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Město Borohrádek
srdečně zve na

Dětský den
a Májové odpoledne
v sobotu 24. května 2014
na fotbalové hřiště
TJ Lokomotiva Borohrádek

Program:
7.oo hodin
Rybářské závody na písníku Zámlýní
9.3o hodin
Zahájení dětského dne
- dětské zábavné atrakce
- bohatý program pro děti
14.oo hodin
Zahájení Májového odpoledne
- cimbálová muzika „Pozdní sběr“
- Petr Jablonský, populární imitátor
- Ilona Csáková s kapelou
- The Beatles Revival Band
- další doprovodný program
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 2.4.2014
Rada města Borohrádek

Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Výstavbu rodinného domu, stání pro vozidla a
přípojek na pozemku p.č. 426/1 v k.ú. Borohrádek.
*Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-2012302/VB/01
Borohrádek,
T-Mobileúprava+svodNN.
*Podmínky uložení kabelové přípojky v pozemku p.č.
975/4 v Nádražní ulici v rámci stavby: IV-122012302/VB/01
Borohrádek,
T-Mobileúprava+svodNN.
*Žádost o provedení rekonstrukce bytu v bytovém
domě čp. 573, ulice Jiráskova, Borohrádek na náklady
žadatele.
*Záměr pronájmu pozemků p.č. 270/1 a 270/2 v k.ú.
Borohrádek.
*Pachtovní smlouvu na část pozemku p.č. 229/8 v k.ú.
Borohrádek o výměře 6 m2 na období od 1.6 do
31.8.2014. Pachtovné činí 140 Kč/měsíc.
*Pachtovní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 523/1,
523/5, 523/12, 523/13, 523/15,642/10 v k.ú.
Borohrádek na období zpětně od 1.1.2014 do
31.12.2014. Pachtovné činí 2.600 Kč/rok.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 956/1 v k.ú.
Borohrádek o výměře 60 m2.
*Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na stavbu plynárenského zařízení: Technická
a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti
rodinných domů – lokalita Západní louka
v Borohrádku na pozemcích p.č. 429/1 a 429/2 v k.ú.
Borohrádek.
*Směrnici č. 1/2014 o schvalování účetních závěrek
zřízené příspěvkové organizace v předloženém znění.
*Rozpočtová opatření č. 3/2014, 4/2014.
*Základní škole TGM rozdělení hospodářského
výsledku.
*Základní škole TGM účetní závěrku za rok 2013.
*Základní škole TGM odpisový plán na rok 2014.
*Mateřské škole rozdělení hospodářského výsledku.
*Mateřské škole účetní závěrku za rok 2013.
*Finanční podporu „Klubu dětí a mládeže“ Hradec
Králové, IČ 26679302,dobrovolné akce na ochranu a
údržbu životního prostředí ve výši 5.000 Kč.
*Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné
zakázky malého rozsahu na vyhotovení LHP pro
LHC, kterou je společnost Lesprojekt Hradec
Králové, s.r.o., Veverkova 1335 Hradec Králové, IČ
25250205.
*Uzavření
pojistné
smlouvy
s pojišťovnou
Kooperativa, a.s. Vienna Insurance group, Pobřežní
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665/21, Praha 8, IČ 47116617 na havarijní pojištění
vozidel SDH.
*Lesnímu
družstvu
Vysoké
Chvojno, s.r.o.,
Soběslavova 82, Vysoké Chvojno, předložený plán
hospodaření v lesích města Borohrádek pro rok 2014.
Bere na vědomí:
*Stanovení dalšího postupu v otázce dalšího využívání
či zrušení vlečky v areálu bývalé ŽPSV.
*Nabídku společnosti N+N, Sezemice na čištění
otopného systému budov.
Zamítá:
*Žádost o poskytnutí sponzorského daru na
mimoškolní činnost pro děti „Dětského domova se
školou a základní škola“, Tyršova 7, Kostelec nad
Orlicí.
Postupuje do zastupitelstva:
*Nabídku firmy na odkup lokální distribuční soustavy.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pohled do probuzené jarní přírody, která je po zimních
měsících opět barevnější, pozvedl jistě náladu a
optimismus mnohým z nás. Nastává čas, který nám
dává prostor nejen pro příjemné procházky a venkovní
posezení s přáteli, ale i optimální podmínky pro
zvelebení své zahrádky, svého okolí a prostředí kolem
nás.
S péčí dobrého hospodáře se snaží plnit své úkoly při
obvyklých jarních pracích i pracovníci města, kteří se
starají o čistotu našeho okolí o údržbu veřejného
majetku, ale i o to, aby všude fungovala veškerá
infrastruktura. Mimo běžných činností probíhá nyní na
úřadě finalizace zadávacích podmínek pro vyhlášení
výběrových řízení na dodavatele pro plánované opravy
a rekonstrukce většího rozsahu, které jsme si do plánu
letošního roku dali. Před zahájením realizace je oprava
komunikace u Trivosu, nový chodník u dvou staveb pro
sociální bydlení, zadláždění plochy pro vybudování
venkovní učebny v ZŠ TGM. Město již také zadalo
vypracování studie optimálního využití administrativní
budovy ŽPSV, kde se nabízí řada variantních řešení.
Pracuje se na variantě bydlení, ale i na možném
rozdělení pater pro bydlení, komerční využití, včetně
vytvoření zázemí pro klubovou a spolkovou činnost
místních organizací a sdružení.
Po získání souhlasu stavebního úřadu počítáme s
realizací I. etapy demoličních prací v bývalém areálu
ŽPSV. V podzimních měsících se také podle
předpokladů zahájí stavební práce na inženýrských
sítích v lokalitě Západní louka.
Tolik jen pár
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zevrubných informací o činnostech, kterými se v těchto
dnech mimo běžné agendy na úřadě zabýváme.
Závěrem mi dovolte popřát každému z Vás
bezstarostné a pohodové jarní dny a pozvat Vás na
tradiční májové oslavy, které budou s ohledem na
atraktivní program jedním z vrcholů letošní kulturní
sezóny.
Milan Maček starosta

Změna č. 2 územního plánu města Borohrádek
Vážení,
dovolte, abychom Vás informovali o připravované
změně územního plánu města.
V roce 2006 byl vypracován územní plán města, který
se pouze s drobnými změnami promítá do současné
podoby platného územního plánu. V roce 2012 prošel
„úpravou“ tzn., že byl za podpory dotačního titulu dán
do souladu s novým stavebním zákonem. Při této
úpravě však nemohly být prováděny změny. Jednu
zásadní novinku však úprava přinesla. Bylo to
vymezení veřejně prospěšných staveb tak, že pro ně
bylo možné zapsat do katastru nemovitostí předkupní
právo k dotčeným pozemkům a stavbám, což bylo
provedeno v roce 2013.
Od roku 2006 bylo podáno několik podnětů na změnu
územního plánu.
První změna územního plánu proběhla v roce 2013, kdy
bylo vyhověno návrhu na změnu podanou soukromým
žadatelem, který nesl náklady s jejím pořízením.
Jednalo se o změnu využití pozemku na bydlení
v zastavěném území obce.
Pořízení nového územního plánu nebo jeho změny je
poměrně náročná finanční záležitost a o tomto kroku
rozhoduje zastupitelstvo obce, které také rozhodne o
tom, které návrhy budou do změny zařazeny. Náklady
na zpracování změny hradí obec, která rozhodla o jeho
pořízení.
Náklady spojené s projednáním změny
územního plánu hradí pořizovatel.
Na základě podnětů na změnu územního plánu od
občanů, firem, organizací, majitelů pozemků schválilo
zastupitelstvo města pořízení změny č.2 územního
plánu. Do návrhu změny byly sepsány všechny do té
doby došlé žádosti, námitky a podněty, ke kterým své
vyjádření připojila stavební komise. Rovněž do návrhu
změny byly zapracovány návrhy na změnu územního
plánu iniciované městem. Byl požádán odbor –
stavební úřad, životní prostředí Městského úřadu
Kostelec nad Orlicí, který je pro naše město
pořizovatelem změny územního plánu, o vydání
stanoviska k žádostem na změnu územního plánu.
Zastupitelstvo města projednalo vydané stanovisko MÚ
Kostelec nad Orlicí a ztotožnilo se s jeho doporučeními
a závěry. Na základě toho bylo rozhodnuto, které z
návrhů budou do změny územního plánu zařazeny.
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Město podalo na MÚ Kostelec nad Orlicí žádost o
pořízení změny územního plánu. Pravděpodobně na
příštím jednání zastupitelstva města se bude schvalovat
zadání změny územního plánu. Všichni navrhovatelé
změn v územním plánu budou v nejbližší době
informováni, zda jejich požadavku bude vyhověno.
Je třeba připomenout, že je důležité, aby se občané o
pořizování změny územního plánu zajímali. Mají právo
se aktivně účastnit pořizování územně plánovací
dokumentace. Toto právo je zajištěno zveřejňováním
písemností, možnosti uplatnit připomínky, účastnit se
veřejného projednání a mají možnost zastupování
zmocněným zástupcem veřejnosti.
Písemnosti, včetně výkresů, se zveřejňují vyvěšením na
úřední desce, případně vyvěšeným oznámením kdy a
kde je možné do nich nahlédnout. Stavební zákon
rozlišuje pojmy připomínka a námitka. Zatímco
připomínku může podat kdokoliv k zadání, konceptu i
návrhu územního plánu, námitku mohou podat při
projednávání konceptu nebo návrhu všichni vlastníci
pozemků a staveb dotčených řešením.
Srozumitelné objasnění projednávaných záměrů změny
územně plánovací dokumentace při veřejném
projednání zajistí svým výkladem projektant. Ten bude
vybrán na základě výběrového řízení po schválení
zadání změny.
Připomínky musí pořizovatel vyhodnotit a vyhodnocení
zahrnout do odůvodnění územního plánu. Námitky
vyhodnotí pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem na základě výsledků projednání a zpracuje
návrh rozhodnutí (v zastupitelstvu města) o námitkách,
který je součástí odůvodnění vydaného územního
plánu.
Územnímu plánu a jeho změnám je třeba věnovat
pozornost, je z hlediska obce a jejich občanů
nejdůležitějším nástrojem územního plánování.
Vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy
přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření, pro územní rezervy a
stanovuje podmínky využití jednotlivých ploch. Řeší
koncepci dopravní a technické infrastruktury, využití
krajiny.
Lze doporučit účast na veřejných jednáních ke změně
územního plánu, také nahlédnutí do této dokumentace
(na MÚ, webových stránkách) již při prvních
informacích o záměru změny územního plánu a
vypracování jejího zadání.
/MÚ/

