbírali na 4 t
odpadu. Touto cestou bychom chtěli všem zúčastněným
poděkovat především pak mladým zápasníkům,
myslivcům z místního spolku, ženám z ČASPV TJ
Lokomotiva Borohrádek a místním dobrovolným hasičům
SDH Borohrádek. Osobně mne však trápí to, že přes
veškerou naši snahu se pohozených odpadků nezbavíme,
je měsíc po akci a na některých místech se již objevuje
další nepořádek.
Ing. Petr Kliment

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
20.05. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
21.05. MUDr. Světlík Filip
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
27.05. MUDr. Miřejovská Dagmar
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
28.05. MUDr. Štulík Richard
494 515 693
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
03.06. MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
04.06. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
10.06. MDDr. Tomáš Jan
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
11.06. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
17.06. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
18.06. MDDr. Vodová Jana
494 622 114
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
24.06. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
25.06. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
01.07. MUDr. Benešová Růžena
494 622 040
Tyršova 461, Dobruška
02.07. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
05.07. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
06.07. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
08.07. MUDr. Miřejovská Dagmar
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
09.07. MUDr. Havlová Marie
739 046 899
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
15.07. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
16.07. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
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VZPOMÍNKY
Dne 8. dubna 2017 uplynulo již 20 let,
od doby, kdy nás opustil
pan Jiří Kubík.
Stále vzpomíná manželka Jarka a děti.

Dne 31. července 2017 uplyne deset let,
od doby, kdy nás opustil
pan Václav Čermák.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcery s rodinami.

Klub důchodců Borohrádek
Jubilanti
23. března 2017 jsme v městském kině přivítali naše
jubilanty:
Marii Baborákovou
80 let
Jaroslavu Kubíkovou
75 let
Jaroslavu Hájkovou
70 let
Libuši Palhounovou
70 let
Jaroslavu Zemanovou 70 let
Janu Zemanovou
35 let

Byla pro ně připravena pěkná kytička s pohoštěním a
hudbou. Děkuji manželům Dvořákovým, že nám na
památku natočili DVD.
Veselá trojka
23. dubna jsme pro velký zájem uspořádali zájezd do
Týniště nad Orlicí na koncert „ Veselá trojka“ Pavla
Kršky, která slavila 4. výročí vzniku. Vystoupení se nám
moc líbilo.
Výstava NARCIS 2017
28. dubna jsme se zajeli podívat do Lysé nad Labem, kde
probíhal 16. ročník výstavy narcisů, tulipánů, dalších
jarních cibulovin a zahradnických potřeb nazvané
NARCIS 2017.
Návštěvníci si mohli nakoupit vše pro zahradu – osiva,
ovocné dřeviny, zeleninu, květinovou sadbu, balkonové
květiny, ale i zahradnické potřeby a zahradní nábytek.
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Po prohlídce květin jsme navštívili gotický zámek s
krásnou zámeckou zahradou Žleby. Na zámku se nachází
rozsáhlá sbírka zbraní, luxusního nábytku a originálních
předmětů.
za Klub důchodců Borohrádek, předseda Hana Pírková
JSDH Borohrádek
Jednotka hasičů má za sebou první čtvrtinu roku. Jak v
minulém roce, tak i v tomto máme výrazný nárůst zásahů.
Celkem jsme zasahovali u 21 mimořádných událostí v
našem městě a okolí. I když se nám jarní suché období v

stav a prodlouží jeho životnost. Vzhledem k jeho
unifikaci a stálé výrobě budou finanční prostředky
vložené do jeho oprav velice efektivní, dlouhodobé a
účinné. Připravili jsme tak projekt na rekonstrukci tohoto
vozidla a chtěli bychom se obrátit na firmy v našem městě
a okolí s žádostí o podpoření tohoto projektu.
Jednotka je v tuto chvíli vybavena hasičským vozidlem,
respektive velkoobjemovou cisternovou stříkačkou CAS
32 na podvozku Tatra 148, r. v. 1978. Toto vozidlo má u
jednotky PO širokou škálu využití a to nejen u velkých
požárů, ale i při zajišťování dodávek vody v obdobích
sucha. Vzhledem ke svému stáří však již vozidlo
nevyhovuje potřebám naší jednotky, a to z důvodů jeho
poruchovosti a nespolehlivosti. Stáří tohoto vozidla se
blíží 40 ti letům a mnohdy provedené opravy jsou jak
finančně nákladné, tak i neefektivní. Výroba náhradních
dílů se již několik let neprovádí, a tak je náročné tyto díly
zajistit. Převedené vozidlo od HZS plnohodnotně nahradí
na několik let již dosluhující Tatru 148.
I když přípravu a realizaci projektu zajistí členové
jednotky, nebude tímto narušena jak zásahová pohotovost,
tak i kulturní akce, na kterých se účastníme a pro Vás,
občany města, připravujeme.
Velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Borohrádek Petr Šrámek
Borohrádecký Karneval pro dospělé uměl pobavit

