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STAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.
Srdečně Vás zdravím podruhé v tomto
roce prostřednictvím našeho periodika. Jistě jste již v minulém čísle zaznamenali, že náš Zpravodaj dostal novou
tvář a profesionální graﬁku. Od nového roku jsme navázali spolupráci
s kosteleckou tiskárnou. Doufám, že
se Vám jeho nová podoba bude líbit a hlavně pak, že se zde
přehledně dozvíte nové zprávy a novinky z našeho města. Pro
co možná největší informovanost okruhu našich občanů je
inovací i bezplatné doručování do poštovních schránek všech
domácností v Borohrádku a na Šachově. Pro návštěvníky a turisty našeho města bude prozatím i nadále ponechána možnost získat Zpravodaj bezplatně v prodejně Stavitelství Kašpar
a v budově České pošty.
I když to venku zatím stále ještě nevypadá, že by zimní čas
opravdu skončil svou vládu, my již vyhlížíme jaro plné slunečních dnů, teplých paprsků, které nás zahřejí nejenom po těle,
ale i na duši. K lepšímu počasí jistě vzhlíží i stavební ﬁrmy
a společnosti, které právě v těchto dnech v našem městě působí nebo působit budou. Pojďme si tyto stavební činnosti přiblížit. Co se tedy u nás nyní aktuálně děje a připravuje?
Otevření workoutového hřiště:
Poslední etapa stavby workoutového hřiště, o které jsem psal
v minulém čísle Zpravodaje, týkající se lití granulátu, tedy
umělého povrchu dopadových ploch, byla zdárně dne 26. 3.
2021 dokončena. Ode dne 1. 4. 2021 tak byl oﬁciálně zahájen provoz nového workoutového hřiště v areálu sokolovny.
Jeho výstavba byla realizována v rámci dotačního projektu
IČ: 117D8210H5214 za podpory prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020
až 2021. Z důvodu nouzového stavu musíme bohužel zatím
oželet jeho oﬁciální slavnostní otevření. Věříme však, že bude
ještě letos příležitost se k tomuto aktu vrátit a společně si užít
i exhibici některého z vrcholových sportovců, kteří se cvičení
na obdobných cvičebních prvcích aktivně a takřka profesionálně věnují.

Přejeme si, aby toto nové sportoviště přispělo k rozšíření možností volnočasových aktivit pro širokou veřejnost a zároveň,
aby v tomto stavu, jak bylo uvedeno do provozu, vydrželo
hodně dlouho a aby bylo ušetřeno poškozování, vandalismu
a nevhodného užívání jednotlivých cvičebních prvků. Za tímto
účelem je na místě instalován instruktážní panel, který napoví,
jak a za jakých podmínek hřiště užívat.
Věříme, že právě tento náš krok otevření nového hřiště (ale
i ostatních dětských hřišť v našem městě v době nouzového
stavu, kdy to vláda ČR nedoporučuje) mnohým spoluobčanům, a hlavně dětem zpříjemní stále nekončící, složité pandemické období. Všichni cítíme, že je třeba se odreagovat, a tak
říkajíc, nadechnout na čerstvém jarním vzduchu a trochu si tak
i zlepšit náladu.
Prosíme však, aby byla dodržována veškerá bezpečnostní
opatření, jako jsou dvoumetrové rozestupy, nošení respirátorů
a používání dezinfekce. Buďte k sobě prosím navzájem ohleduplní a zodpovědní. Borohrádečtí hasiči budou až do odvolání provádět každé pondělí a čtvrtek pravidelné dezinfekce
vybraných veřejných prostor a dětských hřišť včetně tohoto.
Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení sokolovny:
Jednou z plánovaných investic loňského roku byla i rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v přízemí budovy sokolovny. I když se vlivem pandemie a potřeby zvelebování a úprav
i dalších souvisejících míst a prostor v budově rekonstrukce protáhla až do počátku roku letošního, troufám si říci, že
se vše nakonec podařilo úspěšně dokončit a že se sportovci
a návštěvníci mají opravdu na co těšit. Co vše se tedy povedlo opravit, upravit a zrekonstruovat? O tom si můžete přečíst
a na několika fotograﬁích i prohlédnout v samostatném článku
pana místostarosty JUDr. Josefa Moravce a radního Pavla Zaujece v rubrice Informační servis městského úřadu.

Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení sokolovny

Revitalizace starého písníku:

Workoutové hřiště

Mnozí ze čtenářů si jistě vzpomenou na starý písník za cedulí města Borohrádek náležící k jeho katastru, který se nachází
vpravo u silnice III/3055 směrem na Vysoké Chvojno. Bývalo
to krásné místo uprostřed přírody, kam se chodilo na procházky, koupat se, lovit ryby, opékat vuřty. Bohužel vlivem poklesu
hladiny spodních vod a sukcesivní degradací území náletovými
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Zahájení výstavby multifunkčního hřiště:

dřevinami toto místo postupně zcela zaniká. Všude v médiích
jsme slýchávali o možnostech čerpání dotací z Operačního
programu životního prostředí na projekty týkající se zadržování
vody v krajině a revitalizace vodních prvků. A proto se zástupci
města po schvalovacím procesu v zastupitelstvu rozhodli nechat zpracovat projekt na revitalizaci tohoto území a o dotaci
zažádat. Vše začalo odbornými konzultacemi, botanickými,
geologickými průzkumy včetně měření hladin výšek spodní
vody apod. Od začátku bylo jasné, že nelze dotaci na revitalizaci stavět jako obnovu rybníku či rybochovného zařízení. A to
proto, že bohužel tento písník nemá trvalý přítok a odtok a ani
okolní vodoteče by nebylo vlivem výškových poměrů možno
využít. Vznikl tak projekt spočívající v revitalizaci staré pískovny jako opatření ke zlepšení udržitelnosti vodních ekosystémů
a vytvoření biotopů pro zvláště chráněné druhy obojživelníků.
V rámci realizace dojde k vyhloubení několika tůní a větší vodní plochy na místě zaniklé pískovny, součástí projektu budou
i terénní úpravy okolí, likvidace staré ekologické zátěže skládky
a vybudování několika broukovišť a zimovišť. Rádi bychom zde
do budoucna vybudovali i naučný okruh s informačními panely
a několik laviček k posezení a odpočinku.

Nejenom dotaci na výstavbu nového workoutového hřiště se
podařilo získat našemu městu v roce 2020. V tomto roce jsme
uspěli i s žádostí o dotaci na projekt: Rekonstrukce sportoviště
s běžeckým oválem a multifunkčním hřištěm při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, identiﬁkační číslo ID 117D8210B5605. A tak
se základní škola i naše město konečně dočká moderního multifunkčního sportoviště a oválu s umělým povrchem. Výběrové
řízení, do kterého se přihlásilo deset zájemců, vyhrála společnost TUBEKO, spol. s r. o., Rynholec. Zastupitelstvo města
schválilo na svém srpnovém zasedání registrační list této akce
a následně i rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové výdaje
(po výběrovém řízení) na tuto stavbu jsou 5 191 152,00 Kč vč.
DPH, dotace činí 3 535 503,00 Kč vč. DPH, vlastní zdroje jsou
1 655 649,00 Kč vč. DPH.
Firma TUBEKO již v měsíci březnu zahájila stavební práce, a tak
se dá zatím dle vývoje předpokládat, že dostojí svým závazkům ze smlouvy o dílo a stavba tak bude dokončena v řádném
termínu nejpozději do 31. 5. 2021.

Revitalizace starého písníku

Město Borohrádek tedy podalo žádost o dotaci, která byla
úspěšná. Z Ministerstva životního prostředí následně obdrželo
Registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: Revitalizace
starého písníku v k.ú. Borohrádek ID 115D315031252, identiﬁkační číslo EIS CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/001282. Tyto dokumenty schválilo Zastupitelstvo města Borohrádek dne 10. 3. 2021.
Zajištěním výběrového řízení včetně schválení smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem na tuto akci byla pověřena rada města.
Dotace činí celkem 8.213.655,74 Kč, vlastní zdroje města
0,00 Kč. Dotace je rozložena do dvou let, v roce 2021 činí
4.000.000,- Kč a v roce 2022 pak 4.213.655,74 Kč. Tento stav je
před provedením výběrového řízení. Věřím a doufám, že nově
revitalizovaný písník se tak časem stane opět hojně navštěvovaným místem a cílem našich procházek a výletů.

Výstavba multifunkčního hřiště
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Lokalita pod pilou:
Co nás čeká, připravujeme:
Stále častěji se množí dotazy týkající se využití bývalé louky
rodiny Malijovských (lokality pod bývalou pilou, pole u silnice
II/305 směrem na Žďár nad Orlicí). Město Borohrádek zakoupilo celé toto území o výměře téměř 6 ha ve dvou etapách
od soukromých majitelů. Účelem nákupů pozemků, o kterých
rozhodovalo vždy zastupitelstvo města, bylo získat celistvé
území v intravilánu města, kde by bylo možno v budoucnosti stavět především rodinné a bytové domy. Podle stávajícího stále ještě platného územního plánu našeho města však
na většině území není v tuto chvíli možné stavby realizovat.
Z toho důvodu je toto území zařazeno ve změně územního
plánu č. 2 města Borohrádek. V souběhu s procesem změny
územního plánu města Borohrádek schválilo Zastupitelstvo
města Borohrádek i zadání regulačního plánu na tuto lokalitu. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky
pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastruktury, pro ochranu hodnot
a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Jelikož tedy zatím nemáme schválenou ani změnu územního
plánu č. 2 (bohužel, do schvalovacího procesu vstoupily nové
požadavky dotčených orgánů při opakovaném společném projednání), ani regulační plán lokality pod pilou, je těžké přesně
předvídat, tedy i kdy a jakým způsobem by se mohlo zahájit
zasíťování lokality a zahájení výstavby. Těší nás, že zájem o bydlení v našem městě je, a tak i věřím, že i zastupitelé města
budou nakloněni myšlence dát zasíťování a výstavbě zelenou
v co nejkratší možné době. V současnosti tedy nemůžeme jako
město Borohrádek žádné volné stavební parcely nabídnout,
a tak případné zájemce, kteří se na nás s koupí pozemků obrací, pouze nezávazně evidujeme v seznamu potencionálních
uchazečů.

