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číslo 3
2011

květen – červen 2012

Město Borohrádek
srdečně zve na

v sobotu 26. května 2012
na fotbalovém hřišti

TJ Lokomotiva Borohrádek

Program:
7.oo hodin
Rybářské závody na písníku Zámlýní

9.3o hodin
Zahájení Dětského dne
- dětské zábavné atrakce

- bohatý program pro děti
13.30 hodin
Zahájení Májového odpoledne
- koncert dechového orchestru

- koncertní vystoupení Petry Janů
- dixilend Black Buřiňos
- Josef Náhlovský
- k tanci kapela „Bylo nás 5“
- další doprovodný program

Uvnitř čísla najdete: str. 2-3 Z jednání rady a zastupitelstva, str. 4 Rozpočet města, str. 5 Zubní pohotovost, víte, že .., str. 6 Pozvánka
„Den historie“, knižní novinky, str. 7-9 Informace o cestovních dokladech, str. 9-13 Otázky a odpovědi k sociální reformě, str. 14-17
Zprávičky ze škol, str. 18 Kulturní rubrika, str. 19-21 Ze sportovních oddílů, str. 22 Terénní triathlon, str. 23 Historie.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 20.2.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Součinnost s pořádáním závodu v triatlonu, včetně
poskytnutí propagačních materiálů a finančního
příspěvku na úhradu cen pro účastníky závodu.
*Poskytnutí příspěvku ve výši 2 000 Kč na speciální
přepravu společnosti AUDIS BUS s.r.o. Rychnov n.K.
*Souhlas s udělením licence linkové osobní dopravy (J.
Krč, Chrudim).
*Veřejnoprávní smlouvu – docházka dětí ze Zdelova do
MŠ Borohrádek.
*Žádost ředitelky základní školy TGM o schválení výše
odpisů v ZŠ TGM.
*Smlouvu o dílo č. 12/12 na zajištění funkční
způsobilosti měrných bodů lokálního výstražného
systému.
Bere na vědomí:
*Termín zápisu do Mateřské školy Borohrádek.
*Návrh rozpočtu města na rok 2012.
*Informaci o schválení vyvěšení záměru hledat
strategického partnera pro společnost ODEKO, s.r.o.
Týniště n.Orlicí.
*Dosavadní nabídky pro realizaci změny dodavatele
elektrické energie pro město.
*Koncepci velitele JSDH Borohrádek pro rok 2012.
Zamítá
*Nabídku auditu.
Výtah z usnesení rady ze dne 5.3.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Pokračování projektu opravy ohradní zdi areálu
kostela Nejsvětější Trojice v Šachově a jeho realizaci
po uzavření dohody o realizaci projektu se SZIF.
*Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s., o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN do
pozemků p.č. 881/10, 951/2 a 956/2 v k.ú. Borohrádek,
které jsou ve vlastnictví města.
*Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN do
pozemku p.č.st. 137 v k.ú. Borohrádek, který je ve
vlastnictví města.
*Žádost o zřízení veřejného osvětlení u RD manželů
Václavkových.
*Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu Dataprojektor s mechanikou
pohybu a příslušenstvím do budovy kina.

