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SOBOTA 26. KVĚTNA 2018
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
DĚTSKÝ DEN
07.00 hodin RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – „O pohár starosty“ na vodní nádrži na Zámlýní
09.30 hodin ZAHÁJENÍ DĚTSKÉHO DNE na fotbalovém hřišti (MICHAL NESVADBA – jako Michal z kouzelné
školky, sportovní soutěže – ASPV Borohrádek, malování na obličej, ukázka činnosti Policie ČR
a jednotky hasičů Borohrádek, volný vstup na pouťové atrakce)
10.30 hodin UKÁZKA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŽÁKŮ ZŠ TGM A CZŠ Borohrádek
12.30 hodin UKONČENÍ DOPOLEDNÍHO PROGRAMU

MÁJOVÉ ODPOLEDNE
10.30 hodin
14.00 hodin
15.30 hodin
16.45 hodin
17.00 hodin
17.15 hodin
18.30 hodin
18.45 hodin
20.30 hodin
21.30 hodin

ZVĚŘINOVÉ HODY (Restaurace Na náměstí)
MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIG BAND se sólisty
TĚŽKEJ POKONDR
FLYING BOYS Kolín – létající gymnasté
Vystoupení aerobiku a párové akrobacie žáků ZŠ TGM
RETRO LIVE – hity 80 a 90 let
LEVEL UP DDM – street dance Holice
WORLD ROXETTE TRIBUTE BAND – přední český revival skupiny Roxette
MICHAL DAVID Revival – známý revival Michala Davida
FIRE SHOW „Luminis“ Polsko – tanec s ohněm – ohnivá show
II. část vystoupení MICHAL DAVID Revival

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Soutěže, malování na obličej, tetování, volný vstup na pouťové atrakce jako obří skluzavku, jumping,
trampolínu, městečko a jiné, stánkový prodej.
PO CELÝ DEN BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ V RESTAURACI SPORT A STÁNKOVÉM PRODEJI
Moderuje: HONZA DUŠEK
Změna programu a času vyhrazena.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 8. 3. 2018
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Předložený zápis z jednání dotační komise č. 5/2018 ze
dne 15.02.2018.
▪ Předložený zápis z 16. jednání kulturní komise ze dne
12.02.2018.
▪ Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2018/2019.
▪ Předložené Oznámení o termínu uzavření Mateřské
školy Borohrádek o hlavních prázdninách.
Schvaluje
▪ Žádost o povolení užívání znaku města Borohrádek na
reklamních taškách výrobce kožené galanterie – Pavel
Hajn, Nádražní 37, Borohrádek IČ: 10499504.
▪ Záměr pronájmu pozemku p.č. 205/2, orná půda o
výměře 2 189 m2, v k.ú. Borohrádek.
▪ Předložený návrh na odstranění dřevin a žádost města
Borohrádek o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les.
▪ Předloženou žádost lékárny LBORO, s.r.o., Borohrádek,
IČ: 27467309 na možnost umístění informačních
ukazatelů.
▪ Předloženou žádost o odstranění dřevěného obložení na
chodbách mateřské školy.
Výtah z usnesení rady ze dne 28. 3. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Cenovou nabídku dodavatele Jindřicha Pražáka, Žďár
nad Orlicí 57, IČ: 70752338 k pokácení dřevin
rostoucích mimo les.
▪ Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa
kolektivního systému Ekolamp se společností
EKOLAMP s.r.o., I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, IČ:
27248801.
▪ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE12-2005716/VB/56 Borohrádek, ul. Havlíčkovarekonstrukce nn mezi městem Borohrádek a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupená firmou MATEX HK s.r.o. na základě plné
moci e.č. PM/II-047/2018 ze dne 22.01.2018
k pozemkům p.č.st. 426, 142/10, 142/14, 142/21,
142/22, 445/5, 461/1, 461/14, 461/29, 462/19, 462/34,
478/2, 478/8, 480/6, 480/9, 917/26, 917/30, 917/32,
917/33, 917/34, 917/35, 917/36, 917/37, 917/38, 917/39,
917/42 a 948/1 v k.ú. Borohrádek za účelem uložení
inženýrských sítí – kabelového vedené NN, zemnících
pásků a pojistkových skříní.
▪ Převod výsledku hospodaření 2017 Základní školy T. G.
Masaryka Borohrádek ve výši 72.051,03 Kč a to do
fondu odměn částku 721 Kč a do rezervního fondu
částku 71.330,03 Kč.
▪ Účetní závěrku 2017 Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek, TGM 396, Borohrádek, IČ: 7088353.
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▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Borohrádek, Husova 272, Borohrádek 517 24 IČO:
75043475 na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na
celoroční činnost. Celková částka dotace činí 15.000 Kč.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Myslivecký spolek Borohrádek,
Nádražní 43, Borohrádek 517 24 IČO: 48612162 na
dotaci z rozpočtu města Borohrádek na celoroční
činnost. Celková částka dotace činí 21.000 Kč.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Vodácký spolek CVAK Team
Borohrádek, Nerudova 140, Borohrádek 517 24 IČO:
04605781 na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na
celoroční činnost. Celková částka dotace činí 25.000 Kč.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Český rybářský svaz, z.s. místní
organizace Borohrádek, Nádražní 43, Borohrádek 517
24 IČO: 13585983 na dotace z rozpočtu města
Borohrádek na celoroční činnost. Celková částka dotace
činí 30.000 Kč.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Centrum Orion, z.s.,
Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
68246901 na poskytování služeb na sociální služby
Centrum denních služeb na rok 2018 pro občana
Borohrádku ve výši 8.000 Kč.
▪ Převod výsledku hospodaření 2017 Mateřské školy
Borohrádek ve výši 44.420,79 Kč a to do fondu odměn
částkou 888,41 Kč a do rezervního fondu částkou
43.532,37 Kč.
▪ Účetní závěrku 2017 MŠ Borohrádek, Husova 530,
Borohrádek, IČ: 75015676.
▪ Odpisový plán 2018 Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek v celkové výši 31.200 Kč.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska- Euroregion Glacensis, Panská 1492,
516 01 Rychnov nad Kněžnou IČO: 64224619 na
provoz 2018 cyklobusů do Orlických hor jako
mezinárodní dopravu cyklistů na česko-polském pomezí
ve výši 1.000 Kč.
▪ RO č. 1 ve výši 2.000 Kč a poskytnutí daru na
provozování cyklobusů ve výši 1.000 Kč a poskytnutí
daru na podporu ankety Nejúspěšnější sportovec
Rychnovska roku 2017 ve výši 1.000 Kč.
▪ Rozpočet 2018 Mateřské školy Borohrádek, příspěvková
organizace (dle přílohy). Příspěvek na provoz na rok
2018 byl schválen ve výši 750.000 Kč. Tento závazný
ukazatel byl schválen v Rozpočtu města Borohrádek
2018 v Zastupitelstvu města Borohrádek dne 21.03.2018
č. 246/2018/MUBK.
▪ Rozpočet 2018 Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek, příspěvková organizace (dle přílohy).
Neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2018 byl
schválen ve výši 1.600.000 Kč a investiční příspěvek na
nákup konvektomatu ve výši 380.000 Kč. Tyto závazné
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▪
▪
▪
▪
▪

ukazatele byly schváleny v Rozpočtu města Borohrádek
2018 na Zastupitelstvu města Borohrádek dne
21.03.2018 č. 246/2018/MUBK.
Dodatek (prolongační) k pojistné smlouvě č.
2269252007 o havarijním pojištění vozidel.
Smlouvu o poskytnutí služeb společnosti Diakonie
Broumov, sociální družstvo, IČ: 49289977, na umístění
2 ks kontejnerů pro sběr použitého textilu.
Předloženou Smlouvu o dílo číslo 1/2018 k rámcové
smlouvě č. 1/Borohrádek/2013 se společnosti Lesní
družstvo Vysoké Chvojno s.r.o., IČ: 64826121.
Uzavřít smlouvu se společností Asseco Solutions, a.s.,
IČ: 64949541 na zajištění požadavků GDPR.
Zprávu o posouzení nabídek k výběrovému řízení
„Pořízení DA pro město Borohrádek“ a kupní smlouvu
s vítězným uchazečem OFLIN CAR s.r.o., VW-prodej
vozů, Královéhradecká 541, Trutnov, IČ: 60913312.

▪

Zamítá
▪ Nabídku na letecké fotografování města společností
CBS Nakladatelství, s.r.o., Zlín.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 21. 3. 2018
Bere na vědomí
▪ Informace k RO č. 16/2017 - narovnání rozpočtu.
Schvaluje
▪ ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení: Radek
Hemelík, Hana Adamcová, Mgr. Iva Přibylová.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet města na rok
2018 dle Přílohy str. 1 - str. 4. jako schodkový
v celkových příjmech 39,226.096 Kč a celkových
výdajích 42,726.096 Kč, kdy závazné ukazatele jsou v
členění dle paragrafu. Schodek ve výši 3,500.000 Kč
bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu města Borohrádek na rok 2019-2022
v předloženém znění.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek pro TJ
Lokomotiva Borohrádek, Družstevní 486, Borohrádek
517 24 IČO: 48617032 na dotace z rozpočtu města
Borohrádek na celoroční činnost. Celková částka dotace
činí 260.000 Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek pro
Tělocvičná jednota SOKOL Borohrádek, Havlíčkova
323, Borohrádek 517 24 IČO: 46460306 na dotace
z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost.
Celková částka dotace činí 118.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh plánu
činnosti kontrolního výboru pro rok 2018.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod
pozemků p.č. 283/9 ostatní plocha, ost. komunikace o
výměře 82 m², p.č. 283/10 ostatní plocha, ost.
komunikace o výměře 12 m² a p.č. 283/11 ostatní
plocha, ost. komunikace o výměře 11 m², oddělených
z pozemku p.č. 283/1, vše v k.ú. Šachov u Borohrádku,
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▪

▪

▪

▪

▪

na základě geometrického plánu č. 136-10/2018 ze dne
28. února 2018 z majetku Královéhradeckého kraje do
majetku města a omezující podmínku budoucího
bezúplatného převodu tohoto znění: „Smluvní strany
tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po
dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede
vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude
přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej
výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej
k takovýmto účelům neposkytne“, která bude
zapracována do smlouvy o bezúplatném převodu.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 302/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m²
odděleného z pozemku p.č. 302, v k.ú. Šachov u
Borohrádku, na základě geometrického plánu č. 134144/2017 ze dne 28. února 2018 za cenu v místě a čase
obvyklou, k níž budou připočteny náklady spojené
s převodem – vypracování geometrického plánu,
znaleckého posudku a vklad do katastru nemovitostí.
Náklady za zpracování kupní smlouvy hradí kupující.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném
převodu pozemku p.č. 445/13 ostatní plocha, ost.
komunikace o výměře 391 m², k.ú. Borohrádek, mezi
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha 2 jako převodcem a městem Borohrádek jako
nabyvatelem a pověřuje starostu podpisem.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr přijetí daru pozemků p.č. 783/3 - ostatní plocha o výměře 495 m²,
p.č. 783/4 ostatní plocha o výměře 586 m², p.č. 858/93
ostatní plocha o výměře 75 m², p.č. 858/94 ostatní
plocha o výměře 65 m², p.č. 966/75 vodní plocha o
výměře 2239 m² a spoluvlastnického podílu (1/21) na
pozemku p.č. 667/24 orná půda v k.ú. Borohrádek a
schvaluje provedení a úhradu všech nákladů spojených
s převodem.
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu mezi
městem Borohrádek jako prodávajícím a J.K. a L.V.
jako kupujícími ve věci pozemku p.č. 986/3 zahrada o
výměře 70 m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí
40.330 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu mezi
městem Borohrádek jako prodávajícím a R.Š. jako
kupujícím ve věci pozemku p.č. 948/30, zahrada, o
výměře 107 m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí
37.330 Kč a pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu č. [IE-12-2005710/PS/01] Borohrádek – VN3970
– oprava příp. mezi městem Borohrádek jako vlastníkem
pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Borohrádek a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupená společností ELEKTRO
COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká
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Skalice. Pověřuje starostu jejím podpisem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016676/VB/2 Borohrádek, p.č.
577/20, P. Malijovský, KvNN mezi městem Borohrádek
budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené
Energomontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01
Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu jejím
podpisem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje majetkoprávní převod
nově vzniklých pozemků p.č. 917/25 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 113 m², p.č. 917/51 –
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 1 m² a p.č.
917/24- ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 179
m² a p.č. 917/43 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 37 m², vše v k.ú. Borohrádek, na základě
geometrického plánu č. 846-189/2017 ze dne 02.11.2017
z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do majetku města.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 568/20 – zahrada, o výměře 160 m² v k.ú.
Borohrádek za cenu v místě a čase obvyklou, k níž
budou připočteny náklady spojené s převodem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Borohrádek jako prodávajícím a manželi I. a L.
K. jako kupujícími ve věci pozemku p.č. 429/6 o
výměře 844 m², v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí
487.144 Kč. ZM pověřuje starostu města podpisem této
smlouvy.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje Zadání změny č. 2
územního plánu města Borohrádek podle § 47 odst. 5)
v souladu s § 55 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v předloženém
znění (stavební zákon) s tím, že vypouští požadavek č.
22 ze zadání změny.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje k zpoplatnění zařazení
všech veřejných prostranství v majetku města
vyznačených v příloze vyhlášky.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje výši dotace, podmínky
stanovené EŘV, realizaci projektu v plném rozsahu
podle předloženého rozhodnutí.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu mezi vysílající
a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby o
společném pořádání dobrovolnického projektu pro české
a zahraniční dobrovolníky v rámci programu INEXSDA „Dobrovolníci pro obce a organizace“ a pověřuje
starostu podpisem.
▪ Zastupitelstvo města schvaluje starostovi Mgr. Martinu
Moravcovi v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017,
mimořádnou finanční odměnu ve výši uvedené
v důvodové zprávě zápisu z tohoto jednání.
Zamítá
▪ Zastupitelstvo města zamítá zařazení požadavku
Ministerstva dopravy a Správy železniční a dopravní
cesty, s.o. na vymezení koridoru veřejně prospěšné
stavby v šíři 30 m od osy stávající koleje na obě strany
pro připravovaný záměr: „Modernizace traťového úseku
Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň“ v rámci
probíhající změny ÚP č. 2.
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Astronomické jaro již zaklepalo na
naše dveře a zatím nás bohatě
zásobuje energií slunce. Při pohledu
z okna kanceláře do parku u
městského úřadu se mi zdá, že příroda
letos nasadila obrovské tempo a roste
nám, jak se říká, přímo před očima.
Ještě nedávno žlutý trávník září sytě
zelenými odstíny, nenápadné větičky
keřů a stromů již hrají všemi barvami,
kvetou zlatice, javory, vrby, slivoně, třešně. Jak je krásně
na světě… Snad nás ještě nepřekvapí ledoví muži a
nespálí tu krásu ranními mrazy pro svatou Žofii. Však si
možná ještě vzpomenete na loňský rok, kdy ještě 28. 4.
padal sníh. Tak věřme, že ne a že se konečně letos
dočkáme bohaté úrody třešní, meruněk, švestek a dalších
ovocných stromů a keřů…
Nemohu svůj dnešní příspěvek začít jinak, než splněním
slibu, který jsem dal v minulém čísle městského
Zpravodaje, a to je informovat Vás, občany našeho města
a čtenáře, o průběhu a závěrech schůzky, která proběhla
dne 28. 2. 2018 se všemi dotčenými organizacemi a
subjekty v rámci připravované stavby modernizace
(zdvojkolejnění) traťového úseku Týniště nad Orlicí –
Choceň. Připomenu, že pozváni byli zástupci projekční
společnosti - SUDOP PRAHA a.s., zástupci investora –
Správa železniční dopravní cesty s. o. (SŽDC), včetně
autora stanoviska ke změně územního plánu
(ÚP) z generálního ředitelství, zástupce Ministerstva
dopravy, autor druhého stanoviska ke změně ÚP, zástupci
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - odbor
dopravy a silničního hospodářství, zástupci Ředitelství
silnic a dálnic ČR (ŘSD), zástupci Policie ČR - Dopravní
inspektorát Rychnov nad Kněžnou, zástupci společnosti
AQUA SERVIS a.s., zástupce MěÚ Kostelec n. O.,
stavební úřad - životní prostředí (územní plánování).
Všichni pozvaní se na setkání do Borohrádku dostavili,
zúčastnili se i zástupci Správy silnic KHK. Po formálním
zahájení a představení se všech přítomných jsem nejprve
podal souhrnné informace o vývoji prozatímních jednání a
skutečnostech s ohledem na dané téma… ve zkratce se je
pokusím přiblížit a shrnout:
Dne 27. 7. 2017 se uskutečnilo první vstupní jednání se
samosprávami
v rámci
představení
přípravné
dokumentace (dokumentace k územnímu rozhodnutí) na
stavbu „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí
(mimo) – Choceň“. Prezentaci provedli zástupci projekční
společnosti SUDOP Praha a.s. a zástupci investora SŽDC
s. o. Již na této první schůzce vzneslo město Borohrádek
několik zásadních připomínek:

Rušení železničních přejezdů
Z hlediska zvyšování bezpečnosti provozu v rámci
navrhované modernizace železniční trati se v případě
možností ruší železniční přejezdy. V Borohrádku bylo
původně myšleno zrušení dvou přejezdů. První měl být
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přejezd „ U Křížku“ (sjezd v lese ze silnice III/3172
směrem na Čermnou nad Orlicí) – s tímto návrhem jsme
nemohli souhlasit a požadovali jsme jeho zachování, a to
z několika důvodů: jedná se především o důležitou
příjezdovou komunikaci k významným vodním zdrojům,
dále tento přejezd slouží k vjezdu lesní techniky pro
obhospodařování městských lesů Borohrádek a lesů
Bubna. Přejezd je strategicky důležitý i pro rychlé
zajištění dostupnosti při příjezdu hasičské techniky
v případě požárů lesa či živelných událostí v nedalekých
muničních skladech v Čermné nad Orlicí… a v neposlední
řadě zde vede oblíbená turistická cesta a cyklotrasa…
Druhý přejezd, který měl být zrušen, je v Husově ulici u
Městského úřadu v Borohrádku. Vize hezká, ale jak
zabezpečit dostupnost zásobování pro f. Seca a další firmy
v rámci nákladní dopravy? V návrhu projekční společnosti
bylo vybudovat novou komunikaci přes zahrádky vedle
tělesa železniční trati s napojením na silnici I/36 v místech
zahrady u RD p. Špalka. Druhým návrhem pak byla
možnost využití místní komunikace v Bezejmenné ulici.
Naše připomínky k této variantě byly zejména
k nevyhovujícím parametrům komunikace, vstupům na
soukromé pozemky a především pak k problematickým,
nevyhovujícím výjezdovým poměrům pro nákladní
dopravu u RD p. Flekra a RD p. Jedličky. Zástupci
společnosti SUDOP vyjednávali s vlastníkem jedné
z těchto nemovitostí o možnosti vykoupení, jednání bylo
neúspěšné. Z těchto důvodů město Borohrádek trvá na
zachování tohoto stávajícího železničního přejezdu až do
doby výstavby obchvatu města.

Železniční viadukt přes silnici I/36
O nepříjemnostech ve vztahu k uvažované rekonstrukci
železniční trati a s ní spojené výstavbě nového viaduktu
jsem Vás již informoval v minulém čísle Zpravodaje.
Město by samozřejmě nechtělo měnit průjezdnou výšku,
ale legislativa bohužel hovoří jasně, na silnicích I. tříd
musí mít viadukty průjezdnou výšku 4,80m. Snažili jsme
se jednat o možném snížení, bylo nám slíbeno projednání
s ŘSD o možné výjimce na 4,20m. Tato změna nám však
stále neřeší zásadní problém, a to je průjezd veškeré
dopravy včetně těžké nákladní přes naše město… nový
viadukt to prostě umožní. Již v této chvíli jsme vyslovili
nahlas veřejně odpor a obavy na výrazné zhoršení života

ve městě ve vztahu k zvýšenému objemu hluku, prachu a
k nevyhovujícím technickým poměrům komunikace
v intravilánu města… Už na tomto prvním jednání se
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jasně ukazuje, že nic než přeložka silnice I/36 zahrnující i
obchvat našeho města nám nepomůže. Apelujeme tedy na
možnost součinnosti obou staveb. Bohužel na tomto
jednání s nepořízenou. Projekční společnost a investor
této stavby železnice nás odkazují na jednání se
společností ŘSD či DI Policie ČR.
Krom výše uvedené otázky průjezdné výšky
navrhovaného nového železničního viaduktu nás zajímala
i výše nové stavby vůči terénu. Vyvstaly naše obavy, že
čím bude stavba vyšší, tím bude více na očích, více bude
stínit, více se bude šířit hluk atd. Z těchto důvodů byl
vysloven požadavek města na hlukové posouzení a
především pak na zahloubení komunikace I/36. To vše
pokud možno tak, aby se nezvyšoval železniční násep.
Bohužel, je zde několik problémů. První z nich se týká
nové dešťové kanalizace ŘSD vybudované při poslední
rekonstrukci vozovky. Ta je uložena velice mělko. Dále
by bylo nutné zajistit zvýšení podélného sklonu směrem
od Holic na téměř 7%. Z toho důvodu zde byly vysloveny
obavy ze strany projektanta k možnému zatopení
podjezdu (v případě přívalových srážek). Dalším kolizním
místem jsou příjezdové komunikace k soukromým
nemovitostem a pozemkům za viaduktem, zde jsou velké
výškové rozdíly. Na druhé straně viaduktu je zase nutno
počítat s výškou vjezdu k RD p. Baborákové. Vzhledem
k těmto popsaným překážkám a k možnostem zahloubení
vypracoval hlavní projektant společnosti SUDOP
podkladový materiál a byl přizván na pracovní jednání
zastupitelstva města. Zde seznámil přítomné zastupitele
s výše uvedenými skutečnostmi. Po debatě zastupitelé
neformálně vyslovili svůj názor, a to zahloubit viadukt co
nejvíce to bude možné, ale zachovat funkčnost dešťové
kanalizace ŘSD na komunikaci I/36.

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu zadání změny
č. 2 územního plánu Borohrádek
Na vstupním jednání dne 27. 7. 2017 jsme se dotazovali
projektanta stavby modernizace železniční trati a zástupců
investora na majetkové poměry a případné zábory
soukromých či městských pozemků… upozorňovali jsme
například na udržitelnost projektu z OPŽP na revitalizaci
městského parku… bylo nám řečeno, že celá stavba bude
primárně řešena na pozemcích SŽDC. Jaké tedy bylo naše
překvapení a zděšení, když jsme z Městského úřadu
Kostelec n. O. – stavebního úřadu – životního prostředí
(územního plánování) obdrželi vyhodnocení projednávání
návrhu zadání změny č. 2 územního plánu včetně
stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, sousedních obcí
a dalších obeslaných. Ze dvou stanovisek a vyjádření konkrétně z Ministerstva dopravy a SŽDC vyplývá
požadavek vymezení v územním plánu koridor pro tuto
veřejně prospěšnou stavbu o šíři 30m od osy stávající
koleje na obě strany. Dále popsáno s tím, že požadavky
vyplývají ze studie proveditelnosti stavby (ta pochází
z roku 2015 a bohužel městu Borohrádek nebyla nikdy
dříve předložena). Toto byl také jeden z argumentů, proč
jsem tuto schůzku do Borohrádku na 28. 2. 2018 inicioval.
Již při svolávání schůzky jsem se proto dotazoval
projektanta a zástupce investora, že nechápu, proč jsme
byli uváděni v omyl… když bylo řečeno, že stavba bude
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převážně až na výjimky na drážních pozemcích a
najednou 60 metrový pás veřejně-prospěšné stavby
až s možností vyvlastnění? Hlavní projektant mi sdělil, že
o požadavcích a stanoviscích v rámci změny ÚP nic neví.
Zástupkyně investora mi do telefonu odpověděla, že je to
veřejný zájem, zájem státu… tak proto. Město bylo tedy
v tu chvíli v pozici, že mu ze stanovisek dotčených orgánů
vyplynulo zařadit požadavek na koridor do právě
probíhající změny územního plánu. Anebo z obavy
zastavení a prodloužení procesu projednávání změny č.2
ÚP požadavek nezařadit, čekat až se tato stavba dostane
do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. A
až pak následně na popud KHK změnu provést v rámci
změny ÚP č.3. Již ve svém úvodním projevu jsem tedy
zmínil i své stanovisko a vyjádřil svůj názor, že se mi
tento požadavek nelíbí, že se mi zdá zábor v některých
místech intravilánu našeho města zbytečný a že chceme o
tomto dnes s autory stanovisek jednat, především pak
pokud ještě není projektová dokumentace k územnímu
rozhodnutí kompletní…
Závěrem jsem přítomné informoval, že chápu zájem státu,
SŽDC, Ministerstva dopravy o rozšíření a modernizaci
železniční dopravy v tomto úseku, dokonce že vítám
vymístění nákladní dopravy na železnice, nicméně že jako
starosta města chci bojovat za lidi, občany našeho města,
aby se jich stavba pokud možno co nejméně dotkla, a to
jak na soukromém majetku, tak na kvalitě života… a
v tomto případě to je i s přímou vazbou na silniční
dopravu… myšleno ve vztahu k viaduktu či
připravovanému obchvatu města… Z těchto výše
popsaných důvodů jsem schůzku svolal… abychom si
vyslechli názory a postoje dalších dotčených stran a
získali nové poznatky, o kterých bude možné informovat
naše občany.
Po úvodním shrnutí vývoje událostí, jsem předal slovo
hlavnímu projektantovi a zástupkyni investora. Bylo
jednáno o stavbě obecně, dále pak o postupu přípravy
stavby, byly promítnuty situační výkresy a řezy. Následně
dostali prostor autoři stanovisek z Ministerstva dopravy a
SŽDC, kteří shodně žádali o vymezení koridoru
v územním plánu města Borohrádek. Bylo řečeno, že
požadovaná šíře 30m od osy současné koleje na obě
strany není dogma, ale je prý proto, aby se stavba mohla
plně realizovat a nebyla zde případná kolize stavby na
cizím pozemku. Ne vždy se prý bude jednat o trvalé
zábory, často při stavbě opěrných zdí apod. budou
uplatňovány tzv. dočasné zábory. Zástupci města veřejně
prezentovali, že otázkou zařazení či nezařazení
požadované změny do probíhající změny územního plánu
se budou zabývat na jednání Zastupitelstva města dne
21.3.2018. Své stanovisko k probíhající změně ÚP,
požadovanému návrhu dle stanovisek pak podala
zástupkyně stavebního úřadu - životního prostředí
(územní plánování). Poté slovo obdržel zástupce ŘSD,
správa Hradec Králové. Na něho byly směřovány dotazy
především ke stavbě nového vyššího viaduktu, který by
umožnil průjezd veškeré dopravy skrze naše město. Bylo
konstatováno, že historická změna silnice II. třídy na
silnici I. třídy, byla kdysi asi politickým rozhodnutím a že
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daná komunikace opravdu nemá všude parametry silnice
I. třídy. Pokud však bude vystavěn nový viadukt, bude se
společnost ŘSD muset s dopravou „poprat“. To znamená,
že silnice I. třídy musí zvládnout nápor a provoz veškeré
dopravy, tedy i té nákladní. Ale co lidé žijící v našem
městě, občané bydlící okolo silnice, děti na přechodech?
Zde by se údajně prováděla hluková měření, zdarma by se
lidem, kde by byl hluk nadlimitní, vyměnila okna,
regulovala by se možná rychlost a bezpečnost dopravními
značkami. Totéž potvrdili i zástupci Dopravního
inspektorátu Policie ČR. Bohužel bychom prý legislativně
neuspěli ani s možností regulovat nákladní dopravu přes
město dopravními značkami na základě veřejné vyhlášky
zakazující vjezd vozidel této kategorie. Toto je prý možné
pouze na komunikacích kategorie II. a III. tříd. Opětovně
jsme se tedy v debatě dostali k tomu, že v tomto případě je
nutno „tlačit“ na realizaci přeložky silnice I/36 zahrnující
i obchvat města Borohrádek. Smutné však byly informace
o předpokladu realizace této stavby, a to prý nejdříve za
deset let…
Jelikož se od této schůzky uskutečnila řada dalších
důležitých jednání k tomuto tématu, dovolte mi Vážení
čtenáři, abych Vás i s nimi seznámil a pokračoval…
Na 1. 3. 2018 jsme svolali na Městský úřad do
Borohrádku další schůzku týkající se modernizace
železnice. Za účasti zástupců města, zástupkyně
stavebního úřadu - životní prostředí (územní plánování),
zástupců investora, zástupce projekční společnosti jsme
řešili požadavek zařazení koridoru pro stavbu do
územního plánu v rámci probíhající změny ÚP č. 2.
Zajímalo nás, zda případným nezařazením nebudeme
projekční společnost a investora brzdit v přípravách
dokumentace. Bylo řečeno, že ne. Daný koridor stavby
stále ještě není schválen v Zásadách územního rozvoje
Královéhradeckého kraje. Až zastupitelstvo KHK tyto
zásady schválí, vyzve Krajský úřad KHK nejenom nás,
ale i dotčené obce a města k provedení změn územních
plánů… a jelikož se bude jednat o změny vyvolané
z jejich strany, tak i doufám, že zaplatí veškeré náklady
s tím spojené. S těmito informacemi jsem předstupoval
dne 21. 3. 2018 před zastupitele města Borohrádek. Po
projednání tohoto bodu programu Zastupitelstvo města
přijalo usnesení, že nesouhlasí se zařazením požadavku na
vymezení koridoru pro tuto stavbu do právě probíhající
změny územního plánu č.2. Důvodem nezařazení byla
především obava časová. Domníváme se, že další časové
zdržení a protahování změny územního plánu si naši
občané již nezaslouží. Na změnu čekají již velmi dlouho.
Navíc ze strany zpracovatele projektu, společnosti
SUDOP Praha, není projektová dokumentace k územnímu
rozhodnutí ještě zcela kompletní. Možná se pak třeba
ukáže, že požadovaný šedesátimetrový koridor, alespoň
na některých místech ve městě, nebude potřeba
vymezovat tak široký, jak bylo původně požadováno.
Následně by se ve změně ÚP č.3 reflektovalo pouze na
území skutečně potřebné ke stavbě.
V měsíci březnu jsem vedl také jednání i se starosty z
Horního Jelení, Velin a Holic. Shodli jsme se na potřebě
společného „boje“ proti nadměrné dopravě a potřebě
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soustavného tlaku na ŘSD k pokračování projektových
příprav, které co nejdříve vyvrcholí samotnou realizací
přeložky silnice I/36. Z těchto důvodů jsem opakovaně
komunikoval s Ministerstvem dopravy a zjišťoval nové
skutečnosti o připravované stavbě. Od zástupců tiskového
oddělení jsem zjistil, že oproti původně předpokládanému
harmonogramu došlo ke zpoždění v zadání zakázky na
zpracování technicko - ekonomické studie. V souladu
s uzavřenou smlouvou však byl na ŘSD ke konci února
2018 odevzdán koncept studie. Nyní se projekt dále
dopracovává. Předpokládané projednání s dotčenými
obcemi bylo naplánováno na průběh dubna, května 2018.
Odevzdání čistopisu studie včetně ekonomického
hodnocení se předpokládá maximálně v červnu 2018 –
termín bude záviset i na průběhu následných projednání.
Následovat bude posuzovací a schvalovací proces na
Ministerstvu dopravy. V případě kladného rozhodnutí
bude příprava předána na některou z krajských Správ
ŘSD, rozhodnutí na kterou zatím nepadlo.
Dne 6. 4. 2018 jsem se zúčastnil výjezdního zasedání
vlády České republiky v Hradci Králové. Zde proběhlo
setkání členů vlády v demisi se starosty měst a obcí KHK.
Jelikož zde byl i prostor na debatu a diskuzi se všemi
členy vlády, sebral jsem odvahu a vznesl dotaz, prosbu na
ministra dopravy pan Ing. Dana Ťoka. Moje prosba byla
na zajištění součinnosti a koordinace staveb (modernizace
železniční trati Choceň – Týniště nad Orlicí a přeložka
silnice I/36) dotýkajících se přímo našeho města, které
iniciuje stát, potažmo Ministerstvo dopravy. Byla vyřčena
má obava, aby náhodou vybudováním nového
železničního viaduktu a umožněním průjezdu veškeré
dopravy, stavba přeložky silnice I/36 a obchvatu našeho
města neusnula. Pan ministr mi odpověděl, že o obou
plánovaných stavbách ví, informoval mě o vedených
osobních jednáních s náměstkem hejtmana KHK
odpovědným za dopravu panem brig. gen. v. v. Mgr.
Martinem Červíčkem. Veřejně prohlásil, že obě stavby
pokračují v projektových přípravách a že je zájem státu
obě dvě stavby realizovat. Po tomto jednání jsem se tedy

