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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 4. 5. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Darovací smlouvu mezi městem Borohrádek jako
dárcem a Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, jako
obdarovaným, ve věci nově zbudovaného kolejového
pole vloženého náhradou za výhybku č. B1 v délce 83 m
v žkm 14,927 – 15,010 celostátní dráhy Choceň –
Týniště nad Orlicí, na pozemku p.č. 975/12 v k.ú.
Borohrádek, v rámci stavby: „Odstranění vlečky ŽPSV
Borohrádek“, a postupuje její projednání zastupitelstvu
města s doporučením schválit.
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-122006429/SOSB/VB/004 Zařízení distribuční soustavy –
zemní kabelové vedení VN na pozemcích města p.č.
910/1, 578/7, 584/2 a 583 v k.ú. Borohrádek, a
postupuje projednání této smlouvy zastupitelstvu města
s doporučením schválit.
Schvaluje
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a manželi R. a
H. V. 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.
▪ Návštěvní řád a Provozní řád pro dětské hřiště
v Čechově ulici, u mateřské školy a v parku u MěÚ.
▪ Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 229/8 trvalý travní
porost o výměře 6 m2 v k.ú. Borohrádek s paní Sabinou
Čermákovou, Boženy Němcové 318, Borohrádek, IČO
88174450, na dobu určitou od 1.6.2017 do 31.8.2017 za
nájemné ve výši 140 Kč/měsíc.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 956/1 o výměře 60
m2 v k.ú. Borohrádek.
▪ Cenovou nabídka na opravy místních komunikací
společností Swietelsky stavební s. r. o., Týniště nad
Orlicí, IČ: 48035599 v upravené celkové výši
261.607,08 Kč bez DPH.
▪ Předloženou cenovou nabídku na pronájem přístrojů na
vysoušení objektu v areálu bývalé ŽPSV společností
DRY*STAR.
▪ Smlouvu o dílo na opravu střechy budovy v majetku
města Kout čp. 562, se zhotovitelem Petr Semrád,
Bělidlo 108, Borohrádek v ceně za dílo 23.024 Kč.
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▪ Žádost kulečníkového oddílu „Prošťouch“ Borohrádek o
povolení užití znaku města Borohrádek na závodní
trička.
Výtah z usnesení rady ze dne 25. 5. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Analýza rizik staré ekologické zátěže na lokalitě
bývalého průmyslového areálu spol. ŽPSV ve městě
Borohrádek a postupuje její projednání ZM.
Schvaluje
▪ Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Borohrádek jako budoucím prodávajícím a panem L.Č.
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.
▪ RO č. 4 dotace od úřadu práce ve výši 162.291 Kč na
veřejně prospěšné práce.
▪ Návrh smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 956/1 ostatní
plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Borohrádek s Ivo
Nedvídkem, 5. května 584, Borohrádek, IČO 45593434,
na dobu určitou od 26.5.2017 do 25.9.2017 za nájemné
ve výši 1.400 Kč/měsíc.
▪ Komisi pro posouzení žádostí na obsazení pracovního
místa – mistr střediska údržby ve složení, předseda Zdeněk Cablk, členové - Milan Maček, Dagmar
Špinarová.
▪ Nabídku společnosti Diakonie Broumov, sociální
družstvo, Husova 319, Velká Ves, IČ: 49289977, k
zapojení se do projektu na umístění 3 ks kontejnerů na
použité ošacení, boty a další textilní výrobky ve městě a
pověřuje tajemníka vést jednání o jejich umístění.
▪ Předložený návrh smlouvy na pojištění členů sboru
dobrovolných
hasičů
pojistitelem
Kooperativa
pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha 8, Č: 47116617.
▪ Navýšení počtu žáků v Mateřské škole Borohrádek, p.o.,
Husova 530, Borohrádek o tři žáky na celou mateřskou
školu.
Výtah z usnesení rady ze dne 7. 6. 2017
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Situaci s regulačními prvky a doporučeními pro
výstavbu RD v lokalitě Západní louka, užívání místních
komunikací při výstavbě RD.
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Bere na vědomí a postupuje k projednání ZM
▪ Žádost na odkoupení pozemku p.č. st. 578 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 210 m², jehož součástí je
budova bez čísla popisného - trafostanice, zapsaných na
listu vlastnictví LV č. 10001 pro obec Borohrádek, k.ú.
Borohrádek, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou,
včetně
kabelových
rozvodů
k jednotlivým
elektroměrovým rozvaděčům a postupuje ji k projednání
ZM.
Schvaluje
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 987/8 v k.ú.
Borohrádek o výměře 150 m2.
▪ Předloženou žádost o zplnomocnění zástupkyně
ředitelky školy T. G. Masaryka Borohrádek Mgr.
Zdeňky Danielové k podepisování případných dohod o
provedení práce ředitelky školy.
▪ RO č. 5 dotaci od úřadu práce ve výši 161.090 Kč na
veřejně prospěšné práce a úpravu příjmů ve výši 73.453
Kč.
▪ Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 917/1 zapsaném
na listu vlastnictví LV č. 10001 pro obec Borohrádek,
k.ú. Borohrádek, u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
v Rychnově nad Kněžnou mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59, 500 04
Hradec Králové a městem Borohrádek za účelem stavby
chodníku v Havlíčkově ulici - I. úsek a pověřuje starostu
jejím podpisem.
▪ Geodetické zaměření hranice areálu firmy AD Mach
s.r.o. (bývalý areál pily) v linii stávajícího oplocení a
pozemků města (bývalá louka Malijovských) za účelem
vypracování návrhu majetkového vyrovnání.
▪ Předloženou smlouvu č. SAAS – 1/2017 o poskytnutí
softwarových služeb – systém Tritius, Příloha č. 1 ke
smlouvě č. SAAS – 1/2017 ve znění jejích příloh Specifikace služby Tritius
a pověřuje starostu
podpisem.
▪ Žádost k Úřadu práce o organizování veřejné služby dle
§ 18a zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
a pověřuje starostu podpisem.
▪ Oplocení víceúčelového hřiště a souhlasí s jeho
uzavíráním správcem sportovišť.
▪ Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu
KHK č. 17RRD12-0013 na účel Rozšíření řidičského
oprávnění ze skupiny „B“ na skupinu „C“.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení
spoluobčané,
borohrádeckého Zpravodaje.

čtenáři

Dovolte mi, abych Vás v krátkosti
seznámil
s těmi
nejdůležitějšími
událostmi, které se nyní dějí a řeší v
našem městě…
□
Po období jednoho roku jsem
psal do Zpravodaje příspěvky týkající
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se vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě
Západní louka. Vše jednou začíná a jednou končí. Dne 30.
6. 2017 předal zhotovitel - společnost MADOS MT s.r.o.

Lupenice dokončenou stavbu bez zjevných vad a
nedodělků včetně všech potřebných podkladů ke
kolaudacím. Zastupitelé města na svém jednání č.18/2017
schválili vzor kupní smlouvy na prodej stavebních
pozemků, která se bude uzavírat s budoucími majiteli
v souladu se smlouvami o smlouvách budoucích kupních.
□
Město Borohrádek hledá zájemce o pronájem
nebytových prostor v budově zdravotního střediska
Borohrádek za účelem poskytování zdravotních nebo
rehabilitačních služeb. Nebytové prostory se nacházejí v I.
NP na adrese Kout 566, 517 24 Borohrádek. Celková
výměra činí 71,10 m² a zahrnuje ordinaci, čekárnu a
sociální zařízení pro pacienty a lékaře. Předpokládaný
počátek pronájmu je září 2017. Bližší informace podá na
MěÚ Borohrádek tajemník pan Zdeněk Cablk. Občané
nemusí mít obavu z odchodu některého z lékařů z našeho
města. Pouze paní MUDr. Helena Štefanová bude
provozovat svou ordinaci v nových prostorech
nacházejících se na náměstí v Borohrádku.
□
Stavební práce v ulici Havlíčkova v rámci
rekonstrukce silnice II/305 jsou v plném proudu. Souběh
prací několika firem a jejich objem přináší pro místní
obyvatele řadu nepříjemných omezení v podobě
zvýšeného hluku, prachu a mnohdy i neoprávněných
vjezdů motorových vozidel. I přes opakované urgence
města Borohrádek na Policii ČR a namátkové výjezdy
hlídek nedochází k výraznému zlepšení tohoto stavu.
Omlouváme se. Věříme však, že na základě zjištění
z kontrolních dnů stavby je harmonogram prací firmou
EUROVIA CS, a.s. plněn a stavba směřuje zdárně ke
konci. Silnice by tak měla být otevřena ve zkušebním
provozu dle termínu uvedeném v projektové dokumentaci
tj. dne 24. 7. 2017. V prvním úseku rekonstrukce od
Ždáru n. O. po firmu Wotan Forest, již byla v sobotu 24.
6. 2017 položena finální obrusná vrstva asfaltového
povrchu. V intravilánu města pokračuje pokládka
silničních obrub a vsakovacích drenážních trativodů.
Občanům z dotčených ulic je i nadále umožněno parkovat
na louce pod pilou. Co se týče veřejného osvětlení a
chodníků, schválilo zastupitelstvo města na svém jednání
č.18/2017 Smlouvu o dílo č. 2017/47 E s firmou MATEX
HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové na stavbu:
„Borohrádek, Havlíčkova ulice – veřejné osvětlení,
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chodníky“. Tato firma realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v
ulici Havlíčkova a přilehlých ulicích přeložku vrchního
vedení NN. Město bude v souběhu s těmito pracemi
realizovat výměnu veřejného osvětlení s využitím přílože

kabelů veřejného osvětlení, včetně přechodů přes
rekonstruovanou
silnici
II/305.
Zároveň
byla
zastupitelstvem města schválena následná rekonstrukce
povrchů chodníků ze zámkové dlažby namísto uvedení do
původního stavu, a to za chodníky v ulici Havlíčkova
oboustranně v rozsahu od ulice Jana Žižky po náměstí a
za chodníky ve dvou bočních ulicích – Purkyňova a část
Dvořákovy, kde zpětná obnova povrchů (dožilé betonové
desky a dlažba 50x50 cm) by byla neekonomická.
V ostatních dotčených ulicích budou povrchy prozatím
uvedeny do původního stavu pokládkou živičných vrstev.
□
Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání
č.18/2017 Smlouvu o dílo s firmou Energomontáže
Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou na akci: „Realizace obnovy veřejného osvětlení
v místní části Šachov“. Tato firma začala dne 20. 6. 2017
realizovat pro společnost ČEZ Distribuce a.s. přeložku
vrchního vedení NN. Pro město bude tato společnost
v souběhu s těmito pracemi realizovat obnovu veřejného
osvětlení, jelikož stávající veřejné osvětlení je vedeno na
sloupech ČEZu a ty budou demontovány. Zároveň byla
zastupitelstvem města schválena i následná rekonstrukce
povrchů většiny chodníků ze zámkové dlažby místo
uvedení do původního stavu.
□
V ulicích Jiřího z Poděbrad, Boženy Němcové a