Víte že, ….
▪ Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2014 je splatný
k 30.6.2014.
▪ Místní poplatek ze psa je splatný k 30.6.2014.
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Informační servis městského úřadu
Vítání občánků
Ve spolupráci města Borohrádek a Sboru pro občanské
záležitosti se dne 26.4.2014 uskutečnilo „Vítání nových
občánků“. Slavnost proběhla v obřadní síni městského
úřadu. Nové občánky přivítala paní Mgr. Iva Přibylová.
Byli přivítáni tito občánci:
Natálie Sedláková
Matyáš Hruban
Samuel Vondráček
Vlasta Molnárová
Denis Němec
Lucie Kosinková
Adam Valenta

17.05.
18.05.
24.05.
25.05.
31.05.
01.06.
07.06.
08.06.
14.06.
15.06.
21.06.
22.06.
28.06.
29.06.
05.07.
06.07.
12.07.
13.07.
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Klára Lukášková
Dominik Kryštof
Barbora Hejná
Karolína Štěpánová
Filip Havránek
Eliška Kořízková
František Šrámek

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo do 12.oo hodin
MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Stejskalová Věra
zdr. středisko Kout 566, Borohrádek
MUDr. Sudová Simona
poliklinika,Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
MUDr. Šmídová Alena
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MDDr. Štulík Richard
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Šťastná Ludislava
zdravotní středisko Rokytnice v Orl.horách
MDDr. Tancurinová Jana
nám.Dr. Lutzowa 345, Vamberk
MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika,Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 344, Opočno
MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika,Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
MUDr. Veselská Renata
poliklinika,Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129, Solnice
MUDr. Vyčítalová Marie
dr. Lützova 244, Vamberk
MUDr. Zdráhal Zdeněk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
MUDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí

494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 596 732
494 541 757
721 460 150
731 980 112
494 323 152
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Ples města Borohrádek
V sobotu 22. března 2014 se uskutečnil ples města
Borohrádek, který zakončil úspěšnou plesovou
borohrádeckou sezónu.
Sál sokolovny byl opětovně nádherně vyzdoben paní
Ludmilou Jirouškovou a přivítal nečekaně velké
množství návštěvníků. Po úvodním vystoupení taneční
skupiny SMOT z Týniště nad Orlicí zahájil ples
starosta města pan Milan Maček. O zaplnění tanečního

* Stavitelství Kašpar s.r.o. * Farma Bozetice Ondřej
Podstavek * Hobby obchod u Azora * Služby-květiny,
Libuše Smisitelová * Večerka - Monika Bagárová *
Vodoinstalace – Antonín Čermák * AVEPO, s.r.o.
Borohrádek * Ekofarma BÍLÝ MRAK Šachov –
manželé Susovi * Lékárna – Mgr. Marie Adámková *
POHODA – Stanislav Florián * Restaurace „U
MEDVĚDA“ * Stanislav Kadrmas * Pojišťovna
KOOPERATIVA, a.s.

Knižní novinky
Dospělí:
Steinberg J.
Clarková M.H.
Jilík J.
Pekařová L.

parketu všemi věkovými skupinami se postarala
hudební skupina James Band. Přestávkou v tanci a
malým
odpočinkem
byla
další
vystoupení
profesionálních tanečníků. Úderem půlnoci mohli
návštěvníci zhlédnout barmanskou show plné létajících

Davouze M.
Fulghum R.
Janouchová K.
Nepil F.
Pawlowská H.
Gordonová M.
Urbaníková E.
Děti:
MarieLu
Lampard F.
Lampard F.
Lanczová L.
Clareová C.
Brezina T.
Harrisonová L.
Zhoř A.
Murphyová J.

lahví a obdivuhodných žonglérských kousků. Byla
fantastická a sklidila bouřlivý potlesk. Zábava potom
pokračovala pro neúnavné tanečníky až do třetí hodiny
ranní.
Poděkování za přípravu a celkovou realizaci plesu patří
všem, kteří se o jeho průběh zasloužili, sponzorům, ale
i účastníkům, kteří se v takovém počtu přišli pobavit a
zároveň podpořit tuto akci.
Sponzoři plesu města Borohrádek:
Ing. Peter Janega * Výroba kožené galanterie – Pavel
Hajn * JUDr. Josef Moravec * Serafin Campestrini,
s.r.o. * Pražírna kávy – Petr Frolík * Vinotéka „U
POŠTY“
–
PaedDr.
Marta
Hunalová
*
STAVITELSTVÍ DS, s.r.o. ing.J.Přibyl, Rychnov n.K.
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Sexy v padesáti a úžasná v šedesáti
Každý něco skrývá
Žitkovské čarování
S.O.S. /skutečné příběhy ze života
partnerů, rodičů a dětí/
Dům v Bretani
Co jsem to proboha udělal?
Podváděná
Dobrá a ještě lepší jitra
Pravda o mém muži
Základy kresby
Vyšívání krok za krokem
Všechno nebo nic

Fenomén
Frankův kouzelný fotbal
Frankie a piráti
Dvakrát dospělá
Město z popela
Přízrak ze stadionu
Monster High – S příšerami v jedné
lavici
Učedník kouzelníka Čáryfuka
Čarodějnice školou povinné –
Zakletý kouzelník

Výpůjční doba květen - červen 2014
každé pondělí 15.30 – 18.30 hodin
každý čtvrtek 09.30 – 11.30 hodin
KAM S NÍ?
Snad nejznámější fejeton Jana Nerudy se jmenuje Kam
s ním? Dovolili jsme si tento
název vypůjčit a trochu upravit.
Proč se tedy tento kratičký
článek jmenuje Kam s ní? Jde
nám o staré knihy, které by
skončily ve sběrně, popelnici
nebo ve sběrném dvoře. V plánu máme projekt
s pracovním názvem „Pocta knize“ a k tomu
potřebujeme větší množství již „nepotřebných knih“.
Na projektu se bude podílet výtvarník a profesor Jiří
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David (Neonové srdce nad Hradem) a akademický
architekt Bohuslav Horák.
Máte-li tedy doma knihy, kterých jste se chtěli, či
chcete zbavit, informujte se v Městské knihovně
v Borohrádku. Knihy budeme sbírat v průběhu roku
2014 a pokud nám bude osud nakloněn, projekt by se
měl realizovat v roce 2015.
Předem děkujeme za spolupráci.
Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohrádek@seznam.cz

