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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 20. 12. 2018
Rada města Borohrádek

Bere na vědomí
▪ Předložený zápis č. 1 z jednání komise životního
prostředí ze dne 14. 11. 2018.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku –
dřevěné vitríny Venkovská tržnice na stěně budovy čp.
43, Nádražní ulice, Borohrádek mezi Nad Orlicí, o.p.s. a
městem Borohrádek.
▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. IE-122005710/VB/05A mezi městem Borohrádek a
ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu: Borohrádek – VN3970 –
Oprava příp.
▪ Odpis nedobytných pohledávek v celkové výši
85.304 Kč.
▪ Plán inventur 2018 jako přílohu č. 1 ke směrnici
č. 3/2011 k provádění inventarizaci majetku a závazků
Města Borohrádek.
▪ Jmenování komisí pro inventarizaci 2018 jako přílohu
č. 2 ke směrnici č. 3/2011 k provádění inventarizaci
majetku a závazků Města Borohrádek.
▪ Uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem
Borohrádek a firmou ENVY Recycling, s.r.o., Zahradní
445/45, Liberec, IČO 28723121 na pronájem část pozemku
p. č. 987/12 v k. ú. Borohrádek o výměře 100 m2.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 01. 2019 do
31. 12. 2020. Nájemné je stanoveno ve výši 1.782,Kč/měsíc + DPH.
▪ Pachtovní smlouvu mezi městem Borohrádek a firmou
Eco-modus, s.r.o., Kroftova 2204/29, Brno,
provozovna 517 25 Čermná nad Orlicí, IČO 25939653 na
pronájem pozemků o celkové výměře 121.141 m2.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 01. 2019 do
31. 12. 2019 za nájemné ve výši 31.500 Kč/rok.
▪ Návrh nájemní smlouvy mezi městem Borohrádek
a panem xxx na pronájem bytu v čp. 323, ulice
Havlíčkova, Borohrádek. Nájemní smlouva se uzavírá na
dobu určitou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019, za nájemné
ve výši 3.500 Kč/měsíc.
▪ Dodatky ke smlouvám o sdružených službách dodávky
elektřiny č.18274739N03 na rok 2019 se společností
ENERGO LaR s.r.o., Rychnov nad Kněžnou,
IČ: 25253191
▪ Přiznání mimořádných odměn pro ředitelku ZŠ T. G.
Masaryka Mgr. Ivu Přibylovou a ředitelku MŠ
Borohrádek Mgr. Evu Musilovou ve výši uvedené
v příloze.
▪ Přijetí daru od obce Žďár nad Orlicí ve výši 8.000,- Kč
a Zdelov ve výši 10.000,- Kč
▪ Návrh nájemní smlouvy na pronájem mobilní
povodňové buňky na pozemku p.č. 819 v k.ú. Borohrádek.
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Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019 za nájemné a zálohy
v celkové výši 6.500,- Kč/měs.
▪ Dodatek č. 10 ke smlouvě o provozování ČOV a veřejné
kanalizační sítě města Borohrádek spol. Aqua Servis, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou, IČ: 60914076.
▪ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování poradenství
uzavřené dne 13. 10. 2009 se společností ESOP účetní a
daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ:
27549909.
▪ Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování poradenství
uzavřené dne 13. 10. 2009 se společností ESOP účetní a
daňová kancelář s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ:
27549909.
Výtah z usnesení rady ze dne 10. 01. 2019
Rada města Borohrádek
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění
▪ 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 12.000,Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Vodácký spolek CVAK Team
Borohrádek, Nerudova 140, Borohrádek 517 24 IČO:
04605781 na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na
celoroční činnost. Celková částka dotace činí 40.000,Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Darovací smlouvy pro Centrum Orion,z.s.,
Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
68246901 na poskytování služeb -sociální služby
Centrum denních služeb na rok 2018 pro občana Petra
Holuba ve výši 8.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
▪ 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 dotaci z rozpočtu města
Borohrádek na celoroční činnost. Celková částka
dotace činí 35.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Borohrádek pro Myslivecký spolek Borohrádek,
Nádražní 43, Borohrádek 517 24 IČO: 48612162 na
dotaci z rozpočtu města Borohrádek na celoroční
činnost. Celková částka dotace činí 30.000,- Kč a
pověřuje starostu podpisem.
▪ Rozpočet 2019 Základní školy T. G. Masaryka
Borohrádek, příspěvková organizace (dle přílohy).
Neinvestiční příspěvek na provoz na rok 2019 byl
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schválen ve výši 1.650.000,- Kč a investiční příspěvek
na nákup pečících trub do školní jídelny ve výši
80.000,- Kč a účelový neinvestiční příspěvek na nákup
nábytku do tříd školy ve výši 200 000 Kč. Tyto závazné
ukazatele byly schváleny v Rozpočtu města
Borohrádek 2019 na jednání Zastupitelstva města
Borohrádek dne 17.12.2018 č.j.: 973/2018/MUBK.
▪ Rozpočet 2019 Mateřské školy Borohrádek,
příspěvková organizace (dle přílohy). Příspěvek na
provoz na rok 2019 byl schválen ve výši 700.000,- Kč,
účelový neinvestiční příspěvek na opravu kuchyňky
v 1. patře budovy MŠ ve výši 150 000 Kč, účelový
neinvestiční příspěvek na výměnu stolů a židlí,
podlahových krytin, malování ve 3 třídách ve výši
270.000,- Kč. Tyto závazné ukazatele byly schváleny
v Rozpočtu města Borohrádek 2019 na jednání
Zastupitelstva města Borohrádek dne 17.12.2018 č.j.:
973/2018/MUBK.
▪ Předložený návrh platového výměru ředitelce ZŠ
TGM Borohrádek platný od 01. 01. 2019.
▪ Předložený návrh platového výměru ředitelce
Mateřské školy Borohrádek platný od 01. 01. 2019.
▪ Vymezení definiční čáry nových ulic – Platanová,
Javorová a úpravu definiční čáry ulice Tylova.
▪ Zaměření hranice lesního pozemku p.č. 585/1 a
pozemku p.č. 585/6 - ostatní plocha v k.ú. Borohrádek
v ulici Jiřího z Poděbrad u bytových domů čp. 532-534.
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 8,8x7,5 m.
Výtah z usnesení rady ze dne 24. 01. 2019
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Cenovou nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní
1972, 760 01 Zlín na zhotovení profesionálních
leteckých fotografií města.
▪ Zápis z 2. jednání kulturní komise ze dne 14. 01. 2019.
▪ Plán odborné přípravy Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Borohrádek na rok 2019.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Záměr pronájmu pozemku p. č. 204/3 trvalý travní
porost o celkové výměře 10.947 m2 a p. č. 205/2-orná
půda, o výměře 2 189 m2.
▪ Žádost o schválení početního stavu Jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Borohrádek k zajištění
akceschopnosti na rok 2019 v počtu 19 hasičů, včetně
jejich funkčního zařazení v jednotce dle předložené
přílohy.
▪ Dodatek ke smlouvě č. 15-1190-0490 se společností
VIDOCQ v předloženém znění s platností
od 01. 02. 2019 a pověřuje starostu jeho podpisem.
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▪ Nákup 12 ks zásahových přileb včetně integrované
svítilny v souladu s nejvýhodnější předloženou
nabídkou firmy Požární bezpečnost s.r.o., Královský
vršek 3545/42, 586 01 Jihlava IČ: 27660940, za
nabídkovou cenu 129.388,- Kč s DPH.
▪ Nabídku firmy ENVICONS s.r.o., Pardubice na
zpracování studie proveditelnosti „Revitalizace starého
písníku v k.ú. Borohrádek“ za cenu 110.550,-Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
▪ Nabídku firmy PROJEKCE CZ s.r.o, Tovární 290,
Chrudim, IČ: 27558860, na vypracování projektové
dokumentace „Demolice objektů ŽPSV Borohrádek“
na vypracování položkového rozpočtu demoličních
prací a administraci výběrového řízení za cenu 74.700,Kč bez DPH.
▪ Nabídku společnosti STILMAT s.r.o., Žamberk, IČ:
48170496 na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci sportovního areálu ZŠ T. G. Masaryka
Borohrádek. Povrchová úprava víceúčelového hřiště
bude v provedení tartan a polyuretan.
▪ Aktualizaci přílohy „Rozpis“ určující provádění zimní
údržby v souladu s Nařízením rady města Borohrádek
č. 1/2009 k provádění zimní údržby.
▪ Nejvýhodnější předloženou nabídku firmy Skanska
a.s., IČ: 26271303, na rekonstrukci chodníku podél
silnice I/36 v ulici 5. května, Borohrádek a předloženou
smlouvu o dílo v ceně díla 593.505,40 Kč bez DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Zamítá
▪ Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet.“
▪ Žádost o vydání potvrzení Společnosti REMA AOS,
a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČO:04675
pro podporu splnění zákonných podmínek pro udělení
autorizace k podnikání v oblasti zajišťování zpětného
odběru a využití odpadů.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 13. 02. 2019
Bere na vědomí
▪ Žádost na snížení nájmu v restauraci „U Medvěda“.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindřich Vašíček,
Radek Hemelík, Luděk Vejr.
▪ Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci sportovního
areálu Základní školy T. G. Masaryka, Borohrádek.
▪ Odstranění trafostanice RK_0469 u bývalých objektů
statku v Borohrádku.
Souhlasí
▪ S vypracováním regulačního plánu pro území „Pod
Pilou.
Nesouhlasí
▪ S původním řešením podjezdné výšky mostu 4,20 m
na silnici I/36 - Borohrádek a to z důvodů opakovaného
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nesouhlasu místních obyvatel k zvýšení nivelety
železniční trati a z obav ze zvýšeného průjezdu těžké
nákladní dopravy. ZM Borohrádek mění svůj požadavek
na podjezdnou výšku tohoto mostu na 3,50 m.
Postupuje k vyřízení
▪ Radě města žádost na snížení nájmu v restauraci „U
Medvěda“ s doporučením zachovat stávající smluvní
vztah a nájem nesnižovat.
Výtah z usnesení rady ze dne 14. 02. 2019
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
▪ Zápis z jednání školské komise ze dne 07. 02. 2019.
Schvaluje
▪ Program jednání v předloženém znění.
▪ Předloženou cenovou nabídku CBS Nakladatelství
s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín na zhotovení
profesionálních leteckých fotografií města Borohrádek.
▪ Pokácení stromů 1 až 5 – lípa velkolistá v cenové
nabídce 7.000,- Kč Ing. Ondřejem Matějkou a stromů 6
- jasan ztepilý, 7, 8 a 10 – topol černý a 9 – lípa
malolistá dle nabídky Michala Lifky.
▪ Záměr pronájmu pozemků p.č. 666/4 – ostatní plocha
o výměře 355 m² a p.č. 666/21 – ostatní plocha o
výměře 666/21 o výměře 106 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu částí pozemků: p.č. 557/2 – trvalý
travní porost o výměře 30 m² , p.č. 557/4 – trvalý travní
porost o výměře 86 m² a p.č. 557/5 – trvalý travní
porost o výměře 14 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu pozemku p.č. 568/22 – zahrada o
výměře 312 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 646/1 – ostatní
plocha o výměře 95 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu pozemků p.č. 453/8 – trvalý travní
porost o výměře 538 m² , st. 1003 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 5 m² a p.č. st. 1004 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 8 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 480/26 – ostatní
plocha o výměře 100 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 480/3 – ostatní
plocha o výměře 250 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú.
Borohrádek a k.ú. Šachov u Borohrádku podle seznamu
uvedeném v důvodové zprávě.
▪ Záměr pronájmu části pozemku p.č. 480/3 – ostatní
plocha o výměře 266 m² v k.ú. Borohrádek.
▪ Dodatek č. 23 Smlouvy č. 2/2004 na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady zhotovitelem
ODEKO s.r.o., Smetanova 395, Týniště nad Orlicí, IČ:
62062760 a pověřuje starostu podpisem.
▪ Návrh města Kostelec nad Orlicí na uzavření
veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků
patřících k projednání městu Borohrádek za podmínek
obsažených
v návrhu
smlouvy
a
pověřuje
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starostu dalším jednáním směřujícím k uzavření této
smlouvy.
▪ Směrnici o provozování městského kamerového
systému, včetně příslušných příloh.
▪ Dodatek ke smlouvě o poskytnutí programového
vybavení – Internetový portál, se společností ANTEE
s.r.o. z důvodu rozšíření funkčnosti IPO v souvislosti s
provozováním webové kamery, platným od 15. 02.
2019 a pověřuje starostu jeho podpisem.
▪ Rozpočtové opatření č. 2 ve výši 394.200,- Kč úprava
příjmů a výdajů.
▪ Nabídku Mgr. Jaroslava Špajse, IČ: 04179676, na
zpracování žádosti o dotace „Sportovní areál ZŠ“,
včetně případného managementu realizace projektu a
administrace výběrového řízení.
▪ Nabídku Jiřího Baláše, revize a montáže el. zařízení a
hromosvodů, Dolní Roveň 312, IČ: 01242814, na
výměnu osvětlovacích těles v mateřské škole v třídách, šatnách a společných prostorách, včetně
rekonstrukce elektroinstalace v kuchyňce.
Zamítá
▪ Žádost o snížení nájmu v restauraci „U Medvěda“.
Ostatní připomínky uvedené v žádosti budou
postoupeny k projednání komisím rady města.
Pověřuje
Starostu:
- jednáním s městem Kostelec nad Orlicí směřujícím
k uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání
přestupků patřících k projednání městu Borohrádek.
Tajemníka:
- podáním oficiální žádosti k rukám starosty města
Týniště nad Orlicí o možnosti navázání spolupráce města
Borohrádek s Městskou policií Týniště nad Orlicí.
Předsedu stavební komise:
- prověřením a návrhem možnosti řešení opravy dožilé
fasády budovy pošty (s ohledem na členitý ráz budovy a
schválený rozpočet města Borohrádek),
- prověřením a návrhem řešení (polohu, šíři, umístění)
rekonstrukce chodníku mezi tenisovými kurty a restaurací
Sport včetně instalace nového veřejného osvětlení.
Předsedu sportovní komise:
- prověřením stavu podlahové krytiny na hlavním sálu
v budově sokolovny a zajištěním konzultace s odbornou
firmou. Předložit RM návrh možného opravného opatření
včetně finančního rámce a prověření cen vyčištění,
renovace současné parketové krytiny a možnosti a ceny
vybudování a pokládky nové podlahové krytiny,
- prověřením připomínky nájemce restaurace U Medvěda,
pana Ivo Nedvídka (dle dopisu adresovanému členům
ZM) o znemožnění vstupu návštěvníkům sokolovny do
restaurace.
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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Zimní čas pomalu končí a my
již vyhlížíme jaro plné
slunečních
dnů,
teplých
paprsků, které nás zahřejí
nejenom po těle, ale i na duši…
V minulém vydání tohoto
periodika jsem Vás informoval
mimo jiné i o tom, že na
prosincovém
jednání
Zastupitelstva
města,
byl
schválen
rozpočet
města
Borohrádek pro rok 2019.
Město tak nebude po dlouhých
letech fungovat první měsíce nového roku v úsporném,
omezeném režimu rozpočtového provizoria. Od tohoto
kroku jsme si jako zastupitelé, zástupci města slibovali, že
umožní delší časový rámec na investice, rekonstrukce a
opravy, které se pro letošní rok naplánovaly a schválily.
Není jich málo a již opravdu započaly. Pokud jste četli
minulé číslo městského Zpravodaje, věřím, že zde
rozepsaný rozpočet na straně výdajů je toho důkazem. Již
nyní Vás proto prosím, vážení spoluobčané, o shovívavost
a pochopení při omezeních, které v rámci stavebních
činností mohou nastat. Všem nám jde o společný cíl, mít
naše město zase o trochu hezčí, lepší a funkční…
- První větší stavební činností, která odstartovala v úterý
19. února je pokračování
první etapy rekonstrukce
chodníku v Nádražní ulici
směrem k železniční stanici.
Ta započala na sklonku roku
2018, kdy byl vystavěn nový
navazující
chodník
do
Čechovy ulice.
Pokračování
stavebních
činností nyní nastalo na
protější
straně
ulice