Švermova byly provedeny opravy a rekonstrukce částí
chodníků a komunikací. V těchto dílčích opravách
bychom rádi pokračovali i nadále až do možností čerpání
schváleného rozpočtu města. Smutné je, že míst, které by
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si zasloužily opravu či úplnou rekonstrukci bohužel
přibývá. I dnes máme ještě ve městě ulice a chodníky,
které nemají ani zpevněné povrchy. Je potřeba i v dalších
letech alokovat dostatečný objem peněz na to, aby se
postupně tento neutěšený stav začal zlepšovat.
□
V areálu bývalého závodu ŽPSV byly zahájeny
práce a činnosti ke stanovení možného znečištění či staré
ekologické zátěže. Byly provedeny geofyzikální a
plynometrické průzkumy, na jejichž základě byly
navrženy pozice pro sondy a monitorované vrty. Analýzu
rizik provádí společnost AECOM CZ s.r.o., Trojská 92,
171 00 Praha 7.
□
Mnoho občanů se dotazuje, zda se i v letošním
roce uskuteční v našem městě Sportovní hry seniorů
Královehradeckého kraje. Odpovídám tak, že i přes určité
překážky pevně věřím a doufám, že ano. Původní termín
konání byl stanoven na 7. 6. 2017. Avšak z důvodů
schvalovacího procesu žádosti o dotaci se organizační
výbor rozhodl, že změní termín pořádání na 14. 9. 2017.
Jsem přesvědčen, že se vše podaří zorganizovat a připravit
tak, aby jubilejní V. ročník byl ještě lepší než ten loňský.
Děkuji všem členům organizací a spolků, kteří nám i
v letošním roce přislíbili svou pomoc. Bez jejich práce a
podpory by se nikdy tak velká akce nemohla pořádat.
Opět očekáváme téměř 400 seniorských sportovců
z celého kraje. Přijďte podpořit a fandit reprezentantům
našeho města.
□
Město Borohrádek chce i nadále pokračovat ve
zlepšování třídění komunálních odpadů. Občané, kteří
mají zaplacen poplatek za odpady, si mohou od 17. 7.
2017 v úředních hodinách na Městském úřadě v
Borohrádku vyzvednout zdarma sadu třídících tašek.

Jedna sada je určena pro jednu domácnost. Tašky lze
používat buď jednotlivě, nebo lze sadu slepit přes suchý
zip. Pořízení třídících tašek bylo spolufinancováno z
projektu společnosti EKO-KOM a.s. a z rozpočtu města
Borohrádek. V případě, že poptávka občanů předčí
nabídku (prozatím bylo zakoupeno 200 sad), bude
následovat další projekt.
□
Děkuji všem pořadatelům, organizátorům,
účinkujícím a návštěvníkům kulturních akcí – „Dětský
den a májové odpoledne“ a „Módní přehlídka 2017“.
Tolik očekávaný letní čas je tady a s ním přichází i doba
zasloužených dovolených a školních prázdnin. Přeji Vám
všem příjemně strávené chvíle odpočinku a dětem hezké a
slunečné prázdniny…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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Informační servis městského úřadu
Dětský den a Májové odpoledne 2017 v Borohrádku
Dětský den a Májové odpoledne, je již třináctým rokem
nejvýznamnější
kulturní
akcí
pořádanou
městem Borohrádek. Pro tento letošní kulturní svátek byl
předurčen 27. květen. Obvyklá obava pořadatelů z toho,
jak bude, s blížícím se datem mizela a předpověď počasí
na sobotu byla jak na objednávku. Dopolední program
zahájily rybářské závody „O pohár starosty města“ na
vodní nádrži Zámlýní. Organizačně je zajišťovala místní

organizace Českého rybářského svazu Borohrádek.
Zúčastnilo se 30 závodníků. Úderem půl desáté
odstartoval moderátor Honza Dušek na fotbalovém hřišti
dopolední část programu pro děti a mládež. Byly
připraveny zajímavé pouťové atrakce a bohatý stánkový
prodej. Členky České asociace Sport pro všechny,
odstartovaly sportovní soutěže pro děti. Současně

probíhala ukázka činnosti Policie ČR a své dovednosti ze
zájmové činnosti předvedli žáci ZŠ TGM Borohrádek a
CZŠ Borohrádek.
Následovalo všemi očekávané
vystoupení skupiny MAXÍCI, kteří svými písničkami
pobavili nejen malé diváky. Dopolední program ukončila
svou ukázkou Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Borohrádek.
Následoval čas oběda, na který bylo možno zajít do
restaurace Sport, kde byly připravovány speciality z grilu
a udírny nebo do restaurace Na náměstí na zvěřinové
menu.
Odpolední program odstartovaly ve 14.oo hodin
mažoretky Týnky ze ZUŠ Týniště nad Orlicí a následně
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Mladý týnišťský big band se svými sólisty. Ten vystřídal
revival skupiny Smokie s hity provázející již dvě generace
posluchačů.
Pak už se chopil mikrofonu známý komik Luděk Sobota
s Adrianou Sobotovou a Beou Albrecht a nezapřel svůj
nezaměnitelný způsob humoru, zazněl i rychlík z Opavy.
Své dovednosti v krátkém vstupu předvedli žáci ZŠ TGM
Borohrádek ukázkou aerobiku a párové akrobacie.

Přibývající počet diváků před podiem dával tušit, že se
očekává něco velkého a to nastalo krátce po osmnácté
hodině. Podium, ale hlavně parket plný fanynek všech
věkových kategorií, ovládl Petr Kolář s doprovodnou

kapelou. Hudební gejzír jeho největších hitů a následná
autogramiáda byla asi tím největším magnetem tohoto
dne.
Před nástupem poslední hudební formace Olympic
Revival Band se předvedly v tanečním vystoupení členky
Školy moderního tance SMOT z Týniště nad Orlicí.
Když se hřiště ponořilo do tmy, přišel čas pro trojici
tanečníků Firelovers, kteří představili žonglování s ohněm
a laserovou show. Na úplný závěr celodenního programu
pro ty, kteří vydrželi až do samého konce, odehrál svou
druhou polovinu koncertu Olympic RB.
Shrnuto podtrženo, toto byla tečka za vydařeným dnem
plným dobré zábavy pro všechny, kdo se rádi nechávají
bavit.
Nezbývá tedy, než poděkovat účinkujícím, pořadatelům,
zvukařům, fotografům, štábu školní televize, pracovníkům
technických služeb a všem, kteří se na organizaci dne
podíleli. Zvláštní poděkování patří panu Patriku Hůjovi a
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jeho týmu za lahodné palačinky, které v počtu cca 1350 ks
rozdával bezplatně přítomným jako na běžícím pásu. A
v neposlední řadě moc děkujeme divákům za jejich účast
a podporu a v tuto chvíli už můžeme říci, velmi vydařené
akce.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Knihovna Borohrádek
Pasování prvňáčků
Dne 13. června 2017 na své cestě královstvím navštívili
král Martin a královna Anna borohrádecké prvňáčky, aby

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
15.07. MDDr. Vodová Jana
poliklinika, Pulická 99, Dobruška

494 622 114

16.07. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

494 323 958

22.07. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
23.07. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

29.07. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145

494 596 174

30.07. MUDr. Nentvichová Eva
K.Michle 942, Dobruška

494 623 775

05.08. MUDr. Malátková Ludmila
494 515 696
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn.
06.08. MDDr. Faltisová Kristýna
Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

12.08. MDDr. Motyčka Martin
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou

775 224 093

13.08. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno

494 621665

19.08. MDDr. Olivíková Petra
Záhumenská 445, České Meziříčí

734 324 600

20.08. MDDr. Pavlová Simona
494 595 292
zdr. středisko Rokytnice v Orl.horách 457
26.08. MDDr. Petrák Tomáš
494 541 757
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
27.08. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
02.09. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orlicí

si poslechli, jak zvládli písmenka a přečetli krátký text. V
obřadní síni městského úřadu 35 prvňáčků ze ZŠ a
Církevní školy Borohrádek předvedli panu králi a
královně, zda se naučili číst. Poté královna Anna
přečetla slavnostní slib malého čtenáře. Pak každý
prvňáček poklekl před krále a řekl „SLIBUJI“, načež jej
král Martin pasoval královským žezlem na čtenáře. Jako
vzpomínku na tento den, dostali malí čtenáři v upomínku
Pamětní list a svou první záložku do knížky.
Knižní novinky
Keleová-Vasilková T.
Markvart Jiří
Hnízdil Jan
Kolbaba Jiří
kolektiv autorů
Soukupová Petra
Paterson James
Nešpor Karel
Devátá Ivanka
Formánek Josef
Bednářová Lenka
Myracleová Lauren
neznámý
neznámý

