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VELIKONOCE
– SVÁTKY JARA
Základní organizace ČZS
pořádá ve dnech 11. – 13. dubna 2014
od 9.oo do 17.oo hodin
v areálu výstaviště v Častolovicích
tradiční velikonoční výstavu.

březen – duben 2014
2013201020101245dube
n 2010

Výstava bude nejen pro dospělé, ale i pro
mladou generaci, pro kterou pořadatelé
připravili živé symboly velikonoc
- živé králíky a ovečky.
Celá tato jarní výstava bude aranžována
velikým množstvím květin v kombinaci s
vodou a dalšími přírodními materiály.
.

Církevní základní škola
Borohrádek

Vás srdečně zve na tradiční

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ,
které se koná
v pátek 11. dubna 2014.
Přijďte si vyrobit velikonoční
dekorace,
přízdoby, kraslice, pečivo
nebo uplést pomlázku.

Uvnitř čísla najdete:
str. 2 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3-6 Informační servis MÚ, str. 6 Knižní novinky, str. 7 Městské kino zve, str. 7 HEWER –
služby osobní asistence, str. 8 Matematika a finanční náhrada církvím, str. 8 Velikonoční výstava v Častolovicích, str. 9-11 Zprávičky ze
škol, str. 11-13 Ze sportovních oddílů, str. 15 Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 20.1.2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Odstranění kotce pro psy z pozemku města.
*Uzavření dodatku číslo 6 k Pojistné smlouvě č.
7720645050 s pojišťovnou Kooperativa, a.s..
*Pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění
reklamních tabulí společnosti Dolfik s.r.o., Průmyslová
941, Hradec Králové.
*Režim preventivních hlídek SDH.
*Podnájem bytu čp. 573/1, ulice Jiráskova, Borohrádek.
*Jednorázovou úhradu doplatku úroků.
*Koncepci technického řešení pro lokalitu Borohrádek
Západní louka.
*Rozsah činností a oblastí pro poskytování poptávky na
výběr poskytovatele služeb v zajišťování bezpečnosti a
ostrahy na území města.
*Smlouvu na zpracování výběrového řízení na zhotovitele
nového LHP s Lesním družstvem Vysoké Chvojno,
s.r.o.
Zamítá:
*Spoluúčast města na akci 550. Výročí Mírové mise Jiřího
z Poděbrad.
*Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Výtah z usnesení rady ze dne 10.2.2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Záměr pronájmu zemědělských pozemků, p.č. 523/1,
523/5, 523/12, 523/13, 523/15, 642/10 zapsaných na LV
10001 o celkové výměře 64.820 m2 v k.ú. Borohrádek.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8 zapsaném na
LV 10001 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Borohrádek.
*Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 204/3,
trvalý travní porost o výměře 10947 m2 na dobu určitou
zpětně od 1.1.2014 do 31.12.2014.
*Opravu cesty na pozemku p.č. 625/2 a p.č. 959/1 v k.ú.
Borohrádek.
*Vydání územního souhlasu na stavbu: Borohrádek,
473/21 T-Mobile-úprava svodNN.
Zastupitelstvo města Borohrádek
ze dne 27. 02. 2014
Bere na vědomí:
*Kontrolu úkolů uložených ZM.
*Informaci o výpočtu celkových nákladů na likvidaci
směsného komunálního odpadu, které budou v rozdílové
částce 376 Kč hrazeny z rozpočtu města. Místní
poplatek, kterým jsou kryty zbývající náklady, zůstává
k tíži poplatníka pro rok 2014 v nezměněné výši 550,Kč.
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*Bere na vědomí připomínky občanů:
a) Den otevřených dveří v ŽPSV.
b) Vytvoření komise na komunální odpad.
c) Zveřejňování informací k jednání ZM na
webových stránkách města.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení: Ing. Miloň Vojnar, Libor
Kašpar, Hana Adamcová.
*Záměr prodeje pozemku p.č. st. 137-zastavěné plochy a
nádvoří o výměře 12m2 v k.ú.
Borohrádek za cenu
stanovenou dle směrnice č.2/2013 města Borohrádek
plus náklady spojené s prodejem.
*Záměr prodeje pozemku p.č. 625/1-ostatní plocha,
neplodná půda v k.ú. Borohrádek za cenu stanovenou
dle znaleckého posudku, náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
*Zrušení záměru prodeje bytu č.554/2 v bytovém domě
čp. 554, Nádražní ulice, Borohrádek.
*Úpravu pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu
ve smyslu protinávrhu.
*Předložené stanovisko MÚ Kostelec nad Orlicí k
návrhům na změnu č. 2 územního plánu města
Borohrádek a pověřuje Ing. Libora Hemelíka k jednání
s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje ve věci
možnosti
vymezení
nových
ploch
k bydlení
v připravované změně č. 2 územního plánu.
*Rozpočet města Borohrádek na rok 2014, ve kterém je
bilance příjmů a výdajů ve vyrovnané výši 29.665.400
Kč.
Výtah z usnesení rady ze dne 4.3.2014
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Uzavření
smlouvy
na
zpracování
projektové
dokumentace „Borohrádek – zastávky bus + přechod pro
pěší + revitalizace místní komunikace“ za nabídkovou
cenu 179.080 Kč včetně DPH s VIAPROJEKT a.s.,HK.
*Doplnění sítě veřejného osvětlení v ulici Tyršova.
*Neuplatnění předkupního práva pozemku p.č. 471/1 –
trvalý travní porost, v k.ú. Borohrádek,
*Zajištění revizí v bývalém areálu ŽPSV.
*Rozpočtová opatření 1/2014, 2/2014.
*Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucích smluv o
připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN).
*Úhradu členského příspěvku Svazu měst a obcí, Praha 4,
ve výši 8.823,20 Kč.
*Úhradu nákladů na dopravu pro klub důchodců
z rozpočtu města.
Bere na vědomí:
*Informaci MMR ve věci zkrácení vázací doby platnosti
podmínek pro nakládání s byty v bytovém domě čp. 573,
Jiráskova, Borohrádek.
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Informační servis městského úřadu
VZPOMÍNKY
Dne 25. února 2014 uplynulo sedm
let, od doby, kdy nás opustil
pan Vladimír Beránek.
Stále vzpomíná rodina.

24. března 2014 vzpomínáme po
roce na smutný den, kdy nás náhle
opustil můj manžel, náš tatínek,
dědeček, pradědeček
pan František Černý.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Zdena a rodiny Černých.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo do 12.oo hodin
15.03.
16.03.
22.03.
23.03.
29.03.
30.03.
05.04.
06.04.
12.04.
13.04.
19.04.
20.04.
21.04.
26.04.
27.04.
01.05.
03.05.
04.05.
08.05.
10.05.
11.05.

MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Holcová Lucie
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ilona
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka

poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17

494 515 694
494 515 693
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 371 783
494 532 330
494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205

Sdělení finančního úřadu
Upozorňujeme daňové poplatníky z Borohrádku a okolí, že si své daňové záležitosti týkající se daně z příjmu
fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 ▪ možnost podat daňové přiznání ▪ vyzvednout si formulář ▪
daňovou složenku na zaplacení daně ▪ požádat o poskytnutí informací ▪

mohou vyřídit v pondělí 24. 3. 2014
od 8.oo hodin – 12.oo hodin a od 13.oo hodin – 17.oo hodin
v budově Městského úřadu Borohrádek.
V tuto dobu budou na Městském úřadě v Borohrádku přítomny pracovnice finančního úřadu.
/MÚ/
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Rozpočet města schválený 27. 2. 2014 zastupitelstvem města
ROZPOČET 2014
Příjmy

MĚSTO BOROHRÁDEK

v tisících Kč

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
Daň z příjmu FO ze sam.výděleč.čin.
Daň z příjmu fyz.os. z kap.výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek – TKO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Odvod z výtěžnosti provoz. loterií
Správní poplatky
80% odvoz z loterií
Daň z nemovitosti
Přijatá dotace ze SR – od KÚ
Přijaté transfery od obcí
Dotace společné dějiny a tradice
tj.naše koalice z PLR neinvestiční
Dotace společné dějiny a tradice
tj.naše koalice z SR neinvestiční
Les
Nájem za kanalizaci
Rybáři
Nájmy nebytové prostory Církevní š.
Nájem za umístění vysílače na ZŠ
Zpravodaj
Knihovna
Kultura
Zdravotnictví nájmy z nebyt. prostor
Byty
Pohřebnictví
ŽPSV
Místní hospodářství
Prodej popelnic
Příspěvky za tříděný odpad
Úroky

4 930,00
272,00
447,00
4 349,00
573,00
9 308,00
1 119,00
48,00
1,00
60,00
46,00
1 000,00
3 600,00
746,30
2,50
50,00

4116

2,60

1031
2321
2349
3113
3113
3349
3314
3392
3519
3612
3632
3636
3639
3722
3725
6310

Celkem příjmy

Výdaje - pokračování

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1343
1351
1361
1355
1511
4112
4121
4152

500,00
700,00
50,00
66,00
154,00
1,00
5,00
30,00
200,00
890,00
24,00
126,00
280,00
2,00
71,00
12,00

29 665,40
Financování

Přijetí úvěru na odkup areálu ŽPSV

8123

Výdaje
Útulky pro psy
Les
Myslivci
Ostatní komunikace (chodníky atd.) - rež.
náklady
Ostatní komunikace -opravy a investice
+projekty
Dopravní obslužnost
Kanalizace
Rybářský příspěvek
Zarybnění – rybník na Zámlýní
MŠ příspěvek na činnost
MŠ – splátka úroku z úvěru a opravy
MŠ – úpravy teras
Základní škola příspěvek na činnost
ZŠ – úpravy
ZŠ splátka úroků z úvěrů
CZŠ – náklady
Speciální školy – osobní asistence
Kino – režijní náklady
Kino – opravy
Knihovna
Kronika
Dotace Dějiny a tradice to je naše koalice
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1 500,00

v tisících Kč

v tisících Kč

Zpravodaj
Kultura
SPOZ
Příspěvek Osadní výbor Šachov
ČSTV Rychnov – dar
Sportoviště dětská hřiště
TJ Lokomotiva – fotbal
TJ Lokomotiva – hokej
TJ Lokomotiva – ČASPV
TJ Sokol – oddíl líný tenis
TJ Sokol – oddíl zápasu
TJ Sokol – oddíl florbal
TJ Sokol – oddíl volejbal
TJ Sokol – oddíl nohejbal
TJ Sokol – režie
Využití vol. času mládeže

3349
3392
3399
3399
3412
3412
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3419
3421

12,00
450,00
170,00
30,00
5,00
100,00
190,00
40,00
40,00
2,00
100,00
15,00
7,00
2,00
40,00
10,00

Zdravotní středisko

3519

26,00

Bytové hospodářství
Byt. hospodářství odvod byt. 573 rok 2013
ŽPSV – územní rozvoj – režijní náklady
ŽPSV – revitalizace
ŽPSV – doplatek za odkup areálu
Veřejné osvětlení – provozní výdaje
Veřejné osvětlení – projekt
Hřbitov
Územní plán
Místní hospodářství – režijní náklady
Místní hosp. projekty + nákup traktoru
Sběr nebezpečného odpadu
Sběr komunálního odpadu
Bioodpad
Využití a zneškodňování odpadu
Protipovodňová opatření
Veřejná zeleň – režijní náklady
Veřejná zeleň – revitalizace + projekt
Klub důchodců na činnost
Klub důchodců režie
Ostraha
Hasiči – provoz + ochranné pomůcky
Hasiči – opravy sociálních zařízení
Hasiči SDH příspěvek
Zastupitelé
Správa – režijní výdaje

3612
3612
3636
3636
3636
3631
3631
3632
3635
3639
3639
3721
3722
3723
3725
3744
3745
3745
4359
4359
5399
5512
5512
5512
6112
6171

600,00
600,00
650,00
450,00
1 500,00
290,00
100,00
300,00
320,00
4 800,00
1 000,00
13,00
1 500,00
52,00
310,00
20,00
300,00
690,00
45,00
70,00
107,00
550,00
130,00
16,00
1 369,00
4 600,00

1014
1031
1032
2219

13,00
500,00
15,00
126,00

2219

1 374,00

Správa – opravy

6171

200,00

2221
2321
2349
2349
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3114
3313
3313
3314
3319
3319

33,64
100,00
30,00
53,00
700,00
51,00
100,00
1 600,00
230,00
115,00
50,00
12,00
220,00
50,00
103,00
12,00
17,00

Eurorregion členský příspěvek
MAS členský příspěvek
Služby peněž.ústavů – poplatky z účtu
Pojištění majetku
Platby daní a poplatků
Příspěvek DSO Albrechtice
Vratky dotace /volby/
Rezerva