• Ve spolupráci s Ing. Vladimírem Kališem – vodohospodářem, projektantem vodních staveb, připravujeme projekt
na revitalizaci rybníčku na Šachově, dále projekt rozdělovacího objektu na Velinském potoce a v neposlední řadě projekt zkapacitnění čerpací stanice na Bělidle,
jehož realizace by měla přispět k eliminaci zaplavování
územní lokality Bělidlo při přívalových deštích.
• U nově vybudovaného workoutového hřiště a u zadního vstupu do budovy sokolovny plánujeme instalaci
světla veřejného osvětlení.
• Dne 26. 4. 2021 bude schvalovat na svém jednání Rada
Královéhradeckého kraje vítěze výběrového řízení
na rekonstrukci II. etapy krajské silnice III/3172 v intravilánu města Borohrádek (ulice T. G. Masaryka, Jiráskova). Mám z toho velikou radost, neboť to na přelomu
roku nevypadalo úplně optimisticky a zástupci kraje
mluvili o tom, že tato stavba nebyla do plánu z důvodů
nedostatku ﬁnancí zařazena. Předpokládané zahájení
stavby je plánováno na 14. 6. 2021 a její dokončení pak
na 31. 10. 2021. Na tuto rekonstrukci jsou navázány i plánované přeložky vrchního vedení nízkého napětí v ulici Jiráskova. Město Borohrádek ﬁnalizuje v souvislosti
s touto stavbou projektové přípravy na ohlášení stavby
rekonstrukce sítě veřejného osvětlení. Dobrovolný svazek Tichá Orlice, jehož členem je i město Borohrádek,
již vyhlásil výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu
nacházejícího se pod výše zmíněnou vozovkou. Správa
a údržba silnic KHK zajistila pokácení stromů bránících
stavbě v úseku mezi ZŠ T. G. Masaryka a čp. 389.
• Zastupitelstvo města Borohrádek dne 10. 3. 2021 schválilo Smlouvu číslo Z_S24_12_8120070699 o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie mezi provozovatelem ČEZ Distribuce,
a.s., a městem Borohrádek. Předmětem smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení na tréninkovém
fotbalovém hřišti v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované ﬁrmou PEN – projekty energetiky,
s. r. o., na stavbu Borohrádek, p. č. 471/2, Město, přeložka vvVN, č. Projektu IZ-12-2001456 a úhrada nákladů spojených s přeložkou. Předpokládaná výše nákladů
(bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí
463.067,-Kč. Zakázku přeložky VN vysoutěžila ﬁrma
Energomontáže Votroubek, s. r. o., předpokládaný termín zahájení prací je v měsíci červnu 2021.
S přáním slunečních dní a pevného zdraví
Váš starosta Mgr. Martin Moravec

Lokalita pod pilou

Lokalita pod pilou
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOROHRÁDEK
Výtah z usnesení č. 38 ze dne 26. 11. 2020
Rada města Borohrádek
Schvaluje
• vydání územního souhlasu na stavbu:
Seraﬁn Campestrini, s.r.o. – přeložka
kvn a úpravy trafostanice za podmínek uvedených v důvodové zprávě
• návrh ﬁrmy Dimatex CS, spol. s r.o.,
na ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 12. 2020 a navázání spolupráce dle nově předloženého návrhu
smlouvy
• pro rozpočet 2021 cenovou nabídku č. 20NA00352 ze dne 03.11.2020
na ošetření stromů spol. Jindřich Pražák, Žďár nad Orlicí, IČ: 70752338
• cenové nabídky CN2020001 a CN
2020002 na dodání sazenic trvalek
pro výsadbu v ulici Nádražní a cenové nabídky dodání stromů a kůlů do
ulice Partyzána Petra a chybějících
dřevin v rámci dotace Revitalizace
zeleně v Borohrádku od dodavatele
Michal Kliment, Borohrádek, IČ:
88064361
• upuštění nájemného za pronájem nebytových prostor Nádražní,
čp. 40, Borohrádek, pí. Bártové, IČO:
87079197 od 22.10.2020 po dobu
uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády
• uzavření nové nájemní smlouvy
s pí. E.B. na pronájem bytu čp. 562,
Kout, Borohrádek na dobu určitou
od 01.01.2021 do 31.12.2021, za nájemné ve výši 6084,-Kč/měsíčně

• smlouvu se společností REMA Systém,
a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, IČ: 64510263 za účelem odběru
všech druhů použitých elektrozařízení jako alternativu Elektrowin, a.s.
• žádost pana J.J. o prominutí platby
nájemného za nebytový prostor v ulici T.G. Masaryka, čp. 314 a zároveň
schvaluje snížení platby za elektřinu
v rozsahu 50%
• smlouvu o dílo „Stavební práce chodník u bývalého areálu ŽPSV – úsek
odbočka Jiráskova“ s firmou V+V,
s.r.o., stavební a obchodní firma
Rychnov nad Kněžnou, IČ:60914602.
Cena díla je 250 691 Kč (bez DPH)
• smlouvu o dílo „Stavební práce chodník Jirouškova ulice - úsek odbočka Jiráskova“ s ﬁrmou KONKRET CZ,
spol. s r. o., Vamberk, IČ: 25942352
IČ:60914602. Cena díla je 498 555 Kč
(bez DPH)
• nabídku ﬁrmy Quatro Izol, s.r.o., Třebechovice pod Orebem, IČ:25972286
na výměnu dveří a oken ve zdravotním středisku Borohrádek v celkové
hodnotě 393 774 Kč (bez DPH)
• plán inventur na rok 2020 jako příloha č. 1 ke směrnici č. 3/2011 a jmenování komisí k zajištění inventarizace
pro rok 2020, příloha č. 2 k uvedené
směrnici
• rozpočtové opatření č. 13/2020
• záměr pronájmu části pozemku p.č.
987/12 ostatní plocha v k.ú. Boro-

hrádek o výměře 100 m2 za účelem
umístění 4-5 kontejnerů na separovaný odpad /sklo/
Zamítá
• žádost o rekonstrukci stávajících toalet a přípravny potravin v restauraci
U Medvěda v budově sokolovny
vzhledem k tomu, že tento záměr
nebyl připraven v rozpočtu pro tento rok, a vzhledem k propadu příjmů
do rozpočtu města a zastavení některých investičních a neinvestičních
výdajů z rozpočtu 2020
Pověřuje
• stavební komisi k provedení místního
šetření, prověření uvedených závad
v žádosti BD Jiráskova 573, Borohrádek a k vypracování návrhu jejich řešení a odstranění
• starostu k jednání se společností Seraﬁn Campestrini, s.r.o., Borohrádek
na základě žádosti obyvatel ulice
Kaplanova, Borohrádek
• komisi pro životní prostředí vypracovat návrh dopisu na oslovení podnikatelských subjektů k podání informací,
jak nakládají s odpadem

Výtah z usnesení č. 39 ze dne 17. 12. 2020
Rada města Borohrádek
Schvaluje
• zvýšení platby za pronájem jídlonosičů rozvozu obědů pro občany města
Borohrádek ze stávajících 5 Kč za
1 oběd na částku 10 Kč za 1 oběd
s platností od 01.01.2021
• smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-2019947/VB2,
Borohrádek, p.č. 180/1, knn
• smlouvu o dílo „Stavební práce – úprava prostranství – komunikace Smeta-

nova u garáží“ s ﬁrmou KONKRET CZ,
spol. s r. o., Vamberk, IČ: 25942352.
Cena díla je 419 548,10Kč (bez DPH)
• uzavření nové nájemní smlouvy
mezi městem Borohrádek a panem
B.S. na pronájem bytu v čp. 323, ulice Havlíčkova, Borohrádek. Nájemní
smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 01.01.2021 do 31.12.2021 za nájemné ve výši 3.500,- Kč/měsíc
• uzavření smlouvy o nájmu pozemku
mezi městem Borohrádek a firmou

ENVY Recycling, s.r.o., Zahradní 445/45,
Liberec, IČO 28723121 na pronájem
části pozemku p. č. 987/12 v k. ú. Borohrádek o výměře 100 m2. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 01.01.2021
do 31.12.2021. Nájemné je stanoveno
ve výši 1.870Kč/měsíc + DPH
• paní Evě Bártové, IČO: 87079197
splátkový kalendář na fakturu č.
32000140 za spotřebu elektrické
energie v nebytovém prostoru Nádražní 40, Borohrádek
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• upuštění nájemného za pronájem
nebytových prostor Havlíčkova, čp.
323, Borohrádek, panu Ivo Nedvídkovi, IČO: 45593434 od 22.10.2020
do 2.12.2020 v celkové výši 9.710,- Kč
z důvodu uzavření provozovny - nařízení vlády, nouzový stav
• cenovou nabídku společnosti Wolters
Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha
• u z a v ř e n í d o d a t k ů ke S m l o u v ě
o sdružených službách a dodávkách
elektřiny s obchodní firmou Ener-

goLaR, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
a městem Borohrádek na období
od 01.01.2021 do 31.12.2021
• smlouvu na zajištění a poskytování
pečovatelské služby pro občany města Borohrádek na rok 2021, schválenou RM Kostelec nad Orlicí dne
07.12.2020
• návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Borohrádek, Mgr. Evě
Musilové, za práci nad úvazek ve výši
uvedené v důvodové zprávě
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• návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, Mgr. Ivě Přibylové, za práci
nad úvazek ve výši uvedené v důvodové zprávě
• dohodu o ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor, čp. 314, ul. T. G.
Masaryka, Borohrádek, uzavřenou
mezi městem Borohrádek a panem
J.J.

Výtah z usnesení č. 40 ze dne 19. 1. 2021
Rada města Borohrádek
Schvaluje
• podání žádosti o dotace z dotačního
programu Královéhradeckého kraje: Podpora JPO zřízených obcemi.
Dotace je zaměřena na rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny B
na skupinu C pro členy JPO
• cenovou nabídku tisku zpravodaje
v tiskárně AG TYP Kostelec nad Orlicí v celobarevném provedení obálky,
vnitřek dvoubarevný, papír LWC nebo
80gOF, včetně graﬁckého zpracování
a korektury v nákladu 800ks s distribucí do každé domácnosti
• návrh Darovací smlouvy pro Domácí
hospic Setkání, o.p.s., Hrdinů odboje
1017, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
IČO: 02305291 na poskytování služeb domácí hospicové péče ve výši
5 000Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
• návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Borohrádek pro HC
Borohrádek, z.s., se sídlem: Náměstí
53, Borohrádek 517 24, IČO: 07715056
na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost. Celková
částka dotace činí 19 000Kč 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 000Kč
a pověřuje starostu podpisem
• návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Borohrádek pro
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Borohrádek, Nádražní 43,
Borohrádek 517 24, IČO: 13585983
na dotace z rozpočtu města Boro-

•

•

•

•

•

hrádek na celoroční činnost. Celková
částka dotace činí 30 000Kč 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
na spoluﬁnancování sociálních služeb Centrum denních služeb pro
osoby s postižením na rok 2021 pro
občana města Borohrádek pana V.B.
ve výši 8 000Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy
návrh Darovací smlouvy pro Centrum Orion, z.s., Dlouhá Ves 116,
516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:
68246901 na spoluﬁnancování osobní asistence na rok 2021 pro občana
města Borohrádek pana P.H. ve výši
8 000Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek pro Sportovce Borohrádek, z.s.,
5. května 23, Borohrádek 517 24, IČO:
08898278 na dotaci z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost.
Celková částka dotace činí 10 000Kč
a pověřuje starostu podpisem
návrh Darovací smlouvy Oblastní charita Červený Kostelec, IČ:48323814
na náklady spojené s provozem
a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České ve výši
6 000Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
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 000Kč a pověřuje starostu podpisem