Okénko do snů
Pražská buzna
Mým marodům
Šest kontinentů-Příběhy z cest
Dvě století na české železnici
Pod sněhem
Patnáctý skandál
Kudy do pohody
Mezi nebem a peklem
Létající jaguár
Háčkování
Dvanáct
Ledové království-Polární záře
Ledové království-Pohádky z
Arendelle od Anny a Elsy
Kouzelné křeslo
Ztracený aeroplán
Malované čtení
Samohlásky na výletě
Kouzelnický svět J. K.
Rowlingové:Filmová magie
Obrázkové čtení-Ve škole
od jara do léta

09.09. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

Blytonová Enid
Valach Pavel
Havel Jiří
Kopcová Gabriela
Revensonová Jody

10.09. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice

494 322 706

Lipusová Radana

16.09. MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

603 933 466

Výpůjční doba každé pondělí
každý čtvrtek

17.09. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

03.09. MUDr. Pokorná Jaroslava
494 515 697
poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou
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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
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Český rybářský svaz Borohrádek
Dětské rybářské závody na Orbanské zátoce
V sobotu 6. 5. 2017 se v krásném prostředí Orbanské
zátoky v Malé Čermné, uskutečnil již 18. ročník
dětských rybářských závodů. Na závody dorazilo 51

dívek a chlapců. A že rybářský sport již není doménou
chlapců, dokázala děvčata, která obsadila hned první
tři místa. Vítězkou celého klání se stala Nela
Henychová z Kláštera nad Dědinou a se ziskem 749
bodů porazila v pořadí druhou Sedlákovou Adélku z
Borohrádku (680 bodů). Třetí skončila loňská vítězka
Natálka Čejková z Čermné (545 bodů). Největší
ulovenou rybou byl Cejn 55 cm velký a zdolala ho
Natálka Čejková. Poděkování patří za perfektně
připravenou soutěž pořadatelům z MO ČRS Borohrádek a
obci Čermná nad Orlicí.
Děkujeme všem sponzorům za finanční a věcné dary a u
19. ročníku přeji Petrův Zdar.
Za MO ČRS Borohrádek Zdeněk Hemelík
Rybářské závody o pohár starosty města Borohrádek
V rámci májových oslav v Borohrádku proběhly také již
tradiční rybářské závody ,,O pohár starosty města" kterých
se zúčastnilo 26 závodníků a to jak mužů, tak i žen. Počasí
bylo krásné slunečné, pitný režim a něco dobrého na zub
zajištoval pan Antonín Čermák s pomocníky. Za to mu
patří velké poděkování.

Na prvních třech místech se umístili tito závodníci:
1. místo Luděk Černý ml.
2. místo Jan Panchartek st.
3. místo Karel Moravec
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Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
zúčastněným a těším se v příštím roce na další ročník
těchto rybářských závodů konaných v Borohrádku na
písníku Zámlýní.
předseda ČRS MO Borohrádek z.s.
Dětské rybářské závody BENZINA CUP 2017
Za horkého slunečného počasí se dne 14. 6. 2017
uskutečnil další ročník rybářských závodů s pracovním
názvem „Benzina cup 2017“. Závody jsou pořádány vždy
před koncem školního roku pro děti, které navštěvují
rybářský kroužek při Církevní základní škole Borohrádek.
Po losování míst se okolo rybníčku u benzínové stanice
rozprchlo 12 dětských závodníků, kteří se snažili ulovit co
největší počet ryb. Každý úlovek byl řádně změřen a
zapsán. Systém bodování byl takový, že co ulovený 1
centimetr ryby, to 1 bod. Celkem bylo uloveno 23 kusů
ryb, převážně plotic, cejnů a karasů. A kdo „proměnil“
nejvíce záběrů v ulovené ryby, kdo stanul na metách
nejvyšších…?
1. místo: Radek Sazima – 133 bodů
2. místo: Marek Sazima – 51 bodů

3. místo: Natálie Skupinová – 46 bodů
4. místo: Jakub Pavlíček – 31 bodů
5. místo: Adam Pavlíček – 27 bodů
Děkuji výboru MO ČRS Borohrádek a panu Luďku
Černému ml. za podporu kroužku a zajištění hodnotných
cen. Děkuji také všem přítomným dospělým za pomoc a
přátelskou spolupráci.
Všem dětem přeji pěkné a slunečné prázdniny…
Tak zase za rok: „Petrův zdar“!
vedoucí rybářského kroužku – Mgr. Martin Moravec
Dětské rybářské závody v Ostřetíně Rybník „Pirčák“
Závody se uskutečnily v sobotu 3. června 2017.
Celková účast dětí – 24
Z toho lovilo v kategorii mladších – 10 dětí
v kategorii starších – 6 dětí
V kategorii mladších bylo vyloveno celkem 1 421 cm ryb,
tj. 67 kusů.
Největší rybu v kategorii mladších 34 cm ulovila Natálie
Špačková.
V kategorii starších bylo vyloveno celkem 1 272 cm ryb,
tj. 52 kusů.
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Největší rybu v kategorii starších 30 cm ulovil Matěj
Hubáček.
Celkem bylo vyloveno 119 kusů ryb o celkové délce
2 693 cm.
Nejúspěšnější rybáři v kategorii mladších:
1. Jakub Jelínek
332 cm
2. Jakub Dytrt
215 cm
3. František Markl
203 cm
4. Natálie Špačková
192 cm

Nejúspěšnější rybáři v kategorii starších:
1. Tomáš Motyčka
614 cm
2. Matěj Hubáček
218 cm
3. Linda Holubová
186 cm
4. Jiří Provazník
170 cm

Odměna pro Nikolu Trojanovou za lovení želvy.
Všem organizátorům patří velké „Děkujeme“.
Za ČRS MO Borohrádek z.s. předseda Miloslav Bureš

Myslivecký spolek Borohrádek
ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI – myslivecký den
Měsíc červen je více než půl století oslavován jako měsíc
myslivosti a ochrany přírody. V naší krajině se v tento čas
vyskytuje velké množství mláďat, a to nejen myslivecky
obhospodařovaných druhů, ale také dalších volně žijících
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živočichů. Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé
zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny
našich pěvců. Právě mladá zvěř je v tomto čase nejvíce
vystavena predačnímu tlaku a působení negativních

antropických vlivů. Proto se snažíme zaměřit svoji činnost
na ochranu nových životů, pečujeme o klid v přírodě,
bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní
prostředí zvěře. Myslíme na dostatečné zabezpečení krmiv
na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale
především kvalita a rozmanitý sortiment krmiv…
Již několik let v měsíci červnu pořádá náš myslivecký
spolek k utužení kolektivu společenskou akci s názvem
„Myslivecký den“. Ne jinak tomu bylo i v sobotu 10.
června 2017. Vše začalo již tradičně na rychnovské
střelnici, kde nás ve 13 hodin přivítal správce a náš člen v
jedné osobě pan Ing. Otakar Šrámek. Po poučení o
bezpečném zacházení se zbraněmi, vysvětlení pravidel a
rychlém rozlosování jsme začali soutěžit v brokových
disciplínách střelby na asfaltové terče = skeet a trap. V
každé jsme se pak snažili svými výstřely trefit 20 terčů
(asfaltových holubů). I když nám počasí letos moc nepřálo
a dvakrát nás vyhnala bouřka, proběhly závody bez
větších problémů a v kamarádském duchu.
Po ukončení závodů jsme se přesunuli do hasičské Boudy
v Čermné nad Orlicí, kde na nás čekalo bohaté
občerstvení, a tak mohlo započít příjemné přátelské
posezení s hosty a rodinnými příslušníky. Následovalo
vyhlášení výsledků, předání diplomů a drobných cen.
Družná, pohodová zábava prokládaná mysliveckými
zážitky, výborným jídlem a pitím se protáhla do pozdních
nočních hodin.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští ročník.
Myslivosti zdar!
Z výsledkové listiny:
SKEET:
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Aleš Víšek
3. Jaroslav Šturm

TRAP:
1. Jaroslav Šturm
2. Ing. Otakar Šrámek
3. Mgr. Martin Moravec

KOMBINACE (SKEET + TRAP):
1. Ing. Otakar Šrámek
2. Jaroslav Šturm
3. Aleš Víšek
Za Myslivecký spolek Borohrádek
– jednatel Mgr. Martin Moravec
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Cyklobusy Orlických hor

UPOZORNĚNÍ
Změna umístění Kontaktního místa
IDS IREDO v Rychnově nad Kněžnou
Vážení cestující,
dnem 1. 7. 2017 zahájí svoji činnost Kontaktní místo IDS
IREDO v Rychnově nad Kněžnou na nové adrese
v osobní pokladně ž.st.ČD, ul. Nádražní 508.

Bližší informace Vám podá callcentrum IDS IREDO tel.
491 580 333, email: karta@oredo.cz

