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Město Borohrádek Vás srdečně zve 

na  

 

 

 

sobota 28. května 2011  

na fotbalovém hřišti  

TJ Lokomotiva Borohrádek 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program : 

7.00  Rybářské závody na písníku    
            Zámlýní 
 
9.30   Zahájení Dětského dne 

- dětské zábavné atrakce, 
               bohatý program pro děti 
 
13.30 Zahájení Májového odpoledne 

- Cimbálová muzika 
- Dixilend 
- Děda Mládek Illegal Band 
- Zdeněk Izer a Šárka Vaňková 
- další doprovodný program 

 

 

 

 

 

Uvnitř čísla najdete: str. 2 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 4-5 Knihovna – nové tituly, str.5-6 Kácet, nebo ne?, str. 6  Třiďme odpad 

str. 7 Pálení klestí, Výňatek ze zprávy o bezpečnostní situaci za II. pololetí 2010, str. 9-12 Zprávičky ze škol, str, 13 Program městského 

kina, str. 14  Ze sportovních oddílů, str. 15-16 Historie. 
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek

Zastupitelstvo města Borohrádek 

Bere na vědomí 

*Zprávu o plnění úkolů z minulého zasedání. 

*Informaci o připravované ţádosti o podporu v rámci 

fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis. 

Schvaluje  

*Program zasedání v předloţeném znění. 

*Návrhovou komisi ve sloţení: Mgr. Jindřich 

  Vašíček, Ing. Peter Janega, Ivana Roštejnská. 

* Jednací řád ZM. 

*Rozhodnutí č. 10078751 – SFŢP, registrační list 

   akce:„Protipovodňová opatření města Borohrádek“. 

*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na 

   zakázku: „Protipovodňová opatření města  

   Borohrádek“. 

*Smlouvu o dílo na realizaci akce: 

  „Protipovodňová opatření města Borohrádek“. 

*Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

p.č.677/108 v k.ú. Borohrádek do vlastnictví města. 

*Smlouvu o smlouvách budoucích o zřízení 

  věcných břemen v lokalitě Západní louka  

(č. 1003C11/43) a v lokalitě Za statkem  

   (č. 1002C11/43; 1104C11/43; 1005C11/43 

    a 1006C11/43) s Pozemkovým fondem ČR. 

*Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. 

*Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného 

  břemene na pozemky p. č. 964/2 a 964/3 v k.ú. 

  Borohrádek. 

*Kupní smlouvu na koupi pozemku p.č.115/1. 

*Rozpočet na rok 2011 jako přebytkový ve výši 

  příjmů: 29.180.470,- Kč a výdajů: 26.684.470,-  

  Kč. Přebytek je určen ke splacení jistin úvěrů. 

*V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o 

  obcích č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších 

  předpisů, kompetenci rady města k provádění 

  jednotlivých rozpočtových opatření, včetně 

  účelového zapojení prostředků z jiných rozpočtů aţ do  

  výše 500. 000,- Kč vč. DPH. 

*Plán činnosti kontrolního výboru. 

U k l á d á 

*Radě města provést gramatické úpravy pravidel pro 

zadávání veřejných zakázek 

Výtah z usnesení rady ze dne 21.3.2011 

Rada města Borohrádek  

 

Schvaluje: 

*Program jednání v předloţeném znění. 

*Záměr pronájmu pozemků p.č. 433,453/1 a 453/2 

v k.ú. Borohrádek. 

*Ţádost o převod výsledku hospodaření roku 2010 

v MŠ. 

*Ţádost na umístění sráţkové stanice v areálu ČOV 

v Borohrádku. 

*Záměr pronájmu části náměstí za účelem instalace 

letní zahrádky. 

*Smlouvu o dílo s firmou ARCADIS Geotechnikou a.s. 

*Všeobecné podmínky firmy DEKTOPROJEKT. 

*Výši příspěvku na ţáka v ZŠ TGM pro obce, jejichţ 

ţáci navštěvují ZŠ TGM. 

*RO č.1- přijetí dotace od úřadu práce. 

*Smlouvu o dílo – s firmou Petr Pross, Lipovka. 

*Smlouvu s firmou  Konica Minolta Business Solutions 

Czech,s.r.o.  

*Smlouvu s firmou GAPA GROUP, a.s. 

*Zadávací podmínky pro zadání veřejné nabídky na 

nákup osobního vozidla. 
 

Zamítá: 
*Ţádost o finanční příspěvek na opravu střechy kostela. 

*Ţádost o příspěvek na linku důvěry. 

*Ţádost o uţití loga města na akci Klubu dětí a 

mládeţe. 
 

Bere na vědomí: 

*Informaci o kritériích pro přijímání dětí do MŠ. 

*Inspekční zprávu ZŠ TGM. 

*Informace o připravované návštěvě hejtmana 

Královéhradeckého kraje. 

*Informaci o výsledcích auditů – město, les. 

*Informaci o záměru zrušit vlakovou dopravu mezi 

Borohrádkem a Holicemi.  

*Přechodnou úpravu provozu na silnici II/317 v úseku 

od mostu přes Tichou Orlici po odbočku na Šachov. 

*Informaci o projektovém setkání devíti zemí v ZŠ 

TGM. 
 

Postupuje k projednání ZM:    

*Záměr odkoupení pozemku p.č. 204/3 a 205/2. 

*Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti – 

pozemku p.č. 909/2 v k.ú.  

Borohrádek – Bezejmenná ulice. 

*Souhlas s oddělením části pozemku p.č. st. 137. 

*Souhlas s oddělením části pozemku p.č. st.60 v k.ú. 

Šachov. 

*Souhlas s oddělením pozemku p.č. 269/7 v k.ú. 

Šachov.
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Informační servis městského úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UPOZORNĚNÍ 

Z důvodu rekonstrukce silnice II/317 bude úsek od mostu přes Tichou Orlici ke křiţovatce na 

Šachov v termínu od 9.5. do 30.6.2011 úplně uzavřen pro veškerou dopravu. 

Pro autobusovou dopravu bude platit objíţďkový jízdní řád (www.oredo.cz). 

 

 

Víte, ţe… 

 
 odvoz nebezpečného odpadu v Borohrádku a Šachově se uskuteční 21.5.2011, 

 cyklobusová sezóna začne 28. května 2011 a potrvá do 28. září 2011(www.euro-glacensis.cz), 

 místní poplatek za odvoz odpadu je splatný do 31.5.2011, 

 místní poplatek ze psa je splatný do 30.6.2011, 

 poděkování patří členkám Klubu důchodců Borohrádek za jejich aktivní podíl na organizaci 

jarní humanitární sbírky. 

 

Poznámka redakce: 

Město Borohrádek připravuje vydání publikace o Borohrádku. Obracíme se s prosbou na všechny, 

kteří vlastní zajímavé materiály o našem městě (případně i fotodokumentaci), o jejich zapůjčení 
                                                městskému úřadu ke kopírování, či opisu.                                Děkujeme 

                                               Společenská rubrika 

Vítáme nové občánky:   

 Michaela Sivuchová  narozena  13.03.2011                                          Gratulujeme! 

