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březen – duben 2015
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TJ Lokomotiva Borohrádek
srdečně zve na
6. SPORTOVNÍ PLES,
který se uskuteční

v pátek 20.3.2015
v sokolovně Borohrádek
hraje hudební skupina KOPLAHO BAND,
vstupné 90 Kč,
předprodej a rezervace vstupenek
Radek Sazima tel.č. 604 925 582,
předtančení

VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
základní organizace ČZS Častolovice
pořádá ve dnech

27. – 29. března 2015
od 8.oo do 17.oo hodin

v areálu výstaviště v Častolovicích
tradiční velikonoční výstavu.
Vystaveny budou jak kraslice různě
malované a zdobené, tak i všechny věci
připomínající velikonoční krásu

Uvnitř čí Uvnitř čísla najdete:
str. 2-3 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 3-4 Starosta informuje, str. 5-8 Informační servis, str. 9 Domov důchodců, str. 9 Jarní akce
na ekofarmě v Šachově, str.10 Velikonoční výstava v Častolovicích, str. 11 Kulturní rubrika, str. 12-15 Zprávičky ze škol, str. 15-17
Ze sportovních oddílů, str. 18-20 Z borohrádeckých kronik
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 22. 12. 2014
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
1. Zprávu o posouzení a kontrole pojištění majetku
města.
2. Informaci z jednání cenové komise Aqua-Sevisu, a.s.
Rychnov nad Kněžnou.
3. Informaci z jednání valné hromady ODEKO, s.r.o.,
Týniště nad Orlicí.
4. Zápis č. 1. a 2. školské komise.
Schvaluje
1. Navýšení počtu členů osadního výboru Šachov ze 3
na 5.
2. Uzavření smlouvy na pozemek p.č. 204/3-trvalý
travní porost, v k.ú. Borohrádek, o výměře 10.947
m2, na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015.
3. Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků
p.č. 523/1, 523/5, 523/12, 523/13, 523/15, 642/10
v k.ú. Borohrádek, o celkové výměře 64.820 m2 na
dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2015.
4. Záměr pokácení dřezovce a dvou drobných lip a
přesazení/pokácení smrku.
5. Nabídku od fy FajnCom, s.r.o., T.G.M. 115, Ústí nad
Orlicí na umístění svého telekomunikačního zařízení
na budově základní školy.
6. Žádost od MO ČRS Borohrádek na používání
krmných směsí v omezeném množství při lovu ryb
na revíru písník Zámlýní od r. 2015.
7. Zadání posouzení technického stavu a využití
budovy sokolovny firmě Stating – Ing. David.
8. Uvolnění částky 300.000 Kč na nejnutnější opravy a
odstranění havarijního stavu v sokolovně (opravy
světel, WC, stropu, atd.).
9. Zakoupení sady mikrofonů do městského kina.
10. Evidenci zájemců o samovýrobu dřeva v městských
lesích Borohrádek a doporučuje tuto službu zveřejnit
ve zpravodaji a na webových stránkách města.
11. Přidělení zakázky na opravu bytu pro nového
správce v sokolovně firmě AVEPO, s.r.o.,
Borohrádek,
která
rekonstrukci
provede
dodavatelsky do výše 200.000 Kč.
12. Částku 5.000 Kč na podporu akce Sportovec roku
byla schválena s tím, že bude zapracováno do
rozpočtu na rok 2015.
13. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 987/8 v k.ú.
Borohrádek.
14. Schvaluje Mandátní smlouvu s Luďkem Zemanem
na zajištění činnosti BOZP a PO v objektu
sokolovny.
15. Firmu TYSPO-Podlahy a skříně na míru, Lipská 249,
Týniště nad Orlicí k pokládce koberců a lina v bytě
v budově MěÚ.
16. Pověření stavební komise k zmapování stavu
chodníků a místních komunikací.
17. Odměny pro členky SPOZ.
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18. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucích smluv o
připojení
odběrných
elektrických
zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) – lokalita Západní louka, 10 RD.
Zamítá
1. Návrh na účast v projektu „Školáci nejen na
prázdninách“.
2. Nákup regálů na dovybavení knihovny a povoluje
pouze zakoupení 2 ks křesla, 1 ks stolku a 1 ks
knihovního pultu dle předložené cenové nabídky.

Výtah z usnesení rady ze dne 12. 1. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
1. Zprávu o vzevrubné prohlídce stavu stropní
konstrukce v sokolovně.
2. Informaci o jednáních o vyšším zvýhodnění při
uzavírání nových pojistných smluv.
3. Informaci o projektu rekonstrukce ulice Havlíčkova.
Schvaluje
1. Návrh programu jednání.
2. Smlouvu o připojení odběrného místa k distribuční
soustavě ČEZ.
3. Registraci majetku (areálu bývalé ŽPSV) do
databáze brownfieldů Agentury pro podporu
podnikání a investic Czechinvest.
4. Výsledek výběrového řízení, firmu ODEKO, s.r.o.,
Týniště nad Orlicí, na dodávku kontejnerů v rámci
dotačního programu „Čistý kraj“ – modernizace a
rozšíření sběrného místa odpadů pro město
Borohrádek.
5. Návrh, aby z důvodu obtížné manipulace, půjčování
a skladování párty stanu pro svazek obcí zajišťovalo
ODEKO, s.r.o., Týniště nad Orlicí.
6. Předložený odpisový plán ZŠ TGM na rok 2015.
Zamítá
1. Žádost na umístění reklamy.
2. Žádost o dotaci na provoz pečovatelské služby
(Oblastní charita Pardubice).
Výtah z usnesení rady ze dne 29. 1. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí
1. Zprávu Ústavu stavebního zkušebnictví s.r.o.
Pardubice o ohledání stropní konstrukce objektu
sokolovny + návrh statika na další postup odstranění
závad.
2. Informaci o přidělení dopravního specialisty
(technolog veřejné dopravy).
3. Zápis č. 2 z jednání kulturní komise.
4. Zápis č. 1/2015 z jednání kontrolního výboru.
Schvaluje
1. Návrh programu jednání.
2. Pokyn RM k přípravě rozpočtu na rok 2015.
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Požadavek dle petice na vypracování nového
posudku na zdravotní stav jasanu v ulici Kout, (Ing.
František Frola – Frolaporojekt, Štefánikova 314/13,
Hradec Králové), ve kterém bude požadovat
vyjádření z bezpečnostního hlediska.
4. Dodatek č. 4 nájemní smlouvy mezi EVČ, s.r.o. a
městem Borohrádek o přenechání do užívání další
plynové kotelny a to v budově sokolovny,
Havlíčkova 323, Borohrádek a příslušnou kupní
smlouvu o dodávkách tepla pro toto odběrné místo.
5. Dodatek smlouvy na zajišťování služeb v oblasti
nakládání s odpady na rok 2015.
6. Ceník palivového dřeva ze zdrojů městské zeleně.
7. Prodloužení nájemní smlouvy pro městský byt v čp.
573 do konce března 2015.
8. Žádost fy AB-TIP s.r.o., Borohrádek na rozšíření
vchodových dveří v bývalé jídelně v objektu
administrativní budovy ŽPSV.
9. Souhlas s podáním návrhu na dodatečné projednání
dědictví, z důvodu záměru odkoupení pozemku pod
místní komunikací.
Zamítá
1. Nabídku na prezentaci města v multimediálním
informačním a orientačním panelu v Hradci Králové.
2. Žádost Spolku Lungta na připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“.
Postupuje ZM
1. Zápis č. 1/2015 z jednání kontrolního výboru ke
schválení na nejbližším jednání ZM.
3.

Výtah z usnesení rady ze dne 17. 2. 2015
Rada města Borohrádek
Bere na vědomí:
1. Návrh rozpočtu města na rok 2015 předložený
finančním výborem a správcem rozpočtu.
2. Nabídku na pojištění odpovědnosti pro zastupitele
města.
3. Návrh rozpočtu DSO Poorlicko a plán činností pro
rok 2015.
4. RO č. 21/2014 – úprava příjmů a výdajů za rok 2014
5. Zápis č. 1/2015 z jednání komise životního prostředí
ze dne 25.1.2015.
6. Informace na možnost získání kompostérů v rámci
Operačního programu ŽP.
Schvaluje:
1. Návrh programu jednání.
2. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8.
3. Navyšování nájmů v roce 2015 o míru inflace.
4. Finanční podporu ve výši 3.000 Kč pro Klub dětí a
mládeže Hradec Králové na akci čištění koryta řek a
přilehlých břehů v přírodním parku Orlice od
civilizačního odpadu – bude zapracováno do
rozpočtu města na rok 2015.
5. Početních stav v Jednotce sboru dobrovolných hasičů
města Borohrádek na rok 2015 a to v počtu 18 členů.
6. Dodatek k dohodě o členství pro velitele JSDH
města, ve kterém jsou specifikovány pravomoci a
povinnosti velitele.
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Žádost o rozšíření pronajímaných prostor v areálu
bývalé ŽPSV o bývalou jídelnu o výměře cca 130 m2
firmě AB-TIP, s.r.o., Borohrádek, IČ: 28815181
Postupuje k projednání ZM
1. Návrh rozpočtu města na rok 2015 předložený
finančním výborem a správcem rozpočtu.
2. Novou zřizovací listinu pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů města Borohrádek.
7.

