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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 11. 1. 2018
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Rada města bere na vědomí cenovou nabídku
společnosti MAJT, s.r.o. - ENTER Polička na
poskytování internetových služeb.
▪ Rada města bere na vědomí informaci o početním stavu
základny JSDH k 1.1.2018 a plánu absolvování povinné
odborné přípravy v roce 2018.
Schvaluje
▪ Rada města souhlasí se zahájením jednání s Českými
dráhami, a.s. ve věci podmínek koupě pozemků p.č. st.
390/1 a p.č st. 390/2 v k.ú. Borohrádek za nádražní
budovou a umožnění přístupu k těmto pozemkům, kde
došlo k odstranění stávajících staveb v havarijním stavu.
▪ Rada města schvaluje úpravu dotazníku „Strategie
rozvoje města Borohrádek 2018-2028“, časový
harmonogram a řídící komisi v tomto složení: Mgr.
Martin Moravec, Ing. Jana Machková, JUDr. Josef
Moravec, Ing. Pavel Krupka, Petra Matějíčková.
▪ Rada města schvaluje předložený návrh Smlouvy o
poskytnutí služeb – svoz potravinářského oleje a tuků
poskytovatelem Libor Černohlávek, Jakub 38, Církvice,
IČ: 16539184.
▪ Rada města schvaluje předložený návrh smlouvy
společnosti Asseco Solutions, a.s., Praha, IČ: 64949541,
na poskytování služeb na úseku spisové služby a
archivnictví (rozšíření spisové služby o modul eIDAS).
▪ Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu
prostoru sloužícího podnikání, dle článku III. odst. 2
písemnou dohodou. Dohoda o ukončení smlouvy o
nájmu nebytových prostor mezi městem Borohrádek a
firmou AVEPO s.r.o., Rudé armády 3, Borohrádek, IČ
27559688 bude ukončena ke dni 31. 1.2018.
Výtah z usnesení rady ze dne 1. 2. 2018
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Předloženou nabídku na zajišťování agendy GDPR
externí firmou a pověřuje starostu vstoupit do dalšího
jednání.
▪ Informaci z jednání valné hromady společnosti ODEKO
s.r.o., Týniště nad Orlicí.
Schvaluje
▪ Odstranění dřevin dle předloženého návrhu a žádá
jménem města Borohrádek o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les.
▪ Dodatek smlouvy o poskytování služeb v oblasti
přenosu dat číslo 20141686 poskytovatelem COMA
s.r.o., Polička, IČ: 47471557.
▪ Dodatek č. 22 Smlouvy č. 2/2004 na zajišťování služeb
v oblasti nakládání s odpady poskytovatelem ODEKO
s.r.o., Týniště nad Orlicí, IČ: 62062760.
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Zamítá
▪ Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 13. 12. 2017
Bere na vědomí
▪ Kalkulaci skutečných nákladů za rok 2016 za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
využívání a odstraňování komunálních odpadů za
poplatníka a kalendářní rok. Pro rok 2018 zůstává
poplatek ve stejné výši jako v roce 2017, tj. 550 Kč na
osobu.
▪ Předložený výčet kontrolní činnosti kontrolního výboru
a ukládá kontrolnímu výboru do příštího jednání
předložit plán činnosti na rok 2018.
Schvaluje
▪ Program jednání v upraveném znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Michal Přibyl, Mgr.
Jindřich Vašíček, Milan Maček.
▪ Zápis z jednání kontrolního výboru č. 20 ze dne
27.11.2017.
▪ Revokaci usnesení z jednání zastupitelstva města č. 22.
ze dne 22. 11. 2017 čj. 883/2017/MUBK bod 13)
schválení Obecně závazné vyhlášky města Borohrádek o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
▪ Záměr odkoupení pozemků p.č. 526/15, vodní plocha,
p.č. 526/9, vodní plocha, p.č. 526/21, vodní plocha,
523/18 ost. plocha a 523/17, ost. plocha od ÚZSVM
v lokalitě starý písník Borohrádek, náklady na
odkoupení budou zapracovány do rozpočtu 2018.
▪ Záměr prodeje pozemků p.č. st. 1054 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 22 m², p.č. st. 1055 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 22 m², st. 1056– zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 23 m² v obci a k.ú.
Borohrádek, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001,
vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou za
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem, k níž budou připočteny náklady spojené
s převodem.
▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-122006682/VB/02 „Čermná nad Orlicí – Malá Čermná –
rek. NN a TS mezi městem Borohrádek jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a. s. jako budoucím
oprávněným vybudovat zařízení distribuční soustavy na
pozemku p.č. 877/1 v k.ú. Borohrádek.
▪ Podle čl. V. odst. 2) Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 6.
2017
mezi
Městem
Borohrádek
a
firmou
Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou, IČ 28791274, na akci: Realizace obnovy
veřejného osvětlení v místní části Šachov Dodatek č. 1

Zpravodaj 2/2018

▪

▪
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▪

▪

této smlouvy, kterým se navyšuje dohodnutá cena díla
z 2.126.679 Kč bez DPH na 2.250.276 Kč bez DPH
z důvodu započtení více a méně prací.
Záměr podání žádosti o dotaci z programu Údržba a
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
na opravu ohradní zdi hřbitova na Šachově.
Smlouvu o dílo s firmou Energomontáže Votroubek
s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na
akci: Realizace obnovy veřejného osvětlení v obci
Borohrádek v ceně díla 416.790 Kč bez DPH.
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny dle přílohy.
V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva se stanovuje odměna jako souhrn odměn a
to maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
ZM stanovuje členy zastupitelstva, kteří jsou pověřeni
vedením slavnostních obřadů, Mgr. Martin Moravec,
JUDr. Josef Moravec, Milan Maček, Mgr. Iva Přibylová,
za každou účast na slavnostním obřadu jim náleží
příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku dle
přílohy.
ZM stanovuje stravné uvolněným členům zastupitelstva
dle Směrnice č.1/2013 pro poskytování příspěvku na
stravování zaměstnanců města Borohrádek.
ZM stanovuje členům komise SPOZ při konání
slavnostních obřadů (vítání občánků, svatby)
za každou účast na slavnostním obřadu jim náleží
příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku dle
přílohy.
Zprávu o činnosti Finančního výboru města Borohrádek
za 2017.
Rozpočtové provizorium pro rok 2018 v navrhovaném
znění.
Mimořádnou splátku úvěru č. 12143/13/LCD uzavřený
s Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu o zajištění
mimořádné splátky do 31. 12. 2017.
Rozpočtové opatření č. 16 narovnání rozpočtu 2017 a
zároveň pověřuje starostu provést rozpočtové změny
s tím, že rada města a zastupitelstvo města budou
s provedenými opatřeními podrobně seznámeni na
nejbližším zasedání.
Dohodu na vytvoření společného školského obvodu
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T.
G. Masaryka Borohrádek, T. G. Masaryka 396, 517 24
Borohrádek, jejímž zřizovatelem je město Borohrádek,
pro plnění povinné školní docházky žáků II. stupně
s trvalým pobytem v obci Žďár nad Orlicí.
Dohodu na vytvoření společného školského obvodu
základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola T.
G. Masaryka Borohrádek, T. G. Masaryka 396, 517 24
Borohrádek, jejímž zřizovatelem je město Borohrádek,
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pro plnění povinné školní docházky žáků II. stupně
s trvalým pobytem v obci Čermná nad Orlicí.
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Borohrádek č. 2/
2017, kterou se stanoví část společného školského
obvodu ZŠ pro obce Čermná nad Orlicí a Žďár nad
Orlicí.
▪ Pokračování projektových příprav rekonstrukce ulice
Partyzána Petra Ateliérem MACAS, Bratranců
Veverkových 2717, 53002 Pardubice, které povedou
k vypracování projektové dokumentace k územnímu
řízení. Projektová dokumentace k územnímu řízení bude
navazovat na vypracovanou studii.
▪ Pořádání workcampu ve městě Borohrádek a možnou
spoluúčast města ve výši 25 tis. Kč zařadí do rozpočtu
města 2018.
▪ Záměr odprodeje části pozemku p. č.959/1 ostatní
plocha s podmínkou zachování ochranného pásma
plynovodu 1 m dle ceny v místě a čase obvyklé.
Náklady spojené s prodejem uhradí žadatel.
Neschvaluje
▪ ZM neschválilo 1. protinávrh na stanovení sazby za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na částku 600 Kč/osobu/rok.
▪ ZM neschválilo 2. protinávrh na stanovení sazby
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2018 ve výši 550 Kč a změnu frekvence
svozu na 14 denní.
▪ ZM neschválilo protinávrh na stanovení finančního
limitu výše investice k Záměru podání žádosti o dotaci
z programu Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny na opravu ohradní zdi hřbitova
na Šachově.