tomto roce vyhnulo a u zásahu typu požár travního
porostu jsme nezasahovali, zaměstnávají nás technické
pomoci a dopravní nehody. Toto navýšení je přirozený
trend dnešní doby a my, hasiči, se neustále setkáváme s
novými pracovními postupy při těchto zásazích. Je stále se
co učit a naše jednotka je v tomto směru na velice dobré
úrovni. Většina členů hasičského sboru má znalosti a
odbornosti v technických profesích a jejich zájem o
zvyšování kvalifikace u sboru je stále vyšší. Jedním z
nejčastějších zásahů je otevírání zabouchnutých dveří.
Specifikace tohoto zásahu je případné nebezpečí z
prodlení, např. "moje dítě se zamklo v koupelně, nebo
mám zapnutý vařič a nemohu se dostat do bytu". Pro nás
toto znamená co nejrychleji odstranit tento nebezpečný
stav a v nejkratší možnou dobu dveře otevřít. Důležité je
otevřít dveře co nejšetrněji a způsobit co nejmenší škodu.
U dopravních nehod je důležitá znalost konstrukce vozidel
a poskytování první pomoci.
Všechna tato práce se nedá dělat bez podpory. Spolupráce
s našimi nadřízenými hasiči a nadřízenými z městského
úřadu je na velice dobré úrovni a společně stále hledáme
nové možnosti, jak zlepšit celkový stav naší jednotky. Ve
spolupráci se starostou města se snažíme maximálně
zjišťovat a využívat dotační tituly a možnosti, které se
dnes pro dobrovolné hasiče nabízí, jak získat například
modernější techniku. V tomto jsme v letošním roce
úspěšní. Na základě žádosti o převod hasičské techniky,
kterou město podalo na Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého Kraje v roce 2015, nám bude do
majetku města bezplatně převedena hasičská cisterna
Tatra 815 CAS 32. I toto vozidlo však potřebuje ke svému
dalšímu užívání řadu oprav, které zlepší jeho technický
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8. dubna se konal v sokolovně v Borohrádku 3. ročník
Karnevalu pro dospělé. Středobodem tradičního karnevalu
se stala fantazie. K tanci tu totiž hrála skupina s názvem
„Hapaláci“ a fantazií tu hýřili všichni, kteří dali své
důstojnosti vale a oblékli se do kostýmů, aby pobavili
sebe i ostatní.
Zahájení karnevalu se ujala parta masek s názvem „Pouť“,
která pod doprovodem písně Karla Gotta „Přijela pouť“
vplula na parket. Masky byly vypracované k dokonalosti
včetně vlastního kolotoče a střelnice. Nesmím opomenout

ani hlavní hrdiny této skupinky jako postavička „Bohuše“
včetně „Irenky“ a pana kolotočáře. Výborný nápad a
aranžmá této partičky lidé odměnili salvou potlesků.
Další potlesk sklidila například skupina „Chirurgů“ nebo
„Lovci Zikmund a Hanzelka“ a dále pak skupina
„Baroko“. Nepřehlédnutelní byli „Mach a Šebestová“, či
figurky sobíků. Půvabný byl „Hurvínek“, který byl
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ovládaný jako loutka. V tanečním reji se mihla i partička
lehkých žen, proti nim cudné jeptišky, dále pak parta
námořníků a další.
Ve 23. hodin bylo vyhodnocení o nejlepší masku, kdy na
1. místě se umístila skupina „Pouť“, na druhém
„Chirurgové“, na třetím „Baroko“ a na čtvrtém místě
„Lovci Zikmund a Hanzelka“.

knihách. Paní knihovnici Sedlákové děkujeme za čas
strávený s našimi žáky.
Zápis do 1. třídy
Dne 1. dubna 2017 se v prvním možném termínu
uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/2018.
Do školy se dostavili rodiče s 24 dětmi, jeden chlapec byl
omluven z důvodu nemoci.
Vzhledem k počtu odkladů povinné školní docházky do
lavic budoucí 1. třídy usedne 16 žáků.
Rodičům děkujeme za důvěru a dětem přejeme, aby se jim
u nás ve škole líbilo.
Soutěž ve sběru papíru
Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2017 se uskutečnila soutěž ve
sběru papíru.
Výsledky soutěže tříd
1. místo - V. třída - 65,5 kg/žák
2. místo - VI.A - 55,74 kg/žák
3. místo - VI.B - 42,64 kg/žák