STAROSTA INFORMUJE
- v místní sokolovně probíhají práce na zajištění stropu
instalací záchytných sítí, po jejich zavěšení a kontrole
statikem bude co nejdříve obnoven běžný provoz,
- město Borohrádek sjednalo nově od pojišťovny
Kooperativa, a.s., slevu na pojištění majetku ve výši
25 % oproti standardním pojistným podmínkám,
- cena vodného a stočného pro rok 2015 stanovená
firmou AQUA SERVIS a.s., ze dne 16.12.2014 činí:
cena vodného pro rok 2015: 35,30 Kč bez DPH =
40,60 Kč včetně DPH / 1 m3
cena stočného pro rok 2015: 35,13 Kč bez DPH =
40,40 Kč včetně DPH/ 1m3,
- zastupitelé města na své pracovní schůzce projednali
nabídky a možnosti využití území bývalého areálu
ŽPSV s ohledem na územní plánování a vyslovili
souhlas s navrženou a schválenou změnou zadání č. 2
územního plánu, kde většina ploch toho území je
zařazena v kategorii – SC – plochy smíšené obytné –
v centrech měst. V této podobě bude materiál
předložen ke schválení do ZM,
- kulturní komise po svém 2. zasedání předložila Radě
města plán připravovaných kulturních akcí pro rok
2015 (plán bude zveřejněn na webových stránkách
města),
- kontrolní výbor předložil k projednání ZM sestavený
plán činnosti pro rok 2015,
- stavební komise byla radou města pověřena
posouzením stavu sociálních zařízení v mateřské
školce, přípravou podkladů pro vypracování
projektové dokumentace. Dále se má zabývat
posouzením stavebního stavu chodníků a místních
komunikací a vypracovat harmonogram jejich oprav,
- sportovní komise města předložila radě města
podklady ohledně pracovní náplně nově vzniklé
pracovní pozice = správce sportovních zařízení města
Borohrádek,
- dne 6. 2. 2015 byla zveřejněna výzva na obsazení
nově vznikajícího pracovního místa - správce
sportovních zařízení města Borohrádek s plánovaným
nástupem od 1.4.2015,
- město Borohrádek jedná se společností BKN Vysoké
Mýto o vypracování studie na revitalizaci
administrativní budovy ŽPSV s možností přestavby
na bytový dům, doplněnou o prostory pro kulturní
vyžití spolků a organizací, knihovny, případně
pečovatelské služby….
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- město jedná se společností ODEKO s.r.o. Týniště nad
Orlicí, ohledně možného nájmu jedné z hal v areálu
bývalého závodu ŽPSV za účelem parkování
techniky,
- město Borohrádek jedná s Ing. Plachetkou o řešení
vzniklé situace na písníku Zámlýní = protržení hráze
a stržení zeminy tekoucí vodou z náhonu do písníku..,
- město Borohrádek jedná o možném odprodeji 8%
podílu akcií ve společnosti ODEKO s.r.o, Týniště nad
Orlicí, městu Horní Jelení dle dřívější dohody…
- pro jednání ZM jsou k projednání zpracovány
podklady týkající se zařazení nově nabytých lesů do
kategorie lesů zvláštního určení (lesy příměstské),
v nichž je zajištění celospolečensky důležitých funkcí
nadřazeno produkci dříví. Cílem hospodaření je
vypěstovat takové porosty, které by v návštěvnících
vyvolávaly estetické pocity a zároveň by plnily
relaxační a zdravotní funkci. Těmto požadavkům
odpovídají
zejména
způsoby
maloplošného
hospodaření, s využitím přirozené schopnosti porostů
zmlazovat se pod mateřským porostem, s delší
obnovní dobou.
Mgr. Martin Moravec

Pro připravovanou výstavu k 70. výročí ukončení
2. světové války hledáme dokumenty a předměty
z let 1937 – 1946 vztahující se k Borohrádku a okolí.
Pokud takové dokumenty nebo předměty vlastníte a jste
ochotni je zapůjčit, ozvěte se prosím pí. Machové,
tel.č.: 777 910 016, email kultura@mestoborohradek.cz
Děkujeme.

Informace k místním poplatkům v roce 2015
Pro rok 2015 je stanovena výše místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na 550 Kč za poplatníka.
*Poplatek hradí každá fyzická osoba, která má na
území města Borohrádek trvalý pobyt, a to i v případě,
že se v Borohrádku nezdržuje, výjimkou jsou osoby,
které jsou dle OZV č. 2/2012 osvobozeny (osoby
dlouhodobě hospitalizované, ústavně léčené – osoby
hlášené k trvalému pobytu na „ohlašovně“, přičemž se
na území města prokazatelně nezdržují a není znám
jejich skutečný pobyt – osoby ve výkonu trestu – osoby
prokazatelně dlouhodobě žijící minimálně 6 měsíců
mimo území ČR). Vznik a zánik nároku na osvobození
musí být prokázáno, např. písemným potvrzením.
*Poplatek hradí fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná fyzická
osoba.
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Způsob úhrady:
v pokladně MěÚ Borohrádek
pondělí 7.30-11.30 hodin 12.30 – 17.oo hodin
středa 7.30-11.30 hodin 12.30 – 17.oo hodin
převodním příkazem
číslo účtu: 1118159329/0800 s přiděleným variabilním
symbolem.
Splatnost poplatku je 30. června 2015.
Místní poplatek ze psa hradí držitel psa. Držitelem je
fyzická nebo právnická osoba, která má na území města
Borohrádek trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek se platí
ze psů starších 3 měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit na městský úřad vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
vzniku a stejným způsobem je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti.
Od poplatku ze psa je osvobozen držitel psa, který je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
zřízený obcí nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis.
Sazby poplatku zůstávají ve stejné výši jako v roce
2014.
Držitel psa:
- mimo bytový dům 200 Kč
(za každého dalšího psa 300 Kč)
- bytový dům 400 Kč
(za každého dalšího psa 500 Kč)
Držitel psa, který je poživatelem starobního,
invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu:
- mimo bytový dům 100 Kč
(za každého dalšího psa 200 Kč)
- bytový dům 200 Kč
(za každého dalšího psa 300 Kč)
Způsob úhrady:
v pokladně MěÚ Borohrádek
pondělí 7.30-11.30 hodin 12.30 – 17.oo hodin
středa 7.30-11.30 hodin 12.30 – 17.oo hodin
převodním příkazem
č.ú. 1118159329/0800 s přiděleným var. symbolem.
Splatnost poplatku je 30. června 2015.
Další informace o místních poplatcích Vám podá
pí. M.Machová, ekonomický odbor, tel.č. 777 910 016,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz
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Informační servis
VZPOMÍNKY
24. března 2015 uplynou dva smutné roky od náhlého úmrtí mého manžela, našeho tatínka, dědečka,
pradědečka, ale i dobrého kamaráda pana Františka Černého. S láskou a úctou vzpomínají manželka
Zdena a rodiny Černých.
Děkujeme, že vzpomenete s námi.
28. března 2015 uplynou tři roky co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a
pradědeček pan Josef Čermák.
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
12. dubna 2015 uplyne sedm let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička
a tchýně paní Eva Niklová.
Se stálou vzpomínkou v srdci vzpomínají manžel, syn Kamil, snacha Monika a vnoučata.
Dne 20. dubna 2015 uplyne pět let od tragického úmrtí pana Mgr. Karla Přibyla.
Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek – 8.oo – 12.oo hodin
14.03. MUDr. Tancurinová Jana
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
15.03. MUDr. Vavřičková Hana
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
21.03. MUDr. Tůmová Věra
J. Pitry 448, Opočno
22.03. MUDr. Valešová Pavla
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
28.03. MUDr. Tomanová Libuše
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
29.03. MUDr. Veselská Renata
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
04.04. MUDr. Vyčítalová Marie
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
05.04. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
06.04. MDDr. Zdráhal Zdeněk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
11.04. MDDr. Andělová Jana
J. Pitry 448, Opočno
12.04. MUDr. Zdeňka Jiří
Kvasinská 129, Solnice
18.04. MUDr. Benešová Růžena
Tyršova 464, Dobruška
19.04. MUDr. Beran Lubomír
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
25.04. MUDr. Beránek Jan
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
26.04. MUDr. Čapková Marie
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
01.05. MUDr. Domáňová Iva
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
02.05. MUDr. Dvořáková Soňa
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
03.05. MDDr. Faltisová Kristýna
Záhumenská 445, České Meziříčí
08.05. MUDr. Handl Jindřich
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
09.05. MUDr. Havlová Marie
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
10.05. MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
16.05. MUDr. Hrbáčová Eva
Na Trávníku 132, Rychnov nad Kněžnou
17.05. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
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736 419 151
494 371 782
494 667 154
494 622 114
494 542 102
494 371 787
494 541 757
494 323 152
721 460 150
731 980 112
494 596 732
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
494 515 694
775 224 093
734 324 600
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174
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OCHRANA SPOTŘEBITELŮ VE
SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ dTest
Vážení spoluobčané,
obrátila se na mne jedna z největších spotřebitelských
organizací v ČR, obecně prospěšná
společnost dTest, s nabídkou spolupráce
při ochraně Vás občanů, spotřebitelů.
Mnozí
občané
kvůli
nepoctivým
prodejcům přišli o životní úspory nebo se
dlouhodobě zadlužili. Největší riziko na
Vás číhá na předváděcích akcích a při
podomním či pouličním prodeji. I v našem městě se
stalo, a mám s tím osobní zkušenosti, že prodejci
doslova útočili na důchodce a psychickým nátlakem se
je snažili „zlomit“, aby nakoupili jejich výrobky a
služby. V takových případech je důležité znát svá práva
a povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu.
Z toho důvodu zde uvádím kontakty na spotřebitelskou
organizaci dTest, která Vám bezplatně poradí při řešení
Vašeho spotřebitelského problému:

výše 1500 Kč). Pokladní následně požádá držitele karty
o autorizaci platby (součtu nákupu a výběru hotovosti),
a to formou podpisu nebo zadáním PIN (podle typu
banky a požadavku vydávající banky).
Velkou výhodou oproti výběru z bankomatu je, že
většina bank nabízí tento výběr zcela zdarma = bez
poplatku.
A jak je to v Borohrádku? Kde mohou občané platit
kartou a kde službu cash back využít?
Potraviny Hruška
Potraviny COOP
SECA s.r.o.
Lékárna Borohrádek
Čerpací stanice EuroOil