 

                                                                                                     

     

  

 

 

       

 

 

                                           

 

 

                                                                                                                      

 

 

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŢEB 
 

Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin 

 

Datum jméno lékaře   adresa ordinace    telefon   

18.06.  MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942, Dobruška   494 623 775  

19.06.  MUDr. Plšková Ivona  Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněţnou 494 534 841 

25.06. MUDr. Podolská Jana   Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O. 494 371 783 

26.06.  MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika, Rychnov nad Kněţnou  494 515 697 

02.07.  MUDr. Pokorná Věra  J.Pitry 448, Opočno    494 667 628 

03.07. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice      494 322 706 

05.07. MUDr. Ptačovská Eva  Komenského 481, Kostelec n.Orlicí  494 321 740 

06.07.  MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17    494 598 205 

09.07. MUDr. Skřičková Zdena Poliklinika, Rychnov nad Kněţnou  494 515 695 

10.07. MUDr. Stejskalová Věra ZS Kout 566, Borohrádek   494 381 263 

16.07. MUDr. Sudová Simona  Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O. 494 371 031 

17.07. MUDr. Světlík Filip  Tyršova 515, Opočno    494 667 553 

http://www.oredo.cz/
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Knihovna 

Venku všechno kvete, sluníčko se na nás směje, 

na zahrádkách je všechno zaseto a zasázeno. 

Všechny nás to láká ven do přírody, na zahrádku, 

kolo, brusle. Přes to všechno bychom Vás chtěli 

pozvat do knihovny, kde na Vás čeká spousta 

novinek.  Čtenáři se konečně dočkají on-line 

katalogu, kde si v klidu domova mohou zjistit, 

zda poţadovaný titul knihovna má, a můţe si jej i 

zarezervovat. Pokud poţadovanou knihu nemá 

knihovna ve svém fondu, zajistí ji z jiných 

knihoven. Určitě jste si také všimli, ţe opět 

oţivla skříňka u pošty, která je kaţdý měsíc 

obnovována, a připravujeme také nové webové 

stránky. 

 Naše děti čekají v červnu opět dárečky k  jejich 

svátku. Těší nás, ţe stále přicházejí noví čtenáři a 

přivádějí i své známé. Abychom Vás dlouho 

nenapínali, zde je malá ukázka kniţních novinek. 

Děti se určitě budou zajímat o další pokračování 

knih Klubu záhad a Klubu tygrů.   

Děvčata se těší na kníţku Třináctá komnata od 

jejich oblíbené autorky Lenky Lanczové.  Čekají 

na Vás další příběhy Týny a Poníka, detektiva 

Klubka a Fotbalových 

divochů. Pro nejmenší  

máme připravenou kníţku 

Šmoulí olympiáda. 

(Daleko, daleko odsud, v 

houbové vesničce, ţijí 

šmoulové. Tito modří 

skřítkové nosí bílé 

kalhotky a čepičky. Jsou to 

malí špunti, kteří mezi 

sebou mluví řečí, jiţ nikdo 

jiný nerozumí. Nazývá se „šmoulatina“. 

Šmoulové jsou bezstarostní a mírumilovní 

tvorové, kteří ţijí v souladu s přírodou).       

Ti, co milují tajemno a dobrodruţství, určitě 

přivítají další pokračování Percy Jacksona-Bitva 

o labyrint. Jmenuji se Percy Jackson... Je mi 

skoro 15, svět kolem se zdá být čím dál 

nebezpečnějším. Tábor polokrevných uţ není, co 

býval. S Lukem a Kronovou armádou hledáme 

cestu za jeho hranice. Vydáváme se do prastarého 

Daidalova labyrintu. Jdeš do toho s námi? Musím 

tě ale varovat, důmyslné podzemní bludiště můţe 

člověka dovést kamkoli, zmást, dohnat k šílenství 

a zahubit… 4. díl navazuje na předcházející 

tituly: Percy Jackson – 

Zloděj blesku, Percy 

Jackson – Moře 

nestvůr, Percy Jackson 

– Prokletí Titánů.         

A nakonec netrpělivě 

očekávaná kniha Škola 

noci – Pokoušená (Zoey 

Redbirdové a jejím 

přátelům se podařilo vyhnat z Tulsy 

nesmrtelného anděla Kalonu i zlou velekněţku 

Neferet a mohou se tak vrátit do Školy noci, po 

které se jim všem uţ stýská. Kalonovo záhadné 

kouzlo však stále působí a Zoey musí jeho 

svádění odolávat pokaţdé, kdyţ vstoupí do říše 

snů. Navíc se jí zdá, ţe v Kalonovi se přece jen 

skrývá přinejmenším troška dobra. Není však 

sama, kdo musí dělat těţká rozhodnutí a vybrat 

si, jestli poslechne instinkt, nebo hlas rozumu. 

Její nejlepší kamarádka Stevie Rae, první dospělá 

červená upírka na světě, totiţ skrývá temné 

tajemství, které ji můţe stát ţivot – anebo jí ho 

naopak zachránit). 

Na něţnější pohlaví čekají tituly od jejich 

oblíbených autorek : Monyová Simona – Citová 

divočina (je to příběh čtyř kamarádek, které na 

konci cesty za štěstím nacházejí svoje skutečné 

JÁ a které aţ ve středním věku pochopí, ţe tím, 

jak vidíme samy sebe, vytváříme předlohu pro to, 

kým se skutečně můţeme stát). Roberts Nora –

Na růţích ustláno (Emma stále hledá prince na 

bílém koni a pak si uvědomí, ţe toho pravého má 

na dosah)  a Temné noci (Cilla ţije se svou 

mladší sestrou, neboť tragicky přišly o oba 

rodiče. Cille najednou začne volat anonym, ţe ji 

zabije…),  Hlaváčková Iva – Sčítání zla (Klára, 

šéfredaktorka časopisu pro ţeny, prochází těţkou 

zkouškou. Nedokáţe se vyrovnat se smrtí 

pětiletého syna a ztrácí smysl ţivota. Pokouší se 

o sebevraţdu, léčí se na klinice. Po návratu domů 

rozleptává její sebedůvěru zlá tchyně a také 

manţelova nevěra.), Lorentzová Ina – 

Obchodnice se zlatem.      

Ale i milovníci historie si přijdou na své. Máme 

připraveno pokračování Letopisů královské 

komory od Vlastimila Vondrušky  Dva příběhy 

písaře královské komory Jiřího Adama z 

Dobronína se odehrávají v polovině 16. století. 

Poslední cantilena zavádí královského písaře 

mezi bratrstvo chrámových zpěváků. Podivná 

smrt jednoho z nich by královskou komoru 

zřejmě vůbec nezajímala,



Zpravodaj 3/2011 

 

5  
 

pokud by se současně neztratil starodávný 

kancionál. Jen zasvěcení ale vědí, proč je ta kniha 

tak cenná. V Tajemství Tudorovců odjíţdí Jiří 

Adam z Dobronína jako vyslanec ke dvoru 

anglické královny Marie a spolu s ním i známá z 

teplických lázní Kateřina Dolanská, která se 

vyzná v diplomacii mnohem lépe neţ on. Jenţe 

záhy se ukáţe, ţe její úkol je úplně jiný. Snaha 

odhalit dávnou vraţdu je zavede nejen do cel 

ponurého Toweru, ale i do ruin zničeného opatství 

nedaleko Canterbury... Kniha Philippa 

Vadenberga - Kletba faraonů (zde v roce 1923 

skupinka archeologů vstoupí do Tuttanchamonova 

hrobu a brzy víc neţ polovina z nich za záhadných 

okolností zemře). 