Vážení turisté, příznivci Orlických hor a cykloturistiky.
Cyklobusy do Orlických
hor, oblasti Bukové hory
a Králického Sněžníku v
letošním roce vyjíždějí až
od prvního červnového
víkendu a budou jezdit
každou sobotu a neděli
a také o svátcích až do
konce září 2017.
Po loňském zavedení
několika
významných
novinek
využívajících
moderní
informační
technologie, které vám
umožnily sledování spojů
a rychlé
zjištění
případného
zpoždění
autobusu, je možné také
využít dispečink IREDO,
který je v provozu i o
víkendu.
Podrobnosti
naleznete v další části
letáku pod mapou. Ke sledování spoje lze využít
internetové stránky http://tabule.oredo.cz.
Ani v roce 2017 se oblasti Orlických hor nevyhnuly
rekonstrukci dopravních komunikací. Na dokončených
stavbách z minulých let cyklisté zajisté ocení nové
asfaltové povrchy, ale stavby současné jsou důvodem
objížděk a časových zpoždění, ale jak na tabulích zní
„Musí se to opravit“. Sledujte proto prosím ve vašem
vlastním zájmu jízdní řády, které se mohou v průběhu
období díky stavbám měnit. V současném období dochází
k velkému rozmachu jízdních kol s přídavným pohonem.
Dovolujeme si vás upozornit, že dle platných Smluvních a
přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než
elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol
s neodnímatelnou baterií zakázána. Jako každoročně si
vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti
bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další účastníky

turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy
nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici.
Pro jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty
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nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou
záchrannou organizaci GOPR. Odkazy a kontakty
naleznete v letáku.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme
krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla
kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis, organizátor projektu
„Cyklobusy Orlických hor“
Další pozitivní změny při udělování podpory
na energetické úspory v bytových domech v IROP
Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném
regionálním operačním programu se nyní rozšiřují.
Podporu je totiž možné získat jak na zateplení bytového
domu a výměnu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla.
Navržená nová sada hodnotících kritérií byla dne 8. 6.
schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde
v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce. Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 %
předložených žádostí) doposud požadovala podporu na
zateplování obvodových konstrukcí a výměnu oken. Nyní
se Ministerstvu pro místní rozvoj podařilo dojednat
příznivější podmínky také pro zdroje tepla, jako jsou
plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory
v následujících případech:
1/ výměna starého plynového kotle za plynový
kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za
staré plynové kotle, kotle na tuhá fosilní paliva nebo
vytápění elektřinou;
3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů
(pro již zateplené bytové domy);
4/ podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za
elektrická nebo plynová tepelná čerpadla;
5/ podpory připojení bytového domu k soustavě
zásobování tepelnou energií;
6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie
z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla do sítě;
7/ snížení požadavků na tepelně-technické parametry
bytového domu při instalaci některé technologie bez
současného zateplení bytového domu. Podpora tedy
nebude poskytována pouze na komplexně zateplené
bytové domy. Pokud je Váš bytový dům ale zateplen
pouze částečně, je vhodné současně s novým zdrojem
tepla zauvažovat o zateplení zbývajících konstrukcí –
pouze komplexnost provedených opatření přinese
maximální úspory výdajů za energie;
8/ snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla –
např. v případě projektu na instalaci tepelného čerpadla už
není hodnocen topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze
shoda s požadavky ekodesignu.
Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP „Energetické
úspory v bytových domech II“ předloženo celkem 660
žádostí o podporu. Objem administrovaných žádostí o
podporu představuje 3,57 mld. Kč celkových způsobilých
výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského
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fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena
v červenci 2016 a žádosti o podporu budou přijímány do
konce listopadu 2017.
Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů:
například zateplení bytového domu o šesti bytech v Bystré
nad Jizerou, kde díky komplexnímu zateplení došlo k
posunu z nejhorší klasifikační třídy G do klasifikační třídy
C, nebo zateplení panelového bytového domu o 77 bytech
v Šumperku. Žádosti o podporu ve všech fázích realizace
evidujeme ve všech 13 krajích, celkem v 260 obcích a
městech. (V Praze poskytuje podporu bytovým domům

program Nová zelená úsporám.)
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových
domech II“ naleznete na webu IROP („webu IROP“ vložit
prolink na:
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani)
Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na
regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj
(„regionálních pracovištích“ vložit prolink:
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-kvyzvam/37-vyzva/).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek
Projekt Zlepšování vzdělávání na ZŠ TGM
Borohrádek, Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělání
V tomto školním roce realizujeme projekt Zlepšování
vzdělávání na ZŠ TGM Borohrádek, tzv. šablony. Dotace
pro úspěšný průběh tohoto projektu činí 757 446 Kč, které
využíváme na financování školního asistenta, další
vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemovou
výuku, vzájemnou spolupráci pedagogů, doučování žáků a
čtenářský klub.
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Den s ukázkami činností složek IZS
Dne 31. 5. 2017 se uskutečnila akce s názvem Den s
ukázkami činností složek IZS v Borohrádku.
Ráno usedli žáci do lavic jako obvykle, ale po osmé
hodině byl vyhlášen poplach. Ten nacvičujeme
pravidelně, avšak tentokrát byla evakuace doplněna
zakouřením auly. Žáci i přes ztížené podmínky opustili
ukázněně budovu školy a splnili tak první úkol tohoto
dne. Následovala ukázka hašení požáru. "Hořela" pergola,
kterou během okamžiku uhasili borohrádečtí hasiči. Poté
se všichni přesunuli do prostoru fotbalového hřiště a
sledovali ukázku kynologického výcviku. Děti obdivovaly
umění psů a ocenily i spolužáky a pana učitele, kteří se
nebáli nastavit psovi ruku (i když v ochranném krytu).
Žáci rozdělení do šesti skupin se střídali na stanovištích
Policie ČR, horské služby, záchranné služby a hasičů a
mohli se tak seznámit s technikou zúčastněných složek
IZS a způsobem jejich práce. Zároveň si prověřili a
prohloubili znalosti potřebné při ochraně života a zdraví
obyvatel, majetku a životního prostředí při vzniku
mimořádné události.
Děkujeme všem zúčastněným zástupcům IZS, kteří si
připravili pro žáky školy poutavé povídání spojené s
názornými ukázkami a do děje navíc vhodně zapojili i
děti.
Běh pro Afriku – již 4. ročník
K závěru školního roku patří sportovní dny a již čtvrtým

rokem i Běh pro Afriku, akce na podporu výstavby další
české školy v Etiopii. (Žáci shánějí sponzory, kteří se

zavážou k vyplacení určité částky za uběhnuté kolečko).
Výtěžek z loňského charitativního běhu byl použit na
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dostavbu školy v etiopském Kulufu, letošní vyběhaná
částka pomůže při stavbě další školy, která bude stát na
jihu Etiopie v okrese Dilla Zuria, na místě zvaném
Tumticha. Nová škola je tu opravdu potřeba - chybí zde
pořádné osvětlení, ventilace, nábytek a další vybavení,
jako jsou učebnice a pomůcky pro žáky. V celém školním
areálu není čistá pitná voda.
Do letošního běhu, jehož trasa vedla kolem
borohrádeckého písáku, se zapojilo 130 sportovců, kteří
uběhli 550 koleček, celkem 416 km. Vyběhaná částka činí
10 010 Kč. Nejvíce koleček uběhli Tomáš Fuchsa, Marek
Liška a Radek Vlašič.
Děkujeme všem běžcům a jejich sponzorům!
Mgr. Iva Přibylová
Exkurze - zámek Opočno
Poslední exkurzí v tomto školním roce v rámci školního
projektu „Poznáváme památky“ byla ve středu 3. 5. 2017
návštěva státního zámku Opočno.
Žáci druhého stupně si zde prohlédli africké a indiánské
sbírky jednoho z bývalých majitelů zámku, historické
interiéry upravené v jednotlivých uměleckých stylech,
obrazárny s významnými italskými barokními díly,
knihovnu a další místnosti. Velmi zajímavá byla prohlídka
rozsáhlé zbrojnice, která patří k nejvýznamnějším v naší
republice. Následovala procházka zámeckým parkem
k empírovému zámeckému letohrádku. Návštěvu Opočna
jsme zakončili prohlídkou středu města a ochutnávkou
vyhlášené místní zmrzliny.
Mgr. Miroslav Koudelka
Šípková Růženka tentokrát jako pohádka se zpěvy
V pátek 19. května završili žáci 5. třídy svoji
několikatýdenní přípravu. Pro spolužáky, rodiče a
veřejnost si připravili uvedení muzikálu O Šípkové
Růžence od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Dopoledne hráli pro předškoláky z mateřské školy,
spolužáky z prvního stupně a odpoledne pozvali své
rodiče, prarodiče, příbuzné a širokou veřejnost.
Nejprve při hodinách hudební výchovy museli zvládnout
své pěvecké party. V roli vypravěče se představila Eliška
Martincová, krále a královnu zazpívali Dominik
Seidenglanz a Karolína Vojnarová, prince ztvárnili Adam
Pavlíček, Jiří Kyncl, Pavel Lukašík, sudičky Natálie
Šmídová, Marie Šmídová, Sabina Matějková a Natálie
Morávková, sborový part zůstal na Šárku Martincovou a
Růženku zpívala Valentýna Klára Urbánková.
Při hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování
podle vlastních návrhů všichni společně namalovali kulisy
představující zámeckou komnatu, komůrku třetí sudičky,
zarostlý zámek šípkovým trním a vesnickou chalupu.
V hodinách práce na počítači si vytvořili vlastní plakáty.
Při přespání ve škole se naučili své role pohybově
vyjádřit.
Podle ohlasů diváků se náročná příprava vyplatila a
žákům zůstává pocit z dobře vykonané práce a zvládnutí
činností a dovedností, s kterými by se v běžné výuce
nesetkali. Dne 29. června se páťáci představili
s muzikálem i v borohrádeckém domově důchodců.
Mgr. Jan Pichl
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Pasování na čtenáře
Dne 13. června byli žáci naší 1. třídy pasováni na čtenáře.
Každý přečetl kousek z pohádky O zlaté sekeře a byl poté
samotným králem (starosta města Mgr. Moravec) a
královnou (knihovnice paní Sedláková) pasován na
čtenáře. Děti obdržely pamětní list a záložku a na závěr si
mohly v knihovně půjčovat a prohlížet knížky.
Děkujeme panu starostovi a paní knihovnici za krásný
zážitek!
Mgr. Jindra Řezníčková

úplně všichni, někdo s malou pomocí kamarádů, někdo
úplně sám.
Mgr. Jana Chlandová, tř. uč.
Exkurze do dílny uměleckého kováře a výlet do
Afrického muzea v Holicích
Než se třeťáci rozešli na prázdniny, čekaly je ještě dva
společné zážitky.
V posledním školním týdnu jsme přijali pozvání rodiny
Sedláčkových do Čermné nad Orlicí - do jejich kovářské