sešel s panem náměstkem Červíčkem a následně s panem
hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
Oba dva pánové ze strany vedení Královehradeckého
kraje mi slíbili pomoc a součinnost v případě dalších
jednáních u příprav obou těchto staveb.
Dne 27. 4. 2018 proběhlo na Městském úřadu
v Borohrádku toliko očekávané a avizované seznámení
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s technicko - ekonomickou studií přeložky silnice I/36
zahrnující i obchvat našeho města. Schůzky se zúčastnil
zástupce zpracovatele ze společnosti Valbek, spol. s.r.o.
Liberec a zástupci oddělení technické přípravy ŘSD ČR.
Byla představena varianta obchvatu města, která reflektuje
současný územní plán a dále návrh podvarianty. Reálnost
této uvažované podvarianty však musí být nejprve
projednána a posouzena Krajským úřadem KHK. Dle
zástupců oddělení technické přípravy ŘSD má
Ministerstvo dopravy, ŘSD opravdový zájem tuto stavbu
přeložky silnice I/36 realizovat. V přípravné dokumentaci
se hovoří o roku 2027, ale může to být prý i dříve.
Opravdu bude záležet na tom, zda vše půjde
v projektových přípravách relativně hladce, a to nejenom
v úseku našeho města, ale v rámci celé uvažované stavby,
která čítá cca 14,50km.
A co dál? Stále cítím ve vztahu k uvedeným stavbám
potřebu uspořádat veřejné projednání pro Vás občany
města, rekreanty, vlastníky pozemků a další osoby, které
daná problematika zajímá. Byl bych rád, abyste se sami
mohli dotázat zástupců projekční společnosti, zástupců
investora či zástupce ŘSD ČR na otázky, které Vás
zajímají a mnohdy i „pálí“. Z toho důvodu byl již
domluven a stanoven termín takovéto veřejné schůzky. Ta
se tedy uskuteční v pondělí 14. 5. 2018 od 17.00 hodin
v místním kině. Přijďte prosím Vy všichni, kdo se chcete
dozvědět něco nového o uvažovaných stavbách. Budu se
těšit na Vaši hojnou účast a živou diskuzi.
Závěrem mého dnešního příspěvku dovolte ještě několik
informací k dalším probíhajícím a právě řešícím se
událostem v našem městě…
- V sobotu 10. 3. 2018 proběhlo v prostorách ekofarmy
Bílý mrak na Šachově slíbené veřejné projednání a
představení Studie likvidace splaškových a dešťových
vod v Borohrádku – místní části Šachov. Za účasti cca
30 občanů či rekreantů byly prezentovány závěry
vypracované Studie (zpracovala společnost ŠINDLAR
s.r.o.). Dále byl prezentován nezávislý posudek k dané
studii včetně představení všech možných variant jak
v daném území likvidovat vody splaškové a dešťové.
Z popsaných variant se vzhledem k ekonomice a
místním poměrům zástupci města nejvíce přiklání
k možnosti čištění odpadních vod na mechanismu
přírodě blízkému. Jednalo by se o systém, kdy by první
stupeň předčištění splaškových vod probíhal u majitelů
nemovitostí (např. přes septiky, domovní čov…),
následně by byly tyto vody sbírány do sdruženého
potrubí, které by bylo vhodně spádově uloženo na
pozemcích (loukách, sadech) pod Šachovem a vyústěno
pak do nově vybudovaného dočišťovacího rybníčku.
Zde by probíhalo biologické dočištění vod. Z rybníčku
by byl vybudován odtok do blízkého melioračního
příkopu. I zde by probíhalo přírodní dočišťování a také
pak na určeném místě povinné vzorkování vody.
Varianta má však ještě mnoho otazníků, a to je například
otázka potřebného vlastnictví melioračního příkopu tak,
abychom do něho mohli vody vypouštět. Dále souhlasná
stanoviska všech majitelů pozemků, přes jejichž

Zpravodaj 3/2018

pozemky by „stavba“ vedla. Je potřeba provést i
výškové zaměření atd. Myslím si, že i když k samotné
realizaci je ještě daleko, mělo by město činit další
postupné kroky, které nám ukážou, zda je tato varianta
možná a reálná. Pevně věřím, že ve stejném duchu
budou po komunálních volbách 2018 smýšlet i členové
nového zastupitelstva a plánování a přípravy stavby na
likvidaci splaškových a dešťových vod na Šachově
budou pokračovat.
- Za své funkční období starosty jsem se již dvakrát
pokoušel jednat s vícero bankovními ústavy o
možnostech umístění bankomatu v našem městě.
Bohužel vždy s nepořízenou. Vždy bylo naše město a
objem potencionální klientů vyhodnocen jako nízký a
nerentabilní. Až se tomu nechce věřit. Ale člověk se
nemá vzdávat, a tak jsem učinil pokus číslo tři. Oslovil
jsem šest institucí a očekával odpovědi. Bohužel opět
bez potěšujícího závěru. V pěti případech nemá banka
zájem bankomat umístit. V jednom případě u jedné
z největších společností na trhu by instalace připadala
v úvahu. Ale má to háček, a to velký háček. Za umístění
bankomatu by tato společnost požadovala po městě
Borohrádek poplatek ve výši přesahující 31 tisíc korun
měsíčně, což ročně činí náklad více než 375 tisíc korun.
Jako útěcha nám byla nabídnuta částečná kompenzace,
kdy od částky měsíčních provozních nákladů by se
odečetla částka 10 Kč za každý uskutečněný výběr
hotovosti kartou jiné banky než poskytovatele. Je mi
z toho smutno, nerad prohrávám… ale slibuji, že budu
v jednáních pokračovat a že se snad jednou dočkáte a na
titulní straně Zpravodaje se objeví velká titulka:
„BANKOMAT
V BOROHRÁDKU
KONEČNĚ
BUDE!!!“.
- Firma Energomontáže Votroubek s.r.o. provádí
dokončovací terénní práce v místní části Šachov, které
nebylo možné v zimním období provést. Město
Borohrádek připravuje ve vztahu ke schválenému
rozpočtu na Šachově projektovou dokumentaci
k územnímu řízení – prověřovací studii k možnému
vybudování nového chodníku. Dále budou provedeny
opravy místních cest (směrem k RD p. Hloupého, k RD
p. Božetické, k RD p. Čermáka). Společnost Údržba
silnic KHK byla požádána o součinnost k doplnění
krajnic vozovky na Šachově vhodným materiálem.
- Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhlo na Obecním úřadě
v Čermné nad Orlicí ústní jednání v rámci zahájení
územního řízení o změně využití území: „Terénní
úpravy spočívající ve vytvoření terénních valů pro
zřízení areálu sportovní střelnice a oplocení areálu
střelnice na pozemku p.č. 3191 v k.ú. Velká Čermná nad
Orlicí“. Město Borohrádek uplatnilo v územním řízení
námitky k ochraně zájmů města a zájmů jeho občanů.
Územní řízení bude pravděpodobně prozatím zastaveno.
- Dovolujeme si oznámit všem občanům, že začátkem
měsíce května 2018 budou zahájeny práce na
rekonstrukci sítě nízkého napětí (jejich přeložení do
země) a sítě veřejného osvětlení na Bělidle. Vzhledem
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k tomu, že stavebními pracemi budou dotčeny
komunikace, veřejné osvětlení a následně i veřejný
rozhlas, prosíme občany, aby dbali na svoji bezpečnost.
Důležitá hlášení a aktuální informace budeme
uveřejňovat na webových stránkách města Borohrádek
(www.mestoborohradek.cz).
Přístup
složkám
integrovaného záchranného systému bude zachován.
- Jako starosta města Borohrádek jsem velmi hrdý a rád za
bohatou nabídku volnočasových aktivit, které nabízí
místní spolky a organizace. Svou činností město nejen
zviditelňují, prezentují navenek, ale především nabízejí
občanům a návštěvníkům odpočinek, relax, kulturní a
sportovní vyžití. Z výše uvedených důvodů jsem velmi
nadšen a plně podporuji uspořádání workcampu
v Borohrádku.
Děkuji kolegům ze Základní školy T.G.Masaryka
Borohrádek za odvahu a chuť podobný projekt
uskutečnit. Workcampy jsou krátkodobé mezinárodní
dobrovolnické projekty, kterých se konají stovky po
celém světě. A právě letos bude i u nás. Skvěle!!!
Dovolte mi, Vážení spoluobčané a návštěvníci, pozvat
Vás na společná setkávání s lidmi, kteří přijedou z
různých koutů celého světa nejen pracovat, ale i
společně se bavit, poznat jinou kulturu, procvičit se
v cizím jazyce. Workcamp vnímám jako jedinečnou
příležitost, jak cestovat jinak, získat nové cenné
zkušenosti a udělat zároveň něco i pro druhé. Těším se
na setkání s Vámi při společných besedách, na výstavě
fotografií nebo třeba na mezinárodní neckyádě u
splavu… Bližší informace najdete na stránkách tohoto
čísla Zpravodaje v příspěvku Mgr. Michala Přibyla,
který je hlavním organizátorem borohrádeckého
workcampu.
- Na úplný závěr mého dnešního, poněkud delšího
příspěvku, mi ještě dovolte několik osobních pozvání.
Srdečně zvu všechny děti, rodiče, prarodiče, občany
města i přespolní návštěvníky na letošní kulturní
program v rámci oslav Dětského dne – Májového
odpoledne, který se uskuteční 26. 5. 2018. Tradičně
bude připravena bohatá zábava pro děti i dospělé, řada
kulturních a sportovních vystoupení. V rámci česko –
polského projektu přeshraniční spolupráce vystoupí i
naši přátelé z Polska s ohnivou show. Přijďte se pobavit,
odpočinout si anebo jen ochutnat speciality grilu a
udírny.
Druhou významnou sportovně - společenskou akcí, která
se uskuteční v našem městě 7. 6. 2018, bude již VI.
ročník Sportovních her seniorů KHK. Přijďte povzbudit
naše seniory, reprezentanty našeho města. Svou záštitu,
ale i osobní účast mi přislíbili pan hejtman KHK pan
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a náměstek hejtmana
odpovědný za oblast sociální věcí pan Ing. Vladimír
Derner. Připraven bude i bohatý doprovodný program.
Těším se na společná setkání s Vámi…
Přeji Vám všem příjemný májový čas a mnoho důvodů
k úsměvům na rtech…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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PAR

POL

Daňové příjmy

PŘÍJMY

Kč

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

6 400 000,00

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

306 000,00

1113 Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

520 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob

5 900 000,00

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

485 425,00

1211 Daň z přidané hodnoty

13 790 000,00
27 401 425,00

Poplatky

1340 Místní poplatek za likvidaci odpadu

1 050 000,00

1341 Poplatek ze psů

53 000,00

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

5 000,00

1361 Správní poplatky

42 000,00

1382 30% odvod z loterií

20 000,00

1383 80% odvod z loterií

580 000,00
1 750 000,00

Majetkové daně

1511 Daň z nemovitosti

3 700 000,00

Přijaté transfery

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa

Celkem

4111 Neinvestiční přijaté transfery ze VPS SR volby prezident

32 851 425,00

877 700,00
45 962,00

4121 Neinvestiční transfery od obcí (přestupková komise)

2 500,00

4216 Investiční transfer od MV nákup dopravního automobilu hasiči
4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR úřad práce

450 000,00
550 000,00

Celkem

1 926 162,00

1031 Lesní hospodářství
2321 Čistírna odpadních vod

Příjmy z těžby dřeva

580 000,00

Příjmy z pronájmu

778 030,00

2349 Rybáři

Příjmy z povolenek

66 500,00

Příjmy z pronájmu církevní škola

70 788,00

3113 Základní školy
3314 Knihovna

Příjmy z pronájmů antén ZŠ T.G. Masaryka

12 526,00

3349 Zpravodaj
3392 Kultura

Příjmy z inzerátů

3412 Sportoviště
3412 Sportoviště

Příjmy z pronájmu nebytových prostor sokolovna

109 764,00

Poplatek za užívání antukového hřiště a sokolovny

16 000.00

3419 Sportoviště
3519 Zdravotní středisko

Příjmy z pronájmu antény na sokolovně Tlapnet

3612 Bytové hospodářství
3632 Hřbitov

Příjmy z nájmů, poskytovaných služeb, prodeje nemovitostí

3636 ŽPSV
3639 Místní hospodářství

Příjmy z pronájmů

311 000,00

Příjmy z pronájmů poskytovaných služeb

300 000,00

3639 Místní hospodářství
3722 Svoz komunálního odpadu

Příjmy z prodeje pozemků

419 000,00

Příjmy z prodeje popelnic

3 000,00

3725 Separovaný odpad
3745 Veřejná zeleň

Příjmy za tříděný odpad

5512 Hasiči
5512 Hasiči

Příjem daru Nadace Agrofert

100 000,00

Příjem z prodeje dopravního auta

180 000,00

6171 Správa
6310 Příjmy z finančních operací

Příjmy ze služeb, pokut a pronájmu kotelny

Příjmy z poplatků

5 800,00
1 500,00

Příjmy z prodejů vstupenek + darovací smlouvy

Příjmy z pronájmů

9

4 961,00
179 000,00

Příjmy z pronájmů hrobových míst

1 019 000,00
38 000,00

165 000,00

Příjmy za prodej dřeva

3 000,00

Příjmy z úroků

65 340,00
1 300,00

mezisoučet

PŘÍJMY CELKEM

19 000,00

4 448 509,00

39 226 096,00
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA BOROHRÁDEK 2018
VÝDAJE