• 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 28 000Kč a pověřuje starostu
podpisem
• návrh Darovací smlouvy pro Linka bezpečí, z.s., Praha, IČ:61383198
ve výši 3 000Kč a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy
• předložené Rozpočtové opatření č.
1/2021
• výpověď nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 265/1 mezi
městem Borohrádek a panem M.A.
Po ukončení výpovědní lhůty dojde
k fyzickému předání vyklizeného pozemku za účasti obou stran
• záměr pronájmu pozemků p.č. 185/1
o výměře 717 m², p.č. 981 o výměře
75 m² a část pozemku p.č.185/2 o výměře 122,6m². Pozemky jsou zapsány
na LV 100001 pro k.ú. Borohrádek
• záměr pronájmu nebytových prostor
v čp. 314, ul. T.G.Masaryka, Borohrádek o výměře 32 m² a 2,4 m²
• pořízení mobilní aplikace mapového systému GRAMISWS pro potřeby města od Ing. Václav Lepš,
IČ: 45589976, v souladu s cenovou
nabídkou ze dne 07.12.2020
• nový platový výměr ředitelky MŠ Borohrádek od 01.01.2021, který je přílohou projednávaného bodu
• nový platový výměr ředitelky ZŠ T.G.
Masaryka Borohrádek od 01.01.2021,
který je přílohou projednávaného bodu
• dodatek č.26 Smlouvy č. 2/2004
na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady se společností ODEKO,
s.r.o., na rok 2021
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• Dodatek č.13 Smlouvy na pojištění
majetku města č. 7720645050 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group Staré náměstí 28, 516 01 Rychnov nad Kněžnou na rok 2021
• záměr pronájmu části budovy na pozemku p.č. st.986 – zastavěná plocha

a nádvoří o výměře 200 m², katastrální území Borohrádek

• žádost o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“

Neschvaluje
• ﬁnanční příspěvek pro PROINTEPO –
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, s.r,o., Hradec Králové

Výtah z usnesení č. 41 ze dne 22. 2. 2021
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
• oznámení záměru úplatného převodu části pozemku p.č. 528/14- ostatní plocha o výměře 249m² (celková
výměra je 1856 m²) a pozemku p.č.
st. 855 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m² k.ú. Borohrádek,
k nimž je zapsané předkupní právo
města Borohrádek na základě §101
zákona č. 183/2006 Sb. pro veřejně
prospěšnou stavbu PP10 – místní komunikaci a projednání postupuje zastupitelstvu města
• záměr prodeje pozemku a postupuje
jeho projednání zastupitelstvu města s doporučením neschválit záměr
prodeje pozemků p.č. 877/1 ostatní
komunikace, ostatní plocha o výměře
143 m² a p.č. 877/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 111 m²
v k.ú. Borohrádek a pověřuje starostu
dalším jednáním s žadatelem

•

•
•

•
Schvaluje
•
• cenovou nabídku Ing. Aleše Sloupa
na výkon autorského dozoru na akci:
Rekonstrukce sportoviště s běžeckým
oválem a multifunkčním hřištěm při
ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek
• cenovou nabídku ﬁrmy Dabona, s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou na výkon technického dozoru investora na akci: Rekonstrukce sportoviště s běžeckým
oválem a multifunkčním hřištěm při
ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek.
• předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby I/36 Borohrádek, oprava
silnice za podmínek uvedených v důvodové zprávě
• rozpočet 2021 Mateřské školy Borohrádek, příspěvková organizace (dle
přílohy). Příspěvek na provoz na rok
2021 byl schválen ve výši 730 000Kč,
účelový neinvestiční příspěvek „Výměna koberce v I. třídě MŠ “ ve výši
50 000Kč. Tyto závazné ukazatele

•

•

•

byly schváleny v rozpočtu města Borohrádek 2021 v Zastupitelstvu města Borohrádek dne 16.12.2020, č. j.
861/2020/MUBK
rozpočet 2021 Základní školy T. G.
Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace (dle přílohy). Neinvestiční příspěvek na provoz ve výši
1 700 000Kč, neinvestiční účelový
příspěvek „Program prevence“, povinná součást ŠVP ZŠ TGM, ve výši
64 000Kč, neinvestiční účelový příspěvek spoluúčast na projektu „Multifunkční učebna ZŠ“, II. část, ZŠ TGM
ve výši 73 236Kč. Tyto závazné ukazatele byly schváleny v rozpočtu města
Borohrádek 2021 na Zastupitelstvu
města Borohrádek dne 16.12.2020, č.
j. 861/2020/MUBK
předložené RO č. 2/2021
směrnici č. 1/2021 o zabezpečení zákona pro výkon kontroly č.320/2001
Sb. o ﬁnanční kontrole
plán veřejnoprávních kontrol na období 2021
snížení nájemného za pronájem nebytových prostor Nádražní, č.p. 40,
Borohrádek, pí. Evě Bártové, IČO:
87079194, a to za měsíc leden 1494,Kč a za měsíc únor 1494,-Kč z důvodu
podpory podnikání v naší obci, kdy je
v důsledku nařízení vlády provozovna uzavřena
snížení nájemného za pronájem nebytových prostor Havlíčkova 323,
Borohrádek, p. Ivo Nedvídkovi, IČO:
45593434, a to za měsíc leden 7224,Kč, za měsíc únor 7224,-Kč, za měsíc
březen 7224,- Kč z důvodu podpory
podnikání v naší obci, kdy je v důsledku
nařízení vlády provozovna uzavřena
nájemní smlouvu o pronájmu pozemků p.č. 185/1 o výměře 717 m²,
p.č. 981 o výměře 75 m² a část pozemku p.č.185/2 o výměře 122,6 m²
mezi městem Borohrádek a pí M.H.
za cenu 2122,00 Kč/rok
smlouvu o nájmu nebytových prostor
v č. p. 132, Borohrádek mezi městem

Borohrádek a pí S.Č.. Cena nájemného
500,- Kč/rok
• smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 200 m²
v budově bez čísla popisného, která
je součástí pozemku p.č. st. 986, mezi
městem Borohrádek a ﬁrmou AVEPO
IČO: 00274739. Nájemné činí 4200,Kč/měsíc bez DPH
• předložený aktualizovaný provozní
řád sokolovny
Zamítá
• umístění svislého dopravního značení
– vyhrazené parkoviště pro zákazníky
a zaměstnance Pražírny kávy
Odkládá
• uzavření Nájemní smlouvy na byt č.
14, Jiráskova 573, Borohrádek, mezi
městem Borohrádek a paní M.V.
Pověřuje
• tajemníka vstoupit v jednání s paní
Hromádkovou a panem Frolíkem
ml. o možnosti odkoupení pozemku za účelem zřízení parkoviště před
provozovnou Pražírny kávy
• tajemníka jednáním s panem Ivo
Nedvídkem ve věci rekonstrukce toalet a přípravny potravin v restauraci
U Medvěda
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BOROHRÁDEK
Výtah z usnesení č. 15 ze dne 10. 3. 2021
Zastupitelstvo města Borohrádek
Schvaluje
• nevyužití předkupního práva k pozemku p.č. st.855 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m² a ani k nově
vzniklému pozemku p.č. 528/18 –
ostatní plocha o výměře 249 m²,
který bude oddělen na základě GP
911-156/2020 z pozemku p.č. 528/14
– ostatní plocha, vše v k.ú. Borohrádek, ale požaduje zachování předkupního práva k těmto pozemkům
i po jejich převodu
• smlouvu číslo Z_S24_12_
8120070699 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s.,
a městem Borohrádek. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které
jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí
463.067,-Kč
• registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: Revitalizace starého písníku v k.ú. Borohrádek ID
115D315031252, identiﬁkační číslo EIS
CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012823

• smlouvu o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti mezi Správou silnic
Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové a městem Borohrádek na stavbu:
Rekonstrukce VO, k.ú. Borohrádek, ul.
T.G.Masaryka, Jiráskova, Jirouškova
• kupní smlouvu mezi městem Borohrádek jako prodávajícím a panem
P.N. a paní P.N. jako kupujícími ve věci
pozemku p.č. 948/22 neplodná půda,
ostatní plocha o výměře 126 m², v k.ú.
Borohrádek. Kupní cena činí 60.707,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy
• záměr trvalého odnětí pozemků p.č.
480/16 – lesní pozemek o výměře
171 m² a p.č. 480/2 – lesní pozemek
o výměře 418 m², vše v k.ú. Borohrádek, určených k plnění funkce lesa,
v lokalitě u bývalé pily za ulicí Smetanovou
• záměr prodeje pozemku p.č. 666/13
zahrada, o výměře 1018 m² v k.ú. Borohrádek, u bytového domu čp. 504
v ulici Partyzána Petra za cenu v čase
a místě obvyklou stanovenou zna-

leckým posudkem, k níž se připočtou
náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku a vkladem kupní
smlouvy do katastru nemovitostí
• záměr prodeje pozemku p.č. 666/2
ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 886 m² v k.ú. Borohrádek, u bytového domu čp. 503 v ulici Partyzána
Petra za cenu v čase a místě obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem,
k níž se připočtou náklady spojené
s vypracováním znaleckého posudku
a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí
• smlouvu návratné ﬁnanční výpomoci
č.1/2021 ve výši 1 220 593Kč na předﬁnancování projektu s názvem „Multifunkční učebna ZŠ Borohrádek“ pro
Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace, IČO
70888353
• rozpočtové opatření č. 3/2021 úprava
příjmů a výdajů ve výši 4 035 000Kč