Třeťáci ve škole v přírodě
Na přelomu května a června prožili třeťáci čtyři dny plné
zábavy a dobrodružství ve škole v přírodě v Mladočově u
Litomyšle. Přechodným domovem se jim staly dřevěné
chatičky v krásném areálu bývalé vesnické školy, dnes
rekreační zařízení Heureka. Kromě paní asistentky s námi
vyrazily i dvě budoucí paní učitelky, studentky UHK,
Bára Řeháčková a Veronika Šrámková.
Na třeťáky čekala spousta her a soutěží v přírodě, koupání
v bazénu, výlet do Litomyšle, táborák nebo také noční

hra. V dopoledních hodinách se děti věnovaly českému
jazyku a matematice, občas se do vyučování připletla
morseovka, některé odpolední hry byly zaměřeny na
učivo prvouky, nezahálel klavír ani kytara. Cílem
předprázdninového pobytu bylo především zlepšení
kamarádských vztahů a spolupráce, posílení vlastního
sebevědomí a samostatnosti. V dnešní době, kdy je ve
výchově dětí často preferována volnost a svoboda, by se
mnozí divili, že děti nejvíce zaujal denní režim: budíček,
rozcvička, ranní hygiena, společný odchod na snídani,
bodování pořádku, polední klid, společné zaměstnání 3x
denně, osobní volno, večerní hygiena a večerka, vše
v přesně stanovený čas. U naší hlavní nástěnky bylo často
vidět spěchající děti, jak si opisují na papír denní režim a
běží si jej vyvěsit do chatky. To proto, aby nezapomněly a
byly včas na správném místě!!!! To jsou ty potřebné
„mantinely“, o kterých tak často mluví většina dětských
psychologů a které často dětem nedopřáváme…..
Domů jsme odjížděli se spoustou zážitků a hlavně
s pocitem spokojenosti a úspěchu – vždyť proběhnout sám
cestu lesem, hledat fáborky a ještě plnit různé úkoly,
přečkat v chatce nepříjemnou noční bouřku nebo překonat
trasu po polní cestě jen za svitu svíček a měsíce zvládli
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dílny a na jejich úžasnou užitkovou zahradu. Pan Sedláček
si připravil moc zajímavé povídání a ukázky kovářské
práce přímo u výhně. Největší překvapení ale nastalo,
když vyzval děti, aby si práci samy vyzkoušely.
S kovářskými kleštěmi v ruce a s panem kovářem za zády
si všichni zájemci vykovali pěkná ozdobná srdíčka.
Většina se tak poprvé zblízka seznámila s opravdovým
„černým řemeslem“. Děti si mohly prohlédnout i
užitkovou biozahradu. Mnozí chlapci odcházeli na vlak
s přesvědčením, že se z nich stanou umělečtí kováři.
Rodině Sedláčkových moc děkujeme za krásné
dopoledne.
Předposlední školní den jsme vyrazili na krátký výlet do
holického muzea. Zmodernizovaná expozice každého
něčím zaujala. Děti se dozvěděly něco málo ze života
významného holického rodáka Dr. Emila Holuba, měly
možnost porovnat život cestovatelů před zhruba 150 lety a
dnes, součástí výstavy je totiž i expozice o současných
cestovatelích, např. si mohly děti prolézt trabant podobný
tomu, se kterým Dan Pribáň procestoval už několik
světadílů, k vidění byla i cestovatelská fotoreportáž
absolventa holického gymnázia Vojty Hlásného, který se
na staré „čezetě“ vydal do Afriky po stopách Dr. Holuba.
Moc se líbil i africký vodopád se skákajícími rybkami a
brodem. Většina z nás si užila i cestu „motoráčkem“.
Mgr. Jana Chlandová, tř. uč.
Školní TV na akci Televize v televizi
Školní televize ZŠ TGM Borohrádek již od roku 2012
spolupracuje s Českou televizí. Díky tomu jsou naše
reportáže zařazovány do vysílání pořadu Zprávičky a
rovněž se účastníme setkání školních televizí pod záštitou
ČT.
Dne 4. května se zástupci našeho redakčního týmu spolu s
dalšími sedmi školními štáby zúčastnili akce s názvem
Televize v televizi, která se konala v pražském sídle ČT
na Kavčích horách. Tématem setkání byla Nová média
jako součást televize 21. století.
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Po zahájení, které obstaral generální ředitel ČT Petr
Dvořák, následovaly dopolední přednášky ředitelky

marketingu Denisy Kollárové, vedoucího redaktora
portálu ČT24 Karla Tinla a vedoucí self promotion Lucie
Macháčkové. Dozvěděli jsme se o proměnách role
televize, projektech cílených na mladé diváky jako Street
StarDance, spolupráci s Youtubery, využívání sociálních
sítí i o tom, co bude obnášet práce novináře za několik
let.
Školní televize, které spolupracují s ČT, měly za úkol pro
setkání připravit reportáž na téma mladí lidé on-line. Tyto

reportáže hodnotili moderátoři Jakub Železný a Zuzana
Tvarůžková. Ti se s námi rovněž podělili o své zážitky a
předali nám mnoho cenných rad. Zároveň nás potěšilo, že
naše reportáž byla spolu s reportáží Gymnázia Příbram
ohodnocena jako nejlepší. Díky tomu byla Zuzana
Loufková, členka našeho redakčního týmu, hostem ve
čtvrtečním vydání pořadu Zprávičky.
Odpoledne jsme se také setkali s tvůrci pořadu Zprávičky,
šéfredaktorem reportážní publicistiky Markem Wollnerem
a také reportérem a moderátorem Richardem Samkem,
který nám názorně představil, jak využívá GoPro kameru
či mobilní telefon při tvorbě reportáží. Dále jsme nahlédli
do datového úložiště ČT a rovněž moderního studia č. 6 a
režie, kde jsme se seznámili se zvukovou technikou a
prací režiséra.
Možnost setkat se s odborníky z ČT a učit se od nich,
stejně jako možnost setkat se s kolegy z dalších školních
štábů, je pro nás velmi cenná a České televizi opět moc
děkujeme.
Závěrečné setkání v Chorvatsku v rámci projektu
Erasmus+ Challenge!
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V posledních dvou školních letech spolupracovala ZŠ
TGM Borohrádek se školami z Polska, Turecka,
Portugalska a Chorvatska v rámci projektu Erasmus+
Challenge as a Modern Pedagogical Tool. Během projektu
žáci plnili různé výzvy, účastnili se mezinárodních
projektových setkání a také dvakrát hostili zahraniční
vrstevníky ve svých rodinách. Závěrem projektu bylo
v předposledním červnovém týdnu setkání v chorvatském
Šibeniku.
Program byl zahájen v partnerské škole úvodním
ceremoniálem, při kterém se v hudebních a tanečních
vystoupeních představili žáci místní školy. Pro účastníky
byly dále připraveny zábavné seznamovací hry či týmová
soutěž ve stavění malého voru v krásném prostředí
Národního parku Krka. Hlavní náplní tohoto setkání však
byla filmová tvorba. Žáci se totiž zapojili do 57.
mezinárodního dětského filmového festivalu konaného
právě v Šibeniku. Mezinárodní skupiny se seznamovaly

s principem tvorby animací a podílely se na vzniku
animovaných filmů. Vedle toho studenti také poznávali
Šibenik a blízké okolí. Navštívili například muzeum
Fausta Vrančiće na ostrově Prvić, pevnost sv. Michala v
Šibeniku či poloostrov Jadrija při závěrečném
mezinárodním večeru. V průběhu setkání byla
v historickém centru Šibeniku promítána videa
dokumentující plnění projektových výzev. Na poloostrově
Jadrija byly také představeny krátké filmy představující
města, v nichž se partnerské školy nacházejí. Na filmech
žáci pracovali před tímto setkáním.
Celý projekt, který naše škola koordinovala, považujeme
za velmi úspěšný. Žáci získali díky spolupráci se
zahraničními vrstevníky, pobytům v zahraničí, hoštění
zahraničních studentů ve svých rodinách či plnění různých
výzev neocenitelné zkušenosti a zážitky, poznali mnoho
nových přátel a rozšířili si své obzory. Velmi nás těší to,
že žáci používali angličtinu v praxi, poznali význam
znalosti cizích jazyků a zlepšili své dovednosti. Věříme,
že projekt výrazně přispěl ke zvýšení motivace učit se
nejen cizí jazyky. Cílem projektu také bylo modernizovat
výuku na zapojených školách. V průběhu projektu učitelé
do výuky zařazovali nové výukové metody a zaměřovali
se na využívání moderních technologií ve výuce.
V průběhu letních prázdnin bude rovněž vydána kniha

Zpravodaj 4/2017

European Teachers in Action, ve které zapojení učitelé
sdílejí příklady dobré praxe.
Ač náš projekt, který je realizován za finanční podpory

Tento projekt je úžasný. Poznal jsem plno nových lidí a
někam jsem se podíval.
Hlavně byly nejlepší výlety, kdy jsme jeli na ostrov nebo
do NP Krka. Velice děkuji rodině, která mě hostila, a že
neměli se mnou žádné problémy, až na nějaké :D. Škoda,
že už to končí, ale letěl bych tam znova. Hlavně děkuji
paní ředitelce Ivě Přibylové a panu učiteli Michalu
Přibylovi.
Šrámek Petr
Chorvatsko bylo super. Jezdili jsme na různé výlety a
poznávali nová místa. Potkali jsme spoustu nových lidí a
našli si nové přátele. Jediná věc, která mě zklamala, je, že
jsem nemohla být se svou kamarádkou v jedné rodině.
Ona byla s jednou dívkou od nás z Česka v jedné rodině a
já sama. Bylo to naše poslední společné léto, ale přesto
jsme si to užili a jsem moc ráda, že jsem město Šibenik
navštívila.
Diana Laluhová