činnost na tak dlouho, než bude opět vlhčeji – například
deštěm nebo zavlažením. Je-li však příliš vlhko,
dochází v důsledku nedostatku vzduchu k nežádoucím
hnilobným procesům. Tomu je třeba zabránit, neboť
hnití přináší problémy. Správná vlhkost pro domácí
kompostování lze určit pomocí orientační zkoušky:
„K ní vezmeme kompostovaný materiál do ruky a
mačkáme jej tak pevně, jak to jde. Při optimální
vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda! Při otevření
pěsti musí však materiál zůstat pohromadě.“
Vzduch (kyslík)
Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku.
Největší potřeba je ve velmi horké počáteční fázi tlení.
Kyslík je v 1 m3 spotřebován během dvou hodin. Proto
musí být materiál tak kyprý, aby mohl vzduch neustále
přicházet zvnějšku až do středu kompostu. Pro správný
odhad obsahu vzduchu postačí jedno velmi hrubé, ale
použitelné pravidlo: „Když odpovídá vlhkost, odpovídá
většinou také obsah vzduchu!“
Složení výchozího materiálu
Do výchozího materiálu pro kompostování je potřeba
použít co nejvíce různých materiálů. Čím pestřejší je
výchozí směs, tím lepší je konečný produkt. Při složení
je nutné respektovat poměr C:N – tedy poměr uhlíku a
dusíku. Optimální by byl poměr v rozmezí 20 – 30 :
1(tedy 20 až 30krát více uhlíku než dusíku ve výchozím
materiálu). Čím lépe je tento poměr předem dodržen,
tím lépe a rychleji probíhá také tlení, především jsou
podstatně menší ztráty. Při nadbytku dusíku uniká
nadměrná živina ve formě čpavku do vzduchu, dokud
není poměr C : N optimální. Obdobné je to i s uhlíkem.
Při nadbytku uniká do vzduchu ve formě oxidu
uhličitého.

Kompostování – 2. díl
Jak správně kompostovat?
Kompostování je aerobní proces přeměny organických
materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost. Při
kompostování hraje důležitou roli surovinová skladba,
přesněji poměr uhlíku a dusíku (C:N), dostatečné
množství strukturního materiálu, které dovolí přístup
kyslíku, přítomnost mikroorganizmů a vhodná vlhkost
kompostu.
Podmínky pro proces kompostování
Správná vlhkost
Jako každý živý organismus potřebují také
mikroorganizmy zcela určité množství vody v potravě.
Při nedostatku vody (sucho) zastavují ihned svou
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Přídavek půdy
Přídavek půdy je nezbytně nutný pro získání kvalitního
konečného produktu. Jsou významné důvody pro
kompostování s přídavkem půdy. Každá zemina –
především když obsahuje jíl, může více nebo méně
dobře hospodařit s vodou. Může tedy vodu poutat a
pomalu ji předávat do okolí. Tzn., že přídavkem půdy
lze dosáhnout lepší životní podmínky pro
mikroorganismy, protože je vyrovnanější obsah vody.
Pak i tlení může probíhat podstatně lépe. Během
kompostování mají vznikat pokud možno stabilní
částice. Nejstabilnější částice vznikají však jen
stmelením humusu a jílu – tzv. humusovitý komplex.
Bez přídavku půdy zůstává kompost spíše vláknitý a
nestává se tak snadno drobtovitým a zemitým.
Přídavkem půdy lze dosáhnout výrazného poutání
zápachu.
Promíchání
Veškerý materiál má být nepřerušovaně zásobován
kyslíkem, což je jeden z nejdůležitějších důvodů pro
pravidelné přehazování kompostu.
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Další důvod pro pravidelné přehazování je ten, že
materiál se musí stále homogenizovat – suchý se
promíchává s vlhkým a jemný s hrubým, aby došlo
k zabezpečení stejných podmínek pro tlení. Když je
kompost správně založen, vytvářejí se po určité době na
základě rozdílných podmínek pro tlení různé zóny.
Okrajová zóna bývá často příliš suchá, takže zde po
určité době nemohou již probíhat procesy přeměny.
Zóna intenzivního tlení reaguje velmi rozdílně podle
materiálu a výchozí vlhkosti.
Procesy přeměny zde probíhají nejintenzivněji a
materiál se velmi rychle zahřívá. Může dojít k tomu, že
tato oblast vlivem vysoké teploty vyschne během deseti
dnů, což se projevuje bílým povlakem plísní.
Jádro kompostu je nejčastěji ohroženo nedostatkem
kyslíku. Zejména při vlhkém výchozím materiálu může
dojít snadno v této zóně k hnilobě.
Zabránit k tomu lze několika způsoby:
-ihned přimícháním suššího materiálu
-použít strukturnější materiál
-častějším přehazováním resp. provzdušňováním
Tma a teplo
Bakterie a houby, které mají být činné v kompostu,
mohou pracovat pouze při absolutní tmě. Z tohoto
důvodu
je vhodné zakrytí kompostu. Je k tomu vhodný každý
materiál, který je propustný pro vzduch, např. sláma,
seno, listí, rohože z rákosu, jutové pytle nebo staré
koberce.
Aby se rozklad dostal vůbec do pohybu, je především
nutná určitá počáteční teplota. Nejrychleji to jde, když
materiál vykazuje 20 až 25° C.
Tři fáze při procesu kompostování
Kompostování je kontinuální proces, a proto nelze
přesně vymezit různé úseky tlení. Přesto se tlení
rozděluje do tří fází
1.
Fáze rozkladu (mineralizace).
2.
Fáze přeměny.
3.
Fáze výstavby (syntézy).
Fáze rozkladu - mineralizace
Tato fáze trvá asi tři až čtyři týdny, teplota stoupá podle
výchozího materiálu na 50 až 70° C. Je to činnost
milionů bakterií a hub, které rozkládají lehce
rozložitelné sloučeniny, jako jsou například cukry,
bílkoviny a škrob. Konečným produktem jsou malé
stavební kameny – například dusičnany, oxid uhličitý,
čpavek, aminokyseliny a polysacharidy. Živiny, které
jsou vázány v organické hmotě, se tak uvolňují a zčásti
přecházejí až do původní minerální formy.
Fáze přeměny
Trvá od čtvrtého až do osmého respektive desátého
týdne. Teplota začíná opět klesat, mineralizované
živiny jsou jako základní částice do složení
humusového komplexu. Kompost získává stejnoměrně
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hnědou barvu, drobtovitou strukturu a má lehkou vůni
po lesní zemině.
Fáze syntézy - zralosti
Po zhruba 2 a půl měsíce získává stále více zemitou
strukturu. Živný humus se přeměňuje na „trvalý
humus“, účinnost humusu se však zvyšuje.
Ing. Petr Kliment
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie,
jízdenky ČSD, jízdní řády,
celé sbírky - větší množství –
pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Informace na tel. č. 724 229 292

HASIČI v "novém"
K 30. dubnu 2014 byla dokončena dva roky trvající
rekonstrukce vnitřních částí hasičské zbrojnice. V
loňském roce došlo ke zlepšení stavu uložení techniky
v garážových stáních 2 a 3 a zámečnické dílny pro
opravu vozidel.
Celkovou
výměnou
elektroinstalace,
svítidel,
zhotovením
nových podlah
pro stání těžkých
zásahových
vozidel
a
zateplením
stropů započala v
jarních měsících
roku 2013 první
etapa
oprav.
Stará
budova,
kam byl hasičský
sbor přestěhován
v roce 1954, byla
od této doby bez
výraznějších
stavebních
zásahů a některé
její části byly v havarijním stavu. Druhá etapa proběhla
také v loňském roce a byla zaměřena na snížení
energetické náročnosti budovy na vytápění, a to
výměnou oken a dveří v celém objektu. Budova nové
hasičské zbrojnice byla vystavěna v roce 1984 - 1985.
Vznikla zde zasedací místnost, kuchyně, sociální
zařízení a dvě garáže pro umístění dvou hasičských
cisteren. Od tohoto roku byly provedeny pouze drobné
úpravy a provozní opravy. Zásadní zvrat přišel v
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minulých měsících po 28letém provozu využívání
prostor pro potřeby výjezdových družstev hasičů. Bylo
zcela přestavěno a zrekonstruováno sociální zázemí a
odděleny pracovní prostory od kuchyně a prostoru pro
výuku a kulturní vyžití SDH. Veškeré práce prováděla
část členů výjezdové jednotky ve svém volném čase.
Všechny tyto úpravy splňují dnešní normy pro
pracoviště hasičů a požadavky na organizační řízení
jednotky města, činnost dobrovolných hasičů a činnost
kroužku Mladých hasičů. Výsledek po osmitýdenních
každodenních pracích je pro nás perspektivou pro další
naši práci, kterou v každou denní a noční hodinu
věnujeme občanům našeho města a okolí. Kompletní
rekonstrukce elektroinstalace, rozvodu vody a odpadů,
výstavba nových WC, sprchových koutů s koupelnou,
nové kuchyně, podlah a nové malby ve všech
místnostech hasičské zbrojnice pro 18 členů výjezdové
jednotky vyšla v celkové výši za materiál na 119.500
Kč. Tato náročná pracovní činnost hasičů nijak
neohrozila výjezduschopnost jednotky. V těchto
měsících jsme vyjížděli k sedmi událostem, většinou k
požárům a technickým zásahům. Dále spolupracujeme
s HZS Královéhradeckého kraje v testování nové
technologie pro navádění a komunikaci vozidel
jednotek sboru dobrovolných hasičů na místo zásahu.
Takto se naše jednotka připravuje na plánovaný
přechod operačního střediska hasičů z Rychnova nad
Kněžnou do centrálního operačního střediska v Hradci
Králové.
Průběh rekonstrukce a činnost hasičů můžete zhlédnout
na našich webových stránkách
ww.hasici.borohradek.cz.
Velitel jednotky hasičů Petr Šrámek