platba kartou

služba cash back

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
NE
NE
ANO

zpracoval: Mgr. Martin Moravec

Pojďte s námi uklidit Borohrádek a Šachov



poradenství v oblasti spotřebního práva na
telefonní lince 299 149 009,
 možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a
podnikateli
prostřednictvím
služby
VašeStížnosti.cz
na
webové
adrese
www.vasestiznosti.cz ,
 napište si o bezplatnou brožuru „Jak
nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí
akce a podomní prodej,
 napište si o samolepky „Nevhazujte reklamu“ a
„Prodejci, nezvoňte“
Zdroj: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, Praha 10,
spoluprace@dtest.cz, www.dtest.cz
Pozn.: Výše uvedené brožury k ochraně spotřebitele a
samolepky si můžete bezplatně vyzvednout na MěÚ.
Mgr. Martin Moravec, starosta
VISA CASH BACK
V minulém čísle městského Zpravodaje jsem Vás
informoval o prozatím neúspěšných jednáních
s bankovními ústavy ohledně zřízení bankomatu
v našem městě.
Jistým řešením jak rychle získat hotovost je služba Visa
cash back. Jedná se o službu pro držitele platebních
karet Visa a MasterCard vydaných v České republice,
která umožňuje výběr hotovosti až do výše 1500 Kč
přímo u pokladen partnerských obchodů.
Při platbě kartou Visa či MasterCard při nákupu nad
300 Kč získáte možnost snadného přístupu k hotovosti
ze svého účtu, aniž byste museli vybírat z bankomatu.
Využití služby Visa cash back je opravdu snadné. Při
placení kartou v obchodě (nad 300 Kč) držitel karty
pokladnímu jednoduše sdělí, že má zájem využít službu
Visa cash back a vybrat požadovanou hotovost (až do
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Již za necelé dva měsíce se
uskuteční
druhý
ročník
dobrovolnické úklidové akce
s názvem Ukliďme Česko,
kterého se již loni naše město
aktivně zúčastnilo. Jejím cílem je zbavit česká města,
vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a
černých skládek a zároveň upozornit na dlouhodobě
neřešenou problematiku černých skládek.
I letos vyzýváme všechny, kterým naše akce připadá
smysluplná a rádi by se na ní podíleli jako dobrovolníci
při vlastním úklidu, či nám pomohli při mapování
černých skládek, aby se zaregistrovali na webových
stránkách http://www.UklidmeCesko.cz, kde získají
všechny potřebné informace o projektu. Kdo si
nerozumí dobře s novými informačními technologiemi,
může se k akci přihlásit přímo na městském úřadě.
Akce se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015. Sraz
účastníků bude v 8.30 hodin na náměstí v Borohrádku.
Drobné občerstvení pro každého účastníka zajištěno.
Při mapování černých skládek a nepořádku můžete
využít ve svých chytrých zařízeních aplikaci
ZmapujTo, více o této službě najdete na
www.ZmapujTo.cz
Ing. Petr Kliment
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Nakládání s odpadem v I. pololetí 2015
Velkoobjemový kontejner
Od 4. dubna 2015 bude provoz kontejneru pro ukládání
velkoobjemového odpadu každou sobotu 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. Pro ukládání velkoobjemového odpadu je
třeba předložit obsluze novou zelenou evidenční kartu,
kterou obdržíte na městském úřadě, do které je učiněn
záznam o uložení odpadu. Karty předkládejte bez
vyzvání.
Svoz biologického odpadu v Borohrádku a Šachově se
uskuteční v sobotu 11. dubna 2015.
Svoz drobného chemického odpadu se v Borohrádku
a Šachově uskuteční v sobotu 18. dubna 2015
/MÚ/
Dřevěný popel, multivitamin vaší zahrady
Popel ze spalování dřeva, dřevěných briket či pelet
nevyhazujte, získáte zdarma kvalitní hnojivo. Pokud ve
svém rodinném domku topíte dřevem či briketami,
vyprodukujete ročně až 30 kg popela, který je
vynikajícím zásaditým hnojivem. Dřevěný popel může
obsahovat až 30% vápníku, 10% draslíku, 5% hořčíku a
3% fosforu. Proč tomu tak je? Většina těchto živin se
do dřeva dostala z půdy v průběhu růstu stromu, a tak
se nyní po jeho spálení může přirozeně vrátit zpět.
Obdobně je to s trávou, kterou po posečení trávníku
zkompostujete. Vždyť i ona si vezme z půdy to
potřebné pro svůj růst a kompostem vrátíte tyto
„vitaminy“ zpět.
Minerály z dřevěného popela, které působí v půdě
zásaditě, jsou vhodné pro pěstování plodové zeleniny,
cibulovin, drobného ovoce, jako jsou jahody, maliny
nebo rybíz. Jsou velice vhodné i pro některé okrasné
rostliny. Samozřejmě je velice vhodný i pro ovocné
stromy. Popel můžeme na záhony nebo na trávník sypat
přímo, nejlépe v zimě při vynášení popela z kotle.
Uvádí se dávka 0,5 až 2 kg na 1 m2. Pokud se nechcete
brodit sněhem, nebo již máte posypáno, je velmi
vhodné přidávat ho do kompostu a to v dávkách 3 až 5
kg na 1m3. Dřevěný popel neobsahuje pochopitelně
dusík, ten zmizí při hoření, ale dusík obsahuje zase
kompost, takže kompostování organické hmoty
doplněné dřevěným popelem je ideální způsob získat
kvalitní hnojivo získané přirozenou a ne chemickou
cestou. Navíc s ním neplníte popelnici, ale šetříte svojí
peněženku.
Tento článek berte jako doplnění článků Ing. Petra
Klimenta
o
kompostování
uveřejněných
ve
Zpravodajích č. 2 a 3/2014.
Ing. Miroslav Palhoun
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Policie České republiky, obvodní oddělení
Týniště nad Orlicí informuje
Zpráva o bezpečnostní situaci za II. pol. roku 2014
V měsíci lednu 2015 bylo provedeno vyhodnocení
bezpečnostní situace v rámci Územního odboru
Rychnov nad Kněžnou a služebního obvodu OO PČR
Týniště nad Orlicí za II. pololetí roku 2014.
Ve druhém pololetí roku 2014 bylo na zdejším
obvodním oddělení PČR evidováno a prošetřováno 52
případů podezření ze spáchání trestného činu, v celém
roce pak 144 případů podezření ze spáchání trestného
činu. K 31.12.2014 byla celková objasněnost trestné
činnosti OO PČR Týniště nad Orlicí 57,4%. Pokud se
jedná o přestupkové jednání za druhé pololetí roku
2014 je celkem Obvodním oddělením PČR Týniště nad
Orlicí evidováno 221 přestupků z toho 108 přestupků
bylo vyřízeno v blokovém řízení. Za celý rok bylo
šetřeno 406 přestupků. Jedná se převážně o přestupky
proti majetku, proti občanskému soužití a přestupky
v dopravě – porušování pravidel v silničním provozu na
pozemních komunikacích.
Ve sledovaném období bylo v katastru obce
Borohrádek evidováno 8 trestných činů. Ve třech
případech se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky, ve dvou případech o trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V těchto pěti
případech se jednalo o úmyslné trestné činy, u kterých
byl zjištěn pachatel. Pouze v jednom případě se do
současné doby nepodařilo zjistit pachatele a to ve věci
vloupání do čtyř sklepních kojí v ulici Družstevní. Dále
bylo v tomto období evidováno 42 přestupků. Jednalo
se převážně o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a přestupky proti občanskému
soužití.
Z výše uvedených statistických údajů lze konstatovat,
že počty protiprávních jednání se snižují. Tak tomu je i
v rámci celé České republiky. Z této celorepublikové
statistiky nevybočuje ani fakt stoupající trestné činnosti
páchané prostřednictvím internetu.
Zpracoval územně odpovědný: prap. Karel Uhlíř

Nabídka bydlení pro seniory
Nabízíme nájemní bydlení v nově vybudovaném
objektu v Nerudově ulici v Borohrádku.
Cílovou skupinou nájemníků jsou osoby v nepříznivé
sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je
způsobená věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a
více – nebo zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na
pomoci jiné fyzické osoby – snížená soběstačnost ve
stupni 1–4.
Nájemce nesmí mít ke dni uzavření nájemní smlouvy,
ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí
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splnit i další členové domácnosti, kteří mají v bytě dle
této smlouvy bydlet.

knize“ a k tomu potřebujeme větší množství již
„nepotřebných knih. Na projektu se bude podílet
výtvarník a profesor Jiří 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
Výpůjční doba březen - duben 2015
každé pondělí
15.30 – 18.30 hodin
6.4.2015 – velikonoční pondělí – knihovna uzavřena
každý čtvrtek
09.30 – 11.30 hodin

Měsíční nájemné činí 4.500 Kč včetně vodného,
stočného, vytápění a ostatních služeb, bez spotřeby
elektrické energie v bytové jednotce a odvozu odpadu.
V případě zájmu nás kontaktuje:
Petr Sýkora – 602 591 554
Ing. Tomáš Jansa – 602 592 816

Knihovna Borohrádek
Knižní novinky únor 2015
Dospělí:
Vavruška V.
Černucká V.
Holcová M.
Lanczová L.
Strunecká A.
Strunecké
Roland H.
Formánek J.
Janouchová K.
Hnízdil J.
Pro děti:
Stiefvaterová M.
Stiefvaterová M.
Stiefvaterová M.
Březinová I.
Flanagan J.
Flanagan J.
Flanagan J.

Ještě že nejsem kat
Naše heslo Apokalypsa
Láska v moll
Život naostro
Babské rady profesorky
Gumičkománie
Úsměvy smutných mužů
Tygří žena
Zaříkávač nemocí
Mrazení
Váhání
Splynutí
Štěkej mourku
Bratrstvo – Vyděděnci
Bratrstvo – Nájezdníci
Bratrstvo - Lovci

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
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Hana Sedláková, tel.č. 606 154 043
e-mail: knihovna.borohradek@seznam.cz

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
2014 ▪ možnost podat daňové přiznání ▪ vyzvednout si
formulář ▪ daňovou složenku na zaplacení daně ▪
požádat o poskytnutí informací ▪
mohou vyřídit ve středu 25.3. 2015
od 8.oo – 12.oo hodin a od 13.oo do 17.oo hodin
v budově Městského úřadu Borohrádek.
V tuto dobu budou na Městském úřadě v Borohrádku
přítomny pracovnice finančního úřadu.