I přesto, že nevyhráli všichni účastníci, myslím si, že tento
druh zábavy je od toho, abychom se oprostili od stresu
této doby, uměli si ze sebe udělat legraci. Pro mě byl

každý, kdo se zúčastnil, vítěz.
Jelikož návštěvnost této akce byla nízká, chtěla bych tímto
všem poděkovat za to, že dali volnost své fantazii,
vytvořili krásné masky a přišli se pobavit.
Lenka Kapuciánová

Výsledky soutěže jednotlivců
1. místo - Valentýna K. Urbánková, V. třída - 472 kg
2. místo - Adéla Vacková, IX.B - 462 kg
3. místo - Eliška Zahajská, VII.B - 415 kg
Celkem jsme nasbírali cca 7 600 kg a získali jsme 12 884
Kč. O využití finanční odměny bude spolurozhodovat
školní parlament.
18. ročník pěvecké soutěže Zlatý slavík
Borohrádecké kino patřilo dne 20. dubna 2017 třiceti
čtyřem šikovným zpěvačkám a zpěvákům, kteří vystoupili
před svými spolužáky, učiteli, rodiči a samozřejmě před
odbornou porotou. Během soutěže zazněly písně lidové,
moderní, country skladby i filmové melodie. Porota ve
složení paní Jiroušková, slečna Vošlajerová, pan Cablk a
pan Jehlička neměla jednoduchý úkol, vystupující se
snažili o co nejlepší výkon.
1. kategorie - 1. třída
1. místo - Sofie Kubcová
2. místo - Wendy Malkevičová
3. místo - Týna Semrádová

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek
Návštěvy městské knihovny
Snažíme se vést žáky k četbě, k podpoře rozvoje čtenářské
gramotnosti. I v letošním roce několik tříd prvního a
druhého stupně navštívilo naši městskou knihovnu, kde se
jim věnovala paní Sedláková. Seznámila žáky s provozem
knihovny, ukázala jim jednotlivá oddělení. Žáci si mohli
rovněž vyzkoušet vyhledávání informací o autorech a
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2. kategorie - 2.A, 2.B
1. místo - Pavlína Homolková
2. místo - Karin Enžlová
3. místo - Denisa Lokvencová
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3. kategorie - 3. - 5. třída
1. místo - Eliška Martincová
2. místo Karolína Vojnarová
3. místo - Stanislav Steiger
Děkujeme všem vystupujícím za účast v soutěži a ještě
jednou gratulujeme vítězům!
Iva Přibylová
Nové Hrady
Dne 14. března 2017 jsme navštívili zámek Nové Hrady
v Pardubickém kraji. I když je zámek v zimních měsících
uzavřen, tak nám jeho majitelé umožnili prohlídku. Přímo
paní majitelka nás osobně provedla po zámku. Dozvěděli
jsme se hodně zajímavých informací - například, že tento
zámek je jedna z mála rokokových staveb v naší
republice. Každá místnost v zámku byla okouzlující, ke
každé z nich se váže nějaká vzpomínka paní majitelky. Po
skončení prohlídky jsme měli možnost nahlédnout do
zámecké zahrady, kde se nachází přírodní labyrint. Ten se
nám všem velmi líbil. Z labyrintu jsme se šli podívat na
zelené divadlo, kde se konají v letních měsících hudební
koncerty. Poté jsme se vrátili k autobusu a vydali se
domů. Celá exkurze byla velmi poučná a zajímavá.
Budeme se těšit na další takové. Na závěr bychom chtěli
poděkovat našim učitelům, kteří nám tento výlet umožnili,
tedy panu učiteli Koudelkovi a paní učitelce Vošlajerové.
Zuzana Loufková, Denisa Litenová 8.A

nejméně vhodný okamžik, kterého využil dobře sehraný
hradecký tým, a obhájil tak své prvenství z loňského roku.
Nás už čekal ,,pouze'' pětibodový rozstřel o druhé místo.
Ten jsme nezahájili vůbec dobře a pražští konkurenti brzy
získali náskok 4:1. Pouhý jeden bod soupeře nás dělil od
nechtěného třetího místa. V tento moment naši žáci
předvedli obdivuhodný obrat, zvítězili 5:4 a stali se již
potřetí v řadě vicemistry republiky v kin-ballu.
Velké díky patří Kateřině Kubové, Adéle Dvořákové,
Aléle Vackové, Elišce Malé, Karolíně Patrícii Urbánkové,
Matěji Nyčovi, Jaromírovi Vondruškovi, vicemistrům
České Republiky v kin-ballu.
Ondřej Sitka
Mystery Skype
Třída 6.A zažila dne 10. března netradiční hodinu
angličtiny. Vyzkoušela si totiž tzv. Mystery Skype záhadný videohovor přes Skype.
Žáci se pomocí moderních technologií spojili s vrstevníky
ze zahraničí. Čeští ani zahraniční školáci však netušili, v
jaké části světa se třída, se kterou komunikují, nachází. A
právě co nejrychleji uhádnout, z jaké země žáci pocházejí,
bylo hlavním úkolem.
Videohovoru předcházela příprava a rozdělení úloh. První
dvojice měla za úkol hovor zahájit, druhá odpovídala ano
- ne na otázky zahraničních školáků, další dva žáci
pokládali otázky protější straně. Odpovědi na naše otázky

