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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 5. 11. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Rada města Borohrádek schvaluje zřízení komisí Rady
města Borohrádek a jmenuje jejich předsedy a členy:
Stavební komise
předseda: Libor Kašpar
členové: Luděk Vejr, Bc. Lukáš Vach, Ing. Jaroslav
Vančura, Ing. Jana Machková
Komise pro životní prostředí a monitoring provozní
bezpečnosti stromů
předseda: Ing. Petr Kliment
členové: Jaroslav Šturm, Dr. Michal Matějka
Kulturní komise
předseda: Mgr. Eva Musilová
členové: Hana Adamcová, Marie Černá, Pavel Zaujec,
Lenka Kapuciánová, Marie Machová
Komise školská
předseda: Mgr. Iva Přibylová
členové: Mgr. Michal Přibyl, Mgr. Eva Musilová
Komise pro tělovýchovu a sport
předseda: Sazima Tomáš
členové: JUDr. Josef Moravec, Mgr. Jindřich Vašíček,
Radek Hemelík, Ing. Petr Provazník, Jaroslav Voříšek
Rada města Borohrádek schvaluje zřízení komise Sbor pro
občanské záležitosti (SPOZ) a jmenuje jejich předsedu a
členy:
předseda: Marcela Klajlová
členové: Mgr. Eva Bartošová, Dagmar Špinarová,
Miroslava Nekvindová, Květuše Machová, Jaroslava
Repšová, Alena Horníčková, Marie Černá, Iva Jehličková,
Radomila Pírková
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 987/12 v k.ú.
Borohrádek – ostatní plocha, jiná plocha o celkové
rozloze 100 m2.
▪ Záměr pachtu zemědělských pozemků p.č. 523/1, 523/5,
523/12, 523/13, 523/15, 480/1, 642/9, 642/10 v k.ú.
Borohrádek o výměře 121.141 m2.
▪ Smlouvu o dílo s firmou Tvexa Czech, s.r.o.
IČ:03742521, Roháčova 145/14, Žižkov,13 000 Praha 3.
▪ Připojení se k centralizovanému zadání veřejné zakázky
Městem Kostelec n/O na poskytování mobilních a
datových služeb pro rok 2019.
▪ Aktualizaci povodňového plánu města Borohrádek.
Zamítá
▪ Záměr pronájmu části nebytového prostoru, průmyslový
objekt p.č. st. 573 v k.ú. Borohrádek na pozemku p.č.st.
573 – zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 10 x 10 m.
Výtah z usnesení rady ze dne 29. 11. 2018
Rada města Borohrádek
Schvaluje
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▪ Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
▪ Návrh darovací smlouvy na akci „Nejúspěšnější
sportovec Rychnovska roku 2018“ ve výši 1 000 Kč s
příjemcem daru Okresní sdružení ČUS Rychnov nad
Kněžnou, z. s., U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou IČO:435783.
▪ Předložený návrh nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 573, ulice Jiráskova. Nájemní smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1.12.2018 do 30.11.2019 za nájemné
ve výši 2.360 Kč/měsíčně.
▪ Předloženou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
podnikání mezi městem Borohrádek a firmou AVEPO
s.r.o., Rudé armády 3, 517 24 Borohrádek, IČ 27559688
na pronájem části nebytového prostoru o výměře 167,24
m2 v budově bez čp., která je součástí pozemku p.č. st.
986, zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Borohrádek za
účelem skladování materiálu. Smlouva se uzavírá na
dobu 1 měsíce za nájemné ve výši 3.345 Kč/měsíc bez
DPH.
▪ Přiložený
„Souhlas
vlastníka
nemovité
věci
s provedením technického zhodnocení nájemcem“ mezi
městem Borohrádek a Českou poštou s.p. Politických
vězňů 909/4 Praha 1, IČ 47114983.
▪ Kupní smlouvu na realizaci městského kamerového
systému dodavatelem MAJT s.r.o., Masarykova 188,
Polička, IČ: 26935040 ve výši 172.814 Kč bez DPH.
▪ Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 500
02 Hradec Králové, jako vítěze výběrového řízení
Vyhotovení LHP pro LHC Město Borohrádek s platností
od 1.10.2020 a zároveň schvaluje smlouvu o dílo s tímto
uchazečem.
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Borohrádek
dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo města Borohrádek
▪ Schvaluje komisi pro ověření voleb do ZM ve složení:
Hana Adamcová, Mgr. Eva Musilová, Marie Černá.
▪ Schvaluje předloženou zprávu komise pro ověření voleb
do zastupitelstva města Borohrádek.
▪ Schvaluje návrhovou komisi pro přípravu návrhu
usnesení ve složení:
Mgr. Iva Přibylová, Mgr. Michal Přibyl, Tomáš Sazima.
▪ Schvaluje volební komisi ve složení:
Luděk Vejr, Ing. Miroslav Palhoun, Libor Kašpar
▪ Schvaluje program jednání v předloženém znění.
▪ Schvaluje pro volební období 2018-2022 jednoho
místostarostu.
▪ V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že
pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva
uvolněn.
▪ Volí do funkce starosty města Mgr. Martina Moravce.
▪ Volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou JUDr.
Josefa Moravce.

Zpravodaj 1/2019

▪ Členem Rady města Borohrádek Mgr. Ivu Přibylovou
Členem Rady města Borohrádek Mgr. Jindřicha Vašíčka
Členem Rady města Borohrádek Pavla Zaujece.
▪ Schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru jako
tříčlenného a Osadního výboru Šachov jako
sedmičlenného.
▪ Volí do funkce předsedy finančního výboru Pavla
Zaujece.
▪ Volí za člena finančního výboru Mgr. Jindřicha Vašíčka.
Volí za člena finančního výboru Luďka Vejra.
▪ Volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing.
Miroslava Palhouna.
▪ Volí za člena kontrolního výboru Evu Provazníkovou.
Volí za člena kontrolního výboru Miroslava Šrámka.
▪ Volí do funkce předsedy Osadního výboru Šachov Hanu
Adamcovou.
▪ Schvaluje způsob volby členů osadního výboru „en
bloc“
▪ Volí za členy Osadního výboru Šachov:
Ing. Martu Susovou, Ing. Pavla Krupku, Libuši
Řehákovou, Jozefa Filipka, Janu Pajskrovou a Oldřicha
Kamenického.
▪ Schvaluje delegování zástupců města s pověřením
zastupování dle zákona 128/2000Sb. § 84 do institucí,
jejichž je město členem dle předloženého návrhu:
a) v DSO Tichá Orlice – starosta Mgr. Martin
Moravec, místostarosta JUDr. Josef Moravec
b) ve společnosti ODEKO s. r. o. – starosta Mgr.
Martin Moravec
c) ve společnosti AQUA Servis a. s. – místostarosta
JUDr. Josef Moravec
d) v Euroregionu Glacensis – místostarosta JUDr.
Josef Moravec
e) v ostatních případech statutární zástupce města –
starosta Mgr. Martin Moravec
▪ Schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny dle předloženého návrhu (viz příloha k bodu 9)
▪ Stanovuje členy zastupitelstva, kteří jsou pověřeni
vedením slavnostních obřadů (např. svatby, vítání
občánků …) a používáním insignií starosty města:
Mgr. Martin Moravec
JUDr. Josef Moravec
Mgr. Iva Přibylová
Mgr. Jindřich Vašíček
▪ Schvaluje svým neuvolněným a uvolněným členům
příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku při
vedení slavnostních obřadů (např. svatby, vítání
občánků…) ve výši 200 Kč za jeden obřad.
▪ Schvaluje svým neuvolněným členům a fyzickým
osobám, jenž jsou členy SPOZ (Sboru pro občanské
záležitosti) příspěvek na úhradu nákladů na úpravu
zevnějšku při účasti na slavnostních obřadech (např.
svatby, vítání občánků…) ve výši 200,- Kč za jeden
obřad.
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▪ Stanovuje stravné svým uvolněným členům dle
Směrnice č.1/2013 pro poskytování příspěvku na
stravování zaměstnanců města Borohrádek.
▪ Schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 295/2 trvalý
travní porost o výměře 1168 m² v k.ú. Borohrádek za
cenu v místě a čase obvyklou. Náklady spojené
s převodem (prodej p.č. 295/2 v k.ú. Borohrádek a
odkoupení části p.č. 21 v k.ú. Šachov u Borohrádku ) vypracování geometrického plánu, znaleckého posudku,
kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí hradí
město Borohrádek.
▪ Schvaluje Kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako
prodávajícím L. D. a L. D. jako kupujícími ve věci
pozemku p.č. 959/22 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 17 m², odděleného z pozemku p.č. 959/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Borohrádek na
základě geometrického plánu č. 862-36/2018 ze dne
10.04.2018. Kupní cena činí 5.100 Kč. ZM pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
▪ Bere na vědomí zápis z 52. jednání Osadního výboru
Šachov ze dne 20.9.2018.
▪ Bere na vědomí zápis z 53. jednání Osadního výboru
Šachov ze dne 4.10.2018.
▪ Schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 /2018 ve výši
794.187 Kč.
▪ Schvaluje Mgr. Martina Moravce jako zastupitele
určeného pro pořízení změny č. 2 územního plánu města
Borohrádek.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 17. 12. 2018
Zastupitelstvo města Borohrádek
▪ Schvaluje návrhovou komisi pro přípravu návrhu
usnesení ve složení: Hana Adamcová, Mgr. Eva
Musilová, Marie Černá.
▪ Schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní
školy T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková
organizace a schvaluje úplné znění zřizovací listiny
Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek,
příspěvková organizace, ve znění tohoto dodatku.
▪ Schvaluje Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské
školy Borohrádek, příspěvková organizace a schvaluje
úplné znění zřizovací listiny Mateřské školy
Borohrádek, příspěvková organizace, ve znění tohoto
dodatku.
▪ Bere na vědomí zápis z 1. jednání Finančního výboru
města Borohrádek ze dne 12.11.2018.
▪ Schvaluje Rozpočet města na rok 2019 dle Přílohy str. 1
- str. 3. jako schodkový v celkových příjmech 39 024
652 Kč a celkových výdajích 41 524 652 Kč s úpravou
na výdajích paragrafu 5512 Požární ochrana ve výši
702 000 Kč a úpravou výdajů paragrafu 6402 Finanční
vypořádání ve výši
30 673,22 Kč a dále úpravu
paragrafu 6409 Rezerva ve výši 1 298 315,78 Kč.
Závazné ukazatele výdajů jsou v členění dle paragrafu.
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Schodek ve výši 2 500 000 Kč je kryt přebytkem
hospodaření minulých let.
▪ 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 290 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem.
▪ 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 147 000
Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Schvaluje Rozpočtové opatření č. 12 úpravu příjmů a
výdajů rozpočtu 2018 a zároveň předběžně schvaluje
rozpočtové opatření č. 13 pro operace, které nastanou
v období od data 17.12.2018 do 31.12.2018. Tímto
rozpočtovým opatřením nesmí dojít ke zhoršení salda
příjmů a výdajů rozpočtu. O provedení rozpočtového
opatření bude starosta informovat na následujícím
zasedání zastupitelstva.
▪ Předběžně schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu
na rok 2019 pro operace, které vzniknou za období od
1.1.2019 do 31.12.2019 bez určení konkrétní výše
částky pro tyto rozpočtové změny:
- zapojení dotace od Úřadu práce na VPP do příjmů i
výdajů rozpočtu (vč. úprav výše dotace v příjmech a
souvisejících výdajů)
- zapojení průtokových dotací pro příspěvkové
organizace do příjmů i výdajů rozpočtu
- pro změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové
skladbě ve znění změn účinných pro rok 2019
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech
budou předloženy v konkrétních částkách k informování
zastupitelstva na svých zasedáních roku 2019.
▪ Schvaluje pořádání VII. ročníku Sportovních her seniorů
Královehradeckého kraje a podání žádosti o finanční
podporu z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
▪ Schvaluje dokument: Strategie rozvoje města 2018 –
2028.
▪ Schvaluje
kupní smlouvu mezi paní M.G. jako
prodávajícím a městem Borohrádek jako kupujícím ve
věci nově vzniklého pozemku p.č. 21/2 – orná půda o
výměře 1168 m² v k.ú. Šachov u Borohrádku,
odděleného na základě geometrického plánu č. 12945/2017 ze dne 24. 2. 2018. Kupní cena činí 27.000 Kč.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
▪ Schvaluje kupní smlouvu mezi městem Borohrádek
jako prodávajícím a paní M. G. jako kupujícím ve věci
pozemku p.č. 295/2 – trvalý travní porost o výměře 1168
m² v k.ú. Borohrádek. Kupní cena činí 27.000 Kč. ZM
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
▪ Schvaluje odměny jednotlivým členům Sboru pro
občanské záležitosti města Borohrádek, za celoroční
činnost za rok 2018 v předloženém návrhu.
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▪ Souhlasí se změnou vymezení koridoru stavby: „I/36
Holice – Čestice“ v Zásadách územního rozvoje
Královéhradeckého kraje. Souhlasí s vymezením
„Severozápadního obchvatu“ Borohrádku.
▪ Bere na vědomí zápis z 1. jednání Osadního výboru
v Šachově ze dne 22.11.2018
▪ Bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 1
ze dne 13.11.2018 a schvaluje plán činnosti kontrolního
výboru na rok 2019.
▪ Schvaluje pojmenování dvou nově vzniklých ulic
v zástavbě rodinných domků v lokalitě Západní louka
s názvem „Platanová“ a „Javorová“.
▪ Schvaluje Výroční zprávu ZŠ T. G. Masaryka
Borohrádek za období školního roku 2017-2018
v předloženém znění.
▪ Schvaluje Zprávu o činnosti Mateřské školy Borohrádek
ve školním roce 2017–2018 v předloženém znění.
▪ Bere na vědomí kalkulaci skutečných nákladů za rok
2017 za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních
odpadů za poplatníka a kalendářní rok. Pro rok 2019
zůstává poplatek ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 550
Kč na osobu.
▪ Pověřuje starostu jednáním o možnosti spolufinancování
nákladů spojených s opravou a údržbou budovy církevní
základní školy.
▪ Schvaluje starostovi Mgr. Martinu Moravcovi v souladu
s Nařízením vlády č. 318/2017, mimořádnou finanční
odměnu dle přílohy.
▪ Schvaluje pokračovat v prodeji hasičského dopravního
automobilu WV Transporter do dubna 2019 za stejných
podmínek schválených usnesením z 27. jednání
Zastupitelstva města Borohrádek konaného dne
19.9.2018.

STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje,
prvně Vás srdečně zdravím v roce 2019 prostřednictvím
našeho periodika, a proto mi
dovolte popřát Vám všem do
nového roku pevné zdraví,
mnoho štěstí, lásky, pevnou
vůli k dosažení vytčených cílů a
splnění
alespoň
některých
tajných přání a nadějí. Našemu
městu pak přeji mnoho
správných rozhodnutí ze strany
jeho vedení a co nejvíce
možných
investic,
které
povedou
k jeho
dalšímu
rozvoji…
A nyní mi dovolte, abych Vás
v krátkosti, jako již tradičně seznámil s těmi
nejdůležitějšími událostmi, které se nyní řeší a probíhají v
našem městě.
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Poslední měsíce roku 2018 byly, co se týče počasí
velmi příznivé, a i díky tomu se podařilo včas dokončit
několik projektů a stavebních činností v našem městě.
Z těch největších to byla především rekonstrukce části
krajské silnice II/305 od železničního viaduktu směrem na
Horní Jelení (po hranici kraje). Tuto opravu a uzávěru

vozovky jsme využili pro výstavbu nového chodníku
okolo této komunikace k zřízení místa pro přecházení přes
silnici I/36 a také k rekonstrukci veřejného osvětlení.
V jarních měsících by mělo být na naši žádost ze strany
investora upraveno nevyhovující a možná i trochu
matoucí vodorovné dopravní značení na obou
komunikacích.
Velkou radost mám i z dokončení výstavby nového

bezbariérového vstupu a parkoviště včetně instalovaného
mobiliáře u městského úřadu.
V prosinci se podařilo vybudovat i nový chodník
v Nádražní ulici, který se napojuje na ulici Čechovu. Další
plánovanou dokončenou stavbou je chodník navazující na
novou výstavbu v Havlíčkově ulici. Před koncem roku
2018 byly provedeny i rozsáhlé výměny oken v budovách,
které jsou majetkem města. Konkrétně se jednalo o nová
okna na sále, v prostorách sociálního zařízení a v šatnách
sokolovny, v bytech nad lékárnou a o část oken na
budovách pošty a technických služeb. V sokolovně byla
provedena i výměna svítidel hlavního sálu a instalace
nových ochranných mříží oken. V Nerudově ulici byla
odstraněna chátrající a toho času již i nebezpečná budova
staré stodoly, která v minulosti sloužila pro potřeby
technických služeb.
Před Vánocemi byla dokončena i výstavba nového altánu
v parku u městského úřadu. Doufám, že altán, který je
vyroben z dubového dřeva, bude dlouho sloužit široké
veřejnosti, pro chvíle odpočinku v příjemném prostředí
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parku, ale i pro potřeby kulturních akcí a možná třeba i
pro konání netradičních svatebních obřadů.

A jelikož zastupitelstvo města na svém jednání dne 17. 12.
2018 schválilo rozpočet města Borohrádek pro rok 2019
(a město tak nebude v režimu rozpočtového provizoria),
můžeme v investicích, rekonstrukcích a dalších aktivitách,
které povedou k dalšímu rozvoji města započít ihned
od počátku nového roku. Děkuji ještě jednou všem
zastupitelům a pracovníkům městského úřadu za
podnětná, věcná jednání a svědomitou přípravu při
sestavování rozpočtu 2019.
Dne 4. 12. 2018 proběhlo v Zasedací místnosti
Městského úřadu v Týništi nad Orlicí ústní jednání
v rámci pokračování řízení ve věci žádosti o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití
území: Terénní úpravy spočívající ve vytvoření terénních
valů pro zřízení areálu sportovní střelnice a oplocení
areálu střelnice na pozemku pozemková parcela p. č. 3191
(ostatní plocha) v k. ú. Velká Čermná nad Orlicí, žadatel:
JP STAR, s. r. o. Přítomní byli seznámeni s doplněnými
podklady a také s vyjádřením investora k podaným
námitkám. Následně účastníci řízení včetně Města
Borohrádek podali své připomínky, stanoviska a vyjádření
k uvažované stavbě střelnice. Jejich relevantnost nyní
prověřuje pověřený referent odboru stavebního úřadu
Týniště nad Orlicí, který následně bude rozhodovat o tom,
zda bude územní rozhodnutí vydáno či nikoliv.
Zástupci města, obcí či jejich svazky, kteří jsou
vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných
kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s
provozovatelem a nájemcem tohoto majetku, firmou
AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací
zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek
Ministerstva financí ČR, v souladu se závěry jednání
cenové komise vyhlásili nové ceny za dodávku pitné vody
a za odvádění odpadních vod na rok 2019. Vodné bude
činit 40,60 Kč/mᶟ a stočné 40,40 Kč/mᶟ (uvedené ceny
jsou včetně DPH). Cena pro vodné a stočné tak zůstává
prozatím i pro rok 2019 ve stejné výši jako v letech
minulých. Otázkou zůstává, jaký bude vývoj ceny do
budoucnosti, a to z důvodu končících smluv
s provozovatelem a nájemcem vodovodů, kanalizací,
ČOV se společností AQUA SERVIS a. s. Rychnov nad
Kněžnou, které končí v roce 2020. Již teď se totiž objevují
signály, že někteří zástupci měst, obcí či jejich svazky
usilují o zrušení jednotné regionální ceny.
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I přes zvyšující se náklady na likvidaci a třídění
komunálních odpadů (např. vlivem zavádění recyklačních
poplatků za sběr tříděných plastů, zvyšováním poplatků za
ukládání TKO na skládky…) schválilo ZM Borohrádek
prozatím zachování poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve stejné
výši jako v roce 2018 tj. 550 Kč/osobu za rok (při
zachování týdenní frekvence svozu). V těchto dnech byla
předána zástupcům města analytická část studie
„Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně
jejich obalové složky ve městě Borohrádek“. Závěry a
doporučení návrhové části studie bychom následně rádi
využili v praxi k zefektivnění separace odpadů a snížení
TKO v našem městě. Odpadovou studii vypracovala
společnost EKO-KOM a. s.
Zastupitelé města Borohrádek schválili pořádání
VII. ročníku Sportovních her seniorů Královéhradeckého
kraje a podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Termín her byl po dohodě se
všemi pořadateli stanoven na čtvrtek 13. 6. 2019.
Tentokrát jsem si na konec svého příspěvku
ponechal informace, které se týkají stěžejních staveb
budoucnosti našeho města, a to je zdvoukolejnění
železniční trati a obchvat města. Co je tedy nového?
Ve věci boje města Borohrádek o stanovení výjimky pro
průjezdnou výšku železničního viaduktu 3,50m (namísto
projektovaných 4,80m či 4,20m) je situace následující.
Pro výšku 3,50m se podařilo vyzískat kladné vyjádření od
Dopravního inspektorátu Policie ČR a od Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) ČR správy Hradec Králové. Žádost
nyní musí být postoupena na ŘSD ČR závod Praha, které
souhlas s odchylným řešením vydává. O pomoc
s posledním, ale nejdůležitějším krokem k udělení
výjimky jsem požádal pana senátora, náměstka hejtmana
KHK, v jehož gesci je doprava - p. Mgr. Martina Červíčka
a také pana poslance, předsedu podvýboru pro dopravu p. Ing. Martina Kolovratníka, se kterým mám v půlce
ledna 2019 smluvenu pracovní schůzku na toto téma. Na
ni se podařilo pozvat i p. Ing. Radka Mátla – ředitele
úseku výstavby ŘSD ČR. Věřím a pevně doufám, že
najdeme společnou řeč a společným úsilím ve spolupráci
s investorem celé stavby (Správa železniční dopravní
cesty) a projekční společností (SUDOP Praha a. s.)
dojdeme k vytouženému cíli a výjimka k této stavbě bude
udělena.
Druhou neméně důležitou stavbou, která může výrazně
ovlivnit naše životy je přeložka silnice I/36 zahrnující i
obchvat našeho města. Již v předchozích číslech
městského Zpravodaje jsem Vás informoval o
probíhajících jednáních možné změny trasy obchvatu,
která by více míjela naše město. Zdá se, že tato
ekonomicky výhodnější a méně hlukově a stavebně pro
město Borohrádek zatěžující podvarianta má naději na
úspěch. I z toho důvodu vyslovilo Zastupitelstvo města
Borohrádek na svém jednání dne 17. 12. 2018 souhlas se
změnou vymezení koridoru stavby: „I/36 Holice –
Čestice“ v Zásadách územního rozvoje (ZUR)
Královéhradeckého kraje. ZM souhlasilo s vymezením
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varianty „Severozápadního obchvatu“ Borohrádku. Pro
úplnost dodávám ještě další dostupné informace
k přípravě této stavby od referentky technické přípravy
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Ing. Dagmar Juříkové:
* Technicko-ekonomická studie „Přeložka silnice I/36
Holice – Čestice“ je dokončena. Technický návrh trasy
byl prezentován na společných jednáních jak v
Borohrádku, tak na závěrečném projednání v srpnu 2018 v
Holicích. Ekonomická část byla dokončena v září 2018 –
dle výsledků je stavba ekonomicky efektivní tzn., že je
zajištěna její ekonomická návratnost a lze pokračovat v
dalších krocích přípravy.
* Na základě předchozích jednání a s ohledem na
investiční náročnost variant okolo Borohrádku se další
příprava stavby směřuje k variantě tzv. „Severozápadního
obchvatu“, tj. dále od města.
* Změna ZUR Královéhradeckého kraje – v tuto chvíli
máme odeslanou žádost o vyjádření na oddělení ochrany
přírody a krajiny v Hradci Králové, které bude podkladem
pro vyjádření Ministerstva životního prostředí. Po
obdržení obou stanovisek, bude podán ze strany ŘSD
návrh na pořízení ZUR zkráceným postupem. Předpoklad
vydání aktualizace č. 4 ZUR je ke konci roku 2019.
* EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) – dle
sdělení odboru životního prostředí a zemědělství z 20. 6.
2018 podléhá úprava trasy okolo Borohrádku
zjišťovacímu řízení dle zákona EIA. Probíhá tendr na
zpracovatele Oznámení EIA s termínem dokončení v září
2019 (bude probíhat hodnocení Natura 2000 a biologický
průzkum jaro + léto). Na podzim 2019 se předpokládá
zahájení zjišťovacího řízení.
* Dlouhodobý monitoring zvěře = podmínka platného
stanoviska EIA z roku 2014 – dokončuje se schvalování
zakázky. Předpokládá se zahájení monitoringu ještě teď v
zimních měsících, celková délka monitoringu 3 roky
(případné pokračování bude vyhodnoceno dle postupu
přípravy).
Z výše uvedených informací vyplývá, že příprava stavby
přeložky silnice I/36 v úseku Holice – Čestice zahrnující i
obchvat našeho města zatím zdárně pokračuje. Budeme
doufat, že i další kroky a projektové přípravy budou
úspěšné…
Úplným závěrem ještě dovolte vážení čtenáři tradičně
několik poděkování, kterých není v případě pomoci a
dobře odvedené práce nikdy dost. Srdečně děkuji
pracovníkům technických služeb, městského úřadu,
členům kulturní komise a všem pořadatelům, účinkujícím
a zúčastněným kulturních adventních, vánočních a
silvestrovských akcí, které se konaly v Borohrádku a na
Šachově a těšily se velkému zájmu občanů.
Srdečně děkuji členům Klubu důchodců Borohrádek,
seniorům, kteří skvěle reprezentovali naše město na
předvánoční kulturní akci v polském partnerském městě
Ciepłowody.
Přeji Vám všem krásný zimní čas a pohodový vstup do
nového roku 2019…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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Město Borohrádek – Příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 – příjmy
Odvět.třídění
RS