Stěhování úřadu práce v Kostelci nad Orlicí
Informujeme občany, že od 1. 3. 2015 bude zdejší
kontaktní pracoviště úřadu práce přestěhováno do
budovy Finančního úřadu na adrese Komenského 583,
Kostelec nad Orlicí.
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DOMOV DŮCHODCŮ
Závěr roku 2014 v Domově důchodců Borohrádek
Stejně jako každý rok i s blížícím se koncem roku 2014
začaly v našem domově přípravy na tradiční a klienty
velmi oblíbenou Mikulášskou nadílku, po které
následuje i Mikulášská taneční zábava. V pátek 5.
prosince tedy nastal ten správný čas na návštěvu
Mikuláše,
čerta
a
anděla. Ti nejprve
navštívili
všechny
klienty
v jejich
pokojích, aby jim
rozdali něco dobrého
na
zub.
Pak
následovala
taneční
zábava v jídelně, které
se zúčastnili prakticky
všichni, jimž to jejich
zdravotní stav dovolil.
Příjemnou předvánoční
atmosféru nám pomohl
vytvořit i pan Vávra,
který nám neúnavně
hrál k tanci, poslechu i
zpěvu, a kterému tímto ještě jednou děkujeme.
Betlémský příběh nám bezprostředně před Vánocemi
přišly připomenout děti z církevní základní školy se
svým pásmem „Živý Betlém“. Do našeho domova také
začal pravidelně docházet pan farář Jan Kunert, který
nejen věřícím klientům svými bohoslužbami přiblížil
duchovní podstatu Vánoc.
Ne každý z našich klientů měl možnost strávit vánoční
svátky doma v kruhu svých blízkých. Mnoho z našich
obyvatel zůstalo v domově pro seniory, kde se jim tyto
dny snažili zpříjemnit naši pracovníci.
Blanka Frumarová
JARNÍ AKCE NA EKOFARMĚ BÍLÝ MRAK
V ŠACHOVĚ U BOROHRÁDKU
Rádi bychom Vás pozvali na
několik akcí, které proběhnou letos
na jaře na ekofarmě Bílý mrak
manželů Susových v Šachově.
O víkendech 13. – 15. března 2015 a 24. – 26. dubna
2015 se můžete na Bílém mraku „dostat do oblak“ –
ZACVIČIT SI JÓGU A ZAMEDITOVAT s manželi
Krynkovými a paní Hanou Vítkovou. Přihlášky a
informace jsou k dispozici na webových stránkách
organizátorů: www.kundalinijoga.net v sekci Semináře
nebo na emailu: krynkova@seznam.cz.
V sobotu 21. března 2015 od 13.00 hod proběhne na
farmě
a
v jejím
okolí
PŘEDNÁŠKA
A
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INSTRUKTÁŽ V ŘEZU OVOCNÝCH DŘEVIN
S PŘEDNÍM
ČESKÝM
ODBORNÍKEM
DOCENTEM
JOSEFEM
SUSEM
z České
zemědělské univerzity v Praze. Cena
150 Kč zahrnuje i malé občerstvení.
Přihlášky a informace na emailu:
susovi@bilymrak.cz .
V sobotu a neděli 18. a 19. dubna 2015 se budete
moci zdokonalit v kuchařském umění s paní Danielou
Lamberskou, která provozuje Zelenou jídelnu
Rosnička ve Vysokém Mýtě, na KURZU
ZDRAVÉHO VAŘENÍ. Je možné se přihlásit na oba
dny nebo jen jeden den. Program zahrnuje mimo jiné:
práce s kváskem a zadělávání chleba, přednášku na
téma, které potraviny nám pomohou k lepšímu zdraví,
přípravu pomazánek, přípravu zdravých dezertů…a
také konzumaci vyrobených a uvařených pokrmů.
Cena za jeden den: 730 Kč, za oba dva dny: 1.300 Kč.
Bližší informace a přihlašování na emailu:
susovi@bilymrak.cz nebo na tel.: 603 309 592.
Od 8. do 10. května 2015 se bude cvičit jóga pro
změnu s paní Romanou Vančákovou. V programu
bude i cvičení jógy pro děti.
Informace a přihlašování na emailu:
romana_vancakova@hotmail.com.
Informace o všech akcích jsou rovněž dostupné na
webových stránkách ekofarmy:
www.bilymrak.cz nebo na tel.: 603 309 592.
Nabízíme brigádu
- stánkový prodej točené zmrzliny
v Borohrádku, Česticích a Jaroslavi.
Nástup od dubna - trvání brigády
do konce září 2015.
Bližší informace na tel. č. 604 577 871.
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Kostelec nad Orlicí zve
17. 3. 2015 od 18.-18.30 hodin
ochutnávka chlorelly a zeleného ječmene.
/jak pročistit tělo po náročném zimním období,
jaký vliv mají Zelené potraviny pro naše zdraví/.
vstupné dobrovolné
a od 18.30 hodin
Jak si přitáhnout do svého života hojnost? Jak mít
dostatek peněz? Co nás v tom blokuje?
Vstupné 80 Kč
25. 3. 2015 od 18.30 hodin
FOTOPROJEKCE HAWAI
Vstupné dobrovolné
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KOSMETICKÝ SALON *OLGA*
* Relaxace těla a duše *
KOSMETIKA
kompletní kosmetická ošetření
diagnostika typu pleti
ultrazvuk na vrásky
diamantová mikrodermabraze
na nečistou pleť
PORADENSTVÍ ZDARMA, prodej kosmetiky
MASÁŽE
relaxační, klasické masáže
s lávovými kameny,
masáže s odstraněním
zablokovaných svalových
(Trigger points), indická
antistresová masáž hlavy
NOVINKA:
aroma masáž, tělové zábaly a peelingy solí z Mrtvého
moře (čokoláda, vanilka, mořské řasy, mojito……),
zábaly proti celulitidě
LYMFODRENÁŽ přístrojová
k odstranění celulitidy, ke
zpevnění těla, k hubnutí
na detoxikaci organismu a
k nastartování správné
činnosti lymfatického
systému
Více informací Vám rádi sdělíme osobně.
Olga Fedrselová – mobil 728 513 002,
www.kosmetikaolga.cz
Hradec Králové, Pospíšilova třída
Od 1.3.2015 se na Vás těšíme v nových prostorách
v centru města Týniště nad Orlicí.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH.

Ve dnech 27. – 29. března 2015 pořádá ZO ČZS
v Častolovicích ve spolupráci s Městysem Častolovice
a ÚS ČZS Rychnov n.Kněžnou jarní výstavu pod
názvem „Velikonoce – svátky jara“. Tato výstava již
dnes má svoji novodobou historii a všem návštěvníkům
přibližuje staročeské velikonoční tradice. Ukazuje
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nejen zvyky a krásu tohoto období, ale dává i návody,
jak si zpříjemnit a zkrášlit příchod jara. Výstava se
uskuteční v celém výstavištím areálu, tj. v sokolovně
v 1. patře a přízemí, zahrádkářské budově a na sokolské
zahradě a bude otevřena každý den v době od 08.oo do
17.oo hodin Výstavní plocha se rozšíří na více než
2 500 m2. Vystaveny budou jak
kraslice různě
malované a zdobené, tak i všechny věci připomínající
velikonoční krásu. Každý návštěvník bude moci
zhlédnout praktické ukázky zdobení vajíček
malováním, tepáním, oplétáním a dalšími technikami.
V letošním roce bude velmi zajímavý soubor
staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček,
vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek, malování
perníků, paličkování a háčkování, ukázky práce na
hrnčířském kruhu, keramika v různých provedeních a
velikostech, figurky a předměty ze šustí, pedingu,
syselu, rákosu, krouceného papíru a mnoho dalšího
bude na této výstavě vidět. Zdobené kraslice budou
ukázány v celé šíři a provedení. Překrásné kroje
z Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady budou
příjemným překvapením. Největší křesťanský svátek
v roce bude zastoupen nejen charakteristickými výjevy,
ale i přírodními doplňky. Od Škaredé středy až po
Velikonoční pondělí budou vyobrazena křesťanská
přísloví a zvyky. Chybět nebude ani široký sortiment
velikonočních pamlsků a cukroví. Velmi zajímavé
bude porovnání pečení našich babiček, staročeské
velikonoční
mazance,
beránci,
koblihy
s velkopekárenskými výrobky. Ukázka překrásného
velikonočního prostírání s velikonoční gastronomi bude
ozdobou prostředního sálu na výstavišti.
Samostatná expozice proutěného zboží a keramiky
ozdobí hlavní sál výstavy. Největším zážitkem nejen
pro děti budou jistě ukázky některých symbolů
Velikonoc, mimo jiné i zvířátka - zajíci a beránci.
Všechny tyto expozice budou skloubeny se zeleným
trávníkem a jarními kytičkami jak řezanými, tak i
v květináčích. V letošním roce se poprvé každý
návštěvník seznámí s velikým množství květin –
begoniemi, narcisy a ostatními cibulovinami, včetně
květin
z dovozu
z Holandska,
které
budou
naaranžovány v celém areálu výstaviště.
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší kolekci 3 ks
velikonočních kraslic, do které se může každý dva dny
před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude
vyhodnocena 29. 4. v 16,oo hod. Odevzdávání kraslic
lze provést přímo na výstavišti v Častolovicích. Pro
všechny návštěvníky bude připraven rozšířený prodej
všeho, co je spojeno s příchodem jara. Protože je to
výstava zahrádkářů, nebude chybět ani prodej květin,
cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby, koření
a různých pochutin. K dobré náladě jistě přispěje i
bohaté občerstvení. Na výstavu do Častolovic Vás zvou
pořadatelé – zahrádkáři. Bližší informace na tel.
721 311 719 a na www.zahradkari.com.
Josef Helmich
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Kulturní rubrika
Město Borohrádek srdečně zve
na přednášku v pátek 17. dubna 2015 od 18.oo hodin
v Městském kině Borohrádek. Vstup volný.

Kde:
Kdy:

Městské kino Borohrádek
23. dubna 2015 od 19.oo hodin

Folková legenda se v tomto pořadu ohlédne za dvaceti lety,
po které profesionálně působí na naší scéně.
Posluchači tak uslyší nejznámější písničky ze všech 14
CD, a to od samého počátku působení kapely, až po
současnost (Bodláky ve vlasech, Ráno bylo stejný, Musíš jít
dál, Písek, Fénix, Růže, Co je dobré, Anděl…).

POZVÁNKY …
Josef Alois Náhlovský & Josef Mladý
11.3.2015 v 19.30 hodin
Zábavný pořad EIN KLESL BŽUNDES – to nejlepší, co
spolu populární komici za 30 let spolupráce vytvořili.
Vstupné: 220, 270 Kč
Místo konání: Pelclovo divadlo, předprodej již probíhá

Město Borohrádek
si Vás dovoluje pozvat

v sobotu 18. dubna 2015 od 20.oo hodin
do sokolovny v Borohrádku na

KARNEVAL
PRO
DOSPĚLÉ
Hraje
TEPLÁ BUCHTA

KATAPULT retro tour 40 let
13. března 2015 v 19.30 hodin
Vstupné: 250 Kč, koncert k stání
Místo konání: Pelclovo divadlo
Předprodej: Pelclovo divadlo, Městské inf. Centrum

SCREAMERS – travesti show
18. března 2015 v 19.30 hodin
Oblíbená travesti skupina v novém složení a s novým
pořadem „Přijela pouť“.
Vstupné: 200, 220 Kč
Místo konání: Pelclovo divadlo
Předprodej: od 2. března 2015 od 13.00 hodin

JAZZOVÉ VEČERY s …
Tres Quatros kvintet
25. března 2015 v 19.00 hodin
Gwyn Ashton Trio (Austrálie/UK)
26. dubna 2015 v 19.00 hodin