Pro milovníky napětí jsou připraveny knihy 

Koontz Dean – Záblesk, Connolly Johna – 

Ztracené duše 

(hranice mezi 

Kanadou a 

americkým Maine 

jako by ani 

neexistovala. 

Pašuje se vše, na co 

si vzpomenete: 

drogy, peníze, 

zbraně, lidé).  ED 

McBain – Přízraky  

a  Robert B. Parker – Dvojí hra. Nejnovější díl 

série detektivních románů, jejichţ hlavním 

hrdinou je Jesse Stone, policejní velitel z 

městečka Paradise v Massachusetts, začíná 

objevem mrtvoly v kufru auta. Zprvu se zdá, ţe 

mrtvý je obětí sporu mezi dvěma místními 

mafiány. Přibliţně ve stejné době se na Jesseho 

přítelkyni Sunny Randallovou, provozující 

soukromou detektivní praxi, obrátí rodiče 

dospívající dívky, která odešla z domova a nyní 

ţije v náboţenské obci. Vyšetřování se 

zkomplikuje nálezem další mrtvoly, tentokrát 

mnohem výše postaveného zločince. Robert B. 

Parker opět rozvíjí několik dějových linií, které 

se prolínají a procházejí překvapivými zvraty. 

Autorův úsporný vypravěčský styl čtenáře po 

několika stranách uchvátí a nedovolí mu román 

odloţit, dokud v městečku Paradise opět 

nezavládne pořádek.  

 

I milovníci turistiky zde najdou další díl Velké 

turistické encyklopedie – pardubický kraj 

(dvanáctý svazek Velké turistické encyklopedie 

obsahuje zhruba 1090 abecedně řazených hesel, 

860 barevných fotografií, 10 plánků měst s 

vyznačením pamětihodností, 24 půdorysů hradů a 

zřícenin, 30 historických reprodukcí, znaky obcí 

aj. Speciální kapitoly se věnují rybniční soustavě 

na Pardubicku, Králické pevnostní oblasti, 

kulturnímu odkazu kraje a významným 

turistickým cílům. K nim patří CHKO Ţelezné 

hory, skalní město Maštale, lidová architektura 

ve skanzenu Vysočina či úzkokolejná ţeleznička 

v Mladějově. Pardubicko – to jsou i historická 

města Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Vysoké 

Mýto či Polička, ale i hrady a zámky, jako 

Kunětická Hora, Svojanov, Nové Hrady, 

Litomyšl, Litice či Slatiňany. 

Také rodiče v kniţních novinách najdou inspiraci 

na hry se svými dětmi v kníţce Jana Neumana – 

Dobrodruţné hry a cvičení v přírodě od 9 do 99 

let. Toto je jen malá ukázka ze 120 kníţek, které 

jsou pro čtenáře připravené  v knihovně, a my se 

uţ těšíme se na Vaši návštěvu.  

 

Hana Sedláková 

 

 
Kácet nebo ne? 

 

Město Borohrádek v rámci povinností v péči o 

veřejnou zeleň kaţdoročně, převáţně v období 

vegetačního klidu, řeší otázku kácení stromů na 

veřejném prostranství. Rozhodování o výběru stromů 

určených ke kácení není jednoduché. Starší vzrostlé 

stromy dotvářejí estetický ráz mnohých částí města  

a kdyţ najednou zmizí, vyvstanou otázky, zda to bylo 

nutné, či ne.  

Mnozí máme v paměti následky zlínské tragedie, kdy 

v důsledku pádu stromu vyhasly dva ţivoty. To je 

také důvod, ţe je třeba klást na přední místo otázku 

bezpečnosti a ochrany majetku. Aţ v druhé řadě je 

význam estetický. 

Péče o vzrostlé stromy je dlouhodobým procesem a 

kvalita některých stromů je v současnosti mnohdy 

ovlivněna neodborným nebo nedostatečným zásahem 

z minulosti. Příkladem jsou lípy v ulici Čechova, 
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Nádraţní, ale i na náměstí. V těchto případech je 

třeba situaci řešit radikálně, avšak pokud to okolnosti 

umoţní, snaţíme se částečně zachovat původní ráz. 

V probírce se tedy postupuje etapově. První fáze 

kácení proběhla v loňském roce a nedávno padlo 

dalších 16 lip. Na zbytku se provedly ozdravné řezy a 

následné ošetření. Z fotografií je patrné, ţe stav 

některých stromů byl kritický. Většina z těch 

ponechaných nemá téţ valnou perspektivu. 

Očekáváme, ţe do dvou let dojde k odstranění zbytku 

lip a zaloţí se nová kultura alejí. Zbylé pařezy budou 

odfrézovány a dojde k úpravě a sanaci dotčených 

ploch. Není třeba zmiňovat, ţe odborné práce spojené 

s kácením a úklidem jsou finančně náročné a musí se 

s  nimi počítat v rozpočtu. Pro informaci je třeba 

uvést, ţe město má za povinnost starat se i o stromy 

při komunikacích v majetku státu, jeţ jsou v jeho 

intravilánu, coţ je věc poměrně nová. 

Není tedy naší snahou – jak nejednou slyšíme – ničit 

zeleň a přírodu, ale naopak.  Důvody kácení, pro    
které se rozhodneme, jsou vţdy oprávněné a směřují 

k prevenci ochrany zdraví a majetku nás všech. 

 

 

Zdeněk Cablk, tajemník 

 

 

Třiďme odpad, má to cenu 
 

Sběr nebezpečných odpadů 

V souvislosti s plánovaným mobilním svozem 

nebezpečného odpadu  a elektro zařízení dne 

21.5.2011 v Borohrádku a Šachově připomínáme 

škálu výrobků, které po ukončení své životnosti se 

mohou stát nebezpečným odpadem. 

Jejich základní přehled: 

1) čistící prostředky – pro toalety, sanitární techniku, 

prostředky na leštění nábytku, prací a bělící 

prostředky, chemikálie pro provoz a údrţbu bazénů, 

2) automobilové prostředky – motorové oleje, 

autobaterie, čističe karburátorů, brzdové a převodové 

kapaliny, nemrznoucí směsi, 

3) zahradnické potřeby – herbicidy, insekticidy, 

fungicidy, mořidla, 

4) domácí pesticidy – prostředky pro deratizaci, 

protimolové tablety a spreje, repelenty a spreje proti 

obtíţnému hmyzu, 

5) z domácí dílny – lepidla a tmely, barvy a laky, 

ředidla a rozpouštědla, fotochemikálie, odstraňovače 

barev a laků, plechovky od barev, hadry na čištění, 

6) ostatní – přenosné baterie, monočlánky, rtuťové 

teploměry, akumulátory, zářivky, vyřazená elektrická 

a elektronická zařízení. 