Sladkohořký úspěch
Po hladkém postupu z krajského finále v kin- ballu v
kategorii starších žáků stála dne 24. 4. 2017 před týmem
Základní školy T. G. Masaryka zkouška náročnější – utkat
se s nejlepšími kin-ballovými družstvy z celé České
republiky a pokusit se konečně vybojovat mistrovský titul.
Žáci tuto událost napjatě očekávali a tvrdě trénovali, aby
ve velké sportovní konkurenci v pražské hale TJ Chodov
obstáli.
Podobně jako v loňském roce náš tým starších žáků
nastoupil proti výběrům z těch největších měst ČR jako
Praha, Brno, Pardubice aj. Turnaj jsme zahájili výhrou a v
podobném duchu jsme i pokračovali. Ze základní skupiny

jsme postoupili z prvního místa. Vítěznou euforii brzy
vystřídala koncentrace na zápas nejdůležitější - finále. Do
rozhodujícího zápasu jsme nastoupili proti Hradci Králové
a Praze. Borohrádecký tým si vybral slabou chvilku v
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zaznamenávaly zapisovatelky, které díky rychlým
spolužákům předávaly informace skupinkám pracujícím s
atlasy a notebooky. Práci třídy zaznamenávala
fotoreportérka.
Žáci nejprve hádali, na jakém kontinentu se daná země
nachází. Následovaly otázky zjišťující, zda zemi omývá
moře či oceán, žije v ní více než určitý počet obyvatel,
nachází se ve stejném časovém pásmu, sousedí s určitými
zeměmi atd. Díky správně kladeným otázkám,
vyhledávání a zpracování informací se postupně zužoval
okruh možných zemí a rychle stoupalo napětí mezi žáky.
Po několika minutách bylo jasné, že obě strany jsou na
správné stopě a odhalení jedné či druhé země je velmi
blízko. Když zahraniční školáci správně určili, že jsme
stát ležící ve střední Evropě sousedící s Německem, bylo
jasné, že spolu s dalšími informacemi může být příští
otázka rozhodující. Čeští žáci naopak například věděli, že
se jedná o velký evropský stát ležící u moře, ve stejném
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časovém pásmu a který je slavný díky jídlu a sportu.
Zahraniční žáci uhádli název naší země jako první. 6.A
však nezůstala pozadu a po prvním neúspěšném tipu přišla
radost díky odhalení Itálie - konkrétně naší partnerské
školy z projektu eTwinning 1 Smile Makes 2
Smiles Scuola Secondaria Statale di I Grado Da VinciNucula z města Terni nedaleko Říma.
Po radosti na obou stranách, vzájemném mávání a ukázce