programu Erasmus+ Evropské unie, končí, věříme, že
navázaná spolupráce a přátelství budou pokračovat i
nadále.
Mgr. Michal Přibyl
Tento projekt se mi moc líbil. Nejdříve jsem se bála,
protože před tím jsem byla v roli hostitelky. Těšila jsem
se, až doletíme do Šibeniku. Měla jsem však i obavy, do
jaké přijedu rodiny. Moje obavy byly zbytečné. Prožila
jsem celý týden v úžasné rodině. Viděla jsem spoustu
nových věcí, poznala nové kamarádky a jak se žije v
chorvatské rodině. Celá rodina byla velmi vstřícná,
starostlivá a procvičili jsme si společně angličtinu,
chorvatštinu i češtinu. Celý týden utekl jako voda a už
jsem letěla zase zpět domů. Jsem ráda, že jsem dostala
takovou možnost a účastnit se projektu Erasmus.
Sejkorová Kateřina
Projektové setkání v Chorvatsku bylo super. Naučila jsem
se pár chorvatských slovíček a zase jsem se posunula dál
v angličtině. Učili jsme se udělat animovaný film, bylo to
náročné, ale nakonec jsme to všechno zvládli. Bylo to pro
nás zajímavé vidět, jak se to dělá, a potom si to i
vyzkoušet, protože někdo nedostane ani příležitost si to
zkusit. Rodina, u které jsem bydlela, byla hrozně hodná,
klidně bych se tam vrátila a prožila tento týden plných
nezapomenutelných vzpomínek znovu. Tento projekt
bohužel skončil, ale všechno jednou končí a vzpomínky
na vždy zůstávají.
Barbora Faltová
Mezinárodní setkání v Chorvatsku se mi velice líbilo. Už
od prvního okamžiku mi byli všichni sympatičtí. Díky tak
skvělým lidem jsem si projekt užila, jak jsem nejlépe
mohla. Trochu mě však mrzelo, že na některé akce
(workshopy atd.) nechodili Chorvati. I přesto jsem si
projekt velice užila, potkala jsem nové přátele a poznala
jsem nové kultury. Myslím si, že projekt Erasmus+ je
skvělý pro procvičení angličtiny, ale také pro poznání
báječných lidí.
Kateřina Davidová

14

Účast v projektu Erasmus+ pro mě zůstane
nezapomenutelným zážitkem.
Cesty na týdenní pobyt do Chorvatska jsem se trochu
obávala a zároveň jsem se moc těšila. Měla jsem obavy z
toho, jak mi půjde domlouvat se anglicky a jak mě
přijmou v hostitelské rodině. Těšila jsem se hlavně na
nové přátele, společné výzvy a hlavně na moře.
Během pobytu v Šibeniku se žádná z mých obav
nepotvrdila. Hostitelská rodina byla úžasná, obě dívky,
Anna i Tina, se okamžitě staly našimi super kamarádkami
a skvěle jsme si rozuměly.
Z naplánovaných výletů se mi nejvíce líbilo ve
vyhlášeném překrásném Národním parku Krka, skvělý byl
i výlet lodí na ostrov Prvič. Dobře jsme se pobavili při
společných aktivitách na filmovém workshopu, kdy jsme
menším chorvatským dětem pomáhali s výrobou loutek do
animovaného filmu. Koupání v moři, procházky po
Šibeniku a hlavně závěrečná party byly příjemným
zpestřením našeho pobytu.
Jsem šťastná, že jsem měla možnost stát se členkou týmu
v projektu Erasmus+. Proto mě mrzí, že tento projekt
skončil a já už žádné hosty u nás doma nepřivítám ani
nepojedu na setkání do jiné země.
Chtěla bych upřímně poděkovat všem, kdo tento projekt
organizovali a zajišťovali. Všem, komu se v budoucnu
naskytne možnost se podobného projektu účastnit, to
mohu jen doporučit.
Eliška Dudová

Církevní základní škola
Mc Donald´s Cup
Na začátku května se tým našich žáků již potřetí zúčastnil
jubilejního 20. ročníku fotbalového turnaje pro žáky
prvního stupně, který se konal v Rychnově nad Kněžnou.
Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do tohoto turnaje
téměř 80 tisíc chlapců a dívek z celé naší republiky.
V Rychnově nad Kněžnou se turnaje zúčastnilo 10
družstev. Turnaji počasí nepřálo, ale všechny týmy hrály s
vysokým nasazením a bojovností. Samozřejmostí se v
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těchto zápasech stalo fair vystupování všech hráčů. Za
celý turnaj jsme získali 4 výhry, 2 prohry a konečné
krásné 5. místo. Velkou radost nám udělal Matyáš
Grulich, který byl ze 120 hráčů vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. Týmu blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.

českých bájí a pověstí. Každé ráno dospěláci zahráli
dětem jednu nebo dvě pověsti a podle nich se potom
odvíjel celý den. Děti byly rozděleny do čtyř kmenů

Pojďme do parku s Lesy ČR
Jarní období je v přírodě obzvlášť podivuhodné. Jsme

rádi, že jsme se právě v tomto květnovém čase s našimi
dětmi mohli účastnit akce otevření Oranžového hřiště,
které proběhlo ve čtvrtek 11. května. Byla to krásná akce
pořádaná MÚ Borohrádek a společností Lesy ČR.
V parcích města bylo instalováno mnoho budek a úkrytů
pro hmyz. Lesníci hráli s dětmi zajímavé hry a zábavným
způsobem je poučili o našich lesích. Děti si hrály na
novém hřišti, které vzniklo díky financování společnosti
ČEZ a města Borohrádek.
Návštěva dopravního hřiště v RK
V pondělí 5. června a 19. června jsme vyrazili na dopravní
hřiště do Rychnova nad Kněžnou. Po zapůjčení kol si na
několika stanovištích děti postupně vyzkoušely jízdu
zručnosti, zopakovaly si dopravní značky, řešení
křižovatek a pak jezdily po dopravním hřišti na kolech a
vše si vyzkoušely v praxi. Menší děti chodily po
dopravním hřišti i jako chodci a zkoušely si správné
přecházení vozovky.
Naši čtvrťáci zakončili pobyt na dopravním hřišti
složením dopravního testu a získáním průkazky cyklisty.
Už se těšíme na další návštěvu dopravního hřiště.
Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 13. června dopoledne proběhlo na Městském
úřadě v Borohrádku pasování prvňáčků na čtenáře.
Slavnostně oblečení žáci prokázali svou čtenářskou
zdatnost přečtením krátkého textu. Na čtenáře je pasoval
sám pan král, od královny dostali záložku, pamětní list a
sladkou odměnu. Potom si šli všichni prohlédnout
městskou knihovnu, mohli se podívat i do knížek. Někteří
si určitě založí čtenářský průkaz a budou si chodit
pravidelně knížky půjčovat. Děkujeme za pozvání na tuto
akci, která v dětech prohlubuje lásku ke knize a ke čtení.
Škola v přírodě 2017
Letos jsme se vypravili do rekreačního areálu Radost v
Horním Jelení a celý pobyt se nesl ve znamení Starých
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(Děčané, Zličané, Lučané a Doudlebané), ve kterých
plnily rozličné sportovní, přírodovědné, vlastivědné a
postřehové úkoly. Počasí bylo nádherné a my jsme každé
odpoledne trávili v bazénu. V úterý jsme překonávali
Odru, ve středu se plavili na pravý břeh Vltavy přes
Budeč, vždy podle toho, co se dělo v pověsti. Herci měli
krásné kostýmy a děti se opravdu nasmály. Vlastně jsme
si to skvěle užili i my dospělí. Děti totiž vůbec nezlobily,
držely při sobě, navzájem si fandily (a to i konkurenčním
týmům) a velké děti se staraly o ty malé. Často to
působilo až idylicky a dojemně. Okolní lesy nám poskytly
útočiště a úkryt před vedrem, proběhlo zde mnoho her a
společných aktivit. Všechny nás to náramně stmelilo a
také to posunulo hranice toho, co každý z nás dokáže.
Děti se vrátily domů sebevědomější, šťastné a také dost
špinavé. To nám snad maminky odpustí.
T-Mobile Olympijský běh 2017
Naše škola se ve středu 21. června 2017 zařadila mezi 55
tisíc dětí běžících v rámci T-Mobile Olympijského běhu
2017. Jsme škola, která se zaměřuje na sport a zdravý
životní styl a tohoto běhu se účastníme každý rok. Běhají
všechny děti i všichni zaměstnanci školy.
Tentokrát jsme byli na škole v přírodě v Horním Jelení,
běželi jsem krásnou lesní krajinou do tábora Radost. Děti
to moc bavilo a užívaly si to. Je krásné vidět, jak se
pohybem baví a podporují se navzájem. Patriotem běhu je
mnoho českých olympioniků a je startován Českým
rozhlasem. T-Mobile věnoval hodnotné ceny pro vítěze a
pro každého žáka diplom, medaili a sladkou müsli
tyčinku.
Vítězem letošního ročníku se stal, stejně jako minulý rok,
Matyáš Grulich z 5. třídy. Blahopřejeme nejen vítězi, ale
všem zúčastněným sportovcům.
Talentomanie
Dne 28. června proběhla školním parlamentem
uspořádaná akce
Talentomanie, kterou úspěšně
moderoval Martin Fuchsa. Zúčastnilo se 11 samostatných
aktérů či skupin v různých odvětvích umění (zpěv, tanec,
hra na housle, flétnu, kytaru, saxofon, gymnastika, magie,
technické zaměření).
Všichni účastníci byli famózní. Pro nás vyhráli všichni.
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Dny s netradičními sporty
V úterý 27. června a ve čtvrtek 29. června se žáci naší
školy přemístili na zdejší fotbalový stadion a přilehlá

sportoviště. Děti si zde dostatečně zasportovaly a mohly si
vyzkoušet i netradiční sporty jako např. softbal, beach
volejbal, badminton atd. V rámci sportovních dnů proběhl
i turnaj ve vybíjené. Ve čtvrtek byly pro všechny děti
připraveny tréninkové hodiny s profesionální trenérkou
tenisu. Děti měly možnost „osahat si“ tenisovou raketu a
zkusit si odpálit pár míčků. Možná, že se mezi dětmi
najde někdo, kdo se bude věnovat tomuto sportu i
profesionálně, máme tu několik talentů.
Děkujeme městu Borohrádek, že jsme mohli využít tato
sportoviště a zpříjemnit dětem čekání na prázdniny.
Děkujeme sponzorům za hodnotné dárky na školu
v přírodě:
Laga Borohrádek, T-Mobile ČR, Rádio Černá Hora, Penta
servis – obalovací materiál, pan Jiří Málek Poběžovice,
Best Drive RK -pneuservis a autoservis, Marius Pedersen
Group, Hospoda u Lidmanů Machov, Euroregion
Glacensis RK, Isover Saint Gobain Častolovice, Odbory
KOVO KV Mladá Boleslav.
Děkujeme firmě Stavitelství Kašpar za pomoc v nouzi
a za dočasné zapůjčení mikrobusu pro potřeby školy.

medaile. O ty zlaté se postarali bratři HLOUŠKOVÉ a to
ve váze 22 kg Erik a ve váze 31 kg Dominik. O stříbrné se
zase postarali bratři HEMELÍKOVÉ a to ve váze 25
kg Tomáš ve váze 28 kg Vojtěch. Po skončení turnaje si
trenéři mezi sebou domluvili pro své závodníky ještě
přátelská utkání, a tak si závodníci turnaj „prodloužili“ a
pěkně si ještě „pozápasili“. Únava z dlouhé cesty a

zápasnický výkon se podepsal na závodnících při zpáteční
cestě, kterou celou prospali.