důchodci, neváhali ani minutu, vyplašenou a
vystresovanou slépku odchytili a hurá s ní do
veterinární ordinace. Zde se bažantí slepičce dostalo
rentgenového vyšetření s konstatováním, že křídlo není
zlomené pouze pochroumané. Po zakoupení
výživového preparátu se s pacientkou vydali k domovu
a zde se o ni ještě týden starali. Po týdnu se měla již
slepička čile k světu, a tak Chrástečtí poprosili člena
MS, poté co mu odvyprávěli celý příběh, aby ji vypustil
někde do honitby.
Ten konstatoval, že ji ponechají ještě nějaký čas
v aklimatizační voliéře, kterou používá naše MS před
vypouštěním odchovaných bažantů. Asi po pěti dnech
byla bažantí slepička v plné síle a kondici vypuštěna
zpět do honitby MS Orlice Borohrádek. Po týdnu se
osobně manželé přijeli ještě podívat, ale to se již
slepička, doufejme ve zdraví, proháněla po okolní
přírodě…
Co napsat závěrem, děkujeme manželům Chrásteckým
a Vám všem, jimž není lhostejný osud živé přírody
okolo nás…
Zpátky do reality
V minulém svém příspěvku jsem děkoval obětavým

MS ORLICE Borohrádek
„Dobrý člověk ještě žije“
Název dnešního příspěvku MS Orlice Borohrádek jsem
si vypůjčil z názvu románu francouzského spisovatele
Romaina Rollanda. Plně totiž vystihuje charakter a
morální vlastnosti dvou lidí, manželů Chrásteckých z
Čermné nad Orlicí. Tento příběh jsem vyslechl od
svých kamarádů myslivců a myslím, že stojí za to,
abyste se s ním i Vy čtenáři Zpravodaje alespoň
v krátkosti seznámili.
Manželé Chrástečtí jeli automobilem z Čermné nad
Orlicí do Borohrádku. Během jízdy pozorovali, jak
z pole letí dvě bažantí slepičky. První přeletěla bez
úhony silnici, avšak druhá bohužel tolik štěstí neměla a
narazila do dveří před nimi projíždějícího automobilu.
Došlo k nárazu, auto však ani nezastavilo. Manželé
z Čermné však ano a šli se rychle podívat, co se stalo,
bažantí slepička žila, ale zdálo se, že má pochroumané
křídlo. V případě střetu se zvěří většina lidí po zjištění
škod na svém majetku ihned odjíždí či si zvěřinu
ponechá pro zpestření svého jídelníčku. Nikoliv
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lidem za záchranu živého tvora s názvem „Dobrý

člověk ještě žije“. Bohužel krátce po napsání tohoto
článku jsem se opakovaně přesvědčil, že takových lidí
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je již pomálu a naopak mezi námi ve společnosti
přibývá těch, jež rádi škodí druhým. Jinak si nedovedu
vysvětlit chování občanů, kteří nám v honitbě MS
Orlice Borohrádek soustavně a opakovaně ničí a
likvidují krmná a myslivecká zařízení. Tato „záliba“ a
vandalismus nás stojí nemalé finanční prostředky a
pracovní úsilí. Nemyslím, že bych tímto článkem
přivedl na lepší cestu ty, kteří tak činí, ale prosím Vás,
jimž není lhostejný osud naší přírody, abyste při
zpozorování této nekalé činnosti informovali některého
z členů MS či Policii ČR.
Za MS Orlice Borohrádek
jednatel Mgr. Martin Moravec

zvířat, připravili čtvrťáci. V dalších třídách prvního
stupně žáci doplňovali údaje do mapy Afriky,
seznamovali se s africkou faunou, malovali obrázky či
vyráběli africké bubínky. Žáci druhého stupně měli
připravené vlastní prezentace, ve kterých si všímali
především rozdílů mezi životem v Africe a v Evropě.
Šesťáci vytvářeli deskové hry a hráli hry tematicky

Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Přehled událostí
Sněhuláci pro Afriku
Cílem charitativní akce Sněhuláci pro Afriku,
s podtitulem Děti pomáhají dětem, bylo postavit co
nejvíce sněhuláků, přičemž se vybíralo za každého
postaveného sněhuláka startovné ve výši 50 Kč.
Získané peníze jsou využity pro přepravu kol do
Afriky. Právě jízdní kola představují pro africké děti
mnohdy jediný možný dopravní prostředek, jak se
dostat do školy.
Při přihlašování do projektu jsme se těšili na společné
školní „sněhulákování“ na hřišti plném sněhu. Příroda
ale vše zařídila jinak a my jsme v posledním únorovém
týdnu vyráběli sněhuláky alternativním způsobem.
Vznikli sněhuláci papíroví, vatoví, škroboví,
provázkoví, ponožkoví, dokonce i živí. Naši školu
zdobili sněhuláci všeho druhu. Žákovský parlament
vyhodnotil jako nejhezčí rodinu sněhuláků vytvořenou
žáky 3. třídy. Fotografii našeho nejhezčího
školního sněhuláka jsme zaslali i do celostátní soutěže.
Za startovné na sněhuláky jsme vybrali 1 650 Kč, ty
jsme odeslali na účet společnosti Kola pro Afriku.
Ačkoli vše proběhlo odlišně od našich původních
představ, jsme rádi, že jsme pomohli dobré věci.
Projektový den
Další charitativní akcí naší školy bude červnový Běh
pro Afriku, a proto téma letošního projektového dne
bylo jasné – Afrika. Organizace Člověk v tísni nám
poskytla prezentaci a videospoty, které přibližují těžký
život dětí na tomto kontinentu. Tyto informace byly pro
žáky druhého stupně ještě doplněny o krátkou
přednášku Mgr. Tulky. Všechny třídy se v průběhu dne
zapojily do rozmanitých aktivit. Pro prvňáčky si
zajímavé úkoly, které doprovázely obrázky afrických
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zaměřené na Afriku. Sedmáci skládali vážné i legrační
texty písní se slovy vystihujícími Afriku. Po nácviku
přišel na řadu výběr hudebního stylu v programu na
tvoření hudby a zpěv či recitace textu do mikrofonu.
Žáci z druhé sedmé třídy se pustili do pečení a vytvořili
voňavou africkou podobu našeho závinu. V další části
projektového dopoledne připravili i AZ kvíz o Africe.
Osmáci z upečeného piškotu vykrajovali obrysy
afrického kontinentu a vše ozdobili barevným krémem.
Skupinka deváťáků malovala masky z kartonu, další
nafukovali balonky, kterým dávali podobu zvířat, a třetí
skupinka pracovala se škrobem a papírem. Výsledkem
práce této skupinky byly dvě masky – maska slona a
maska lva. Během projektového dne jsme si uvědomili,
jak důležitá je naše pomoc africkým dětem. Červnovým
Během pro Afriku přispějeme na budování další české
školy v Etiopii.
Karneval školní družiny
Pro děti prvního stupně ustrojené do nápaditých masek
připravily paní vychovatelky školní družiny spoustu
soutěží a her, při jejichž organizaci pomáhali žáci
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z osmé třídy. Odpoledne plné zábavy doplnilo i
sportovní vystoupení pana učitele Sitky a jeho žáků.
Zlatý slavík
Dne 10. dubna 2014 se uskutečnil již 15. ročník soutěže
Zlatý slavík.
Tradiční pěvecká soutěž naší školy proběhla v budově
městského kina. Mladí zpěváci soutěžili za podpory
spolužáků, učitelů i rodinných příslušníků ve třech
kategoriích.
Výsledky 1. kategorie (1. - 2. třída)
1. místo - Karolína Vojnarová, 2. tř.
2. místo - Dominka Tobolková, 1. tř.
3. místo - Natálie Morávková, 2. tř.
Výsledky 2. kategorie (3. - 5. třída)
1. místo - Ema Houštěková, 3. tř.
2. místo - Ondřej Molnár, 3. tř.
3. místo - Anna Haladová, 5. tř.
- Pavla Peterková, 5. tř.