naší vlajky přišlo na řadu sledování videa o Itálii, jehož
autorem je právě naše partnerská škola. Žáci se dozvěděli
o různých zeměpisných zajímavostech, typickém jídle,
známých osobnostech či světoznámých italských
produktech.
Italská třída měla naopak sledovat naší školou vytvořené
video o České republice, což se bohužel vzhledem k
technickým problémům na italské straně nepodařilo.
Video však uvidí při následující vyučovací hodině.
Po závěrečném kladení otázek, kdy žáci například
porovnávali své rozvrhy hodin, přišlo na řadu rozloučení.
Jak česká, tak italská třída si netradiční hodinu užila a
ráda by si podobné dobrodružství zopakovala.
Žáci se díky Mystery Skype zábavnou formou učí
spolupracovat v týmu, zpracovávat informace,
konstruktivně myslet či smysluplně využívat moderní
technologie. Zároveň se netradičním způsobem dozvídají
informace o cizí zemi a samozřejmě využívají angličtinu v
praxi při komunikaci s vrstevníky ze zahraničí.
Setkání v rámci projektu Erasmus+
Naše škola je koordinátorem mezinárodního projektu
Erasmus+ s názvem Challenge!, který v posledním
dubnovém týdnu pokračoval setkáním studentů a učitelů
z Chorvatska,
Polska,
Portugalska
a
Turecka
v Borohrádku.
Program byl zahájen v aule školy, kde byli zahraniční
hosté přivítání ředitelkou školy Ivou Přibylovou a
starostou města Martinem Moravcem. Následně se žáci
naší školy představili na pódiu v několika vystoupeních –
tanečních, pěveckých či sportovních. Účastníci projektu
se poté seznamovali při zábavných společenských hrách,
soutěži s názvem Poznej naši školu a také při odpoledním
výletu do Hradce Králové, který byl zakončen v zábavním
parku Tongo.
V úterý žáci pracující v mezinárodních týmech vymýšleli,
jak by měla vypadat škola budoucnosti. Své myšlenky
představili ostatním při závěrečné prezentaci, která byla
hodnocena učiteli ze zapojených škol. Týmy, které nás
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potěšily svým zaujetím pro práci, originalitou a také
znalostí angličtiny, soutěžily o ocenění v několika
kategoriích – např. nejlepší nápady, týmová spolupráce či
nejlepší prezentace. Odpoledne byl na programu výlet do
Jičína a Prachovských skal.
Středeční den patřil výletu do Prahy. V duchu našeho
projektu zde na žáky čekala velká výzva – návštěva
Neviditelné výstavy. Malé skupinky strávily hodinu
v absolutní tmě v doprovodu nevidomé osoby. Žáci
poznávali, jak se tito lidé cítí v bytě, v ruchu města či
v lese a rovněž se dozvídali, jak těmto lidem můžeme
pomoci. Seznámení se životem nevidomých bylo pro
všechny velkým zážitkem. Zahraničním hostům jsme dále
i přes nepřízeň počasí ukázali zajímavá místa jako
Václavské náměstí či Karlův most a rovněž jsme
navštívili Muzeum voskových figurín.
Další den opět patřil práci v mezinárodních týmech.
Tentokrát skupinky zakládaly vlastní fiktivní firmu na
výrobu triček, což obnášelo vymýšlení názvu, loga,
sloganu, cílové skupiny a navržení tří různých designů trik
pomocí moderních technologií. Díky paním asistentkám si
každý žák nechal zažehlit jeden z vytvořených návrhů na
bílé tričko. Každý tým pak natočil reklamu na svoji firmu.
Čtvrteční odpoledne pak zahraniční žáci trávili se svými
hostitelskými rodinami – větší skupinky se vydaly na
výlety, bowling, nákupy atd. Učitelé se zúčastnili
konference pořádané MAS nad Orlicí s názvem Cesta ke
škole 21. století, která se konala na Novém zámku
v Kostelci nad Orlicí. Zde jsme si společně prohlédli
prezentace škol z našeho regionu a zhlédli jsme několik
reportáží naší školní televize, které byly promítané v jedné
ze zámeckých komnat. Při následném setkání
projektového týmu v naší škole byla hodnocena dosavadní
spolupráce a bylo plánováno závěrečné červnové setkání
v Chorvatsku. Také jsme hodnotili pracovní verzi
příručky European Teachers in Action, ve které zapojení
učitelé sdílí své náměty a příklady dobré praxe.
Pátek byl věnován prezentacím fiktivních firem na výrobu

triček. I zde nás potěšila týmová práce, kreativita žáků i
vtipně pojaté reklamní spoty. Učitelé opět hodnotili práci
týmů a volili ocenění v různých kategoriích. Žáci a učitelé
dále hodnotili pomocí on-line dotazníků a formuláře toto
setkání, vytvořili plakát se vzkazy a také sportovali
v tělocvičně. Dopolední program ve škole byl zakončen
vyhlašováním ocenění za jednotlivé úkoly a soutěže.
Odpoledne následoval výlet do Litomyšle a celý program
byl zakončen v aule školy při tzv. mezinárodním večeru.
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Z průběhu setkání máme velkou radost. Těší nás, že díky
našemu projektu vznikla nová mezinárodní přátelství,
účastníci si rozšířili své obzory, užili si mnoho zábavy a
zároveň se vzájemně učili a inspirovali. Máme rovněž
radost z toho, že žáci poznali význam znalosti angličtiny a
během tohoto týdne udělali velký pokrok. Velmi
spokojení byli i zahraniční hosté, kterým se u nás moc
líbilo. Moc děkujeme hostitelským rodinám za spolupráci.
Všichni zahraniční žáci udělili hodnocení pobytu
v hostitelských rodinách nejvyšší možnou známku.
Dále děkujeme všem, kteří nás podporovali. Zejména
děkujeme městu Borohrádek, Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, firmě Laga Borohrádek, s.r.o., a
panu Pavlu Zaujecovi.
Michal Přibyl

programu, vše bylo interaktivní formou a děti to náramně
bavilo. Bylo vidět, že někteří mají etiketu „v malíčku“, ale
našlo se i mnoho překvapivých momentů. Každý žák na
závěr obdržel malý dárek. Tento vzdělávací program má
několik pokračování a my už se těšíme na další části.
Velikonoční tvoření
Tato tradiční akce naší školy se uskutečnila v pátek 7.