STAROSTA INFORMUJE
„NEVESELO AŽ TRUCHLIVO Z POZICE
STAROSTY A OBČANA MĚSTA BOROHRÁDEK“
Vážení čtenáři
spoluobčané.

borohrádeckého

Zpravodaje,

milí

V životě každého z nás jsou okamžiky,
situace a věci, které nám dělají radost,
věci, o kterých se nám lehko mluví a
pak jsou bohužel i ty druhé, které nás
trápí, přinášejí nám starosti a dělají
vrásky na čele. Jedna z těch horších
věcí, která mě v poslední době velice
trápí a budí ze spaní, je připravovaná
stavba modernizace (zdvojkolejnění)
traťového úseku Týniště nad Orlicí Choceň. Investorem má být státní organizace - Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) a projekčně ji
připravuje společnost SUDOP PRAHA a. s. Tato budoucí
stavba s sebou nese bohužel pro nás mnoho negativních
aspektů a skutečností, které mohou výrazně zhoršit život
občanů našeho města. První z nich je toliko již probíraný
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železniční viadukt u benzínové stanice. Ano, stará,
nemoderní, úzká, nízká stavba s upravenou předností
v jízdě, s problematickým průchodem chodců, ale
jednoznačně důležitý prvek, který dosud chrání naše
město před náporem těžké nákladní dopravy ve směru od
Holic, Horního Jelení a Jaroslavi. Co se asi stane, pokud
stavba „dvojkolejky“ dostane zelenou a průjezdná výška
se dle stavební legislativy (u silnic I. třídy) zvýší na 4,80m
(na výjimku možná 4,20m)? Stane se to, že město bude
zahlceno dopravou, a to převážně dopravou nákladní…
prostě nejkratší cesta směrem od Brna, Svitav, Holic na
Častolovice, Kvasiny, Rychnov n. K. povede zákonitě
přes naše město. Hrůza pomyslet.
Neumím si představit zvýšený hluk, nebezpečné
přecházení frekventované vozovky, potkávání se a míjení
nákladních automobilů v úzkých místech jako např.
v zatáčce u pošty, pod náměstím u firmy AVEPO nebo na
mostě přes Tichou Orlici. Již teď tu jsou časté dopravní
komplikace a co potom, až zde bude mnohokrát hustší
doprava? V tuto chvíli se zdá, že pokud stavba získá
podporu státu a Královéhradeckého kraje, bude naším
úkolem vyvíjet maximální tlak na stát, potažmo
Ředitelství silnic a dálnic ČR k zahájení výstavby
plánovaného obchvatu našeho města. Jedině silniční
obchvat by mohl zmírnit negativní dopady této
modernizace. Tady se ale nabízí otázka, zda právě tato
plánovaná modernizace železniční trati a s ní avizované
navýšení průjezdné výšky viaduktu nemůže oddálit
výstavbu silničního obchvatu města. Doufejme a věřme,
že ne.
Další nepříjemnou věcí, která může výrazně snižovat
kvalitu života nejen v blízkosti železniční trati, bude
zvýšení objemu železniční dopravy a s tím vyšší hladina
hluku. Dále jsou zde požadavky na provedení změn do
územního plánu města Borohrádek. Ze stanovisek
Ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty
vyplývá požadavek vymezit v územním plánu našeho
města koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu (s
možností vyvlastnění dotčených pozemků) o šíři 30 m od
stávající osy koleje na obě strany. Požadavky na území
údajně vyplývají ze studie proveditelnosti. Další těžko
uvěřitelný fakt, který by zásadním způsobem negativně
zasáhl nejenom do pozemků města, ale výrazně by zasáhl
i vlastnická práva soukromých osob. I proti tomuto
stanovisku a o jeho možné změně musíme intenzivně
vyjednávat.
Z výše uvedených skutečností lze odvodit, že hrozba je
veliká a je potřeba co nejdříve získávat nové informace,
poznatky a zahájit boj s větrnými mlýny. Z toho důvodu
byla městem Borohrádek iniciována na 28. 2. 2018
schůzka se všemi dotčenými organizacemi a subjekty.
Pozváni byli zástupci projekční společnosti - SUDOP
PRAHA a.s., zástupci investora - SŽDC včetně autora
stanoviska ke změně ÚP z generálního ředitelství,
zástupce Ministerstva dopravy autor druhého stanoviska
ke
změně
ÚP,
zástupci
Krajského
úřadu
Královehradeckého kraje - odbor dopravy a silničního
hospodářství, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR,
zástupci Policie ČR - Dopravní inspektorát Rychnov nad
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Kněžnou, AQUA SERVIS a.s., zástupce MÚ Kostelec n.
O., stavební úřad - životní prostředí (územní plánování).
O závěrech a výsledcích z toho a dalších jednání Vás
budu informovat. Věřím, že máme ještě čas a možnosti
některé věci s ohledem na tuto stavbu výrazně ovlivnit či
alespoň zmírnit dopady na život nás všech v našem městě.
Váš starosta Mgr. Martin Moravec

Informační servis městského úřadu
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o součinnost a pomoc
Jak všichni jistě víte, lze na sběrném místě odpadů
v bývalém areálu ŽPSV Borohrádek předávat k likvidaci i
velkoobjemové odpady. Jedná se nejčastěji o nábytek typu
sedacích souprav, křesel, kuchyňských linek, skříní a
podobně. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o
spolupráci. Ocenili bychom, pokud byste tento typ odpadu
odevzdávali na sběrné místo již v „rozloženém“,
rozmontovaném stavu. Jsme si vědomi, že ne každý z Vás
má technické vybavení, dostatek síly, zkušenosti a
možnosti. Nicméně bychom s povděkem přijali snahu
každého, kdo nám touto činností usnadní manipulaci s
odpadem. Někdo namítne, že na sběrném místě je
obsluha, a tak ať si s tím poradí. Máte pravdu, ale věřte, že
při objemu a frekvenci svozů to často není možné. A
pokud pak přijede najednou více občanů s podobným
typem odpadů, musí se velkoobjemový odpad ukládat
mimo kontejner, kde překáží a ohrožuje bezpečný provoz.
Z ekonomických důvodů se snažíme maximálně využívat
objem kontejnerů tak, aby jejich výtěžnost byla co
nejefektivnější. Ano, daly by se do kontejnerů ukládat
celé sedačky a skříně, ale pak budeme platit opakovaně a
zbytečně drahou dopravu, protože kontejner bude po
jednom otevíracím dnu „zcela plný“. Věříme, že s Vaší
spoluprací dokážeme dosáhnout vyššího efektu v likvidaci
velkoobjemového odpadu. Děkujeme za pochopení a Vaši
pomoc.
Pytlíky na psí exkrementy
Velmi často se setkáváme s dotazy na doplňování
pytlíků k odpadkovým košům pro sběr psích exkrementů.
Jsme rádi, že alespoň některým majitelům pejsků není
lhostejné, že psí výkaly končí na veřejných prostranstvích
v ulicích a parcích… Věřte, že si všech zodpovědných
majitelů vážíme a chceme jim vyjít vstříc. Bohužel jsme
se opakovaně se zlou potázali. Ač byly stojany opakovaně
doplňovány pracovníky technických služeb, nemělo to
smysl. Naše „moderní“ mládež či někteří neukáznění
občané nám prostě pytlíky vždy do několika dní
kompletně vytahali. Buď si vzali celou sadu pro sebe
domů (asi na balení svačin???) nebo je prostě jen pohodili
na zem a tím znehodnotili. Jako řešení se nabízí varianta,
že pytlíky budeme vydávat všem uvědomělým pejskařům
na vyžádání zcela zdarma, a to v úředních hodinách na
podatelně MěÚ. Praxe ukáže, zda je toto řešení přijatelné
a zároveň dostatečně efektivní. Děkujeme za pochopení a
snahu všech udržovat naše město v čistotě a pořádku.
Mgr. Martin Moravec
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„Za čisté město“
sobota 7. dubna 2018
Pojďme společně uklidit město Borohrádek