PAR
1014
1031
1032
2219

Útulky pro zvířata
Lesní hospodářství
Myslivci
Pozemní komunikace

Náklady včetně pojištění
Náklady včetně pojištění
Příspěvek na činnost
Provozní náklady
Oprava (provizorní) ulice Partyzána Petra
Oprava ulice Nerudova
Oprava cest v Šachově
PD k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení ulice Partyzána Petra
PD-studie řešení prostranství pod kinem, Nerudova ulice v návaznosti
na přeložku VO
Rekonstrukce chodníku včetně VO u II/305 směr Horní Jelení (včetně PD)
PD k územnímu řízení Šachov chodník I. etapa-prověřovací studie
PD k úz.řízení ulice TGM a Jiráskova v návaznosti na rekonstrukci silnice
Pasport místních komunikací
Chodník Havlíčkova II. etapa část od Jana Žižky po ulici Tylova
Sjezd ulice Tylova
Chodníky Nádražní ulice včetně veřejného osvětlení
Tržnice vč. sadbových úprav náměstí-úprava pozemku po demolici čp. 13

Parkoviště + oprava přístupové cesty za hřbitovem a noční osvětlení
novogotické hrobky
2321

Čistírna odpadních vod a kanalizace

2349

Rybáři

Provozní náklady
Studie a odkanalizování Šachov
Zarybnění
Příspěvek na činnost
Velinský potok-úprava koryta a regulace nátoku, úprava PD, povolení

3111

Mateřská škola
Příspěvek na činnost (vč. výměny podlahové krytiny 98 000 Kč)
Havárie
Výměna bojleru

3113

Základní školy

3313

Speciální základní školy
Kino

3319
3349
3392
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500 000,00
40 000,00
20 000,00
20 000,00
216 500,00
66 500,00
30 000,00
120 000,00
820 000,00
750 000,00
20 000,00
50 000,00
1 600 000,00
380 000,00
10 000,00
90 000,00
20 000,00
170 000,00

Režijní náklady

180 000,00

Knihovna

Ostatní záležitosti kultury
Zpravodaj
Kultura

140 000,00
1 020 000,00
50 000,00
200 000,00
90 000,00
420 000,00
120 000,00
1 200 000,00
500 000,00

Investiční příspěvek na nákup konvektomatu pro ZŠ TGM
Opravy CZŠ
Oprava elektroinstalace ZŠ TGM
Havarijní opravy ZŠ TGM
PD rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ TGM
Darovací smlouva Centrum Orion, z.s. sdružení rodičů a přátel dětí s
handicapem

Oprava podlah – vestibul, 1. patro
3314

12 000,00
351 900,00
21 000,00
5 530 000,00
100 000,00
350 000,00
300 000,00
300 000,00
240 000,00

2 270 000,00
Příspěvek na činnost ZŠ TGM

3114

Kč

8 000,00
240 000,00
60 000,00
93 000,00

Režijní náklady

48 000,00

Nákup knih a časopisů

45 000,00

Kronika
Projekt „Dějiny, tradice a příroda – dnešní trend turistiky“

612 000,00
12 000,00
600 000,00
30 000,00
600 000,00

Zpravodaj 3/2018

3399

Ostatní záležitosti kultury

3412

Sportoviště

SPOZ
Osadní výbor
Režijní výdaje sokolovna, správce vč. OON, správce hřiště škola+zástup
Režijní výdaje sokolovna
Opravy herních prvků
Výměna oken a osvětlení v sokolovně, opravy

3419

Tělovýchovná činnost
TJ Lokomotiva – oddíl fotbal
TJ Lokomotiva – Česká asociace sport pro všechny
TJ Sokol-oddíl volejbal
TJ Sokol-oddíl zápas
TJ Sokol-oddíl nohejbal
TJ Sokol-oddíl líný tenis
TJ Sokol-oddíl badminton

3421

Využití volného času dětí a mládeže
Provozní výdaje na projekt WORKCAMP
Vodácký spolek CVAK

3519

Zdravotní středisko
Provozní náklady
Výměna osvětlovacích těles
Zálohy na elektrickou energii, dodávky tepla, provozní náklady

3631

80 000,00

Výměna oken byty nad zdravotním střediskem

80 000,00

Veřejné osvětlení

1 315 000,00
Rekonstrukce přeložka NN Bělidlo
Zřízení nového odběrného místa ulice 5. května
Opravy veřejného osvětlení I. etapa

3635
3636

Hřbitov

Územní plánování
ŽPSV

Provozní náklady
Pomník padlých včetně sadových úprav
Úprava cest a dešťové kanalizace na hřbitově
Změna č. 2
Režijní náklady/ el. energie, revize/
Náklady na změnu užívání administrativní budova
Nová vrata při vstupu do areálu
Demolice budov

3639

Místní hospodářství
Provozní náklady

3721

Sběr nebezpečného odpadu

3722

Sběr a svoz komunálního odpadu

265 000,00
480 000,00
70 000,00
500 000,00
744 000,00
159 000,00
85 000,00
500 000,00
450 000,00
740 000,00
220 000,00
50 000,00
70 000,00
400 000,00
7 470 000,00
6 243 000,00

Výměna oken – budova Pošta

120 000,00

Nákup nového automobilu pro rozvoz obědů

200 000,00

Územní studie louka (*Pod pilou*)

300 000,00

Nákup pozemků

200 000,00

Oprava střechy budovy sklad pod Haničkou

200 000,00

Posílení techniky a nákup nového nářadí, úprava pracovního prostředí

207 000,00
40 000,00
1 660 000,00

Provozní náklady
Studie nakládání s komunálním odpadem

11

600 000,00

Havarijní opravy byty

Provozní náklady

3632

208 000,00
180 000,00
28 000,00
1 552 000,00
422 000,00
260 000,00
70 000,00
800 000,00
378 000,00
220 000,00
40 000,00
4 000,00
100 000,00
6 000,00
3 000,00
5 000,00
50 000,00
25 000,00
25 000,00
70 000,00
50 000,00
20 000,00

1.610 000,00
50 000,00
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3723

Bioodpad

3725

Separovaný odpad

3744

Protipovodňová opatření

3745

Veřejná zeleň

90 000,00
520 000,00
63 000,00
Režijní náklady: kácení, výsadba zeleně, mzdové náklady
Studna park u MěÚ
Rekonstrukce altánu park u MěÚ
Kamerový systém park, náměstí, dětská hřiště

4359

Klub důchodců
Činnost klubu
Režie

5499

Ostraha majetku

5512

Požární ochrana

1 960 000,00
Provozní náklady
Oprava hasičského auta dotace Agrofert (příjem daru 100 000 Kč+40 000 Kč
dary v roce 2017
Nákup nového dopravního automobilu v rámci dotace Ministerstva vnitra

Příspěvek SDH (včetně pořádání akcí pro veřejnost)
6112

950 000,00
350 000,00
180 000,00
170 000,00
250 000,00
100 000,00
40 000,00
60 000,00
82 000,00

Zastupitelé

605 000,00
140 000,00
1 200 000,00
15 000,00
1 752 000,00
1 702 000,00

6118

Volby prezident

6171

Správa

Strategický plán

50 000,00

Výdaje na volby prezidenta

45 962,00
7 169 646,00
5 000 000,00

Obměna počítačové techniky včetně serveru

400 000,00

Mas Nad Orlicí členský příspěvek

1 000,00

Mas Nad Orlicí 10 Kč na obyvatele

20 330,00

Euroregion Glacensis – členský příspěvek
Bezbariérový přístup budovy vč. odstavných ploch a veřejného osvětl.

8 316,00
1 500 000,00

Rekonstrukce zasedací místnosti

90 000,00

Realizace opatření v rámci GPDR

100 000,00

Nové úřední desky
6310

Finance operace – poplatky z účtu

6320

Pojištění

6399

Ostatní finanční operace-platba daní

Obsahuje daň právnických osob za obec a odvody DPH

6402

Finanční vypořádání minulých let

Vratka za volby do Parlamentu ČR – nevyčerpaná dotace 2017

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rezervy
Rezerva
Rezerva na opravu a rekonstrukce chodníků
Rezerva při schválení dotace oprava hřbitovní zdi Šachov

50 000,00
23 000,00
110 000,00
1 250 000,00
1 232,91

VÝDAJE CELKEM

2 327 855,09
1 177 855,09
750 000,00
400 000,00
42 726 096,00

Příjmy celkem

39 226 096,00

Výdaje celkem

42 726 096,00

Saldo příjmů a výdajů

3 500 000,00

8124

Uhrazené splátky úvěru

Úvěr na investice

1 170 000,00

8115

Změna stavu na účtech

Změna na bankovních účtech znaménko – přírůstek + úbytek

3 500 000,00

Krytí finančních prostředků

4 670 000,00

8XXX Celkem financování
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Informační servis městského úřadu
Oznámení o uzavření Městského úřadu Borohrádek

Ve čtvrtek 7. června 2018 bude Městský úřad v
Borohrádku z důvodu konání VI. sportovních her
seniorů Královéhradeckého kraje uzavřen.
Cablk Zdeněk, tajemník MěÚ
ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
19.05. MUDr. Seidlová Zdenka
494 598 205
Skuhrov nad Bělou 17
20.05. MUDr. Přibylová Marta
494 322 706
Komenského 209, Častolovice
26.05. MUDr. Skřičková Zdena
494 515 695
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
27.05. MUDr. Malátková Ludmila
494 515 696
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
02.06. MUDr. Kašparová Dagmar
602 514 715
Voříškova 169, Vamberk
03.06. MUDr. Světlík Filip
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
09.06. MUDr. Štulík Richard
494 515 693
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
10.06. MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
16.06. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
17.06. MDDr. Tomáš Jan
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
23.06. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
24.06. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
30.06. MDDr. Zdráhal Zdeněk
721 460 150
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
01.07. MDDr. Andělová Jana
731 980 112
Jana Pitry 448, Opočno
05.07. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
06.07. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
07.07. MDDr. Borůvková Veronika
494 622 114
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
08.07. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
14.07. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
15.07. MUDr. Nentvichová Iva
494 623 775
K. Michla 942, Dobruška
21.07. MDDr. Havlíček Ondřej
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
22.07. MUDr. Hlavsová Lenka
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
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Knihovna Borohrádek
Výpůjční doba:
každé úterý
každý čtvrtek

13.30 – 16.30 hodin
09.30 – 11.30 hodin

Knižní novinky
Knausgard Karl Ove
Můj boj 2 - Zamilovaný muž
Pawlowská Halina Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Formanová Martina
Povídky na tělo
Soukupová Petra
Nejlepší pro všechny
Moyesová Jojo
Krasojezdkyně
Vondruška Vlastimil
Dračí náhrdelník
Dan Brown
Počátek
Mankell Henning
Švédské holínky
Mlynářová Marcela
Samorostka
Yuval Noah Harari
Homo deus
Byrneová Lorna
Andělé na dosah
Knausgard Karl Ove
Můj boj 3 (Ostrov chlapectví)
Robertsová Nora
Výhodný obchod
Keleová-Vasilková Táňa
Jsi jako slunce
Kolektiv
Ledové království 2 nové příběhy
Kolektiv
Alena z Avaloru - Úžasné příběhy
Cube Kid
Deník malého Minecrafťáka 1 - 4
Bussellová Darcey
Malá baletka
Small Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa-Králíček Káťa
Small Lily
Zvířátka z Kouzelného lesa-Poník Poly
Sapkowski Andrzej
Zaklínač I
Rick Riordan-Magnus
Chase a bohové Ásgardu -Thorovo kladivo
Chase a bohové Ásgardu-Prastarý meč
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
knihovna.borohradek@seznam.cz

Vzpomínka
Dne 30. června 2018 uplyne
deset let od úmrtí
pana Josefa Schmeisera.
S láskou stále vzpomínají dcery
s rodinami.
Dne 10. července 2018 uplynou
tři roky od úmrtí
paní Jiřiny Schmeiserové.
S láskou stále vzpomínají dcery
s rodinami.
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Myslivecký spolek Borohrádek
Vážení spoluobčané, návštěvníci našeho města,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Nastávající
měsíce květen a červen s sebou nesou vysokou potřebu k
zajištění klidu v přírodě. V těchto měsících začíná klást
spárkatá zvěř svá mláďata, zajíci mají druhé vrhy, hnízdí
bažanti, kachny, koroptve a zpěvné ptactvo. Bezohledné
rušení živočichů, volné a nekontrolované pobíhání psů či
jiné dnes moderní volnočasové aktivity (čtyřkolky, terénní
motocykly apod.) jsou v tomto období pro zvěř velmi
nepříznivé. Ohrožena není jenom samičí zvěř, dospělé
matky, ale pochopitelně především jejich bezradná
mláďata.
Děkujeme Vám všem, kdo svým ohleduplným chováním
pomůžete zajistit zvěři dostatek klidu v tomto jarním
období plném rodícího se života…
Za MS Borohrádek – Mgr. Martin Moravec (jednatel)

Plánujete letní dovolenou v zahraničí
a nemáte platný cestovní pas?
Požádejte
o
vydání
nového
cestovního pasu včas a nenechávejte
podání žádosti až do doby před letní
turistickou sezónou. Vyhnete se tak
zbytečným frontám na úřadech,
ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve
lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí
mladších 15 let 100 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve
lhůtě 30 dnů?
Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů.
Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000 Kč, u dětí
mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento poplatek obdržíte
plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a
s nosičem dat s biometrickými údaji.
Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši
správních poplatků.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí.
Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u
velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje.
Požadovaná minimální doba platnosti cestovního pasu
může být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo
vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke
vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci
EU? K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad
použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz
použít i k cestování do těchto států: Norsko, Švýcarsko,
Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a
Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika,
Moldavská republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz?
I dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na
občanský průkaz.
OSČ MV 19.2.2018
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Svět v Borohrádku
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom vás informovali o akci s názvem Svět v
Borohrádku, kterou organizuje naše město ve spolupráci
se ZŠ TGM Borohrádek, místními spolky a organizací
INEX-SDA.
Jedná se o tzv. workcamp – mezinárodní dobrovolnický
projekt, kterých se ročně konají po celém světě více než
dva tisíce. V rámci workcampu se na určitém místě setká
skupinka tvořená dobrovolníky z různých zemí a pracuje
na projektu prospěšném pro místní. Tyto akce přinášejí
jak místním, tak hostům jedinečnou možnost potkat se s
lidmi z různých částí naší planety, poznávat nové kultury,
procvičit cizí jazyky a především se společně bavit.
Dobrovolníci vždy přinášejí nový pohled, elán a nápady,
které napomáhají lokálnímu rozvoji.
Náš workcamp bude probíhat od 1. 7. do 15. 7. 2018. Do
našeho města přijede 8 zahraničních dobrovolníků,
nejčastěji vysokoškolských studentů. Přihlašování bylo
spuštěno teprve nedávno, nicméně zájemci se začali hlásit
okamžitě. Již máme potvrzené, že do Borohrádku dorazí
Sara ze Španělska, Roman a Anastasia z Ruska, Linh z
Vietnamu žijící v USA, Yung-Chen z Taiwanu a Karen z
Mexika. Těší nás, že zájemci projevují o Borohrádek
velký zájem. Při registraci dobrovolníci obvykle uvádějí
šest workcampů seřazených podle jejich priorit. Všichni
výše zmínění zařadili workcamp v Borohrádku na první či
druhé místo před workcampy v “atraktivnějších” zemích.
Věříme, že se jim u nás bude líbit.
Hlavní náplní prvního týdne bude uspořádání výstavy
fotografií s názvem Svět v Borohrádku. V pátek 6. 7. a
sobotu 7. 7. budete moci obdivovat fotografie z dalekých
krajin, jejichž autory jsou jak účastníci workcampu, tak
řada dalších cestovatelů z ČR i zahraničí. Těšit se
například můžete na nádherné fotografie z Islandu či
Nového Zélandu pořízené fotografem Janem Schneiderem
z Čermné nad Orlicí nebo na poutavé snímky Filipa
Vogela a Petra Javůrka, dobrodruhů ze sousedních Čestic,
kteří absolvovali cestu kolem světa ve dvaačtyřicet let
starém žigulíku. Součástí také bude program v kině, kde
budou dobrovolníci představovat své země a místní
cestovatelé budou hovořit o svých zážitcích. Poslechnout
si tak budete moci třeba vyprávění Ondřeje Sitky o
putování po Jižní a Střední Americe nebo povídání
Zuzany Bohuslavové a Tomáše Šimka o tom, co jim
přinesly bezmála tři roky strávené cestováním.
V druhém týdnu bude naše základní škola hostit
příměstský tábor, při kterém české vedoucí doplní právě
zahraniční dobrovolníci. Děti si tak budou moci užívat
táborové aktivity zpestřené o setkávání s různými
kulturami, poznávání tradičních her ze zemí dobrovolníků
a také budou moci zábavnou formou používat angličtinu.
Workcamp bude zakončen účastí hostů na neckyádě,
kterou pořádá místní vodácký spolek Cvak Team v sobotu
14. 7. 2018.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, setkávání místních a
zahraničních dobrovolníků bývají velmi obohacující pro
obě strany. Pro zájemce proto například připravujeme
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možnost společného sportování, výletu na kolech nebo
posezení u táboráku.
Věříme, že tyto dva týdny přinesou jak nám, občanům
Borohrádku, tak našim zahraničním hostům mnoho
krásných zážitků.
Máte-li jakékoli náměty, zájem o zapojení či jakoukoli
formu pomoci a podpory akce, budeme velmi rádi, pokud
se na nás obrátíte (mp.boro@seznam.cz, 776 677 607).
za organizační tým Michal Přibyl