Církevní základní škola
Škola pod lupou
Velký úspěch slavila naše dvoudenní akce pro širokou
veřejnost „Škola pod lupou“. Každý, kdo přišel, se mohl
podívat pod „učitelskou pokličku“. V úterý 21. března i ve
čtvrtek 23. března v odpoledních hodinách k nám zavítali
dva uznávaní odborníci: Mgr. Jiřina Jarošová – logopedka
a PhDr. Jan Vyhnálek – psycholog. S oběma naše škola
dlouhodobě spolupracuje. Ze zkušenosti s nimi jsme
věděli, že jejich nabídka konzultací a krátké přednášky
pro naše návštěvníky bude zaručeně kvalitní a poutavá.
Kdo chtěl, mohl se podívat na širokou ukázku moderních
učebních pomůcek nebo si zakoupit krásné dětské knížky
z nakladatelství Svojtka. Další odborné učitelské
konzultace probíhaly v kavárničce u kávy, čaje a zákusků.
O děti bylo postaráno ve školní družině. Děkujeme všem
návštěvníkům za dvě krásné odpoledne!
Etiketa a školní řád
Ve čtvrtek 30. března 2017 k nám do školy přijela velmi
charizmatická lektorka Kateřina Kloudová a děti
rozdělené do dvou skupin seznámila se základy etikety.

Dozvěděly se, kdo koho první pozdraví, kdo má přednost
ve dveřích, co dělat v situaci, pokud žák s maminkou
potkají paní učitelku. Zjistily také to, že pokud ženě něco
spadne na zem a v blízkosti je muž, tak žena předmět
nikdy nezvedá. Žáci byli přímo vtaženi do celého
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dubna odpoledne. Do jarně vyzdobené školy přišla
spousta dětí a rodičů přivítat jaro. Na stanovištích si děti
postupně vyrobily kraslice, zápichy zajíčků, slepiček a
kuřátek, ozdobily si vrbovou větvičku, upekly si
velikonoční mazanec a ti šikovnější chlapci si upletli
pomlázku. Rodiče si mohli zakoupit jarní květiny nebo
výrobky zhotovené dětmi a zaměstnanci školy.
Ve všech se probudila velikonoční a hlavně jarní nálada,
ke které nám chybí snad jen trochu víc sluníčka. Už se
všichni těšíme na další společné setkání, vyrábění a
povídání.
Zápis do 1. třídy
Letos proběhl zápis do 1. třídy v jiném časovém období,
než bylo pravidlem. V sobotu 22. dubna přišli do naší
barevně nazdobené školy rodiče se svými dětmi. Tématem
letošního zápisu byly barvy. Takže děti postupně prošly
čtyři barevně odlišená stanoviště, na kterých se zjišťovala
školní zralost.
Děti plnily různé úkoly a tím prokazovaly řečovou
připravenost, hledaly shody a rozdíly, kreslily postavu,
poznávaly písmena, přiřazovaly čísla k prvkům,
poznávaly geometrické tvary, zvířátka, barvy a potvrdily i
zralost pojmů před, za, napravo a nalevo, nahoře,
dole…Poslední zastávka byla sportovní, kde si děti
zacvičily, protáhly se, zaskákaly si a zaházely míčem.
Zápisem postupně prošlo 12 dětí, všechny byly moc
šikovné a prokázaly, že již brzy se jim právem bude říkat
školáci. Za odměnu si „žáčci‘‘ odnesli sáček plný dárečků
a první školní fotografii.
1. září se na všechny moc těšíme a doufáme, že se jim
bude ve škole líbit, dařit a poznají spoustu nových
kamarádů.
Matematika nás baví
V březnu žáci naší školy dosáhli významných úspěchů v
matematických soutěžích:
Matematický klokan
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Tato mezinárodní soutěž vznikla v Austrálii a dnes
probíhá v mnoha zemích světa. Česká republika se k nim
připojila poprvé v roce 1995 a v posledních letech se jí
účastní více než 300 000 žáků.
Soutěž je rozdělena do 6-ti kategorií. My jsme se
zúčastnili kategorie „Klokánek“ - 4. - 5. třída.
Umístění Šimona Trávníčka ze 4. třídy nás velmi
potěšilo. V našem okrese obsadil krásné 1. - 2. místo,
Lucie Hermanová z 5. třídy nám také udělala radost –
obsadila v okresním kole 3. - 4. místo
Pangea
Matematická soutěž Pangea přináší žákům různorodé
matematické úkoly, jejichž řešení je vybízí
k pečlivé práci a k podávání co nejlepších osobních
výkonů. Žáci se prostřednictvím soutěže seznamují i s
nestandardními úlohami a nabízí jim nové zkušenosti v
oblasti matematiky.
V tomto roce proběhl 3. ročník této soutěže a zde jsme
opět získali krásné umístění žáka 4. třídy Šimona
Trávníčka. V našem kraji se soutěže zúčastnilo 121
řešitelů a Šimon obsadil 4. místo. Úspěšným
matematikům blahopřejeme a jsme rádi, že se zapojují do
těchto matematických soutěží. Svými umístěními nám
dělají radost a vzorně reprezentují naší školu.
Konference Cesta ke škole 21. Století
Zúčastnili jsme se dvoudenní konference Cesta ke škole
21. století, kterou pořádala Místní akční skupina Nad
Orlicí ve dnech 26. – 27. Dubna 2017 v prostorách
Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Naše škola zde měla
prezentaci své činnosti, výstavu linorytů a výkresů.
Uvítali jsme také možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí
s mnoha oborníky na spoustu zajímavých témat. Celá akce
působila velmi profesionálním dojmem, který podtrhovalo
elegantní a krásné prostředí zámku a velmi milý
organizační tým.
CZŠ Borohrádek