6171
6171
6310
6320
6399
6409
6402
6409

8,50
1,00
40,00
120,00
1 000,00
41,20
15,33
1 113,73

Celkem výdaje

29 665,40

Financování
Splátka úvěru zateplení
Splátka chodník Zámlýní
Splátka úvěru ŽPSV

Celkem splátky úvěru

8124
8124
8124

2 016,00
1 050,00
960,00

4 026,00
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Víte že,
Velkoobjemový kontejner
Od 5. dubna 2014 bude provoz kontejneru pro ukládání
velkoobjemového odpadu každou sobotu v době od
8.oo do 12.oo hodin. Kontejner je umístěn ve dvoře
před provozovnou kovošrotu Kovoorlan v Husově ulici.
Žádáme občany, aby respektovali provozní hodiny, aby
mohl být odpad obsluhou odebírán a ukládán ihned po
dovezení. Odpad odložený před bránu dvora a do jeho
okolí ztěžuje práci obsluze, na kolemjdoucí nepůsobí
dobrým dojmem a mnohdy je s ním manipulace
komplikovaná i nebezpečná. Stalo se, že zde ponechané
plastové pytle potrhají psi nebo zvěř a mnohdy nevábně
vypadající a páchnoucí obsah často i se střepy a
podobně, není příjemný při manipulaci a konečné
likvidaci.
Aby se ukládání tohoto odpadu usnadnilo a zlepšilo,
bude kontejner od 9. dubna 2014 na zkoušku otevřen
ještě každou středu od 16.oo do 18.oo hodin. Pokud se
tato doba bude využívat, ponechá se toto rozšíření
provozu
přes
letní
období.
Pro
ukládání
velkoobjemového odpadu je třeba předložit obsluze
žlutou evidenční kartu, do které je učiněn záznam o
uložení odpadu. Předkládejte tyto karty bez vyzvání.
Kontejner určený k ukládání bioodpadu
Od začátku března 2014 je přistaven vpravo za
budovou borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy
Serafin Campestrini, s.r.o., zelený ocelový kontejner
určený k ukládání bioodpadu. Odpad lze takto ukládat
denně, krom neděle, vždy v době od 10.oo do 18.oo
hodin. Mimo tento čas může být kontejner uzamčen.
Žádáme občany, aby zde odpad ukládali hospodárně a
s důrazem na biologickou čistotu bez zbytků plastů,
igelitů, kovů a jiných podobných nevhodných látek a
materiálů. Ty by shromážděný bioodpad znehodnotily
pro jeho finální využití.
Likvidace větví a čisté dřevní hmoty
V blízkosti uvedeného kontejneru je stejně jako minulé
roky vyhrazené místo pro ukládání větví, které jsou
následně štěpkovány. Vzniklá štěpka není určena ke
spalování, nýbrž je využívána jako biomateriál pro
další zpracování.
I zde je tedy nutno udržovat potřebnou čistotu
uloženého materiálu, proto žádáme občany, aby tyto
pravidla respektovali. V minulosti bylo toto místo
patrně několika jedinci považováno za skládku a
objevily se zde i kusy nábytku, pohovka a trámy
s hřebíky a kovovými částmi, dokonce i nebezpečný
odpad, jakým byla asfaltová lepenka a další směsný
odpad. Mnohé z uvedených nežádoucích materiálů mají
za následek ztíženou práci při jejich třídění a
odstraňování, poškozují techniku a znehodnocují
konečnou výstupní surovinu.
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Svoz biologického odpadu v Borohrádku a Šachově se
uskuteční v sobotu 12. dubna 2014.
Sběr drobného chemického odpadu se v Borohrádku
uskuteční v sobotu 19. dubna 2014.
Sběr drobného chemického odpadu se v Šachově
uskuteční v pondělí 12. května 2014.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o.
tel.č. 466 923 813, fax. 466 923 812
e.mail: ld@wo.cz
www.lesnidruzstvo.cz
nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Kompostování – 1. díl
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) nebýval
považován za odpad, ale za cenný materiál sloužící
k výživě půdy, která zajišťovala hojnou úrodu. První
zmínky o kompostování můžeme najít již ve starověkém
Římě a donedávna nechybělo hnojiště nebo kompost na
žádné zahradě či selském dvoře.
Dnes je situace zcela jiná bioodpad zaujímá cca40%
směsného komunálním odpadu, který končí především na
skládkách, v lepším případě ve spalovnách. Nenávratně
tak ztrácíme užitečnou surovinu, která by mohla zlepšit
kvalitu naší zemědělské půdy trpící nedostatkem
organické hmoty, což se projevuje zejména vodní a
větrnou erozí, jelikož taková půda špatně váže vodu. Nižší
úrodnost
kompenzujeme
vysokými
dávkami
anorganických hnojiv se všemi negativními důsledky pro
životní prostředí při jejich nadužívání. Obklopujeme se
smrdutými skládkami, kde hnijící bioodpad uvolňuje
skleníkové plyny, a porušujeme tak skládkovou směrnici
EU, která nám ukládá do roku 2013 snížit množství
bioodpadů na skládkách o 50% a do roku 2020 až o 65%
oproti stavu v roce 1995.
Dopřejme si zdravé životní prostředí a vraťme půdě to, co
si bez návratu bereme, třiďme bioodpad a svépomocí nebo
ve spolupráci dalšími zpracovateli či místními zemědělci
kompostujme.
V zásadě je ke kompostování vhodné vše, co v zahradě a
v domácnosti vzniká jako organické odpady.
a) kuchyňský a domovní odpad
organické odpady všeho druhu z domácnosti (květiny,
zbytky ovoce, zeleniny a brambor (i zkažené), kávová
sedlina a vyluhované sáčky čaje, vaječné skořápky, popel
ze dřeva, hygienický a zmačkaný papír, v malém
množství i novinový papír apod.
b) zahradní odpad
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jemné části bioodpadu, jako je tráva, listí a podobně,
můžete přímo ukládat do kompostu. Silnější větve (o
průměru větším než cca 5mm) je třeba nalámat nebo
nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Další odpady ze
zahrady: plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma,
podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat, slepičí trus,
dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve,
popel ze dřeva.
c) jiný odpad
jiné organické odpady (hobliny, piliny, sláma, výlisky
apod.).
Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí
procesu tlení, zejména:
▪ cizorodé látky jako sklo, kovy, umělé hmoty všeho
druhu, textilie,
▪ materiály, které mohou vykazovat vyšší obsah
škodlivých látek, jako například obsah sáčků
z vysavačů, popel z briket a uhlí, barevné časopisy,
smetky ze silnic.
Některé materiály vyžadují určité předpoklady pro jejich
kompostování:
Nemocné rostliny, plevele se semeny, kořenové a
výběžkaté plevele by se měly kompostovat jen tehdy,
když dojde k horké fázi (nad 50° C), protože jinak by se
semena plevelů nebo původci chorob dostali zpět do
zahrady.
Zbytky masa a jídla lze kompostovat jen tehdy, když
chráníme před potkany a hromadíme např. v boxech, kde
dojde k horké fázi.
Hrubé odpady, např. zbytky po řezu keřů a stromů by se
měli před kompostováním rozdrtit na částice o velikosti 5
cm, aby mikroorganismy měly dobrý přístup k materiálu a
mohly je rozkládat.
Mnohé látky mají velmi jednostranné složení a nelze je
samotné kompostovat, nýbrž jen ve směsi s jinými
látkami. Při velkém množství posečené trávy například je
nezbytné přimíchávat látky s členitou strukturou, jako
hobliny, rozdrcené dřevo nebo slámu, aby tam mohl
vnikat vzduch.
Ing. Petr Kliment

Knižní novinky
Dospělí:
Francis D.
Patterson J.
Crossan S.
Smoleński P.
Šimánek L.
Anderle J.
Pryke P.
Longeová E.
Ohlssonová K.
Robertsová N.
Pekárková I.
Schneider E.
Patterson J.
Patterson J.
Sailerová V.
Lorentzová I.
Nosková V.
Genová L.
Markowitz A.
Scharschmied H.
Děti:
Rodik B.
Kratschmarová J.
Färber W.
Wilsonová J.
Kobulejová H. K.
Čtvrtek V.
Burdová M.
Zíma J.
Senčanski T.
Mafi T.
Susan EE
Marie LU
Lampard F.
Winx club

Provoz:
Pila Borohrádek
Havlíčkova 580
517 24 Borohrádek
(manipulační sklad)

tel.: 494 381 297
725 824 474
po – pá
7.00 – 15.00 hod

Nabízíme Vám (s dopravou):
palivo tvrdé štípané, rovnané
palivo měkké odřezky
mulčovací kůru
plotovky
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Křížová palba
Záludné vlny
Dech
Izrael už se nevznáší
Aljaška – Dobrodružství do extrému

Láska za lásku
Květinové vazby
Plísňová onemocnění
Nechtění
Krajina světla
Levhartice
Encyklopedie přírodní léčby 2
Čtvrtý v pořadí
Mistr zločinu
Josef Koutecký – zůstal jsem klukem

Poutnice
Víme svý
Ještě jsem to já
Medaile za ztraceného boha
Už nejsem Tvá dcera
Ukradené pouzdro na housle
Pohádka od rybníka Žabince
Příhody malého kouzelníka
Za hlasem srdce
Bajky z lesa i louky
Kotě z Kocourkova
V moci démonů
Hrajeme si a zpíváme pro radost

Malý vědec
Jsem roztříštěná
Pád andělů – Penryn a konec
světa
Šampion
Frankův kouzelný fotbal –
Frankie a Římané
Encyklomanie