Turecký školní systém se od našeho liší. Žáci a studenti
nosí uniformy, vyučování začíná většinou o půl deváté
a starší ročníky musejí zvládnout každý den osm
čtyřicetiminutových vyučovacích hodin. Po příchodu
do školy si neodkládají oblečení v šatnách, ale pouze
na věšáky ve třídách. Vybavení školním nábytkem v
partnerské škole působí skromně, ale v každé učebně je
interaktivní tabule, která vypadá jako obrovská
televizní obrazovka. Stát školy výrazně podporuje –
např. plošným poskytováním interaktivních učebnic.
Dle slov nejvyššího představitele města pro oblast
školství není největším problémem tureckého školství
překvapivě nedostatek financí, ale přílišná upjatost
studentů a učitelů na přijímací řízení na vyšší stupně
škol.
Kromě partnerské školy Cumhuriyet Lisesi jsme si
mohli prohlédnout i některé fakulty místní univerzity
Hittite University, kde nás přijal rektor Prof. Dr. Reha
Metin Alkan. Obsahem projektu Let´s Create je vedení
fiktivní firmy. Firma tureckých partnerů je zaměřena na
ruční výrobu dekorativních měděných předmětů. Čeští,
španělští a polští žáci se snažili o podobné výrobky.
Nejprve museli okopírovat obrázek s historickými
motivy na měděný plát a poté daný motiv vyrývali.
Navštívili jsme i místní firmy. Líbilo se nám v pekárně,
v keramické dílně a velmi nás zaujala technika
zpracování onyxu, typického tureckého minerálu.
Na společných výletech jsme poznávali další města,
bohatou tureckou historii i zajímavé přírodní úkazy.
Prvním naším výletem byla cesta kaňonem Incesu, kde
jsme obdivovali nádhernou přírodní scenérii a poprvé
jsme viděli ve skále památku z římského období.

Výsledky 3. kategorie (2. stupeň)
1. místo - Lukáš Černý, 6. A
2. místo - David Poláček, 9. B
Vystupující doprovázel na akordeon či na kytaru pan
učitel Jan Vích, celou soutěž moderovala paní
vychovatelka Tereza Vojnarová. Příjemné dopoledne
zpestřilo nesoutěžní pěvecké číslo žáků 1. třídy, hra na
flétničky našich druháků a hra na klavír Veroniky
Janegové.
Gratulujeme k úspěšnému vystoupení všem zpěvákům!

Teşekkür ederim, turečtí přátelé!
Naše škola je druhým rokem zapojena do projektu
Comenius Let´s Create a spolupracuje tak se školami ze
Španělska, Polska a Turecka. První dubnový týden se
zástupci školy z řad žáků i učitelů zúčastnili
projektového setkání čtyř zemí v tureckém městě
Çorum ležícím 250 km východně od Ankary. Hostitelé
připravili zajímavý program, ve kterém nechyběly
výlety, práce na projektových úkolech a samozřejmě i
poznávání turecké školy.
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Následoval výlet do původního hlavního města Chetitů
– Boğazkale (Chattuše). Ve „ztraceném městě“ jsme si
prohlédli zbytky hradeb dlouhé 6 km, pozůstatky
obytných domů se čtverhranným půdorysem, ve
kterých se původní místnosti nacházely za sebou. Je
obdivuhodné, co všechno zůstalo od druhého tisíciletí
před naším letopočtem zachováno.
Navštívili jsme i město Amasya, což je hlavní město
stejnojmenné provincie v Černomořském regionu.
Dříve byla sídlem pontských králů, později součástí
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římské říše a po dobytí Turky v 11. století se stala
centrem islámské kultury. Vyšplhali jsme do míst, kde
jsou pozůstatky hrobů králů a prohlédli si
archeologické
nálezy
v místním
muzeu.
Neopakovatelným zážitkem pro nás byla návštěva
mešity. Před vchodem jsme odložili boty, ženy a dívky
si zakryly vlasy a mohli jsme vstoupit po měkkém
koberci dovnitř – jako turisté všichni stejným vchodem.
Ženám je jinak vyhrazen zvláštní vstup a zvláštní
prostory. Chce-li někdo vidět obzvlášť nádherné
přírodní úkazy, měl by zamířit do Kappadokie, do
oblasti s opravdu bohatou historií, kde najdete tzv.
Fairy Chimneys – vysoké skalní útvary vzniklé
vulkanickou činností, chrámy ve skalách či pozůstatky
skalních obydlí. Zapojíte-li fantazii, uvidíte ve skalách
velblouda, hlavu Napoleona i několikačlennou rodinu.

abychom stihli jejich zemi poznat během krátké doby
co nejlépe. Teď už víme, že pro většinu Čechů exotické
Turecko je krásnou zemí, do které se budeme rádi
vracet nejen za historickými památkami a nádhernou
přírodou, ale především za milými přáteli.
Tureckým kolegům, studentům a hostitelským rodinám
vzkazujeme ještě jednou naše poděkování. Teşekkür
ederim!
Iva Přibylová
Ohlasy žáků
Obrovským zážitkem pro mě bylo bydlení v turecké
rodině, kde jsem mohl poznat turecké tradice i nová
jídla. Všichni byli velmi pohostinní a chovali se velmi
přátelsky. Se všemi národy jsme si perfektně rozuměli.
Byl to skvělý zážitek a každému bych tyto projekty
doporučil. Poznáte, jak se žije v jiných zemích a
zdokonalíte se v angličtině.
Martin Kubový
Setkání v Turecku proběhlo v pohodě podle mých
očekávání a představ. V rodině to bylo fajn. Věděl
jsem, že budu bydlet u Aliho, který před rokem bydlel
u nás. Výlety byly velmi pestré. Bylo dobře, že jsme z
Čech jeli v malé skupině - každý každému mohl sdělit
svoje prožitky. Způsob života v Turecku se liší od toho,
na který jsem zvyklý. Každému bych podobný projekt
určitě doporučil.
Jakub Vošlajer
Nejkrásnější velikonoční obrázek
Čtvrťáci se v rámci angličtiny, výtvarné výchovy a
pracovních činností zapojili do projektu eTwinning
s názvem Nejkrásnější velikonoční obrázek. Děti
z různých evropských škol malovaly motivy
představující Velikonoce v dané zemi a přidaly
anglické popisy. Čtvrťáci z naší školy pojali práci
velmi zodpovědně a vybrat tři nejzajímavější soutěžní
obrázky pro nás nebylo snadné. Díky projektu jsme si
mohli prohlédnout rozmanité velikonoční tradice
pohledem školáků z různých koutů Evropy. V době
uzávěrky Zpravodaje také probíhalo hlasování o
nejlepší obrázky.
Michal Přibyl

V Turecku jsme ochutnali i tradiční jídla. Pozorovali
jsme přípravu placek gözleme naplněných špenátem,
tvarohem, bramborami či masem. Byly vynikající!
Někdy nás donesené pokrmy trochu překvapily a my
jsme pozorovali naše hostitele, čím vůbec začít – co je
omáčka a co je polévka. Turci milují černý čaj
servírovaný v malých skleničkách. Chuť turecké kávy
připravované různými způsoby, ale v žádném případě
tím českým, se snad ani nedá popsat.
Týden strávený ve společnosti Španělů, Poláků a
především našich tureckých hostitelů patřil k těm
nejkrásnějším zahraničním projektovým setkáním
v historii naší školy. Turci jsou velmi laskaví, zdvořilí a
přátelští. Naši kolegové připravili nabitý program,
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Pomáháme prvňáčkům
V pátek 28. 3. procvičovali prvňáci na počítačích
matematiku. Nebyli na to sami, pomáhali jsme jim my
čtvrťáci. Moc je to bavilo. Byli šikovní a my jsme moc
rádi, že jsme jim mohli pomoci. Kdo by to byl řekl, že
jsou tak chytří. Ani jsme jim nemuseli moc pomáhat.
Dne 16. 4. proběhl na naší škole projektový den na
téma Afrika. Žáci 4. třídy si připravili pro prvňáčky
procházku africkou divokou přírodou. Čtvrťáci se
rozdělili do skupin, vybrali si a namalovali zvíře žijící
v Africe a zadávali prvňákům úkoly týkající se daného
zvířete. Děti z 1. třídy tyto úkoly nadšeně plnily.
Zvířátka, která je provázela na cestě po Africe, si
prvňáci vystřihli, vybarvili a nalepili kolem mapy
afrického kontinentu. Na závěr jim za odměnu čtvrťáci
předali diplom.
Barča, Verča a celá 4. třída
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Církevní základní škola
Masopustní karneval
Úterý 4. března se na různých místech naší země
konalo masopustní veselí. I my jsme si zorganizovali
dopolední karneval, kde si děti s pomocí paní učitelky
připomněly význam této lidové tradice, která je spjata s
nadcházející postní dobou. Společně jsme si představili
masky ze světa pohádek, zvířátek, sportu, napínavých
příběhů i z běžného života. Zadováděli jsme si při
hudbě, zahráli si společné hry a oprášili základní kroky
některých společenských tanců. K veselé náladě
přispěly i nafukovací balónky a barevné konfety.
Letošní masopust se obzvláště vydařil.
Bruslení Choceň