zvykem, dokázal všem přítomným účastníkům svoji
dobrou fyzickou kondici a udělal dřep na jedné noze.
Samozřejmě popřál závodníkům hodně sportovních
úspěchů a pěkné boje.
Závodníci si slova starosty vzali k srdci a na žíněnce

sváděli pěkná sportovní utkání a žádný soupeř druhému
nic zadarmo nedaroval, a tak trenéři mohli být s výsledky
svých svěřenců spokojeni.
Zlatou medaili si z tohoto turnaje odvezli HUJA Lukáš,
BÍLEK Jaroslav, HLOUŠEK Erik, UHNAVÝ Adam,
KREJČÍK Vojtěch, VLKOVÁ Veronika a KUBOVÁ
Kateřina. Stříbrnou medaili si na krk pověsili SEDLÁK
Petr, HLOUŠEK Dominik a KONUŠÍKOVÁ Simona a
bronz vybojoval ŠKOP Filip.
Protože na tomto turnaji bylo i plno rodičů, tak se mladí
závodníci mohli i jim pochlubit, co vše se na tréninku již
naučili. Odměnou pro všechny byl zisk poháru za první
místo v soutěži družstev a jako cena pro vítěze byl velký
dort, který zápasníci na místě hned snědli.
Zápasníci se zúčastnili velkého mezinárodního turnaje
V sobotu 25.3.2017 se kvarteto borohrádeckých zápasníků
zúčastnilo mezinárodního turnaje – Velká cena města

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Zápasníci vybojovali pohár starosty
Borohrádečtí zápasníci odjeli v sobotu 18.3.2017 na 4.
ročník - O pohár starosty města Rtyně v Podkrkonoší.
Jednalo se o přebor Východočeské župy pro Sokolské i
ostatní oddíly zápasu.
Jedenáctičlenná výprava mladých závodníků se při cestě
do dějiště turnaje nejenom kochala krajinou kolem
Náchoda a přehrady Rozkoš a asi naposledy letos viděla i
padající sníh, ale trenéři závodníky upozornili i na rodný
dům spisovatelky Boženy Němcově, a tak v autě došlo na
malý test z literatury, kdo něco četl od této naší
spisovatelky anebo kdo zná její nějakou pohádku.
Po vážení závodníků a rozlosování soutěže došlo k
slavnostnímu zahájení turnaje. Toho se ujal starosta města
Rtyně v Podkrkonoší a tradičně, jak již je na tomto turnaji
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Hodonína. Na čtyřech žíněnkách svádělo své boje 237
zápasníků z 28 oddílů a z 8 států.
V této silné mezinárodní konkurenci si naši mladí
závodníci počínali v rámci svých možností a rozhodně
ostudu neudělali. Dokonce v nejlehčí váhové kategorii do
22 kg vybojoval HLOUŠEK Erik v konkurenci 11
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závodníků pěkné třetí místo. Těsně pod stupni vítězů
skončil na pátém místě (předávali se dvě bronzové
medaile) v konkurenci 16. závodníků jeho bratr
HLOUŠEK Dominik startující ve váze 31 kg. Shodně na
9 místě se umístili ve váze 25 kg HEMELÍK Tomáš v
konkurenci 13 závodníků a ŠKOP Filip startující ve váze
28 kg, který měl ve své kategorii 12 soupeřů.
Nyní se zápasníci na tréninku budou připravovat na
borohrádecký turnaj, který se bude konat v sokolovně
29.4.2017.