Sraz v 8.30 hodin na náměstí
před obchodním domem Coop
S sebou si vezměte dobrou náladu,
pevnou obuv, pláštěnku.
Po akci drobné občerstvení zajištěno.
Kontaktní osoba: Petr Kliment
t. č. 494 381 602
pkliment@mestoborohradek.cz
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Knihovna
Knižní novinky
Lilly Small: Zvířátka z Kouzelného lesa: Kočička Kiki
Lilly Small: Zvířátka z Kouzelného lesa: Veverka Viki
Lilly Small: Zvířátka z Kouzelného lesa: Ježeček Jája
Klára Cingrošová, Klára Dvořáková:
Vlastivědná knížka pro vzpomínání a procvičování paměti
Jiří Bílek:
Marie Terezie: Cudná císařovna s hroznou pověstí
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej VI.
1461-1471 za časů Jiřího z Poděbrad
Virginia C. Andrewsová: Noční hlasy
Mária Ďuranová: Tajemství tří žen
Alena Mornštajnová: Hotýlek
Ann Granger: Bláto a mršiny
Ann Granger: Taková je vražda
Výpůjční doba:
každé úterý
každý čtvrtek

13.30 – 16.30 hodin
09.30 – 11.30 hodin
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
knihovna.borohradek@seznam.cz

Sdělení finančního úřadu

22.04. MDDr. Motyčka Martin
775 224 093
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
28.04. MDDr. Andělová Jana
731 980 112
K. Michla 942, Dobruška
29.04. MDDr. Havlíček Ondřej
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
01.05. MDDr. Petrák Tomáš
721 200 244
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
05.05. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
06.05. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové náměstí 88, Týniště n.Orlicí
08.05. MUDr. Pokorná Jaroslava
494 515 697
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
12.05. MUDr. Pokorná Věra
494 667 628
Jana Pitry 448, Opočno
13.05. MUDr. Ptačovská Eva
603 933 466
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
oznamuje, že bude vybírat
daňová přiznání daně z příjmů fyzických osob
v prostorech Městského úřadu v Borohrádku:
ve středu 28. března 2018
v době od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 16:00 hodin
Vzpomínka
Život jde dál, ale smutno a prázdno
za člověkem, který chybí, zůstává.
Dne 21. února 2018 uplynulo sedm let,
kdy nás navždy opustil náš drahý
tatínek Ladislav Vovesný z Borohrádku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
.
Dne 25. února 2018 uplynulo jedenáct let,
od doby, kdy nás opustil
pan Vladimír Beránek.
S láskou stále vzpomíná celá rodina

Dne 24. března 2018 uplyne pět let,
od úmrtí pana Františka Černého.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a
synové s rodinami.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
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ZUBNÍ POHOTOVOST ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
24.03. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
25.03. MDDr. Havlíček Ondřej
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
30.03. MUDr. Havlová Marie
739 046 899
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
31.03. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
01.04. MUDr. Hrbáčová Eva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
02.04. MUDr. Kašková Kateřina
494 596 174
Kvasiny 145
07.04. MUDr. Loukota Jan
494 621 665
Komenského 127, Opočno
08.04. MUDr. Kašparová Dagmar
602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
14.04. MUDr. Majer Rostislav
608 382 500
U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou
15.04. MUDr. Malátková Ludmila
494 515 696
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
21.04. MDDr. Matějková Denisa
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí

Klub důchodců Borohrádek
Klub důchodců v Borohrádku má v současné době 82
členů, 71 žen a 11 mužů. Každý čtvrtek od 14 do 16 hodin
se scházíme v klubovně, kde se spolu s výborem
projednávají a připravují budoucí akce. V rámci klubu se
hrají zajímavé hry, soutěžíme, snažíme se tak procvičovat
paměť a dovednost. Před Vánocemi si tu všichni vytvořili
svícen na stůl, či jinou dekoraci. I když je o klubové
schůzky velký zájem, rádi bychom tu uvítali i další naše
členy a členky, aby tak obohatili naši klubovou činnost
svými nápady. Od podzimu do jara probíhají v místním
kině, každých 14 dní v neděli od 14 hodin taneční
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odpoledne. Účast na této akci je sice velká, ale škoda že
nechodí více místních občanů. Přijďte posedět, zazpívat si
a zatančit. Nálada je tu vždy skvělá. Nedělní taneční

Březen máme na akce bohatý, uskuteční se ještě náš
pravidelný jarní zájezd do Polska.
V dubnu navštívíme estrádu harmonikářů v Holicích a
těšíme se na výlet na Flóru Olomouc s návštěvou Svatého
kopečka a muzea Olomouckých syrečků v Lošticích.
I na další měsíce máme bohatý program, ale o tom až
příště.
za Klub důchodců v Borohrádku
Vlasta Koldinská a Marie Černá
Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování bytových
domů v IROP

odpoledne proběhnou ještě v těchto termínech: 18. března
a 8. dubna.
9. února jsme podnikli tajný výlet, autobus byl naplněn do
posledního místa. Objeli jsme nejbližší okolí a dozvěděli
se mnoho informací o navštívených místech. Zjistili jsme,

že své okolí a jeho historii známe málo. Konečným cílem
našeho výletu byla restaurace Sport v Borohrádku, kde
nás čekali výborné vepřové hody a naši muzikanti.