Druh.pol.
Třída 1
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1361
1381
1511
Třída 2
2329

z toho závazný
ukazatel 3319

§

Název
Lesní hospodářství
Čistírna odpadních vod
Rybáři
Základní škola
Základní škola
Knihovna
Zpravodaj
Kultura
Sportoviště
Sportoviště
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Hřbitov
Bývalý areál ŽPSV
Místní hospodářství
Svoz komunálního odpadu
Separovaný odpad
Veřejná zeleň
Hasiči
Správa
Finanční operace
Třída 3
Název
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Třída 4
4112
4121
4116

1031
2321
2349
3113
3113
3314
3349
3392
3412
3412
3519
3612
3632
3636
3639
3722
3725
3745
5512
6171
6310
§
3612
3639

Název

Kč

Daňové příjmy
Daň z příjmu fyzických osob placená plátci
Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Místní poplatek za likvidaci odpadů
Místní poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti

33 721 000,00
6 800 000,00
306 000,00
580 000,00
5 900 000,00
490 000,00
14 000 000,00
1 050 000,00
53 000,00
42 000,00
800 000,00
3 700 000,00
3 871 152,00

Nedaňové příjmy
Příjem dotace Euroregion Glacensis
„Dějiny, tradice a příroda – dnešní trend turistiky“

407 753,00

Text

Kč

příjmy z těžby dřeva

655 860,00
412 610,00
66 500,00
71 000,00
10 400,00
6 000,00
2 000,00
10 000,00
114 000,00
16 000,00
179 000,00
1 000 000,00
38 000,00
222 000,00
315 000,00
4 000,00
170 000,00
5 000,00
22 000,00
66 000,00
2 000,00
30 000,00
Kč
14 000,00
16 000,00
1 402 500,00
900 000,00
2 500,00
500 000,00
39 024 652,00

příjmy z pronájmu
příjmy z povolenek
příjmy z pronájmu Církevní základní škola
příjmu z pronájmu antén ZŠ TGM
příjmy z poplatků
příjmy z inzerátů
příjmy ze vstupného a darovací smlouvy
příjmy z pronájmu nebytových prostor a antény sokolovna
poplatky za užívání antukového hřiště a sokolovny
příjmy z pronájmů
příjmy z nájmů, poskytovaných služeb
příjmy z pronájmů hrobových míst
příjmy z pronájmů
příjmy z pronájmů, poskytovaných služeb
příjmy z prodeje popelnic
příjmy za tříděný odpad
příjmy za prodej dřeva
příjmy z náhrad pojišťoven za účast na dopravních nehodách
příjmy ze služeb, pokut, pronájem kotelny
příjmy z úroků
Kapitálové příjmy
Text
příjmy z prodeje bytů
příjmy z prodeje pozemků
Přijaté transfery
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu-správa
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (přestup. komise)
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ÚP
Celkové příjmy

Město Borohrádek – příloha ke schválenému rozpočtu na rok 2019 – výdaje
Odvět.třídění
RS
1014
1031
1032
2219
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Druh.pol.

Název

Třída 5
Třída 5
5222
Třída 5 - Třída 6

Útulky pro psy
Lesní hospodářství
Myslivci - Myslivecký spolek Borohrádek – příspěvek na činnosti
Pozemní komunikace

Kč
12 000,00
502 350,00
30 000,00
6 715 800,00
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3111
z toho
z toho

třída 5
třída 5
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
Třída 5 - Třída 6
třída 5
Třída 5- Třída 6
5222
třída 5
třída 6
třída 6
Třída 5
5331
5331

z toho

5331

2321
2349
z toho

3113
z toho
z toho
z toho

třída 5
Třída 5 - Třída 6
5331
5331
6351
třída 5
třída 5
třída 5
třída 5
třída 6

3114

5229

3313

Třída 5
třída 5
třída 5
Třída 5
třída 5
třída 5
třída 5
Třída 5
třída 5
Třída 5
Třída 5
Třída 5
třída 5
třída 5
Třída 5
třída 5

3314

3319

3349
3392

3399
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Provozní náklady
Opravy komunikací
PD ke stavebnímu povolení ulice Partyzána Petra
Pasport místních komunikací
Územní studie louka Pod pilou
Studie uličního prostoru Tyršova, Dvořákova, Čechova
Tržnice na pozemku po demolicí čp. 13 náměstí
PD k územnímu řízení Šachov-chodník I. etapa
Chodník Havlíčkova-III.etapa vč. veřejného osvětlení
Chodník Nádražní ulice I. etapa dokončení, realizace 2018
Chodník Nádražní ulice II. etapa
Chodníky Smetanova ulice
Rekonstrukce komunikace u hřbitova Borohrádek vč. parkoviště
Chodník pod CZŠ včetně opěrné zdi
Chodník Husova ulice od MÚ ke trati
Čistírna odpadních vod a kanalizace
Provozní náklady
Ostatní záležitosti vody
Český RS MO Borohrádek, z.s. - příspěvek na činnost
Zarybnění Zámlýní
Předprojektová příprava – revitalizace Starý písník
Velinský potok-úprava koryta a regulace nátoku-realizace,projekt
Mateřská škola
Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ Borohrádek
Účelový neinvestiční příspěvek na opravu kuchyňky v 1. patře vč.
vybavení MŠ
Účelový neinvestiční příspěvek na výměnu stolů a židlí, výměna
podlahových krytin, malování 3 třídy MŠ
Výměna osvětlení Mateřská škola
Základní školy
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ TGM Borohrádek
Účelový neinvestiční příspěvek na nákup nábytku do tříd
Účelová investiční dotace nákup pečících trub do jídelny
Opravy a údržba Církevní základní škola
Opravy a údržba ZŠ TGM Borohrádek – havárie
Výměna osvětlení ZŠ TGM Borohrádek
Výměna oken Církevní základní škola I. patro
Projekty ZŠ TGM rozvody vody a kanalizace, IT technologie,
výměna otopné soustavy
Speciální základní školy
Darovací smlouva Centrum Orion, z.s.
Kino
Provozní náklady
Oprava podlahy kino sál – II. etapa
Knihovna
Provozní náklady
Nákup knih a časopisů
Nákup nábytku – police
Ostatní záležitosti kultury
Kronika
Projekt „Dějiny, tradice a příroda trend turistiky“
Zpravodaj
Kultura
Provozní náklady na kulturní akce
Reklamní předměty
Ostatní záležitosti kultury
SPOZ

200 000,00
600 000,00
200 000,00
90 000,00
300 000,00
50 000,00
500 000,00
50 000,00
700 000,00
725 800,00
900 000,00
300 000,00
700 000,00
1 000 000,00
400 000,00
50 000,00
50 000,00
355 500,00
35 000,00
66 500,00
134 000,00
120 000,00
1 229 000,00
700 000,00
150 000,00
270 000,00
109 000,00
2 947 013,00
1 650 000,00
200 000,00
80 000,00
60 000,00
60 000,00
90 000,00
540 000,00
250 000,00
8 000,00
8 000,00
270 000,00
120 000,00
150 000,00
108 000,00
49 000,00
45 000,00
14 000,00
62 000,00
12 000,00
50 000,00
30 000,00
700 000,00
650 000,00
50 000,00
165 000,00
140.000,00
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3412

3419
z toho
z toho
3421
3519
3612

3631

3632

3635
3636

3639

3721
3722
3723
3725
3744
3745

3900
4359

5499
5512
z toho

6112
6171
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třída 5
Třída 5
třída 5
třída 5
třída 5
třída 6
Třída 5
5222
5222
5222
třída 5
Třída 5
Třída 5
třída 5
třída 5
Třída 5 - Třída 6
třída 5
třída 5
třída 6
třída 5 - třída 6
Třída 5 - Třída 6
třída 5
třída 5
třída 5
Třída 6
Třída 5 - Třída 6
třída 5
třída 5-6
třída 5
Třída 5 - Třída 6
třída 5
třída 5
třída 6
třída 6
Třída 5
Třída 5
Třída 5

Osadní výbor
Sportoviště
Provozní výdaje sokolovna a hřiště vč. správců hřišť
Výměna oken sokolovna
Oprava a revize herních prvků
Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna I. etapa
Tělovýchovná činnost
Příspěvek na činnost TJ Sokol Borohrádek
Příspěvek na činnost TJ Lokomotiva Borohrádek
Využití volného času a mládeže
Příspěvek na činnost – Vodácký spolek Cvak Borohrádek
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Zálohy na elektrickou energii, dodávky tepla, revize, poplatky
Havarijní opravy
Veřejné osvětlení
Provozní náklady
Oprava rozvaděče náměstí
Projekt veřejné osvětlení Švermova, Nerudova, Jiráskova
Rekonstrukce a opravy
Hřbitov
Provozní náklady
Oprava hřbitovní zdi v Šachově
Oprava cest vč. dešťové kanalizace a vsakování hřbitov Boro.
Územní plán
Územní rozvoj
Provozní náklady bývalý areál ŽSSV
Zřízení samost. odběrných míst-vyřazení trafostanice projekt
Demolice budov bývalý areál ŽPSV (povolení, odstranění)
Místní hospodářství
Provozní náklady
Nákup techniky – technické služby
Úprava fasády budovy pošty
Nákup pozemků
Sběr nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Bioodpad

25 000,00
1 610 000,00
720 000,00
120 000,00
70 000,00
700 000,00
437 000,00
147 000,00
290 000,00
40 000,00
40 000,00
50 000,00
680 000,00
600 000,00
80 000,00
1 070 000,00
270 000,00
100 000,00
140 000,00
560 000,00
810 000,00
160 000,00
450 000,00
200 0000,00
450 000,00
970 000,00
230 000,00
90 000,00
650 000,00
7 320 000,00
6 500 000,00
120 000,00
500 000,00
200 000,00
30 000,00
1 600 000,00
90 000,00

Třída 5
Třída 5
Třída 5
třída 5
třída 5
třída 5
třída 5
třída 5
Třída 5
Třída 5
třída 5
třída 5
Třída 5
Třída 5 - Třída 6
5222
třída 5
třída 6
Třída 5
Třída 5 - Třída 6