pomlázky. Na stanovištích jste si mohli vyzkoušet
různé techniky jednoduchého zdobení velikonočních
kraslic, kterými se lze směle inspirovat při vlastní
domácí tvorbě. Nechybělo ani oblíbené pečení z
kynutého těsta, na které jsme zadělali z 5kg mouky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém a
pohodovém průběhu Velikonočního tvoření, ale i všem,
kteří nás přišli navštívit a podpořit. Věříme, že se
všichni příjemně naladili do jarních tónů a odnesli si do
svých domovů i „kousek“ velikonoční radosti.
Cooking
V osnovách AJ IV. třídy je slovní zásoba zaměřená na
vaření. Rozhodli jsme se výuku provést s názorem a
připravit si špagety. Jednotliví žáci nosili balíčky
špaget a lahvičky kečupů. Vaření a celkovou přípravu
těstovin jsme komentovali jednoduchými anglickými

V pátek 14. března jsme se opět vypravili na bruslení
do Chocně. Společně s námi jeli i žáci ze ZŠ v Čermné
nad Orlicí. Protože se naše děti s čermenskými znají,
mohly společně soutěžit, hrát honičky, hokej či
krasobruslit. Starší děti si vzaly na starost ty menší,
pěkně se o ně staraly a zdokonalovaly je v bruslařských
technikách. Všem se na ledě líbilo a už se těší na příští
rok, kdy zase určitě do Chocně vyrazíme.
Velikonoční tvoření 11. 4. 2014
Velikonoční tvoření se stalo pro mnoho lidí
neodmyslitelnou součástí slavení svátků jara –
Velikonoc. Pro jarní inspiraci si k nám do školy
frázemi. Na špagetách si žáci pochutnávali společně u
jednoho velkého stolu. A tak jsme zase jednou spojili
výuku s názorem. Snad si slovíčka děti lépe a natrvalo
zapamatovaly.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek

Zápis do mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2014/2015
přichází opravdu hodně lidí širokého věkového spektra.
Pro žáky a učitele je týden před akcí ve znamení
horečnatých a pečlivých příprav. Škola se musí jen
blýskat a každý kout je vyplněn velikonoční a jarní
tvorbou. Okna jsou svátečně vyzdobena zelenými
truhlíky s kraslicemi a barevnými obrázky. Je připraven
„jarmark“ s výrobky žáků, učitelů, rodičů a přátel
školy. Mladí keramici letos připravili závěsná koťátka,
maminky našily roztomilá zvířátka z barevných
textilních zbytků, napekly velikonoční věnce a
nazdobily sváteční stůl. Tatínkové s dědečky napletli
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Mateřská škola Borohrádek oznamuje,
že v úterý 20. a ve středu 21. května 2014
se uskuteční zápis do Mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2014/2015.
Zápis proběhne v 1. třídě mateřské školy
vždy od 9.00 do 11.00 hodin.
Rodiče s sebou přinesou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Kritéria přijímání dětí do MŠ Borohrádek
najdete na www.msboro.cz.
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Projekt " Zdravé oči našich dětí "
27. března 2014 byl v rámci projektu "Zdravé oči
našich dětí" vyšetřen zrak dětí v mateřské škole
použitím přístroje Plusophix. Toto bezplatné vyšetření
proběhlo již podruhé v naší mateřské škole. Děkujeme
jménem rodičů "Lionś clubu" v Rychnově nad
Kněžnou, Mudr. Lence Romanové, panu Jiřímu
Přibylovi za vstřícné jednání, paní Přibylové a panu
Tomáši Romanovi za trpělivost při vyšetření dětí.

chovu v zajetí. Dětem se líbila letová ukázka papoušků.
Program byl ukončen diskusí s dětmi.
Iva Jehličková

Březen - měsíc knihy
V březnu 2014 navštívily děti z mateřské školy
městskou knihovnu v Borohrádku. Paní Sedláková si

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
pro děti připravila zajímavé povídání o knihách a
časopisech, které si děti mohou vypůjčit. Některé děti
již knihovnu navštěvují s rodiči či prarodiči. Také v
mateřské škole jsou děti v rámci "Předčtenářské
garmotnosti" vedeny k zájmu o knihy. Věříme, že jako
budoucí čtenáři najdou děti v knihovně to, co je zajímá
a stanou se pravidelnými návštěvníky.
Papoušci - létající barevné klenoty
V březnu 2014 navštívil naši mateřskou školu pan

Podolský s ukázkou osmi druhů papoušků z
jednotlivých kontinentů. Děti se dozvěděly spoustu
zajímavostí ze života těchto ptáků, o jejich obživě a
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Dnes 8. 3. 2014 se naši nejmenší hráči zúčastnili
halového turnaje v Holicích. Na tento turnaj se
přihlásila čtyři mužstva a hrálo se každý s každým ve
dvou kolech. Hned úvod turnaje se nám povedl. Naši
hráči vyhráli s Holicemi výsledkem 5:0. V dalším
utkání nás čekal soupeř z Horního Jelení, s nímž jsme
prohráli nešťastně gólem v posledních vteřinách a to
poměrem 2:1. Následovalo utkání s Kostelcem, které
skončilo další porážkou 1:0 a to opět smolným gólem,
na nějž se nám ani přes výraznou snahu nepodařilo
odpovědět.
Tímto zápasem se ukončilo první kolo turnaje. V
druhém kole jsme začali opět s Kostelcem, kdy se do
něj naši hráči pustili s největším možným nasazením.
Podařilo se nám Kostelci vrátit porážku a k vítězství
1:0 nám stačil jeden vstřelený gól. V dalším zápase nás
čekalo Horní Jelení, kde jsme úspěšně vyhráli
nejtěsnějším výsledkem a to 1:0.
V posledním utkání jsme hráli s Holicemi, které jsme
opět vyhráli výsledkem 1:0. Na turnaji jsme skončili na
nádherném 2. místě s 12 body za 4 vítězství se skórem
3 obdržených a 9 vstřelených branek.
Za toto hezké umístění si všichni naši hráči zaslouží
velkou pochvalu a poděkování. Nesmíme zapomenout i
na poděkování fanouškům z řad rodičů, kteří po celou
dobu turnaje naše mužstvo hlasitě podporovali.
Sestava:
Janečková Natálka (3 goly), Lifková Veronika,
Morávek Jan (1 gol), Kapusta Sebastian (3 goly),
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Sedlák Dominik, Kocka Filip (2 goly), Koželuch
Kryštof, Marek Jakub, Pavlíček Jakub, Forejtek Tomáš.

Výsledky:
Holice – Borohrádek 0 : 5
(Janečková N.1x, Kapusta S. 3x, Kocka F. 1x)
Horní Jelení – Borohrádek 2 : 1
(Janečková N. 1x)
Borohrádek – Kostelec nad Orlicí 0 : 1
Kostelec nad Orlicí – Borohrádek 0 : 1
(Kocka F. 1x)
Borohrádek – Horní Jelení 1 : 0
(Morávek J. 1x)
Holice – Borohrádek 0 : 1
(Janečková N. 1x)
Kapusta Miroslav

začít zápasit všech 206 mladých sportovců z 22. oddílů
z Čech a 2. oddílů z Polska.
Novinkou tohoto turnaje byla soutěž družstev o
„Putovní pohár města Borohrádek“. Na 3 žíněnkách se
uskutečnilo přes 300 utkání a po šestihodinovém
sportovním maratónu mohlo dojít k vyhlášení všech
výsledků.
Zvláštností a oblíbeností tohoto turnaje mezi závodníky
je ta, že každý účastník Velké ceny Borohrádku dostane
od pořadatelů drobný dárek. První tři závodníci každé
váhové kategorie obdrželi medaili, diplom a věcnou
cenu.
Toto vše je díky sponzorům, bez kterých by pořádání
tak velké akce bylo velice problematické. Mezi ně patří
město Borohrádek, SECA s.r.o., ODEKO
s.r.o.,
Stavitelství Kašpar s.r.o., BPW spol. s.r.o., PEK - TK
THERMO KING, LBoro s.r.o. - lékárna Adámková,
AVEPO s.r.o., LAGA Borohrádek s.r.o., Pavel Hajn kožená galanterie, Českomoravský štěrk - pískovna
Světlá, JUDr. Josef Moravec, Trivos v.o.s., BIOTEC
a.s., Václav Kába, LUMIUS – Ing. Vojnar Miloň,
Čestická hospoda – Zaujec Pavel a Matouš Miloš,