Výpůjční doba březen – duben 2014
každé pondělí 15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek 09.30 – 11.30 hodin
čtvrtek 27.3.2014 (z technických důvodů zavřeno)
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohrádek@seznam.cz

Klub důchodců Borohrádek Vás zve do městského
kina na „Nedělní odpolední čaje“
dne 23. března 2014 ve 14.oo hodin
dne 06. dubna 2014 ve 14.oo hodin
Občerstvení zajištěno
K tanci a poslechu hraje BLEKSKOTY
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Městské kino zve ..
pátek 28.3.2014 od 17.oo hodin

STAR TREK: DO TEMNOTY
Sci-fi, 132 minut, nevhodné pro děti do 12-ti let
Protože kapitán James T. Kirk
(Chris
Pine)
je
stále
nedisciplinovaný rebel, způsobil
drobnější galaktický incident,
který by za normálních
okolností
skončil
jeho
degradací. Podmínky na Zemi
ale normální zdaleka nejsou.
Došlo k bezprecedentnímu a
devastujícímu
útoku
na
Hvězdnou flotilu a posádka
Enterprise se nabídne, že dopadne pachatele,
záhadného intergalaktického teroristu Johna Harrisona
(Benedict Cumberbatch). Půjde o její dosud
nejnáročnější misi, protože se vydají do míst, kde je ta
nejtenčí hranice kamarádstvím a nepřátelstvím,
pomstou a spravedlností, klidnou budoucností a ničivou
válkou, jež může zničit celý náš vesmír.
/MÚ/

HEWER - služby osobní asistence
Hewer - občanské sdružení poskytuje
služby osobní asistence seniorům a
lidem s tělesným, smyslovým nebo
mentálním postižením již od roku 1997.
Služba je poskytována v místě pobytu
klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
včetně víkendů a svátků.
Osobní asistent pomůže: s péčí o sebe (s
oblékáním, česáním a podobně), osobní
hygienou a koupáním, s vařením a
podáváním jídla, s péčí o domácnost, s nákupy,
s doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou
či sportem, s dalšími úkony běžného života a navíc
s Vámi osobní asistent posedí a popovídá si, kdykoliv si
budete přát.
OSOBNÍ ASISTENCE NEBO PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA? KLIDNĚ OBOJÍ!
Co je osobní asistence? Jistě se shodneme, že pro mnohé
z nás je „osobní asistence“ stále tak trochu neznámým
pojmem. Osobní asistence je název pro službu, která
pomáhá těm, kteří se chtějí nebo potřebují začlenit zpět do
společnosti a zároveň zůstat ve svém domácím prostředí.
Možná Vás překvapí, že to není nová služba a zájem o ni
mezi lidmi roste.
Zatímco pečovatelská služba je českými seniory hojně
využívána, osobní asistence je často spojována spíše s
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osobami se zdravotním postižením. Osobní asistence je
přitom vítanou službou právě pro seniory.
„Většina pečovatelských služeb má stanovenu pracovní
dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní
asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připravena
zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou,
jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní
asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle
v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a
bezpečnostních rizik,“ vysvětluje Kateřina Henychová,
vedoucí střediska osobní asistence občanského sdružení
Hewer.
V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně
to, co si uživatel přeje – může pomáhat, obstarávat,
doprovázet, nebo jen dělat společnost a „bezpečností
dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může být jist,
že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u
něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoliv bude
potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho
jiného.
„V moderní společnosti často neplatí dřívější role a
funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými nástroji.
Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a zároveň
péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak
osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní
asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během
víkendů a svátků.“
Také potřebujete nějakou dobrou duši, která Vám pomůže
zůstat ve Vašem domácím prostředí? Máte zájem o osobní
asistenci? Pokud ano, obraťte se přímo na pracovníky
Heweru, kteří Vám rádi poskytnou více informací o
službách osobní asistence sdružení Hewer. Více informací
najdete na www.pecovatel.cz.
Kontakt pro Královéhradecký kraj:
Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Henychová,
Hewer – občanské sdružení, tel. 736 505 553,
hradecko@pecovatel.cz
Hewer – občanské sdružení kromě osobní asistence
poskytuje i tzv. sociální aktivizaci určenou především pro
klienty po cévní mozkové příhodě, s Parkinsonovou
chorobou, nebo s demencí Alzheimerovského či jiného
typu. Cílem služby je co nejdelší možné uchování
schopností klienta (případně jejich zlepšení), aby mohl žít
se svou diagnózou kvalitní život ve svém prostředí.
Aktivizace se provádí u klienta doma na základě
individuálního rehabilitačního plánu nejlépe dvakrát týdně
po dobu jedné hodiny. K rehabilitačním aktivitám patří
kognitivní rehabilitace (rehabilitace základních funkcí
mozku – paměť, prostorová a vztahová orientace, emoční
stabilita, vybavování souvislostí, komunikační dovednosti,
udržení pozornosti a koncentrace) a rehabilitace jemné a
hrubé motoriky (pohyby prstů, ruky, nohy, úst,
mimických svalů, celého těla, cvičí se soustředěnost,
přesnost a adekvátnost pohybů).
Mgr. Kateřina Henychová
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Matematika a finanční náhrada církvím
Co možná nevíte ….
Dle zákona 428/2012 Sb. o církevních restitucích je v §15
popsán přesný postup Finanční náhrady církvím a
náboženským společnostem. Smyslem tohoto článku je,
aby si lidé uvědomili, jaký mechanizmus je v zákoně
nastaven.
Částka je vyčíslena na 58,772 miliard Kč ( po odečtení
náhrady cca 228 milionů Kč Bratrské jednotě baptistů,
která se náhrady vzdala). Doba splácení je stanovena na
30 let v ročních splátkách.
Potud se to zdá jasné, ale začněme počítat:
první částka je tedy 58,772 miliard děleno 30 splátkami =
1,959 miliard – bylo vyplaceno k 31.12.2013,
zbylá částka 58,772 – 1,959 = 56,813 miliard se ale dle
zákona zvýší o inflaci roku 2011, ta je dle ČSÚ 1,9 %.
Částka 56,813 se tedy navýší o 1,9% na 57,892 miliard..
Původní částka se tedy sníží o 58,772 – 57,892 = 880
milionů. Porovnej: zaplaceno 1,959 miliard a původní
částka se snížila pouze o 880 milionů,
základna výplaty pro rok 2014 je tedy 57,892 miliard.
Podělením 29 zbývajícími splátkami dostaneme částku
1,996 miliard, která bude splacena k 31.12.2014. Zbude
tedy 57,892 - 1,996 = 55,896 miliard, která se ale musí
pro rok 2015 povýšit o inflaci roku 2012, kterou ČSÚ
stanovil na 3,3%. Základna výplaty pro rok 2015 bude
tedy 55,896 + 3,3% = 57,740 miliard.
Porovnej: v roce 2014 se zaplatí 1,996 miliard, ale
původní částka 58,772 miliard se sníží o 58,772 - 57,740
= 1,032 miliardy.
Závěr matematického putování:
za dva roky ( 2013 a 2014 ) bude církvím zaplaceno 1,959
+ 1,996 = 3,955 miliardy, ale původní částka 58,772
miliard uvedená v zákoně se zmenší pouze na 57,740
miliard, tedy o 1,032 miliardy. Zjednodušeně řečeno –
církvím se za dva roky zaplatí cca 4 miliardy, ale
původní částka se sníží cca o 1 miliardu.
Tímto způsobem s odhadem inflace je možné dopočítat se
ke třicáté splátce – odhad je celkově okolo 80 miliard.
O kolik se zvýší inflace v roce 2014 a dalších letech díky
opatření ČNB umělým oslabením kurzu koruny si
netroufají odhadnout ani renomovaní ekonomové.
Celková zaplacená částka bude pak možná ještě větší než
80 miliard.
Sluší se ještě podotknout, že dle zákona není finanční
náhrada předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného
peněžitého plnění. Porovnej – důchodcům se opatřením
Nečasovy vlády valorizuje důchod pouze o jednu třetinu
inflace a církvím o celou, nemluvě o tom, že stát bude
vyplácet církvím okolo 1,5 miliardy ročně na platy
duchovních, přičemž se tato částka bude ročně snižovat o
5%.
Jsou tedy restituce spravedlivé, jsou darem, zatíží naše
děti a vnuky?
Odpovězte si sami dle svého svědomí.
Ing. M. Palhoun
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Velikonoční výstava v Častolovicích
Jarní velikonoční výstava s názvem „Velikonoce –
svátky jara“ v pořadí již 14. se uskuteční ve dnech
11. – 13. dubna 2014 ve výstavištním areálu
v Častolovicích. Výstava bude otevřena každý den
v době od 9.00 do 17.00 hodin.
Vystaveny budou nejen staročeské tradice spojené
s velikonocemi, ale i ukázky jejich praktické tvorby.
Malování a tepání kraslic, zdobení perníků, výroba
předmětů z přírodních materiálů, kroje z celých
východních Čech, háčkování a paličkování, to vše bude
pro návštěvníky připraveno. Staročeská řemesla:
hrnčířství,
drátování,
košikářství,
řezbářství,
tkalcovství, práce na kolovrátku, kovářství a další jistě
upoutají mnoho návštěvníků. Poprvé bude ukázáno
tavení skla ve vysokožárové peci s tvorbou skleněných
předmětů a krásná kolekce květinových vazeb
z aranžérské soutěže květin. Zajímavé bude porovnání
staročeského
pečení
s novodobým
–
velkopekárenským. Také největší křesťanský svátek
v roce bude mít na této výstavě zastoupení. Tradiční
soutěž o nejlepší kolekce kraslic bude umístěna
v hlavním sále výstavy. Do této soutěže se může každý
přihlásit den před výstavou na tel. 721 311 719.
Výstava bude nejen pro dospělé, ale i pro mladou
generaci, pro kterou pořadatelé připravili živé symboly
velikonoc - živé králíky a ovečky. Celá tato jarní
výstava bude aranžována velikým množstvím květin
v kombinaci s vodou a dalšími přírodními materiály.
Široký prodej všeho, co potřebuje každý zahrádkář a
milovník přírody, bude pro všechny také připraven.
Zeleninová sadba, květiny, okrasné stromky,
zahrádkářské nářadí a pomůcky, velikonoční upomínky
a řada dalších věcí, to vše připravili pořadatelé pro
návštěvníky. Bohaté občerstvení na této výstavě je již
samozřejmostí. Výstavní prostory jak v sokolovně
v přízemí a 1. patře v zahrádkářském domě, tak i na
venkovních plochách, budou rozšířeny na 2 000m2.
Parkování vozidel bude umožněno na vybraných
regulovaných místech a bude zdarma. Na všechny
návštěvníky se těší pořadatelé. Bližší informace na
tel.721 311 719 a na www.zahradkari.com.

Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více
 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek

vybojovali 3. místo a mladší dokonce 2. místo. Kromě
okresních turnajů se žáci mohou účastnit místních

Přehled událostí
Návštěva předškoláků
Dne 13. ledna jsme již podruhé v tomto školním roce
pozvali na návštěvu předškoláky z borohrádecké
mateřské školy. Děti sportovaly v tělocvičně a
vyzkoušely si trampolínu, kruhy, závody s autíčky,
skákací balóny či hod na cíl.
Zápis do 1. třídy
V sobotu dne 18. ledna se uskutečnil zápis do 1. třídy
pro školní rok 2014 – 2015. Přivítali jsme 22 dětí, další

školních turnajů. Již proběhl turnaj v basketbalu,
florbalu, kin-ballu, v přehazované, uskutečnil se i
silový víceboj, gymnastický víceboj a Ninja faktor.
Pořádáme i sportovní semináře.
Ondřej Sitka

bylo omluveno z důvodu nemoci. Rodiče tří
předškoláků požádali o odklad školní docházky.
Děkujeme za projevenou důvěru v naši školu a na nové
žáčky se samozřejmě moc těšíme!
Předplatné do Klicperova divadla
Předplatné do Klicperova divadla pokračovalo pro
čtyřicet žáků druhého stupně dne 22. ledna britskou
situační komedií Soudce v nesnázích. Pavlína Štorková
představující Charlottu získala cenu za nejlepší ženský
herecký výkon na Grand festivalu smíchu VČD
Pardubice.
Iva Přibylová
FESTIVAL SMÍCHU VČD PARDUBI
Sportovní činnost
Naši školu navštěvuje mnoho talentovaných sportovců.
Byla by škoda, kdybychom se nepodíleli na
zviditelnění jejich sportovních dovedností. Využíváme
proto každou pozvánku na okresní turnaje, na kterých
pravidelně dosahujeme dobrých výsledků. V listopadu
se tým složený z dívek 8. a 9. ročníku vypravil do
Kostelce nad Orlicí na turnaj v přehazované.
V obrovské konkurenci jedenácti škol jsme utrpěli
jedinou porážku a získali tak výborné 4. místo. Na
konci ledna jsme naši školu reprezentovali v Hradci
Králové na okresním turnaji v kin-ballu. Starší žáci
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Flat Stanley around Europe
Flat Stanley – „Plochý Standa“ – je název postavy ze
stejnojmenné knihy, jejímž autorem je Jeff Brown.
Kniha popisuje příběh chlapce, na kterého spadla velká
polička. To způsobilo, že Stanley je plochý.
Chlapec postupně poznává, že tato změna přináší různé
výhody. Jednou z nich je i skutečnost, že může cestovat
po světě v obálce. Tohoto motivu využívá náš
eTwinningový projekt Flat Stanley around Europe, do
kterého jsou zapojeny školy z Řecka, Španělska,
Francie, Slovinska, Rumunska, Norska, Itálie a
Portugalska.
Žáci páté třídy se po seznámení s příběhem věnovali
v hodinách výtvarné výchovy vytváření vlastních