Kaţdý z výše uvedených výrobků má určité 

specifické vlastnosti, které mohou ohrozit bezpečnost 

a zdraví pracovníků nakládajících s odpady,  

znehodnotit sloţení komunálního odpadu z hlediska 

dalšího moţného vyuţití, ohrozit kvalitu podzemních 

vod, ovzduší a půdy v případě nesprávného nakládání 

s odpadem, ohrozit zdraví spotřebitelů při nesprávné 

manipulaci. 

Např. z rozbitých teploměrů nebo zářivek se můţe 

uvolnit rtuť – jeden z nejtoxičtějších kovů. Při 

nesprávné manipulaci s vyřazenými chladícími 

zařízeními můţe dojít k úniku freonů – chlorovaných 

látek, které významně přispívají k destrukci ozónové 

vrstvy. Zbytky ředidel, barev a jiných hořlavých látek 

bývají často příčinou poţáru na skládkách. 

 

21.5.2011 proběhne svoz nebezpečného odpadu 

v Borohrádku a v Šachově zastávkovým způsobem. 

Současně se sběrem nebezpečného odpadu proběhne 

sběr starých televizorů, rozhlasových přijímačů, 

lednic, počítačů, drobných elektrospotřebičů. 

K bezplatnému odběru musí být tato technika 

kompletní. 

Veškeré odpady je nutné předávat osobně! /RED/ 
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Pálení klestí 

 

Váţení, 

dovolujeme si Vás upozornit, ţe na webových 

stránkách Hasičského záchranného sboru 

Královehradeckého kraje www.hzshk.cz funguje 

aplikace, která na internetu umoţňuje všem 

občanům vyplnit formulář o plánovaném pálení 

většího mnoţství odpadu rostlinného původu. 

Formulář má slouţit v případech, kdy soukromá 

osoba, případně firma, má v plánu spalovat větší 

mnoţství klestu po lesní těţbě nebo shrabanou 

stařinu, listí a větve při úklidu zahrad. Operační 

důstojníci HZS Královehradeckého kraje tak získají 

snadný přehled o počtu a místech, kde pálení 

probíhají, zanesený i do mapových podkladů. 

V případě ohlášení poţáru můţe operační důstojník 

zjistit dotazem na uvedený mobilní telefon 

odpovědné osoby, zda se pálení nevymklo 

kontrole. V případě problémů vyšle na místo 

jednotku poţární ochrany, nebo ohlášení poţáru 

vyhodnotí jako planý poplach.  

Ikonku s názvem „pálení klestí" slouţící pro vstup 

k formuláři evidence pálení najdete v pravém horním 

rohu úvodní stránky webu. V tomto formuláři je 

nutné vyplnit datum a hodinu začátku i konce 

plánovaného pálení, jméno osoby, která je za pálení 

odpovědná, její číslo na mobilní telefon a e-mailovou 

adresu.  Dále místo pálení, například město, obec, 

část obce, ulici, případně vhodný blízký orientační 

bod. Ve spodní části stránky se nachází mapa, na 

které si kaţdý můţe najít místo, kde chce pálit. 

Kliknutím levého tlačítka myši se na mapě objeví 

bod a automaticky se zobrazí souřadnice GPS 

zvoleného místa. Na konci stránky je tlačítko odeslat, 

kterým se potvrdí všechny zadané údaje.  

V případě, kdy provádíte pálení klestí po těţbě 

celkem často, bude výhodné se zaregistrovat. Po 

zadání hesla, které obdrţíte, bude formulář jiţ 

předvyplněn údaji o Vaší firmě. 

Myslíme si, že používání této aplikace v praxi 

bude oboustranně výhodné. Pro nás bude 

znamenat maximální zpřesnění místa pálení tím, 

že vaši místně znalí pracovníci místo v mapě 

přesně určí, a oni naopak nebudou muset s našimi 

pracovníky vést telefonické hovory, při kterých 

často zdlouhavě místa pálení popisují. 

Toto není nařízení ale nabídka alternativy 

k telefonickému oznamování pálení. 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle 

950 520 601. 

Na spolupráci se těší příslušníci HZS z Operačního a 

informačního střediska v Rychnově n.Kn. 

 

Policie ČR  

Obvodní oddělení, Čapkova 645 

 517 21 Týniště nad Orlicí  

informuje 
 
 

Výňatek ze zprávy o bezpečnostní situaci 

za II. plololetí roku 2010 

„Pokud se jedná o nápad a skladbu trestných činnů za 

druhé pololetí v obci Borohrádek, bylo zde šetřeno 

celkem 9 trestných činnů, kdy se jednalo převáţně o 

trestné činny proti majetku – krádeţe a vloupáním, 

řízení vozidla pod vlivem návykové látky, 

neoprávněné uţívání cizí věci, zanadbání povinné 

výţivy. 

V přestupkovém řízení bylo zjištěno za druhé pololetí 

celkem 19 přestupků, kdy šlo v největší míře o 

přestupky majetkového typu, proti veřejnému 

pořádku, občanskému souţití a v neposlední řadě o 

přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a to vzhledem k vytíţenosti 

dopravy, neukázněnosti a bezohlednosti některých 

řidičů na pozemních komunikacích a zejména řízení 

vozidel pod vlivem alkoholu. 

V roce 2011 bychom chtěli pokračovat v dobré 

spolupráci se základní školou, provést zde 

preventivní besedy se ţáky, zaměřit se na kontrolu 

veřejného pořádku v denních i nočních hodinách a 

pokusit se pravidelnou hlídkovou kontrolou předejít 

trestné čínnosti. 

 

Na závěr vyhodnocení bychom chtěli poděkovat za 

velmi dobrou spolupráci s vedením a dalšími 

zaměstnanci obce, kteří byli vţdy nápomocni policii 

při řešení různorodých situací“. 

prap. Fabián Marek–inspektor,  

npor. Šimon Zdeněk–komisař,  

vedoucí OOP Týniště n. O.  

/
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Centrum sociálních služeb 

Lada Lukavec 

 

 
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. 

Poskytujeme odlehčovací sluţbu pobytovou-

celorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně. 

Sluţba je určená osobám dospělého věku/19-64 let/ 

s mentálním a kombinovaným postiţením, o které je 

jinak pečováno v jejich domácím prostředí. 

Dočasným převzetím péče chceme umoţnit nezbytně 

nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních 

záleţitostí rodinám pečujícím o tyto osoby. 

Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 týdny, 

jedno místo je vyhrazeno na 6-ti měsíční pobyt. 

Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou 

odlehčovací sluţbu, 7 míst pro ambulantní 

odlehčovací sluţbu a 2 místa pro terénní odlehčovací 

sluţbu. 

Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme v našem 

centru po předchozí telefonické domluvě a také 

zodpovíme veškeré dotazy. Moţný je také tzv. pobyt 

na zkoušku s rodičem. 