kácení vzrostlých lip, které tento chodník svým
kořenovým systémem za roky růstu výrazně deformovaly.
Jsem si vědom, že kácení stromů vždy provázejí emoce,
ale v tomto případu jde opravdu zejména o stromy
nemocné a nebezpečné. Jedná se většinou o stromy

výrazně nebo silně poškozené, napadené houbovými
infekcemi, proschlé, nebo s rozsáhlými dutinami,
poškozenými náběhy a kořenovým systémem. Po fázi
nepopulárního kácení budou provedeny úpravy stávající
zeleně, za účelem zajištění co nejlepšího zdravotního
stavu, vitality, vzhledu a provozní bezpečnosti. Následně
dojde k vysázení nových stromů a obnově stromořadí.
Další velkou nejbližší připravovanou stavební akcí, která
bude odstartována počátkem měsíce března, je
rekonstrukce dožilého chodníku v ulici 5. května pod
Církevní základní školou. Tato oprava chodníku bude
spojena i s výstavbou nové opěrné zdi vzhledem
k okolnímu svažitému terénu.
- Ve třetím měsíci budou zahájeny v Mateřské škole
Borohrádek postupné výměny nevyhovujících svítidel ve
všech třech odděleních včetně šaten a části chodeb MŠ.
Malování tříd, výměny stolů a židlí a oprava kuchyňky
v 1. patře včetně nové elektroinstalace jsou naplánovány
na období letních prázdnin.
- V měsíci lednu byla instalována na borohrádeckém
náměstí webová kamera. Na záběry z tohoto zařízení se
můžete podívat non stop na webových stránkách města
Borohrádek - www.mestoborohradek.cz v odkazu webová
kamera.