Separovaný odpad
Protipovodňová opatření
Veřejná zeleň
Provozní náklady
Výsadba, ošetření dřevin
Vánoční výzdoba
Kácení stromů a odstranění pařezů ulice Nádražní
Výsadba park, vč. bezbariérového přístupu na MÚ
Ostatní činnosti – poskytnutí dotací a darů
Klub důchodců
Provozní náklady
Činnost klubu
Ostraha majetku
Požární ochrana
SDH Borohrádek – příspěvek na činnost
Provozní náklady
Techn.zhodnocení vozidla TATRA CAS dočerpání dotace Král.kraj
Zastupitelé
Správa

530 000,00
65 000,00
525 000,00
150 000,00
100 000,00
100 000,00
75 000,00
100 000,00
50 000,00
110 000,00
70 000,00
40 000,00
82 000,00
702 000,00
12 000,00
650 000,00
40 000,00
1 720 000,00
6 560 000,00
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třída 5
třída 5
třída 5
třída 5-6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 6
třída 5
Třída 5
Třída 5
Třída 5
Třída 5
Třída 5

Provozní náklady
5 500 000,00
Pronájem nové kopírky
100 000,00
Výměna nábytku kanceláře
150 000,00
Výpočetní technika
100 000,00
Zabezpečovací systém MÚ a MŠ
180 000,00
Nákup automobilu
150 000,00
Klimatizace kanceláře I. patro
100 000,00
Rekonstrukce obřadní síně
250 000,00
Výměna zadních vchodových dveří
30 000,00
6310
Finanční operace – poplatky z účtu
30 000,00
6320
Pojištění
180 000,00
6399
Ostatní finanční operace-platba daní vč. daně PO za obec
1 300 000,00
6402
Finanční vypořádání za volby, prezident a ZM
30 673, 22
6409
Rezerva
1 298 315,78
Saldo
-2 500 000,00
tento schodek je kryt přebytkem hospodaření
Celkem výdaje
41 524 652,00
Schváleno Zastupitelstvem města Borohrádek dne 17. 12. 2018 číslo usnesení 973/2018/MUBK

Informační servis městského úřadu
Dějiny tradice a příroda – dnešní trend turistiky
reg. číslo C.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001419

přivezli s sebou tradiční výrobky z kynutého těsta,
perníčky, ochutnávku regionálních medů, džemu a jedlých

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Slavnost rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 1. prosince 2018, před první adventní nedělí, se
na náměstí v Borohrádku uskutečnila Slavnost rozsvícení
vánočního stromu. Náměstí se zaplnilo novými stánky,
pódiem pro vystoupení dětí z mateřské školy a základních
kaštanů. Představili tradiční polské vánoční ozdoby a
výrobky. Velký úspěch měla degustace domácích chlebů
se sádlem a kyselou okurkou. V jejich výpravě nechyběl

škol, skupiny ANTREE, žesťového kvintetu a žáků
pěveckého oddělení ZUŠ Týniště nad Orlicí.
K zimní atmosféře přispělo i počasí. Poprašek sněhu
navodil, byť jen pro tento den, vánoční atmosféru.
Návštěvníci se mohli inspirovat výrobou vánočních
ozdob, přání, adventních věnců a vánočních dekorací,
mohli ochutnat vánoční punč, bramboráky, svařené víno,
jedlé kaštany nebo domácí chléb. Přátelé z Cieplowod
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Mikuláš, anděl a čert, kteří, byť některým dětem naháněli
hrůzu, byli velmi štědří a rozdávali dětem cukrovinky.
Zajímavá byla i malá kovářská dílna, kde návštěvníci
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mohli sledovat zručnost kovářského mistra, případně si
sami vyzkoušet tuto práci.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili zahájení adventní
doby, přišli představit své výrobky, ale i těm, kteří se
podíleli na přípravě a realizaci této akce.

kuchaři a jeho kolektivu, který se zasloužil o zdárný
průběh akce. Díky patří i paní fotografce, která s námi

Přehled vánočních tradic a zvyků
Na neděli 9. prosince 2018 byli zástupci města pozváni do
sportovní haly v Cieplowodech na akci: Přehled
vánočních tradic a zvyků – soutěž o nejkrásnější vánoční

absolvovala všechny akce a zachytila všechny důležité
okamžiky.
/Jana Machková/

Knihovna
stromek, vánoční stůl a nekrásnější koledu. Této slavnosti
se účastní všechna okolní městečka s ukázkami zdobení
vánočních stromečků, prostřeného slavnostního stolu s
tradičními vánočními pokrmy.
Naše příprava na tuto akci probíhala společně s Klubem
důchodců Borohrádek. Jeho členky upekly tradiční české
vánoční cukroví, vánočky, adventní věnec, perníkového
kapra, slané pečivo a mnoho jiných pochutin. Připravily
ukázky vánočních stromů se slaměnými, dřevěnými a

Knižní novinky
Templářský kříž / Elizabeth Chadwicková
Mořská modlitba / Khaled Hosseini
Než jsme byly tvoje / Lisa Wingate
Podzimní trůn 3. Elizabeth Chadwicková
Zimní koruna 2. Elizabeth Chadwicková
Uchem jehly / Zbigniew Czendlik a jeho hosté
Český ráj / Jaroslav Rudiš
Už teď jsi mrtvá / Sharon J. Bolton
Víš, že mi chybíš? 3. Estelle Maskame
Víš, že tě potřebuju? 2. Estelle Maskame
Víš, že tě miluju? 1. Estelle Maskame
Dcera / Kiera Cassová
První / Kiera Cassová
Elita / Kiera Cassová
Deník malého poseroutky. Radosti zimy / Jeff Kinney
Láska mezi řádky / J. Picoultová a Samantha van Leerová
Jediná maličkost / Erin Watt
Zelená jako smaragd 3.; láska nezná čas / Kerstin Gierová
Modrá jako safír 2.; láska nezná čas / Kerstin Gierová
Rudá jako rubín 1.; láska nezná čas / Kerstin Gierová
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz

skleněnými ozdobami a pěvecké vystoupení. Mateřská
škola vyrobila krásný adventní věnec ze stříbrného smrku.
Ochutnávka tradičních vánočních pokrmů – rybí polévky,
smaženého kapra, bramborového salátu, smažené klobásy
a kuby – měla v Cieplowodech velký úspěch. Uvařené a
napečené vánoční dobroty mizely z opravdu bohatého
stolu a na vánoční punč bylo předáno mnoho receptů.
I borohrádečtí účastníci se seznamovali s taji polské
vánoční kuchyně. Hospodyně se přišly pochlubit se svými
pokrmy. Borohrádek získal na slavnosti i diplom a
krásnou cenu.
Děkujeme členkám klubu důchodců za vynikající
prezentaci našeho města a poděkování patří hlavnímu
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Vzpomínka
Dne 7. února 2019 uplynou již dva
roky, co nás navždy opustila naše drahá
dcera, maminka, sestra, teta
a babička paní Iva Sykorová
(roz. Andresová).
S láskou v srdci stále vzpomíná celá
rodina.

Zpravodaj 1/2019
ZUBNÍ POHOTOVOST ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin

V sobotu 22. prosince 2018 se v místním kostele
Nejsvětější trojice konal tradiční adventní koncert.
Vystoupil na něm Prausův pěvecký sbor a X-tet

26.01. MUDr. Stejskalová Věra
494 381 263
Zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
27.01. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
02.02. MUDr. Světlík Filip – Fsmile s.r.o.
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

03.02. MUDr. Štulík Richard
494 515 693
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
09.02. MUDr. Tancurinová Jana
736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk
10.02. MUDr. Tomanová Libuše
494 542 102
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
16.02. MDDr. Tomáš Jan
777 667 353
Tyršova 515, Opočno
17.02. MDDr. Učňová Petra
721 200 244
nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
23.02. MUDr. Valešová Pavla
494 622 114
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
24.02. MUDr. Veselská Renata
494 371 781
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
02.03. MDDr. Zdráhal Zdeněk
721 460 150
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
03.03. MUDr. Bahník František
494 323 152
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
09.03. MUDr. Beránek Jan
494 371 088
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
10.03. MDDr. Borůvková Veronika
494 622 114
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
16.03. MUDr. Čapková Marie
494 383 417
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
17.03. MUDr. Domáňová Iva
494 515 694
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

Prosinec na Šachově
V pátek 7. prosince 2018 navštívil šachovské děti Mikuláš
s čertem a andělem. I když se děti trošku bály, měly

připraveny pěkné básničky a písničky a odměnou jim byly
sladkosti, kterými je Mikuláš obdaroval.
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z Rychnova nad Kněžnou pod vedením paní Dagmar
Zemánkové. Příchozí letos navíc vítali před kostelem
trubači. Atmosféra koncertu byla báječná a posluchači
odcházeli z kostela vánočně naladěni.
Venku byl nachystán stánek s občerstvením a tak si mohli
místní i přespolní popovídat při svařeném víně a dalších
dobrotách.
Osadní výbor Šachov
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Domov důchodců
Letošní podzim byl plný krásných prosluněných dnů, a tak
jsme si ani neuvědomili, že jsou Vánoce za dveřmi.
Podzimní a první zimní dny jsme si zpestřili několika
akcemi. Na konci října k nám přijel pan Kubec se svojí
kolegyní, aby nám zahráli staropražské písničky ve svém
pořadu „Točte se pardálové“. Velký úspěch sklidilo také
cirkusové vystoupení, během kterého jsme mohli vidět
žonglérské a kouzelnické výstupy, cvičené pejsky a kdo
chtěl, mohl si pohladit opičku Žofinku a další zvířátka.
Na konci listopadu jsme rádi přijali pozvání do domova
pro seniory Jitřenka v Opočně a navštívili jejich úžasnou
vánoční bylinkovou výstavu. Kromě toho, že jsme si
mohli nakoupit výborné marmelády, sirupy, čajové směsi
a v neposlední řadě i výrobky klientů zdejšího domova,
dostalo se nám i skvělého pohoštění.
Začátek prosince je v našem domově vždy ve znamení
Mikulášské nadílky, po které následuje taneční zábava. Již

Myslivecký spolek Borohrádek informuje
 K začátku měsíce ledna neodmyslitelně patří v našem
mysliveckém spolku novoroční naháňka na divoká
prasata. Na ni vždy zveme myslivecké kamarády a
„zelené“ kolegy z okolních spolků. Ne jinak tomu bylo
i v sobotu 12. 1. 2019, kdy se do restaurace „U Hřiště“
v Malé Čermné sjelo téměř 80 účastníků, a to jak
střelců, tak honců. Chybět nemohli ani čtyřnozí
pomocníci různých ras a velikostí. Svatá Diana a svatý
Hubert nám však bohužel tento den nebyli nakloněni, a
tak se na odpoledním výřadu neobjevil žádný úlovek.
Ale to se holt prostě někdy stává. Příroda je příroda a i
proto má myslivost své kouzlo.
Letošní poslední leč však byla specifická a to v tom, že
byla určena i pro širokou veřejnost. Od 17 hodin mohli
návštěvníci ochutnat ze čtyř druhů znamenitě
připravené zvěřinové kuchyně, od 18 hodin začala hrát
k poslechu i tanci skupina RAJ music. Nechyběla ani
zábavná a velmi bohatá tombola. Družná a pohodová
zábava se protáhla až do pozdních nočních hodin.
 Členové Mysliveckého spolku Borohrádek děkují
všem dětem, pracovníkům Základní školy T. G.
Masaryka a Církevní základní školy, kteří se podíleli
na sběru žaludů a kaštanů. Poděkování patří i všem
účastníkům Silvestrovského lampionového pochodu,
kteří přinesli s sebou různé druhy pochutin, které
budou určeny k zimnímu přikrmování zvěře v naší
honitbě.
za MS Borohrádek jednatel – Mgr. Martin Moravec
„RYBÁŘI HRÁLI FLORBAL V BOROHRÁDKU“