Zápasníci nezklamali na největším turnaji
Závodníci oddílu zápasu se zúčastnili letošního nejlépe
obsazeného letošního mezinárodního turnaje: Lidice –
Sokolský pohár 2017. Tohoto již 34. ročníku, na kterém
startovalo 351 závodníků ze 40 oddílů a 8 států se
zúčastnilo i 6 domácích zápasníků, kteří trenérům udělali

Krásné léto Vám všem přeje celý tým CZŠ Borohrádek.

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
Všichni ze severu Čech přivezli medaili
Na sever Čech do města Chomutova odcestovala čtyř
členná výprava bratří Hloušků a Hemelíků. Tito závodníci
se zúčastnili turnaje mládeže O pohár primátora města
Chomutov. Turnaj byl poznamenán menším počtem
závodníků. Je vidět, že konec školního roku se blíží a tak
závodníci se buď připravovali na závěrečné zkoušení nebo
písemné práce, a nebo se zúčastňovali školních výletů.
Přesto na žíněnce v Městské sportovní hale Chomutov
sváděli závodníci bojovná utkání. Tato bojovnost přinesla
borohrádeckým zápasníkům dvě zlaté a dvě stříbrné
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obrovskou radost, protože pětice z nich stanula na
stupních vítězů. Na ten nejvyšší stupínek vystoupali a
zlatou medaili získali ve váze do 22 kg HLOUŠEK Erik a
ve váze do 28 kg ŠKOP Filip. Na druhém místě a
stříbrnou medaili vyzápasili ve váze 25 kg HEMELÍK
Tomáš a ve váze 31 kg HLUŠEK Dominik a UHNAVÝ
Adam, který startoval v kategorii mladších žáků. Jediný,
který vyšel „medailově na prázdno“ byl HEMELÍK
Vojtěch, který v konkurenci 16 závodníků alespoň dobře
zabojoval, i když skončil v poli poražených. Závodníci
z oddílu těmito výsledky nasadili „sportovní laťku“
vysoko a tak na tréninku se bude muset pořád hodně
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trénovat, aby se na takový úspěch navázalo i na dalším
turnaji.
Zápasníci dovezli „jen“ zlaté medaile
Posledním předprázdninovým zápasnickým turnajem byla
Velká cena města Meziboří v zápase řecko- římském

žáky ZŠ TGM Borohrádek. Ani letos tato tradice nebyla
porušena a na 80 žáků vyslechlo poblahopřání starosty
k vynikajícím studijním výsledkům. Mezi oceněnými bylo
i 7 členné zastoupení zápasníků z domácího oddílu. A ti
dokázali, že dobré sportovní výsledky jdou dosáhnout i
souběžně s vynikajícími studijními výsledky. Mezi
oceněnými byli: ŠRÁMEK Petr, URBAN David, BÍLEK
Jaroslav, HEMELÍK Vojtěch, RAKOVÁ Pavla,
HEMELÍK Tomáš, ADÁMEK Robert a UHNAVÝ Adam.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme do budoucna
mnoho dalších jak sportovních tak i studijních výsledků.
Radek Hemelík

Vodácký spolek CVAK
Vodácké čarodějnice
Dne 30. dubna 2017 jsme pořádali 2. ročník vodáckého
pálení čarodějnic. Děti si zasoutěžily v mnoha soutěžích a

Tohoto tradičního a zároveň i jediného venkovního turnaje
u Čechách se zúčastnila desetičlenná výprava
borohrádeckých zápasníků a ti si na tomto turnaji
v konkurenci 12. oddílů nevedli vůbec šatně.
Jediné medaile, které naši závodníci získali, byly ty zlaté.
A bylo jich neuvěřitelných 7. Ve váze do 20 kg SEDLÁK
Petr, do 22 kg HLOUŠEK Erik, do 25 kg HEMELÍK
Tomáš, do 28 kg ŠKOP Flip, do 31 kg HLOUŠEK
Dominik a v kategorii mladších žáků UHNAVÝ Adam a
do 52 kg RAKOVÁ Pavla. Ke konečnému 4.mítu
v soutěži družstev přispěl 4. místem ve váze 25 kg BÍLEK
Jaroslav, 6. místem ve váze 25 kg HUJA Lukáš a 7.
místem ve váze 28 kg HEMELÍK Vojtěch. Trenéři měli
nejenom radost ze zisku zlatých medailí, ale hlavně
z předvedené bojovnosti borohrádeckých závodníků. Stále
se ale musí zapracovat na zdokonalování techniky a
k tomu poslouží letní sportovní soustředění, na které
zápasníci odjíždějí do Heroltic v termínu 5. – 12.8.2017.
Zápasníci přejí všem borohrádeckým dětem hezké a
pohodové prázdniny.
Mezi oceněnými byli i zápasníci
Na konci školního roku v den předávání vysvědčení je již

disciplínách a za to si vysloužily vždy nějakou tu
dobrůtku. Sluníčko nám krásně přálo, a tak si děti i
dospělí užili skvělou plavbu na raftu po Tiché Orlici. Vše
se povedlo jak mělo, a tak se těšíme zase na příští rok.
Andrea Muchová

TJ Lokomotiva Borohrádek
Oddíl kopané sezóna 2016 – 2017
Mladší přípravka: 4. místo – Okresní přebor
Nejlepší bojovníci:
Kocka Filip, Janoušek Ondřej, Koželuh Kryštof
Nejlepší střelec: Koželuh Kryštof (77 gólů)
Starší přípravka: 1. místo - OKRESNÍ PŘEBORNÍK
Nejlepší bojovníci:
Grulich Matyáš, Kapusta Sebastian, Forejtek Tomáš
Nejlepší střelec: Grulich Matyáš (153 gólů)

milou tradicí, kdy pan starosta města Borohrádek Mgr.
Moravec Martin na městský úřad pozve a ocení nejlepší
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Mladší žáci: 3. místo – Okresní přebor
Nejlepší hráči:
Sazima Marek, Nyč Petr, Pavlíček Adam
Nejlepší střelec: Sazima Marek (30 gólů)
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Starší žáci: 11. místo – Krajská soutěž U15
Nejlepší hráči:
Sazima Lukáš, Nyč Matěj, Ribár David
Nejlepší střelec: Tavali Patrik (30 gólů)
Dorost: 4. místo – Krajská soutěž U19
Nejlepší hráči:
Kněžour Jakub, Janeček Martin, Bártl Jaroslav
Nejlepší střelec: Duda Jiří (21 gólů)
Muži: 4. Místo – Okresní přebor II.třídy - SYNYT
Nejlepší hráči:
Liška František, Moravec Martin, Čermák Jakub
Nejlepší střelec: Matějus Pavel (13 gólů)
Uplynul rok a skončila nám další fotbalová sezona. Opět
podle výsledků lze hodnotit tuto sezonu jako povedenou.
Umístění jednotlivých týmů napovídá, že se opět

neztratily, jak v okrese, tak i v kraji. Naši nejmladší patří
delší dobu mezi ty nejlepší na Rychnovsku. Starší žáci a
dorost hrají krajskou soutěž a myslím si, že se neztratili.
Muži se zabydleli v okrese a 4. místo je pro nás úspěch
vzhledem k přetrvávající absenci mladších ročníků. Dne
17. 6. 2017 proběhlo ukončení sezon mládežnických
kategorii na hřišti v restauraci SPORT. Při této příležitosti
byli oceněni ti nejlepší z jednotlivých kategorií. 21. 6.
2017 pozval pan starosta Mgr. Martin Moravec starší
přípravku – Okresní přeborníky na Městský úřad. Zde jim
poděkoval za vzornou reprezentaci našeho města a každý
si odnesl drobnou pozornost. Fotky z obou akcí najdete na
našich stránkách TJ Lokomotiva Borohrádek. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se starají o fotbal
v Borohrádku, pozvat nové hráče – hráčky mezi nás, aby
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rozšířili naše řady. Nábor bude probíhat v měsících srpen
a září. Chtěl bych popřát všem do další sezony mnoho
úspěchů. Velké díky patří všem sponzorům a městu
Borohrádek a za jejich podporu.
Sazima Radek