*Smlouvu s firmou AV MEDIA, a.s. na zakázku:
Dataprojektor s mechanikou pohybu a příslušenstvím
do budovy kina.
*Žádost o umístění rodinného domu na pozemku p.č.
461/6.
*Žádost ředitelky MŠ o převedení výsledku
hospodaření ve výši 120.612 Kč, do fondu odměn
částku 2.400 Kč a zbývající částku 118.212 Kč do
fondu rezerv a zdůrazňuje nutnost využít peníze na
vnitřní stavební úpravy - malování, oprava WC a
dovybavení tříd nábytkem.
*Záměr pronájmu části pozemku p.č. 229/8 v k.ú.
Borohrádek.
*Mandátní smlouvu mezi městem a Ing. K. Honzíkem
(bezbariérový chodník).
Výtah z usnesení rady ze dne 26.3.2012
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloženém znění.
*Zahájení úkonů vedoucích ke změně dopravního
značení místní komunikace na Zámlýní, kde RM
doporučuje snížení rychlosti na 30 km/hod.
*Navržený rozsah stavebního zásahu do chodníku v šíři
50-70 cm pro realizaci vodorovné izolace obvodové
zdí rod. domu čp. 270 v Havlíčkově a Dvořákově ulici.
*Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Borohrádek p.č.
642/10, 523/1, 523/5, 523/12, 523/13, 523/15.
*Zadání výzvy k podání nabídek na opravu hřbitovní
zdi areálu kostela Nejsvětější Trojice v Šachově.
*Návrh na vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na lokalitu Za Statkem.
*Rozpočtová opatření č. 1, 2.
*Plán činností pro rok 2012 v lesním majetku města
Borohrádek.
*Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ TGM
za rok 2011.
*Znění smlouvy s občanským sdružením Občanského
sdružení Rychnov nad Kněžnou.
*Znění smlouvy o dopravní obslužnosti s KÚ KHK.
*Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Borohrádek, p.č.
185/2.
*Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Borohrádek, část p.č.
956/1.
Bere na vědomí
*Koncepční záměr reformy systému financování
regionálního školství a její možný dopad na rozpočet
města.
*Informace k nabídce
na rekonstrukci veřejného
osvětlení.
*Informaci o rozdílném stavebním stavu koupelen v čp.
562, ulice Kout.
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Zamítá
*Žádost o prodej části pozemku v k.ú. Borohrádek, p.č.
480/9.
Nesouhlasí
*S žádostí o snížení výškové úrovně chodníku
v Havlíčkově ulici podél domu čp. 270.
Zastupitelstvo města Borohrádek
dne 14.3.2012
Bere na vědomí:
*Informaci o vydání stavebního povolení a podání
žádosti o dotaci na výstavbu chodníku v lokalitě
Zámlýní.
*Informaci o oznámení prodat majoritní podíl
společnosti ODEKO s.r.o., strategickému partnerovi.
Schvaluje:
*Program zasedání v předloženém znění.
*Návrhovou komisi ve složení:
Ing. M. Vojnar, JUDr. J. Moravec, H. Adamcová.
*Vyhlášení veřejné výzvy za účelem výběru dodavatele
na dodávky el. energií, včetně uzavření budoucí
smlouvy v rámci společné objednávky obcí sdružených
v DSO PO.
*Uzavření smlouvy mezi městem Borohrádek a
Obchodní společností GAPA GROUP, a.s. o poskytnutí
finančního daru z odvodu části výtěžku na veřejně
prospěšný účel.
*Ukončení přípravných prací a odložení realizace
projektu s názvem: „Cyklostezka ul. Zámlýní –
Bozetice – město Borohrádek,“ včetně vrácení dotace
v částce 1.5 mil. Kč, přijaté na základě uzavřené
smlouvy č. 11RRD7A-0012 ze dne 15.12.2011 od
Královéhradeckého kraje.
*Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené ministerstvem
financí.
*ZM ověřuje návrh úpravy územního plánu města
Borohrádek podle §54 odst. 2) zákona 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) a neshledává
žádný rozpor s politikou územního rozvoje, se
stanovisky dotčených orgánů ani se stanoviskem
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
*ZM souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání
zpracovaným v souladu s § 53 odst. 1) stavebního
zákona.
*ZM vydává v souladu s § 43 odst. 4) a § 54 odst. 2
stavebního zákona a v souladu s § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Úpravu územního
plánu města Borohrádek, vypracovanou Urbanistickým
ateliérem Brno, spol. s.r.o.
*ZM prohlašuje ohradní zeď (na pozemku p.č.137
v k.ú. Šachov u Borohrádku) areálu kostela Nejsvětější
trojice v Šachově za kulturní dědictví venkova.
*ZM souhlasí s restaurátorským záměrem zpracovaným
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ing. Václavem Hynkem, aut. inženýrem.
Rozpočet města Borohrádek pro rok 2012 jako
přebytkový ve výši příjmů: 25.989.700 Kč a výdajů:
25.472.700 Kč. Přebytek je určen ke splacení jistin
úvěrů.
*Veřejnoprávní smlouvu o zajištění podmínek
vzdělávání dětí v Mateřské škole Borohrádek pro obec
Zdelov.
*Text výzvy k podání nabídky na akci: Bezbariérový
chodník v ulici Zámlýní ve městě Borohrádek podél
komunikace I/36.
*Záměr prodeje pozemků p.č. 268/8 /ost. plocha 20m2)
a p.č. 298(ost. plocha o výměře 10m2) v k.ú. Šachov u
Borohrádku za cenu stanovenou dle směrnice č.6.. Do
kupní ceny budou zahrnuty náklady spojené
s oddělením pozemku, sepsáním kupní smlouvy a
vkladem do KN.
Ukládá:
*Radě města projednat a vyřešit požadavek na změnu
dopravního značení v lokalitě Zámlýní dle předložené
žádosti.
Město Borohrádek
společně s firmou ODEKO s.r. Týniště nad Orlicí
organizuje v sobotu 19. května 2012