TJ Sokol Borohrádek – oddíl zápasu
Na borohrádecké žíněnce zápasilo přes 200 dětí.
V sobotu 12.4.2014 se v Borohrádku uskutečnil již
tradiční mezinárodní zápasnický turnaj – Velká cena
města Borohrádek Po úvodním ceremoniálu a

slavnostním přivítáním všech účastníků turnaje
starostou Borohrádku panem Milanem Mačkem mohlo
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Kooperativa – Hejný Martin a Pedikura – manikura Hemelíková Radka.
Velikou radost pořadatelům a trenérům v jedné osobě
udělali domácí zápasníci, kteří se v silné konkurenci
neztratili a z 12 účastníků turnaje jich 11 stanulo na
stupních vítězů.
Na nejvyšším stupni a tím zlatou medaili vybojovali:
ŠKOP Filip – 20 kg, SUS Richard – 24 kg, SUS Ondřej
– 31 kg, DAVIDOVÁ Kateřina 32 kg a KUBOVÁ
Kateřina – 44 kg.
Stříbrnou medaili vyzápasili:
JANOUŠEK Ondřej – 18 kg, který byl rovněž vyhlášen
nejmladším účastníkem turnaje, SEDLÁK Jakub - 20
kg, UHNAVÝ Adam – 26 kg, ŠRÁMEK Petr – 37 kg a
VIKTORÍNOVÁ Anna – 34 kg.
Třetí místo si z tohoto turnaje odnesla RAKOVÁ
Pavlína – 32 kg. Na 6. místě skončil KRUPKA Jakub
ve váze 32 kg.
Potěšující výsledek byl pro domácí v soutěži družstev,
kde TJ SOKOL Borohrádek obsadil 5. místo. Putovní
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pohár města Borohrádek bude mít první jmenovku
vítěze a tím je TJ Jiskra Havlíčkův Brod.
Tento ročník Velké ceny Borohrádek je již minulostí,
ale pořadatelé již nyní přemýšlejí, s jakými novinkami
překvapí závodníky i diváky příští rok.
Nechte se překvapit i Vy čtenáři a nebo se přijďte
podívat na příští ročník na zápasnický borohrádecký
turnaj.
Radek Hemelík

finanční podporu i město Borohrádek. To na výstavbu
zajistilo více než půlmilionu korun, což je zhruba
třetina nákladů, pokud by celou výstavbu zajišťovala
na
zakázku
stavební
firma.
Renovaci
sportoviště provedla společnost Stavitelství Kašpar
s.r.o. z Borohrádku. Radou města byl schválen
provozní řád areálu a za pár dnů se tedy může začít

V Borohrádku se otevře špičkové sportoviště
Jeden rok práce, celkem tři tisíce brigádnických hodin,
v horku i v zimě, všední dny i víkendy. Díky tomu bude
mít Borohrádek už od června nový sportovní areál. Na
začátku byl nápad dvojice Pavel Zaujec a Josef
Moravec. Plán byl zprvu skromnější. "Vadilo nám, že
je Borohrádek jediné město široko daleko, kde není
tenisový kurt. Kdo si chtěl zahrát, musel zajet do
okolních vesnic. To byla trochu ostuda," říkají dnes.
Rozhodli se tedy, že spolu s partou nadšenců tenisový
kurt na své náklady postaví.
A tady se plán začal rozrůstat. K nápadu se přidali
místní volejbalisté a fotbalisté, a začala tak výstavba
areálu, který bude mít kromě kurtu tenisového i kurt na
volejbal (na něm bude možné hrát i nohejbal) a taky
špičkové hřiště na plážový volejbal. Vše je umístěno
hned vedle fotbalového stadionu na místě někdejšího
volejbalového hřiště. "Jsem přesvědčen, že tu roste
jedno z nejlepších víceúčelových sportovišť v okolí,"
věří Pavel Zaujec, hlavní organizátor celého projektu.
Jako důkaz stačí zmínit pár čísel. Do areálu bylo

naplno sportovat. Obyvatelé Borohrádku už konečně
nebudou muset za sportovním vyžitím vyjíždět do
okolních měst a vesnic. Při vstupu na sportoviště budou
mít místní občané zvýhodněnou cenu, ale zahrát si zde

samozřejmě může i veřejnost odjinud. V areálu, o který
se bude starat určený správce, jsou k dispozici i lavičky
k posezení a sprcha. K občerstvení lze využít restauraci
Sport na vedlejším fotbalovém stadionu.
Celá výstavba by nemohla být uskutečněna bez pomoci
města Borohrádek a těchto sponzorů: Čestická hospoda,
PPS advokáti, TTV spedice spol. s r.o., Českomoravský
postupně navezeno 300 kubíků nového škvárového
podloží, 20 tun antuky a dokonce 150 tun speciálního
písku na plážový volejbal. "Nebýt nadšení místních
obyvatel, brigádníků a sponzorů, nevzniklo by nic.
„Díky nim se při výstavbě ušetřily statisíce korun,"
tvrdí autoři nápadu. Na výstavbu sportoviště nebyly
využity žádné dotace a brigádníci pracovali zdarma, s
příslibem, že si za pár měsíců budou moci kousek od
svých domovů na špičkovém místě zahrát tenis,
volejbal či nohejbal. Protože se časem projekt z
původního plánu rozrostl, bylo potřeba požádat o
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štěrk, a.s. , STROJMOTIV s.r.o., Serafin Campestrini
s.r.o., AVEPO s.r.o. Vedle nich patří poděkování i
desítkám brigádníkům, kteří zde trávili svůj volný čas.
Hezké léto a hodně vydařených servisů, smečí,
forhendů i bekhendů!
Josef Moravec
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Provoz nového víceúčelového hřiště bude zahájen
od 2. června 2014
Provozní doba:
duben, květen
červen, červenec, srpen
září a říjen
listopad – březen