INFORMAČNÍ SERVIS MĚSTSKÉHO ÚŘADU
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
Sokolovna opět krásnější
„Borohrádek, Borohrádek, pěkný městečko, maj tam pěknou
sokolovnu, dobrý pívečko…“ Tak zní refrén jedné známé písničky regionálního muzikanta Karla Dyntery. Zatímco koronavirová opatření nás do hospůdek zatím bohužel nepustí,
lockdownové období bylo plně využito k dalšímu zvelebení naší sokolovny. Kdo byl naposledy v sokolovně sportovat
na jaře loňského roku, bude, doufejme, hned při vstupu mile
překvapen a okouzlen.
Ale pěkně po pořádku. Budovu místní sokolovny převzalo město Borohrádek bezúplatným převodem od Tělocvičné jednoty
SOKOL Borohrádek v roce 2014. Hned od začátku mělo vedení města, spolu se zastupiteli, jasnou představu každoročně
investovat část veřejných prostředků do údržby a modernizace této pro Borohrádek typické stavby. Záměrem města bylo

budovu sokolovny ponechat ve stávajícím způsobu využití, tj.
nejen pro sport, ale i pro pořádání kulturních a společenských
akcí pro místní občany.
Vedení města zřídilo nové pracovní místo správce budovy
a okolních venkovních sportovišť, a to ve formě plného úvazku
zaměstnance městského úřadu. Aktuálně tuto pozici svědomitě vykonává pan Jaromír Voříšek, který sám sportem aktivně
žije. Pro potřeby správce, případně jeho zástupce, byl v prvním
patře budovy kompletně zrekonstruován byt včetně výměny
oken, WC a koupelny. Tím byla vyřešena dostupnost a ﬂexibilita správce pro denní obsluhu vnitřních a venkovních sportovišť. Následně v sokolovně proběhla revize rozvodů elektrické
energie a plynu. Pracovníci technických služeb města Borohrádek vymalovali všechny prostory sokolovny, čili hlavní sál
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s pódiem, velký a malý sál zápasníků, všechna schodiště, a to
včetně odstranění rozšiřující se plísně. Balkony sokolovny byly
restaurátorsky téměř titěrným způsobem zkrášleny obnovou
ornamentních reliéfů. Zde je třeba opravdu ocenit nasazení
všech zaměstnanců technických služeb pod vedením pana
Luďka Černého a následně pana Jiřího Pavlíčka.
V dalších letech byla po celé ploše stropu hlavního sálu instalována bezpečnostní síť, která preventivě brání opadávání
stropní omítky. Historické halogenové světlomety připevněné
na balkonech budovy byly nahrazeny moderními a hospodárnějšími LED světly. Nemalé ﬁnanční prostředky z městského
rozpočtu byly vynaloženy na kompletní výměnu všech oken
v budově sokolovny. V prostoru hlavního sálu je proti poškození chrání osazená ochranná mříž. Tradiční parketovou podlahu v hlavním sále specializovaná ﬁrma přebrousila a ošetřila
novým univerzálním lakovým nátěrem, který je vhodný nejen
pro sport, ale i pro kulturní akce. Na pódium hlavního sálu byl
položen nový koberec a jeho zadní část zdobí závěs ručně
ušitý paní Marií Černou. Sokolovna byla pro větší komfort návštěvníků vybavena novými stoly a židlemi, byl zakoupen stůl
na stolní tenis, stojany na badminton, rakety a míče. Postupně prochází obměnou i okolí sokolovny. Byl odstraněn starý
zchátralý plot, bylo vybudováno moderní plně funkční workoutové hřiště a na něj navazující terénní úpravy.
A to nejlepší nakonec.
Po čem mnoho sportovců léta toužilo, se
konečně stalo realitou. Dobrá kondice
městských ﬁnancí nám
umožnila realizovat zatím poslední rozsáhlou
investiční akci. Původní nevyhovující a téměř nefunkční sociální
zařízení a sprchy byly
zcela vybourány. Rovněž byly demontovány
a odstraněny stávající
dřevěné šatnové boxy.
Na základě nového
projektu vzniklo v přízemí za hlavním vstuRekonstrukce sociálních zařízení
pem do budovy nové
v sokolovně
moderní zázemí pro
sportovce, které tvoří oddělené WC pro dámy a pány a dvě prostorné šatny s lavicemi, jejichž součástí je rovněž samostatná
toaleta a sprchový kout. Byly rovněž provedeny nové rozvody
teplé a studené vody a samozřejmě instalováno nové topení
a samostatný plynový kotel.
Co říci závěrem? Budova sokolovny je pro město Borohrádek
historicky a architektonicky stále ceněným objektem. Proto vás
můžeme ujistit, že toto tradiční místo kultury a sportu bude
město i nadále dle svých ﬁnančních možností podporovat.
Není tajemstvím, že v případě vyhlášení odpovídající dotační
podpory ze strany státu je již předpřipraven hrubý stavební projekt na celkovou generální rekonstrukci sokolovny. Ten
by zahrnoval nejen zateplení obvodového pláště budovy, ale
i významné stavební úpravy vnitřních prostor.
V této nelehké době i my přejeme všem našim spoluobčanům
pevné zdraví, optimismus a elán do dalších dnů. Už se nemůžeme dočkat chvíle, kdy budeme opět moci vstoupit do té naší
„pěkné“ sokolovny.
JUDr. Josef Moravec - místostarosta
Pavel Zaujec – člen rady
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DOTAČNÍ PROJEKT
Workoutové hřiště
Projekt: Workoutové hřiště v areálu sokolovny Borohrádek

IČ 117D8210H5214 byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Dotační projekt
Workoutové hřiště v areálu sokolovny Borohrádek
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KLUB DŮCHODCŮ
Těšíme se na společná setkání
Vážení přátelé,
členky a členové Klubu důchodců v Borohrádku.
Jaro přichází, ale situace s pandemií covid-19 se zatím nelepší. Je to už celý rok, co jsme se naposledy sešli v omezeném počtu
v naší klubovně při šití roušek pro naše spoluobčany. Moc na vás všechny myslíme a přejeme hodně zdraví. Těšíme se na společná
setkání v klubovně, na výlety, kuželky, nedělní taneční odpoledne.
Mrzí nás, že jsme nemohli společně oslavit životní jubilea našich členů v loňském roce. Věříme, že letos se to povede. Je to pro nás,
zejména seniory, těžká a složitá doba, ale musíme věřit, že bude zase dobře.
Důležité je hlavně zdraví a to vám všem, přátelé, přeje za výbor Klubu důchodců v Borohrádku Marie Černá.

Z dění v Kloubu důchodců v Borohrádku
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN KOSTELECKO
Co se děje v projektu MAP pro region Kostelecko
V čase, kdy píšeme tento článek, se vláda s opozicí dohodly
na nutnosti otevření škol pro žáky prvního stupně, devátých
tříd a maturitních ročníků. Uvidíme, jak se podaří tuto prioritu
naplnit.
Naší prioritou je podpora vzdělávání. Doba, kdy bude možné
pořádat prezenční formou akce, jež jsme zajišťovali na podporu pedagogů, žáků a rodičů, je zatím ještě daleko. Stejně
jako většina jiných, i my jsme se vrhli do on-line prostoru, kde
uskutečňujeme některá setkání i semináře. Zároveň jsme si vědomi, že tato forma není a nemůže být všespásná. Nemůže
nahradit osobní setkání ani klasickou výuku ve třídách. Přesto
se snažíme pedagogům a rodičům nabízet touto formou pečlivě vybraná témata. Jmenujme například úspěšný webinář pro
rodiče Aby učení nebylo mučení, pro pedagogy MŠ Matematika všemi smysly či Diagnostika dítěte předškolního věku nebo
vzdělávací akci určenou pedagogům ZŠ Formativní hodnocení. Dětem z MŠ a žákům 1. a 2. ročníku je možné, za dodržení
hygienických nařízení, nabídnout programy přímo ve třídách.
Zajistili jsme setkání se spisovateli pro žáky ZŠ a projektové
dny v mateřských školách.

I náš realizační tým se účastní různých vzdělávacích seminářů
a on-line setkání, při kterých má možnost sdílet své zkušenosti
a zároveň získávat nápady ke své činnosti. Asi nejdůležitější informací posledních dnů a týdnů je, že v prosinci 2020 schválil
ministr školství Robert Plaga pilotáž středního článku podpory. Doslovně řekl: „Podpoříme školy všude tam, kde podporu
potřebují, aby měly volné ruce a dostatek času a energie věnovat se kvalitní pedagogické práci adaptované na konkrétní
podmínky v daném místě!“ O tomto důležitém kroku ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ Vás budeme podrobněji informovat příště.
Za realizační tým MAP Kostelecko Jan Kučera a Anna Plocková
Webové stránky projektu: https://map.nadorlici.cz/kostelecko,
Facebook: MAP vzdělávání na Kostelecku

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ!!!
Prosíme občany, aby udržovali naše město čisté
Na území města máme zřízeno 24 sběrných hnízd pro ukládaní tříděného odpadu, kde je možno odložit vytříděný papír,
plast, sklo, kov a na některých místech i bioodpad. K tomuto
účelu slouží speciálně označené nádoby s výčtem, co do které nádoby patří. Městské technické služby spolu se svozovou
ﬁrmou se neustále potýkají s neukázněností některých spoluobčanů, kteří nerespektují, co do které nádoby patří. Nádoby
přeplňují, nebo odkládají odpad mimo kontejnery, a to i odpad,
který do separovaného sběru nepatří, jako je směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad (nepotřebný nábytek, lina,
koberce), stavební odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky
apod. Takovýmto jednáním se dopouštějí přestupku dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, kde může být udělena pokuta
až do výše 50.000,-Kč. Město Borohrádek poslední roky optimalizuje odpadové hospodářství, ať je to založení sběrného
místa, posilování a rozšiřování sítě sběrných hnízd pro tříděný
odpad, tak i možnost odvozu tříděného odpadu přímo od RD.
V letošním roce bychom rádi zavedli další 2-3 sběrná hnízda a
posílili některá hnízda o možnost ukládaní bioodpadu. Všechny tyto aktivity stojí nemalé prostředky z rozpočtu města,
proto vyzýváme občany, aby tyto možnosti ukládání a třídění
odpadu využívali zodpovědně, chovali se ukázněně.
To znamená: Stačí k tomu pouze, aby co nejlépe využívali objemové kapacity kontejnerů a např. plastové lahve, nápojové
kartony a plechovky před vhozením sešlápli, dále aby kartonové krabice odevzdávali rozložené nebo rozřezané a umožnili tak, aby se nepřevážel vzduch a kapacita nádob vyšla i na
ostatní. Je nepřípustné do tříděného odpadu ukládat odpady
znečištěné nebo druhy, které tam nepatří, znehodnocuje se
tak obsah celého kontejneru pro následné materiálové využití! V žádném případě nepřeplňujte kapacitu kontejneru, zne-

snadňujete pak jeho manipulaci a výsyp. Pokud najdete plný
kontejner, využijte jiného sběrného hnízda, nebo odvezte
odpad do sběrného místa, zvláště pokud máte odpadu větší
množství. Stav plného kontejneru lze také nahlásit i na MěÚ.
V žádném případě nenechávejte odpad mimo nádoby, takovým jednáním se dopouštíte založení černé skládky, stejně
tak, jako když odpad pohodíte do volné krajiny nebo v lese.
Ing. Petr Kliment