Všichni si pochutnali na opravdu skvělých masopustních
pochoutkách a užili si dobrou zábavu.
21. února jsme celé odpoledne kouleli kuželky
v kuželkárně v Třebechovicích. I přes velkou nemocnost
našich členů nás v turnaji soutěžilo 25. Nálada byla
skvělá. Mnozí z nás byli na kuželkách poprvé, ale šlo nám
to náramně.
Pro úspěch uskutečníme kuželky znovu 10. května.
V březnu jedeme do Holic na divadelní představení
divadla Kalich z Prahy. Jednu z hlavních rolí obsadila Iva
Janžurová. 23. března bude v Borohrádku v sokolovně
skupina Pardubická šestka. Známe tuto skupinu již ze
sportovních her seniorů. Moc se na ně těšíme a všem
doporučujeme na koncert přijít, je to skvělý zážitek.
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Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových
domech pokračuje v IROP (Integrovaný regionální
operační program) i v roce 2018. Řídicí orgán IROP
vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78.
výzvu Energetické úspory v bytových domech III.
Žádosti o podporu je možné podávat od 2.2. 2018.
Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do
vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29.11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu
Energetické úspory v bytových domech II., ve které byl
příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu
loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst
počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst
objemnějších projektů. Celkem bylo v 37. výzvě
předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém úhrnu
2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování
podaných projektů. Podpora v této výzvě oslovila
vlastníky bytových domů a společenství vlastníků
jednotek ve 423 městech a obcích České republiky.
O největší objem podpory zažádala společenství vlastníků
jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč).
Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji
(téměř 17,5 % předložených žádostí), dále ve
Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji (každý
kraj měl téměř 10% zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od
června loňského roku nabídnuty také příznivější
podmínky pro čerpání podpory na plynové kondenzační
kotle nebo tepelná čerpadla. Z předložených projektů je
patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského
roku první stovku a na proplacení v lednu čekalo dalších
160 projektů, u kterých byla fyzicky ukončena realizace.
Mezi největší vyplacené žádosti patří např. projekty měst
Frýdku-Místku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních
proplacených projektů lze jmenovat např. zateplení a
výměny oken a vstupních dveří v bytovém domě o 48
bytových jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou
bytových domů o 22 bytech v Kralovicích na Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových
družstev, která sice nejsou výhradním vlastníkem
bytového domu, ale v souladu s národní legislativou
vykonávají funkci správce bytového domu do doby
založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně se pro
tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory
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za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků jednotek a
fyzické osoby přibyla nově možnost v určitých případech
podat žádost o podporu mimo režim veřejné podpory a de
minimis. U projektů mimo režim veřejné podpory podle
blokových výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014) došlo
také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován
počet povinně naplňovaných indikátorů – nově hodnoty
indikátorů „Množství emisí primárních částic a
prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených
projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou
vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího orgánu za celou
výzvu a nebudou uváděny v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Stejně jako v předcházejících výzvách platí
snížené technické nároky pro bytové domy, které jsou
kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové
rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy může
být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést
kompletní úpravy s cílem uspořit požadované množství
celkové dodané energie, a proto v těchto případech pro
získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce
pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro
získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější
podmínky na technický stav bytového domu. Tuto
možnost zatím využili vlastníci památkově chráněných
bytových domů v centru Plzně nebo Kutné Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v
bytových domech III. naleznete na webu IROP.
„webu IROP“ vložit odkaz: https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III)
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních
pracovištích Centra pro regionální rozvoj České
republiky, které je zprostředkujícím subjektem IROP.
„regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj
České republiky“ vložit odkaz:
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-kvyzvam/78-vyzva/

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Velikonoce svátky jara
ZO Českého zahrádkářského svazu Častolovice ve
spolupráci s ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou a
Městysem Častolovice
pořádá ve dnech 23. – 25. března 2018 od 9.00 do 17.00
hodin v areálu výstaviště v Častolovicích
velikonoční výstavu.
Tato výstava má již dnes svoji novodobou historii a všem
návštěvníkům přibližuje staročeské velikonoční tradice.
Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto období, ale dává i
návody, jak si zpříjemnit a zkrášlit příchod jara. Výstava
se uskuteční v celém výstavištním areálu, tj. v sokolovně
v 1. patře a přízemí, zahrádkářské budově a na sokolské
zahradě a bude otevřena každý den v době od 8.00 hod. do
17.00 hod., v neděli do 16.00 hod. Výstavní plocha se
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rozšíří na více než 2 500 m2. Vystaveny budou jak
kraslice různě malované a zdobené, tak i všechny věci
připomínající velikonoční krásu. Každý návštěvník bude
moci zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček
malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami.
V letošním roce bude velmi zajímavý soubor staročeských
řemesel. Výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek,
pletení košíků a pomlázek, malování perníků, paličkování
a háčkování, ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika
v různých provedeních a velikostech, figurky a předměty
ze šustí, pedingu, syselu, rákosu, krouceného papíru a
mnoho dalšího může každý na této výstavě vidět. Zdobené
kraslice budou ukázány v celé šíři a provedení. Překrásné
kroje z Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady
bude příjemným překvapením. Největší křesťanský svátek
v roce budou zastoupen nejen charakteristickými výjevy,
ale i názorninami a přírodními doplňky.
Od „Škaredé středy“ až po „Velikonoční pondělí“ budou
vyobrazena křesťanské přísloví a zvyky. Chybět nebude
ani široký sortiment velikonočních pamlsků a cukroví.
Velmi zajímavé bude porovnání pečení našich babičekstaročeské velikonoční mazance, beránci, koblihy,
s velkopekárenskými výrobky.
Ukázka velikonočního prostírání s překrásnou velikonoční
gastronomii bude ozdobou prostředního sálu na výstavišti.
Samostatná expozice proutěného zboží a keramiky ozdobí
hlavní sál výstavy. Největším zážitkem nejen pro děti
budou jistě ukázky některých symbolů Velikonoc, mimo
jiné i zvířátka, zajíci a beránci.
Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným
trávníkem a jarními kytičkami jak řezanými, tak i
v květináčích. V letošním roce se každý návštěvník
seznámí s velikým množstvím květin – tulipánů, narcisů a
ostatních cibulovin, včetně květin z dovozu z Holandska,
které budou naaranžovány v celém areálu výstaviště.
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks
velikonočních kraslic, do které se může každý dva dny
před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude
vyhodnocena 25. 3. v 15.00 hodin. Odevzdávání kraslic
lze provést přímo na výstavišti v Častolovicích nejdéle do
22. 3. 2018 do 12.00 hodin. Pro všechny návštěvníky bude
připraven rozšířený prodej všeho, co je spojeno
s příchodem jara. Protože je to výstava zahrádkářů,
nebude chybět ani zahrádkářská poradna a prodej květin,
cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření a
různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i bohaté
občerstvení.
Na výstavu do Častolovic Vás zvou pořadatelé –
zahrádkáři. Bližší informace na tel. 721 311 719 a na
www.zahradkari.com.
za český zahrádkářský svaz J. Helmich

KROUŽKOVÝ TÁBOR 2018
Srdečně vás zveme na 5. ročník letního tábora plného
kroužků, který se uskuteční v termínu 5. - 11. srpna 2018
v krásném prostředí rekreačního zařízení Radost
v Horním Jelení.
Tábor je vhodný pro děti ve věku 5 – 15 let.
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Přihlaste se online na www.krouzky.cz a zažijte týden
s novými kamarády a pohodovou partou vedoucích, kteří

zajistí zážitky nabitý táborový program.
Budeme sportovat, poznávat přírodu, pojedeme na

Návštěva divadla Drak v Hradci Králové
Dne 24. ledna navštívili žáci 2. a 3. A třídy divadelní
představení
Princezna
Turandot
v nastudování
královéhradeckého divadla Drak. Toto divadlo je známé
moderním zpracováním svých pohádek a her.
Po zhlédnutí pohádky byli žáci pozváni do prostor
divadelního Labyrintu, kde si prohlédli vystavené loutky,
seznámili se s kouzly divadelní techniky a zúčastnili se
tvůrčích dílen. Žáci 2. třídy si vyrobili pohyblivou loutku
a třeťáci si zahráli na loutky a sami se stali herci
v pohádce o Zlatovlásce.
Mgr. Jindra Řezníčková, Mgr. Hana Horynová
Pyžamový den
Školní parlament zorganizoval vůbec první pyžamový den
na naší škole. V první únorový den se žáci i učitelé oblékli
do pyžam, županů či overalů. Každá třída vybrala dva

celodenní výlet, zahrajeme si celotáborovou hru a budeme
se prostě bavit.  Těšíme se na vás!
Táborový tým Kroužky východní Čechy
Kroužky východní Čechy, Klášterní 54, Pardubice,
www.krouzky.cz, 777 280 288,
vychodni.cechy@krouzky.cz

Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek
Na výstavě korunovačních klenotů
U příležitosti 25. výročí vzniku České republiky a na
počátku jubilejního roku 2018, ve kterém si připomínáme
100. výročí založení Československa, byly ve
Vladislavském sále Pražského hradu od 16. do 23. ledna
2018 mimořádně vystaveny české korunovační klenoty.
Výstava českých korunovačních klenotů přilákala na
Pražský hrad i nás, žáky ze Základní školy T. G.
Masaryka Borohrádek.
„Návštěvu Prahy hodnotíme jako jednu z nejlepších
exkurzí. Byl to skvělý zážitek vidět na vlastní oči české
korunovační klenoty. Také procházka po hlavním městě
měla své kouzlo a příjemnou atmosféru. Počasí nám
nakonec přálo a my jsme si výlet opravdu užili.“
Natálie Čejková, Anna Haladová, 9. A
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nejkrásnější pyžamové modely a modelky, kteří se o velké
přestávce dostavili do auly. Zde zástupci školního
parlamentu zvolili tři nejlepší pyžamáky. První místo patří
Pavlu Stárkovi z 3. A, druhé místo obsadil Dominik
Michajlow ze 7. A a na třetím místě skončil Dominik
Hloušek ze 4. třídy. Odměněny byly i třídy s největším
počtem žáků v pyžamu. Stoprocentní zastoupení
pyžamáků bylo v 1. třídě, ve 3. A, 3. B, 4. třídě, 5. třídě a
v 7. A. Ke konci velké přestávky proběhlo hromadné
fotografování. Těší nás, že se tato akce vydařila a věříme,
že podobný úspěch získají i další akce, které školní
parlament chystá.
za školní parlament Anna Haladová a Zuzana Loufková, 9. A
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Školní kolo anglické olympiády
Naše škola se i v tomto školním roce zapojila do
celostátní Soutěže v jazyce anglickém neoficiálně
nazývané anglická olympiáda. Do soutěže se přihlásilo
dvaadvacet žáků, kteří soutěžili v kategoriích 6. – 7. a 8. –
9. ročník. Po úvodním poslechu s porozuměním
následovaly úlohy zaměřené na konverzační dovednosti.
Žáci se nejprve představovali a poté ve dvojicích či
trojicích hovořili o vylosovaném tématu. Součástí byl i
popis obrázků či diskuze o problémovém úkolu.
V kategorii starších žáků navíc proběhlo i druhé kolo, do
kterého postoupilo pět žáků. Ti společně debatovali o
různých tématech, vzájemně si kladli otázky a
prezentovali své názory. Ač některé žáky limitovaly
zdravotní problémy či nervozita, máme radost z
předvedených výkonů. Účastníci soutěže prokazují, že
pokud žáci mají zájem, dokáží již na základní škole
správně vyjadřovat své myšlenky, zapojovat se do diskuze
či užívat pokročilejší gramatiku a konverzační obraty.
Gratulujeme jak vítězům, tak všem, kteří se zapojili.
Kategorie 6. – 7. třída:
1. – 2. místo: Sára Vondráčková, Petr Formánek
3. – 4. místo: Adam Pavlíček, Radek Sazima
Kategorie 8. – 9. třída:
1. – 2. místo: Daniel Kopsa, Martin Ribár
3. – 4. místo: Kateřina Davidová, David Moravec
Den bezpečnějšího internetu
Na 6. února v tomto roce připadl Den bezpečnějšího
internetu. Během tohoto dne po celém světě probíhají
akce, jejichž cílem je šířit osvětu o rizicích spojených s
on-line aktivitami. Rychlý rozvoj moderních technologií
nám přináší nespočet výhod, zároveň je s ním však
spojena i celá řada rizik, která si často bohužel
neuvědomujeme. Vzhledem k tomu, že nejohroženější
skupinou na internetu jsou děti a dospívající, ke Dni
bezpečnějšího internetu se připojila i naše škola. V každé
třídě byla minimálně jedna vyučovací hodina věnována
tomuto tématu. Žáci sledovali videa vyprávějící skutečné
příběhy obětí, diskutovali o možných rizicích, prevenci
vzniku problému i řešení již vzniklé situace či ve
skupinách vymýšleli příběhy na téma „Začalo to tak
nevinně“. Příběh s názvem Začalo to tak nevinně žákům v
závěru hodiny vyprávěli také někteří učitelé. Je již tradicí,
že při besedách žáci jednoznačně odmítají, že by si mezi
své přátele na sociálních sítích přidali někoho, koho
osobně neznají. Nejinak tomu bylo i tentokrát - žáci
ujišťovali, že žádosti cizích osob nepřijímají. Z tohoto
důvodu jsme požádali o spolupráci partnerku jednoho z
učitelů, kterou jsme na sociální síti vydávali za
čtrnáctiletou dívku a rozeslali žádosti žákům školy. Řada
z nich žádost nejenže přijala a dala tak přístup k osobním
informacím či fotografiím, ale neznámé osobě začala psát
zprávy. Jeden žák dokonce "dívce" sám od sebe zaslal
své odvážné fotografie. Ti žáci, kteří se dušovali, že by si
cizí osobu nepřidali, se tak na vlastní kůži přesvědčili, jak
nezodpovědně a riskantně se v on-line prostředí chovají.
Věříme, že si uvědomí, že obavy rodičů a informace
získávané ve škole nejsou neopodstatněné, a k ochraně
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svého soukromí a bezpečnosti na internetu budou
přistupovat mnohem zodpovědněji.
Mgr. Michal Přibyl
Pohádka pro děti z MŠ Borohrádek
Dne 12. února žáci 7. B připravili pro děti z místní
mateřské školy pohádku O dvou tovaryších. S dětmi z MŠ

jsme si také zahráli hry a naučili je říkanku. Dětem i nám
se to moc líbilo. Se vším nám pomohla naše třídní učitelka
Jaroslava Vošlajerová.
Anna Zahajská, Monika Mondočková, 7. B
Pomohli jsme vybudovat další českou školu v Africe!
V únoru jsme obdrželi informace o dobudování další
české školy v Etiopii, na jejímž postavení jsme se podíleli.
Od roku 2014 pořádá ZŠ TGM Borohrádek na konci
školního roku charitativní Běh pro Afriku. Vyběhaná
finanční částka je vždy určena pro stavbu školy v africké
Etiopii. Jako poděkování místních obyvatel dostávají
české organizace zapojené do této charitativní akce
fotografie se svými logy. V současné době byla
vybudována již dvacátá sbírková česká škola, která se
nachází ve vesnici Tumticha v jižní Etiopii. Stará škola
byla postavena jen z bláta a dřeva a byla v katastrofálním
stavu. Chyběla ventilace, oddělené latríny, osvětlení
i dostatek židlí pro všech 1 000 dětí, které do školy
chodily. V jedné třídě se tísnilo až 80 žáků, navíc se