8:00 - 20:00 hodin
8:00 - 22:00 hodin
8:00 - 19:00 hodin
zavřeno

Ceník za pronájem hřišť:
(návštěvník s trvalým pobytem v Borohrádku /bez
trvalého pobytu)
▪ Volejbalové hřiště, včetně sítě a balonu
60/100,-Kč na hodinu
▪ Tenisové hřiště, včetně sítě
60/100,-Kč na hodinu
▪ Beach hřiště, včetně sítě a balonu
60/100,-Kč na hodinu
Od pronájmu jsou osvobozeni:
- místní školy, po dohodě se správcem,
- místní sportovní oddíly pracující s mládeží,
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v rozsahu max. 4 hodiny týdně a při pořádání
turnaje po dohodě se správcem,
- místní oddíl volejbalu – v rozsahu max. 5 hodin
týdně a při pořádání volejbalového turnaje, po
dohodě se správcem.
Upozornění:
 je třeba dodržovat provozní řád a dbát pokynu
správce,
 je nutné dodržovat dobu pronájmu,
 děti do 15 let mají přístup vždy v přítomnosti
osoby starší 18 let,
 herní doba na jednotlivých hřištích je
stanovena zpravidla na 60 minut. Hrací dobu
lze prodloužit (po domluvě se správcem) a po
zaplacení poplatku, pokud nejsou další zájemci
o hru,
 vstup na tenisový a volejbalový kurt je možný
pouze ve vhodné sportovní obuvi,
 musí se počítat s nutnými úpravami kurtu před
hrou (za sucha se kurty kropí) a po jejím
skončení úprava hrablem a síťovačkou.
/MÚ/
-
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Z borohrádeckých kronik a vzpomínek pamětníků
Válečná léta 1914 – 1918 v borohrádeckých kronikách
V letošním roce si připomínáme sté výročí od zahájení první světové války, která změnila mapu Evropy. Pojďme
společně několikrát nahlédnout do kronik našeho města, jak tato válečná léta poznamenala život tehdejších
obyvatel….
ROK 1914
Dne 28. června 1914 arcivévoda František Ferdinand ďEste, následník trůnu rakouského a choť jeho, vévodkyně
z Hohenbergre stali se obětí hrozného atentátu v Sarajevě.
„Arcivévoda F.F.ďEste, následník trůnu rakouského vykonávaje svůj vysoký vojenský úřad generálního inspektora
veškeré branné moci, zúčastnil se manévrů v Bosně. Současně odebrala se tam jeho choť, vévodkyně
z Hohenbergů, aby dlela po boku svého chotě.
Za jásotu obyvatelstva vstoupili vznešení manželé na půdu země. Skvělý průběh manévrů, jakožto projevů loajality
obyvatelstva daly krátkému pobytu manželů ráz slavnostní nálady.
Když v neděli dne 28. června 1914 dopoledne ubíral se arcivévoda se svojí chotí k uvítání na radnici v Sarajevu,
vržena byla na automobil puma, kterou arcivévoda paží odrazil. Když arcivévodský automobil přejel, puma
vybuchla. V následujícím automobilu jedoucí pánové hr. Boos Waldeck a pobočník zemského náčelníka
podplukovník Merizzi byli lehce raněni. Útočníkem byl typograf z Trebině jménem Nedeljka Čabrinovič. Byl
ihned zatčen. Po slavném uvítání na radnici pokračoval arcivévoda se svojí chotí v okružní projížďce.
Žák VIII. třídy gymnaziální jménem Prinzip z Grahova vypálil z browningové bambitky několik ran na
arcivévodův automobil. Arcivévoda byl zasažen do obličeje – arcivévodkyně raněna byla do života. Převezeni byli
do Konaku, kdež svým zraněním podlehli. I druhý útočník byl zatčen. Útočník Gavrilo Prinzip byl 19 roků stár,
narozen v Grahovu, okres Livno. Studoval delší dobu v Bělehradě. Při výslechu udal, že z národnostních důvodů
chtěl již delší dobu usmrtiti nějakou vysokou osobnost. O zločinném tomto díle rozlétla se bleskurychle zpráva do
všech končin světa. Zvěst o zločinném atentátu došla i k Františka Josefa I.. V dnech všeobecného smutku říše
rakousko-uherské došly projevy soustrastné k císařskému trůnu ze všech kruhů obyvatelstva. Po nařízení
ministerstva konány byly i ve zdejším chrámu Páně dne 3. července zádušní bohoslužby, jejichž se zúčastnila
mládež školní za dohledu učitelstva, místní úřady a korporace, jakož i místní a okolní obyvatelstvo.
Dne 26. července 1914
nařízena
částečná
mobilizace do 38 let.
Dne 28. července 1914
vypovědělo
Rakousko
Srbsku válku. V neděli
před tím byly vylepeny
mobilizační
vyhlášky.
Samostatná
mobilizace
rakouského
válečného
loďstva byla také nařízena
již 26. července a v Pulji
se již od té doby pracuje
vší silou na vyzbrojení
válečného
loďstva,
ačkoliv v tu dobu jest
válka pouze se Srbskem.
Okolnosti prozrazují, že
nezůstane Srbsko jediným
protivníkem monarchie.
První záložníci odjížděli z Borohrádku ráno 27. července 1914. Smutný a srdcervoucí byl pohled na nádraží, když
přijel vlak od Chocně přeplněný již záložníky a když se zdejší záložníci, otcové rodin, loučili se svými rodinami a
nastupovali do vlaku. Tady nadšení pro válku mezi tímto drobným lidem nebylo. Naopak bylo velmi nebezpečně
vykřikováno proti válce.
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Na veřejných i soukromých budovách v městečku vlály prapory. Dle došlých sem zpráv jest v sídelním městě
Vídni ohromné nadšení pro válku a pořádají se tam ohromné demonstrace pro válku. V sídlech vojenských posádek
jest všude plno ruchu,
hostince
přeplněny,
lidé počínají chápat,
že to je doopravdy, že
je skutečná vojna…“
Dochází i k živějším
rozpravám,
lidé
debatují v hloučcích i
na ulicích. Politické
úřady
vyhláškami
varují
před
shlukováním lidí na
ulicích. Zajímavé je,
že
po
vyhlášení
mobilizace
zmizely
takřka
obratem
stříbrné peníze. Také
drobní kovové peníze
lidé schovávají a
v obchodech leckde
vzpírají se přijímati
papírové peníze, takže hejtmanství zakročují. Úřední hrozby však nepomohly, kovové peníze, zejména stříbrné,
jako když se propadnou. K papírovým penězům ubývá stále více důvěry. Lichva počala sice nesměle, ale již
druhého dne po vyhlášení mobilizace a potom nepomáhaly ani hrozba a tresty.Ceny některých poživatin stouply již
30. Července a bylo zjištěno, že některé druhy nebylo možno získati vůbec, ač na skladě byly. V prvním týdnu se
objevuje i citelný nedostatek kuchyňské soli. Koncem července bylo nařízeno, že u všech předmětů denní výživy
musí býti v obchodcech uvedena viditelná cena. Cena mouky a pšenice se neustále zdražuje. Kolem 20.zář jest cena
mouky č.0 až 60 na 1kg mouky v drobném prodeji. Bylo vyhlášeno moratorium. Vypůjčil si reservista určitý
obnos sám, nebude moci věřitel žádati žalobu zúročení až teprve tehdy, vrátí-li se dlužník z vojny. Válečné soudy
vynášejí velmi přísné rozsudky.
Dne 13. srpna vyhláškou Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva byla nařízena všeobecná mobilizace vojska a
domobrany do 42 let. Mimo toho nařízeny i odvody (přehlídky) nevojáků. K 26. říjnu byl odvod ročníku 1894.
Praví se, že německé ženy byly u jeho Veličenstva císaře Viléma pro potěchu, kdy jejich se muži navrátili zpět
z vojny. Císař prohlásil, než listí opadne a tráva zežloutne vrátí se Vaši muži domů.
Její jasnost paní kněžna Rosa Salm – Salm poukázala k rozdělení manželkám a rodinám povinníků nastoupivších
válečnou službu obnos 1000,-K.
Pozn.: První světové války se zúčastnilo na 70 milionů vojáků, z nichž zemřelo nebo padlo na 10 milionů vojáků.
Rakousko–Uhersko, ke kterému tehdy Země Koruny české patřily, postavilo do pole 9 miliónů vojáků, z nichž se
přibližně 1,1 milionu nevrátilo. Počet českých vojáků¨v císařské armádě můžeme odhadnout na 1,4 milionu.
Kromě vojáků, bojujících v Rakousko-Uherské armádě se také menší počet Čechů zapojil do bojů na opačné straně
– šlo o tzv. Československé legie, které se rekrutovaly z dřívějších emigrantů, válečných zajatců a přeběhlíků. Počet
oficiálně uznaných legionářů se uváděl 90 tisíc, v bojích přišlo o život 5,5 tisíce.
/čerpáno z internetu: cs.wikipedia.org/
Po nařízení mobilizace byly zde zřízeny občanské celonoční policejní hlídky.
Dle ustanovení zákona ze dne 5. září 1914 č. 22 B. 750.15 jest obec Borohrádek prohlášena sídlem letním.
Dne 1. října vydala obecní rada domovní řád policejně – zdravotní. Nařízením c.k. okr. Hejtmanství zavedena byla
pol. hodina uzavírací do 11 hod. noční.
Výnosem c.k. okresní školní rady ze dne 21.2. 1914 č. 201, bylo sem intimováno rozhodnutí zemské školní rady
v Praze o přeměně zatímní páté třídy post. v definitivní třídu pátou.
Ve schůzi obec. zast. dne 10. listopadu bylo usnesení s ohledem na stávající nezaměstnanost s urychlením
pokračovati v přípravách ku stavbě silnice Borohrádek – Chvojno přes Poběžovice.
Válku vypovědělo v roce 1914: 28. července Rakousko Srbsku, 1. srpna Německo Rusku, 3. srpna Německo
Francii a Belgii, 4. srpna Anglie Německu, 5. srpna Rakousko Rusku, 6. srpna Srbsko Německu, 11. srpna Černá
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Hora Rakousku, Německu a Francie Rakousku, 13. srpna Anglie Rakousku, 23. srpna Japonsko Německu, 25.
srpna Rakousko Japonsku, 28. srpna Rakousko Belgii, 2. listopadu Rusko Turecku, 5. listopadu Francie Turecku, 7.
listopadu Belgie Turecku a Srbsko Turecku.
Nejsvízelnějším problémem válečným začíná býti zásobování obyvatelstva a armády potravinami. Obilní cla byla
zrušena dne 9. října 1914. 25. listopadu vzhledem ke státnímu vzestupu cen obilí a mouky, jež jest ještě dováženo
z neutrální ciziny, došlo k zavedení maximálních cen na obilí a mouku. Kolem Vánoc jest pociťován nedostatek
mouky, a proto byly vydány předpisy omezující její spotřebu.
23. prosince 1914 zastřelen řed. Kotek v Moravské Ostravě.
Čerpáno: Pamětní kniha města Borohrádek, Kronika města 1917 – 1945

Z redakce zpravodaje:
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sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
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