sběr drobného chemického odpadu
tj. baterie všeho durhu včetně autobaterií, oleje,
plechovky od barev, zářivky a výbojky, kyseliny a
zásady, barvy, ředidla, hadry na čištění, teploměry,
kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla,
kovové nádoby se zbytky škodlivin, monočlánky.
Sběr bude prováděn na těchto stanovištích:
Havlíčkova u sokolovny
09.00-09.15
Náměstí
09.20-09.30
Nádražní ulice – Církevní zákl.škola 09.35-09.45
Bezejmnenná ulice- křiž.s ulicí J.z Pod. 09.50-10.05
Nerudova ul. – prostranství pod kinem 10.10-10.25
Ulice Partyzána Petra za ŽPSV
10.30-10.40
Zámlýní – u mlýna
10.45-10.55
Šachov u rybníčku
11.15-11.20
Současně se sběrem drobného chemického odpadu
bude proveden sběr starých televizorů, rozhlasových
přijímačů, počítačů, lednic, bojlerů a ostatních
drobných elektrospotřebičů.
K bezplatnému zpětnému odběru musí být tyto
spotřebiče kompletní !!!
Veškeré odpady je nutné předávat osobně !!!
Informace poskytnou pracovníci Města Borohrádek na
tel.č. 494 381 602
Sběr a zneškodnění zajišťuje ODEKO, s.r.o. Týniště
nad Orlicí, tel.č. 494 371
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Rozpočet města
schválený 14. 3. 2012
zastupitelstvem města

ROZPOČET 2012
Příjmy
Daň z příjmu fyzických osob ze
závislé činnosti
Daň z příjmu fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyzických osob z
kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob
obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek odnětí pz. - funkce lesa
Poplatek - TKO
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Přijatá dotace ze SR - od KÚ
Přijaté transfery od obcí
Les
Nájem za kanalizaci
Nájem nebytových prostor
církevní škola
Kino
Knihovna
Kultura
Zdravotnictví
Byty
Byty prodej čp. 554
Hřbitov
Místní hospodářství
Prodej popelnic
Příspěvky za tříděný odpad
Úroky
Příjem vratky finanční výpomoci
ZŠ

v tisících Kč

1111 3 200,00
1112

1113
260,00
1121 2 800,00
1122
660,00
1211 7 500,00
1332
6,00
1335
3,00
1337 1 020,00
1341
50,00
1343
8,00
1361
160,00
1511 3 000,00
4112 1 220,60
4121
2,50
1031
80,00
2321
2 205,60
3113
3313
3314
3392
3519
3612
3612
3632
3639
3722
3725
6310

66,00
31,00
6,00
47,00
190,00
1 400,00
750,00
60,00
590,00
10,00
140,00
24,00
2451

Celkem příjmy

ROZPOČET 2012
Výdaje
Útulky pro psy
Les
Myslivci
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250,00