250 dětí do školy nevešlo vůbec, a tak se musely učit
v sousedních kostelech. Do nové školy začíná chodit
500 dětí, které se budou střídat ve vyučování ve
dvou směnách, a to ráno a odpoledne. Nová škola má
dobré osvětlení, fungující ventilaci, je vybavená novými
lavicemi a žáci si mohou umýt ruce přímo ve třídách.
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Postavení školy je důležitou zprávou pro celou komunitu,
protože právě podporou vzdělání mohou dostat šanci i ty
nejchudší děti. /Zdroj - https://www.skolavafrice.cz/oprojektu/. I v letošním roce se naše škola do charitativního
běhu zapojí a pomůže tak při budování již jednadvacáté
české školy v Etiopii.
Setkání s bývalou žákyní Petrou Gluchovou,
nejkrásnější neslyšící dívkou Evropy
Dne 19. února jsme ve škole přivítali naši bývalou žákyni
Petru Gluchovou, vítězku soutěže Miss Deaf Europe 2017
(Petra je navíc i autorku loga naší školy). Tato soutěž není
jen o kráse, ale i o charismatu každého soutěžícího, o
pečlivé přípravě i o
prezentování
své
země. Petra Gluchová
je první Češkou, která
tento titul vybojovala.
Petra
při
besedě
přiblížila
průběh
soutěže,
promítala
fotografie,
ukázala
korunku
a
další
zajímavé
předměty
spojené se soutěží.
Hovořila o své volné
disciplíně
swingovém tanci s
prvky pantomimy, o
náročném
oblékání
všech části kroje zapůjčeného v moravských Dražůvkách i
o přátelství mezi soutěžícími.
„Musím určitě napsat, že děkuji za skvělou hodinu. Petra
Gluchová nám za pouhou jednu hodinu dokázala, že když
se chce, tak to jde. Je to velice krásná a inteligentní žena,
takže se ani nedivím jejímu úspěchu. Už jen z jejího
vyprávění nám došlo, že je velkým vzorem a máme se od
ní co učit,“ ohodnotila besedu Sára Pfeifferová z 8. A.
Mgr. Iva Přibylová

Recitační soutěž
V pátek 9. února se všichni žáci naší školy sešli ve
vyzdobené tělocvičně. Proč? Konalo se zde, v rámci
celorepublikové „Dětské scény“, školní kolo recitační
soutěže. Do tohoto kola postoupili žáci z kol třídních, kde
úplně všichni recitovali své naučené básně. Školní kolo
otevřeli svým přednesem naši prvňáčci. Všichni sklidili
velký potlesk. Pro ně to bylo první velké vystoupení. Pak
recitovali žáci z 2. a 3. třídy, ti tvořili společnou
postupovou kategorii. Do okresního kola se probojoval
Jaroslav Kadrmas a Klára Susová. Z kategorie 4. a 5. tříd
postoupil Šimon Trávníček, ten zdramatizoval Erbenovu
Polednici. Posluchači všechny odměnili mohutným
potleskem. V okresním kole, které proběhne v březnu v
Rychnově nad Kněžnou, přejme všem mnoho úspěchů a
žádnou trému.
Karneval 2018 v CZŠ
Letos se nám sešlo masopustní úterý (13. 2.) se svátkem
svatého Valentýna (14. 2.), proto padlo rozhodnutí, že si

Církevní základní škola
Sněhuláci pro Afriku, čtvrtek 18. ledna 2018
Cílem tohoto projektu je pomoci dětem v Africe dostat se
ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola
pro Afriku, o. p. s. Tato společnost shromažďuje v naší
republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Kola
jsou opravována a postupně se dostanou k dětem do
Afriky, pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat
do školy. Bez tohoto dopravního prostředku nejsou
schopny překonat mnohakilometrové vzdálenosti, které je
od školy dělí. Již nepoužívaná kola tak v Africe mohou
vykonat velkou službu. Projekt Sněhuláci pro Afriku
pomáhá vydělat peníze na přepravu kol do Afriky. Naši
žáci měli za úkol postavit co nejvíce sněhuláků a za
každého sněhuláka zaplatili sponzoři (rodiče, žáci, učitelé,
příbuzní) 50 Kč. Celková suma získaná tímto projektem
činí 3050 Kč. Tato charitativní akce je v souladu s pojetím
naší školy, kdy se snažíme seznamovat žáky s globálními
problémy, se kterými se potýkají lidé na naší planetě.
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uspořádáme klasický ples se škraboškami. Nutno
podotknout, že se tématu zhostili žáci i učitelé opravdu s
grácií. Pánům nechyběl oblek, motýlek či kravata. Dámy
měly překrásné benátské škrabošky, plesové šaty jako z
Paříže, a ty účesy… krása!! Nechyběla ani plesová etiketa
a tak jsme měli možnost zaslechnout výzvu: „Pánové,
zadejte se!“ Žáci školy se v rámci hudební výchovy
naučili tančit mazurku. Mazurka pak byla zlatým hřebem
celého plesu. Nechyběly veselé soutěže a výuka nových
tanců např. „letkis“ nebo „ptačí tanec“. Byl to velmi
příjemný zážitek, o kterém se ještě dlouho povídalo mezi
žáky, i mezi učiteli.
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Bruslení v Chocni
Každý si zimu užívá jinak. Někdo doma v teplíčku sedí s
čajem u televize a někdo rád využije mrazivých chvil, aby
protáhl své tělo. A k takovým jsme se přidali i my. V
Chocni na zimním stadiónu na nás čekal pán, aby
nabrousil naše brusle a my mohli bezpečně vyjet. První
rozbruslení a překonání obav není vždycky jen legrace,
někdy to i zabolí. Zkušení bruslaři jezdili jako o závod a
začátečníci se radovali ze sebemenších pokroků. Velkou
pomocí i motivací pro všechny byl profesionální trenér,
který si žáky rozdělil do tří skupin, aby každému mohl
alespoň chvíli věnovat svou pozornost. Rozhodně jsme
letos na bruslení nebyli naposledy!
Pangea
Další z matematických soutěží, které se někteří naši žáci
zúčastňují je Pangea. Soutěž vznikla v roce 2007 v
Německu a má za úkol podpořit motivaci žáků k
matematice a umožnit jim zážitek z úspěchu při řešení
různých matematických úloh. V pondělí 12. února na naší
škole proběhlo školní kolo a zúčastnili se ho žáci: Jakub
Hakkel - 4. třída, Richard Sus, Adam Staňo a Šimon
Trávníček z 5. ročníku. V březnu se dozvíme, zda
postupují do dalšího kola. Držme jim palce.
Exkurze Malých dobrodruhů do závodu Škoda Auto
a.s. v Kvasinách
Dne 19. února 2018 jsme se s kroužkem vypravili na
odborně vedenou prohlídku do kvasinské Škodovky. Už
při příjezdu k závodu nás ohromila velikost celého

objektu, která dnes činí 495.000 m2, což je 4,5 km v celém
obvodu. Přivítal nás p. Čtvrtečka, který v závodu strávil
více než 40 let života. V úvodu jsme zhlédli
komentovanou prezentaci, která nám přiblížila fungování
továrny jak dnes, tak i v minulosti. Dozvěděli jsme se, že
dříve se karoserie aut vyráběly ze dřeva, že v roce 1991
automobilku převzala společnost Volkswagen, a že od
roku 1991 bylo do závodu investováno téměř 22 mld. Kč.
Po prezentaci jsme si oblékli výstražné vesty, ochranné
brýle a sluchátka, díky kterým jsme mohli absolvovat
prohlídku výroby s komentářem. Pan Čtvrtečka nás
provedl svařovnou, kde pracuje 827 robotů, montážní
halou, kde jsme viděli kompletaci Škody Superb a
Kodiaq. Děti byly fascinovány bezpilotními roboty, kteří
po montážní hale rozváželi náhradní díly. Nás překvapila
čísla – dnes v automobilce pracuje 8 675 zaměstnanců, ze
závodu každý den vyjede 1 150 aut (v roce 1962 jich
denně vyrobili 6). Děkujeme p. Čtvrtečkovi za velice
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poutavý výklad a osobní přístup, který celou prohlídku
povýšil na nezapomenutelný zážitek!
POZVÁNKY:
ŠKOLA POD LUPOU
14. března 2018 od 15.00 do 18.00 hodin
– vzdělávací odpoledne pro veřejnost, přednášky klinické
logopedky, koučky a arteterapeutky, školní kavárna,
tvořivé odpoledne pro děti, prodejní ukázky knih
Svojtka a prestižního nakladatelství Usborne, které
vydává literaturu pro děti v angličtině.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
23. března 2018 od 14.30 do 17.00 hodin
- akce pro širokou veřejnost s nabídkou čerstvých sýrů
„farma Pohlovi“ - můžete si zakoupit jarní cibuloviny a
dekorace „zahradnictví Rožek“, dále si můžete uplést
pomlázku, upéct jidášky a vyrobit si velikonoční
dekorace.
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
7. dubna 2018 od 9.00 do 11.00 hodin
- zápis žáků do 1. třídy – vezměte s sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Pozvánka pro rodiče s dětmi, kteří se chystají k zápisu
do naší mateřské školy