Vstupné 80 Kč – předprodej vstupenek na MěÚ
Slosovatelné vstupenky – hodnocení masek
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Rozina Pátkai Bossa Nova Trio (Maďarsko)
13. května 2015 v 19.00 hodin
Místa konání: Malý sál Pelclova divadla
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Zprávičky ze škol
ZŠ TGM Borohrádek
Škola v Etiopii i díky naší pomoci
V červnu loňského roku jsme uspořádali charitativní
akci Běh pro Afriku, při kterém naši žáci a učitelé
vyběhali 17 016 Kč. Přispěli jsme tak na stavbu již
šestnácté české školy v Etiopii, která byla otevřena na

dětí podali žádost o odklad školní docházky. Pokud
nedojde k výraznějšímu navýšení nových žádostí o
odklad a dalším změnám v počtu žáků v souvislosti s
odstěhováním, budou otevřeny dvě paralelní první
třídy. Průběh zápisu byl prostřednictvím telemostu
představen v České televizi. Ještě jednou děkujeme
rodičům za projevenou důvěru v naši školu.
Labutí jezero
Cyklus předplatného do Klicperova divadla pokračoval
divadelním představením Labutí jezero, činoherní
podobou jednoho z nejznámějších světových baletů v
originální adaptaci.
Jak válčili husité
Závěr 1. pololetí spojený s rozdáváním vysvědčení nám
zpříjemnil vzdělávací program Jak válčili husité, při

konci ledna letošního roku. Původní školní budovy si
místní postavili sami jen z hlíny, kamení a klacků, a tak
stavby postupně chátraly kvůli rozmarům počasí. Jejich
kapacita byla nedostatečná, vyučování probíhalo na
směny. Do nových tříd se vejde 200 – 250 žáků a
směnné vyučování již není nutné. Kromě samotné
školy vyrostly v etiopském Sorge i záchody nebo dva
lapače na celkem 20 000 litrů vody, kterou budou děti
využívat na mytí rukou. Škola dostala i nový školní
nábytek, tři tabule i nové učebnice.
Obdrželi jsme milé poděkování v podobě fotografie
etiopských školáků s logem naší školy.
Tuto charitativní akci zopakujeme na konci školního
roku a vyběhanou částkou přispějeme na stavbu
sedmnácté sbírkové školy, jež vznikne ve vesnici Meja
nedaleko města Alaba. Předem děkujeme všem
sponzorům z řad rodičů i veřejnosti.
Program prevence v 7. třídách
Mgr. Ženatová z Pedagogickopsychologické poradny
v Rychnově nad Kněžnou opakovaně pracuje se žáky 7.
ročníku s cílem pomoci formovat správné mezilidské
vztahy.
Společné zaměstnání s předškoláky
Druhé společné zaměstnání předškoláků a žáků 1.
stupně se uskutečnilo na počátku ledna a neslo se ve
znamení
pohádky. Páťáci
zahráli
budoucím
spolužákům pohádku, ke které patřily zajímavé úkoly.
Zápis do 1. třídy
Dne 17. 1. se uskutečnil zápis do 1. třídy pro školní rok
2015 – 2016. Přivítali jsme 36 dětí, Zákonní zástupci tří
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kterém se žáci dozvěděli nejen historické zajímavosti,
ale vyzkoušeli si i husitské zbraně.
Sportovní úspěch
Krajského finále v Kin-Ballu, které se konalo 19. 2.
2015 v Hradci Králové, se zúčastnilo družstvo mladších
a družstvo starších žáků naší školy. Oba týmy ve svých
kategoriích zvítězily!!!
Školu reprezentovali: Pavel Chudoba, Jakub
Červeňanský, Tomáš Moravec, Martin Janeček, Natálie
Kašparová, Aneta Sazimová, Nikol Marholdová, Lenka
Beranová, Adéla Dvořáková, Kateřina Kubová, Eliška
Malá, Matěj Nyč, Radek Vaško, Jaromír Vondruška a
Šimon Polčák.
Přejeme hodně zdaru v republikovém finále!!!
Východočeská televize
Východočeská televize natáčela další díl pořadu Dětský
parlament dne 17. 2. s dětmi v naší družině. Naši
nejmladší žáci zpívali, hráli si a hlavně odpovídali na
otázky reportérky Věry Hofmanové. Odkaz najdete na
stránkách školy i na stránkách Východočeské televize.
Iva Přibylová
Lyžařský výcvik
Na lyžařském výcviku jsme byli od 31. 1. do 6. 2. 2015
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v Deštném v Orlických horách. Naše chata se
jmenovala Eva a našimi instruktory byli Ondřej Sitka,
Tomáš Hurdálek a Aneta Merklová. Byli jsme
rozděleni
do
tří

týmů – Svindalové, Maierové a Kokosy. Já jsem stála
na lyžích poprvé, takže jsem byla Kokos. Moc se mi
tam líbilo a myslím si, že jsme všichni udělali velký
pokrok.
Nikola Bozková

současnost, jiní vyjadřovali své názory na budoucí svět,
vymýšleli auta, roboty či školu budoucnosti nebo se
zamýšleli nad chybami, kterých se lidé dopouštějí.
Vybrané dopisy byly odeslány polské partnerské škole,
která z dopisů všech zapojených škol vytvořila knihu se
vzkazy pro příští generace. Ta bude jedním z
dokumentů uložených do truhly v blízkosti každé
školy.
Žáci rovněž se zahraničními vrstevníky anglicky
diskutují o různých tématech pomocí on-line nástroje,
který umožňuje sdílet názory na zadaná témata,
komentovat příspěvky ostatních či volit nejlepší
příspěvky. Dále například vymýšlejí příběhy, jejichž
hlavním hrdinou je maskot našeho projektu Mr Mole. Z
příběhů vznikne malá knížka Mr Mole in the Czech
Republic, prostřednictvím které bude netradiční formou
představen náš stát. Projekt však není zařazen pouze do
hodin angličtiny. V hodinách výtvarné výchovy a práce
na počítači vytvářeli čtvrťáci, páťáci a osmáci vánoční

Lyžařský výcvik se mi opravdu líbil. Naučila jsem se
spoustu nových věcí a zdokonalila své lyžování.
Instruktoři byli opravdu moc fajn a vždy měli
připravený nějaký program, a proto jsme se nikdy
nenudili. Všichni jsme si to moc užili a jsem ráda, že
jsem jela.
Martina Krejčíková
Co nás potěšilo?
Odpověď paní Marty Kottové (prošla koncentračními
tábory) na náš dopis a příslib návštěvy v naší škole.
Těšíme se!
Jaroslava Vošlajerová
Projekt eTwinning Time Capsule 2014 - 2114
Naše škola je ve školním roce 2014/2015 zapojena do
projektu eTwinning s názvem Time Capsule 2014 2114. Stejně jako dalších čtrnáct škol z různých míst
Evropy připravujeme rozmanité materiály, které budou
uloženy do truhly. Ta bude na jaře 2015 ukryta v
blízkosti školy. Otevřena by měla být za 100 let.

Součástí projektu je celá řada aktivit. Žáci páté až
deváté třídy například v hodinách angličtiny psali
dopisy pro budoucí generace. Někteří popisovali
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přání pro partnerské školy, třeťáci v hodinách výtvarné
výchovy malovali obrázky zachycující současnost i
vize budoucnosti, páťáci při práci na počítači vytvářeli
návrh obálky pro mezinárodní knihu s dopisy, pomocí
on-line nástroje vybarvovali maskota projektu a při
pracovních činnostech zpracovali materiály o
současnosti jako například brožuru představující dnešní
železniční dopravu.
Žáci osmých tříd při češtině vytvářejí sborník
rozmanitých slohových prací, textů o dnešní době a
fotografií. V matematice šesťáci sbírají data o
současném životě a následně je zpracovávají, práce na
projektech zaměřených na budoucnost i přítomnost je
zařazena i do výuky německého jazyka.
V rámci projektu se žáci také například zapojili do
mezinárodní fotosoutěže. Celá škola se již připravuje
na projektový den Time Capsule, který proběhne 6.
března 2015.
Při něm každá třída zpracuje další materiály pro
budoucí generace, které budou uloženy do naší truhly.
Vedle zdokonalování angličtiny a zařazení zajímavých
aktivit do jednotlivých předmětů je velkým přínosem
projektu samotné téma, které nutí k zamyšlení nad
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současným životním stylem a uvědomění si významu
našeho jednání ve vztahu k budoucnosti.
Michal Přibyl

Církevní základní škola
Zápis do 1. třídy v Církevní základní škole
Již tradičně jsme zápis pojali netradičně. Tentokrát byl
hlavním mottem život indiánů. Žáci třetí třídy
v kostýmech indiánů vítali nervózní prvňáčky a jejich
rodiče a zvali je do indiánské vesnice. Tam už na ně
čekala šamanka, která jim na krk pověsila kouzelný
kožený amulet. Děti si prohlédly „týpí“, nechyběl ani
oheň a hromada měkkých kožešin. Na interaktivní
tabuli prožívali indiánská dobrodružství Bolek a Lolek.
Paní ředitelka vařila čekajícím rodičům kávu a hostila
je cukrovím. Před skutečným zápisem prvňáčci dostali
čelenku, do které jim indiánky u jednotlivých stanovišť
zapichovaly po jednom ptačím peru. Budoucí žáčci
museli prokázat dovednost správného hospodáře,
početní dovednost, fyzickou zdatnost a obratnost a také
získali jedno pero za bystré oko a pevnou ruku. Celkem
bylo zapsáno 13 prvňáčků. Domů si děti odnášely
indiánskou mošnu plnou odměn a školních potřeb.
Všichni byli velmi šikovní a stateční a my už se těšíme,
až je na podzim uvítáme v naší malé školičce.
Bruslení na zimním stadionu v Chocni
Ve středu jsme jeli na dlouho očekávané bruslení.
Podařilo se nám od hodných maminek zapůjčit brusle i
pro děti, které nebruslí a brusle nemají. Jel nás tedy

paní učitelky jezdily ladně jako baletky, bylo nás ale
hodně, koho po dvouhodinové námaze bolely nohy.
Každopádně se už těšíme na další bruslení na začátku
března. Mezitím budeme o víkendech trénovat sami.
Masopustní karneval 17.2. 2015
Masopustní
dobu
jsme
zakončili
tradičním
karnevalovým veselím. Přehlídka indiánských masek se
neobešla bez velkých ovací a nadšení. Všichni indiáni a
indiánky se vyřádili při rychlejších i pomalejších
tancích - někteří samostatně, někteří ve dvojicích a
někteří ve skupinách. Energii všem dodala masopustní
kobliha, která našim indiánům dokreslila na obličej
cukrové vousy. Indiánští chlapci stihli změřit své síly v
plazení a dívky zase zkoušely trefit bizona k večeři.
Čas nám při tom všem rychle uběhl. Teď společně

prožíváme dobu postní, chceme myslet a třeba i
podpořit chudé a nemocné lidi a těšit se na Velikonoce.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola Borohrádek
Lyžařský kurz
V lednu až březnu 2015 se 11 dětí z mateřské školy

rekordní počet. Na ledě se děti hned přeskupily na
mazáky, kteří bruslili bez sebemenší námahy a na nás
ostatní, kteří s bruslením nemáme takové zkušenosti.
Naštěstí nám na stadionu zapůjčili velké množství
plastových hrazdiček, takže za chvíli i ti méně zdatní
brázdili led.
Na druhé straně kluziště hráli kluci naprosto
profesionálně hokej, bylo vidět, že mnoho z nich tráví
volná odpoledne a víkendy na bruslích. Některé dívky a
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účastní lyžařského kurzu v Jedlové v Orlických horách,
který organizuje lyžařská škola Ski Fanatik ze Slatiňan.
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Děti se zde zábavnou formou učí základům lyžování a
na závěr se těší na karneval na sněhu. Bude-li zájem
rodičů a dětí v příštím roce, rádi budeme v kurzu
lyžování pokračovat.

