Město Borohrádek a Sbor dobrovolných hasičů Borohrádek srdečně zvou na pochod s připomínkou 70 let
od ukončení II. světové války a historické ohlédnutí na hasičstvo v Borohrádku a jeho okolí k příležitosti
135 let od založení sboru a 70 let praporu sboru.

sobota 19. září 2015
velký okruh 12,5 km, malý okruh 5,5 km
9.00 – 9.30 hodin :

start - registrace účastníků v Městském kině
v Borohrádku

Pochod přes stanoviště:
Č. 1 Mlýnek:

prohlídka vojenské historické techniky, střelba,
sportovní soutěže

Č. 2 Rozcestí :

střelba ze vzduchovky, poznávací soutěže

Č. 3 Hájovna Sedadla :

ochutnávka koláčků, káva, kvíz pro velké i malé

Č. 4 Starožďárský rybník: praktické a vědomostní soutěže

Č. 5 U čtyř pánů :

ukázka zbraní, uniforem, sportovní soutěže
Drobné odměny soutěžícím

13.30 hodin:

cíl - hasičská zbrojnice – ukončení, předání
pamětních listů a malé odměny
V cíli možnost občerstvení – grilovaná kuřata,
steaky, klobásy, pivo, limo
Navazující program u hasičské zbrojnice
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zahájení oslav u hasičské zbrojnice
slavností žehnání sborového praporu
ukázky historické hasičské techniky
ukázky historické vojenské techniky
ukázka sportovního dřevorubectví

Po celé odpoledne bude k vidění:
- expozice historických fotografií města a hasičů
- výstava hasičských modelů
- statická výstava hasičské historické techniky

Hudba: Bylo nás pět
Občerstvení: grilovaná kuřata, steaky, klobásy, pivo, limo

Začátek: Městské kino Borohrádek, sobota 19. září 2015, start v časovém rozmezí 9.00 - 9.30 hodin.
Každý účastník se zapisuje do prezenční listiny a tím potvrzuje seznámení se s pravidly. Děti do 15 let (bez
doprovodu) předkládají souhlasné prohlášení zákonného zástupce.
Mapu trasy a kartičku na razítka absolvovaných stanovišť obdrží každý účastník na startu.
Trasy
Velký okruh: ulice T.G. Masaryka, ul. Nerudova, Nádražní, směr cyklostezka Veliny, v lesní části odbočka
vlevo, přejezd přes železniční trať, směr k Velinskému potoku, odbočka k táboru Mlýnek (stanoviště č.1),
odtud na cyklostezku, zpět směrem na Borohrádek, na rozcestí s dřev. kůly (býv. herní prvky) odbočit
doleva a po značené lesní cestě dojít ke stanovišti č. 2 (Rozcestí). Odtud lesní cestou k silnici, podél silnice
k hájovně Sedadla (stanoviště č.3), cestou ke Starožďárskému rybníku (stanoviště č.4), po lesní cyklotrase
zpět k silnici, přejít, směr stanoviště č.2, minout jej, dle značení odbočit doleva, lesní cestou ke stanovišti č.5
– altánu U čtyř pánů a odtud k hasičské zbrojnici.
Malý okruh: ulice T.G. Masaryka, ul. Nerudova, Nádražní, směr cyklostezka Veliny, v lesní části odbočka
vlevo, přejezd přes železniční trať, směr k Velinskému potoku, odbočka k táboru Mlýnek (stanoviště č.1),
odtud na cyklostezku, zpět směrem na Borohrádek k altánu U čtyř pánů (stanoviště č.5) a k hasičské
zbrojnici.
Kartička účastníka slouží k udělování razítek na jednotlivých stanovištích, kde mohou účastníci soutěžit
o drobné ceny a ochutnat kávu, koláčky.
Podmínky:
 Pochod se koná za každého počasí. Každý účastník ho absolvuje na vlastní nebezpečí a případné
potíže si musí vyřešit vlastními silami a prostředky. Trasu – zda malý, či velký okruh - si účastník
zvolí po zvážení svého zdravotního stavu, sil a schopností.
 Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků.
 Účastníci do 15 let (bez doprovodu) musí předložit souhlasné prohlášení zákonného zástupce.
 Účastník je povinen dodržovat veškerá Pravidla pochodu, silničního provozu a dbát pokynů
pořadatelů. Musí se v rámci této akce chovat ohleduplně k přírodě a svému okolí. Jinak se vystavuje
možnosti postihu dle příslušných právních předpisů, případně úhradě škod, které svým jednáním
způsobil.
 Účastníci, kteří nedojdou do cíle, nebudou vyhledáváni.
Začátek pochodu: městské kino
Konec pochodu: hasičská zbrojnice s možností občerstvení – grilovaná kuřata, steaky, pivo,limo,
navazuje program oslav 135 let hasičského sboru
Odměna: pro účastníky, kteří dokončí pochod s povinným počtem razítek (malý okruh 2 ks, velký okruh
5 ks), je připraven pamětní list a malá odměna.

otočit – souhlas zákonného zástupce

Pochod 19.září 2015
Zákonný zástupce dítěte/jméno a příjmení/
………………………………………………………………………………………………………..
byl seznámen s pravidly pochodu a souhlasí, aby jeho syn/* dcera/*jméno a příjmení, datum narození/
………………………………………………..………………………………………………………………………..
……………………..…………………………………………………………………………………………………
se zúčastnil/*zúčastnila* pochodu dne 19.9.2015 pořádaného městem Borohrádek.
………………………………………………………………………………………………………………..
dne

podpis

*nehodící se škrtněte
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