Pobytová sluţba:     nepřetrţitě 

Ambulantní sluţba: po-pá 6-20 hodin 

Terénní sluţba: po-pá 8-18 hodin 

Kontakt: 

Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec 

V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec 

Ředitel:   Mgr. Hynek Seidl 

Telefon:  /+420/ 774 624 008  

E- mail: hynekseidl@seznam.cz, 

ladalukavec@centrum.cz   

Web:       www.ladalukavec.cz            

 

 

Zahrádkářská osada II  

 

Naše organizace byla zaloţena v roce 1983, jako 

součást Základní organizace zahrádkářů. Naše 

organizace se budovala od roku 1984 jako Osada u 

Ţďáru v celkovém počtu 20 členů. Ze zakládajících 

20 členů do dnešního dne zůstalo poze pět. Jiţ 

několik let jsme se snaţili o osamostnění naší osady, 

coţ se nám podařilo aţ v roce 2009.  

Od roku 2008 aţ do roku 2010 se prováděla 

reorganizace naší osady s tím, abychom mohli 

odkoupit pozemky, které byly majetkem 

Pozemkového fondu ČR a nám byly jen pronajaty. 

Mrzí nás, ţe nemohli odkoupit pozemky všichni 

členové – dvěma zůstávají pouze pronajaty z důvodů 

plánovaného obchvatu města Borohrádku. 

Při zaměřování jednotlivých parcel bylo zjištěno, ţe 

hospodaříme z části na pozemcích p. Bidla. Proto 

bylo zahájeno jednání s p. Bidlem o odkoupení jeho 

pozemku a koupě byla v roce 2010 uskutečněna. Pan 

Diviš jako předseda organizace informuje výbor 

osady a členy o všech věcech, které se týkají osady a 

zároveň o věcech projednávaných na okresním 

výboru ČZS v Rychnově n. O. 

 

Anna Sirůčková, Borohrádek 11.4.2011 

 

 

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XU46NF27/www
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Zprávičky ze škol

Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek

 

Zážitkový seminář 

Dne 25. února proběhl pro ţáky 9.ročníku záţitkový 

seminář. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o 

nevidomých lidech. Deváťáci vyplňovali test o této 

problematice, pozorně naslouchali výkladu M. 

Frýdové a Z. Bohuslavové, studentek UHK, mohli si 

také vyzkoušet pomůcky pro nevidomé. 

 

Celoškolní projektový den 

Po záţitkovém semináři následoval celoškolní 

projektový den. V listopadu si zástupci školního 

parlamentu vylosovali název jedné země našich 

zahraničních partnerů a následující období věnovali 

přípravě prezentace. Některé třídy pojaly prezentaci 

tradičně, některé originálním způsobem. Český 

Honza s rancem buchet na zádech objevoval krásy 

Portugalska, cestovní kancelář Světoběh nás pozvala 

do Slovinska, reklamním spotem byla zahájena 

prezentace Polska, prezentaci Řecka doplnil tanec 

v kostýmech. Dověděli jsme se spoustu zajímavostí i 

o Lotyšsku, Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. 

 

Další zajímavosti 

Dne 9. března absolvovali ţáci devátých tříd 

přednášku s Mgr. Urbanem o mineralogii, 17. března 

proběhlo další tvořeníčko druhé třídy, dne 22. března 

si všichni ţáci mohli v areálu školy prohlédnout 

obrněný transportér a vyslechnout informace o 

vojenské technice. 

Jiţ 14. karneval školní druţiny byl pro nejmladší 

ţáky i pro budoucí prvňáčky připraven na 23. březen. 

Tancování v maskách bylo doplněno různými 

soutěţemi, hrami a sportovním vystoupením. 

 

Videokonference 

Naše základní škola je společně s městem 

Borohrádek a PO Brontosauři zapojena do projektu 

Comenius Regio, partnerem je škola v polském 

Otorowu. Dne 24. března se uskutečnila společná 

česko – polská videokonference. Ţáci hovořili o 

oslavách Dne Země, o třídění odpadu, o společných 

aktivitách. V červnu přijedou polští ţáci na týden 

k nám. 

Projektové setkání devíti zemí v Borohrádku 

Závěrečný březnový týden byl ve znamení projektu 

Comenius – Partnerství škol (konkrétní název 

projektu je European Puzzle). Do Borohrádku 

dorazilo čtyřicet zástupců osmi evropských zemí, a to 

jak učitelé, tak ţáci. 

Jedním z hlavních bodů projektového setkání byla 

naše kaţdoroční pěvecká soutěţ Zlatý slavík. Jeho 

první část proběhla obvyklým způsobem. V kategorii 

1. – 3. třída zvítězila Eliška Zahajská, druhé místo 

obsadil Lukáš Černý a třetí místo patřilo Denise 

Vařekové. V kategorii 4. – 5. třída zvítězila Michaela 
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Zahajská, druhá příčka byla pro Anetu Sazimovou  

a třetí místo obsadil Jaroslav Bártl. 

Druhá část Zlatého slavíka byla naprosto netradiční.  

Nesoutěţili jsme, ale formou přehlídky se představili 

zástupci jednotlivých zemí. Největším potleskem 

byly odměněny maďarské učitelky se svými 

ţákyněmi a řecké učitelské duo zpívající o lásce. 

 
 

Kaţdé naše projektové setkání v účastnických zemích 

je zaměřeno na nějaké téma. Tématem 

borohrádeckého setkání byly školní tradice a průběh 

školního roku ve všech zemích projektu. Kaţdá škola 

připravila prezentaci a my jsme mohli v místním kině 

porovnávat nejen průběh školního roku, různé školní 

aktivity v mnoha zemích Evropy, ale i různou úroveň 

angličtiny. Prezentace poslouţily i jako dobrá 

inspirace.  

 

Zahraniční partneři se s chutí zúčastnili společné 

tvůrčí dílny, společného sportování, líbilo se jim také 

v místní mateřské škole. 

Našim hostům jsme ukázali krásy Prahy, navštívili  

jsme Litomyšl, Hradec Králové, Poděbrady, ZOO ve 

Dvoře Králové nad Labem, Adršpašské skály. Snaţili 

jsme se být dobrými hostiteli, procvičovali jsme 

angličtinu, němčinu, někdo i ruštinu. Dozvěděli jsme 

se mnoho zajímavostí a samozřejmě jsme si našli 

nové kamarády. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi 

za poskytnuté propagační předměty a příspěvek na 

občerstvení, panu ing. Vojnarovi za dárky pro naše 

partnery. A informace pro ty, kteří obdivovali stojan 

s vlajkami – autorem stojanu je pan Cablk. 

V současné době se připravujeme na závěrečné 

květnové setkání v Rumunsku, jehoţ tématem budou 

folklorní tance. 

Na stránkách školy www.zsboro.cz  si můţete 

prohlédnout fotografie ze všech těchto akcí a na 

stránkách školní televize http://skolnitv.wbs.cz  

můţete zhlédnout videa, nenechte si ujít reportáţ o 

projektovém setkání včetně dojmů našich 

zahraničních hostů. 

Poděkování  

Děkujeme panu Mimrovi, který věnoval naší škole 

svůj hudební nástroj. 