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí ZŠ TGM Borohrádek
Projektový den "Probuď se"
Dne 2. března 2018 se uskutečnil projektový den s
názvem "Probuď se". Hlavním cílem letošního
projektového dne bylo stejně jako v minulých letech

především stmelování třídních kolektivů a zaměření se na
aktuální a potřebná témata. Smyslem bylo vést žáky k
“probuzení” - uvědomění si významu různých způsobů
chování, chyb, kterých se dopouštějí nejen děti. Důležitá
byla i možnost společně vytvořit něco, na co budeme
všichni pyšní a co nám přinese radost z dobré týmové
práce.
Třídní kolektivy se zaměřovaly na chování k druhým,
utváření mezilidských vztahů, týmovou spolupráci, pomoc
druhým, význam přátelství a rodiny, osobnostní rozvoj,
stanovení vlastních cílů, poznávání svých silných a
slabých stránek, porozumění sobě samému, uvědomění si
významu vzdělá(vá)ní, toleranci, empatii, závislosti,
zdravý životní styl i na význam péče o životní prostředí.
Projektový den vždy dává prostor pro diskuze, aktivity
podporující utváření kolektivu či hraní sociálních her.
Samozřejmě i letos vznikly rozmanité produkty - plakáty,
videa, obrázky, komiksové příběhy, fotografie, deskové
hry,… Příjemné bylo sledovat nejstarší žáky pracující
společně s těmi nejmladšími.
Část projektového dne byla stejně jako v loňském roce
věnována natáčení videoklipu, do něhož se zapojily
všechny třídy a jehož obsah koresponduje s názvem
projektového dne „Probuď se“.
Při natáčení jsme vycházeli z tzv. mannequin challenge.
Po celém světě vznikají videa, ve kterých se pohybuje
pouze kamera, a lidé se ve videu nehýbají.
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V rámci našeho projektového dne jsme natočili video,
jehož cílem nebylo jen pobavit sebe i druhé, ale které vede
i k zamyšlení. Natáčení probíhalo v prvním patře školy,
kde byli všichni účastníci rozmístěni na chodbě a ve
třídách. Kamera patro prošla dvakrát. Při první cestě byli
žáci a učitelé ve strnulých pozicích představující nějaké
nevhodné chování či aktuální problémy. Na konci chodby
kamera zabrala „spící“ žákyni, která se právě budí ze
zlého snu. Kamera se následně vrátila zpět na začátek.
Nyní však žáci byli v pozicích, které znázorňovaly opak
předchozího nevhodného chování. Kamera je takto
zachytila a na pokyn se vždy natáčená skupinka žáků
začala pohybovat. Závěr videa proběhl v aule školy, kde
všichni vytvořili velké srdce.
O úspěšný průběh letošního projektového dne se
zasloužili všichni zúčastnění. Každá třída přistoupila ke
svému úkolu zodpovědně - třídní kolektivy předvedly
svoji kreativitu a při poukazování na současné problémy
schopnost výborné týmové spolupráce.
Setkání zástupců žákovských parlamentů
Dne 20. března 2018 se uskutečnilo již druhé setkání
zástupců žákovských parlamentů našeho regionu.
Setkání zástupců žákovských parlamentů tentokrát hostila
kostelecká základní škola.
Lektor setkání Mgr. Tomáš Hazlbauer z Centra pro
demokratické učení předával účastníkům informace a
nápady o tom, jak plánovat v týmu, jak spolupracovat či
komunikovat.
Den naruby
Žákovský parlament zorganizoval 28. března 2018 "den
naruby". Den naruby přinesl žákům možnost vyzkoušet si
roli učitele. Někteří se tohoto úkolu zhostili na výbornou,
další pokukovali po hodinách, kdy už jejich náročná úloha
skončí, někteří přípravu podcenili, ale všichni jsme zažili
něco nového.
Zápis do 1. třídy, školní rok 2018/2019
Zápis do budoucí 1. třídy se uskutečnil v sobotu 7. dubna
2018. Do školy se dostavili rodiče s 22 dětmi. Přijato bylo

18 budoucích prvňáčků, čtyři děti mají povinnou školní
docházku odloženou o jeden školní rok. Děkujeme
rodičům za důvěru. Reportáž o zápise byla odvysílána i
Českou televizí.
Mgr. Iva Přibylová
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Karneval školní družiny
Ve čtvrtek 22. března 2018 se konal v tělocvičně naší
školy tradiční, již 21. karneval školní družiny.
Veselá rytmická hudba, která zněla po celé škole,
přilákala nejrůznější pohádkové bytosti – princezny,
rytíře, víly, piráty, čarodějnice a vodníky. Na děti čekali
na deseti stanovištích starší spolužáci, kteří jim ochotně
pomáhali s plněním úkolů.
Během odpoledne si děti užily spoustu legrace při
soutěžích, jako například malování poslepu, hádání
pohádek, shazování plechovek, závod autíček a další.
Všichni zúčastnění si odnášeli nejen odměny a sladkosti,
ale především dobrou náladu z pěkně prožitého dne.
Na závěr bychom chtěly poděkovat žákům z vyšších
ročníků, kteří se podíleli na zdárném průběhu celého
karnevalu, už se všichni těšíme na ten další.
vychovatelky ŠD
Návštěva z USA na naší škole
Na konci března naše škola hostila vzácnou návštěvu.
Ve škole týden působili Charen a Bob Urban z USA.
Manželé v důchodovém věku, se kterými jsem se poprvé
setkal před dvěma lety v americkém městečku Newport
ležícím ve státě New Hampshire. Tehdy mě ihned
upoutali svým elánem, dobrosrdečností i cestovatelskými
zážitky a při každém dalším rozhovoru mě nepřestávalo
udivovat, co vše ve svém životě dokázali. Když jsme se
v létě bavili o tom, jak je v dnešní době důležité, aby se
spolu setkávali lidé z různých zemí, přišli s nápadem, že
by mohli na týden dorazit do borohrádecké školy a
věnovat se místním žákům…
V hodinách angličtiny pod vedením Charen se žáci na
úvod představovali a ve skupinkách sepisovali, co již vědí
o USA. Charen je dále seznamovala se zajímavostmi

spojenými s její rodnou zemí. Řeč tak byla o známých i
méně známých místech, stravování a životním stylu,
sportování, životě v jejich městě či americkém školství.
Žáci například téměř bledli závistí, když se dozvěděli o
tom, že v jejich městě Newportu přes noc v zimě občas
napadne tolik sněhu, že škola musí být v daný den
zrušena. Americké studenty z širšího okolí totiž sváží
školní autobusy, jejichž řízení není za těchto podmínek
bezpečné. Závist již nebyla tak velká, když naši žáci
zjistili, že dny, které v zimě odpadnou, se nahrazují na
začátku letních prázdnin. Po vyslechnutí informací o tom,
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že přestávky v některých amerických školách trvají pouhé
tři minuty, školní dny jsou výrazně delší (např. i američtí
prvňáci tráví ve škole často více času než naši deváťáci) a
žáci každý den věnují v průměru jednu až dvě hodiny
domácím úkolům, závist a myšlenky na stěhování do USA
definitivně odezněly.
Žáci rovněž ochutnali americké palačinky s javorovým
sirupem přímo z Newportu a zájemci se učili palačinky
samostatně připravovat při odpoledním workshopu ve
školní kuchyňce.
Manželé se také věnují mezinárodním dobrovolnickým
projektům a pomoci druhým. Charen žákům vyprávěla o
svých třech cestách do Zimbabwe v Africe, jedné
z nejchudších zemí světa. Prostřednictvím fotografií a
poutavého vyprávění jsme poznávali, jakým způsobem
zde (ne)funguje doprava, jaké zde panují hygienické
podmínky či jaké krásy, faunu a floru tato země nabízí.
Nejpoutavější však bylo vyprávění o pomoci dětem
v místním sirotčinci a škole i o pobývání v místních
rodinách. Žáci se tak dovídali o tom, z jakých důvodů
končí africké děti v sirotčincích nebo jak se zde stravují.
Děti dostávají třikrát denně sedm dní v týdnu stejnou kaši,
která je občas doplněna malým množstvím zeleniny.
Zdroj bílkovin, který je pro správný vývoj dětí nezbytný,
byl dříve přidávaný jednou měsíčně. Nyní díky projektu
spoluorganizovaném našimi hosty mají děti zdroj bílkovin
alespoň jednou týdně. Zaujalo také povídání o tamní
škole, za kterou navíc rodiče musí platit, což je v daných
podmínkách velmi náročné. Ve třídách se běžně tísní
padesát až sedmdesát žáků, kterým se věnuje pouze jeden
učitel. Na tento počet dětí ale připadá v průměru pouze
dvanáct učebnic. Neméně pozoruhodné bylo popisování
života v africké vesnici, pomoci při výstavbě venkovní
kuchyně a studny, povinností dětí, které každý den
přinášejí vodu z velké dálky do svých rodin, a rovněž o
dobrosrdečnosti a vděčnosti místních. Ti, ač sami mají
velmi málo, se neustále snaží pro hosty udělat vše, co je
v jejich silách, chtějí se dělit, dobrovolníkům chtějí dát
své jídlo, ač to pro ně často znamená, že by byli celý den
o hladu.
V některých hodinách jsme se dostali i k dalším
zajímavým tématům. Po odpovědi na otázku, kolik zemí
navštívili, jeden žák konstatoval, že musejí být milionáři.
Hosté s úsměvem vysvětlili, že nikdy nevydělávali
závratné částky, ale neutrácejí za zbytečnosti, nekouří, žijí
skromně, ale spokojeně. Ani na cestách nepotřebují žádný
luxus… Nechyběla ani diskuze týkající se obezity a
nezdravého stravování v USA.
Urbanovi také vyrazili podpořit náš školní kin-ballový
tým na turnaj do Hradce Králové. Ke sportu mají oba
blízko a stále se udržují v dobré kondici – každý den se
snaží ujít minimálně deset tisíc kroků a ráno cvičí. Jedna
třída příliš nevěřila, že je obtížné vydržet cvik nazývaný
plank po dobu téměř čtyř minut. A tak se dva fotbalisti
rozhodli tento cvik názorně předvést. Charen se
k chlapcům ihned přidala. Jeden žák odpadl po půl
minutě, druhý s problémy držel krok. Po dvou a půl
minutách se třesoucího chlapce Charen s úsměvem
zeptala: „Kolik ti je roků?“ „14.“ „Mně je 67,“
odpověděla Charen a vesele pokračovala ve cviku.
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Těší nás, že žáci měli možnost setkat se nejen s rodilými
mluvčími, ale také s velmi inspirativními lidmi.
Velké poděkování patří SRPŠ za podporu při
organizování této návštěvy.
Mgr. Michal Přibyl
Ohlasy žáků:
Návštěva z Ameriky byla velmi příjemná. Bavila nás
prezentace o Americe, Africe a vaření amerických
palačinek, které jsme si mohli zkusit uvařit sami. Byly
moc dobré. Líbilo se nám, že i v jejich věku jsou stále
usměvaví a schopni takto s chutí cestovat. V budoucnu
bychom také chtěli poznat různé země.
Veronika Michajlowa, Kristýna Svobodová,
Aneta Vejrová
Ve třech hodinách anglického jazyka jsme měli návštěvu
z Ameriky, přijeli se na nás podívat dva velice milí a
sympatičtí manželé Charen a Bob, kteří i ve svém věku
cestují a prozkoumávají jiné země. Probírali jsme aktuální
situaci ve dvou zemích, a to v Zimbabwe a USA. Z jedné
hodiny o Zimbabwe jsem si odnesla to, že už vím, jak
chudí jsou a jaká situace tam je. Převládá tam chudoba,
nedostatek potravin a věcí pro normální život. Také se mi
líbilo, že Charen v těchto chudých zemích přijela pomáhat
a dělat dobrou věc. Myslím, že já osobně bych to asi
nezvládla. Chtěla bych samozřejmě vyzvednout to, že do
toho investovali tisíce, a to jen díky jejich blahodárnosti a
dobrému srdci. Díky jejich návštěvě jsem si zlepšila
angličtinu a zjistila jsem, že jsme jako stát velice bohatí a
měli bychom si toho vážit, protože ne všichni mají to, co
máme my.
Adéla Kroulíková
Tento týden nás v ZŠ TGM Borohrádek navštívili pan a
paní Urbanovi z USA. 7.A, tedy moje třída, jsme měli
tento pár na tři hodiny angličtiny. V hodinách jsme měli s
paní Charen přednášku o zemi Zimbabwe v Africe. Tato
přednáška mi hodně dala - ať v angličtině, tak i v lidském
smyslu, že mám více zájem o pomoc chudým lidem, kteří
žijí v této zemi a vlastně i na tomto kontinentu. Charen
byla v této zemi celkem třikrát, jednou v roce 2010, poté v
roce 2015 a teď nedávno v prosinci roku 2017. Hodně se
mi tato přednáška líbila, protože Charen dokázala i těm
méně zkušeným vše vysvětlit, takže věřím, že jsme to
všichni pochopili. Charen obdivuji za její akční povahu i v
jejím vyšším věku. Bavili jsme se jak o finanční situaci,
tak i o zvířatech v této zemi. Prostě nám řekla o všem, co
zažila. Poté, co ukončila přednášku o Zimbabwe, začala
přednášku o jejím rodném městě jménem Newport. Toto
město se mi zalíbilo, protože je tam moc hezká krajina. S
Charen jsem si povídala chvíli i v soukromí, je to milá a
hrozně příjemná paní, která musí být sympatická snad
každému. Bob se do konverzací moc nezapojil, takže
nemohu říct, jak mi připadá, ale od pohledu je to také
velmi sympatický pán.
Děkuji za tuto zkušenost.
Sára Vondráčková
Jsme jednou ze 17 českých eTwinningových škol
V naší škole se dlouhodobě snažíme zapojovat žáky do
rozmanitých mezinárodních aktivit, mezi které patří také
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projekty eTwinning. Nyní byla práce naší školy oceněna
certifikátem eTwinningová škola pro období 2018-2019.
ETwinning je největší komunita škol v Evropě, díky které
mohou učitelé a žáci ze 42 evropských a několika
mimoevropských zemí vzájemně spolupracovat na
různých projektech. Do eTwinningu je zapojeno více než
190 000 škol, z toho je více než 3 700 škol z České
republiky.
Centrální podpůrní středisko v Bruselu nyní ocenilo 1 211
škol, z toho 17 českých, certifikátem eTwinningová škola.
Oceněné školy, které musely v dvoufázovém procesu
splnit řadu kritérií, společně vytvoří evropskou síť
předních eTwinningových škol a stanou se inspirací pro
další vývoj eTwinningu. Konkrétně budou považovány za
vzor v těchto oblastech:
 digitální postupy,
 postupy související s e-bezpečností,
 inovativní a tvůrčí pedagogické postupy,
 podpora
průběžného
profesního
rozvoje
zaměstnanců,
 podpora studijních postupů postavených na
spolupráci zaměstnanců, školy a studentů.
Naše škola pracovala na řadě zajímavých projektů. Mezi
ty nejúspěšnější patří tyto:
Time Capsule 2014 – 2114 – projekt, který se stal
v konkurenci tisíců dalších projektů 2. nejlepším v celé
Evropě v kategorii projektů pro žáky ve věku 12 – 15 let
Flat Stanley around Europe – projekt oceněný 1.
národní cenou eTwinning a prestižní jazykovou cenou
Label
Crossing Borders via Videos – náš první projekt, který
získal 2. národní cenu
1 Smile Makes 2 Smiles – projekt oceněný národním a
evropským certifikátem kvality
Interactive European Pathway – projekt oceněný
národním a evropským certifikátem kvality.
Těší nás, že díky eTwinningu mohou naši žáci
komunikovat s vrstevníky ze zahraničí, zábavnou formou
využívat angličtinu, pracovat na zajímavých aktivitách,
učit se novému a také pomocí moderních technologií
poznávat život v dalších zemích. Učitelé se díky této
platformě mohou dále vzdělávat, dozvídat se o nových
vzdělávacích postupech a rozvíjet spolupráci jak se
zahraničními kolegy, tak s kolegy na naší škole. Díky
kvalitní spolupráci všech členů pedagogického sboru se
celá škola zapojila do projektů Time Capsule či 1 Smile
Makes 2 Smiles, v rámci kterého vznikl například
videoklip Happy.
Mgr. Michal Přibyl
Žáci hrají divadlo
Mediální kroužek hraje již třetím rokem divadelní
představení pro žáky a učitele jako odměnu za práci
odvedenou v prvním pololetí školního roku. Letos jsme si
připravili pohádku O Popelce. Příběh jsme pojali sice
trochu jinak, než ho zná většina z nás, a nestihli jsme
vystoupení odehrát před jarními prázdninami, jak jsme
původně chtěli, ale i přesto nám byl odměnou hlasitý
potlesk. Představení jsou rok od roku lepší a
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propracovanější, proto chce mediální kroužek časem začít
hrát divadlo nejen pro první, ale i pro celý druhý stupeň.
Velké poděkování patří panu učiteli Koudelkovi, který
stál za zrodem celého projektu.
Anna Haladová, 9. A
Lyžařský výcvik, Harrachov
Letošní lyžařský výcvik se poprvé konal v Harrachově.
Žáci sedmých a osmých tříd se spolu se svými učiteli
vydali v březnu na týdenní lyžařský kurz. Na kurzu byli
lyžaři všech úrovní od úplných začátečníků až po zkušené
lyžaře. Tomu jsme se snažili přizpůsobit i program kurzu,
a tak se po čtyřech dnech lyžování naši začátečníci naučili