Nádoby na tříděný odpad
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UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO
Akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko v Borohrádku
V sobotu dne 27. 3. 2021 proběhla v našem městě tradiční úklidová akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem zúčastněným dobrovolníkům. Z důvodu pokračující nepříznivé pandemické situace akce proběhla v komorním
duchu. Zbylo nám ještě několik desítek pytlů k naplnění, proto kdo by měl zájem přiložit ruku k dílu a uklidit další lokality, může si
na úřadě vyzvednout pytle, a to každé pondělí u pana Klimenta.
Ing. Petr Kliment
Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
(ČR, 8. března 2021) Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou
v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme z března až na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý
rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP na jarní úklidy pytle na odpadky
a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími
aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na www.uklidmesvet.cz.
Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje v akci Ukliďme svět více než
100 jarních úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se tak, že i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, lidé nezapomínají
na své životní prostředí. Do přírody se smí, což bohužel je vidět i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze využít
jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odneseme. I drobný individuální úklid přírodě pomůže a i takovým se můžete pochlubit na webu či na facebookové stránce kampaně Ukliďme svět! Navíc
počítáme s tím, že postupem času bude možné organizovat i tradiční velké úklidy. Jejich organizátory chceme podpořit nejen metodicky, ale i tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých úklidů máme od společnosti ALPINE PRO i pěkná trička. Všichni,
kdo věří, že letos úklidovou akci v rámci Ukliďme svět zorganizují, by si měli o zásilku pytlů a tričko požádat do 10. března.
Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. „Získáme tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká
k tomu Veronika Andrlová, koordinátorka kampaně z Českého svazu ochránců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP
na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. „V tomto týdnu končí zimní soutěž „Kdo
zanechal svou stopu ve sněhu či blátě?“ a na konci týdne vyhlásíme další, jarní téma. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také informace o aktuálních soutěžích najdete na webu www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the
World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje
Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné
uklízení odpadků – účastníci zároveň posilují vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Foto volně k použití je ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/IYM5VX3AVUYACJDT-G7P
Ukliďme svět v roce 2021 podpořili: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker a EKO-KOM.

PODÍL NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ROCE 2020
Výsledky spolupráce města Borohrádek a společnosti Elektrowin
Díky svým obyvatelům se město Borohrádek může za rok
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 14,59 t. Na každého obyvatele
tak připadá 6,97 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena
spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Demontáž elektrospotřebičů
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Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 174,13 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 67 kusů.
Nebylo nutné vytěžit 8 554,20 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 320krát.
Došlo také k úspoře 88 058,67 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 88 059krát.
Podařilo se recyklovat 8 392,92 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 344 ks
nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 296,24 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 52 665 1€ mincí, nebo
365,95 kg hliníku, který by stačil na výrobu 24 397 plechovek
o objemu 0,33 l.
MěÚ

Důležité upozornění
MUDr. VĚRA STEJSKALOVÁ OZNAMUJE
ukončení poskytování zdravotnických služeb
k 30. 6. 2021.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 13.00
27.06.
03.07.
04.07.
05.07.

06.07.
10.07.
11.07.

ORDINACE BUDE OD 16. 6. 2021
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENA.

17.07.

Pacienti si mohou požádat o výpis ze zdravotní
dokumentace, a to telefonicky. Výpis bude vydán proti
podpisu v ordinačních dnech mezi 11.00-12.00 hod.
Pokud bude pacient požadovat opis dokumentace
pro konkrétního lékaře, bude nutná písemná žádost.
Veškerá dokumentace bude poté předána
Odboru zdravotnictví Královéhradeckého kraje,
odkud si v případě potřeby pacienti mohou
dokumentaci na základě písemné žádosti vyžádat.

18.07.
24.07.
25.07.

31.07.

MDDr. Paličková Zlata
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

MDDr. Petrák Tomáš
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk

721 200 244

MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.

494 534 841

MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 783

MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 697

MUDr. Pokorná Věra
Jana Pitry 448, Opočno

494 667 628

MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice

494 322 706

MDDr. Rýdlová Zuzana
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

MUDr. Salamin Akram
Kvasinská 129, Solnice

602 152 873

MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 515 695

MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 031

MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno

777 667 353

VZPOMÍNKA
24. března 2021 uplynulo 8 let
od úmrtí pana Františka Černého.

Pustý je domov, smutno je v něm,
chybíš nám, tatínku, chybíš nám v něm.

S láskou a úctou vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 21. února uplynulo 10 let,
co nás navždy opustil náš drahý tatínek
Ladislav Vovesný
z Borohrádku.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme,
že vzpomenete s námi.

Dne 11. 5. 2021 uplyne rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, tchyně, sestra,
teta, švagrová, babička a prababička
paní Věra Jarolímová.
S láskou v srdcích stále vzpomíná
celá rodina.

Když o mně hovoříte a myslíte na mne,
žiji přece dál. /Ennius/
21. března 2021 nás náhle opustila
naše kolegyně
paní Erika Čermáková.
Vzpomínají
spolupracovníci městského úřadu.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOL
ZŠ TGM BOROHRÁDEK
Přehled událostí,
ZŠ TGM Borohrádek
Máme za sebou část školního roku, která za běžných okolností bývá spojena s tradičními oblíbenými akcemi, jako jsou celoškolní projektový den, pěvecká soutěž Zlatý slavík, karneval
dětské družiny atd. Po dlouhé zimě v tomto období žáci a učitelé s radostí vyráží na první venkovní hodiny tělocviku nebo
na naučné procházky do probouzející se přírody.
Bohužel, vzhledem k protiepidemickým opatřením výuka i nadále probíhala distančním způsobem. Mrzí nás, že jsou žáci
ochuzeni nejen o běžnou výuku, ale také o již zmíněné akce,
které k naší škole neodmyslitelně patří. Současná forma výuky
je pro nás všechny náročná – pro žáky, jejich rodiny a stejně
tak pro pracovníky školy. Ačkoliv všichni udělali opravdu velký
pokrok v práci s technologiemi, moc bychom si přáli, abychom
se mohli vrátit co nejdříve k běžnému provozu. Věříme, že se
návrat k běžné výuce blíží a všichni si budeme vážit toho, až
(se) budeme moci učit ve třídách, navzájem se uvidíme, uslyšíme, nebudou nás trápit nefunkční mikrofony atd.
I v těchto náročných dnech však přicházejí i dobré zprávy. Ráda
bych se o ně s vámi podělila.
Níže si můžete přečíst o tom, jak se žáci a jejich rodiny, zaměstnanci a také přátelé školy s elánem zapojili do 1. virtuálního běhu, nebo o tom, jak naši žáci uspěli v okresním kole
anglické olympiády.
Žáci se mohou také těšit na moderní multifunkční sportovní areál s umělým povrchem a atletickým oválem. Do konce
května by totiž měla být ukončena probíhající rozsáhlá rekonstrukce sportoviště.
Na jaře také v naší škole tradičně vítáme naše budoucí žáky při
zápisu do první třídy. Stejně jako v minulém roce však zápis
musel proběhnout vzdáleným způsobem. Děkujeme rodičům
za projevenou důvěru v naši školu. Jakmile to epidemická situace dovolí, s našimi budoucími školáky a jejich rodiči se rádi
ve škole setkáme.
Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, pracovníci školy,
dovolte mi poděkovat Vám za spolupráci v tomto náročném
období. Jsem si vědoma toho, jak náročné tyto dny pro nás
všechny jsou.
Děkuji za pochopení pro všechna opatření, která s provozem
školy v této době souvisí.
Mgr. Iva Přibylová

1. virtuální běh
Současná situace prý velmi přispívá k tomu, aby se z lidí stali
„gaučoví povaleči“. To ovšem neplatí o žácích a zaměstnancích
ze ZŠ TGM Borohrádek. Spousta z nich se ve dnech od 15. března do 31. března 2021 s velkým
nadšením zúčastnila historicky

prvního virtuálního běhu. Velmi nás potěšilo, že výzvu přijali
i rodinní příslušníci a čtyřnozí
mazlíčci žáků a zaměstnanců
školy. Zahanbit se ale nenechala ani široká veřejnost. Někteří
se s námi o své skvělé výkony
rádi podělili. Všichni si svůj pobyt v přírodě poctivě zaznamenávali pomocí krokoměrů,
chytrých hodinek nebo aplikací
v mobilních telefonech, odvážnější jedinci přidali i svoji fotku.
Vyhodnocení proběhlo v několika kategoriích:
1. STUPEŇ:
Nejvíc uběhnutých / ušlých km:
1. místo – Lukáš Cvejn 50,47 km (2. třída)
2. místo – František Janeček 20,8 km (5. třída)
3. místo – Adam Vlášek 14,01 km (2. třída)
Nejrychlejší 2 km: Bárta Ladislav, Bártová Aneta (3. třída) 13 min.
Nejrychlejší 4 km: Adam Beránek (2. třída) 35 min.
2. STUPEŇ:
Nejvíc uběhnutých/ ušlých km:
1. místo – Aneta Loufková 71,63 km (7. B)
2. místo – Justýna Bartáková 69,27 km (8. A)
3. místo – Karolína Raková 69,18 km (8. B)
Nejrychlejší 4 km: Daniela Nekvindová (8. A) 57 min.
Nejrychlejších 7 km: Aneta Loufková (7. B) 1 hod. 38 min.
Všem sportovcům děkujeme za účast a vy, kteří jste nenašli
své jméno ve výsledkové listině, nezoufejte. Všichni jste vítězi
už jen tím, že jste se zvedli od televizí a počítačů a šli se nadechnout čerstvého vzduchu.
Mgr. Michaela Bastlová
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Úspěch našich žáků v okresním
kole anglické olympiády
Gratulujeme našim žákům k úspěchu
v okresním kole!
Na naší škole se již stalo tradicí zapojení do celostátní Soutěže
v jazyce anglickém neoﬁciálně nazývané anglická olympiáda.
Za běžných okolností se zapojuje velký počet žáků druhého
stupně soutěžících ve dvou věkových kategoriích. Je zvykem, že
žáci plní úkoly zaměřené na poslech s porozuměním a především konverzují ve dvojicích o zadaných tématech. V letošním
roce olympiáda probíhala ve zjednodušené podobě online. Ač
máme ve škole řadu šikovných angličtinářů, zájem žáků zapojit
se do soutěže byl v porovnání s předchozími roky výrazně nižší. Několik statečných se však našlo – v sedmém ročníku.
Soutěž byla zaměřena pouze na konverzační dovednosti.
Každý účastník se nejprve představil, poté si vylosoval konverzační téma, o kterém samostatně hovořil. Součástí bylo odpovídání na různé otázky a také popis obrázku. Z předvedených
výkonů ve školním kole jsme měli velkou radost. Rádi vidíme
velké pokroky žáků, kteří na sobě mají zájem pracovat a zlepšovat se. Soutěžící předvedli, jak dokáží pohotově reagovat
i na složité otázky, aktivně užívat pokročilou slovní zásobu
a konverzační obraty. Ocenili jsme výbornou výslovnost a také
správné aktivní užívání náročnější gramatiky.
Výsledky školního kola:
1. místo – Sabina Veverková
2. místo – Jan Šeda
3. místo – Vojtěch Netík