tradičně nám přijeli zahrát manželé Vávrovi a my se
mohli pobavit a zatancovat si při oblíbených písničkách.
Posledním vystoupením letošního roku byl Vánoční
koncert skupiny Hradecký Šraml. Díky vánočním
melodiím a koledám jsme si připomněli, že Vánoce
přijdou už za několik dní.
Také v průběhu letošního roku jsme s našimi obyvateli
vyjeli na několik výletů po okolí. Podívali jsme se do
Deštného v Orlických horách, do Babiččina údolí a do
Ratibořic, navštívili jsme Africké muzeum v Holicích a
Muzeum loutkářských kultur Chrudim.
V rámci volnočasových aktivit naši obyvatelé vytváří
různé výrobky. Letošní rok byl ve znamení různých
vánočních i celoročních dekorací, které jsou využívány
nejen jako výzdoba domova, ale také jako dárky pro
blízké našich seniorů. Mimo to se také podařilo vyrobit
pletené panenky, které byly darovány do základní školy
v Kostelci nad Orlicí a do ZŠ TGM v Borohrádku.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem našim
Ježíškovým vnoučatům, která věnovala svůj čas a své
prostředky a potěšila naše obyvatele tím, že jim splnila
jejich vánoční přání.
Poděkování patří i zaměstnancům Českého rozhlasu, kteří
se celému projektu, do kterého jsme se zapojili i v tomto
roce, intenzivně věnují.
Blanka Frumarová
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V neděli 2. prosince 2018 se v borohrádecké sokolovně
uskutečnil druhý ročník florbalového turnaje rybářských
firem. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, jejichž hráči přijeli

z různých koutů celé České republiky. I přes nepřízeň
počasí, která tento den panovala na našich silnicích, se
nakonec dostavili všichni přihlášení v plném počtu.
Účelem turnaje je sejít se před vánočním shonem a chvíli
vypnout od starostí všedních dní. Protože se jedná
většinou o výrobce rybářských nástrah, návnad a
pracovníky rybářských prodejen, bylo to pro ně před
Vánocemi velmi náročné období.
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Týmy se utkaly ve dvou skupinách po čtyřech a poté se
v pavouku rozhodlo o vítězi turnaje. I přes to, že chtěli
vyhrát všichni, panovala po celý den velmi přátelská
nálada. Sešli se tu lidé, kteří se často znají pouze
z časopisů a nebo veřejných sítí, a tak měli i čas osobně si
pohovořit a prožít hezký den. Děkuji Městu Borohrádek
za pronájem sokolovny, Florbalovému klubu FBK
Orlicko-Třebovsko za zapůjčení mantinelů a všem, kteří
pomáhali s plynulým chodem celého turnaje. Rád bych
poděkovat i všem hráčům za jejich účast a budu se těšit na
příští ročník.
Výsledky:
1. Colmic - Polička
2. Sportcarp - Tuněchody
3. Hobby-G - Vrchlabí
4. Rybina – Hradec Králové
5. Mikbaits – Mladá Boleslav
6. DAM – Borohrádek
7. LK Baits – Přelouč
za pořadatele Luděk Černý ml.
– obchodní zástupce f. DAM

Vyjadřovací portál, který je přístupný z webových stránek
společnosti www.aquark.cz, umožňuje pohodlné zadávání
elektronických žádostí o vyjádření. Samotné zadání
žádosti probíhá v pěti krocích. Žadatel zde doplní svoje
kontaktní údaje, důvod žádosti a zájmovou lokalitu. Po
úspěšném zadání žádosti dorazí žadateli potvrzovací
email, ve kterém je shrnuta jeho žádost s uvedením čísla
jednacího. Registrovaní žadatelé potom budou moci
využívat určité výhody spočívající v předvyplnění údajů o
žadateli či zobrazení sítí v mapě u zájmové lokality.
To, co již žadatel nevidí, je specializovaný software, ve
kterém referentka vyjadřování podané žádosti eviduje,
zpracovává a ze kterého hotové vyjádření odesílá na
emailovou adresu žadatele. Oproti předchozímu způsobu,
kdy každé vyjádření bylo sestavováno za pomoci šablon
v textovém editoru, to je velký krok kupředu. V dohledné
době bude možné některé typy žádostí zpracovat plně
automaticky, kdy hotové vyjádření odejde žadateli na
email v řádu desítek minut až hodin.
„Vyjadřovací portál minimalizuje nedostatky při
zadávání, snižuje pravděpodobnost chyby či omylu díky
rozsáhlé automatizaci, šetří náklady a zrychluje přístup k
potřebným informacím“, dodal Bc. Jakub Dragoun,
vedoucí zákaznického centra.
Darja Bašková, asistentka vedení společnosti
KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
A VŠE CO SOUVISÍ S PIVOVARNICTVÍM
Z BÝVALÝCH PIVOVARŮ.
DĚKUJI ZA NABÍDKY.
OSVALD LIEBISCH, tel.č. 732 170 454

Kulturní rubrika
Vánoční koncert s OPOČENKOU
Malá dechová hudba Opočenka těší své příznivce na
svých vystoupeních více než čtvrtstoletí. Jejím
kapelníkem je v současnosti Václav Lepš a v repertoáru

AQUA SERVIS spustil vyjadřovací portál
Tuto službu využijí běžní žadatelé, kteří potřebují
vybudovat vodovodní či kanalizační přípojku, případně
jen potřebují vědět, jak daleko je vodovod či kanalizace
od jejich pozemku. Určitě ji přivítají projektanti, kteří u
nás žádají o vyjádření častěji.
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orchestru je především klasická lidová písnička, ale i
skladby Mistrů vážné hudby, taneční melodie, hudba
šedesátých let, či známé skladby od skupin Beatles,
ABBA a dalších. Každoročně si toto hudební seskupení
připravuje zvláštní program pro čas adventu a s ním prvně
letos vystoupila Opočenka i v Borohrádku. Koncert se
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uskutečnil v pátek 7. prosince v 18 hodin v kině. Dosud u
nás v tomto předvánočním čase podobný žánr nezazněl,
ale jak by se mohlo zdát, nebylo to vystoupení určené
pouze pro dříve narozené. Večerem totiž zazněly nejen
lidovky, ale i mnohé známé melodie jak v instrumentální
podobě, tak především v podání zpěváků, kteří k tomuto
pojetí muziky neodmyslitelně patří.
Bylo velmi příjemné sledovat, jak si přítomní posluchači
s radostí a potěšením zpívají písničky českých autorů, jim
známé možná i prostřednictvím Šlágru, ale i jak svým
potleskem dokáží ocenit profesionalitu skladeb
odehraných mimo lidovou notu. Humorně pojaté průvodní
slovo moderátora a zpěváka v jedné osobě během celého
koncertu a společně zpívané koledy v jeho samém závěru,
nenechaly nikoho na pochybách, že se koncert vydařil.
Následné pochvalné reakce přítomných a dotazy, kdy se
podobný koncert zopakuje, byly toho důkazem.
Adventní koncert ZUŠ Týniště nad Orlicí a její pobočky v
Borohrádku
Ve čtvrtek 12. prosince 2018 se v kostele sv. Michaela
archanděla v Borohrádku od 18 hodin konal koncert žáků
Základní umělecké školy Týniště nad Orlicí a její

pobočky působící v ZŠ TGM v Borohrádku.
Pod vedením a za hudebního doprovodu svých učitelů si
malí hudebníci a zpěváci připravili, jako již tradičně,
pestrý a zajímavý program k právě probíhajícímu období
adventu. Ve velmi působivé a důstojné atmosféře kostela
se krátce po osmnácté hodině rozezněly tóny úvodního
hudebního vystoupení. Díky početnému zastoupení
účinkujících dětí a pestrosti jednotlivých oborů ve škole
zastoupených byl pro posluchače koncert plný milých
zážitků a překvapení, které ocenili srdečným potleskem.
Vystoupilo více než čtyřicet účinkujících a z reakcí bylo
patrné, že jak pro ně, tak pro posluchače byl koncert přijat
s radostí a potěšením a přispěl tak ke sváteční atmosféře
předvánočních dnů.
Adventní koncert v kostele sv. Michaela archanděla
Pořádání adventních koncertů v kostele se u nás stalo
postupem času již tradicí a nebylo tomu ani letos jinak.
Město Borohrádek jako iniciátor po jednání se zástupci
Římskokatolické farnosti Borohrádek v prostorách kostela
sv. Michaela archanděla uspořádalo v sobotu 15. prosince
večer adventní koncert. Jedinečnost dochované výzdoby
raně barokního kostela a fakt, že se zde nacházejí varhany
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zrekonstruované v roce 2016, způsobily, že byl program
sestaven tak, aby v něm právě tyto varhany mohly zaznít.
Stejně jako loni zasedl za tento nástroj Mgr. Martin Beran,

žák varhanního mistra Václava Uhlíře. V první polovině
koncertu tak uvedl díla J. S. Bacha, J. J. Ryby, K.
Steckera a dalších autorů. Ve druhé polovině koncertu se
představil pěvecký sbor z Pardubic, který nese oficiální
název: Spolek pěveckých sborů Pernštýn-Ludmila-Suk za
doprovodu Ondřeje Hromádka a pod vedením sbormistra,
již jednou zmíněného, magistra Martina Berana.
Celý koncert se nesl v duchu vánoční nálady a ti, kdo si
našli čas a přišli si jej poslechnout, jistě odcházeli
s pocitem příjemného zážitku.
Zdeněk Cablk
Silvestrovský lampionový pochod a ohňostroj
Silvestrovský lampionový pochod pro malé i velké se
konal letos již po čtvrté, opětovně za spolupráce České
asociace Sportu pro všechny spolu s Mysliveckým
spolkem Borohrádek a městem Borohrádek.
Na start, který byl stanoven na 16:15 – 16:30 hodin do
městského kina, přišlo celkem 215 účastníků všech
věkových kategorií, kteří absolvovali tradiční trasu
vedoucí k altánu na cyklostezce. Pro děti byly letos
připraveny
lampiony
se
svíčkou.
Poděkování
borohrádeckých myslivců patří všem, kteří donesli podle
svých možností krmení pro lesní zvěř v podobě tvrdého
pečiva, jablíček, mrkve, obilí nebo i sena. Odměnou byl
horký nápoj pro dospělé, čaj a sladkosti pro děti. Zpáteční
cesta většiny zúčastněných vedla na náměstí, kde se
připravoval silvestrovský ohňostroj a zazněla i novoroční
přání pana starosty a pana tajemníka.
Tradiční svařák rozehřál čekající na zahájení
silvestrovského ohňostroje, který byl poslední kulturní
akcí pořádanou v Borohrádku v roce 2018.
/MěÚ/

Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Přehled událostí – ZŠ TGM Borohrádek
Příběhy bezpráví
Každoročně se v listopadu zapojujeme do projektu
Příběhy bezpráví. Vážíme si toho, že i letos mezi nás
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přišel pan Josef Smetana. Poutavým způsobem vyprávěl
deváťákům o dnes těžce pochopitelném bezpráví, které
zažila jeho rodina v padesátých letech minulého století. V
učebně bylo naprosté ticho, žáci naslouchali i kladli
otázky. Po besedě s panem Smetanou následovala
projekce filmu Milada, který je inspirován osudem a
životem JUDr. Milady Horákové. Ještě jednou děkujeme
panu Smetanovi za společné sdílení jeho životního
příběhu.

pekelníků! Všichni nejprve navštívili školku a poté
obcházeli jednotlivé třídy. Mikulášové byli výborně
připraveni - měli s sebou knihu hříchů s podrobně
popsanými "hříchy" některých žáků. Ti se divili, jaké
informace Mikulášové mají, a mnohdy na sebe prozradili i
něco dalšího:-). Nebeské a pekelné bytosti výchovně
zapůsobily ve všech třídách a opět na rok zmizely.
Všichni chvíli pobyli i v ředitelně, andělské třpytky
zůstaly na židli i na koberci.