bezpečně sjíždět harrachovskou modrou sjezdovku
smýkaným obloukem (někteří sjeli dokonce i červenou),
lyžaři
středních
dovedností
se
zdokonalovali
v dynamičtějším oblouku a ti nejlepší z nás na konci
kurzu zvládli i tu nejsložitější techniku lyžování – carving.
Na plánované skoky ze slavných harrachovských
skokanských můstků nakonec nedošlo, protože jsou
můstky ve špatném stavu ;) Ale vše jsme si vynahradili na
neméně zajímavé procházce k zamrzlému Mumlavskému
vodopádu a po okolních vršcích. Po místy velmi
strastiplné cestě jsme se vyškrábali dokonce až na Janovu
skálu (1002 m n. m.). Počasí v Harrachově se nám
představilo ve všech svých možných podobách, a tak jsme
lyžovali za deště, sněhu i sluníčka v rozmezí od plus
deseti až do mínus dvanácti stupňů. Harrachov nabízí
velmi krásné a rozlehlé zázemí nejen zimním sportům,
takže jsme si vyzkoušeli i místní bobovou dráhu.
Věřím, že mluvím i za oba zbývající pedagogy z kurzu,
když řeknu, že lyžařský kurz si užili nejen naši žáci, ale i
my samotní, protože se nám sešla výjimečná parta
skvělých a nadšených lidí, kteří zajistili, že o smích a
zábavu (občas i nějakou lumpárnu) nebyla nouze! Chtěl
bych tímto poděkovat všem účastníkům lyžařského kurzu
za krásný týden a doufám, že se ještě na nějaké akci
uvidíme.
Mgr. Tomáš Hurdálek
Návštěva Litomyšle
V pondělí 23. 4. jsme jeli na exkurzi do Litomyšle.
Připomněli jsme si slavné osobnosti, které zde pobývaly.
Na náměstí jsme si prohlédli sochu Bedřicha Smetany,
dům, ve kterém žila Božena Němcová, a při cestě na
zámek jsme se zastavili u sochy Aloise Jiráska.
V klášterních zahradách se nám líbily sochy Olbrama
Zoubka. Strávili jsme zde příjemné dopoledne.
žáci 2. a 3. A třídy
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Babičky a tatínek čtou prvňáčkům
Pravidelné hlasité předčítání přináší dětem mnoho
dobrého: rozvoj mateřského jazyka, dovednost naslouchat
a soustředit se nebo také rozvoj představivosti a
uvažování. Tyto dovednosti většina dnešních dětí získává
těžce, mohou za to počítače, televize a chytré mobilní
telefony. Také čtenářství je třeba podporovat v dětech co
nejdříve. Předškolní a mladší školní věk je období, kdy se
děti mohou naučit lásce ke knížkám. Řekla jsem si, že by
bylo dobré přizvat si někoho na pomoc, inspirovala mě
nedávná akce Celé Česko čte dětem. Oslovila jsem osobně
nebo prostřednictvím dětí prarodiče prvňáčků a podařilo
se. Vznikla zatím tři krásná setkání: s babičkami paní
Hůjovou a paní Bahníkovou a s tatínkem panem
Kašparem. Patří jim velké poděkování. Výběr knížek byl
ponechán na dětech, babičkách a tatínkovi. První dvě
čtení, to byla krásná klasika: Jak pejsek a kočička myli
podlahu a Dobrodružství veverky Zrzečky. Max
s tatínkem vybrali novodobou, velmi poučnou knížku
Filipova dobrodružství. Babičky si s dětmi povídaly o
obrázcích, které jim děti nakreslily, tatínek přidal ještě
poučné vyprávění ze svého dětství. Čtení a povídání bylo
moc krásné a přineslo spoustu hezkého: vzájemný respekt,
sdílení společného času a hlavně radost ze čtení. A děti
mají příležitost učit se úctě ke starší generaci. Ještě jednou
tedy velké poděkování všem a s dětmi se těšíme na další
krásná setkání.
Mgr. Jana Chlandová
Terapeutický pes v 1. třídě
V pátek 20. dubna měli prvňáčci neobvyklé vyučování.
Studentka učitelství UHK, která dochází do naší třídy na
praxi, přivedla s sebou do školy svého dvouletého
chodského psa Goliáše. Děti se dozvěděly něco málo o
tomto zajímavém psím plemeni, dále zjistily, jak se
takový terapeutický pes cvičí. Velmi zajímavé byly
ukázky poslušnosti a předvedení různých kousků, které
Goliáš umí. Mladá chovatelka také vysvětlila dětem, jak
terapeutičtí psi pomáhají lidem. Pes Goliáš chodí trávit
čas se starými lidmi do pečovatelského domu, připravuje
se na pomáhání handicapovaným dětem a na vyhledávání
lidí zavalených v sutinách. Přítomnost psa Goliáše se také
využila přímo ve vyučování. V prvouce se právě v tento
den děti seznamovaly s pojmem „savec“, zkoumaly
stavbu těla a zjišťovaly, čím se tělo savce liší od těla
ptáka. Goliáš byl vynikající názorná pomůcka. Při čtení,
psaní a při matematice posloužil Goliáš jako výborná
„motivační pomůcka“. Kdo dokázal najít správnou
odpověď, přečíst větu, vypočítat příklad nebo dokončit
práci v písance, mohl Goliáše za odměnu pohladit. V tento
den byla třída plná pozorných, chytrých a naprosto
ukázněných žáčků. Studentka Kamila slíbila dětem, že se
s Goliášem na ně přijde určitě ještě do konce školního
roku podívat. Zbyl ještě čas na nakreslení obrázků s
poděkováním, které majitelka Goliáše dostala na památku.
Na závěr se s Goliášem mohli všichni ještě pořádně
pomazlit. Všechny děti ještě dlouho přemýšlely, jak je
možné, že dvouletý pes dokáže být poslušnější než většina
z nich. Zkrátka psí terapie funguje…
Mgr. Jana Chlandová
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Krajské kolo soutěže
Dne 20. března 2018 se v Hradci Králové konalo krajské
kolo kin-ballového turnaje. Naše škola si v tomto sportu
za poslední roky vybojovala velmi zvučné jméno a nic na
tom neubírá, že v podstatě všechny školy na turnaji byly
z Hradce Králové. Po skvělém úspěchu v podzimním
mezinárodním turnaji jel náš tým starších reprezentantů
(9. třída) do Hradce s vidinou úspěchu v podobě postupu
do republikového kola. Mladší tým naší školy (7. třída) se
však skládal ze samých nováčků, a tak jsme nevěděli, co
od něj očekávat. Oba naše týmy začaly turnaj s největším
rivalem v královéhradeckém kraji – hradeckou ZŠ Milady
Horákové. Začátek to byl trochu rozpačitý, protože po
shodně vyhraných prvních periodách utkání nakonec naše
týmy podlehly. Starší tým se však z neúspěchu rychle

Republikové finále – jsme mistry a vicemistry republiky!

oklepal a v druhém i třetím zápase předvedl krásný,
technicky vyspělý kin-ball a konečně také zapracovala
výborná souhra naší základní čtyřky dirigovaná Danem
Kopsou. Mladší tým však zakusil cestu značně trpčí,
nakonec se však vůdčí role v týmu ujal Marek Sazima a
tým začal pracovat jako švýcarské hodinky. Nakonec to
stačilo k dobrému výsledku v druhém zápase a
jednoznačné výhře v zápase třetím, kde už oslňovali i
ostatní členové týmu svými individuálními výkony.
S trochou štěstí hlavně v mladší kategorii se naše oba
týmy umístily na standardním, přesto skvělém druhém
místě, a zajistily si tak účast na republikovém kole kinballového turnaje v Praze.

zda naše ambice a přání budou splněny nebo ne. Oba
týmy pak v průběhu dne ještě čekaly další dva zápasy.
Oba měly v podstatě stejný průběh. Mladší i starší tým se
rozehrál do skvělé formy a ani jeden z nich nedal
soupeřům z Prahy, Liberce, Pardubic a Hradce Králové
nejmenší šanci. Pro mladší tým bohužel ztráta z prvního
zápasu znamenala „pouze“ druhé místo o jeden bod za
vítězným týmem z Prahy (Sunny Canadians). V případě
staršího týmu jsme se však po dramatické koncovce, kdy
jsme museli vyhrát všechny periody zápasu beze ztráty
bodu, dočkali dlouho očekávaného úspěchu.
Borohrádek se tak stal poprvé mistrem republiky
v kin-ballu!
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Konečně jsme se dočkali!
Již poněkolikáté se žáci naší školy probojovali až do
republikového kola kin-ballu, kam opět museli projít přes
silné soupeře Královéhradeckého kraje. Na turnaj jsme
jeli s velkým očekáváním - konečně vybojovat mistrovský
titul po třech letech prokletého druhého místa. Letos se na
turnaj kvalifikovala dokonce dvě družstva, a to v mladší
(7. třída) a starší (9. třída) kategorii.
Do chodovské sportovní haly v Praze jsme dorazili těsně
před začátkem turnaje a na prvních zápasech našich obou
týmů byla znát nerozehranost a nervozita, která se
promítla i do výsledků. V prvních zápasech jsme tedy
skončili na nejistém druhém místě, které nenapovídalo,
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Po dlouhé době jsme si mohli užít slzy štěstí, které
našemu týmu slušely mnohem více než zklamané výrazy
doprovázející minulé ročníky.
Zlatou tečkou za našimi skvělými výkony bylo pak
individuální ocenění Dana Kopsy a Ádi Chudobové za
nejužitečnější hráče turnaje. Náš tým se však mohl chlubit
vyrovnanými výkony všech hráčů, díky čemuž jsme podle
mého názoru byli o ten chloupek lepší než ostatní. Tímto
tedy děkuji Elen Semrádové, Aničce Haladové, Terce
Hejné, Lukáši Sazimovi a Tomáši Fuchsovi - našim
mistrům republiky. Nemenší gratulace patří skvělé Ádě
Kroulíkové, Sáře Vondráčkové, Emě Houštěkové, Denče
Válekové, Marku Sazimovi, dirigujícímu hru, Quanovi
Dungovi, Péťovi Nyčovi a Péťovi Formánkovi vicemistrům republiky v mladší kategorii.
Mgr. Tomáš Hurdálek