sobotu 29.4.2017 a na kterou se všichni místní zápasníci
na tréninku budou intenzivně připravovat.
Dvě třetiny závodníků získaly medaile
Součástí oslav k 55. výročí založení zápasnického oddílu
v Borohrádku bylo uspořádání již tradičního turnaje –
Velká cena města Borohrádek v zápase řecko – římském a
ve volném stylu.
Do borohrádecké sokolovny se sjelo 126 závodníků ze 17
oddílů, aby na třech žíněnkách vybojovali svá utkání. Při
slavnostním zahájení soutěže popřál pan starosta města

U zápasníků už začaly Velikonoce
V sobotu na „Aprýla“ odcestovala výprava 8 zápasníků
z Borohrádku na turnaj do Krásné Lípy. Jednalo se o
Velikonoční turnaj, na který se sjelo 97 závodníků z 11
oddílů. Pod Šluknovským výběžkem se bojovalo na dvou
žíněnkách a šestice borohrádeckých zápasníků se dostala

na „pódium“ a zbývající dva na rozšířené „pódium“
Bratři HLOUŠKOVÉ na tomto turnaji měli 100%
úspěšnost a jak Erik ve váze do 22 kg, tak i Dominik ve
váze 31 kg získali zlatou medaili. Stříbro vybojovali ve
váze do 27 kg HEMELÍK Vojtěch a ve váze 28 kg ŠKOP
Filip. O bronzovou medaili se postarali v nejlehčí váhové

kategorii do 20 kg SEDLÁK Petr a pro Borohrádek
v nejtěžší kategorii do 35 kg KREJČÍK Vojtěch.
„Bramborovou“ medaili za 4. místo vyzápasil ve váze 25
kg HEMELÍK Tomáš a 5. místo ve stejné váze obsadil
BÍLEK Jaroslav.
Tento turnaj byl poslední přípravou na blížící se domácí
Velkou cenu, která proběhne v borohrádecké sokolovně v
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Mgr. Martin MORAVEC všem závodníkům hodně
sportovních úspěchů a všem přítomným hezké sportovní
zážitky. Při tomto úvodním ceremoniálu zazněla i slova
díků pro všechny, kteří se zasloužili o uspořádání tohoto
turnaje a to jak pro pořadatele, tak hlavně poděkování pro
všechny sponzory, kteří pomohli jak po finanční, tak i
materiální stránce.
Na již zmíněných třech žíněnkách startovalo 15 domácích
závodníků, kteří chtěli svým rodičům a známým předvést
své sportovní umění.
Deseti z nich se podařilo vybojovat medaili. O tu
nejcennější, zlatou, se postarali ve váze do 28 kg ŠKOP
Filip, ve váze 35 kg KREJČÍK Vojtěch, do 39 kg
ADÁMEK Robert, ve váze 56 kg SEMRÁDOVÁ Elen a
ve váze do 70 kg KUBOVÁ Kateřina. Stříbrnou medaili
vybojoval v nejlehčí váhové kategorii do 20 kg SEDLÁK
Petr, ve váze 22 kg HLOUŠEK Erik, ve váze do 31 kg
UHNAVÝ Adam a ve váze 52 kg RAKOVÁ Pavla.
Třetím místem a tím pádem bronzem ukončil výčet
medailových úspěchů ve váze 25 kg HEMELÍK Tomáš.
Těsně pod stupni vítězů stanuli ve váze 25 kg HUJA
Lukáš, který obsadil 4. místo a BÍLEK Jaroslav, který
skončil na 5. místě. Ve váze do 31 kg z důvodu zranění se
umístil HLOUŠEK Dominik. 9. příčka zbyla pro
HEMELÍKA Vojtěcha ve váze 28 kg a 10. místo obsadil
HEJNÝ Martin ve váze 52 kg.
Velkého úspěchu dosáhli domácí závodníci v soutěži
družstev, když vybojovali pohár za 3. místo.
Teď bude následovat krátký odpočinek z důvodu pálení
čarodějnic a oslav Svátků práce a hned následující středu
se domácí závodníci vrhnou na další tvrdou a poctivu
sportovní přípravu na další zápasnický turnaj.
Radek Hemelík
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