Výtah z kroniky fary Borohrádek 1836 - 1995
Zvláštnosti a jiné důležité události.
1835 Z 1. na 2. března zemřel pokojně v Pánu po slavné
ale i obtížné 43 vládě František I., císař rakouský, král
český, uherský etc., narozený ve Florencii dne 2.
března17.
1836 dne 7. září byl slavnostně korunován v metropolitní
svatovítské katedrále Ferdinand I. císař rakouský na
českého krále.
1837 Na jaře se začal stavět dne 17. května 1798 po úderu
blesku vyhořelý kostel Nejsvětější Trojice v Rychnově za
vedení pana J. Pabíčka (správně Pavíčka pozn. edit.),
stavitele z Prahy. Jeho Excelence vysoce urozený pán pan
František Antonín říšský hrabě Kolowrat - Liebsteinský,
státní a konferenční ministr etc. pán na Rychnově etc.
spolu se svou osvícenou chotí Rosou rozenou kněžnou
Kinskou etc. použili na tuto stavbu po celou dobu jejího
trvání celý roční výnos panství Rychnov ve výši 50 000
zl. Tato impozantní stavba byla v roce 1843 dokončena,
dne 15. srpna na svátek Nanebevzetí Panny Marie v témže
roce slavnostně vysvěcena Jeho Excelencí vysoce
důstojným biskupem královéhradeckým Karlem Bor.
Hanlem (za přítomnosti velkého množství duchovních a
nesčetného množství lidu) a první velkou mši sloužil Jeho
knížecí Milost vysoce důstojný pán pan Josef Alois
svobodný pán von Schrenk kníže arcibiskup pražský a
primas království. Slavnostní vysvěcení tohoto kostela je
podrobně popsáno v díle, které vyšlo téhož roku :
Slavnost vysvěcení kostela Nejsvětější Trojice
v Rychnově v Čechách dne 15. srpna 1843, sepsaná
F.C.Weidmannem,
příspěvek
do
Kroniky
Královéhradeckého kraje. Praha 1843.
1840 dne 1. června zemřel ve víře ve Spasitele Jeho
Veličenstvo Friedrich Vilém III. král pruský v 70 letech
svého věku a po 43 letech požehnaného panování. V jedné
z těchto knih je zaznamenán jeho testament.
1841 V tomto roce v měsíci říjnu byl v Praze otevřen
Řetězový most (Kettenbrücke).
1842 dne 16. března ve dvě hodiny odpoledne zesnula
blaženě v Pánu ve Vídni Její Excelence vysoce urozená
paní Rosa hraběnka Kolowrat – Libsteinská, rozená
hraběnka Kinská etc., jak je to ve II. oddíle podrobně
popsáno.
o Zima roku 1842 byla velmi mírná, málo sněhu a hned
zjara bylo velmi sucho, jen 30. května a 5. července
trochu pršelo, vláha sotva zavlažila kořínky rostlin,
takže vyrostla jen polovina obvyklého množství trávy,
bylo málo sena a jetel vůbec žádný; velmi málo
brambor, i korec stál 5 zl. v.č.
o Obilí na mandele bylo velmi málo, avšak zrno na mouku
bohaté. Na podzim, kvůli nedostatku krmení, prodávali
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řezníci tolik hovězího, že se funt hovězího prodával jen
za dva krejcary k.m. Nouze mezi lidmi se tak zmnožila,
poněvadž nebyly výdělky, len se totiž také nevydařil.
1843 Zima tohoto roku byla velmi mírná a únor byl bez
sněhu, takže chudí lidé chodili do lesa na dříví bosí a bez
kabátu, teprve 1. března začalo mrznout.
o 19. června 1843 se od západu sbíraly bouřkové mraky v
11 hodin dopoledne, takže následovala strašná bouřka,
na faře bylo vytlučeno 35 skleněných tabulí, na kostele
180 a také obilí na polích bylo způli vymláceno.
o 18. března 1843 bylo na západě na horizontu vidět spolu
se zapadajícím sluncem dlouhý světlý pruh neznámé
planety nebo komety od 7 do 9 hodin večer, který se táhl
od západu na východ přes polovinu oblohy. Říkám
neznámé, poněvadž astronomové se o tom v kalendáři
předpovědi počasí nezmiňovali. Měl stejnou dráhu jako
slunce, také stejně zapadl, proto šlo o svazek paprsků
nebo pruh světla, ne ale o kometu.
Po několika dnech se tento jev ztratil.
1844 Tento rok byl velmi excesivní a proto velmi mokrý.
Leden a únor byly sice mírné a bez sněhu, ale od konce
února sněžilo bez přestání., silný východní vítr navál
neprůchodné návěje, teprve konce dubna začalo tát.
o V tomto roce sice dobře vzešly jařiny, avšak denodenně
pršelo; trávy narostlo mnoho, ale díky častým záplavám
bylo seno zvláště okolo řeky k nepotřebě, také jetel pro
nedostatek slunce neuschnul, ale kvůli velkému mokru
shnil. Také sklizeň obilí dopadla špatně v každém
ohledu. Listopad a prosinec byly mrazivé, ale bez sněhu.
Obec Velká Čermná na kosteleckém panství, která je
součástí farnosti Borohrádek, pořídila zvon ke zvonění
Ave Maria. Tento zvon odlil v Hradci Králové zvonař
Karel Pavel, váží 70 liber, cena 1 libry zvonu se počítala
na 54 kr. k.m. a celý zvon včetně koruny stál 63 zl. stříbra.
V té době byl rychtářem ve Velké Čermné František
Marek, rolník z č.p. 22, Pavel Starý, rolník z č.p. 28 a
František Krupka z č.p. 11 byli přísežnými.
1845 Měsíc leden byl bez sněhu, teprve 10 – 12 února po
krutých mrazech přes – 20 napadlo v noci mnoho sněhu,
ale 27., 28. a 29.března přišla náhlá obleva a nastala velká
voda nejen zde na Divoké a Tiché Orlici, ale i v Praze na
Vltavě, na jejímž ledovém příkrovu dne 23. března ještě
Pražané ještě slavili svátek velikonočního beránka ,
obleva 26. a 27. března prolomila ledy, takže noc na 28. a
následující den byly pro Pražany úděsné.
o Takovou výši nedosáhla hladina Vltavy od roku 1784.
Dne 29. března byla voda 17 střevíců a 3 couly nad
normálem. V té době byly v Praze na Starém Městě celá
Poštovní ulice až po Štěpánské náměstí, část Konviktní
ulice, Beltémská ulice a náměstí, Zlatá ulička, Anenské
náměstí a ulice, oba Anenské dvory, Řetězová ulice,
Liliová, Dominikánská, obě Jezuitské s. 307 až
k Salvátorovi na jedné a Malý Rynk na druhé straně,
Seminářská ulička, Platnéřská se všemi svými
zákoutími, Mariánské a Leonardiho náměstí, celé
Židovské Město, ulice Milosrdných, Křížová,
Svatodušní, Kozí náměstí a ulice etc. etc. pod vodou.
Na celé této rozloze byly pod vodou také přízemí, tu a
tam i poschodí, o sklepech ani nemluvě, které se i v
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jiných částech města plnily do stran se hrnoucí vodou.
Ve městě bylo rozmístěno přes 160 loděk a pontonů a
pověřeno záchranou tonoucích a udržováním spojení, a
to nestačilo, takže v méně zaplavených částech města
musely být použity vozy tažené koňmi. Jaké strašné
divadlo nabízely mosty a nábřeží, kde stáli natlačeni
přihlížející. Trosky zdí, kusy nábytku, střechy byly
hnány vlnami. Kočár s koňmi, mlýn s mlýnským kolem
připlavaly a zůstaly chvíli viset na nejkrajnějších
stromech ochranné zdi, dokud je nevyvrátily a nestrhly
sebou. Také parní lokomotiva plula po Vltavě a zůstala
viset v zahradě na malostranské straně řetězového
mostu. Ještě hůř než v Praze to vypadalo v Karolínském
údolí. Při pohledu ze Žižkova mostu vypadala celá
plocha od úpatí kopce až ke kamennému mostu u Polzu
(bei Polz) jako jezero, ze kterého vyčnívala invalidovna
a skupiny domů v Karolínském údolí. Síla vody byla
taková, že v Karolínském údolí se tři domy zřítily; jiné
musely být kvůli nebezpečí vyklizeny.
o Celý kraj mezi Mělníkem, Obřístvím, Veltrusy byl
jednolitou vodní plochou, ze které vyčnívaly střechy a
vrcholky stromů. Do Veltrus připlul mlýn s třemi lidmi;
mlýn byl zachycen a lidé zachráněni.
o Zpráva z Litoměřic z 31. března. V neděli ráno začala
voda stoupat a včera v neděli v 6 hodin dosáhla
neslýchané výše přes tři stopy jako 1784. Už ráno
svolávaly všechny zvony a zvonky okolních obcí
poplašným zvoněním lidi na pomoc a záchranu. Kam
oko dohlédlo, po proudu nahoru i dolu, bylo vše pod
vodou; jezero až do Doksan. 19 obcí a pevnost Terezín
byly pod vodou. Nejvíce byly ohroženy obce Mlékojedy
a Prosmyk na Labi; jeden dům za druhým se měnil
v ruiny; zvonění na poplach a srdcervoucí volání o
pomoc pronikalo všude. Vše pod vodou, silnici nevidět,
každá komunikace s Prahou a Teplicemi přerušena, most
byl zachráněn jen s největší námahou, byl velmi
poškozený.
o U krásného mostu přes Labe v Drážďanech byl zaplaven
a stržen hlavní pilíř, na němž stál kříž s Kristem,
přičemž byl celý most velmi poškozen.
Pro postižené touto velkou povodní byla ve všech
dědičných zemích c.k. rakouské monarchie vypsána a
povolena sbírka.
Stejné neštěstí postihlo v tomto roce dvakrát obyvatele
Haliče, kde se vylily řeky Visla, Dunajec, San etc.
Dne 11. dubna t.r. opět způsobily trvalé deště vzedmutí
hladiny řek a povodně.
V noci z 10. na 11. července vypukl strašný oheň
v poddanském městě Polička a v krátké době byla větší
část města, děkanský kostel, krásná radnice, nedávno
postavená hlavní škola kořistí plamenů, škody byly
nevyčíslitelné.
srpna t.r. 1845 pracoval na opravě zdejšího mlýna tesař
Josef Šrámek, spadl nešťastnou náhodou do hluboké vody
pod kolo, kde mu naneštěstí nikdo nemohl rychle přijít na
pomoc a utopil se, nechal po sobě ženu se šesti
nezletilými dětmi bez jakéhokoliv majetku.
/RED/
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