opravami chodníku od rodinného
domu č. p. 474 po kontejnery na
tříděný odpad.
Již v těchto dnech připravujeme
také podrobný rozpočet a plán
rekonstrukce i pro druhou etapu,
která by navázala na první a
pokračovala by až za autobusovou
zastávku u železniční stanice. Součástí celé této stavební
akce bude i revitalizace zeleně. Ta s sebou nese i potřebu
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Další záznamové kamery byly umístěny i u městského
úřadu a u mateřské školy. Připravujeme instalace i dalších
podobných zařízení, a to například u víceúčelového
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sportovního hřiště nebo v areálu bývalé betonárny.
Nechceme nikoho „šmírovat“, nechceme nikoho
kontrolovat, nechceme nikoho omezovat na osobní
svobodě. Chceme tento nástroj použít pouze v případě
potřeby důkazního materiálu, pokud budou zjištěny škody
na majetku města. Bohužel vandalství a škodní události se
dějí, a nás to nutí podobné ochranné kroky činit.
- V úterý 15. ledna 2019 navštívil Borohrádek hejtman
Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán s doprovodem.
Svoji návštěvu zahájil na městském úřadě, kde jsme

společně projednávali mimo jiné i otázky plánovaných
dopravních staveb, které určitě ovlivní život občanů
Borohrádku. Jednalo se především o připravovaném
zdvoukolejnění železniční trati a probíhajícím jednání
města Borohrádek o stanovení výjimky pro průjezdnou
výšku železničního viaduktu na 3,50 m. Dále také o
obchvatu města ve vazbě na změnu vymezení koridoru
stavby: „I/36 Holice – Čestice“ v Zásadách územního
rozvoje (ZUR) Královéhradeckého kraje, ke kterému
zastupitelé města vyslovili podporu. Jedná se o řešení
severozápadní varianty, která je více oddálena od města.
Pan hejtman se zajímal i o plánované investiční akce ve
městě a přislíbil svoji účast na VII. ročníku Sportovních
her seniorů Královéhradeckého kraje, které bude město

Borohrádek spolupořádat ve čtvrtek 13. června 2019.
Následně pan hejtman s doprovodem navštívil Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Borohrádek. Prohlédl si
svépomocí zrekonstruované prostory hasičárny, požární
techniku a ostatní technické vybavení. Mimořádný zájem
u něho vzbudil výsledek opravy Tatry 815, kterou dostala
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jednotka
bezúplatným
převodem
od
HZS
Královéhradeckého kraje a na jejíž rekonstrukci
odpracovali členové jednotky bezmála 4700 hodin.
Po vřelé diskuzi s přítomnými členy jednotky odjel pan
hejtman navštívit Domov důchodců Borohrádek. Zde se
setkal s ředitelem DD Mgr. Jindřichem Vašíčkem,
prohlédl si celé zařízení a prezentoval zájem
Královéhradeckého kraje rozšířit toto zařízení o 24 lůžek
výstavbou tří domků.
- V pondělí 21. ledna se uskutečnila toliko očekávaná
pracovní schůzka v kanceláři poslance, místopředsedy
Hospodářského výboru PSP ČR a předsedy podvýboru
pro dopravu u pana Ing. Martina Kolovratníka. Jak jsem
již avizoval v minulém čísle Zpravodaje, šlo o schůzku na
téma budoucí stavby železničního viaduktu v Borohrádku
v rámci
připravovaného
zdvoukolejnění.
Město
Borohrádek dlouhodobě bojuje za změnu technického
řešení, které by při udělení výjimky od Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD) znamenalo snížení průjezdné výšky
železničního mostu z plánovaných 4,80 m (4,20 m) na
požadovaných 3,50 m. Schůzky se zúčastnili mimo pana
poslance i pan Ing. Radek Mátl – ředitel úseku výstavby
ŘSD ČR, zástupce investora stavby (SŽDC) – Ing. Lenka
Szabóová, zástupce projekční společnosti (SUDOP Praha
a.s.) – Ing. Miroslav Krsek. Podpořit nás přijeli i starosta
Velin – Petr Krejcar a starosta Holic – Mgr. Ondřej
Výborný. Za naše město jsem byl přítomen já s panem
místostarostou - JUDr. Josefem Moravcem. Společně
jsme zde vyslovili reálné hrozby, obavy a trvalý odpor
občanů města Borohrádek k projektovanému zvýšení
nivelity kolejí (při variantě 4,80m by se jednalo téměř o
1,6 m) a z obav ze zahlcení města těžkou nákladní
dopravou. Po živé a věcné diskuzi jsme byli vyzváni
zástupcem investora stavby projednat náš návrh na změnu
technického řešení (viadukt s průjezdnou výškou 3,50 m)
na platformě zastupitelstva města (ZM). A tak se i stalo.
Bez odkladu bylo svoláno jednání zastupitelstva města a
zde bylo přijato jednohlasně usnesení, kde ZM nesouhlasí
z navrhovaným technickým řešením viaduktu s výškou
4,80m ani 4,20 m (v důvodové zprávě byly popsány
relevantní důvody) a požaduje změnu v průjezdné výšce
mostu na 3,50 m. Výpis tohoto usnesení již byl odeslán
zástupcům investora stavby a bude součástí žádosti o
výjimku u ŘSD Praha.
- Na třetím jednání Zastupitelstva města Borohrádek,
které se uskutečnilo 13. 2., schválili zastupitelé města i
souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci
stávajícího venkovního sportoviště u ZŠ T. G. Masaryka
Borohrádek.
O dotaci jsme zažádali u Ministerstva pro místní rozvoj.
Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce. V případě
schválení dotace by se dožívající sportoviště dočkalo
velkých změn. Povrch prašného škvárovohliněného
běžeckého oválu v délce 200m by byl nahrazen moderním
materiálem tartanem. Vznikly by nově i 4 běžecké dráhy
(o délce 110 m) na sprinterské disciplíny. Revitalizován
by byl i sektor na skok daleký. Výraznou proměnou by
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prošlo i asfaltové hřiště. Po odfrézování asfaltu, položení
nových konstrukčních vrstev by se hřiště rozšířilo na
rozměr 32m x 24m. To by umožnilo trvale nalajnovat a
vyznačit napříč i dvě hřiště rozměrů volejbalového hřiště.
Finální povrch tohoto sportoviště by byl z polyuretanu.
Hřiště by bylo víceúčelové (např. pro fotbal, házenou,
basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, přehazovanou,
florbal…) a nabízelo by široké možnosti využití jak pro
školní tělesnou výuku, tak pro školní družinu,
volnočasové kroužky, turnaje či sportování veřejnosti.
V projektu je počítáno i s dalšími prvky, jako je například
výměna nevyhovujících obrub, výstavba přístupových
chodníků, nový odvodňovací systém všech sportovišť,
instalace nového pítka či zabudování nových fotbalových
branek včetně ochranných sítí na travnaté hřiště uprostřed
běžeckého oválu. Jsme tak ve velkém očekávaní, zda náš
projekt bude úspěšný, a my se tak budeme moci vrhnout
do výběrového řízení na dodavatele této velké sportovní
stavby.

- predikce vývoje, interpretace výsledků z měření,
- budou formulována východiska pro návrhovou část
studie.

- V lokalitě starý písník Borohrádek již probíhají
objednané práce na zpracování studie proveditelnosti
revitalizace tohoto území.