250,00

25 989,70

EUROREGION Glacensis
členský příspěvek

Dopravní obslužnost
Rezerva
Protipovodňová opatření
Dotace Euroglacensiss
MAS členský příspěvek
Vratka dotace cyklostezka Zámlýní

v tisících Kč

1014
1031
1032

Ostatní komunikace (chodníky atd)
Kanalizace
Rybář příspěvek
Zarybnění
Příspěvek MŠ
Mateřská škola-úpravy
MŠ - splátka úroku z úvěru
Základní škola příspěvek
ZŠ-úpravy
ZŠ- splátka úroků z úvěrů
Církevní škola - běžná údržba
Speciální školy-osobní asistence
Kino
Knihovna
Kronika
Zpravodaj
Kultura
SPOZ
Příspěvek Osadní výbor Šachov
Sportoviště hřiště Šachov
TJ Lokomotiva
TJ Sokol Česká asociace TJ Lokomotiva
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plán
Místní hospodářství
Sběr nebezpečných odpadů
Sběr komunálních odpadů
Využívání a zneškod. odpadu
Veřejná zeleň
Klub důchodců na činnost
Klub důchodců režie
Ostraha
Hasiči - provoz + ochranné pomůcky
Zastupitelé
Správa
Služby peněž. ústavu poplatky z účtů
Pojištění majetku
Platby daní a poplatků
Příspěvek DSO Albrechtice

18,00
40,00
20,00

Celkem výdaje
Splátka úvěru MŠ a ZŠ

2219
2321
2349
2349
3111
3111
3111
3113
3113
3113
3113
3114
3313
3314
3319
3349
3392
3399
3399
3412
3419
3419
3419
3519
3612
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3725
3745
4359
4359
5399
5512
6112
6171

100,00
2000,00
30,00
55,00
600,00
60,00
72,00
1400,00
0,00
230,00
50,00
12,00
280,00
90,00
15,00
20,00
440,00
200,00
36,00
50,00
190,00
175,00
30,00
20,00
700,00
200,00
200,00
200,00
4800,00
60,00
1500,00
290,00
190,00
45,00
77,00
116,00
440,00
1410,00
4800,00

6310
6320
6399
6409

27,00
102,00
660,00
37,50

6171
2221
6409
2341
3319
6171
6402

8,61
25,87
449,12
100,00
1300,00
1,00
1500,00
25 472,10
2016,00
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Informační servis městského úřadu

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
19.05. MUDr. Štulík Richard
20.05. MUDr. Havlová Marie
26.05. MUDr. Ptačovská Eva
27.05. MUDr. Kašparová Dagmar
02.06. MUDr. Ježková Marie
03.06. MUDr. Kačerová Veronika
09.06 MUDr. Kašková Kateřina
10.06. MUDr. Hrbáčová Eva
16.06. MUDr. Kašparová Helena
17.06. MUDr. Loukota Jan
23.06. MUDr. Malátková Ludmila
24.06. MUDr. Nentvichová Eva
30.06. MUDr. Plšková Ivona
01.07. MUDr. Veselská Renata
05.07. MUDr. Pokorná Jaroslava
06.07. MUDr. Pokorná Věra
07.07. MUDr. Přibylová Marta
08.07. MUDr. Hlavsová Lenka
14.07. MUDr. Seidlová Zdenka
15.07. MUDr. Skřičková Zdena
21.07. MUDr. Stejskalová Věra
22.07. MUDr. Sudová Simona
28.07. MUDr. Valešová Pavla
29.07. MUDr. Šmídová Alena

adresa ordinace
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Voříškova 169, Vamberk
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.O.
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika, Rychnov nad Kněžnou
ZS, Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
poliklinika Pulická 99, Dobruška
poliklinika Pulická 99, Dobruška

telefon
494 515 693
494 539 225
494 321 740
602 514 715
494 321 511
494 622 114
494 596 174
494 532 330
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 371 781
494 515 697
494 667 528
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 123
494 622 550

Víte že ……


Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů za rok 2012 je splatný k 31.5.2012.