Iva Přibylová 

http://www.zsboro.cz/
http://skolnitv.wbs.cz/
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Církevní základní škola Borohrádek 

            Výstava miniatur v lahvích …..... 

Na konci února naši školu navštívil velmi zajímavý 

člověk. Jmenoval se pan Boris. Pochází z Arménie, 

ale uţ několik let ţije se svou manţelkou v ČR. 

Přivezl nám ukázat své vyřezané výrobky. Nemohli 

jsme odtrhnout oči od miniatur v lahvích, dřevěných 

hodin, mechanických hraček i nástěnných abstrakcí. 

Děti se zajímaly o postupy práce, jak co funguje nebo 

jak dlouho konkrétní věc tvořil. Vyslouţil si od nás 

veliký potlesk a poděkování za návštěvu. 

Masopust 

Pondělí před začátkem postní doby patřilo tradičně 

masopustnímu veselí. Tentokrát v maskách 

inspirovaných pohádkou Mrazík. Během 

„mrazíkovských“ písniček se nám představily snad 

úplně všechny postavy od Ivánka a Nastěnky aţ po 

prasátko. Po vyčerpávajícím tanci přišlo koblihové 

posilnění a na konec přišel samotný Mrazík ve 

filmové pohádce.  

Bruslení Choceň 

V pátek 11.března jsme vyuţili jednu z posledních 

moţností si jet zabruslit do Chocně na zimní stadion. 

Tentokrát jsme s sebou vzali i kamarády ze Ţďáru 

nad Orlicí. Kdo nechtěl jen tak bruslit, mohl hrát 

hokej, trénovat brzdění, jízdu pozadu či se trápit s 

otočkami a piruetami. V příjemném prostředí krytého 

stadionu jsme si to uţili a rozloučili se tak se zimními 

sporty. 

Barevný týden 21.-25.3.2011 

Stalo se jiţ tradicí, ţe první jarní týden oslavujeme 

veselými barvami. A tak nejen trávník před školou 

zářil jarními květinami, ale i ţáci s učiteli přišli do 

školy v jarních tónech ţluté, zelené, oranţové …... 

Velikonoční tvoření 

Velikonočnímu tvoření jsme tentokrát přiřadili středu 

20.4. těsně před velikonočními prázdninami. Na 

tradičním jarmarku byla spousta věcí k nakoupení. 

Od velikonočních kuřátek, zajíčků, vajíček aţ po 

přízdoby všeho druhu inspirovaných jarem. Na 

stanovištích si děti samy vytvořily nápadité výrobky, 

šikovné si upletly pomlázku nebo upekly velikonoční 

pečivo. Všichni si mohli prohlédnout výstavu prací 

ţáků našeho výtvarného krouţku.  

Děkujeme všem návštěvníkům a přejeme krásné a 

barevné jaro 2011. 

CZŠ Borohrádek 
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Mateřská škola 
 
 

Ve středu 30.března 2011 Mateřskou školu 

Borohrádek navštívili pedagogové a  studenti z 8 

zemí Evropské unie - účastníci projektu Comenius s 

paní ředitelkou  ZŠ TGM paní Ivou Přibylovou. Děti 

je přivítaly a předvedly pásmo anglických rytmů  a 

písniček včetně ukázky, jak se učíme cizímu jazyku 

hrou.Pedagogové a děti si  prohlédli budovu mateřské 

školy a ochutnali občerstvení , které pro ně  

připravily pracovnice mateřské školy. 

  

 
MŠ Borohrádek 

 

 

 

 

 

Kulturní rubrika 
 

ZÁMECKÉ KULTURNÍ LÉTO 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí, Komenského 1, Kostelec 

nad Orlicí, 517 24 

Nový zámek v Kostelci nad Orlicí, který procházel 

v posledních letech nákladnou rekonstrukcí, otevírá 

v letošním roce své prostory návštěvníkům a to po celou 

sezonu s nabídkou zajímavých výstav v rámci akce 

Zámecké kulturní léto. První výstava bude věnována 

fotografiím rychnovského rodáka Libora Špačka, který 

bude vystavovat spolu s  Petrou Doleţalovou, 

spoluautorkou projektu Escape to Nature. 

 

Výstavy 

Galerie Kinský 

30. dubna – 26. června 2011 

Útěky do světa ticha  - Fotografie  

Libor Špaček  (*1966  Rychnov nad Kněžnou) 

Petra Doležalová (*1976 Praha) 
Výstava bude zahrnovat společnou práci obou autorů z 

projektů Útěk na Mauricius a Útěk na Tahiti. Dále budou 

prezentovány fotografie Petry Doleţalové z první výstavy 

s názvem Doteky Severu, podmořské fotografie Libora 

Špačka z Filipín a jako bonus černobílé akty od obou 

autorů. 

(www.escapetonature.eu) 

Otevírací doba zámku:  

Květen, červen, září: So a ne, 9:00 – 17:00 hodin 

Červenec-srpen: denně kromě pondělí,  9:00 – 17:00 hodin 

 

Koncerty 

Zrcadlový sál  
Předprodej vstupenek zajišťuje RTIC o.p.s. -  

www.rtic.kostelecno.cz, tel.:  494 337 261,  

e-mail: rtic@kostelecno.cz 

 sobota 7. května 2011 v 17:00 hodin  
Koncert muţského pěveckého sboru Zanglust z 

nizozemského Linschotenu a pěveckého sboru Carmina 

Rychnov nad Kněţnou. 

 pátek  13. května 2011 v  19:30 hodin. 
Koncert skupiny Blue Effect unplugged.  

 

Regionální turistické informační centrum  

Kostelec nad Orlicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=349993698&to=http%3a%2f%2fwww%2eescapetonature%2eeu
http://www.rtic.kostelecno.cz/
mailto:rtic@kostelecno.cz
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Městské kino 
 

pátek 6.5.2011 od 17.oo hodin 

NA VLÁSKU 

Kdyţ se nejhledanější a nejfešnější bandita království 

Flynn ukryje v tajemné věţi, skončí jako rukojmí 

Lociky, krásné a nezkrotné dospívající dívky, která je 

zavřena ve věţi a je majitelkou dvaceti metrů 

dlouhých magických zlatých vlasů. Flynnova 

zvědavá věznitelka, která touţí po tom dostat se ven 

z věţe, se s krásným zlodějem domluví a vydají se 

spolu na dobrodruţnou pouť ….. 

V českém znění: H.Vodráčková, V.Kotek, O.Izdný, 

I.Korolová a další 

Animovaný, 100 minut, čs.dabing, přístupný, vstupné 

40 Kč 

 

pátek 13.5.2011 od 19.3o hodin 

127 HODIN 

Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu. 

Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý Aron 

Ralson vydal do Utahu, aby zde strávil víkend 

lezením po odlehlých skalách národního parku 

Canyonlands. O šest dnů později se znenadání  

zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a 

chudší o pravou ruku. 

Hrají: J.Franco, K.Mara, A.Tamblyn, T.Williams 

Drama, 93 minut, čs.titulky, DP od 12 let, vstupné 40 

Kč 

 

pátek 20.5.2011 od 19.3o hodin 

NEVINNOST 

Lásky se nikdy nezbavíš. 