Hned po příjezdu nás i naše hráče uchvátila z venku
velice hezky vypadající hala. V této hale je příjemné

Plavecký kurz
30. dubna 2015 se uskuteční 1. z 10 lekcí plaveckého
kurzu ve Vysokém Mýtě, kde se děti pod vedením
zkušených lektorů seznámí se základy plavání. Nabídky
této možnosti již využíváme několik let.
Karneval
Ve čtvrtek 5. února paní učitelka Nágrová připravila

pro děti karneval. Děti v krásných maskách si užily
dopoledne plné tance a zábavy. Nechybělo ani dobré
občerstvení v podobě nanukových dortů.
Zápis do Mateřské školy Borohrádek
Mateřská škola oznamuje, že ve dnech 19. a 20. května
2015 proběhne Zápis do Mateřské školy Borohrádek
pro školní rok 2015/2016 vždy od 9:00 do 11:00 v 1.
třídě mateřské školy. Rodiče s sebou přinesou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ředitelka mateřské školy Iva Jehličková

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
TURNAJ TŘEBEŠ – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V sobotu 22. 11. 2014 jsme s naší mladší přípravkou
jeli na náš první halový turnaj v této fázi zimní
přípravy. Jednalo se hned na začátku o turnaj za velice
zajímavé účasti týmů, se kterými jsme se setkali poprvé
a tudíž s nimi poprvé i poměřili síly.
V základní části jsme měli týmy v pořadí FC Nový
Hradec Králové, Vysoká nad Labem, TJ Sokol
Třebeš A a Pardubice. Víceméně jsme byli ve
velikém očekávání, jak tento turnaj zvládneme, a tak
jsme tomu také přizpůsobili přípravu na trénincích.
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zázemí, které nás mile překvapilo :-) Nicméně zpět
k turnaji. První zápas nás čekal s Novým Hradcem. Jak
to tak bývá, tak z pohledu hráčů je většinou vždy
nejdůležitější právě první zápas, od kterého se pak
odvíjí pohoda v týmu. Tento zápas nám vyšel na
výbornou a tým předvedl bojovný výkon, ve kterém
nebyla nouze o hodně šancí a osobních soubojů. Náš
tým na tom byl střelecky o trochu lépe, a tak se zrodilo
první a velmi důležité vítězství 2:1. Takže vstup do
turnaje nám vyšel na výbornou. Následující zápas jsme
poměřili síly s Vysokou. Ač výsledek 4:1 ve prospěch
našeho týmu hovoří jednoznačně, tak utkání samotné
jednoznačné nebylo a i na toto vítězství jsme museli
podat koncentrovaný výkon. Opět nebyla nouze o
hezké akce, střely a souboje. Kluci (i děvčata) to
zvládli na výbornou. Ve třetím našem vystoupení jsme
nastoupili proti domácímu týmu Třebeš A. Po dvou
výhrách jsme byli namlsáni, ale pro postup ze skupiny
jsme potřebovali bodovat. Byl to souboj dvou dobře
hrajících týmů a podle toho se také hra odvíjela. V
tomto zápase zahrál celý tým opět výborně a útočníci
několikrát soupeřova gólmana ohrozili krásnými
střelami a naopak obránci podali suprový výkon, který
podtrhl do té doby výborně chytající Ráďa. A tak se
zrodila remízka 0:0 :-). Poslední zápas ve skupině
jsme hráli proti Pardubicím. Na kontě jsme v té době
měli již dvě výhry a jednu remízku, a tak jsme chtěli
opět bodovat a tím posílit svou pozici do závěrečné
fáze turnaje. Takže hurá na Pardubice :-). Opět jsme
šli do utkání s maximálním nasazením. Na obou
stranách střídala akce akci, střela střelu a hra se
přelévala ze strany na stranu. Diváky z toho muselo
snad i bolet za krkem :-). Jelikož jsme měli o trošku
více pomyslného střeleckého štěstíčka, tak jsme i v
tomto zápase vyhráli 2:1 a do závěrečné části šli z
nádherného prvního místa ze skupiny. Už v této části
pro nás a naše hráče byl překrásný výsledek. A tak jsme
si řekli, že když jsme již tak daleko, tak proč se
nedostat ještě dál a nepokusit se o nějaké další zajímavé
výsledky :-).
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Takže jdeme na druhou fázi turnaje. Ve druhé fázi nás
čekaly týmy FC Hradec Králové, Jaroměř a Rozkoš.
Věděli jsme, že již první zápas proti Hradci bude
velice těžký. Náš tým byl tak navnaděný, že nakonec
dokázal FC Hradec porazit 1:0. V následujícím utkání
jsme nastoupili proti Jaroměři. I v tomto zápase na nás
byla vidět touha zvítězit a připsat si další skalp :-).
Dřeli jsme, bojovali a vsítili i dva góly. Jenže soupeř
měl víc střeleckého prachu ve svých puškách, a tak nás
nakonec přestřílel v poměru 2:4. Tak jsme měli na
svém kontě první porážku. I přes tuto porážku musíme
naše hráče pochválit za bojovný výkon. V posledním
zápase jsme narazili na pozdějšího vítěze turnaje a to na
tým Rozkoše. V tomto zápase se na nás už projevila
únava, i přesto jsme však bojovali, ale Rozkoš nám
uštědřila další pro nás výsledkem krutou porážku. Pro
soupeře však zaslouženou výhru 4:1.
Naše zápasy:
Borohrádek – FC Nový Hradec 2 : 1
(Grulich Matyáš 1x Kocka Filip 1x)
Borohrádek - Vysoká nad Labem 4 : 1
(Kapusta Sebastian 1x Grulich Matyáš 3x)
Borohrádek – Třebeš A 0 : 0
Borohrádek – FK Pardubice 2 : 1
(Grulich Matyáš 1x, Kocka Filip 1x)
Borohrádek – FC Hradec Králové 1 : 0
(Kocka Filip 1x)
Borohrádek – Jaroměř 2 : 4
(Morávek Jan 1x, Grulich Matyáš 1x)
Borohrádek – Rozkoš 1 : 4
(Grulich Matyáš 1x)
Naše sestava:
brankáři – Sazima Radek, Lifková Veronika
hráči – Kocka Filip, Grulich Matyáš, Kapusta
Sebastián, Morávek Jan, Sedlák Dominik,
Pavlíček Jakub, Fuchsa Martin, Janečková Natálie,
Trenéři – Sazima Radek, Kapusta Miroslav
Vedoucí – Grulich Libor
Konečné pořadí:
1. místo RSCM Rozkoš, 2. místo Jaroměř,
3. místo Borohrádek, 4. Místo Třebeš A,
5. místo FK Pardubice, 6. místo FC Hradec Králové,
7. místo FC Nový Hradec, 8. místo Vysoká nad Labem,
9. místo Třebeš B, 10. místo Třebeš Dívky
Závěrem musíme naše svěřence pochválit za
vzornou reprezentaci oddílu a hlavně města
Borohrádek. Krásné 3. místo v tak silně obsazeném
turnaji je obrovský úspěch. Odvezli jsme si také
jedno individuální ocenění. Ráďa Sazima, nejlepší
gólman turnaje, a myslíme, že už teď se Čechýno
třese :-). Nesmíme zapomenout ani na naše
fanoušky, kteří nás podporovali a bojovali za nás
svými hlasivkami v hledišti :-).
Radek Sazima a Mirek Kapusta
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TŘEBEŠ – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Dne 22. 2. 2015 jsme se s naší mladší přípravkou
zúčastnili halového turnaje, který pořádal oddíl TJ
Sokol Třebeš. Do skupiny nám byly nalosovány týmy
v tomto pořadí: Nové Město nad Metují, Vysoká nad
Labem, Třebeš B a Zábrodí. Úvodní zápas proti
Novému Městu se nám vydařil. V podstatě nám vyšlo

vše, co jsme si vypracovali. Nebyla nouze o pěkné
akce, střely a souboje. Toto vše vedlo k prvnímu
našemu vítězství 2:1.
Druhý zápas byl s Vysokou nad Labem. Tento zápas
prověřil naší obranu, která naštěstí soupeře nepustila
k ničemu, co by vedlo ke vstřelení gólu. Jelikož se nám
po vydařené akci podařilo vstřelit rozhodující gól, opět
jsme se mohli radovat z dalšího vítězství 1:0. Tento
zápas byl hodně silový a byl plný osobních soubojů,
které většinou vyšly v náš prospěch. Naši kluci a
vlastně i děvčata byli výborně navnaděni dalším
vítězstvím a už vyhlíželi další zápas, který měl být
s domácím mužstvem Sokol Třebeš B. Tady nám vyšel
hned úvod a na soupeře jsme, jak se říká, vlítli a ukázali
jim, kdo bude v tomto zápase dominovat. Vycházelo
nám absolutně všechno, a tak než se soupeř rozkoukal,
vedli jsme již 2:0. Nakonec se nám podařilo vstřelit
ještě jeden gól a zpečetit tím konečný výsledek 3:0.
Tato výhra znamenala další tři důležité body do
tabulky. V posledním zápase ve skupině jsme poměřili
síly s týmem Zábrodí. Opět to byl velmi hezký zápas,
ve kterém jsme postupně soupeře přehrávali a přebírali
otěže nad zápasem. Vycházely nahrávky, kličky a
střely. Dařilo se nám vyhrávat osobní souboje, stejně
jako v předešlém zápase. Jelikož naši útočníci splnili
vše, co se od nich očekávalo, to jest góly, zrodilo se
další naše vítězství 4:1.
Po velmi dobře odehrané základní skupině, kterou naši
borci vyhráli (12 bodů a skóre 10:2), následovala další
fáze turnaje. V této části jsme se utkali s Rozkoší,
Třebeš A a Broumovem. Bylo jasné, že se nebude
jednat o jednoduché zápasy, a tak jsme se na ně chtěli
přichystat. Času na to bylo dost, jelikož jsme mezi
zápasy měli pauzu skoro dvě hodiny. Bohužel jak se
ukázalo, tak tato fáze pro nás nakonec byla vražedná.
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Protože po tak dlouhé pauze se nám již nepodařilo
dostat do tempa a k tomu nám ještě nebyl nakloněný
los, jelikož nás čekala tři velmi těžká utkání, mezi
kterými jsme měli vždy pauzu jen 12 minut. Pojďme se
na to podívat . V prvním zápase nás čekal tým
Rozkoše. Bohužel jsme vytvořili spoustu chyb, které
vedly ke třem obdrženým gólům, na které se nám
podařilo odpovědět jen jedinou brankou. Proto byl náš
tým poprvé na turnaji poražen výsledkem 3:1.
Jako druhý na nás čekal domácí tým Sokola Třebeš.
Tady to byl velmi krásný a bojovný zápas, který se
musel líbit všem přihlížejícím. Hra se přelévala ze
strany na stranu a padaly góly na obou stranách.
Třebeš dokázala vsítit o jeden gól víc, a tak jsme opět
prohráli, ale se vztyčenou hlavou, s výsledkem 3:2.
Poslední zápas pro nás byl nejsložitější, na hráčích byla
vidět únava a k tomu nás čekal pozdější vítěz celého
turnaje a to tým z Broumova.
Co k tomuto zápasu napsat? Snad jen, že jsme na
soupeře neměli a ten nás po všech stránkách doslova
převálcoval a svou hrou nás k ničemu nepustil. Vlastně
ano, dali jsme jim jeden gól a bohužel 11 dostali. Toto
byl poslední zápas na turnaji pro náš tým.
Musíme však říci, že i přes tyto porážky se našim
hráčům podařilo umístit těsně pod medailovými
příčkami a skončit tak na velmi hezkém 4. místě. K
tomuto umístění hráčům gratulujeme a to zejména
proto, že jsme s nimi neměli možnost po celou zimu
trénovat.
Děkujeme i rodičům, kteří s námi turnaje pravidelně
objíždí a náš tým hlasitě podporují.
Naše zápasy:
Borohrádek
Borohrádek
Borohrádek
Borohrádek
Borohrádek
Borohrádek
Borohrádek