V České republice získáváme naprostou většinu vody ze
srážek a problematika hydrologicky kolísavého vodního
režimu krajiny zde
ukazuje obě své tváře.
Povodně
představují
zejména v posledních
letech největší přímé
nebezpečí
mezi
ostatními přírodními
jevy. Důsledky sucha,
které jsme již pocítili
ve
srážkově
podnormálních letech,
se
budou
pravděpodobně
prohlubovat.
Při
globálním oteplování
bude nedostatek vody
jedním
z největších
problémů
naší
republiky.
Je
tak
nejvyšší čas zaměřit
svoji pozornost na vodohospodářské projekty v krajině,
které mohou významně přispět k optimalizaci jejího
vodního režimu. Vyvážený a integrovaný přístup k péči
o vodu v krajině může oba dva extrémy do značné míry
eliminovat. Studii „Revitalizace starého písníku v k.ú.
Borohrádek“ zpracovává společnost ENVICONS s. r. o.
Pardubice.

V posledních letech se zde bohužel projevil významný
deficit vody v krajině formou razantního zaklesnutí
hladiny v kvartérní zvodni. Na tuto skutečnost bude
reagovat studie, jejímiž hlavními účely jsou objektivní
analýza současného stavu, predikce dalšího vývoje a
návrh opatření pro zlepšení udržitelnosti vodních
ekosystémů. Studie bude obsahovat analytickou a
návrhovou část.
Analytická část
- vymezení zájmového území s ohledem na hydrologické
souvislosti,
- pořízení mapových a datových podkladů (monitorovací
vrty v okolí),
- geodetické podklady (výškopis, polohopis, digitální
model),
- geologicko-pedologické poměry, hydrogeologické
poměry formou průzkumu (sond),
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Návrhová část
- textová část,
- výkresová část, situace, vzorové řezy,
- projednání s objednatelem a AOPK ČR (administrátor
OPŽP),
- návrh dalšího postupu pokračování projektu,
harmonogram.
Voda představuje nejrozšířenější látku na zemi a zároveň
naprosto nezbytnou podmínku života. Tato jednoduchá
chemická sloučenina vznikla v procesu utváření Země
a zdá se, že od té doby je jí na naší planetě víceméně
konstantní množství. Je však nerovnoměrně rozložena.
Přes 97% veškeré vody je ve světových oceánech a slaná
voda je pro člověka téměř nepoužitelná. Lidstvo se tedy
musí spokojit se zbývajícími 3%, a to mu dělá
v posledních tisíciletích stále větší problémy.

- Na závěr mého dnešního příspěvku přijměte prosím
pozvání na ples města Borohrádek, který se uskuteční
v místní sokolovně v pátek 22. 3. od 20.00 hodin. K tanci
a poslechu zahraje skupina Antree. Bude připraven i
zajímavý doprovodný program a bohatá tombola. Těšíme
se na Vaši účast.
Přeji Vám všem krásné dny plné slunečního svitu…
Váš starosta, Mgr. Martin Moravec
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Informační servis městského úřadu
Finanční úřad informuje
Daně z příjmu fyzických osob
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní
pracoviště v Rychnově nad Kněžnou oznamuje, že
bude vybírat daňová přiznání daně z příjmů fyzických
osob na Městském úřadu v Borohrádku dne:
Středa 27. 03. 2019
8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17. 00 hodin
Ing. Roman Petr, ředitel sekce územního pracoviště

Informace k placení místních poplatků
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2019 zůstává 550 Kč za poplatníka (tj.
fyzická osoba s trvalým pobytem v Borohrádku a
Šachově) a 550 Kč pro fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví objekt určený k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná
osoba.
Poplatek je splatný 30. června 2019.
Úhradu poplatku je možné provádět hotově, platební
kartou
v
pokladně města Borohrádek nebo
bezhotovostním převodem na účet města Borohrádek č.ú.
1118159329/0800 s přiděleným variabilním symbolem.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
v Borohrádku a Šachově. Poplatku podléhají psi starší 3
měsíců.
Sazba poplatku zůstává ve stejné výši jako v roce 2018.
Za psa drženého mimo bytový dům
200 Kč
Za druhého a každého dalšího psa drženého mimo bytový
dům
300 Kč
Za psa drženého v bytovém domě
400 Kč
Za druhého a každého dalšího psa drženého v bytovém
domě
500 Kč
Za psa, drženého mimo bytový dům, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100 Kč
Za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
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Za psa drženého v bytovém domě, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
Za druhého a každého dalšího psa drženého v bytovém
domě, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu
300 Kč
Poplatek je splatný 30. června 2019.
Úhradu poplatku je možné provádět hotově, platební
kartou
v
pokladně města Borohrádek nebo
bezhotovostním převodem na účet města Borohrádek č.ú.
1118159329/0800 s přiděleným variabilním symbolem.
Bližší informace vám podá pí. Machová Marie,
ekonomický odbor, tel. 777 910 016, e-mail
kultura@mestoborohradek.cz
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Jak správně třídit papír?
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou.
Množství, které se ve světě ročně zrecykluje, se
počítá na miliony tun. Každá česká domácnost
vytřídí ročně skoro 46 kilogramů papíru – zhruba
90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění a
recyklaci papíru zachráníme ročně statisíce
vzrostlých stromů.
5 až 7 – to je maximální počet recyklačních cyklů
papíru. Opakovanou recyklací se totiž celulózová
vlákna, z nichž je papír tvořen, lámou a postupně
zkracují.
Samotná recyklace papíru je velmi
jednoduchá. Ale vezměme to od začátku.
Z modrých kontejnerů se
vytříděný papír sváží na
dotřiďovací linky, kde se
zbavuje nečistot, třídí se
podle druhů, následně
slisuje do balíků a odváží
do papíren. Papírny si
vybírají sběrový papír podle toho, jaký papír se z něj
následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek je
možné sběrový papír vytřídit až na 23 různých druhů.
Sběrový papír se třídí v několika fázích. Nejprve se
ručně vyberou ze směsi papíru velké lepenkové
krabice, které se následně slisují do velkých balíků.
Poté se směs papíru pomocí dopravníku přesune do
třídící kabiny. V ní se papír třídí na noviny, časopisy,
případně menší lepenkové obaly a zbylý papír. Každý
druh se lisuje zvlášť a každý míří k jiným
zpracovatelům podle jejich požadavků. Papír, pro který
není v ČR zpracování, se vyváží k recyklaci do
zahraničí, nejčastěji do Německa, Rakouska, Polska
nebo Slovenska. Některé speciální druhy papíru se
naopak do ČR dováží.
Nejčastější způsob recyklace je výroba nového papíru
v papírnách. Papírenská vlákna se získají ze starého
papíru jeho rozvlákněním ve vodní lázni. Je to vlastně
mixování papíru v nádobě s vodou do té doby, než se
papír rozpadne na vlákna a další součásti.
Rozvlákňovač je první místo, kde se z papíru oddělí
nežádoucí příměsi, jako jsou lepicí pásky, laminované
obálky a podobně. Vlákno se odsává z rozvlákňovače i
s vodou a následuje další proces čištění na třídičích.
Tam se odstraní ještě kancelářské sponky a drobné
nečistoty. Takto vyčištěná směs vody a se následně
nanese na papírenský stroj a na něm se vyrobí nový
papír.
Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný papír (např.
sešity, archivní boxy, šanony, toaletní papír), tak papír
jen s určitým podílem recyklátu. Každá papírna má svůj
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výrobní program a zaměřuje se jen na některé druhy
papíru. S trochou nadsázky je možné říci, že každý
papír, který si koupíte, obsahuje určitý podíl vláken ze
sběrového papíru.
Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, a proto
se používá i pro výrobu tepelných izolací. Jedná se o
izolace, které se aplikují jako foukaná tepelná izolace
do dutin, jako jsou stropy a podlahy. Také je možné ji
aplikovat ve formě nástřiku nebo se lisují do tepelně
izolačních desek. Vlákno pro výrobu izolací se ze
starého papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv ve
vodní lázni, ale za sucha. Existuje i metoda výroby
tepelných izolací, ve kterých se kombinuje vlákno
z papíru a drcený pěnový polystyren. Papírenské
vlákno má využití i ve stavebnictví, v některých zemích
se přidává do asfaltových směsí, kterými se pokrývají
vozovky. Takto upravený asfalt prý déle vydrží.
DO MODRÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ

DO MODRÉHO
KONTEJNERU NEPATŘÍ



časopisy, noviny, sešity,
knihy bez pevné vazby
papírové obaly, krabice,
vše z lepenky
obálky s fóliovými
okénky





papír s kancelářskými
sponkami





bublinkové obálky pouze
bez plastového vnitřku









celé svazky knih
s pevnou vazbou
uhlový, mastný nebo
znečištěný papír
mokré papírové
kapesníky, ručníky
rulička od toaletního
papíru, plato od vajíček
dětské pleny