Cesta k vrcholu na absolutní dno můţe být velmi 

rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste 

dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. 

Uznávaný lékař, milovaný otec a manţel čelí 

obvinění z velmi těţkého zločinu. Zde dne na den 

vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici. 

Hrají: O.Vetchý, A.Geislerová, L.Munzar, H.Čermák, 

Z.Morávková a další 

Drama, 102 minut, přístupný, vstupné 40 Kč 

 

 

pátek 27.5.2011 od 19.3o hodin 

ODCHÁZENÍ 

Bývalý prezident a dramatik Václav Havel debutuje 

jako reţisér filmovou verzí své celosvětové úspěšné 

hry Odcházení. Příběh filmu se odehrává ve 

zlomovém okamţiku ţivota Dr. Viléma Riegera, 

který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu 

však v nedávné době přišel a ačkoliv se snaţí nedat 

nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. 

Hrají: J.Abrhám, D.Havlová Veškrnová, E.Holubová, 

V.Chramostová, O.Kaiser a další 

Komedie, 94 minut, přístupný, vstupné 40 Kč 

 

/Změna programu v programu vyhrazena/  

/MěÚ/ 

 

 
 
 

      S T A V E B N I N Y “U nádraží” 
 

otevřeli jsme pro stavebníky i firmy prodejnu      

stavebnin v obci B o r o h r á d e k 

 

Nabízíme: 

 

Stavební materiály-sleva pro nové zákazníky 10% 

a získání dalších slev pro další odběry 

 

Dopravu- sleva 5-10%,  ZDARMA ucelené zakázky 

a závozy ze skladu výrobců 

 

Kalkulace - rozpočtové práce ZDARMA 

 

Poradenství a konzultace na stavbách ZDARMA 

 

Slevy Vám poskytneme na základě VAŠÍ 

NÁVŠTĚVY,  

nepotřebujete nic víc neţ jen přijít k nám… 

 

Otevřeno :Po-Pá 7:00-17:00 hod.  

                       SO 7:00-12:00 hod. 

 

Mimo uvedenou provozní dobu 

Vám materiál vydáme po tel. domluvě 

 

Na Vaší návštěvu se těší kolektiv stavebnin 

 

Stavebniny U Nádraţí  

Nádraţní 35  

 

Mobil :602 326 117 

Email: fischiva@atlas.cz 
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Ze sportovních oddílů 

 

TJ Lokomotiva Borohrádek 

OLŠINA CUP Týniště nad Orlicí 3.4.2011 

V sobotu 3. dubna 2011  se uskutečnil  na  hřišti 

s umělou trávou v Týništi nad Orlicí 1. ročník turnaje 

OLŠINA CUP pro fotbalové hráče elévů (ročník 

2000 a mladší). Na turnaj jsme odjeli s devíti hráči 

včetně Matěje Nyče z přípravky.    Turnaje v Olšině  

se  kromě domácích borců dále zúčastnily týmy 

Častolovic,  Albrechtic nad Orlicí a Opočna. Muţstva 

hrála mezi sebou  systémem kaţdý s kaţdým 2 x 10 

 minut. Hned v prvním utkání jsme narazili na  

favorita turnaje Opočno, které spolu s Týništěm hraje 

krajskou soutěţ. Úvodní utkání jsme zvládli skvěle a 

Opočno dvěma brankami Pavla Chudoby porazili  

2:0. Po povinném vítězství nad Albrechticemi  2:0 

(branky Pavel Chudoba, Filip Pelc) nás čekalo silné 

Týniště. Hned v úvodu nás podrţel skvělými zákroky 

brankář Martin Janeček. Po bojovném výkonu a 

brankách Filipa Pelce, Pavla Chudoby a Tomáše 

Václavka z penalty jsme domácí tým porazili 3:0 a 

stal se z nás nečekaně  favorit na vítěze celého 

turnaje. K tomu bylo zapotřebí v posledním utkání 

neprohrát se stále lepšícími se  Častolovicemi. Kluci 

však zahráli výborně a nad Častolovicemi zvítězili 

rovněţ 3:0 (branky Pavel Chudoba, Filip Pelc a 

Tomáš Moravec). Po březnovém vítězství na 

halovém turnaji v Česticích  jsme opět  s plným 

počtem  bodů  uspěli  i v Týništi nad Orlicí.  Při 

slavnostním vyhlášení tak mohl náš  kapitán Filip 

Pelc  převzít od pořadatelů pohár pro celkového 

vítěze turnaje . Druhé skončilo Opočno a třetí 

Častolovice  Nejlepším střelcem turnaje byl stejně 

jako v Česticích  vyhlášen náš  Pavel Chudoba, 

který soupeřům nastřílel  celkem pět  branek.  K tomu 

je třeba vyzdvihnout, ţe  naše muţstvo jako jediné ze 

všech druţstev nedostalo za celý turnaj ani jednu 

branku.  

Slíbenou sladkou odměnu za první místo v turnaji 

věnoval Pavel Zaujec  v Čestické hospodě  těmto  

hráčům:  Martin Janeček, Tomáš Moravec, Matěj 

Nyč, Tomáš Václavek,  Filip Pelc, Kuba Sedlák, 

Pavel Chudoba, Štěpán Kapucián a Mirek Červený.  

Josef Moravec, Tomáš Jedlička 

Halový turnaj v Česticích 12.3.2011 

V rámci zimní  přípravy jsme se  dne 12.3.2011  s 

naším  muţstvem  elévů  zúčastnili tradičního 

halového turnaje  v Česticích, kde jsme obhajovali 

loňské prvenství.   Turnaje se dále zúčastnily týmy 

Častolovic,  Albrechtic nad Orlicí a Týniště nad 

Orlicí, které hraje krajskou soutěţ.  Muţstva hrála 

mezi sebou  systémem kaţdý s kaţdým 1 x 20  minut. 

V prvním zápase jsme překvapivě hladce porazili 

Týniště nad Orlicí   4:0, kdyţ  naše branky vstřelili  

Pavel Chudoba, Tomáš Václavek, Filip Pelc a Dan 

Sedlák. V druhém zápase jsme přehráli Albrechtice 

nad Orlicí 4:2, kterým  Pavel Chudoba nastřílel tři 

branky a jednou se trefil Štěpán Kapucián. Třetí 

zápas s Častolovicemi byl s ohledem na další 

vzájemné zápasy ostatních muţstev vlastně 

finálovým utkáním. Kluci neponechali nic náhodě  

a brankami Štěpána Kapuciána, Pavla Chudoby  

a Mirka Červeného porazili soupeře  3:0. Tímto 

vítězstvím jsme  potvrdili suverénní prvenství  

v turnaji  a při slavnostním vyhlášení tak mohl náš  

kapitán Filip Pelc  převzít medaile pro vítěze.   