x Nové Město 2 : 1 (2x Kocka)
x Rozkoš 1:0 (1x Grulich)
x Třebeš B 3:0 (2x Grulich,1x Kocka)
x Zábrodí 4:1 (2x Grulich,2x Kocka)
x Rozkoš 1:3 (vlastní)
x Třebeš A 2:3 ( 1x Grulich,1x Morávek)
x Broumov 1:11 (1x Grulich)

Konečné pořadí:
1. místo - Broumov, 2. místo - Třebeš A,
3. místo - Rozkoš, 4. místo - Borohrádek,
5. místo - Nové město nad Metují,
6. místo - Třebeš B, 7. místo - Zábrodí,
8. místo - Hořiněves, 9. místo - Vysoká nad Labem,
10. místo - Stěžery
Naše sestava:
Radek Sazima, Sebastian Kapusta, Matyáš Grulich,
Morávej Jan, Kocka Filip, Pavlíček Jakub, Sedlák
Dominik, Natálie Janečková, Veronika Lifková
Trenéři: Radek Sazima, Mirek Kapusta
Vedoucí mužstva: Grulich Libor
Kapusta Miroslav a Sazima Radek
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HC Dynamo Borohrádek
Družstvo HC Dynamo Borohrádek se letos účastní už
6. ročníku městské hokejové ligy hrané na zimním
stadionu v Chocni.
Letos se do soutěže přihlásilo 14 družstev z Chocně a
okolí. Úroveň soutěže je každým rokem vyšší a vyšší a
pryč jsou doby, kdy se hry mohl účastnit každý, kdo
uměl trochu bruslit a měl doma alespoň základní
výstroj. V každém družstvu jsou minimálně dva až tři
hráči, kteří mají zkušenosti z vyšších hokejových
soutěží, a je to velmi znát. Družstva z horní poloviny
tabulky by se vůbec neztratila v krajském přeboru.
I v takto nabité konkurenci skončilo HC Dynamo
Borohrádek na 10. místě po základní části soutěže.
Odstup od 6. místa nebyl nijak propastný. Podle
hracího plánu soutěže bojuje nyní naše mužstvo ve
skupině o 8. až 14. místo. Konec se plánuje někdy na
začátek března.
Velkým handicapem našeho mužstva je naprostý
nedostatek mladých místních hráčů. Většina našich
borců se věkem přibližuje ke čtyřicítce a je těžké
konkurovat dvacetiletým mládencům jiných mužstev,
kteří prošli pravidelnými juniorskými soutěžemi a jsou
velmi dobře vybaveni bruslařsky i rychlostně.
V našem mužstvu odvádějí standardně dobré služby
bratři Bártové, R. Vašíček, M. Felkl, P. Rydrych, P.
Hloupý, P. Brandejs, A. Říha, T. Korman, J. Kapucián,
M. Maják, R Langr, R. Halada a bratři Nápravníkové.
Většina těchto hráčů na zápasy dojíždí poměrně z velké
dálky a patří jim za obětavý přístup velké poděkování.
Poděkování patří již tradičně také divákům, kteří svými
nástroji i hlasivkami dokáží vytvořit na zimním
stadionu opravdu bouřlivé prostředí, a to i tehdy, když
se mužstvu moc nedaří.
J. Vašíček, jednatel
K přiložené fotografii:
Horní řada zleva: Nápravník Josef, Molnár, Nápravník
Jan, Langr, Korman.

Dolní řada zleva: Bárta Jiří, Brandejs, Rydrych, Felkl,
Bárta Jaroslav, Vašíček.
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Z borohrádeckých kronik
Vzhledem k tomu, že v letošním roce uplyne 70 let od ukončení II. světové války, připomeňme si období války i nahlédnutím do
borohrádeckých kronik.
Pokračujeme vzpomínkami pana děkana Josefa Kašpara uvedenými ve farní kronice. Válečná léta a období těsně po válce
popisuje na dvou místech. První část „Stále válka“ jsme uveřejnili v minulém čísle a druhou „Okupace“ přinášíme nyní.