Lenka Hellerová, učitelka naší školy, je autorkou již
druhé pohádkové knížky
V roce 2016 jsme v první knížce pohádek naší kolegyně
zjistili, že se andělům i přes pekelné kousky čertů podařilo
zachránit Vánoce. V nové knížce se čtenáři dozvědí, jak
se čertům z pekla nechtělo. Lenka Hellerová si pro žáky
prvního stupně připravila autorské čtení. Dětem knížku
Jak se čertům z pekla nechtělo a další pohádky o čertech a
andělech představila, přečetla pohádku Jak čerti a andělé
chystali velkou oslavu a do děje vtáhla i své posluchače.
Ti odpovídali na otázky, přidávali možnosti, jak bude
příběh pokračovat, i si na čerty zahráli.
Čerti se tak jako každý rok připravovali, jak pokazí
mikulášskou nadílku. Tentokrát využili chvíle, kdy andělé
odpočívali, vběhli do nebe a začali „vylepšovat“
připravovaný andělský dort. Do dortu přidali i klobásu a
syrečky! Upečený dort sice dobře vypadal, ale jíst se
vážně nedal. Oslava se ale stejně konala, protože jak dodal
jeden z andělů: „Každý den v našem životě může být
oslavou. Bez dárků, bez dortu, hlavní je, že jsme a že
máme rádi jeden druhého.“
Na závěr autorského čtení se pod vedením spisovatelky a
paní učitelky v jedné osobě žáci pustili do předvánočního
tvoření. Někteří vyráběli ozdoby z vosku, jiní andělíčka
na krk, další vypalovali ornamenty na březová kolečka.
Na všechny čekaly ještě i omalovánky.
V závěru pohádky Mikuláš dodává: „Oslavy nejsou jen
kvůli dárkům a dortu, ale nejkrásnější na nich je, že se lidi
sejdou a dají si tak najevo, že se mají rádi a že jim na sobě
záleží,“ a to bychom měli mít na paměti i my dospělí.

23. vánoční akademie
Dne 20. prosince 2018 se uskutečnila již 23. vánoční
akademie školy. Stejně jako v předchozích letech zaplnili
diváci aulu a ochoz v prvním patře budovy.
Vtipné a výstižné moderování akademie zajišťovali
deváťáci, kteří si rovněž připomněli svoje první

vystoupení na vánoční akademii v roce 2010. Vystoupení
si zopakovali a pro porovnání mohli diváci současně
sledovat projekci jejich čísla z roku 2010.
Žáci 1. třídy nabádali k odpočinku po těžkém dnu, měli
dokonce „nožičky uběhané“, jak zaznělo v Mravenčí
ukolébavce, na jejíž hudbu tancovali. Druháci měli
připravené zimní taneční vystoupení – nechyběly kulichy,

Mikulášové, andělé a čerti ve škole
Dne 5. prosince 2018 do školy opět zavítala mikulášská
návštěva. Ta letošní mikulášská návštěva byla hodně

početná - dva Mikulášové, tři andělé a dokonce pět
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šály ani sněhové koule. Třeťáci se představili ve
sportovním čísle a děvčata představující panenky
zatancovala v efektních svítících sukýnkách. Žáci IV. B
pozvali diváky na diskotéku a předvedli rovněž taneční
vystoupení. Páťáci nacvičili dramatizaci písně Kluci, kluci
s klukama – nejdříve se na pódiu objevili s míči a
kočárky, v závěru písně už jako dědové v hospůdce či
babičky v kavárně. Tereza Ouhrabková a Pavla
Chudobová ukázaly, jak umí street dance, členové
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tanečního kroužku se představili při country tanci Clock.
Během vánoční akademie zazněla také píseň z pohádky
Dvanáct měsíčků v podání 7.A či hudba z filmu o Harry
Potterovi, kterou připomněl Ondřej Molnár svou hrou na
saxofon. Žáci 8.A navázali na své loňské vystoupení
pokračováním hudebního mixu známých hitů – zazpíval a

zatancoval třeba Michael Jackson, dorazila Britney
Spears, skupina ABBA či Kelly Family s hitem An Angel.
Zazněla také hlavní píseň z Hříšného tance, při které
nechyběla ani náročná zvedačka. Vystoupení dalších
českých a zahraničních umělců uzavřel Michal David.
Žáci naší školy jsou výbornými sportovci, přivážejí
poháry z různých turnajů, jsou dokonce mistry republiky
v kin-ballu. Vynikají ale také v gymnastice, parkuru a
párové akrobacii, což skvěle předvedli i při letošní
vánoční akademii. Diváci tajili dech u různých přeskoků a
salt a rovněž obdivovali náročné gymnastické figury
vyžadující mimořádnou tělesnou zdatnost a obratnost.
Nešvary spojené s předvánoční atmosférou v rodinách, při
nakupování dárků nebo při zajišťování vánočního
stromečku přiblížili žáci 6. A. Nakonec vše dobře dopadlo
– vždy se objevil HeartHero a vše napravil. Předvánoční
atmosféru doplňovaly známé i méně známé písně
v podání žáků 4. A a 6. B či taneční vystoupení na
vánoční skladby dívek ze 6. B a 7. A a dívek a chlapců ze
7.B. Velký potlesk sklidila Eliška Martincová za svoji
interpretaci písně Už z hor zní zvon. Závěr celé akademie
patřil žákům 9. B, v jejichž podání zazněla píseň Cesta.
Poděkování SRPŠ při ZŠ TGM Borohrádek
Děkujeme Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ TGM
Borohrádek za organizaci první drakiády a za spolupráci
při adventních trzích!!!
Poděkování p. Patriku Hůjovi
Od pana Patrika Hůji jsme získali dopadovou žíněnku 3 x
2 metry. Moc děkujeme!!!
Mgr. Iva Přibylová
Úspěch našich žáků v matematické soutěži MATHIEF
2018
V pátek 23. 11. 2018 uspořádali studenti Gymnázia
Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou pro
žáky základních škol matematickou soutěž MATHIEF
2018. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení
Kateřina Davidová, Aleš Forejtek a Dominik Stárek. Pro
soutěžící bylo připraveno 50 různě obtížných
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matematických úloh a zajímavá strategická hra.
V konkurenci osmi družstev pěti různých škol okresu
obsadila naše trojice soutěžících velmi pěkné druhé místo.
Poznáváme památky - vánoční Hrádek u Nechanic
Již třetím školním rokem pokračuje školní projekt
Poznáváme památky. Ve čtvrtek 6. 12. 2018 navštívili
žáci naší školy státní zámek Hrádek u Nechanic, kde byl

připraven program Vánoce na Hrádku. Ve vánočně
vyzdobených interiérech se seznámili s historií Vánoc,
jejich zvyky a tradicemi. Dále se dozvěděli o dalších
adventních zvycích, viděli různé varianty vánočních
stromků a ozdob, rovněž si prohlédli štědrovečerní stůl
našich předků a mnoho dalších zajímavostí. K vidění byla
též zámecká kuchyně s posezením a prodejem vánočního
cukroví a drobného občerstvení. I přes chladné počasí i
chlad v zámku nás exkurze příjemně zahřála na duši.
Mgr. Miroslav Koudelka
Žáci 7. B umí připravit skvělou pizzu
Na začátku týdne nám kluci navrhli, že bychom mohli jít
na pizzu. Po dohodě s paní učitelkou si připravili referát
na toto téma. Seznámili nás s historií přípravy pizzy,
hádali jsme názvy a tipovali, jaké rozměry má největší
pizza na světě. Návštěva pizzerie byla pro nás lákavá,
ale nakonec jsme se rozhodli, že tento pokrm zvládneme
upéct sami. Pracovali jsme ve skupinkách a užili si krásný
závěr dne. Pizzy se nám povedly. Vůně přilákala i některé
žáky a učitele, ale nic na ně nezbylo. Mňam!
za 7. B Natálie, Eliška, Valentýna a Šárka
Návštěvy knihovny
V rámci hodin literatury navštěvují žáci naší školy místní
knihovnu.
Procházka k městskému úřadu je příjemným zpestřením
dne. Žáci si zařídili průkazky a půjčují si knížky dle
vlastního výběru. Musí si hlídat, aby knížku včas vrátili,
případně si prodloužili výpůjčky. O četbě si povídáme při
referátech nebo při čtenářských besedách. Někteří
projevili o čtení takový zájem, že chodí do knihovny i ve
svém volném čase. To těší nejen mne, ale i paní
Sedlákovou, místní knihovnici, která nás vždy mile
přivítá, ochotně poradí s výběrem a zajišťuje našim žákům
i meziknihovní výpůjční službu. Touto cestou jí
děkujeme.
za všechny čtenáře Mgr. Lenka Hellerová
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Vánoční dílny v Týništi nad Orlicí
Využili jsme pozvání týnišťského DDM k návštěvě
výtvarných vánočních dílen a ve středu 5. prosince 2019
navštívili žáci 1. a 3. třídy Dům dětí a mládeže v Týništi
nad Orlicí. Vánoční atmosféru dětem navodila výzdoba a
prodejní výstava, kde si děti mohly prohlédnout i zakoupit
drobné dárky. Také si samy mohly vyrobit vánoční
přáníčko a zaskotačit v prostorné tělocvičně. Děti strávily
v DDM příjemné dopoledne a zkrátily si tím čekání na
čerty.
Mgr. Jindra Řezníčková a Mgr. Hana Horynová
Školní TV na akci Jak se dělá televize s ČT
Gymnázium Příbram hostilo ve dnech 2. a 3. listopadu již
5. ročník setkání školních televizí pod záštitou České
televize s názvem Jak se dělá televize s ČT. Mezi deseti
redakčními týmy ze základních a středních škol z celé ČR
nechyběli ani členové školní TV ZŠ TGM Borohrádek.
Vedle prostoru pro výměnu zkušeností mezi školními
televizemi je smyslem akce umožnit žákům učit se od

profesionálů z ČT. O práci v televizi se dozvídali při
besedách s ředitelem zpravodajství Zdeňkem Šámalem,
moderátorem Václavem Moravcem, vedoucí redakce
počasí Taťánou Míkovou, zahraničním zpravodajem a
moderátorem
Martinem
Řezníčkem,
sportovním
redaktorem a zpravodajem Miroslavem Langerem,
vedoucí vysílání Janou Záhorskou, režisérem Charilaosem