/MÚ/
Knihovna - knižní novinky
Riordan Rick - Magnus Chasse - Loď mrtvých
Constantine Robin - Léto, kdy jsme se potkali.....
Pospíšilová Zuzana – Hasičské pohádky
Strnadová Iva, Černá Marie - Dyslexie , texty a hry pro
děti s dyslexií
Hakan Nesser - Případ G
Vlastimil Vondruška - Duch znojemských katakomb
Fieldingová Joy - Špatná dcera
Loubire Sophie - Chlapec s kamínky
Rouda Kaira - Nejúžasnější den
Weaver Tim - Hon na mrtvého
Hammesfahr Petra – Hříšnice
Mary Higgins Clark - Přede mnou se neschováš
Geislerová Ester - Terapie sdílením
Dvořáková Petra - Julie mezi slovy
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
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Zavádí zálohy na vodné a stočné
Z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné na
pravidelné měsíční částky zavádíme placení záloh na
vodné. Tato změna se týká jen tzv. maloodběrů (tj.
domácností a firem s malým odběrem vody), zálohy se
nedotknou velkoodběratelů, kteří mají již nyní nastaveno
pravidelné měsíční vyúčtování. Zálohy bude možné platit
buď trvalým příkazem z účtu nebo prostřednictvím
sdruženého poštovního inkasa SIPO.
V této souvislosti upozorňujeme naše odběratele na
skutečnost, že v období 2020 – 2024 dojde postupně
v jednotlivých lokalitách ke snižování odečtů až na 1x
ročně. Kdo nebude mít sjednán režim zálohových plateb,
bude muset počítat s jednorázovou finanční zátěží.
S ohledem na možnost zálohových plateb nebudeme
v případě dlužných částek přistupovat na režim
splátkových kalendářů.
Současně s umožněním zálohových plateb probíhá
aktualizace odběratelských smluv z důvodu splnění
nových legislativních požadavků daných novelou
č. 275/2013 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích.
V průběhu měsíců března a dubna můžete očekávat, že
Vás navštíví zaměstnanec AQUA SERVISU, aby Vám
pomohl s vyplněním údajů, které jsou potřebné pro
provedení změn.
Jestli máte zájem o sjednání zálohových plateb, nemusíte
čekat na návštěvu našeho zaměstnance, ale můžete
navštívit webové stránky společnosti AQUA SERVIS
www.aquark.cz. Pod záložkou ZÁLOHY PLATEB
najdete bližší informace a oba formuláře, jak pro
přistoupení k platbě záloh, tak pro změnu stávající
smlouvy. Formuláře bude možné vyzvednout a vyplněné
odevzdat i na úřadu města.
Pro další informace či schůzku můžete volat na tel.:
494 539 111 nebo na tel. 702 226 422, případně napsat na
e-mail: zalohy@aquark.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek
8.oo – 12.oo hodin
23.03. MUDr. Handl Jindřich
494 531 955
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
24.03. MDDr. Havlíček Ondřej
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí.
30.03. MUDr. Hlavsová Lenka.
494 323 958
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
31.03. MUDr. Hrbáčová Iva
494 532 330
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
06.04. MUDr. Kašparová Dagmar
Voříškova 169, Vamberk

602 514 715

07.04. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno

494 621 665

13.04. MUDr. Malátková Ludmila
494 515 696
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
14.04. MDDr. Matějková Denisa
734 324 600
Záhumenská 445, České Meziříčí
19.04. MUDr. Pokorná Věra
494 667 628
Jana Pitry 448, Opočno
20.04. MDDr. Motyčka Martin
775 224 093
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
21.04. MUDr. Netvichová Eva
K.Michla 942, Dobruška

494 623 775

22.04. MDDr. Petrák Tomáš
721 200 244
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
27.04. MUDr. Plšková Ivona
494 534 841
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou

28.04. MUDr. Podolská Jana
494 371 783
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
01.05. MUDr. Pokorná Jaroslava
494 515 697
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
04.05. MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

05.05. MUDr. Přibylová Marta
494 322 706
Komenského 209, Častolovice

Sběrné místo komunálního odpadu
v bývalém areálu ŽPSV
Využít jej mohou občané Borohrádku a místní části
Šachov, kteří se dostaví v provozní době a prokáží
se EVIDENČNÍ KARTOU (lze získat v podatelně
městského úřadu).
od 1. března otevřeno:
Středa 15 – 17 hodin
Sobota 8 - 12 hodin
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08.05. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17

494 598 205

11.05. MUDr. Skřičková Zdena
494 515 695
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
12.05. MUDr. Stejskalová Věra
494 381 263
zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek
18.05. MUDr. Sudová Simona
494 371 031
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
19.05. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515. Opočno

777 667 353
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V praxi má tedy občan právo před hlasováním zastupitelů
o projednávaném bodu požádat o slovo a říci svůj názor,
případně návrh k projednávaným věcem a řídící jednání
zastupitelstva mu musí udělit slovo. Jednací řád, který má
ze zákona každá obec, určuje čas daný jednacím řádem
pro vyslovení názoru a určuje počet vystoupení k danému
bodu (v Borohrádku je čas omezen na 3 minuty a jedno
vystoupení k jednomu bodu).
Kromě jiného má občan ze zákona právo:
- hlasovat v místním referendu,
- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce,
- nahlížet do rozpočtu obce, do usnesení a zápisů
zastupitelstva obce, do usnesení rady obce,
výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a
pořizovat si z nich výpisy.
Práva občanů obce najdete v § 16 výše uvedeného zákona
o obcích. Demokracie je sice pomalá, ale lidstvo zatím nic
lepšího nevymyslelo, vždyť zastupitelé rozhodují o užití
vašich peněz.
Leden 2019
Ing. Miroslav Palhoun, zastupitel města Borohrádek

VZPOMÍNKY

Pozvánka
Divadelní představení 29. 3. 2019, kino:
„Manželský psycho“. Hraje OČB ORLICE, Potštejn.
Dubnová zábava 26. 4. 2019, kino:
k tanci a poslechu hraje skupina STREYCI

Právo občana obce
při účasti na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Často se při dotazu, proč lidé nechodí na veřejná
zastupitelstva obce, setkávám s odpovědí „Proč bych tam
chodil (a), když se můžu pouze dívat a mlčet.“ Možná
hlavně z těchto důvodů je účast občanů mnohdy velmi
malá až mizivá. Lidé se mýlí, na vině je nedostatečná
znalost Zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o
obcích.

-

Jaká práva má občan obce při veřejném zasedání
zastupitelstva obce?
Zákon v tomto případě kromě jiného říká:
Občan má právo vyjadřovat na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným
věcem.

11

Dne 21. února uplynulo osm let, kdy
nás navždy opustil náš drahý tatínek
pan Ladislav Vovesný z Borohrádku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 25. února 2019 uplynulo dvanáct
let od doby, kdy nás opustil
pan Vladimír Beránek.
Stále vzpomíná rodina.

24. března 2019 uplyne 6 let od úmrtí
pana Františka Černého.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.

Dne 28. března uplyne sedm
smutných let, co nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
pan Josef Čermák.
S úctou a láskou stále vzpomínají
manželka, dcery a syn s rodinami.
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM
Projektový den HeartHeroes
Poslední lednový den byl ve znamení dobré nálady nejen
z končícího prvního pololetí.
Současný školní rok je spojen s mezinárodním
eTwinningovým projektem HeartHeroes, který organizuje
naše škola. O projektu jsme již několikrát informovali jeho hlavní myšlenkou je konání dobrých skutků, pomoc
druhým či rozvíjení sama sebe.