Místní poplatek ze psa je splatný k 30.6.2012.



Provoz velkoobjemového kontejneru u „Kovošrotu“ lze od 28. dubna 2012 využívat každou
sobotu v čase od 8.oo do 12.oo hodin. Dostavte se vždy s evidenční kartou.
Žádáme o respektování provozních hodin, aby odpad mohl být uložen do kontejneru a nemusel
být odkládán před plocení a do jeho blízkého okolí. Pro likvidaci větví a čisté dřevní hmoty je
vyčleněno místo, kde je tento materiál soustřeďován a následně štěpkován. Toto úložiště se
nachází vpravo za budovou borohrádeckých hasičů, v sousedství firmy SECA s.r.o.

22.07. MUDr. Sudová Simona
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poliklinika,Mírové nám.88, Týniště n.Orlicí

494 371 031
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vztahovalo k Velikonocím. Každé město mělo svoji
velikonoční výzdobu, představilo velikonoční zvyklosti
a proběhla ochutnávka tradičních velikonočních
pokrmů.
Pozvánka
Projekt: Společné dějiny a tradice – to je naše koalice!,
reg. č. PL.3.22/3.2.00/11.02582
„Den historie“.
Den historie bude dvoudenní akce za přítomnosti
polských přátel z Ciepolwod. Uskuteční se městském
kině v Borohrádku 2. a 3. června 2012. Podrobný
časový rozvrh bude ještě upřesněn.
Hlavním tématem bude historie obou spřátelených obcí.
Brožuru vydanou k této příležitosti o historii
Borohrádku a Cieplowod v českém a polském jazyce
představí její autor pan Josef Lukášek. Jeho přednáška
o historii bude doprovázena promítáním historických
fotografií a dokumentů na nově zakoupené projekční a
zvukové technice.
V prostorách kina bude otevřena stálá výstava
fotografií z historie Borohrádku a Cieplowod.
Po celé odpoledne bude zajištěno občerstvení, vystoupí
zde amatérská hudební skupina z Polska a Čech.
V neděli 3.června jsou naši hosté pozváni na mši do
kostela sv. Archanděla Michaela a na prohlídku
Borohrádku.

Kulturní, sportovní, či společenská česko-polská
setkání v rámci nejen tohoto projektu napomáhají k

Tento projekt je spolufinancován
z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Život v Borohrádku společně s Cieplowody
reg. č. CZ.3.22/3.302/11.02429
V rámci tohoto projektu bylo financováno několik
kulturních a sportovních akcí.
Hudební festival „Borohrátky“se odehrál na konci léta
2011 za účasti mnoha kapel.
Týdenní letní soustředění fotbalových družstev dětí
proběhlo v Krkonoších, v hotelu Přední Labská. Děti
měly možnost navštívit lanový park, bobovou dráhu,
pokořit vrchol Sněžky.
Soutěž ve zpěvu Zlatý slavík se uskutečnila 28.3.2012
v základní škole TGM. Zakoupená zvuková technika,
bude i nadále sloužit při akcích ve škole.
Během projetu probíhala vzájemná setkání dětí a
učitelů. Možnost navštívit Cieplowody měli i
zaměstnanci úřadu.
Poslední akcí projektu bylo setkání v kulturním centru
v Cieplowodech dne 15.4.2012. Tématicky se
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vzájemnému poznání tradic, rozvoji přátelství a
porozumění mezi národy sousedního regionu.
MěÚ

Knihovna
KNIŽNÍ NOVINKY – duben 2012
Dospělí:
Hartink A.E. - Encyklopedie historických zbraní
Jirásek V. - Kapesní atlas léčivých rostlin
Rees J. - Láska, čest a prachy
Hattemer-Higgins, - I. Minulost minulostí
Birkner-Mahler F. - Vytoužený ráj
McCullough C. - Vražedná hra
Soukupová P. - Marta v roce vetřelce
Šmíd Z. - O pokroku od boku, aneb, jak se
zdokonalujeme
Nesvadbová B. - Borůvky: muži jsou skvělý doplněk
Termerová L. - Duše v labyrintu