Církevní základní škola
Škola pod lupou 2018
14. března. 2018 se naše škola otevřela široké veřejnosti
s připravenou vzdělávací akcí „Škola pod lupou“.
Nabídka pro toto odpoledne byla opravdu pestrá:
komentovaná prohlídka školy, ukázky učebních pomůcek,
prodejní výstavy knih, odborné přednášky a v neposlední
řadě také školní kavárna s výbornými domácími zákusky,
čajem a kávou. Návštěvníci se při prohlídce školy
dozvěděli o koncepci, organizaci, zaměření školy i
výukových metodách. V praxi si vyzkoušeli rozličné
didaktické pomůcky, které jsou využívány při výuce.
Prodejní výstava knih nakladatelství Svojtka Co. a
prestižního anglického nakladatelství Usborne nabídla
zajímavé tituly dětské literatury. S výběrem anglicky
psané literatury pro děti pomáhala zkušená pedagožka a
pracovnice nakladatelství Usborne Mgr. Jana Přerovská.
Další velice podnětnou částí odpoledne byly dvě odborné
přednášky. První přednášky se ujala koučka a
arteterapeutka Mgr. Dagmar Mazalová s tématem
„Koučovací styl ve výchově dětí“. Druhou přednášku
vedla klinická logopedka Mgr. Jiřina Jarošová s aktuálním
tématem „Logopedické problémy u dětí mladšího
školního věku“.
Věříme, že to bylo smysluplně a příjemně strávené
odpoledne jak pro návštěvníky, tak pro přednášející i
pracovníky školy, kteří s velkým zaujetím tuto akci
připravovali.
Veselá školička
Jedno březnové pondělní dopoledne se naše škola na
chvíli otevřela i předškoláčkům. Do školních tříd
přicházely skupinky dětí, aby si vyzkoušely, jaké to bude
příští školní rok, až budou opravdoví školáci. V jedné
třídě se procvičovala jemná motorika, uvolňovala celá
ruka a potrénovala grafomotorika. V další třídě děti
uvolnily celé tělo při písničce s tanečními kroky. Logické
myšlení využily v další třídě s didaktickými hrami a v
oblíbené tělocvičně si vyzkoušely svou prostorovou
orientaci. Odměnou na závěr byla speciální žákovská
knížka plná razítek za dobře odvedenou práci na
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stanovištích a výborný perník, na kterém si s velkým
potěšením všichni pochutnali. Všem předškolákům
přejeme, aby je škola bavila a učení pro ně bylo
příjemným dobrodružstvím.
Setkání školních parlamentů
Další setkání pořádané MAP Nad Orlicí hostila v úterý
20. března Základní škola Gutha- Jarkovského v Kostelci
nad Orlicí. Naši parlamenťáci se, ač byli nejmladší,
zhostili svých rolí velmi zdatně. Živě diskutovali,
pracovali ve skupinách a nebáli se říkat své názory. Celý
program byl sestaven velmi zábavně, moderátor dokázal
děti nadchnout a zaujmout. Motivoval je k práci a děti to
bavilo. Za organizaci celé akce naší MAPce děkujeme!
Velikonoční tvoření
Tuto tradiční akci letos provázelo i několik prodejních
stánků. Návštěvníci si mohli zakoupit čerstvé mléčné
výrobky z farmy Pohlovi z Nové Vsi, širokou nabídku
mělo zahradnictví Azalea z Horního Jelení. Mezi dětmi i
širokou veřejností je velmi oblíbené vyrábění dekorací a
pletení pomlázek. Letos si děti mohly pomalovat hrnečky
velikonočními motivy a někteří kreativci hrnky vyzdobili
srdíčky k svátku matek. Celá akce se moc povedla a ještě
umocnila jarní nadšení z krásného počasí.
Tonda obal na cestách
V pátek 6. dubna přijel do naší školy lektor s ekologickým
vzdělávacím programem „Tonda obal na cestách“ od
společnosti ECO-KOM. Velmi zábavný a poučný projekt
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postupně vyzkoušely všechny děti. Bylo to skutečně
interaktivní učení.
Děti samy musely třídit odpadky, hádat odpovědi na
otázky, podívaly se na krátké video a viděly spoustu
výrobků, které se vyrábí z recyklovaných materiálů. Ve
škole třídíme odpad a bylo vidět, že děti vědí, kam se co
správně vyhazuje. Zásluhu na tom má samozřejmě i to, že
většina rodin třídí důsledně i doma.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí – věděli jste
například, že nejkvalitnějším plastem jsou nápojové
kartóny nebo že v České republice třídí odpad 2/3
domácností? Zjistili jsme, jaké jsou výhody spaloven a
naopak nedostatky a problémy skládek. Jsme zapojeni do
programu pro školy a sbíráním kreditů podpoříme
ekologický život naší školy.
Návštěva městské knihovny
Každý rok na jaře chodíme na exkurzi do borohrádecké
knihovny. Letos proběhla v pátek 13. dubna.
Nejprve jsme byli seznámeni s uspořádáním a řazením
knih v knihovně. Mladší děti zaujaly knihy pohádkové,
knihy se zvířecím hrdinou a dětské časopisy. Těm starším
se líbily knihy přírodovědné a encyklopedie. Děvčata
pokukovala po dívčích románech. Potom byli žáci
seznámeni i s půjčovním řádem a provozem knihovny. Ke
konci byla i chvilka na prohlížení a čtení vybraných knih.
Každý si našel ten svůj koutek a tu svoji knihu.
Paní knihovnice Haně Sedlákové děkujeme za věnovaný
čas, za ukázku zajímavých knih, poutavé povídání a
zodpovězení našich dotazů. Už se těšíme na další
návštěvu městské knihovny.
Zimní pětiboj ASPV
Každoročně se účastníme mnoha sportovních klání a
jedním z nich je i tento víceboj. První dvě kola – místní a
okresní proběhla v Borohrádku. Krajské kolo se odehrálo
v Hořicích v Podkrkonoší, kam z naší školy postoupili tři
žáci (Vojtěch Janoušek, Nela Peremská , Klára Susová).
Pro všechny to byla velmi cenná zkušenost v jejich
sportovní „kariéře“. Nejlépe se umístila Klára Susová a
získala krásné 3. místo. Všem žákům, kteří se zúčastnili
některého kola, blahopřejeme.
Matematické soutěže v naší škole
Jistě už víte, že se hodně zabýváme etickou výchovou a
angličtinou, méně známé je již to, že spoustu času
věnujeme matematické gramotnosti. Výsledky našeho
snažení jsou každým rokem lepší a lepší. Naši žáci se
pravidelně umisťují v okresních i krajských kolech
matematických olympiád. V současné době tři žáci
postoupili do okresního kola v Pythagoriádě (Adam
Staňo, Richard Sus, Šimon Trávníček) a právě Šimon
Trávníček již za pár dní bude reprezentovat naši školu, ale
i náš okres a kraj v celostátním kole další matematické
soutěže Pangea. Budeme mu držet palce.
Turnaj škol ve vybíjené družstev
V pátek 27. dubna se naši žáci zúčastnili turnaje škol ve
vybíjené, který se konal v Kostelci nad Orlicí. V převaze
chlapeckých týmů se naše smíšené družstvo umístilo na 3.
místě! Velmi dětem blahopřejeme, jejich úsilí při tréninku
na našem školním hřišti se vyplatilo!
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Nový školní mikrobus Emánek V.
Náš starý mikrobus již dosloužil a nyní se můžeme
všichni radovat z nového školního auta Renault Trafic,
které se jmenuje Emánek V.. Mikrobus byl zakoupen
s finančním přispěním ze sbírky na církevní školství, která

byla pořádána na podzim a v zimě 2017. Dále na koupi
vozu výraznou částkou přispěl Mons. Mgr. Josef Socha.
Děkujeme i ostatním dárcům – Farmička.cz a Prádelna
Opočno s.r.o.. Velmi si této pomoci ceníme a zároveň
stále vítáme další finanční podporu. I s novým autem jsou
spojeny náklady (pneumatiky, pojištění…), které nelze
hradit z rozpočtu školy. Vážíme si každé stokoruny. V
případě zájmu naleznete číslo našeho účtu na webu školy.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek
Veselá školička
V pondělí 19. března 2018 jsme navštívili s našimi
budoucími školáky CZŠ v Borohrádku, kam jsme byli
pozváni na akci pro MŠ „Veselá školička“. Šestnáct dětí
se rozdělilo na čtyři skupinky. Každá skupina prošla

postupně čtyřmi třídami, kde pro ně měly paní učitelky
připravený program s konkrétním zaměřením. Děti si
procvičily své schopnosti a znalosti z oblasti hudebních,
výtvarných
a
jazykových
činností.
Pracovaly
s didaktickými pomůckami a hrami zaměřenými na rozvoj
řeči, časové a prostorové orientace, motoriky, logického
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myšlení, postřehu, paměti, čtení, psaní a počítání. V pestré
nabídce nechybělo ani protažení těla ve školní tělocvičně
a malé pohoštění. Děti plnily úkoly s nadšením, byly
spokojené. Celá akce proběhla v duchu příjemné
atmosféry. Děkujeme.
Libuše Nágrová
Velikonoční tvoření s rodiči
Dne 28. března 2018 proběhlo ve 2.třídě velikonoční
tvoření s rodiči. Rodiče si společně se svými dětmi mohli
přijít vyzdobit velikonoční kraslice. Sešli jsme se v

hojném počtu, velikonočně naladěni, v dobré náladě a s
tvůrčími schopnostmi. Vyzkoušeli jsme různé techniky
zdobení. Děkujeme všem za hojnou účast. Budeme se těšit
zase někdy příště na další milé setkání.
Irena Klingerová
Návštěva knihovny
V pátek 20. dubna 2018 jsme s našimi předškoláky
navštívili místní knihovnu v Borohrádku. Knihovnice paní
Sedláková nás mile přivítala, seznámila děti

s uspořádáním knížek v knihovně. Ukázala dětem, kde
najdou dětskou literaturu, encyklopedie o zvířatech –
dinosaurech, zemi, vesmíru, člověku a přírodě. Vysvětlila
dětem pravidla členství, výpůjčky i navrácení knížek. Na
závěr si každý mohl prohlédnout knížku dle vlastního
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zájmu a všichni jsme si připomněli, jak s knížkami máme
zacházet a jak se k nim chovat. Některé děti se pochlubily,
že do knihovny už docházejí se svými rodiči a pro ostatní
to byla možná inspirace či výzva, jak najít ke knížkám
bližší vztah.
Dana Forejtková
Popelka
Není pohádka, jako pohádka. Takovou netradiční
"Popelku" zhlédli i naši předškoláci 4. dubna 2018 v ZŠ
TGM. Hlavní hrdinové jsou známí, ale herci a herečky v
podání žáků 2. stupně ZŠ TGM jim vdechli osobitý styl.
Všichni jsme byli potěšeni a někteří z předškoláků
obzvlášť, díky závěrečnému rozhovoru se školní
"televizí". Děkujeme za pěkné podívání a hodně odvahy
do dalších hereckých rolí. Radost a pohodu všem, kteří se
na této pohádce podíleli.
Jitka Stýblová
Čarodějnický den
V pátek 27. dubna 2018 se program mateřské školy nesl
v duchu rejdění čarodějnic a čarodějů. Děti přišly
v nápaditých kostýmech a předem připravené aktivity si
krásně užívaly. V každé třídě proběhl dopolední program děti kreslily, učily se zaklínadla, kouzlily, zpívaly a
prožily den plný her a úkolů. Děkujeme rodičům za
spolupráci při shánění kostýmů.
Výtvarná soutěž
V březnu se děti z mateřské školy zapojily do výtvarné
soutěže pod názvem Paleta, kterou organizovala ZŠ a MŠ
Voděrady. Odborná porota vybrala dvě díla z naší školy,
která se umístila na krásném 3. místě. Obrázky s názvem

„Jarní pozdrav z Afriky“ a „Návrat jara“ nakreslily děti
pod vedením paní učitelky Dany a Jitky. Ve čtvrtek 3.
května 2018 si děti převzaly z rukou organizátorů diplomy
a věcné ceny. Dívkám gratulujeme k úspěchu a těší nás,
že reprezentují borohrádeckou mateřinku.
Mgr. Eva Musilová
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KOSMETICKÉ SLUŽBY
- poctivé ošetření pleti
- speciální masky
- parafínové zábaly rukou
- kolagenové ošetření očí
- mikromasáž očního okolí
- zeštíhlení pasu a břicha
- prodej francouzské, německé a české kosmetiky
- poradenství

přejel a tzv. utáhl jejich povrch. Celkem byly navezeny a
zapraveny více než 2 tuny nové antuky. Následovalo
řádné zakropení. Účast byla hojná, brigády se zúčastnilo
celkem 25 zástupců z oddílů volejbalových, badmintonu,
nohejbalu a tenisu.
Nezbývá než poděkovat za dobře odvedenou práci a
popřát návštěvníkům hodně sportovních zážitků.
Sportu zdar!
Pavel Zaujec

TJ Sokol Borohrádek oddíl zápasu
V soutěži družstev mají zápasníci 100% úspěšnost
Netradičně v neděli se konal již 5. ročník zápasnického
turnaje - O pohár starosty města Rtyně v Podkrkonoší.
Tento turnaj tradičně zahájil starosta města Rtyně, jež je
velkým příznivcem sportu a neodmyslitelnou součástí na
tomto turnaji při jeho úvodním projevu byla ukázka jeho

Při prvním objednání
od nás dostanete dáreček
Kontakt – 603 805 415 – Vlasta Libotovská
Kostelec nad Orlicí, Čermákova 931

Ze sportovních oddílů
Brigáda kurty 2018
V sobotu 21. dubna 2018 proběhla na místních kurtech již
tradiční jarní příprava sportovišť na nadcházející
sportovní sezónu. Oba kurty, jak volejbalový, tak

sportovní připravenosti a tím byl dřep na jedné noze. Ani
letošní turnaj nebyl výjimkou a pan starosta dokázal, že je
stále v dobré kondici.
Na tento turnaj se sjela necelá padesátka závodníků ze
čtyř oddílů. V této konkurenci vybojovali ze 17- ti našich
zúčastněných zápasníků, kteří sváděli na žíněnce bojovná

tenisový, se musely napřed zbavit plevele a kamení. Poté

mohl nastoupit vibrační válec, který oba kurty několikrát
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utkání 6 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí.
Pomyslný nejvyšší stupínek a tudíž první místo vybojovali
SEDLÁK Petr, DRAHOŠ Richard, HLOUŠEK Erik,
URBAN David, KAŠPAR Josef a SEDLÁK Jakub. Druhé
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místo vyzápasili sourozenci Nela a Matyáš LAŽOVI,
HŮJA Lukáš, KOCKA Filip, ŠKOP Filip a HLOUŠEK
Dominik. Třetím místem se mohou pochlubit TRNKA
Šimon, WIEBKIN Daniel, BÍLEK Jaroslav, ADÁMEK
Robert a MLATEČEK Jakub.
V turnaji družstev drží Borohrádek zatím neporazitelnost.
Ve všech pěti ročnících obsadili vždy první místo, a tak se
na putovním poháru zatím vyskytují jen štítky TJ SOKOL
Borohrádek.
Dalším turnajem, na který se domácí závodníci chystají, je
Velikonoční turnaj v Krásné Lípě. Po jarních prázdninách
se musí závodníci opět dostat do tréninkového rytmu a
zaměřit se na obranu proti soupeřovým chvatům.
Velikonoční svátky začali zápasnickým turnajem
Do Šluknovského výběžku zavítalo družstvo zápasníků na
již tradiční Velikonoční turnaj, který se konal v Krásné
Lípě.
Svátky jara ale tento sobotní turnaj rozhodně
nepřipomínal. Velká chumelenice a silný vítr spíš
připomínaly nástup zimy než příchod jara. To mělo za
následek příjezd závodníků na turnaj na poslední chvíli.