Základní škola
T. G. Masaryka Borohrádek

Během letošního projektového dne žáci tvořili plakáty se
zajímavým poselstvím v českém nebo anglickém jazyce,
upozorňovali na nutnost ochrany přírody, vyprávěli si o
rodině i o zvířatech. Cílem bylo také potěšit a poučit
mladší spolužáky - šesťáci vytvořili pro prvňáky foukací
formulky, které jim předvedli a poté předali. Žáci 9. A
připravili na školním hřišti několik stanovišť planetární
stezky, a tak mohli mladší žáci putovat mezi planetami a
zodpovídat dotazy deváťáků. (Ti byli po více než dvou
hodinách pobytu venku hodně promrzlí...). Nejen starší
dělali radost mladším - žáci 8. B svými přáníčky brzy
potěší seniorky v borohrádeckém domově důchodců.
Při projektovém dnu nemohlo chybět natáčení společného

zve na zápis do 1. ročníku
pro školní rok 2019/2020
sobota 6. dubna 2019 od 8:30 do 11:30 hodin
S sebou
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
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videoklipu na jeden záběr. Letošní natáčení se uskutečnilo
v přízemí školy a opět k němu patřily úsměvy a dobrá
nálada, o čemž se můžete přesvědčit na fotografiích a také
na videu:-).
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Pyžamový den
Na první březnový den zorganizoval žákovský parlament
druhý ročník pyžamového dne. Během velké přestávky
zástupci parlamentu odměnili třídy, ve kterých byli
všichni žáci v pyžamu (1. třída, 2. třída a IV. A), a předali
drobné odměny nejhezčím pyžamákům a pyžamačkám
v kategorii první stupeň a v kategorii druhý stupeň.
Během čtvrté vyučovací hodiny si mohli děvčata a chlapci
z prvního stupně vyzkoušet netradiční soutěžní disciplíny
- hod polštářem na cíl, hod polštářem do dálky, člunkový

Těší nás, že účastníci soutěže opět prokázali, že pokud
žáci mají zájem, dokáží se již na základní škole naučit
ovládat angličtinu na velmi vysoké úrovni.
1. – 2. místo: Adéla Veverková, Vojtěch Vyšehrad (9. A)
3. – 4. místo: Sára Vondráčková, Petr Formánek (8. A)
V okresním kole konaném v Rychnově nad Kněžnou nás
reprezentovali Vojtěch Vyšehrad a Sára Vondráčková.
Oběma se bohužel příliš nepodařil úvodní poslech a čtení
s porozuměním. Naopak si oba výborně vedli v ústní části,
kde žáci řešili s náhodně vylosovaným partnerem různé
problémové úlohy. Vojtěch se v ústní části umístil na
třetím místě, Sára, žákyně osmé třídy, v konkurenci
nejlepších angličtinářů z našeho okresu dokonce v této
části zvítězila! Vzhledem k méně zdařilému poslechu a
čtení s porozuměním tyto výborné výkony stačily „jen“ na
osmé místo Sáry a deváté místo Vojtěcha. I tak oběma
patří gratulace a poděkování za reprezentaci školy. Sáro,
Vojto, věříme, že tyto dílčí úspěchy vás budou motivovat
k tomu i nadále na sobě pracovat a stále se zlepšovat. :-)
Mgr. Michal Přibyl

běh s polštáři, trakaře dvojic s polštáři na zádech či běh se
svázanýma nohama. Ve funkcích rozhodčích pracovali
členové parlamentu, kteří spravedlivě odměňovali

neobvyklé sportovní výsledky.
Parlamenťákům se akce určitě podařila. Prokázali, že si
dobře dovedou rozdělit úkoly a že umí dobře pracovat v
týmu. Prokázali rovněž svoji samostatnost a zodpovědnost
za splnění svěřeného úkolu.
Děkujeme!!!
Mgr. Iva Přibylová
Anglická olympiáda
I v tomto školním roce se naše škola zapojila do celostátní
Soutěže v jazyce anglickém neoficiálně nazývané
anglická olympiáda.
Do školního kola se zapojilo devět žáků osmého a
devátého ročníku. Soutěžící nejprve řešili úkoly zaměřené
na poslech s porozuměním, v druhé části spolu dvojice
žáků konverzovaly o vylosovaných modelových situacích.
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Církevní základní škola
Bruslení
Součástí hodin tělesné výchovy je každoročně návštěva
zimního stadionu v Chocni. Letos jsme byli na bruslení
hned dvakrát – v den pololetního vysvědčení a potom o 14
dní později. Dvouhodinovky na ledě jsou pro všechny
super zábavou, ale i bruslařským tréninkem. Na kluzišti se
o děti staral zkušený trenér, věnoval se jak začátečníkům,
tak i pokročilým bruslařům. Již po první lekci bylo vidět u
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dětí zlepšení. Ti, co bruslit vůbec neuměli, dostali
podpůrné hrazdičky a někteří je po výuce už ani
nepotřebovali. Na kluziště s námi vždy jezdí kamarádi ze
ZŠ v Čermné nad Orlicí. A tak se na bruslích soutěžilo,
závodilo, hrál hokej a krasobruslilo. Už se všichni těšíme,
že do Chocně na led za rok opět vyrazíme.

/Zázraků přírody Vladimír Kořen a za téma hudba
houslový virtuos Václav Hudeček. Soutěže se ze 4. třídy
zúčastnili žáci: N. Lažová, A. Sithová, O. Janoušek,
J.Kadrmas a z 5. třídy J. Hakkel. Vyhodnocení soutěže se
dozvíme na začátku dubna a samozřejmě přejeme našim
žákům postup do dalších kol.

Recitační soutěž
Během ledna se v naší škole uskutečnil další ročník
soutěže Dětská scéna. Někdo si vybral básničku sám,
někomu s výběrem pomohla paní učitelka. Začátkem
února odrecitovali žáci ve svých třídách a ti nejlepší
postoupili do školního kola. To proběhlo 11. února ve
vyzdobené tělocvičně školy. Sešli se tu recitující,
posluchači a porota složená z žáků a učitelů. Přednášet
začali naši prvňáčci. Pro ně to byla premiéra a hlavně
zkušenost do dalších let. Potom recitovali žáci 2. a 3. třídy
– to byla první postupová kategorie. A na závěr žáci 4. a 5.
třídy – jako druhá postupová kategorie. Všem

Soutěž „Malý technik“
Tato akce vznikla na základě zájmu našich žáků o
sestavování modelů z různých materiálů a stavebnic –
např. Merkur. Přehlídky se zúčastnili žáci: M. Hloušek,
M. Laža – 2. třída, S. Klouček – 3. třída, O. Janoušek,
J. Kadrmas, A. Sithová, N. Lažová – 4. třída. Žáci všech
tříd měli možnost si modely prohlédnout a tvůrci modelů
jim předvedli, jak jejich výrobky fungují. Jsme rádi, že
děti v době počítačů a mobilů, mají o tuto činnost zájem a
jsou podporovány svými rodiči. Pro velký zájem se
uskutečnila další soutěž, na které jsme žasli nad dalšími
originálními výrobky. Děkujeme našemu žáku Vojtěchu
Hloupému, který byl iniciátorem této akce.

přednášejícím se to povedlo a u většiny nebyla poznat ani
tréma. Po poslední básničce přišla na řadu práce poroty.
Ta po pečlivém posouzení vybrala žákyně, které nás
úspěšně reprezentovaly v okresním kole recitační soutěže
v Rychnově nad Kněžnou: Nela Lažová, Adéla Sithová a
Romana Horáková, která postoupila do krajského kola.
Seminář Nadaný žák
Církevní základní škola hostila dne 30. 1. 2019 seminář
Nadaný žák. Akce byla pořádána MAP Kostelecko o.p.s.,
a byla určena nejen pedagogickým pracovníkům, ale i
široké veřejnosti. Pozvání přednášet přijala Ing. Kateřina
Emer Venclová, která má v oblasti nadaných žáků
mnohaleté zkušenosti. Přednášky se zúčastnili i
zaměstnanci naší školy, kteří si odnesli cenné informace,
které jistě ocení při kontaktu s našimi nadanými žáky.
Děkujeme za možnost hostit i absolvovat tuto vzdělávací
akci, byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem.
Pangea
Na začátku měsíce února proběhlo školní kolo
matematické soutěže Pangea. V letošním roce byla pro
úlohy zvolena témata – příroda a hudba. Patronem za
téma příroda se stal televizní publicista a moderátor

14

CZŠ a Louskáček
Dne 8. 2. 2019 jsme vyrazili do kina CineStar v Hradci
Králové, na film z produkce Walt Disney – Louskáček a
čtyři říše. Ráno nás před školou vyzvedl objednaný
autobus, který nás dovezl až před samotné nákupní
centrum, kde je multikino. Děti s nadšením využily
nabídky na občerstvení k filmu, před promítáním se proto
vytvořila dlouhá fronta na popcorn a nápoj. Jakmile měli
všichni nakoupeno, mohlo se začít promítat. Film si užily
nejen děti, ale líbil se i pedagogickému doprovodu. Výlet
do Hradce Králové byl pro žáky velkým zážitkem,
popcorn celé akci už jen nasadil pověstnou korunu. Celou
akci vymysleli a organizovali členové Školního
parlamentu.
Církevní základní škola Borohrádek