papírových postav. S těmi pak natočili videopozdrav
v angličtině pro žáky z partnerských škol. Jedna
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z postaviček pak byla vybrána a spolu s cestovním
deníkem, dopisem a materiály o Borohrádku a našem
kraji se vydala na první výlet do Řecka. Následovala
cesta do Norska, Portugalska, Francie a Itálie, další
výlety do partnerských škol budou následovat.
Páťáci z naší školy naopak hostí postavičky ze
zahraničí a prostřednictvím fotografií, vyplňování
cestovního deníku či on-line komunikování představují
vrstevníkům z evropských škol naši zemi. Děti
z Borohrádku se již „staraly“ o návštěvy ze Španělska,
Rumunska, Slovinska, Francie a Itálie. Skupinky žáků i
jednotlivci našim „hostům“ ukazovali školu, vydali se
společně na procházky po městě, navštívili místní
hasiče, svezli se na koni nebo např. v Praze sledovali
prvoligové fotbalové utkání.
Součástí projektu je práce na různých úkolech, při
kterých se žáci učí pracovat s moderními technologiemi
a zábavnou formou zdokonalují angličtinu. V rámci
výuky práce na počítači a angličtiny se tak například
páťáci učili kopírovat fotografie pořízené mobilním
telefonem do počítače, upravovat je a použít při tvorbě
videí,
která
pomocí
fotografií
s papírovými
postavičkami a anglických popisků představovala naši
školu. Rovněž se naučili odebírat z obrázků pozadí,
díky čemuž se mohly postavičky ze zahraničí vydat i na
virtuální výlety po celé České republice. Dále například
vytvářeli pro své zahraniční kamarády vánoční přání či
prezentace o Vánocích v naší zemi.
Michal Přibyl
Trocha vědy v hodinách chemie a přírodopisu
Předpokládám, že již po přečtení slova chemie v titulku
článku se devadesáti procentům čtenářů naježily
všechny vlasy, tedy alespoň zbytky vlasů. Ono je
zvláštní, jak toto slovo v souvislosti s výukou vyvolává
nepříjemné vzpomínky na biflování vzorečků,
názvoslovných koncovek, značek či rovnic, které
zdánlivě nedávají smysl. Ale ona chemie je taky i
zábava. Například hned po jarních prázdninách nebylo
třeba volat žádného instalatéra kvůli šířícímu se
zápachu. To jsme jen v 8. třídě dokazovali kyselé
vlastnosti sulfanu. Nejenže se indikátorový papírek
zběsile zbarvil do fialova, ale vznik sulfanu a jeho
kyselé vlastnosti jsme mohli pozorovat na interaktivní
tabuli, kde se zobrazoval graf přímo generovaný pH
senzorem připojeným k počítači.
Díky štědrému daru od Lesů ČR, s. p., se nám podařilo
zakoupit sadu měřicích přístrojů, které chemii dělají
trochu zábavnější. Vedle pH senzoru jsme zakoupili
čidlo na měření koncentrace oxidu uhličitého, citlivé
bodové teplotní čidlo, USB teploměr či termočlánek
pro měření extrémních teplot. Dětem tak v hodinách
chemie můžeme ukázat i trochu vědy, té vědy, která je
pro ně stravitelnější, přijatelnější a snad i inspirující.
K dispozici je nespočet pokusů, které lze s těmito
přístroji provádět – zjišťování teploty plamene,
zkoumání měrné tepelné kapacity látek, proč se solí
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silnice, sledování průběhu destilace, proč nás pálí žáha
a co s ní dělá jedlá soda, studium kyselin a zásaditých
roztoků, zjišťování pH běžných tekutin, studium
lidského dýchání a mnoho dalšího.
Vše skvěle doplňuje dříve zakoupené interaktivní
vybavení, které dělá z učebny přírodopisu a chemie
skvělé pracoviště pro interaktivní výuku. Na
interaktivní tabuli můžeme zobrazit nejen mikrosvět
pomocí kamery snímající obraz z mikroskopu, ale i
větší přírodniny pomocí vizualizéru. Skvělým
pomocníkem pro učitelovu zpětnou vazbu se stalo
hlasovací zařízení SMART Response, kterým lze
okamžitě zjistit porozumění probírané látky. Nejen pro
děti se tak výuka stává zábavnější, ale i učiteli dodává
nový náboj a nutí ho k novým, nevšedním formám
vedení hodiny.
Rád bych poděkoval společnosti Lesy ČR, která svým
finančním příspěvkem podpořila možnost výuky
chemie a přírodopisu na naší základní škole.
David Joska

Církevní základní škola
Tříkrálová sbírka
Dne 11. ledna 2014 proběhla v Borohrádku a na
Šachově již tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce

vytvořili žáci CZŠ devět skupinek koledníků a se svými
doprovody vykoledovali do kasiček rekordní částku
30.257 Kč.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
Velký dík také patří vedoucím jednotlivých skupinek:
paní Sazimové, Bulíčkové, Janečkové, Lažové,
Mědílkové, Trávníčkové, Trlidové, rodině Susových a
panu Bártlovi.
Bruslení
Ve středu 21. ledna vyrazila celá škola na bruslení do
nedaleké Chocně. Celé kluziště bylo jenom naše, takže
každý měl dostatek místa pro své bruslařské kreace.
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Kluci hráli samozřejmě hokej, děvčata se věnovala
krasobruslení v podobě různých otoček, slalomových

stanovišti, kde plnili úkoly zaměřené na všechny
dovednosti, které jsou potřebné pro zdárný nástup do 1.
třídy. Z každého stanoviště si děti odnesly veselé a
praktické dárečky.
Celý zápis se nesl v duchu dobré nálady a slibů, že se
1. září 2014 všichni sejdeme ve školní třídě.
CZŠ Borohrádek

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Halový turnaj starších žáků - Slatiňany
pokusů, piruet, poskoků a honiček. I naši prvňáčci se
pokoušeli o první krůčky na bruslích. Po hodinovém
tréninku jim to již docela šlo a někteří se mohli po
chvíli připojit ke starším dětem.
Dopoledne na bruslích se všem moc líbilo a již se těší
na další návštěvu kluziště.
Lízátkový den
V pátek 14. února na svátek svatého Valentýna u nás
byla dovolena lízátka. Byl totiž „Lízátkový den“.

V sobotu 4.1.2014 se naše mužstvo starších žáků
v rámci zimní přípravy na jarní sezónu zúčastnilo
fotbalového halového turnaje ve Slatiňanech. Turnaje
se zúčastnilo celkem osm týmů hrajících převážně
krajskou soutěž Pardubického kraje, a to
1) Spartak Slatiňany
2) FK Pardubice 1899
3) Jiskra Heřmanův Městec
4) FC Chotěboř
5) Sokol Dolní Újezd
6) SK Chroustovice
7) Sokol Prosetín
8) TJ Lokomotiva Borohrádek
Všechna mužstva se mezi sebou utkala systémem
„každý s každým“. Celkem jsme tedy na turnaji
odehráli 7 zápasů, ve kterých jsme ani v jednom
nepoznali hořkost porážky. Úvodní utkání sice skončilo

Každý přinesl jedno a dal do společné nádoby. Když
jsme se od moderátorů Tomáše a Diany dozvěděli
symboliku červené barvy, kterou měl dnes každý na
sobě, a s paní učitelkou připomněli život svatého
Valentýna, vybral si každý nějaké lízátko. V kruhu své
třídy při hudbě proběhlo zábavnou formou posílání a
rozdělování vybraných lízátek. Hezké společné
dopoledne jsme zakončili pohádkou, hokejem či hrami.
Zápis do 1. třídy
V sobotu 18. ledna 2014 proběhl v CZŠ Borohrádek
zápis do první třídy pro školní rok 2014/15. Na budoucí
prvňáčky čekali průvodci z páté třídy, kteří je provedli
zápisem spolu s pohádkovými postavami Josefa Čapka
- pejskem a kočičkou. Budoucí žáci procházeli několika
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bezbrankovou remízou, avšak v dalších utkáních naše
mužstvo navázalo na skvělé výkony z podzimní části
fotbalové sezóny a v pěti následných zápasech
zvítězilo. Poslední utkání, před kterým již bylo
rozhodnuto o našem celkovém vítězství v turnaji,
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skončilo rovněž remízou. Naši hráči předváděli na
turnaji kvalitní a bojovný výkon a některé fotbalové
akce byly po zásluze odměněny potleskem přítomných
diváků. Opět bravurní zákroky v brance předvedl náš
talentovaný brankář Martin Janeček, který za celý
turnaj obdržel pouhé dvě branky, nejméně ze všech
gólmanů na turnaji. Prvenství na turnaji vybojovali tito
hráči:
Martin Janeček, Jirka Duda (1 branka), Tomáš
Václavek (3 branky), Tomáš Moravec, Kuba Kněžour
(1 branka), Kuba Liška (2 branky), Tomáš Vaněk (3
branky), Pavel Chudoba (5 branek), Ondra Buriánek (3
branky).