Zpravodaj 3/2012

Francome J. - Bezpečná sázka
Bruen K. - Dramatik
Pro děti:
Beaumont E. - Les
Zapletal M. - Výpravy za dobrodružstvím
Brumovská A. Příběhy od Pavoučího kamene
Kubátová M. Pohádky lesního pacholíčka
Disney W. Bambi
Bryantová B. Dívky v sedlech-vánoční překvapení
Wilsonová J. Sama doma
Burdová M. Křišťály moci - Minotaurus
Výpůjční doba květen – červen 2012
07.05.
14.05.
21.05.
26.05 (SO)
28.05.

15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.00 hodin
15.30 – 18.30 hodin

04.06.
11.06.
18.06.
25.06
30.06(SO)

15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.30 hodin
15.30 – 18.00 hodin

Hana Sedláková

INFORMACE O CESTOVNÍCH
DOKLADECH
CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI 0-15 LET

ZÁPISY DĚTÍ V CESTOVNÍCH PASECH
RODIČŮ POZBÝVAJÍ PLATNOSTI
DNEM 26. ČERVNA 2012 !!!
V PŘÍPADĚ VYCESTOVÁNÍ MUSÍ MÍT
OD 27. ČERVNA 2012
OBČAN VE VĚKU 0-15 LET
SVŮJ CESTOVNÍ DOKLAD !!!
Ukončení zápisu dětí do cestovních pasů dle zákona č.
197/2010, kterým se mění zákon č. 329/199 Sb., o
cestovních dokladech
Čl. II – přechodná ustanovení
Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho
rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po
uvedeném datu tento občana překročit hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června
2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče,
který byl proveden přede dnem 1. července 2011,
pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje
českým občanům, aby si před cestou ověřili u
zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se
podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.
http://www.mzv.cz/jnp/ - kontakty na zastupitelské
úřady jsou zveřejněny na internetových stránkách MZV
/Státy a území/.
Ministerstvo vnitra ČR doporučuje, aby občan ČR
mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl
vybaven svým vlastním cestovním dokladem (pasem), i
když je zapsán v občanském průkazu svého rodiče.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro
jeho držitele.
K překročení hranice s členským státem Evropské
unie lze jako cestovní doklad použít i občanský
průkaz.
Od 01.01.2012 lze na žádost vydat občanský průkaz
i občanovi mladšímu 15 let.