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Církevní základní škola Borohrádek
zve předškoláky a jejich rodiče
na zápis do 1. třídy
v sobotu 6. dubna 2019 od 9.00 do 12.00 hodin
s sebou vezměte rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz
Těšíme se na Vás
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Mateřská škola
„MALÝ ZÁCHRANÁŘ“
Ve čtvrtek 10. ledna se v mateřské škole uskutečnil
vzdělávací program pro děti s názvem „Malý záchranář“.
Program probíhal průběžně celé dopoledne ve všech
třídách a byl zajištěn zkušeným zdravotníkem. Děti se
naučily, kde jsou nejdůležitější orgány v lidském těle a jak

nesla hudba, smích a vůně koblížků. Paní učitelky pro děti
připravily pestrý program – přehlídku masek, hry a
soutěže, diskotéku a karnevalový průvod po školce.
Zejména chceme poděkovat rodičům za spolupráci při

fungují, jak reagovat při nenadálé situaci, jak přivolat
pomoc, jak se nebát a být hrdinou. Děti mohly vše
prakticky nacvičovat na resuscitačních figurínách formou
hry.
ŠKOLNÍ ZRALOST
Ve středu 20. února se v naší mateřské škole sešli rodiče
předškolních dětí s prvostupňovými učitelkami místních
základních škol a se speciální pedagožkou z Pedagogickopsychologické poradny (PPP) v Rychnově nad Kněžnou.
Schůzka měla za účel seznámit rodiče s průběhem
nadcházejícího zápisu do ZŠ a s nejčastějšími problémy,
které mohou nastat při přestupu dětí z MŠ do ZŠ.
Zástupkyně z PPP seznámila rodiče s průběhem vyšetření
školní zralosti v případě, že zákonní zástupci zvažují
odklad školní docházky u svých dětí. Děkujeme rodičům
za velkou účast.
MASOPUST A KARNEVAL
Třetí únorový týden se v mateřské škole nesl v duchu
masopustu, kdy bylo cílem seznámit děti s lidovými
tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a
veselí. Ve středu se pak konal tradiční karneval. Školou se
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přípravě krásných kostýmů a napečení výborných
koblížků a netradičních lízátek z perníku.
Mateřská škola Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
10. Sportovní ples
Plesová sezóna odstartovala v Borohrádku 10. Sportovním
plesem (posledním), který pořádá tradičně náš oddíl ve
spolupráci s městem Borohrádek. Ples se uskutečnil
26. 1.2019 v místní sokolovně. K poslechu a tanci hrála
skupina STREYCI a o doprovodný program se postarali
žáci Základní školy v Borohrádku pod vedením pana
učitele Sitky a mažoretky POM POM Dance DDM
Týniště nad Orlicí. Tímto bych jim chtěl za krásné
vystoupení poděkovat. Cestu na tento ples si našlo 190
lidí, za což jim patří velké díky.
Je tomu 10 let, co jsme si řekli, že uděláme něco
kulturního pro naše město. A tak jsme začali pořádat ples,
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který tady v té době chyběl. Skupina nadšenců, která se o
tento ples 10 let starala, zaslouží velké uznání. První roky
se zdálo, že jdeme správným směrem a počty přes 300 lidí
toho byly důkazem. Jenže jak se říká, "asi se toho
borohrádečáci přejedli" a návštěva na plese je rok od roku
menší. Proto jsme se rozhodli, že 10. jubilejní bude
zároveň poslední. Je nám to líto, ale když není ze strany
občanů o tento ples zájem, nemá cenu něco pořádat. Za
zmínku stojí i nezájem našich členů oddílu (hráčů a
funkcionářů) a rodičů našich fotbalových nadějí. Naše
členská základna čítá přes 130 členů a na plese skoro
nikdo nebyl. To je ostuda a zároveň smutné.
Závěrem bych chtěl poděkovat, všem sponzorům, kteří
nám byli věrni, dále všem, kteří se o tento ples starali,
všem věrným lidem, kteří chodili na ples a hlavně městu
Borohrádek.
Fotky z plesu najdete na našich stránkách
Sazima Radek
Turnaj před přípravek ve Vamberku

V sobotu 16. 2. se naši nejmenší hráči zúčastnili
fotbalového turnaje před přípravek (děti ročník 2012 a
mladší) ve Vamberku. Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev,
rozdělených do 2 skupin. Hrálo se na 2 minihřištích na
malé branky bez brankáře 3 proti 3. Po prvotním
rozkoukávání se naši fotbalisté rozehráli k výborným

výkonům. Ve skupině jsme skončili 3. s bilancí 2 výhry a
2 porážky.
Celkově jsme skončili na 6. místě, když jsme prohráli o
5. – 6. místo s Českým Meziříčím. Jelikož se v této
kategorii nehraje na výsledky, ale hlavně jde o radost ze
hry, jsme s celým turnajem moc spokojeni. Děti si to užily
a trenéři nasbírali cenné zkušenosti. Pochvalu za celý
turnaj zaslouží Anetka a Ládík Bártovi, Adámek Beránek,
Davídek Kyncl, Baruška Hejná a Luky Cvejn. Nejlepším
střelcem našeho týmu byl Adámek Beránek. Trenéři
děkují rodičům za podporu.
Lukáš Cvejn a Martin Janeček

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Zápasníkům to letos zase začalo
Prvním turnajem odstartovala letošní zápasnická
sezóna. Jednalo se o již 40. ročník Memoriálu Josefa
Korycha a Antonína Zemena, který se konal
s sokolovně v Hnidousech – Motyčíně. Sem
odcestovala i devítičlenná výprava zápasníků
z Borohrádku.
Na dvou žíněnkách svádělo své boje na 154 závodníků
z 18 oddílů. Jednalo se o mezinárodní turnaj, protože v
něm startovali i zápasníci z Trenčína.
V této konkurenci vybojovali naši mladí sportovci
kompletní sadu medailí. O tu nejcennější se postarali
LAŽOVÁ Nela a SEDLÁK Jakub, kteří s přehledem
vyhráli všechna svá utkání. Jednu porážku zaznamenali
SEDLÁK Petr a HEMELÍK Tomáš, kteří obsadili
2. místo a třetí místo v nejpočetnější váhové kategorii
vybojoval HLOUŠEK Dominik. Nepopulární 4. místo
obsadil ADÁMEK Robert a pátou příčku HLOUŠEK
Erik. Na 7. místě se umístil HEMELÍK Vojtěch a

8. místo obsadil LAŽA Matyáš.
V soutěži družstev z 18 zúčastněných oddílů obsadili
zápasníci z Borohrádku 7. místo.
Trenéři byli s výsledky celkem spokojeni, ale odhalili
na tomto prvním turnaji spoustu chyb, které bude
za potřebí na trénincích odstranit. Do dalšího turnaje,
kterým bude Velikonoční turnaj v Krásné Lípě, zbývá
měsíc, a tak trenéři se závodníky se pokusí vše vylepšit.
Radek Hemelík
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TJ Lokomotiva Borohrádek - odbor ČASPV

Zpráva o činnosti za rok 2018
Odbor ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek v roce 2018
pravidelně cvičil těchto oddílech:
- rodiče a děti
- mladší žáci a žákyně - sportovní kroužky v církevní
škole
- lehká atletika
- aerobik mladší žákyně
- aerobik starší žákyně
- aerobik ženy a dorostenky
- joga
- oddíl zumby
- oddíl zdravotní tělesné výchovy
- oddíl žen 70 +
- oddíl volejbalu
Po skončení školního roku a začátkem dalšího období od
října 2018 se nám nepodařilo znovu nastartovat cvičení
oddílu nejmladšího žactva, aerobiku starších žákyň a
zumby.
Z přehledu seznamu členů zpracovaným k 31. 12 2018 má
náš odbor 184 členů, z toho 134 členů dospělých a 50
členů z řad dětí a mládeže.
Oproti loňskému roku se počet našich členů snížil o 60
členů. Ale již začátkem roku 2019 se do jednotlivých
oddílů přihlásili další zájemci o naše cvičební hodiny.
Největší nárůst se objevil v oddíle rodičů a děti a v nově
vzniklém oddíle ženy 70+. Jsou to kategorie v našem
odboru nejmladší a nejstarší a těší nás, že můžeme
sportovní aktivity těmto věkovým kategoriím nabídnout.
Další z aktivit, které se nám podařily, je navázání
kontaktů s turistickým oddílem v Kostelci n/O, což
využívají naši členové k výletům za poznáním přírodních
a kulturních zvláštností.
1. 1. 2018
Novoroční vycházka s kosteleckými turisty, procházka
častolovickým a kosteleckým parkem.
20. 1. 2018
Seminář cvičitelů v Hradci Králové, cvičení s a na
gymbalech a s molitanovými tyčemi.
28. 2. 2018
Zimní pětiboj žactva – místní kolo Borohrádek,
39 závodníků v pěti disciplínách.
17. 3. 2018
Zimní pětiboj žactva – okresní kolo Borohrádek,
26 našich účastníků.
24. 3. 2018
Zimní pětiboj žactva – krajské kolo Hořice v Podkrkonoší.
Do krajského finále postoupilo pět našich závodníků.
7. 4. 2018 Ukliďme Česko - Borohrádek – účast 11 členů
našeho odboru.
2. 5. 2018
Kutná Hora – zájezd pro členy odboru výborná příprava
naší Mirky Zábranské – návštěva Kladrub, cisterciáckého
kláštera a muzea tabáku.
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5. 5. 2018
Pochod přes tři hrady – pomoc při organizaci a účast
v cyklotrasách.
9. 5. 2018
Atletický čtyřboj žactva – místní kolo Borohrádek,
20 závodících v 5 kat.
11. 5. 2018
Soutěž v kuželkách – Třebechovice, 4 družstva na dvou
drahách.
14. 5. 2018
Atletický čtyřboj žactva – okresní kolo Týniště n/O,
28 závodících.
20. 5. 2018
Atletický čtyřboj žactva – krajské kolo Jičín - postoupili z
okresního kola Susová Klára, Laluha Rudolf a Mikysa
Ondřej.
26. 5. 2018
Atletický čtyřboj žactva- republikové finále Třebíč,
6. místo v kategorii starší žáci I. Ondřej Mikysa.
19. 5. - 26. 5. 2018
Třeboň - pobyt v areálu ČASPV spojený s cyklovýlety a
pěší turistikou.