Janečková Natálie, Lifková Veronika, Fuchsa
Martin, Grulich Matyáš, Sazima Radek, Kocka
Filip, Morávek Jan, Kapusta Sebastian,

Výsledky našich zápasů :
Borohrádek - Dolní Újezd 0:0
Borohrádek – Slatiňany 4:0
Borohrádek – Chroustovice 2:0
Borohrádek – Chotěboř 2:0
Borohrádek – Heřmanův Městec 7:0
Borohrádek – Pardubice 1:0
Borohrádek – Prosetín 2:2
Vynikající výkon našeho mužstva byl umocněn
individuálním oceněním pro nejlepšího hráče turnaje,
kterým se stal Pavel Chudoba z týmu TJ Lokomotiva
Borohrádek. Na úspěchu se podíleli samozřejmě i
trenéři mužstva starších žáků Jaroslav Voříšek a Roman
Kněžour. Prvenství na turnaji ještě více potvrdilo
kvalitu a sílu našeho mužstva starších žáků, které po
podzimu vede tabulku krajské soutěže.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům za
vzornou reprezentaci našeho fotbalového klubu a
Borohrádku.
Josef Moravec

naše výsledky ve skupině A:
TJ Lokomotiva Borohrádek – FK Náchod 2: 2
(Grulich Matyáš 2x)
TJ Lokomotiva Borohrádek – FK Česká Třebová 0 : 0
TJ Lokomotiva Borohrádek – Baník Vamberk 2 : 0
(Grulich Matyáš 2x)

V. ročník fotbalového turnaje v hale
BARTOŠ CUP 2014

naše výsledky o 1. - 4.:
TJ Lokomotiva Borohrádek – Černilov 1 : 5 (Grulich
Matyáš 1x)
TJ Lokomotiva Borohrádek – Lanškroun 2 : 0 (Grulich
Matyáš 2x)

TJ Lokomotiva Borohrádek se v sobotu 1. března 2014
zúčastnila již tradičního turnaje v sálové kopané ve
Vamberku. Tento turnaj byl pro fotbalisty narozené po
1. 1. 2006. Na turnaj se přihlásilo celkem 8 týmů.
Mužstva byla rozdělena do dvou skupin, kde jsme
sehráli 3 utkání s bilancí 1 výhra a 2 remízy. Poté
následovala další skupina, kde se hrálo už o umístění.
Zde jsme odehráli 2 utkání (1 výhra a 1 prohra). Po
celý turnaj naší borci předváděli skvělé výkony a po
zásluze skončili na 2. místě. Za vzornou reprezentaci
našeho oddílu patří dík všem našim hráčům. Za zmínku
stojí individuální ocenění, které získali naši hráči.
Nejlepší brankář turnaje Morávek Jan a druhý
nejlepší střelec Grulich Matyáš.
sestava:
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celkové výsledky:
1. místo – FK Černilov
2. místo – TJ Lokomotiva Borohrádek
3. místo – FK Česká Třebová
4. místo – TJ Lanškroun
5. místo – MFK Nové Město n/M.
6. místo – Baník Vamberk
7. místo - TJ Dobruška
8. místo – FK Náchod
realizační tým – Sazima Radek, Zaujec Pavel (trenéři),
Kapusta Miroslav (ved. týmu), Grulich Libor (masér)
Sazima Radek
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5. Sportovní ples
Letošní plesová sezóna v Borohrádku pokračuje. Dne
22. 2. 2014 se uskutečnil již tradiční 5. sportovní ples,
který pořádala TJ Lokomotiva Borohrádek ve

Fotky z přípravy sálu a z plesu najdete na stránkách TJ
Lokomotivy Borohrádek (oblíbené odkazy - naše
fotky). TJ Lokomotiva Borohrádek ještě jednou všem
děkuje a těšíme se, že se za rok sejdeme na již 6.
SPORTOVNÍM PLESE.
Sazima Radek

TJ Lokomotiva Borohrádek - ČASPV
Vyhlášení a odměnění nejlepších sportovců odboru
ĆASPV TJ LOKOMOTIVA Borohrádek
za rok 2013

spolupráci s městem Borohrádek. Letošní návštěva 296
prodaných vstupenek napovídá tomu, že plesy
v Borohrádku mají svoje fanoušky. I v tak vypjaté
situaci, jako je ustavičné zdražování, mzdy spíše klesají
a politici, kteří si z nás dělají legraci, se lidé jdou
odreagovat na ples. K poslechu a tanci hrála tradičně
hudební skupina DUALL. Jako první se nám předvedli
naši zápasníci z místního oddílu, pod vedením trenéra
pana Martina Hejného. Poté následovalo vystoupení
pana učitele Ondřeje Sitky a jeho svěřenců z místní
základní školy. Obě vystoupení sklidila zasloužený a
velký aplaus. Letošní ples se vydařil, hudba hrála

V rámci členské schůze odboru ČASPV TJ
Lokomotiva Borohrádek konané 24. ledna 2014 v
městském kině v Borohrádku byly předány pamětní
diplomy a malé poháry 24 členům našeho odboru, kteří
se umístili na předních medailových místech v

skvěle a parket byl pořád plný i po půlnoci. Jedinou
černou kaňkou bylo, odcizení peněženky z volně
odložené kabelky na stole. Za tuto nepříjemnost se
pořadatelé omlouvají.

okresních, krajských a republikových soutěžích v roce
2013 pořádaných Českou asociací sport pro všechny.
Byli vyhodnoceni tito závodníci z řad mládeže i
dospělých:
Bulíčková Natálie
Houštěková Iva
Nekvindová Daniela
Morávková Nikol
Fuchsa Martin
Kašparová Natálie
Grulich Matyáš
Suchánková Martina
Sazima Radek
Sazimová Aneta
Urbánková Valentýna
Buriánek Ondřej
Mědílek Václav
Štefanová Kateřina
Kašpar Ondřej
Morávková Anna
Lochman Pavel
Králíčková Kristýna
Urbánková Karolína
Suchánková Jana
Sazima Lukáš
Šplíchalová Alena
Fuchsa Tomáš
Kratochvíl Nikolas

Poděkování zaslouží paní Jiroušková, město
Borohrádek, všichni sponzoři, Základní a Církevní
škola v Borohrádku, zápasníci, pan Ondřej Sitka a
jeho žáci a hlavně zástupci fotbalového oddílu, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci.