Karadžosem a dramaturgem Petrem Kopeckým. Žáci se
také účastnili workshopů. Moderátor Jakub Železný se
zaměřil na moderování a rétoriku, moderátorka Světlana
Witowská na vedení rozhovorů, tématem dalších
workshopů bylo natáčení a fotografování, střih a střihová
postprodukce či moderní technologie ve vysílání. Na
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Gymnáziu Příbram si žáci mohli vyzkoušet i práci ve
cvičném televizním studiu a přenosovém voze.
V rámci akce rovněž probíhala soutěž o cenu pořadu
Zprávičky. Každá zapojená školní televize přihlásila jednu
ze svých reportáží, která byla ohodnocena odborníky z
České televize a také diváky. Reportáž borohrádeckého
týmu o Mírovém běhu obsadila třetí místo v hlavní
kategorii, zvítězila ve dvou ze tří doprovodných
kategoriích a odměnou štábu z naší školy jsou tři akční
kamery. Velmi děkujeme Gymnáziu Příbram a České
televizi za možnost zúčastnit se této výborně připravené
akce.
Mgr. Michal Přibyl
Dojmy žáků:
Opravdu jsem nečekala, že mi tato akce přinese tolik,
kolik mi přinesla! Mluvila jsem za naši školní televizi a
byla jsem velice nervózní, ale nakonec to zas tak hrozné
nebylo. Naučila jsem se například, jak se lépe vyjadřovat,
vést rozhovor a zjistila jsem, jak to chodí v České televizi.
Přebírala jsem všechny ceny a vtipné bylo to, že jsem si
vždycky šla zpátky sednout, ale ani jsem to nestihla,
protože hned řekli, že jsme se umístili v další kategorii.
Jsem vděčná naší škole, že mi umožnila zúčastnit se
takovéto akce. Mám velkou radost a těším se na další
podobné projekty.
Ema Houštěková
Projekt v Příbrami se mi líbil. Jsem ráda, že jsem se mohla
účastnit takové události a naučit se nové věci. Také bylo
super slyšet názory od odborníků z České televize a
vyzkoušet si jejich kamery a dokonalou techniku. Páteční
večer proběhlo představování školních televizí, při kterém
byla přehrána reportáž s názvem Peace Run od našich
bývalých deváťáků. Zároveň byla zahájena soutěž, kde
naše škola vyhrála tři ocenění. Další den jsme se
zúčastnili několika workshopů na různá témata. Nejvíce
se mi líbil workshop s panem Železným o moderování a
rétorice. Čas strávený na Gymnáziu Příbram velmi rychle
utekl a myslím si, že každý z nás se dozvěděl nebo naučil
něco nového. Všichni jsme si to tam moc užili.
Veronika Michajlowa
HeartHeroes pomohli Centru Orion
Jak jsme již informovali dříve, skupina žáků zapojených
do projektu HeartHeroes (Hrdinové s dobrým srdcem) se
věnovala vyrábění různých ručně dělaných předmětů. Ty
pak prodávali ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ TGM
Borohrádek s cílem získat finance pro rychnovské
Centrum Orion, které pomáhá rodinám s dětmi s
handicapem.
Na trzích v Borohrádku žáci získali 7 000 korun, výtěžek
z prodeje ve svém stánku ve výši 1 000 Kč věnovalo také
SRPŠ při ZŠ TGM Borohrádek. Vzhledem k tomu, že
nebyly prodané všechny výrobky jak z našeho stánku, tak
ze stánku SRPŠ, HeartHeroes prodávali i na
předvánočních trzích v Čermné nad Orlicí, kde získali
další 2 000 Kč. Zbylé výrobky nabízeli i zaměstancům ZŠ
TGM Borohrádek - velká část z nich už přispěla na trzích,
ale i tak se podařilo vybrat přes 1 000 Kč. Žáci zapojení
do projektu HeartHeroes ve spolupráci se SRPŠ tak pro
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Centrum Orion získali celkem 11 266 Kč. Centrum Orion
děkuje všem, kteří se na získání tohoto příspěvku jakkoli
podíleli.
Centrum
peníze
využije
na
terapii
Neurofeedback, která je mimo jiné vhodná i pro žáky s
potížemi se soustředěním, s poruchami učení, s
hyperaktivitou apod. Tým žáků zapojených do projektu je
také pozván na návštěvu Centra Orion.
Mgr. Michal Přibyl
Celý projekt dále přibližuje žákyně 9. B
Dostala jsem za úkol vysvětlit projekt HeartHeroes
(Hrdinové s dobrým srdcem). Pokusím se o to aspoň ve
zkratce, protože o tomto projektu by se daly napsat klidně
celé stránky. Nejsme ten typ hrdinů, jaký si asi každý
představuje. Neumíme létat, lézt jako pavouci a nejsme
ani super silní, ale máme dobré srdce. HeartHero může
být vlastně úplně každý člověk na planetě. Stačí jen umět
pomáhat a snažit se udělat ze světa lepší místo. My jsme
se o to pokusili už několikrát a řekla bych, že jsme uspěli.
Například jsme se už párkrát vydali do lesů sbírat
odpadky, snažíme se dělat radost a pomáhat druhým
lidem, chránit přírodu, učit se nové věci a rozvíjet sami
sebe. Také jsme třeba zapojení do projektu Freerice
Světového potravinového programu OSN – hrajeme na
první pohled obyčejnou vzdělávací hru na internetu. O
obyčejnou hru se ale nejedná. Hraním Freerice se totiž
nejen učíme například angličtinu, matematiku nebo
zeměpis, ale také pomáháme lidem s nedostatkem jídla.
Za každou správnou odpověď totiž díky sponzorům
získáváme pro lidi v nouzi deset zrníček rýže. A naše
mezinárodní skupina HeartHeroes již nasbírala přes 2
miliony zrníček a jsme druhou nejlepší skupinou na
světě.
Někteří z nás se také účastnili výzvy, která spočívala v
pomoci Centru Orion, které pomáhá handicapovaným
dětem. Náš tým tvořil různé ručně vyráběné dárky
(dvakrát jsme i vyráběli odpoledne a večer ve škole, ve
škole jsme pak přespali a ráno jsme pokračovali ve
vyrábění). Přidali se k nám i další lidé – učitelé a bývalé

školy z dalších deseti zemí. Samozřejmě se do tohoto
projektu můžete zapojit i vy. Stačí jen chtít pomoci.
Pavlína Raková

Církevní základní škola
Nadaný žák
Pro učitele a veřejnost byl určen seminář “Nadaný žák“,
který se uskutečnil 27. listopadu na naší škole. Lektorka
Ing. Mgr. Kateřina Emer Venclová nás seznámila s

terminologií, diagnostikou i zásadami práce s nadanými
dětmi ve školství. Neopomenula upozornit na důležitost
celistvé práce s psychologickou podporou a dalšími
odborníky. Naše škola se již 15 let zabývá vzděláváním
nadaných žáků, úzce spolupracuje s rychnovskou
pedagogicko-psychologickou poradnou, naši pedagogové
sledují nejnovější postupy při práci s těmito žáky a stále
se v této problematice vzdělávají. Seminář zúčastněné
zaujal a další jeho pokračování se uskuteční na naší škole
30. ledna 2019.

žákyně, babičky z domova důchodců nebo SRPŠ. Naše
výrobky jsme pak prodávali na trzích v Borohrádku a v
Čermné, také jsme je prodávali našim učitelům. Pro
Centrum Orion jsme získali celkem 11 266 Kč.
HeartHeroes organizuje naše škola. Jedná se o
mezinárodní projekt eTwinning a jsou do něho zapojeny
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Adventní tvoření 2018
Tak jako každý rok, i letos proběhla v Církevní základní
škole Borohrádek adventní akce pro žáky, rodiče i širokou
veřejnost. Adventní tvoření je vyhledávané pro svoji
nepřekonatelnou předvánoční atmosféru. Ve vůni
„svařáku“, jehličí i čerstvě napečených zlatavých vánoček
pocítíte blízkost nadcházejících vánočních svátků. Škola
se promění nejen romantickou vánoční výzdobou, ale také
dílnami, které zde připravili žáci a pracovníci školy.
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Každý návštěvník si může odnést do svého domova
adventní věnec, vánoční dekoraci, přání nebo sladkou

vánočku. Celé odpoledne se nese v duchu přátelského
setkávání. Mnohdy i po letech se tu potkávají bývalí žáci
se svými učiteli nebo spolužáky. Co může být pro učitele
největší odměnou než to, že se žáci (i jejich rodiče) vracejí
na místo prvních krůčků ve vzdělávání. Věříme, že si
všichni odnesli nejen pěkné výrobky, ale také příjemné
zážitky.
Adventní trhy a rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu před první adventní nedělí bylo na náměstí v
Borohrádku při adventních trzích živo. Slavnostní
atmosféru jsme podpořili písněmi „Desatero“ od Naty
Hrychové a „Anděl“ od skupiny Mirai. V prostoru před
pódiem naše škola měla k dispozici tři stánky, které jsme
zaplnili různorodými výrobky od zaměstnanců a
rodinných příslušníků našich žáků. Výtěžek bude použit
na další vybavení školní knihovny. Děkujeme všem za
krásnou atmosféru celého sobotního odpoledne.
Živý Betlém
Již tradiční akce se uskutečnila jedno prosincové úterní
odpoledne. V tématu nás inspirovala letošní oslava 100 let

naší republiky. Diváky jsme tak pozvali do rodiny
Novákových, abychom společně prožili jejich Štědrý den
v roce 1918. Návštěvníci obdivovali celé vystoupení, živá
zvířata, kavárnu i komentovanou prohlídku školy. Opět se
nám potvrdilo, že vynaložit úsilí a secvičit divadlo s
koledami, napéci dobroty do kavárny, uvařit svařené víno,
vyzdobit školu se pro tu radost druhých lidí opravdu
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vyplatí. Děkujeme všem našim podporovatelům za
pódium, ohrady, zvířata a další nezištnou pomoc a hlavně
Vám všem, kteří jste k nám na Živý Betlém zavítali.
Poděkování
Děkujeme všem,kteří se podíleli na organizaci akce Živý
Betlém nebo přispěli sponzorskými dary:
MÚ Borohrádek, Ekofarma Bílý Mrak, Šachov, manželé
Vernerovi, Veliny, manželé Johanidesovi, Čermná nad
Orlicí, Farmička Nová Ves, manželé Vaničtí, Borohrádek,
AL lešení Hradec Králové, pánové Jakub Jindra, Jakub
Procházka, Jaroslav Kolařík, Přemysl Sedlák, Petr
Janoušek, Stanislav Kadrmas, Václav Musil.
Vánoční besídka
Čtvrtek 20. prosince byl posledním dnem školy před
vánočními prázdninami. A byl to den už skutečně
vánoční. Po svačině jsme se všichni sešli v tělocvičně, ve
které stál ozdobený stromeček, pod ním hromada dárků,
vedle byl svátečně prostřený stůl a na tácech vánoční
cukroví. Nejprve jsme si všichni zazpívali vánoční písně a
všechny známé koledy. Potom se ujali slova naši páťáci.
Ukázali nám velké množství vánočních zvyků.Viděli jsme
rozkrojení jablíčka, házení střevícem, odlévání olova,
předpovídání podle předmětu ukrytého pod hrníčkem,
předpověď počasí na jednotlivé měsíce roku 2019 podle
rozpuštěné soli na slupkách cibule ….Po zvycích přišlo na
řadu rozdávání dárků, opět v režii páťáků. Všichni měli
pod stromečkem alespoň jeden dárek, který je potěšil. Po
rozdávání si žáci s dárky pohráli a také ochutnali vánoční
cukroví. Domů jsme se všichni rozešli s tou pravou
vánoční náladou a s přáním těch nejkrásnějších svátků.
Borohrádku a Šachove, děkujeme!
Naprosto neuvěřitelný a opět rekordní je výsledek letošní
Tříkrálové sbírky v naší obci. Děkujeme všem, kteří
přispěli a také všem, kteří se do ulic vypravili. Chodit na
Tříkrálové sbírce jako král nebo jako doprovod skupinky
je naprosto unikátní zážitek. Potkáte tolik milých lidí a
zažijete tolik dobra, že vás to dobije jako akumulátor.
Lidé nás už očekávali a vítali ve svých domovech. S
radostí si vyslechli přání štěstí, zdraví a koledu malých
králů. Je vidět, že sbírka má v našem městě tradici. Malí
králové dostali spoustu sladkostí, dobrot a ovoce. Byla to
sice namáhavá, ale velmi dojemná sobota. Možná by vás
zajímalo pár věcí ze zákulisí sbírky. Jednotlivé kasičky se
objednávají s předstihem u rychnovské Charity, která
dodává i drobné dárky jako je cukr, kalendáříky a letáčky.
Před sbírkou putují pokladničky na městský úřad, kde je
pracovnice úřadu před svědky zapečetí a v sobotu je
dostanou skupinky králů. Každý dospělý doprovod má
svoji identifikační kartičku s číslem, aby se předešlo
výskytu falešných koledníků. Sbírka má vždy přesně
stanovené rozmezí, kdy králové vyráží koledovat. Letos to
bylo od 1. do 14. ledna 2019. Po návratu králů jsou
kasičky opět rozpečetěny na městském úřadě za
přítomnosti svědků a pracovnice úřadu společně se školní
ekonomkou spočítají výnos sbírky. Celý obnos peněz se v
hotovosti uloží na charitní účet. V Borohrádku a Šachově
byla letos vybrána ohromující částka 37.801,- Kč, je to
nejvíc v historii sbírky na území našeho města.
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Účel sbírky je každý rok trochu jiný a každá oblastní
charita má své priority. Farní charita Rychnov nad

Kněžnou plánuje obnovu Stacionáře sv. Františka v RK.
Jedná se o denní i týdenní stacionář, odlehčovací služby
pro seniory a lidi s mentálním i kombinovaným
postižením. Dále budou podpořeny rodiny v nouzi, rodiny
s více dětmi, a lidé žijící dlouhodobě na hranici chudoby
v našem regionu. Mezi další cíle patří i podpora
chráněných pracovních míst Sdružení Neratov, krytí
nákladů vzniklých při povodních a požárech a podpora
projektů v Indii v Bangalore.
Děkujeme všem, kteří přispěli – každá koruna pomáhá!
Církevní základní škola Borohrádek