26. 5. 2018
Den dětí Borohrádek – pomoc při organizací MÚ.
4. 6. – 10. 6. 2018
Slatinice – sportovní pobyt s rehabilitačním cvičením a
lázeňským pobytem.
7. 6. 2018
Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje,
účast v soutěžích a pomoc při organizaci.
27. 6. 2018
Pochod a sportovní aktivity jednotlivých oddílů dospělých
i mládeže na ukončení cvičení.
6. 7. - 7. 7. 2018
Účast členů na výstavě fotografií a přednášce Workcamp
v ZŠ TGM Borohrádek.
3. 7. - 4. 8. 2018
Krkonoše, turistický pobyt v penzionu Říp.
7. 9. 2018
Opékání vuřtů – písník Na Zámlýní Borohrádek.
16. 7. 2018
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Mezinárodní seniorské hry Olomouc – účast našich členů
na soutěžích - manželé Hajnovi.

15. 9. 2018
Pochod MÚ.
20. 9. 2018
Svátek seniorů v HK
v Královéhradeckých lesích.

–

účast

na

30. 10. 2018
Seminář jogy a zdravotního tělocviku, Olomouc.
16. 11. - 18. 11. 2018
Žďár n/S – republikový seminář cvičitelů ČASPV
seznámení s novou rehabilitační pomůckou DAFLEX, hry
pro dospělé a mládež.
22. 12. 2018
Šachov – vánoční koncert.
29. 12. 2018
Pochod na závěr roku 2018 do okolí Borohrádku.
31. 12. 2018
Silvestrovský lampionový pochod k altánu u Tří pánů,
organizační zajištění.
Bližší seznámení s činností a fotogalerií z našich akcí lze
prohlédnout na stránkách Městského úřadu Borohrádek v
oblasti kultura a sport - odbor ČASPV. O tyto stránky a
kulturní akce se nám stará paní Hana Sedláková ve
spolupráci s ing. Machkem, za což jim patří poděkování.
Dalším našim členem, který nám zajišťuje přehled našich
aktivit, je kronikářka p. Ludmila Kristková.

soutěžích

Zimní pětiboj žactva, místní kolo
27. února Borohrádek
Zimního pětiboje se zúčastnilo 38 závodících v 9
kategoriích, 5 disciplínách a to: hod na koš, skok
z místa, člunkový běh, přeskok přes švihadlo po dobu 1
minuty a šplh na tyči.
U kategorie předškolní děti je změna u disciplín
přeskok přes švihadlo a šplh na: poskok po dobu 30
sec., přítah na zavěšené lavičce.
Výkony závodících jsou obodovány dle tabulek
ČASPV.
Kategorie
Umístění

25. 9. 2018
Setkání generací v HK – předvedení pódiové skladby
28. 9. 2018.
Kunětická Hora – tradiční celodenní cyklovýlet.
29. 10. 2018.
Pochod pořádaný ČASPV do okolí Borohrádku, na Horní
Jelení, 20 účastníků.
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Příjmení, jméno

Počet bodů

Předškolní dívky
1.
Čanecká Jolana
2.
Steigerová Hana

149
128

Mladší žákyně I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

238
140
125
120
108
93
87
53

Nedvídková Michaela
Kadrmasová Sofie
Bártová Aneta
Vernerová Johana
Semrádová Týna
Hynková Barbora
VIET HA DAO
Šmídová Nina

Mladší žákyně II.
1.
Lažová Nela
2.
Horáková Romana
3.
Hermanová Natali
4.
Pejsarová Daniela

263
171
162
121

Starší žákyně I.
1.
Fialová Karolína
2.
Marková Amálie
3.
Škopová Věra

231
137
118
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Starší žákyně II.
1.
Morávková Natálie

264

Mladší žáci I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hříbal Štěpán
Laža Matyáš
Hakkel Vít
Němec Oliver
Bárta Ladislav
Pražák Ladislav
Čihák Matěj
Gábor Sebastian

170
137
126
115
103
99
96
68

Mladší žáci II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Janoušek Ondřej
Nedvídek Filip
Hakkel Jakub
Stříž Luděk
Laluha Rudolf
Kadrmas Jaroslav
Košta Adam

285
252
242
237
204
137
106

Starší žáci I.
1.
2.

Hloupý Adam
Hloupý Vojtěch

165
151

Starší žáci II.
1.

Mikysa Ondřej

301

MAP II. Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko

o
o
o
o

Co je to MAP?
Zkratka MAP by mohla odkazovat k mapám, případně
k zeměpisu. Omyl, znamená Místní Akční Plán
vzdělávání. Jedná se o projekt MŠMT s podporou EU,
který je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělání pro všechny
děti a žáky.
V současnosti probíhá MAP II., který navazuje na
předchozí MAP I.
Kde MAP působí?
V regionu Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska.
Komu je MAP určen?
Ředitelům škol, pedagogům, dětem, žákům, rodičům i
veřejnosti. Zkrátka všem, kteří mají zájem zlepšit
vzdělávání v regionu.
Co MAP právě dělá?
Pořádá semináře, které jsou vytvářeny dle potřeb
pedagogů – Traumata dětí v MŠ a ZŠ, Nadaní žáci ve
třídě, atd. Pomáháme zvyšovat ředitelům škol jejich
dovednosti, v rámci osmidenního vzdělávacího kurzu
Ředitel koučem.
Přínos MAP?
Snažíme se propojovat školy, veřejnost i radnice a probudit
zájem o vzdělávání našich dětí. Zapojujeme rodiče do
diskuze pomocí pracovních skupin, které mohou
ovlivňovat klima na školách. Pro rodiče pořádáme
tematické přednášky.
Kdo MAP realizuje?
Místní Akční Skupina NAD ORLICÍ o. p. s, která
vznikla roku 2007.
Máte chuť se zapojit do projektu MAP?
Máte jakékoliv podněty, nápady či dotazy týkající se
vzdělávání na Kostelecku? Neváhejte nás kontaktovat!
Jste odborník v určité oblasti a rád/a byste Vaše znalosti či
dovednosti předal/a ostatním? Ať už dětem, školám nebo
rodičům, dejte nám o sobě vědět!
Chcete se účastnit našich akcí? Neváhejte nás kontaktovat!
Zajímá Vás vzdělávání a chcete dostávat pozvánky na
semináře různého zaměření? Napište nám nebo sledujte
naši stránku na Facebooku nebo web.
Kontakty: www.map.nadorlici.cz, FB: Posunem to s
MAPem, vzdělávání na Kostelecku,
Mgr. Jan Kučera (hlavní manažer projektu):
jan.kucera@nadorlici.cz, 603211072
Pavel Suchý (odborný manažer projektu):
pavel.suchy@nadorlici.cz, 603211355
Petra Hrdličková (koordinátor projektu):
petra.hrdlickova@nadorlici.cz, 603211163

Za ČASPV TJ Lokomotiva Borohrádek
Tesárková Eva
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Projekt: Místní akční plán pro region Kostelecko II.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009713
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