Diplomy a poháry nejlepším sportovcům předal
starosta města pan Milan Maček a ředitelka ZŠ TGM
Mgr. Iva Přibylová.
Za ČASPV TJ LOKOMOTIVA Borohrádek
Tesárková Eva
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Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
Díl II. Městské živnosti za doby panování vrchnosti
Borohrádecké vrchnosti věnovaly vždy málo pozornosti průmyslové výrobě.
Rozsáhlý lesní majetek poskytoval vrchnostem vždy hojně příležitosti ke zpracování a zpeněžení dříví.
Není však viděti, že by si toho více vážily než užitku, který jim podle register z let 1565 a 1567 slibovaly „zvůle,
hony a lovy na lesích, kterých by se znamenitě užívati, kdyby kdo chtěl, mohlo, nebo bez nedostatku zvěře vysoké,
svíní divokých, srn, zajíců jest.“ Sice již za Licků se na panské pile u mlýna řezala prkna, latě, krokve i šindel a
dříví dopravovalo po Orlicích a Labi až do Poděbrad a Přerova a roku 1577 se Hylebrant Licek ve zvláštní suplice
dožadoval na císaři slevy zasedělých berní náhradou za nezaplacené dříví, již jeho dědem do těch míst dodané, ale
větší příjem z toho není v pramenech uveden nikde.
Druhým průmyslovým podnikem byl pivovar, již od r. 1544 nám známý. V registrech (1565 a 1567) se
praví, že „jest dobrý a že se mnoho piva každý týden vystavuje, kteréhož se rok k roku užívá se sladovnou a
chmelnicí za 330 kop více-méně.“ K roku 1623 se o něm vůbec nemluví, soupis osob z roku 1651 má pouze
bednáře mezi panskými zaměstnanci a fasse z roku 1714 ani revisitace její nemají o pivovaru ani sladovně ani
zmínku. Můžeme-li jinou zprávu k roku 1728, že hrabě Liebštejský toho roku byl s různou společností
v Borohrádku na honech, při kteréžto příležitosti pivovar vydal pro společnost k obědům a k večeřím a pro hajné a
jiné lidi celkem 3 sudy a 14 pint piva, pokládati za potvrzení existence pivovaru v tom roce, pak by musel býti
obnoven někdy v letech 1721 – 1728. V dalších letech již konal určitě služby císařským a jiným vojskům, jak níže
si povíme. Teprve ve druhé polovice 18. století se k němu přidružila pálenka a při ní šenk kořalky. Dne 23. srpna
1808 byla pronajata na 6 let Josefu a Jáchymovi Katrovým. Přijali lety podmínku, že budou dodávati šenkýřům na
každý sud piva 6 žejdlíků kořalky po 7 krejcarech. Všichni šenkýři ve městě i ve vsích směli ji odebírati pouze od
nich a překročení zákazu mělo býti trestáno zabavením kořalky. Nájemné měli Katzové platiti ročně jeden tisíc
zlatých ve čtvrtletních splátkách. Veškeré zařízení pálenky se jim ponechalo a měli povinnost udržovati je
v pořádku, jakož i stavení. Byla tedy pálenka do té doby v panské správě. Vrchnost se zavázala dávati na opravy
dříví a cihly. Na panství byla totiž od bettenglovské doby také cihelna, „kteráž se (r. 1623) k domácí potřebě užívá“
a byla odhadnuta na 150 kop grošů.
Po třicetileté válce byla také panská pazderna, stojící za mlýnem při silnici k Rychnovu, která se
pronajímala. Když ji r. 1744 jako panský „nájemný byt“ koupil Pavel Božetický, přikoupil si k ní kousek,
„neužitečné půdy“ pro vystavění nové kovárny. Roku 1780 si ji po něm koupil jeho zeť Jan Havránek za 300 zl.
rýn. a za 3 zl. ročního platu z kovárny.
Nejtrvanlivějším a asi také nejstarším průmyslovým podnikem panským byl mlýn s pilou. První zpráva o
něm je zase z let 1565 a 1567. Podle ní byl na řece Orlici, měl tři moučná kola a jednu stoupu. Byl pronajímán a
mlynář z něho platil ročně 75 kop grošů nebo byl povinen vykrmovati kolem 40 panských prasat ročně. Pila při
něm, na které se mnoho kop prken ročně nařezalo, nesla 40 kop grošů ročně.
Inventář z roku 1623 vypočítává podrobně všechny čepy i zděře, kliky, háky, pilníky, klíče, sochory i
věrtele, jež ve mlýně a na pile komise nalezla. Počet kol a stoup se nezměnil, ale nájem byl vyměřen jinak, totiž
žita 152 str., pšenice 2 ½ str. a krmiti 6 vepřů. Kdyby je nekrmil, měl platiti za každého po 6 kopách grošů a 6
kapounů. Žito se počítalo po 1 kopě, pšenice po 1 kopě 30 groších a kapouni po 12 groších, takže celá mlynářova
povinnost byla 193 kopy 12 grošů. Mlýn byl oceněn na 2900 kop grošů.
R. 1714 byl přiznán mlýn na stálé vodě o dvou stoupách s pilou. Rektifikační komise s tím nebyla
spokojena a purkrabí dodatečně přiznal, že jsou tři složení a jahelka, ale dodal, že ke mlýnu patří málo mlečů, takže
by jedno složení stačilo.
Již 24. dubna 1723 byl mlýn prodán „svobodnému“ mlynáři panu Johanesovi Novákovi za 450 zl. rýn.
v hotovosti za dědičný. Měl již čtyři složení a jahelku, takže purkrabí rektifikační komisi zřejmě šidil Byla při něm
i pila, „která se neprodává a panská zůstane.“ Byl „ode dřeva vystavěný a v něm všechny potřeby ve mlejnici
udělány, se vším co k tomu náleží a co předešlí mlynáři užívali.“ Nový mlynář přijal osm podmínek, za kterých měl
mlýn držeti:
1. Měl platiti každoroční nájem 100 zl. rýn., dále 200 str. obilí jako výmelné pro dvorskou čeládku na deputátní
chléb. Co by přes 200 korců na výmelném zbývalo, měl platiti v penězích ve valoru toho času.
2. Co se dosavad platilo z důchodu od řezání všelijakých prken, fošen neb jiného všeho, bude se jako dříve platiti.
Panské špalky, jak se mu jich mnoho dodá, má s pilností bez zdržování seřezati a spolu s krajinami odvést.
3. Opravy mlýna a mlynářova bytu musí prováděti na svůj náklad kromě prken a fošen na kola a hřídele, které
z důchodu dostane.
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4. Vrchnost na svůj náklad bude udržovati splavy, jizby, vodní hranice u mlýna a valtruby, aby voda vždy až na
kola tekla, ale mlynář je povinen při rozvodnění a přívalech pilně dohlížeti a vyšetřiti, kde by se co podobalo na
nebezpečí, správci o tom zprávu dáti, vodu zbytečně nezdýmati, nýbrž odtahovati, aby vedle na břehu škody
nedělala, a úředníkům včas zprávu dáti, kde by co bylo potřebí. Kdyby se co stalo jeho zaviněním, je povinen
škodu hradit.
5. V případě ohně nebo v potřebě velké stavby ve mlýně vrchnost dle uznání něco dříví dá s dovezením a pěší
robotou. Prkna, šindel, hřebíky a jiné podobné potřeby dodá mlynář sám. Řemeslníky zaplatí mlynář sám podle
taksy jako vrchnost.
6. Mlynáři se dovoluje chovati 2 krávy a pásti je s panským dobytkem a v létě na lukách tam, kde panské děvky (=
děvečky) trávu bráti budou, také si ji chystati a jeden robotní vůz sena dostati má.
7. Má býti dobrým hospodářem, boží přikázání zachovávati, jak se na katolického křesťana sluší, dobro zvelebovati
a zlé dusiti a vrchnostenské i císařská nařízení poslušně dodržovati.
8. Mlýn a jiná stavení nespouštěti a vždy dodržovati úmluvy smlouvy.

Z redakce zpravodaje:









Úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00
hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení textu.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.4.2014.
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