Tento problém měli i borohrádečtí borci, ale protože jeli s
dostatečným předstihem, vše se v pohodě stihlo, a tak na
turnaj 12-ti členná výprava dorazila včas.
Velikonočního turnaje se zúčastnilo 102 závodníků z 11
oddílů. Z již zmíněných 12-ti borohrádeckách zápasníků
polovina stanula na stupních vítězů. Na ten nejvyšší
vystoupali čtyři závodníci. Ve váze 25 kg HLOUŠEK
Erik, ve váze 28 kg HŮJA Lukáš, do 31 kg SEDLÁK
Jakub a čtyřlístek zlatých medailistů doplnil ve váze 52 kg
ADÁMEK Robert. Stříbrnou medaili vyzápasil ve váze 31
kg KAŠPAR Josef a protože to byl jeho první velký
turnaj, udělal trenérům velkou radost. Bronzem se může
pochlubit ve váze 35 kg HLOUŠEK Dominik, který
prohrál jen jedno utkání a pak ve všech zvítězil.
Pověstnou bramborovou medaili za 4. místo vybojovali
bratři Hemelíkové - Tomáš a Vojta a k nim se přidal i
SEDLÁK Per ve váze 22 kg. Páté místo vyzápasili i
sourozenci LAŽOVI – Nela a Matyáš, pro které to byl
rovněž jejich první velký turnaj jejich sportovní kariéry.
Je na pátém místě doplnil ve váze do 31 kg KOCKA Filip,
který také slavil svoji turnajovou premiéru a svým
bojovým výkonem trenérům udělal velkou radost.
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Trenéry na tomto turnaji potěšila bojovnost všech
zápasníků, která byla korunována pohárem pro družstvo

za 3. místo. Vítězové dostali za první místo nejenom
zlatou medaili, ale i pomlázku, a tak se děvčata o
Velikonočním pondělí mají na co těšit.
Z Hané dovezli zápasníci dvě medaile
Posledním březnovým zápasnickým turnajem, kterého se
borohrádečtí zápasníci zúčastnili, byla Velká cena
Hodonína.
Do hanácké metropole se sjelo 253 závodníků z 31 oddílů.
Jednalo se o mezinárodní turnaj, a tak na čtyřech
žíněnkách sváděli tuzemští závodníci svá utkání i se
závodníky z pěti zahraničních států. Minivýprava tří
borohrádečáků se na turnaji rozhodně neztratila a kromě
cenných zkušeností z jednoho největšího turnaje, který se
u nás pořádá, si odvezla i dvě medaile.
V nejobsazenější váhové kategorii do 25 kg našel
HLOUŠEK Erik přemožitele až ve finále a tak ze 17-ti
závodníků vybojoval stříbrnou medaili. O ten samý kov
se postaral i SEDLÁK Jakub ve váze 31 kg, který našel
přemožitele rovněž až ve finále, kde ho porazil až borec
z Maďarska. Posledním závodníkem byl HLOUŠEK
Dominik, který narazil ve dvou kolech na zahraniční
borce, a tak obsadil ve své váhové kategorii 9. místo.
Nyní se závodníci a i trenéři budou připravovat
intenzivně na Velkou cenu Borohrádku, aby ukázali
divákům, co všechno se na tréninku naučili a neudělali si
před nimi ostudu, a ba naopak jim předvedli své
sportovní umění.
Radek Hemelík

ASPV Borohrádek
Zimní pětiboj ČASPV
28. února 2018 proběhlo v ZŠ TGM v Borohrádku místní
kolo soutěže žactva v Zimním pětiboji ASPV. V šesti
kategoriích soutěžilo 39 závodníků v pěti disciplínách a to
šplh na tyči, člunkový běh, skok do dálky z místa, skok
přes švihadlo po dobu 1 minuty, hod míčem na koš. Do
okresního kola postoupilo z každé kategorie 5 závodníků.
Výsledková listina místního kola
28. února 2018 Základní škola TGM v Borohrádku
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Umístění

Příjmení, jméno Počet bodů

Kategorie předškoláci
1.
Heroldová Tereza
2.
Pírková Natálie
3.
Bahníková Aneta
4.
Rakašová Gabriela
Kategorie mladší žákyně I.
1.
Susová Klára
2.
Horáková Romana
3.
Syrová Tereza
4.
Peremská Nela
5.
Lokvencová Denisa
6.
Kubcová Sofie
7.
Kamenická Markéta
8.
Kamenická Adéla
9.
Sulima Kateřina
10.
Stejskalová Leontýna
11.
Ondrušková Sabina
Kategorie mladší žákyně II.
1.
Chudobová Pavla
2.
Nekvindová Daniela
3.
Hůjová Adéla
4.
Štanglerová Adéla
5.
Škopová Věra
Kategorie starší žákyně I.
1.
Peremská Zdena
2.
Novotná Věra
3.
Novotná Lucie
4.
Morávková Natálie
5.
Tuljová Lenka
6.
Bulíčková Natálie
7.
Skupinová Natálie
Kategorie mladší žáci I.
1.
Laluha Rudolf
2.
Hříbal Štěpán
3.
Klouček Samuel
4.
Hloušek Miroslav
Kategorie mladší žáci II.
1.
Janoušek Ondřej
2.
Morávek Jan
3.
Nedvídek Filip
4.
Hloupý Adam
5.
Hloupý Vojtěch
6.
Stříž Luděk
Kategorie starší žáci I.
1.
Mikysa Ondřej
Kategorie starší žáci II.
1.
Fuchsa Tomáš

152
144
128
118
224
209
197
196
160
136
118
101
79
78
63
260
240
210
150
109
252
229
226
211
174
144
140
135
99
90
78
291
265
219
182
160
134
295
371

Výsledková listina ASPV soutěže žactva v Zimním
pětiboji okresní kolo Borohrádek 17. března 2018
Člunkový běh - skok z místa – poskoky – lavička přítah hod na koš

Předškolní děti - dívky – 7 závodících
1. místo Heroldová Tereza
3. místo Bahníková Aneta
4. místo Pírková Natálie
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204 bodů
177 bodů
168 bodů

Člunkový běh - skok z místa – švihadlo – šplh - hod na koš

Mladší žákyně I. – 9 závodících
1. místo Susová Klára
4. místo Peremská Nela
5. místo Syrová Tereza
6. místo Horáková Romana
9. místo Lokvencová Denisa
Mladší žákyně II. – 14 závodících
1. místo Chudobová Pavla
13. místo Štanglerová Adéla
14. místo Škopová Věra
Starší žákyně I. – 14 závodících
8. místo Peremská Zdena
10. místo Novotná Lucie
11. místo Morávková Natálie
12. místo Novotná Věra
14. místo Bulíčková Natálie
Mladší žáci I. – 8 závodících
6. místo Laluha Rudolf
7. místo Hříbal Štěpán
8. místo Klouček Samuel
Mladší žáci II. – 14 závodících
1. místo Janoušek Ondřej
9. místo Nedvídek Filip
10. místo Stříž Luděk
13. místo Hloupý Vojtěch
14. místo Hloupý Adam
Starší žáci I. – 8 závodících
1. místo Mikyska Ondřej
Starší žáci II. – 7 závodících
1. místo Fuchsa Tomáš

245 bodů
220 bodů
215 bodů
205 bodů
175 bodů
270 bodů
112 bodů
65 bodů
250 bodů
229 bodů
228 bodů
222 bodů
159 bodů
147 bodů
98 bodů
77 bodů
284 bodů
193 bodů
191 bodů
151 bodů
120 bodů
314 bodů
320 bodů

Celkový počet závodníků 88 z šesti odborů okresu
Rychnov nad Kněžnou. Devět závodníků našeho odboru
postupuje do krajského finále v Hořicích v Podkrkonoší,
které se koná 24. března 2018.

Krajské finále ASPV soutěže žactva v Zimním pětiboji
Hořice v Podkrkonoší 24. března 2018
Člunkový běh - skok z místa – švihadlo - šplh - hod na koš

Mladší žákyně I. – 18 závodících v kategorii
3. místo Susová Klára
265 bodů
11. místo Peremská Nela
233 bodů
Mladší žákyně II. – 14 závodících v kategorii
3. místo Chudobová Pavla
262 bodů
Mladší žáci II. – 18 závodících v kategorii
1. místo Janoušek Ondřej
253 bodů
Starší žáci I. – 12 závodících v kategorii
6. místo Mikyska Ondřej
309 bodů
Soutěže se zúčastnilo 157 závodníků z pěti okresů
Královéhradeckého kraje - Rychnov n/K., Hradec
Králové, Trutnov, Náchod, Jičín. Z našeho odboru ASPV
TJ Lokomotiva Borohrádek postoupilo do krajského kola
devět závodících, ale účast byla pět závodníků.
ASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
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Z borohrádeckých kronik
Prohlášení neodvislosti v Paříži
„V této vážné chvíli, kdy Hohenzollerové nabízejí mír, aby
zastavili vítězný postup spojeneckých armád a zabránili
rozdělení Rakousko-Uherska a Turecka, a kdy
Habsburkové slibují federalisaci říše a autonomii
nespokojeným národům, podrobeným jejich vládě, my
Československá Národní Rada, uznaná vládami
Spojeneckými a vládou Americkou za prozatímní vládu
Československého sátu a národa, v plném souhlasu
s prohlášením českých poslanců, učiněným v Praze dne 6.
ledna 1918, a vědomi si toho, že federalisace a tím více
autonomie neznamenají ničeho pod habsburskou dynastii,
činíme toto naše prohlášení nezávislosti.
Činíme tak, poněvadž věříme, že žádný národ nemůže býti
nucen žíti pod svrchovaností, které neuznává a poněvadž
máme vědomí a pevné přesvědčení, že náš národ nemůže
se volně vyvíjeti v habsburské lži-federaci, která není než
novou formou odnárodňujícího útisku, pod nímž jsme
trpěli minulá tři století. Máme za to, že svoboda je prvním
požadavkem federalisace a jsme přesvědčeni, že svobodní
národové střední a východní Evropy snadno utvoří
federaci, jestliže to shledají nutným.
Činíme toto prohlášení na základě našeho historického a
přirozeného práva. Byli jsme samostatným státem již od
sedmého století a r. 1526 jako samostatný stát, sestávající
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z Čech, Moravy a Slezska, spojili jsme se s Rakouskem a
Uhrami v obrannou jednotu proti tureckému nebezpečí.
Nikdy jsme se v této konfederaci nevzdali dobrovolně
svých práv jako samostatný stát. Habsburkové porušili
svou smlouvu s naším národem, nezákonně překročujíce
naše práva a znásilňujíc ústavu našeho státu, kterou sami
přísahali zachovávati, a my proto odpíráme zůstati déle
v jakékoliv formě součástkou Rakousko-Uherska.
Požadujeme pro Čechy práv, aby byli spojeni se svými
slovenskými bratry ze Slovenska, kdysi součástky našeho
národního státu, odtržené později od našeho národního
těla a před padesáti lety vtělené v uherský stát Maďarů,
kteří nevyléčitelným násilím a krutým útiskem
podrobených plemen pozbyli veškerého mravního a
lidského práva vládnouti komukoliv, kromě sobě samým.
Svět zná dějiny našeho zápasu proti habsburskému útisku,
zesílenému a v systém uvedenému dualistickým
vyrovnáním rakousko-uherským z r. 1867. Tento
dualismus jest toliko nestoudnou organisací hrubé síly a
vykořisťování většiny menšinou; je to politický úklad
Němců a Maďarů proti našemu vlastnímu národu stejně,
jako proti jiným slovanským a latinským národům
monarchie. Svět zná historii našich práv, kterých
Habsburkové sami neodvážili se popírati. František Josef
uznal opětovně nejslavnějším způsobem svrchovaná práva
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našeho národa. Němci a Maďaři postavili se na odpor
tomuto uznání a Rakousko-Uhersko, sklánějíc se před
Pangermány, stalo se kolonií Německa a jako předvoj na
Východě vyvolalo poslední balkánský konflikt stejně jako
nynější světovou válku, kterou Habsburkové počali sami
bez souhlasu zástupců lidu. Nemůžeme a nechceme nadále
žiti pod přímou nebo nepřímou vládou těch, kdo znásilnili
Belgii, Francii a Srbsko, chtěli býti vrahy Ruska a
Rumunska, jsou vrahy desetitisíců občanů a vojínů naší
krve a spoluviníky bezpočetných nevýslovných zločinů,
spáchaných v této válce proti lidskosti těmito dvěma
degenerovanými a nezodpovědnými dynastiemi. Nechceme
zůstat součástkou státu, který nemá existenčního
oprávnění a který odpíraje přijati základní zásady
moderní světové organisace, zůstává toliko umělým,
nemorálním politickým útvarem, který překáží každému
hnutí směřujícímu k demokratickému a sociálnímu
pokroku. Habsburská dynastie, zatížená nesmírným
dědictvím chyb a zločinů, jest stálou hrozbou světovému
míru a my považujeme za svojí povinnost k lidstvu a
civilisaci přispěti k jejímu pádu a zničení.
Odmítáme svatokrádežné tvrzení, že moc dynastie
habsburské a hohenzollernské je původu božského;
odpíráme uznati božské právo králů. Náš národ povolal
Habsburky na český trůn ze své svobodné vůle a tímtéž
právem je sesazuje. Prohlašujeme tímto habsburskou
dynastii za nehodnou, aby vedla náš národ, a upíráme jí
veškerá práva vládnouti v Československé zemi, která --to zde nyní prohlašujeme --- bude od nynějška svobodným
a nezávislým lidem a národem.
Přijímáme ideály moderní demokracie a budeme k nim
lnouti, poněvadž to byly ideály našeho národa po staletí.
Přijímáme americké zásady, jak byly stanoveny
presidentem Wilsonem: zásady o osvobozeném lidstvu,
skutečné rovnosti národů a vládách, odvozujících všecku
svou spravedlivou moc se souhlasem ovládaných.
My, národ Komenského, nemůžeme než přijmouti tyto
zásady, vyjádřené v americké deklaraci nezávislosti,
v zásadách Lincolnových a v prohlášení lidských a
občanských práv. Za tyto zásady proléval náš národ krev
pěti stoletími v památných válkách husitských, za tytéž
zásady prolévá náš národ krev dnes po boku svých
spojenců v Rusku, v Itálii a ve Francii.
Načrtneme jen hlavní zásady ústavy Československého
národa. Konečné rozhodnutí o ústavě samé náleží
zákonitě
zvoleným
zástupcům
osvobozeného a
sjednoceného národa.
Československý stát bude republikou. Ve stálé snaze o
pokrok zaručí úplnou svobodu svědomí, náboženství a
vědy, literatury a umění, slova, tisku a práva
shromažďovacího a petičního.
Církev bude odloučena od státu. Naše demokracie bude
spočívati na všeobecném právu hlasovacím. Ženy budou
postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň mužům.
Práva menšiny budou chráněna poměrným zastoupením;
národní menšiny budou požívati rovných práv. Vláda
bude míti formu parlamentární a bude uznávati zásady
iniciativy a referenda. Stálé vojsko bude nahrazeno milicí.
Československý národ provede dalekosáhlé sociální a
hospodářské reformy; velkostatky budou vyvlastněny pro
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domácí kolonisace; výsady šlechtické budou zrušeny.
Národ náš převezme svou část předválečného státního
dluhu rakousko-uherského; válečné dluhy ponecháme
těm, kdo do nich zabředli.
Ve své zahraniční politice příjme Československý národ
plnou část odpovědnosti za reorganisaci východní Evropy.
Přijímá cele demokratický a sociální princip národností a
souhlasí s naukou, že veškeré smlouvy mají býti uzavírány
otevřeně a upřímně bez tajné diplomacie.
Naše ústava postará se o účinnou, rozumnou a
spravedlivou vládu, která vyloučí jakékoliv zvláštní výsady
a znemožní třídní zákonodárství.
Demokracie porazila theokratickou autokracii. Militarism
je zničen – demokracie je vítěžnou; na základech
demokracie lidstvo bude reorganisováno. Mocnosti
temnoty sloužily vítězství světla – vytoužený věk lidstva
vzchází. Věříme v demokracii, věříme ve svobodu – a ve
svobodu vždy větší a větší.
Dáno v Paříži, dne 18. října 1918.
Profesor T. G. Masaryk,
předseda ministerské rady a ministr financí.
Generál Dr. Milan Štefánik,
ministr národní obrany.
Dr. Eduard Beneš,
ministr zahraničních záležitostí a ministr vnitra.
Dne 19. října 1918 byl pak prohlášen ve Francii
samostatný stát československý.
28. říjen Prohlášení samostatnosti
Dne 28. října po 4. hodině odpoledne roznesla se po
městečku zpráva, že „Národní výbor“ v Praze toho dne
prohlásil samostatný stát Československý a ujal se vlády.
Vydal zákonné provolání, jímž se upravuje přechod
k novému státnímu životu. Aby se tato přeradostná zvěst
co nejrychleji rozšířila, bylo bubnováno a vyzváněno.
Obyvatelstvo ihned ozdobilo domy prapory.
Všeobecná radost rozhostila se po městečku, mlad i staří
jásali. Opět se ozvaly naše národní písničky. I mládež
cítila vznešenost okamžiku.
Všeobecná občanská oslava konána byla v úterý dne 29.
října. Od časného rána všechno obyvatelstvo ve

svátečních šatech na ulicích i na náměstí živě rokovalo a
v radostné náladě odstraňovalo všecky upomínky na
rakouskou vládu“.
/RED/
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