Připravenost dětí na zápis do 1. třídy
V druhém únorovém týdnu se v mateřské škole setkali
rodiče budoucích prvňáčků se zástupci místních
základních škol. Účelem této schůzky bylo předat
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informace o blížícím se zápisu a sdělit požadavky na
připravenost dětí. Rodiče se z úst prvostupňových učitelek
dozvěděli, na co se v následujícím předškolním období
zaměřit, aby usnadnili svým dětem vstup do základní
školy. Na schůzku přišlo i několik rodičů, kteří budou mít
předškoláka až v příštím školním roce. Velká účast nás
potěšila a přesvědčila, že se rodiče o tuto problematiku
zajímají. Tímto děkujeme rodičům a zástupcům
borohrádeckých škol za sdílení zkušeností a vzájemnou
spolupráci. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali i
v dalších letech.

ochotu a chuť celého personálu a stát se na chvíli tím
snivým dítkem. Zkrátka bylo to fajn. Poděkování patří

Návštěva ZŠ TGM
Všichni předškoláci byli v pondělí 12. února 2018 pozváni
na divadelní představení Dva tovaryši, které připravili
žáci 7. B třídy Základní školy T. G. Masaryka
v Borohrádku. Všichni jsme tedy společně vyrazili na
rodičům, kteří pomohli dětem s maskami, všem
dospělákům, kteří si chvíli zaskotačili a rozdávali smích.
Školka plná veselých dětí, tak to má být. Těšíme se na
příští rok.
kolektiv MŠ Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
dopolední návštěvu školy. Kromě krásného divadelního
představení měly děti možnost zažít i další doprovodné
aktivity. Hádaly povolání, která jim starší děti
představovaly pomocí rekvizit a pantomimy, stavěly
stavby z velkých barevných molitanových kostek, učily se
říkadla, hrály Zlatou bránu, apod. Každý si domů odnesl
ozdobený perníček, který byl zabalený jako od cukráře.
Ještě jednou děkujeme za pozvání a milé přijetí.
Karnevalové veselí
„Za co půjdeš na karneval?“ „Já budu Elsa." „Já půjdu za
rytíře." Takové věty
jsme mohli slýchat v
naší školce před
velkou oslavou. Děti
se těšily a patřičně se
připravily - výzdoba
třídy, stříhání, lepení,
nafukování balonků,
výroba
hudebních
nástrojů, někde i
nazkoušení písničky
o masopustu. Vše
propuklo 15. února
2018. Školkou se
nesla veselá nálada,
vůně koblížků, smích
i hluk, trocha zmatku,
ale hlavně hudba, tanec, soutěže i hry. Užili jsme si
legraci z masek kamarádů i dospělých. Bylo milé zažít
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Z prvního letošního turnaje dovezli zápasníci tři
medaile
Zápasníci z oddílu zápasu TJ Sokol Borohrádek se
zúčastnili svého prvního letošního turnaje. V rodišti
hokejové legendy Jaromíra JÁGRA, v Hnidousech –
Motyčíně - se uskutečnil již 39. ročník Memoriálu Josefa
KORYCHA a 30. ročník memoriálu Antonína Zemana.
Tohoto mládežnického turnaje se zúčastnilo 164

závodníků z 18 oddílů. V této silné konkurenci se
neztratila ani sedmičlenná výprava z Borohrádku a přesto
že pro některé to byl první turnaj ve vyšší věkové
kategorii, tři z nich stanuli na stupních vítězů a dva na tzv.
rozšířeném podiu.
Na nejvyšší stupeň pro vítěze vystoupal a zlatou medaili
vybojoval skoro v bezchybném výkonu ve váze 31 kg
SEDLÁK Jakub. Bronzovou medaili vyzápasil v té samé
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váze ŠKOP Filip, který našel přemožitele jen ve svém
oddílovém kolegovi. O poslední bronz se postaral ve váze
47 kg ADÁMEK Robert. Na rozšířené podium se „dostal“
v nejvíce obsazené váhové kategorii do 25 kg HŮJA
Lukáš, který ze 13 závodníků obsadil 5. místo. Tu samou
příčku vybojoval i HEMELÍK Tomáš ve váhové kategorii
do 28 kg. Shodně na 7. místě se umístili ve váze to 22 kg
SEDLÁK Petr a ve váze do 31 kg HEMELÍK Vojtěch.
Koloběh zápasnických soutěží se tedy naplno rozeběhl, a
tak trenéry a závodníky čeká plno tréninkové práce, aby na
turnajích borci z Borohrádku slavili úspěchy a nadále šířili
dobré jméno města.
Zápasníci dovezli kompletní sadu medailí, včetně
malého pódia
Borohrádečtí zápasníci se zúčastnili letošního druhého
turnaje. Jednalo se o Přebor České obce sokolské, který se
konal v Ostravě. Tohoto turnaje se zúčastnilo 82
závodníků z 12 oddílů. Mezi nimi byla i šestičlenná

výprava z Borohrádku. V silné konkurenci se zápasníci
věkově kategorie přípravka „A“ a žáci neztratili a
vybojovali kompletní sadu medailí. O tu nejcennější se
postaral ve váze 35 kg žák UHNAVÝ Adam. Stříbrnou
medaili vyzápasil ve váze 28 kg HEMELÍK Tomáš a
kompletní sadu medailí uzavřel bronzem ve váze 31 kg
SEDLÁK Jakub. Tři zbývající se postarali o kompletní
umístění na malém pódiu. Ve váze 31 kg ŠKOP Filip
obsadil 4. místo, v té samé kategorii HEMELÍK Vojtěch 5.
místo a poslední pódiové umístění tj. 6. místo obsadil ve
váze 35 kg HLOUŠEK Dominik. Tito všichni startovali ve
věkové kategorii – přípravka „A“. Dalším turnajem bude
březnový turnaj ve Rtyni v Podkrkonoší. Je relativně
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dlouhá doba na to, aby se na tréninku odstranily chyby,
které se na turnaji ve velké míře objevovaly, a tím se
zkvalitnila sportovní výkonnost.
Radek Hemelík