„Okupace“
„Když roku 1938 bylo zabráno Rakousko, bylo jisto, že příjdeme na řadu i my. Obavy naše, bohužel, se splnily 1939
v březnu, právě za rok po Rakousku. Bylo to hrozné, když se Sudety oddělily 1938 v září, kdy odvěké hranice porušeny,
kdy z našich krásných Čech zůstal jen bídný „ohrazek“. Bylo každému až k pláči, jak říkal pan řídící v Hrádku na
Litomyšlsku: „Zůstalo nám srdce na bolest, oči na pláč.“ A i o ten zbytek krásné vlasti jsme byli připraveni 15.3. 1939,
kdy se zřídil u nás tak zvaný protektorát Čechy a Morava s prezidentem sice, který ale moci své neměl s vládou, která též
neměla své vůle. Byli jsme zotročeni, samostatnosti opětně zbaveni.
Poměry čím dále, tím horší. Násilně poněmčováni. Úředníci, lékaři, učitelé, kněží, železničáři a cestáři, ba starostové
obcí i obecní strážníci nuceni dělati zkoušku z němčiny, při které se často propadalo, neboť dávány takové otázky, které
se nemohly zodpověděti. Já sám jsem tu zkoušku dělal v Holicích buď v roce 1941 nebo 1942. Tenkrát právě nebyli tak
přísní, tak jsem obstál.
Protektorem nad prezidenta byl Konstantin von Neurath, kterého pak zastupoval Heydrich, který při svém nastoupení
učinil čistku. Mnoho jemu nepohodlných dalo život. Až i na Heydricha samotného došlo a učiněn naň atentát, když
v Praze jel autem. Těžce raněný podlehl svému zranění na Bulovce. To bylo v květnu 1942.
Následky byly hrozné. Celá země prohledána, statisíce dobrých lidí bylo odpraveno nebo do koncentračních táborů
odvlečeno.
Co jsem sám zažil:
Byl jsem toho času farářem v Býšti. Bylo to právě měsíc po tatínkově smrti. Doma smutno, velmi smutno. Připravuje se
do školy, vlastně byl jsem už na cestě, kdy na ulici velmi živo. Ptám se: „Co je?“ „Jsou tady Němci a prohlížejí všechna
stavení“, dostávám odpověď. Vracím se domů, abych hlavně stařičkou maminku připravil. Spěchám na půdu, abych
ukryl trochu mouky, která nebyla schována, když sestra volá, že už jsou tam. Přišli zadem, od kostela, ze dvora, opravdu
zákeřně. Museli jsme se legitimovati, a jelikož maminka legitimace neměla, museli jsme se omluvit tím, že už je stará.
Pak nás sehnali do jednoho pokoje, hned vedle farní kanceláře a vojáci prohledávali celou faru, šli na půdu i do sklepa,
kam žádali světlo – odešli, neublížili. Co ale strachu nahnali. Někde dělali zle, když neměli legitimací. Pak jsem šel do
školy do Rokytna. I na cestě mě zastavili, musel jsem se legitimovati.
Němci prováděli hrůzovládu od začátku. To sluší připomenouti, že 17.11. 1939 byl učiněn masakr vysokoškoláků. Co
prováděli se studenty a studentkami je do nebe volající. Však celý svět skutek tento odsoudil a umučení čeští studenti
budou připomínáni stále.
Po atentátu Heydrichově každý den bylo mnoho poprav hlášeno, někdy více než 100. Tenkráte bývalý legionář, vys.
důstojník Emanuel Moravec, který se stal i ministrem, přítel Němců, prohlásil, že bude každý desátý Čech popraven,
nenajdou – li se pachatelé atentátu. To bylo u nás opravdu zle, každý viděl smrt před sebou. Mnozí svatými svátostmi se
připravovali na to nejhorší. Pachatelé, parašutisté z Anglie, byli vypátráni v pravoslavném kostel v Praze, kostel
rozstřílen, pachatele živé nedostali. Co ubohých nevinných dalo ten čas životy.
Bylo pod trestem smrti zakázáno lidi nespolehlivé podporovati. Stalo se. Přišel žebrák, prosil o chléb. Dostal. Řekl to,
udal to. Ubozí milosrdní. Ti potom těžce museli pykat! Jak ostře nacismus se postavil proti účinnému křesťanství. Dát
stíhanému nocleh trestalo se rovněž smrtí.
Byly ale poměry velmi zlé na školách. Kdyby dítě mluvilo proti režimu Hitlerovu, byl trestán celý učitelský sbor a tresty
byly nemalé. Zkrátka oprátka za protektorátu visela člověku na krku stále. Nebylo klidu vůbec.
Toho času jsem byl v Býšti. Fara je při státní silnici. Auta přestala jezdit, neboť benzín potřebovala Wehrmacht. Autem
jezdili jen vojsko a gestapo. Proto jelo - li auto a zastavilo se, člověk hned se lekl: „Nejdou pro mne?“
Přesto Hitler měl v Češích poddané opravdu nespolehlivé. Jak se dva sešli, už se hubovalo, už se nadávalo a čekalo se
jen na den vysvobození.
Drahota vstupovala do úžasných výšek, vlastně ono se ani neprodávalo, více se keťasovalo, teď se říkalo „šmelinařilo“
nebo také se jen měnilo. Dostati něco za peníze nebo za menší peníz bylo štěstím. Bída by měla člověka sblížiti
s druhým, ale ta největší bída válka nesla s sebou ztrátu majetku, krve, citu a lásky. Odumřel cit, vyhasla láska ke
druhému. Výjimky také byly, ale ty jen potvrzují pravidlo. Bujel černý obchod více než kdy jindy. Drahota vstoupila do
závratných výšek, hlavně ve velkoměstě jako je Praha. Denní potřeby zdražovány neslýchaně.
1 kg. omastku v Praze i u nás 1000 Kč a i více,
1 kg mouky až…………
300 Kč,
1 kg. vepř.masa………
300 – 500 Kč
1 kg másla až ………………
800 Kč i více,
1 vejce až………
25 Kč i u nás,
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šaty až ………………
15000 Kč a i více,přemnohé věci vůbec nebyly.
Nebylo nádobí, nebylo prádla. Na hrnce musel míti poukaz z hejtmanství, místo na cíchy prodávalo se jen kousek na
záplaty, boty nebyly, poukazů velmi málo, kdopak dostal? Lidé byli bez citu, 1 l mléka až 20 Kčs. Platy na tak velikou
drahotu také nebyly. Kdo je odkázán na gáži, nemůže si dovolit mnoho
1944 jel jsem s jednou paní do Hradce. naříkala, že chtějí za 1 l mléka 20 Kč. Poukazovala na nemocnou dceru, která
stůně na souchotiny. Matka nevidí své nemocné dítě, nechce štědrostí svou si nakloniti Boha milosrdného, shání mamon
za každou cenu. Mnohokrát z kazatelny jsem odsoudil šmelinu, ale marně.
Takoví rolníci nadělali za války statisíce, pomalu i miliony, ale dnes jim to není nic platné, neboť stát sáhl nyní
k přísným opatřením.
Do 31.10. 1945 byly peníze volné, po 1.11. 1945 nikdo už ke svým penězům nesměl až na menší výjimky pro staré,
nemocné, kteří pracovati nemohou, pro novomanžely, na svatbu, na zařízení bytu, pro porod, na kočárek pro dítě nebo na
pohřeb.
Je slyšet mnoho nářku, lidé by potřebovali kupovat, ale nemají zač, k úsporám nemohou. Kolikrát se odehrávají trapné
scény na peněžních ústavech, ale není rady, nezbývá než trpělivě se podrobiti.
Řeklo se, že kostelní, farní peníze budou volné. Byly, ale jen krátký čas. Když bylo třeba peněz na opravy, musel jsem
osobně jednou do Hradce, podruhé až do Prahy, neboť písemně všechny žádosti zamítají. Poslední dobou opatření ještě
přímější. Přece se mi podařilo poslední dobou uvolniti 3000 Kčs. Dříve jsem osobně vymohl 10 000 Kčs a 25 000 Kčs.
Němci nás úplně ožebračili, proto taková opatření. Peněz není, proto se stát brání. To je daň za to, že zde jsme. Musíme
přiznati, že by to bylo nepoměrně horší, kdyby Němci byli vyhráli – tak jsme přišli o všechno a neměli bychom zhola
nic. Proto podrobme se tiše.
Soupis majetku
K 29. listopadu 1946 byl vyhlášen soupis majetku. Každý si musel koupiti blankety podle toho, co přihlašoval, buď jen
na kapitál, nebo na dům, nebo na role, lesy a vypočítal si každý, co musí odvésti státu. Každý si mohl ze svého nechati
nezdaněných 20 000 Kčs a pak, měl – li za války přírůstek, z toho přírůstku tolik a tolik %, čím více toho měl, tím více
musel dát.
Lidé s tím měli těžkou hlavu, třebas se pořádaly schůze, kde se všecko vysvětlovalo. Já jsem si vzal úředníka z berního
úřadu, který mi to vypočítal, neboť jsem to musel dělat nejen pro svou osobu, ale i pro farní beneficium, pro kostel sv.
Michala, pro kostel Nejsvětější Trojice v Šachově, pro Lidový dům v Borohrádku.
Mnohému se kapitál nesmírně ztenčil, mnohý z toho i onemocněl. Hrozná světová válka, kterou jsme prožili, žádá od nás
tyto oběti. Proto s tím vědomím, že to mohlo s námi hůře dopadnout, musíme se ukonejšiti a nereptati. Nebýt porážky
Němců, utíkali bychom z vlasti nazí a jaký život by nás potom čekal? Plynové komory, koncentráky, popravy.
V Norimberku leccos přišlo na venek. Při poslechu hrůzou vlasy vstávají, co bylo na nás připraveno. Kněží měli býti
veřejně pověšeni, starší lidé měli býti utraceni hned, mladší ponenáhlu, až by národ vymizel. Co se zdálo dříve
nemožným, po těch strašných zkušenostech stalo by se možným, lehko věříme.
Pán Bůh nás miloval, že nás těchto běd uchránil.
Teď po novém roce přišly veliké daně. To jest též důsledek hrozné světové války. Mrtví dali život, my musíme platiti.
Pán Bůh dej, abychom to vydrželi. Hlásí se doby, kdy člověk musel dělat jen na daně.
Vláda bude muset sáhnout k šetrnostním opatřením, jak se už téměř všude děje.
Doba je těžká. Peněz zdá se dost, gážisté někteří mají platy malé např. učitelé a i kněží. Já jsem knězem 28 let a beru
měsíčně 2 300 Kčs. Doba je těžká, drahota veliká.
Průměrný nekvalifikovaný dělník vydělá asi 100 Kčs denně, ale málo za ty peníze koupí, že se mu ani nedostane. Látek
jest velmi málo a co jest, velmi drahé. Na lepší župan 80 Kčs, šaty podřadné 900 Kčs. Věci od kůže nepřípustně drahé.
Kožený kufřík na cestování pěkný sice, ale přes 2000 Kčs, kožená aktovka přes 1003 Kčs, jednodušší 500 – 800 Kčs.
Práce vstoupla. Na kostele měl zedník 27 Kčs na hodinu, kvalifikovaný řemeslník má 35 a i více. Kněz dosud 1946 za
vyučování má za hodinu 5.70 Kčs na obecné, 6.80 Kčs na měšťance. To jen tak mimochodem.
V budoucnosti snad mnohého zaujme, že byl letní čas, to se hodiny postrčily kupředu. To bylo zavedeno ve světové
válce 1914 – 18, lidem se to nelíbilo. Letní čas obnoven v minulé světové válce opětně. Ba jednou nechali letní čas i
v zimě. To měli trápení hlavně ve školách, kdy v zimě začínala se škola dle slunce v 7 hodin ráno. Letošní zimu učinili
zimní čas, hodiny se musely postrčiti do zadu. Dělá to potíže. Nejlépe jest nechati starý pořádek dle slunce.
Aby výstavba republiky dála se plánovitě, min. předseda Gottwald ustavil tak zvaný dvouletý plán – dvouletku. Jsou to
veliké závody, aby se vytčeného cíle dosáhlo v každém oboru.
Ke všemu však je třeba Božího požehnání, zdá se, že se příliš o požehnání Boží nedbá. Pravdou nezvratnou však zůstane
vždy slovo Písma sv. : „Nebude – li Hospodin stavěti, nadarmo pracují, kteří stavějí.“
Byly dány návrhy na zrušení zasvěcených svátků: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, svatých Petra a
Pavla, Všech svatých, Nanebevzetí Panny Marie, Neposkvrněného početí Panny Marie, sv. Václava.
Svatý Václav byl vždycky vzýván v dobách zkoušek, i v poslední válce, teď to nemá býti ani památný den. Husův svátek
má býti zachován. Českého katolíka bolí, když sv. Václav jest zneuznán. Není to dobré.
Neděle se mnoho znesvěcuje, to nepřinese nikdy trvalé požehnání. Neděle patří Bohu.
Němci zavedli tak zvané totální nasazení. To přineslo mnoho utrpení nasazeným, kolikráte si vysloužili i zkažené zdraví,
smrt. Totální nasazení mnohdy jen mírnější koncentrák.

19

Zpravodaj 2/2015

A co úhon duševních? To ví jen všemohoucí Bůh! Totální nasazení neušetřilo nikoho, ani bohoslovců. Zde církev mnoho
utrpěla. Mnohý bohoslovec povolání ztratil, mnohý zahynul a dnes nemáme dorostu. V semináři v 1. ročníku jest jen 9
bohoslovců. Co to je? Kdyby jich bylo kolikrát tolik, míst je ještě více, neboť pohraničí jest prázdné. Tam katolíci žijí a
umírají bez kněze. Jak to jest smutné!
V nynější republice se také zavedlo nasazení mladých do zemědělské práce. Protože nebylo odborného vedení, mnohý,
mnohá utrpěli tělesně i duševně. Proto pan prezident ve vánočním poselství poukázal na tyto nedostatky, neboť
v mládeži jest přece naše budoucnost. Jen tělesně zdravá, duševně nezkažená mládež nezklame našich nadějí.
Dekrety prezidenta republiky se znárodňuje průmysl. Veliké podniky, jako doly neb továrny zaměstnávající určitý počet
dělnictva byly znárodněny, majitelům úplně vyvlastněny, byl – li věrný vlasti, za určitý poplatek, provinil – li se nějak,
nedostali ničeho. Znárodnění jistě majitelům není příjemné a namáhají se pak jen mohou, aby národní správa byla
zrušena.
Vedení podniku svěřeno jest tak zvané národní správě – národní správce jest hlavní osobou – majitel nesmí ani slovem
se dotknouti dalšího vedení – není to už jeho.
V Borohrádku přišla do národní správy firma J. Groh – tkalcovna – majitelka paní Valerie Grohová, Němka, odsunuta,
přestože se chovala k Čechům přátelsky. Tkalcovna Berty Hendrychové, která byla zajištěna, aby byla před lidový soud
postavena, úplně zrušena, majitel zabrán. Národní správa uvalena na továrnu J. Kaplana. Teď je slyšet, že sám je očištěn,
že továrnu zase dostane zpět. Mnohé národní správy podniků zrušeny k veliké radosti majitelů, jak je vidno z novin.
Justitia requorum fundamentum.
Teď si vzpomínám, že celá léta jsme byli trápeni tak zvaným zatemňováním. Celá léta okna musela býti v noci při světle
tak opatřena, aby ani skulinkou světla nebylo vidět. Četníci chodili upozorňovati, i pokuty, někdy dost veliké,
vyměřovali, kdo byl neopatrný. Bylo to jen pro trápení lidu, ale muselo to být. Dobře je, že už máme teď s tím pokoj.
K té hrozné drahotě za války chci ještě podotknout, že zrnková káva byla velice drahá. Nejdříve jen na lékařský předpis
se dostala, pak vůbec ne, a když někdo opravdu ji potřeboval, musel platiti několik tisíc korun za 1 kg., přišlo jedno
zrnko až za 3 koruny, 1 kg. 5 – 10 000 Kč.“
/RED/
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