Nejlepším střelcem turnaje byl pak vyhlášen náš hráč 

Pavel Chudoba, který soupeřům nastřílel  celkem 

šest  branek. Prvenství v čestickém  turnaji 

vybojovali   tito hráči: Martin Janeček, Tomáš 

Moravec, Jaroslav Bártl, Tomáš Václavek,  Filip 

Pelc, Dan Sedlák, Pavel Chudoba, Štěpán Kapucián  

a Mirek Červený.   

Děkuji všem klukům  za výborný   výkon  

a reprezentaci TJ Lokomotiva  Borohrádek.   

Věřím, že na tento úspěch navážeme v utkáních  

blížící se jarní sezóny.  

                        Josef Moravec,  Tomáš Jedlička 
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                                                                                  Historie

Čtení z kroniky 1917 – 1945

O MUDr. Čeňku Šenkovi 

V neděli 25.září 1927 o 8. hodině ranní zemřel náhle ve věku 54 let místní obvodní lékař a člen městské rady 

MUDr. Čeněk Šenk. O němţ moţno s upřímností říci, ţe většinu svého ţivota věnoval pro blaho veřejnosti a téţ 

pro zvelebení a rozkvět místní obce. Jako znamenitý lékař – porodník - -byl znám po celém kraji.  Dr. Šenk byl 

také náboţensky zaloţen. Chodil denně na ranní mši svatou, kterou nikdy bez váţných příčin nevynechal. Ze všech 

spolků, jichţ byl členem, měl  nejraději  místní ochotnický spolek „Klicpera“, kde velice rád přiloţil ruku k dílu. 

Byl dobrým reţisérem a nebylo divadla, kde by pan doktor nepomáhal. I menší úlohu zahrál. Po církevních 

obřadech doprovodili jsme jej na místní nádraţí, odkud byly tělesné pozůstatky zemřelého převezeny do Kuklen a 

uloţeny do rodinné hrobky k věčnému odpočinku. 
 

O divadelním spolku Klicpera 

1920 V předvečer 70. narozenin prezidenta T.G. Masaryka dne 6. března  uspořádal spolek divadelních ochotníků 

„Klicpera“ slavnostní představení . 

1921 Na oslavu třetího výročí naší 

samostatnosti sehráli div. ochotníci 

„Klicpera“ v Borohrádku divadelní 

představení s příslušným proslovem 

k obecenstvu. Domy byly ozdobeny 

jako vţdy prapory ve státních 

barvách. 

1926 V neděli 18. července sehrál 

ochotnický spolek „Klicpera“ 

v přírodě „Na Klučích“ divadelní 

hru „Probuzenci“ za účasti asi 100 

účinkujících, která měla všestranný 

úspěch. 

1933 V tomto roce se dobře 

rozvinula činnost místního 

ochotnického divadelního spolku 

„Klicpera“. Bylo sehráno 6 zdařilých divadelních představení. Většímu zájmu se bohuţel těšily operety neţ 

činohry. 

1936 V tomto roce byl na zahradě 

farního úřadu postaven Lidový dům 

(pozn. red. dnešní kino) na náklad 

faráře Františka Vacka. Postavení 

této budovy znamenalo zvýšení 

aktivity lidové strany po stránce 

tělovýchovné a kulturní především. 

Vzniká divadelní odbor lidové 

strany, a tak obec má nyní dva 

divadelní soubory. Poněvadţ 

dobrých herců je v tak malé obci 

málo, znamená jejich rozdělení na 

dva soubory pokles v kvalitě 

divadelní činnosti, i kdyţ počet 

představení vzrostl. Kulturní ţivot 
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se projevuje hlavně činností obou divadelních souborů. V jejich repertoárech bohuţel převládají operetní hry, které 

se v poslední době vyrojily nejprve v praţských divadlech a odtud se rychle šířily na venkov. Jsou to hry slabé 

úrovně literární i hudební. Těší se však velké oblibě obecenstva. Ochotnický krouţek „Klicpera“ se zúčastňuje 

kaţdoročně okresní soutěţe, v níţ se zpravidla umísťuje čestně. V letošním roce sehrál v soutěţi Jiráskovo drama 

Otec. Vstupné do divadla se pohybuje od 3 Kč do 6 Kč. Páteří divadelní činnosti jsou pí Vlasta Seidlová, Rudolf. 

Jedlička – holič, Josef Jindra, bratři Václav a Břetislav Sedlákové. 

Vedle obou divadelních souborů vyvíjí i v tomto roce dobrou činnost i hudební spolek Lyra, který za vedení 

Vladimíra Jehličky a Josefa Kaplana uspořádal dva koncerty.                      /RED/ 

 

 
Z redakce zpravodaje: 

 úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 

12.30 do 17.00 hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303. 

 Email redakce:  kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz. 

 Inzerci firemní i soukromou je moţno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602, 

 e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských 

organizací a sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně. 

 Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková. 

 Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez 

cenzurního zásahu, odmítá však články uráţlivé a vulgární. 

 Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo 

krácení textu. 

 Foto na titulní straně archív MÚ. 

 Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ. 

 Uzávěrka příštího čísla 15.6.2011.

 
Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek. 

Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928. 

Redakční uzávěrka tohoto čísla: 2.5.2011 

VZPOMÍNKA 

Dne 25.února uplynuly již čtyři roky, od 

KOSMETICKÝ SALON OLGA Fedrselová 

Albrechtice nad Orlicí - u nákupního střediska 

mobil 728 513 002,více info na www.kosmetikaolga.cz 

* kvalitní kosmetické ošetření přírodní kosmetikou * hloubkové čištění * 

kosmetická masáţ *ošetření akné ozonizérem * ţehlička na vrásky * 

barvení řas, obočí *depilace teplým voskem * 

* svatební, slavnostní líčení * Japonská manikůra P-shine * prodej kosmetiky * 

dárkové poukázky na kosmetické ošetření * poradenství, konzultace zdarma * 

 

!!!!! Ošetření nejmodernějšími lékařskými přístroji !!!! 

Ošetření lékařským přístrojem – IPL Anthélia : účinný jiţ po 1. ošetření ! 

* TRVALÁ DEPILACE VŠECH CHLOUPKŮ i na těle * 

* ODSTRANĚNÍ PIGMENTOVÝCH SKVRN, TMAVÝCH KRUHŮ pod očima * 

* OMLAZENÍ PLETI * 

* ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH ŢILEK * 

LIPOSUKCE BEZ SKALPELU lékařským přístrojem – TRVALÉ ÚČINKY ! 

* TVAROVÁNÍ TĚLA, ODSTRANĚNÍ DVOJITÉ BRADY * 

* REDUKCE OBVODU PASU, STEHEN * LIFTING OBLIČEJE * 

* REDUKCE TUKU V OBLASTI BŘICHA PO TĚHOTENSTVÍ + VYPÍNÁNÍ 

POKOŢKY * 

* viditelné výsledky jiţ od prvního ošetření * naprosto bezbolestné * 

!!! redukce obvodu pasu aţ o 9cm * redukce stehen aţ o 7cm !!! 

 

mailto:kultura@mestoborohradek.cz
mailto:stavebni@mestoborohradek.cz
mailto:kultura@mestoborohradek.cz
http://www.kosmetikaolga.cz/