Okresní kolo
Žáci na prvních dvou místech, Sabina Veverková a Jan Šeda,
reprezentovali naši školu v okresním kole, které probíhalo
ve zjednodušené podobě online obdobně jako školní kolo.
Do online soutěže se zapojilo výrazně méně škol, než je zvykem. Naši žáci tak měli ve svých kategoriích pouze jednoho
soupeře. Obě poroty však hodnotily také soutěžící z dalšího
okresu a také ze stejných tříd víceletých gymnázií, a tak naši
žáci mohli svůj bodový zisk porovnat i s dalšími.
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CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výsledky Tříkrálové sbírky
2021 v Borohrádku a Šachově
Letošní pořádání sbírky bylo vcelku dobrodružné. Každý týden
jsme měnili scénáře a chystali se na to, že se s Vámi uvidíme
alespoň v nějaké podobě. Nakonec to dopadlo tak, že lidé
mohli přispívat online nebo peníze donést osobně do kasiček
umístěných v naší škole a v borohrádecké lékárně Lboro. Celkem se v našem městě podařilo v těchto dvou kasičkách vybrat
12 081,- Kč. Děkujeme všem dárcům za darovaný ﬁnanční obnos a naší lékárně za možnost umístit kasičku.
Kam darované peníze putují?
Největší podíl jde tradičně na obnovu vybavení ve Stacionáři
sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, dále do denního stacionáře Lávky Sdružení Neratov, na přímou pomoc konkrétním
lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK atd.
Pro zajímavost, v roce 2020 bylo v kasičkách v Borohrádku
a Šachově vybráno 49. 209,- Kč. Byl to rekordní výsledek a my
doufáme, že ho v lednu 2022 zase pokoříme.

Oblékli jsme rozdílné ponožky
na podporu nemocných
Downovým syndromem
Když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. Právě proto se staly symbolem Světového dne Downova syndromu. Lidé po celém světě tak 21. března vyjadřují
symbolickou podporu lidem s tímto onemocněním nošením
rozdílných ponožek s heslem „Nenechat nikoho pozadu“. Přestože jsme v naší škole nikdy nevzdělávali žáka s tímto onemocněním, cítíme potřebu v dětech budovat empatii. Shoduje
se to s vizí naší školy, nenechat nikoho osamoceného a vyloučeného, nenechat nikoho pozadu.

Jan Šeda naši školu reprezentoval v kategorii 6. – 7. třída. A reprezentoval výborně! Bylo mu uděleno 97 bodů ze 105 možných a zvítězil s náskokem 30 bodů před druhou soutěžící.
Získal také více bodů než vítězka z okresu Trutnov a také než
stejně staří žáci z gymnázií.
Sedmačka Sabina Veverková soutěžila v kategorii 8. – 9. ročník.
Získala 48 bodů z 50 možných a s náskokem 19 bodů zvítězila. Získala také více bodů než soutěžící v okresu Trutnov
a s výjimkou jednoho žáka, který získal plný počet bodů, obdržela více bodů než sedm studentů gymnázií.
Jsme rádi, že žáci úspěšně navázali na loňské výborné výsledky.
Kategorie 6. – 7. ročník končí okresním kolem. Sabinu však čeká
krajské kolo.
Držíme palce nejen Sabině, ale všem našim žákům, kteří se
snaží v angličtině stále zlepšovat.
Mgr. Michal Přibyl

Tematická inspekční činnost
Závěr tematické inspekční činnosti, která se týkala
distanční výuky a vzdělávání v CZŠ Borohrádek
Ve dnech 30. - 31. března 2021 proběhlo šetření České školní
inspekce v online výuce, která byla poskytována žákům v rámci
distanční výuky. Jedná se o součást rozsáhlého mapování
situace, které probíhá napříč celou republikou.
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Hospitace byly zaměřeny na sledování pěti oblastí:
1. Zapojení každého žáka
2. Komunikace s rodiči, žáky a mezi pedagogickými pracovníky
3. Nastavení jasných pravidel a jejich dodržování
4. Podpora pedagogického sboru, vyhodnocování dopadu
výuky a poskytování zpětné vazby
5. Monitorování efektivity výuky
Naše škola dopadla ve všech výše zmíněných oblastech nadprůměrně dobře. Byly splněny principy úspěšně vedené výuky
na dálku.
Inspektorky dále hodnotily online hodiny a jejich průběh.
Z šetření vyplynulo, že žáci:
- umí obsluhovat prostředí Teams a orientovat se v aplikacích
- výborně verbálně i neverbálně komunikují
- dodržují předem nastavená pravidla, navzájem si pomáhají
výuka:
- hodiny nejsou nikým narušovány
- všichni žáci používají kamery
- došlo k opakovanému a častému zapojení všech žáků
- hodiny byly vedeny velmi pestře, byly střídány různé
metody a formy práce, využívány jsou i různé aplikace,
které zvyšují atraktivitu hodin
metody a formy výuky:
- žáci dokáží živě diskutovat o tématech, argumentovat
a spolupracovat
- bylo vidět dlouhodobou a soustavnou práci učitelů
- učitelé používají prvky kooperativního vyučování, velmi dobře
zadávají kritéria hodnocení, hodiny byly vedeny formativně
podle nejnovějších trendů a respektujícím způsobem
individuální přístup k žákům:
- všem žákům byla poskytnuta individuální podpora
- rychlí žáci mají připravenu další práci pro rozvoj svých
schopností
- byla vidět diferenciace u žáků, kteří se chystají na přijímací
řízení na gymnázia
- každý žák může zažít úspěch
nadstandardní aktivity nabízené v online výuce:
- online družina
- čteníčko a čtení
- doučování žáků
- odpolední povídání
rozvrh hodin:
- přestože žáci mají poměrně hodně vyučovacích hodin,
vše je organizováno tak, aby nedocházelo k jejich únavě
- škola skvěle nastavila poměr synchronní a asynchronní
výuky, dále originálně a osobitě zapojila synchronně
asynchronní výuku
Závěr:
Škola je hodnocena jako „inovativní škola, kde je vidět, že online výuka může být vedena nejen zábavně a efektivně, ale
také v pohodovém prostředí nenásilnou a pokornou formou.
Dovednosti žáků jsou hodnoceny jako překvapivé na jejich věk
a co je skutečně unikátní, je práce ve skupinách“.
Takové hodnocení je pro naši školu velkým vyznamenáním
a potvrzením toho, že cesta, kterou jsme vybrali, je správná. Je
však třeba podotknout, že k takové práci máme výborné podmínky – malé počty žáků ve třídách, stále se vzdělávající tým
pedagogických pracovníků i nadstandardní vybavení.
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Světový den porozumění
autismu
V pátek 2. dubna byl státní svátek, proto jsme se oblékli do modré už ve středu. Chtěli jsme upozornit na potřebu zkvalitňování
života lidí s autismem. Tento den se mnoho lidí zapojuje do kampaně a vyjadřují svým postojem podporu a uznání lidem žijícím
s autismem. Kvůli své nemoci často nerozumějí tomu, co vidí,
slyší a prožívají. Mnoho budov se v tento den rozsvítilo modře.

Výzvy v naší škole
Vzhledem k tomu, že se samostatně nevyučují výchovy, zařadili jsme do výuky mnoho výzev, které děti opravdu baví
a jsou zaměřeny právě na rukodělné a výtvarné činnosti nebo
na podporu pohybu. Výzvu děti plní ve svém volném čase
nebo ve výuce a musí se na ni připravit. Většinou bývá nepovinná, ale žáci ji rádi splní, protože je to zkrátka baví. Každá
třída měla výzvy jiné, zde je jen pár příkladů: společné pečení
muﬃnů, v jiné třídě perníku, bábovek, jarní výzva v poznávání
přírody, velikonoční online zdobení vajíček voskem, čtenářská
výzva, sportovní a běžecké výzvy…

Návrat do školy!
Konečně přišel den, na který jsme se všichni tak těšili. V pondělí 12. dubna jsme se mohli vrátit do školy. Protože v našich
třídách není více jak 15 žáků, vrátili jsme se všichni a nemusíme
rotovat. Děti zvládly testování na jedničku a ve škole zavládla
velká radost a pohoda.
Mgr. Jitka Kadrmasová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Karnevalový týden
Tak jako každý rok i letos jsme se těšili na masopust a karnevalové veselí. Připomněli jsme si, proč toto období je nazýváno
– masopustním obdobím. Odkdy dokdy masopust trvá a jaké
tradice se s tímto obdobím pojí. Toto všechno nám pomohla poodkrýt „Masopustní pohádka“. Během celého týdne jsme si příležitostně zdobili třídu. Vyráběli karnevalové ozdoby v podobě
řetězů a klaunů. Plnili jsme punčochové jitrnice a jelítka. Také
jsme si usmažili domácí koblihy. Vrcholem celého týdne byl
samozřejmě karneval. Najednou byla škola plná princezen, víl,
skřítků, zvířátek, pirátů, ale i komiksových hrdinů – Spidermanů,
Hulků a Kapitánů America. Všichni jsme si společně pohráli, zasoutěžili v různých disciplínách a zatančili. Myslíme si, že karnevalový týden jsme si náležitě užili se vším, co k tomu patří.