Mateřská škola
„BETLÉMSKÝ PŘÍBĚH“
Dne 28. listopadu 2018 jsme se 2 autobusy rozjeli do
nedalekého Potštejna. Děti zde zhlédly „Betlémský
příběh“, který jim zahráli herci v krásných kostýmech

Ohřáli jsme se u teplého čaje a cukroví. Děti se vyfotily u
velkého vánočního stromu na nádvoří zámku. Dětem se
„Betlémský příběh“ moc líbil a na podobnou akci se
budeme těšit zase někdy příště.
Irena Klingerová
NÁVŠTĚVA ZŠ TGM
Nápadů, jak se pobavit a přitom se i něco naučit je mnoho.
Jeden takový byl připraven i pro naše předškoláky.
Tentokrát na sebe tento úkol vzaly starší děti ze ZŠ TGM
a chopily se jej opravdu zodpovědně. Tvoření pro radost,
procvičování prstů, jemné motoriky a trpělivosti, proběhlo
v ZŠ TGM 21. listopadu 2018. Předškoláci měli od dětí
připravenou vystřihovánku - "Kočičku". Milé přivítání od
paní učitelky a pěkně upravená třída se vším potřebným,
to děti nadchlo pro práci. Starší děti byly předškolákům
stále při ruce. Když potřebovali pomoci, nebo něco
přinést, hned se ochotně nabídly. Našich dětí bylo dost a
ve třídě to chvílemi vypadalo jako v mraveništi. Tvoření
se povedlo, a tak byl při loučení celý zástup dětí obohacen
o krásné papírové kočičky a zážitky z hezké spolupráce.
Jitka Stýblová
VÁNOČNÍ DEN
Čtvrtek 13. prosince byl v naší mateřské škole dnem
slavnostním. V každé třídě jsme si užili vánoční den
s nadílkou a tradičními zvyky. V poledne jsme si
pochutnali na slavnostním obědě a cukroví. Nejvíce se
však děti těšily na odpoledne, až přijdou rodiče,
sourozenci, prarodiče, aby se mohly pochlubit dárky,
které našly pod vánočním stromečkem. Pro své blízké si
také připravily krátké vystoupení. K příjemně prožitému
odpoledni přispělo i malé pohoštění, které připravili
návštěvě zaměstnanci školy.
Libuše Nágrová

Ze sportovních oddílů

TJ Lokomotiva Borohrádek srdečně zve
v sobotu 26. ledna 2019 od 20.oo hodin
do sokolovny Borohrádek na

10. SPORTOVNÍ PLES,
hraje hudební skupina STREYCI
vstupné 100 Kč
předprodej a rezervace vstupenek
Radek Sazima tel.č. 604 925 582
TJ Sokol Borohrádek – badmintonu
přímo v zámeckých komnatách. Viděli jsme Barunku,
babičku a dědu a jejich lidové tradice, zvyky a spolu
s andělem jsme se vydali na pouť za Ježíškem, pannou
Marií a Josefem. Nechyběli ani tři králové se svými dary.
V zámecké cukrárně pro nás bylo připraveno občerstvení.
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Oddíl badmintonu založený v roce 2016 úspěšně
pokračuje ve své činnosti i v roce 2018. Členská základna
zůstává až na drobné změny stejná a čítá 25 členů.
V letošním roce se nám podařilo uspořádat dva turnaje ve
čtyřhře mužů a čtyřhře smíšených dvojic v Sokolovně
města Borohrádek, a to 10.2.2018 a 8.12.2018. Vítězi
prvního turnaje v kategorii muži se stali Roman Kněžour a
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Karel Pírko a v kategorii smíšených dvojic to byla
Marcela Janečková a Jiří Bahník nejml. Druhý turnaj
proběhl dne 8.12.2018 a vítězi v kategorii mužů se stali
Roman Kněžour a Tomáš Sazima, na druhém místě se

umístili Karel Pírko ve dvojici s naším místostarostou
Judr. Josefem Moravcem a třetí příčku obsadila dvojice
Radek Sazima a Jakub Kněžour. V ženské kategorii se
přihlásily pouze čtyři hráčky, a proto se vítězkami staly
všechny závodnice. Děkuji hráčům za účast a maximální
nasazení v obou turnajích a těším se na další sportovní
zážitky v příštím roce. V současné době se scházíme
v sokolovně 2 x týdně v úterý od 19.30 hod a v pátek také
od 19.30 hod., případně si hráči zajišťují náhradní termíny
individuálně. Bohužel tyto pozdní časové termíny
způsobené vytížeností sokolovny a neochotou jiných
oddílů o změnu časů pro svoji činnost částečně snižují
účast jednotlivých hráčů, a proto se budu v příštím roce
zasazovat o přívětivější (časnější) možnost trénovaní.
Karel Uhnavý, předseda oddílu

I z mezinárodního turnaje se dovezla medaile
Jubilejního desátého ročníku Prague Wrestling Open
2018, který se konal v Praze ve sportovním areálu Otakara
Jandery, se zúčastnili i zápasníci z Borohrádku.
Na tento mezinárodní turnaj odcestovala dvojice
závodníků a to SEDLÁK Jakub startující ve váze 31 kg a
HLOUŠEK Dominik, který zápasil ve váze 35 kg.
V konkurenci 191 závodníků z 25 oddílů a ze 7 států se
Kuba umístil na krásném druhém místě, kdy zlatá medaile
mu unikla o ten pověstný chloupek. Dominik už takové
štěstí neměl a skončil na sedmém místě.
Dalším turnajem byl turnaj v Chrastavě, kam odcestuje
daleko početnější výprava.
Zápasníci dovezli kompletní sadu medailí
Do nově zrekonstruované haly v Chrastavě odcestovali
zápasníci z Borohrádku. Pan starosta města Chrastavy
Michael CANOV je v úvodním proslovu mile přivítal a
popřál všem sportovcům na Velké ceně Chrastavy hodně
sportovních úspěchů.
Na dvou žíněnkách sváděli své boje 134 závodníci z 12
oddílů. Borohrádecká výprava čítala deset závodníků.
S těchto deseti závodníků se získaly čtyři medaile. O ty
zlaté se postarali ve váze do 35 kg SEDLÁK Jakub a ve

TJ Sokol Borohrádek – oddíl líného tenisu
Vážení čtenáři,
dovolte mi za oddíl líného tenisu Vám popřát do roku
2019 zdraví, spokojenost a hodně životní energie.
V roce 2018 se naše řady rozrostly o 1 muže, nyní naše
členská základna čítá 9 členů. Ženská část oddílu má
vyhrazenou 1 hodinu v úterý a mužská 1 hodinu ve středu.
Jsme aktivní i v jiných sportovních činnostech mimo
oddíl, například v lednu 2018 jsme se na pozvání „Seniorů
ČR“ zúčastnili v Hradci Králové turnaje v bowlingu.
Členky oddílu byly opět úspěšné v soutěžních disciplínách
VI. ročníku seniorských her Královéhradeckého kraje v
Borohrádku a zde nasbíraly 1 první, 3 druhá a 2 třetí
místa. Paní Hajnová nás velmi dobře reprezentovala na
Mezinárodních sportovních hrách seniorů v Olomouci,
odkud přivezla bronzovou medaili.
Vyvrcholením roku je vždy „Silvestrovský turnaj“. V jeho
12. ročníku poměřilo své síly 10 smíšených dvojic. A i
když nás ti mladší porazili, neubralo nám to nic na našem
zapálení pro hru. Pozdravit nás přišel i starosta města pan
Martin Moravec a za městský úřad nám věnoval
sponzorské dary pro zúčastněné.
za oddíl: Eva Provazníková

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
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váze 28 kg HLOUŠEK Erik. Stříbrnou medaili vyzápasil
MLATEČEK Jakub ve váze 57 kg a kompletní sadu
medailí uzavřel ziskem bronzové medaile SEDLÁK Petr,
startující ve váze 22 kg. „Bramborovou“ medaili za čtvrté
místo získal HEMELÍK Tomáš. 5. místo obsadili HŮJA
Lukáš a HEMELÍK Vojtěch. Na šestém místě byli
KUŠNÍR Vilém a URBAN David. Poslední desátý
závodník DRAHOŠ Richard se umístil na sedmém místě.
V soutěži družstev se Borohrádek umístil na sedmém
místě. Trenéři doufali, že na příštím turnaji v Krásné Lípě
si družstvo polepší a z mikulášského turnaje doveze
nějaký pohár.
Polovina zápasníků dovezla medaili
Jedním z posledních turnajů, kterého se borohrádečtí
zápasníci v letošním roce zúčastnili a na který odjeli, byl
Mikulášský turnaj v Krásné Lípě.
Na tento turnaj odjela desetičlenná výprava z Borohrádku,
aby na dvou žíněnkách vybojovala svá utkání.
V konkurenci 97 závodníků z 12 oddílů si nevedli mladí
závodníci špatně a polovina z nich vybojovala medaili. O
tu nejcennější se postaral ve váze 35 kg HLOUŠEK
Dominik, který ve finále porazil oddílového kolegu
Jakuba SEDLÁKA, který tím pádem obsadil druhé místo.
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O další stříbro se postarali ve váze 25 kg KUŠNÍR Vilém
a ve váze 31 kg BÍLEK Jaroslav. Kompletní sadu medailí
uzavřel třetím místem ve váze 28 kg HLOUŠEK Erik.
Nepopulární čtvrté místo vyzápasil HEMELÍK Vojtěch ve
váze 31 kg. Jeho bratr Tomáš skončil ve stejné váze o
příčku hůř. Šesté místo obsadila LAŽOVÁ Nela. Devátý

byl HŮJA Lukáš a na desátém místě LAŽA Matyáš.
Všichni tři startovali ve váze 28 kg. V soutěži družstev
obsadili naši šesté místo a přivezli domů pohár.
Poslední sportovní akcí tohoto roku byl Vánoční turnaj
15. prosince v sokolovně v Borohrádku.
Na Vánočním turnaji dostal každý závodník dárek
Devět dní před Vánoci se konal v sokolovně již tradiční
Vánoční zápasnický turnaj. Do Borohrádku se sjelo na 40
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závodníků ze Sokolu Hradec Králové, Sokolu Rtyně
v Podkrkonoší a domácího oddílu, kteří na žíněnce
vybojovali svoje poslední letošní turnajová utkání.
Před zraky rodičů, nejbližších příbuzných a příznivců
zápasu se utkání nenesla v přátelském předvánočním
duchu, ale tvrdě se na žíněnce bojovalo. Ta pověstná
předvánoční atmosféra se odehrávala mimo žíněnku.
Již samotný začátek turnaje byl zahájen kulturním
vystoupením v podobě zahrání tří koled na trubku a
klarinet v podání bratří HEMELÍKŮ.
Pod „zápasnickým“ stromečkem bylo plno dárků, a tak po
každém utkání si závodníci mohli vybrat z dárků, které
pro ně pořadatelé připravili.
Pro závodníky bylo připraveno občerstvení v podobě
vánočního cukroví a rozličných pochutin. Pro diváky bylo
připraveno svařené víno.
O samotné výsledky na tomto turnaji ani tak nešlo, přesto
zápasníci bojovali o nejlepší umístění. Po skončení turnaje
dostali všichni závodníci perníkovou medaili a diplom.
V závěrečném ceremoniálu byli vyhlášeni nejlepší
zápasníci pro rok 2018. Tím se stali SEDLÁK Jakub a
HLOUŠEK Erik.
Na úplný závěr popřáli pořadatelé všem přítomným hezké
prožití vánočních svátků a hodně moc štěstí v roce 2019 a
poděkovali všem, kteří oddílu pomáhali v její činnosti.
Radek Hemelík
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Z redakce zpravodaje:
Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: zpravodaj@mestoborohradek.cz
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: mmachova@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje
redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 25. 2. 2019.
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