TJ Lokomotiva Borohrádek
9. Sportovní ples
Letošní plesová sezóna v Borohrádku pokračovala dne
24.2.2018 již tradičním 9. Sportovním plesem, který
pořádala TJ Lokomotiva Borohrádek ve spolupráci
s Městem Borohrádek. Letošní účast byla po minulém
roce lepší a 230 lístků je toho důkazem. K poslechu a
tanci hrála hudební skupina STREYCI. Doprovodný
program byl ve znamení sportu. Nejprve předvedli, co
umějí borohrádečtí zápasníci a poté vystoupily fotbalové
naděje z místního fotbalového oddílu. Nutno dodat, že obě
vystoupení sklidila velký potlesk a chválu.
O krásnou výzdobu se letos postaraly Radka Šulíková a
Eva Sazimová, za což jim touto cestou děkuji. Poděkování
zaslouží Město Borohrádek, všichni sponzoři a lidé, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci plesu.
Organizátoři plesu se chtějí zároveň touto cestou omluvit
všem přítomným za brzké ukončení plesu (02.00 hod.)
z důvodu nemoci členů kapely. Moc děkujeme za
pochopení.
TJ Lokomotiva Borohrádek ještě jednou všem děkuje a
těšíme se, že se za rok sejdeme na již
10. SPORTOVNÍM PLESE.
Sazima Radek
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Z borohrádeckých kronik
„Nenávist Němců
Němečtí radikálové přímo srší nenávistí proti všemu
českému. Každého Čecha nazývají „velezrádcem“.
V hostincích a jiných veřejných místnostech zakazují mluvit
česky a napadají české společnosti. Nejhůře jsou na tom ty
rodiny ve zněmčeném území, které jsou odkázány neb
závislé na německém panstvu a jichž příslušník vstoupil
v zajetí v Rusku, v Itálii, ve Francii aneb kdekoliv jinde do
„legií“. (Zahraniční odboje). Mimo podporu, která jest jím
úřady okamžitě zastavena jsou vyhrazovány v bytu i z práce
a štvány až k zoufalství.
Vojenská správa velmi přísně vyšetřuje tyto případy mezi
zajatci, kteří se vracejí zpět z Ruska následkem tamější
revoluce a uzavřeného míru brest-litevského. Legionáři, kteří
jsou dopadeni na frontě, jsou týráni a bez milosti pověšeni.
Proto mnohé z nich než by se nechal chytit, raději se zastřelí
sám.

Ostřelování Paříže
Ohromnou sensací jest dělo, které ostřeluje Paříž na velikou
vzdálenost. Od 23. března, kdy zahájil gen. Ludendorff
německou ofensivu, druhou bitvu na Marně, největší to zápas
válečného materiálu, který až dosud znají světové dějiny, pálí
toto obrovské dělo denně několik granátů na Paříž.
Jak bylo později zjištěno, vybudoval toto monstrum,
technickou neslýchanost, něm. dělový král Krupp. Stálo
v ohbí Laony u vesnice Crepy na místě, kde se zákopová
linie nejvíce blížila francouzskému hlavnímu městu.
Ostřelovalo Paříž na vzdálenost 128 km! Hlaveň děla byla 34
metry dlouhá, stěny její 40 cm široké, otvor 1 metr
v průměru. Betonový podstavec vážil 3.000 metráků, 2.500
lafeta, 2.000 hlaveň. Tento gigantický válečný stroj
namontovali Němci v neprostupném lesním houští, zakryli
jej pestrými atrapami na ochranu před letci a obklíčili
neprodyšně vojenským kordonem. Všechny dělostřelecké
zákony byly postaveny na hlavu a staly se bezúčelovými.
Pálilo se přesně očíslovanými střelami. Jejich kalibr se měnil
mezi 21 až 23 ½ cm, jejich váha stoupala od dvou set liber
do dvou set třiceti. Každá následující střela byla tlustší a
delší. Po šedesátém pátém výstřelu se celá hlaveň vyměnila.
Zaměřování na 128 km jest vrcholným výkonem balistiky.
Opírá se o složité výpočty, v nichž se bere v úvahu nejen
směr a výška, ale též tlak vzduchu, vítr, počasí, dokonce i
zakřivení zemského povrchu. Užívalo se tří centů prachu na
každou ránu a dva druhy různé výbušniny, které se
v podzemním arsenálu „předehřívají“. Dělo pálilo při
postavení 52 stupňovém, střela dospěje za 1 ½ minuty až do
stratosféry a ve výši 40 km nad zemí se řítí k cíli v atmosféře,
jejíž teplota činí 50 stupňů C pod nulou. Jedno toto dělo
obsluhovalo 60 mužů, námořníků ze severního moře, z nichž
30 otáčelo jeřábem, který řídil sklon lafety. Velel jim
admirál. Byl spojen telefonicky s hlavním štábem, 30
bateriemi ležícími kolem, s letištěm a meteorologickou
stanicí. Každý výstřel doprovázelo 90 současně vypálených
ran z děl pečlivě rozestavených po okolí. Tím se chránilo
dělo, aby jej nenašly oddíly nepřátelských měřičů, pátrajících
po světelné a zvukové síle výstřelů. Čtyřicet letců uzavíralo
vzdušný prostor nad Crepy. Výzvědná služba, která měla
okamžitě hlásit účin zásahů v městě, pracovala v těsně
spojené řadě, jdoucí z Paříže až do Švýcarska. Každý výstřel

15

stál 35.000 marek. Od 23. března do 9. srpna 1918 pálilo toto
obrovské dělo každých 20 minut jeden granát na Paříž. 320
střel ji zasáhlo, z nich 180 dopadlo do středu města a 140 do
nejbližšího okolí. Střely zabily přes tisíc lidí a zničily mnoho
cenných budov.
Na Velký pátek zasáhla střela saint-gevaisský kostel; 91
mrtvých a přes sto raněných. Tak to šlo den za dnem.
Naštěstí zakončil nápor Dohody v červenci 1918, jinak by
snad pokračovalo ještě léta. Sen Kruppův, dobýt Němcům
vítězství bombardováním Paříže se neuskutečnil.

Domobranecké prohlídky
Letos konati se budou domobranecké prohlídky ročníků 1900
až 1868.

Národní přísaha
Dne 13. dubna 1918 v síni obecního domu u Pražské brány
opakovali zástupci českého lidu po Aloisu Jiráskovi slova
národní přísahy, znamenající rozchod s RakouskemUherskem.

Změna vlády
V neděli 23. června 1918 konaná ministerská rada se usnesla
podati demisi celého kabinetu. Smutný to konec německoradikální politiky dra Seidlera. Po absolut. Vládě pověstného
min. předsedy hraběte Stürcka, který byl r. 1916 zastřelen
synom vůdce zak. Soc. dem. Dr. Fritzem Adlerem, byl
kabinet dra. Ryt. Seidlera českému národu velmi
nepřátelským. Němci však při jeho odchodu hlásají, že
zahájená drem. Seidlerem politika protičeská a proti
jihoslovanská musí býti i příští vládou sledována. Dle všeho
chýlí se věci v této říši k velkým rozhodnutím. V takových
chvílích jest nutno, aby celý národ stál svorně jako jeden
muž, zvláště poselstvo české musí zůstati celé na
neoblomném stanovisku. Český lid, a to všechen český lid
bez rozdílu chce svobodný stát český. Všude se žádá, aby
aspoň buď bylo zanecháno rozbrojů a štvanic.
S významnou výzvou proti stranickému psaní a štvaní,
obrátili se na „Český svaz poslanecký“ zástupci župy obch.
Gremii v kraji královéhradeckém.
Mimo jiné jest uvedeno následující:
„Vznášíme proto na slovutný Český svaz poslanecký
naléhavou a snažnou prosbu, aby urychleně požádáni byli
veškeří páni členové, poslanci, aby působili svým mocným
vlivem, aby v této historické osudové chvíli našeho národa
kdykoliv a kdekoliv ucelila se svornost, láska a
jednomyslnost pro veliké chvíle, které nás ještě čekají. Tím
posloužíme české věci nejlépe! V Hradci Králové, dne 13.
června 1918. V. J. Skála, t. č. předseda župy, Jaroslav
Šeminka, t. č. jednatel župy.
Nemoc chřipka
Na podzim r. 1918 řádila v Čechách nemoc zvaná „chřipka“.
I v Borohrádku mnoho lidí a dětí onemocnělo touto nemocí a
následkem nedostatku lékařského ošetření zemřelo.
V osmičlenné
rodině
jednoho
místního
obuvníka
onemocnělo chřipkou 7 členů rodiny. 8. člen, otec
neonemocněl proto, že byl na vojně. V jiné rodině pohřbívali
právě odrostlé již dítě a než přišli z pohřbu domů, zemřelo i
druhé nemocné dítě.
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