Distanční výuka v naší
mateřské škole
Začátkem března i nás dostihla pandemická situace a dveře
mateřské školy se uzavřely. Hned druhý den paní učitelky přemýšlely, jak dětem připravit studijní materiály pro předškolní
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vzdělávání. Společně se domluvily na daném tématu výuky a připravily podklady pro děti na domácí vzdělávání. Jaro je krásné
období, kdy se příroda probouzí k životu, proto téma učiva jako
„Jaro ťuká na dveře, Svátky jara, Život na dvoře“ atd. bylo prvním
hlavním tématem pro výuku na dálku. Úkolem této distanční
výuky je děti podporovat v plnění zadaného úkolu v oblastech
jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, v oblasti logického myšlení, zrakového a sluchového vnímání a v sebeobsluze. Každá
rodina dítěte obdržela studijní materiály tak, že paní učitelky vše
roznesly dětem domů, kde si s rodiči o jejich dětech popovídaly,
nabídly případnou pomoc s výukou, když by si s něčím nevěděli rady. Vše proběhlo za přísných hygienických podmínek. Pro
zpestření výuky paní učitelky natáčely videa s pracovní aktivitou.
Děti si mohly (za pomoci rodičů) vyzkoušet nové výrobky a pracovní postupy z různých materiálů. Jelikož uzavření škol nadále
přetrvává, s dětmi se nyní vidíme přes online výuku. Paní učitelky
rozdělily děti do skupin po sedmi, kde si společně povídají, plní
úkoly, děti sdělují zážitky, co doma dělají a prožívají. Všichni se
již těšíme, že se brzy sejdeme v naší mateřské škole. Všem rodičům děkujeme za spolupráci v této nelehké době.
Hana Hercíková

Velikonoční výzva
„Hody, hody, doprovody...“ Tak možná takhle nějak si děti opakovaly koledu při barvení vajíček. A to nejen na pondělní pomlázku, ale i na „Velikonoční výzvu“, akci, vyhlášenou naší školkou
v této nelehké době uzavření. Jde vlastně o zpestření mobilních truhlíků před MŠ. A jaká by to byla výzdoba bez přispění
dětí? Je nutno říct, že se výzva ujala a už se to v truhlících hemží
barevnými vajíčky, vyfouklými i papírovými, no, radost pohledět. Děkujeme všem, kteří přispěli, dětem i rodičům. Děkujeme
za podporu při vytvoření jakéhosi propojení školky, rodičů, dětí
a tradic. Tradice je poklad, tak ho opatrujme. Díky všem.
Jitka Stýblová

Jarní putování
S novým příchodem jara p. učitelky z MŠ připravily akci „Jarní putování“ pro děti a rodiče. Tato akce proběhla ve dnech
26. 3. - 31. 3. Pro děti byly připraveny zajímavé poznávací, výukové i zábavné úkoly. Stezka pro putování vedla od MŠ parkem k blízkému lesu a po lesní cyklostezce. Na této vyznačené

trase děti plnily stanovené úkoly. Malovaly sluníčko, sbíraly
přírodniny, hledaly první jarní květiny, které se učily pojmenovat, apod. Snažily jsme se dětem zpestřit dny, kdy nemohou
být v MŠ. Počasí nám zrovna přálo, oteplilo se. Děti s rodiči
si tak mohli o to víc užít jarního sluníčka a zdravého pobytu
v přírodě. To byl náš společný cíl. Děkujeme rodičům i dětem
za jejich účast i za hezké fotograﬁe a budeme se těšit zase
někdy příště.
Irena Klingerová

Vzdělávání pedagogů
I v době, kdy je MŠ zavřená, se paní učitelky vzdělávají. Absolvujeme webináře „rozvoj grafomotoriky u dětí“ a „fyzikální
pokusy“. Náš pedagogický tým se i v tomto školním roce schází
při supervizi s naší mentorkou. Zaměřujeme se na práci novými metodami a technikami, které nás posouvají dál. Výuka je
díky nim pro děti zábavnější a efektivnější. Všechny semináře
jsou hrazeny z OP MAS Nad Orlicí.

Kuchyň
V tomto školním roce se nám povedlo úspěšně dokončit žádost o dotaci na zmodernizování naší školní kuchyně. Za ﬁnanční podpory OP MAS Nad Orlicí a našeho zřizovatele
města Borohrádek jsme pořídili konvektomat s příslušenstvím,
nerezový stůl, mycí dřez, vodní lázeň na výdej jídla a elektrickou stoličku na čaj. Pomyslnou třešničkou bylo pořízení digestoře, která ve školní kuchyni dlouhodobě chyběla. Máme
z tohoto vybavení velkou radost. Děkujeme za spolupráci při
organizaci panu P. Zaujecovi, který nám výrazně pomohl při
výběru a plánování.

Zápis do MŠ pro školní rok
2021/2022
Zápis do MŠ Borohrádek se uskuteční ve dnech od 4. května
do 11. května 2021. Veškeré informace ohledně kritérií pro
přijímání dětí a způsobu podání žádosti najdete na webových
stránkách školy (www.msboro.cz) v záložce Přijetí do MŠ.
Jarní putování

Mgr. Eva Musilová
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ZE SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
TJ SOKOL BOROHRÁDEK – ODDÍL ZÁPASU
Dobrý i špatný začátek zápasnické sezony
Borohrádečtí zápasníci vstoupili do letošní sezony velice dobře.
Bohužel ale jen po stránce materiálního vybavení.
Svaz zápasu ČR za ušetřené peníze z nekonaných turnajů a nemožnosti startu reprezentantů na mezinárodních turnajích zakoupil nové zápasnické žíněnky a předal je Sportovním centrům
mládeže. Centra pak své starší žíněnky předala dál do oddílů.
A toto se poštěstilo i našemu oddílu TJ SOKOL Borohrádek,
který tuto žíněnku obdržel od TJ Jiskra Havlíčkův Brod v rámci
regionálního přerozdělení, za což velice děkujeme.
Jedná se o žíněnku 12x12 m i s plachtou, která je na suché zipy,
a tak bude plně vyhovovat náročným požadavkům na tréninky
i pořádání turnajů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Rudolfu LALUHOVI, tedy ﬁrmě LAGA, s.r.o., za odvoz této žíněnky z Havlíčkova Brodu.
Protože i borohrádeckým zápasníkům zbyly peníze za rok
2020, tak po dohodě s ﬁnanční komisí MÚ Borohrádek zakoupili další novou žíněnku o rozměrech 8x8 m.
Ta se bude hodit pod zápasnickou plachtu, kterou se podařilo zakoupit v roce 2019.
Tak došlo k obnově všech žíněnek, které byly pořízeny v 70. letech a pomalu začaly ztrácet svoji funkci, protože se začaly drolit
a trhat.
Aby těchto darů ale nebylo málo, tak náš oddíl dostal od České obce sokolské cvičnou zápasnickou ﬁgurínu, tzv. „panáka“, který
pomůže k nácviku složitějších technických chvatů.
Po stránce materiální se zlepšila i ta estetická. Došlo k vymalování zápasnického sálu, byla odstraněna plíseň v rozích a celkově
očištěny tréninkové prostory.
Tím největším pozitivem je však zbudování nových šaten s toaletami a sprchami, které v sokolovně velice scházely. Díky nim se
podařilo vybudovat odpovídající zázemí jak pro sportovce a trenéry, tak pro ostatní návštěvníky naší krásné sokolovny.
Zkrášlení sokolovny ale bude zajisté tématem dalšího článku. Rozhodně si to zaslouží všichni, kteří se na zvelebení tohoto sportovně-kulturního stánku podíleli.
Nám, zápasnickým trenérům, nezbývá nic jiného, než smeknout klobouk a poděkovat všem, kteří se o to zasloužili.
Ale každá stránka má svůj rub a líc. Tím špatným je stále nemožnost trénovat mladé sportovce kvůli pandemii. Snad dojde brzo
ke změně a v sokolovně nastane tréninkový ruch, aby se sportovní nečinnost nepříznivě neodrazila na zdravotním stavu mládeže.
Radek Hemelík
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Z BOROHRÁDECKÝCH KRONIK
TŘICET LET PRÁCE SDH V BOROHRÁDKU
Podává František Melichar, jednatel
(Pokračování navazuje na číslo 6 zpravodaje z roku 2020.)

„Rok 1886
Valnou hromadou konanou 17. ledna t. r. zvolen byl za předsedu
p. Fr. Kaplan st., za velitele p. Ant. Smrtka, za cvičitele p. A. Soukup a za jednatele p. Jos. Žatecký. Tohoto roku daroval pan
hrabě Lützow prostřednictvím p. správce velkostatku našemu
sboru dvoukolovou stříkačku. Dne 24. dubna 1886 zúčastnil se sbor pod velením Ant. Smrtky požáru ve Žďáře. Dokud
sbor náš se nedostavil, šířil se požár rychle i na okolní budovy;
sbor náš však odvážně čelil všude na ohrožených místech krutému živlu, a tak mnoho stavení od požáru bylo zachráněno.
Za tuto účinnou ochranu darovala společnost „Spy“ 10 zl. naší
pokladně co odměnu . Téhož roku zúčastnil se náš sbor hašení
při požáru v Malé Čermné. Sbor zúčastnil se svěcení praporu
bratrského sboru v Kostelci n. Orl., kdež p. Ant. Smrtka, velitel,
pronesl za náš sbor případné heslo. Mimo toho zúčastnil se
deputací svěcení rolnického praporu v Šachově. Dne 11. července valná část našeho sboru byla přítomna župnímu sjezdu
v Hor. Jelení. Za zástupce sboru k župní mimořádné valné hromadě v Rychnově n. Kn. vysláni byli: p. Ant. Smrtka a Jos. Žatecký. V říjnu t. r. učinili sbírku ve prospěch Ú. M. Šk. pp.: učitel
Kajetán Peisker, místopředseda spolku voj. vysloužilců K. Pašek a cvičitel sboru Ant. Soukup. Sbírka tato vynesla 40·70 zl.,
kterýžto obnos co svatováclavský dar Matici odveden.

Rok 1887
Při valné hromadě konané 2. února t. r. byl zvolen opět jednohlasně pan Fr. Kaplan st. za předsedu, p. Ant. Smrtka za velitele
a za náčelníka p. Ant. Soukup. Za jednatele zvolen opět p. Josef Žatecký. Z volných návrhů při této valné hromadě dlužno
uvést návrh p. učitele K. Peiskra, by členstvo bezplatně a hojně
používalo knih zdejší „Čtenářské Besedy“. Župního sjezdu konaného v Týništi zúčastnil se téměř celý sbor a dva delegáti
pp.: Ant. Smrtka, velitel, a Jos. Žatecký, jednatel. Mimo to zúčastnil se náš sbor 14 členy veřejného cvičení v sousední obci
Častolovicích. Dne 14. září po cvičení podniknuta praktická vycházka k bratrskému sboru v Hor. Jelení.
Tohoto roku pro nedorozumění ohledně nájemného ze sálu
byly místnosti spolkové přeloženy do hostince „U Lípy“, avšak
jenom na kratičký čas.
V tomto roce sbor náš působil při požáru venkovském dne
25. června v Šachově a dne 2. prosince ve Zdelově.

Rok 1888
Valná hromada konala se 8. ledna t. r. Činovníci zvoleni byli
tíž jako v roce minulém. Z volných návrhů dlužno uvést ten,
jímž předsedovi sboru dáno rozhodnutí o tom, při kterých pohřbech sbor náš deputací se má zúčastňovat bezplatně a při
kterých za odměnu. Brzo nato deputací zúčastnil se sbor pohřbu zakládajícího člena E. Šimka.

Dne 21. května sbor náš zúčastnil se slavnosti vojenských vysloužilců, konané za příčinou svěcení spolkového praporu. Při
zatloukání hřebů pronesl za náš sbor případné heslo p. Ant.
Smrtka a pan Josef Žatecký.
Dne 11. srpna t. r. ve výborové schůzi resignoval velitel p. Ant.
Smrtka pro neposlušnost některých členů. V mimořádné valné
hromadě předseda pan Frant. Kaplan členstvu domluvil a záležitost tu vyšetřil. Členstvo slíbilo nato naprostou poslušnost.
Z té příčiny p. velitel ve své funkci setrval.
Dne 15. srpna zastoupen byl 12 členy sbor náš na župním sjezdu ve Vys. Mýtě. Náš sbor zúčastnil se oslavy 40letého panování J. V. cís. Františka Josefa I.
Dne 28. září t. r. pánové: Frant. Kaplan, koželuh a člen okrašl.
Spolku, Ant. Pelikán, člen sboru hasičského, a Jos. Bauer, člen
spolku vojenských vysloužilců, podnikli sbírku ve prospěch
Ústř. Matice Škol. Sbírka ta vynesla 35·24 zl.
Dne 23. října ráno obcoval sbor slavným službám Božím, nato
odpoledne o 1 hod. provedeno bylo veřejné cvičení spojené
s deﬁlováním před místními hodnostáři.
V tomto roce opravena byla dvoukolová stříkačka a pořízeny k ní
nové hadice. Členové spolku vojenských vysloužilců, kteří již dříve
uvázali se v povinnosti konati ochranný sbor a vypomáhati stříkačníkům, byli přihlášení k Zemské Jednotě Hasičské a pojištění u ní.

Rok 1889
Valnou hromadou konanou 31. ledna t. r. zvolen byl opět
za předsedu p. Fr. Kaplan, za velitele p. Ant. Smrtka a za cvičitele
p. A. Soukup. Jednatelem byl pan Jos. Žatecký. Z volných návrhů
při valné hromadě podaných dlužno uvést návrh Ant. Smrtky, by
návštěva hasičských cvičení se bedlivě znamenala a ten člen, který 3kráte bez omluvy vynechá, by byl dle rozhodnutí výboru vyloučen. Sbor ztrácí tímto rokem horlivého svého jednatele pana
Jos. Žateckého, který pro churavost své funkce musil se vzdálit.
Přítel Jos. Žatecký vždy horlivě působil pro dobro spolku a sám
častou dobrou radou a ještě častěji skutkem přispěl k rozkvětu
spolku. Do té doby, než ujme se funkce jednatel nový, zastával
práce jednatelské p. Ant. Smrtka. Odstouplému jednateli projeveny díky a plné uznání jeho služeb dopisem. Sbor náš zúčastnil se svěcení spolkového praporu přátelského sboru v Týništi.
Při tom pronesl velitel p. Ant. Smrtka případné heslo. Na „Župní
sjezd“ do Javornice vysláno 10 členů našeho sboru, jimž hrazeno cestové. Delegáty byli pp.: Ant. Smrtka, velitel, Václav Čefelín,
náčelník, Josef Karásek, podnáčelník. Na vybídnutí slav. zastupitelstva sbor korporativně zúčastnil se slavnosti svěcení hřbitova.
V mimořádné valné hromadě dne 4. srpna zvolen za jednatele
p. Jos. Erben, hostinský, a za pokladníka p. Fr. Kaplan ml. Pro sbor
pořízeny nové režné stejnokroje, čapky a pásy dle stejnokroje
pražského sboru. V tomto roce zastoupen byl v plném počtu náš
sbor na pohřbu matky p. K. Janko, velezasloužilého člena našeho sboru. Místnosti spolkové opět byly přeloženy do „Obecního
domu“, neboť jednatel p. Jos. Erben, jsa nájemcem téhož, hostinec propůjčil spolku k bezplatnému používání.“
(MÚ)
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KATASTROFÁLNÍ POVODEŇ Z ROKU 1928
Zpráva jednatele hasičského sboru pana Fr. Horyny z roku 1930
V minulém roce, v 5. čísle Zpravodaje jsme se věnovali
výčtu povodní, jejichž průběh nám zachovaly kroniky.
Dovolte nám, abychom Vám dnes popsali mimořádně
ničivou povodeň tak, jak ji zachycuje zpráva jednatele
hasičského sboru pana Fr. Horyny z roku 1930. I když
většina aktérů a pamětníků této události již není mezi
námi, zaslouží si alespoň toto připomenutí a vzpomínku.

„V pondělí 16. dubna 1928 večer strhla se nad městem Holicemi
a širokým okolím průtrž mračen. Rozvodněné přítoky naplnily rybník p. Malijovského ve Velinách tak obrovskými spoustami vod, že jich nemohl pojmouti, a o půl 12. hodině v noci
se protrhla jeho hráz. Hned u výtoku narazily divoké proudy
na domek obývaný panem Tomáškem, jenž stál u samé hráze,
a úplně jej pobořily. Manželka domovníkova, paní Tomášková,
hned při prvním nárazu, chtějíc se se svým sedmiletým synkem zachránit, vyskočila v nočním úboru oknem. Skočila však
do dravého proudu, který ji se synkem jejím unášel pryč, až se
jí ve vzdálenosti asi 400 metrů podařilo zachytit stromů. Ale
chlapce, kterého držela za ruku, dravý proud jí vyrval a odnesl.
Ráno, když voda opadla, byl nalezen v lese „Na Kluči“ utopený
(viz foto dětského hrobu v dnešní podobě ve Velinách). Příval
přihnal se až do Borohrádku, kde rovněž způsobil hroznou katastrofu. Silnice od Velin byla proměněna v pravé řečiště a mohutný proud bral s sebou vše, co mu do cesty přišlo. Starosta
hasičského sboru Josef Jindra byl zpraven o blížícím se nebezpečí, běžel ve směru potoka, vzbudil starostu obce a burcoval
obyvatelstvo, uvědomovav jej o nebezpečí. Voda hnala se skoro současně s ním.

Lidé, probuzeni křikem, trubkou a hukotem vody, seskakovali
z postelí přímo do vody, která se do stavení již hrnula. S velkým namáháním, jen v nočním úboru, dostávali se za pomoci
hasičů a jiných občanů okny ze stavení, nebo se zachraňovali
na půdě.
Ve sklepním bytě vily pana Antonína Tomana (dnes LAGA) bydlící rodina domovníka Hlouška zachránila své životy jen oknem, neboť dveřmi proudila voda. Pětiletého synka zapomněli
v bytě. Hasič Antonín Šrámek, za pomoci Antonína Tauchmana
a Oty Voborníka, vnikl do bytu a šťastně zachránil synka v kolébce spícího a s touto po vodě plovoucího.
V Nerudově ulici spící novomanželé Brandovi byli probuzeni
teprve po dlouhém volání hasičů Antonína Malijovského a Josefa Baboráka, když již ve světnici bylo plno vody. Jmenovaní
hasiči nemohli jinak, než vytáhnout je oknem, stojíce sami nad
pás ve vodě. Jen tak je zachránili před jistým utopením, neboť
voda vystoupila nad jeden a půl metru.
V Palackého ulici byl nucen hasič Josef Charvát, za pomoci
pana Brandy, rozbít tu okno a vzbudit zde spící paní Al. Myškovou, oknem ji vynesl z proudu, který se tudy dral, a tím ji
zachránil.
Za půl druhé hodiny voda opadávala, ale zanechala za sebou
smutnou podívanou, zejména v ulici Krále Jiřího. V ulicích Komenského, Palackého a Bozetického bylo zaplaveno několik
krámů a Na Bělidle skladiště. Asi 20 domů bylo zaplaveno,
z větší části až do výše 1,80 m. Nábytek, peřiny, prádlo a různé
nářadí, ploty, kusy dřev a vyvrácené lesní stromy, to vše voda
brala s sebou.
U mlýna na Velinském potoku (dnes Králíčkovi) stržen byl
splav, taktéž most na silnici k Malé Čermné vedoucí byl proudy
stržen, kanály a mostky prorvány. U domků Josefa Panchártka
a Františka Brandy byly podemlety z části základy. Chodníky
rozryty až půl druhého metru hluboko, obrubníky odneseny
až 10 metrů daleko od místa, kde byly původně uloženy. Několik kusů dobytka, mnoho drůbeže a drobného zvířectva se
utopilo.
Asi po 4. hodině ranní, po sdělení, že z lesa je slyšeti volání
o pomoc, usedli hasiči Provazník, Jindra, Voborník, Charvát,
Hloušek a Pelikán do auta a jeli k Velinám, kde našli dosud
stromu se držící paní Tomáškovou, kterou měli již za utopenou. Neohrožený Ota Voborník s nasazením vlastního života
vrhl se do vody, přeplaval proud až k místu, kde ona žena byla,
uvázal ji na smyčku a za pomoci ostatních, kteří je po smyčce
přes proud vytáhli, od jisté smrti ji zachránil.
Paní Tomáškovou, která byla již téměř v bezvědomí, po ošetření doktorem Lutzem v Borohrádku odvezli do nemocnice
v Opočně.
Členové hasičského sboru Ota Voborník, František Šrámek, Antonín Tauchman, Josef Charvát, Antonín Malijovský, Josef Baborák a Jan Kubec, kteří svojí odvahou a nasazením vlastního
života několik lidských životů od jisté smrti zachránili, zaslouží
jistě plného uznání. Po dobu záchranných prací a po nich došlo
k úrazu či nemoci deseti členů hasičského sboru.
Po opadnutí vody vyčerpávali hasiči ve 14 staveních zbylou
vodu jednak stříkačkou motorovou, jednak strojem ručním až
do 4. hodiny odpoledne a ještě druhého dne musela být voda
z některých stavení čerpána. Škoda, způsobená touto katastrofou byla ohromná.“
Mgr. Jindřich Vašíček
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Město Borohrádek podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou (dále
jen „katastrální úřad“) č.j. RO-2/2021-607, že v katastrálním území Šachov u Borohrádku bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 20. 5. 2021 přibližně do 31. 12. 2021.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem
v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti vyplývající z ustanovení
§ 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku
a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří
odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Borohrádek h l e d á z á j e m c e
o PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
v b u d o v ě Z D R AV O T N Í H O S T Ř E D I S K A V B O R O H R Á D K U
za účelem poskytování zdravotních nebo rehabilitačních služeb.
Nebytové prostory se nacházejí v I. NP, na adrese Kout 566, 517 24 Borohrádek.
Nebytový prostor č. 1: celková výměra činí 71,1 m2
a zahrnuje ordinaci, přípravnu, čekárnu a sociální zařízení pro pacienty a lékaře.
Nebytový prostor č.2: celková výměra činí 79,95 m2
a zahrnuje ordinaci, místnost přípravnu, místnost bývalého rentgenu, čekárnu
a sociální zařízení pro pacienty a lékaře.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČÁTEK PRONÁJMU – IHNED.
Bližší informace na MěÚ Borohrádek.
Kontaktní osoba: MěÚ Borohrádek, paní P. Nyčová, tel. 778 766 883
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AKCE V ZŠ TGM, CÍRKEVNÍ ZŠ A MŠ BOROHRÁDEK

ZŠ TGM Borohrádek

Církevní základní škola

Mateřská škola