CESTOVNÍ PAS SE STROJOVĚ ČITELNÝMI
ÚDAJI A NOSIČEM DAT S BIOMETRICKÝMI
ÚDAJI /=BIOMETRICKÝ SNÍMEK OBLIČEJE A
OTISKY PRSTŮ/
občané 0 – 15 let
správní poplatek
100 Kč
platnost cestovního pasu je 5 let
/orgán příslušný k vydání cestovního pasu může
rozhodnout o skončení platnosti cestovního pasu,
pokud jeho držitel podstatně změnil svou podobu i před
uplynutím platnosti cestovního dokladu/.
Vydává se ve lhůtě 30 dnů.
Podmínky žádosti: zákonný zástupce předloží svůj
platný občanský průkaz a přivede s sebou dítě na
pořízení snímku s originálem jeho rodného listu /nebo
musí mít dítě zapsané v občanském průkazu/.
Doplňující informace:
a) u tohoto typu cestovního pasu žadatel=dítě
nevyplňuje tiskopis žádosti ani nedokládá
fotografie - veškeré údaje, pořízení obrazu
obličeje a pořízení otisků prstů se zpracovávají
elektronicky /otisky prstů se pořizují žadateli
staršímu 12 let/,
b) místo zákonného zástupce může podat žádost
pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy; ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy anebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na
základě soudního rozhodnutí o občana
mladšího 15 let – tyto osoby připojují k žádosti
souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným
podpisem /souhlas se nevyžaduje, pokud je
jeho opatření spojeno s překážkou těžko
překonatelnou/,
c) cestovní doklad přebírá zákonný zástupce;
pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let
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svěřen do výchovy; ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy anebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
d) vyzvednutí cestovního pasu je možné pouze
OSOBNĚ na místně a věcně příslušném
obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
e) neplatné cestovní pasy se odevzdávají bez
zbytečného odkladu na městský úřad, který jej
vydal nebo na matriční úřad.
Doklad o státním občanství České republiky
/§ 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů/
1) je občan povinen doložit při vydání prvního
cestovního pasu, v případě že nemá trvalý
pobyt na území České republiky.
2) se vyžaduje od občana, který má trvalý pobyt
na území České republiky, ale vznikly důvodné
pochybnosti o jeho státním občanství.
CESTOVNÍ PAS BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH
ÚDAJŮ A BEZ NOSIČE DAT
S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
občané 0 – 15 let
správní poplatek
1.000 Kč
platnost cestovního pasu je 6 měsíců.
Vydává se ve lhůtě 15 dnů.
Podmínky žádosti: zákonný zástupce předloží svůj
občanský průkaz, 2 fotografie dítěte odpovídající
současné podobě /35mm x 45mm/, originál rodného
listu dítěte a v kanceláři vyplní žádost; podpis dítěte na
žádosti se vyžaduje v případě, že se dítě umí podepsat.
Doplňující informace:
a) neumí-li se dítě podepsat, podpis držitele
v rámečku žádosti o pas zůstává bez podpisu žádost podává zákonný zástupce dítěte, který se
prokáže občanským průkazem,
b) cestovní doklad přebírá zákonný zástupce
dítěte,
c) místo zákonného zástupce může podat žádost
pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy; ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy anebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na
základě soudního rozhodnutí o občana
mladšího 15 let – tyto osoby připojují k žádosti
souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným
podpisem /souhlas se nevyžaduje, pokud je
jeho opatření spojeno s překážkou těžko
překonatelnou/,
d) neplatné cestovní pasy se odevzdávají bez
zbytečného odkladu na městský úřad, který
jej vydal nebo na matriční úřad.
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Žádost o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a
bez nosiče dat s biometrickými údaji lze podat u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo
místo trvalého pobytu občana anebo u matričního
úřadu.
Doklad o státním občanství České republiky
/§ 21 odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů/
1) je občan povinen doložit při vydání prvního
cestovního pasu, v případě že nemá trvalý pobyt na
území České republiky.
2) se vyžaduje od občana, který má trvalý pobyt
na území České republiky, ale vznikly důvodné
pochybnosti o jeho státním občanství.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
/K PŘEKROČENÍ
HRANICE S ČLENSKÝM STÁTEM EVROPSKÉ
UNIE LZE JAKO CESTOVNÍ DOKLAD POUŽÍT
I OBČANSKÝ PRŮKAZ. OD 01.01.2012 LZE NA
ŽÁDOST VYDAT OBČANSKÝ PRŮKAZ I
OBČANOVI MLADŠÍMU 15 LET/
občané 0 – 15 let
správní poplatek
50 Kč
platnost občanského průkazu 5 let
/orgán příslušný k vydání občanského průkazu může
rozhodnout o skončení platnosti občanského průkazu,
pokud jeho držitel podstatně změnil svou podobu i před
uplynutím platnosti občanského průkazu/.
Vydává se ve lhůtě do 30 dnů.
Podmínky žádosti: zákonný zástupce předloží svůj
platný občanský průkaz a přivede s sebou dítě na
pořízení snímku + originál rodného listu dítěte.
Doplňující informace:
a) u tohoto typu občanského průkazu žadatel=dítě
nevyplňuje tiskopis žádosti ani nedokládá
fotografie - veškeré údaje, pořízení obrazu
obličeje a případně vlastnoruční podpis dítěte
určený
k digitálnímu
zpracování
se
zpracovávají elektronicky,
b) za občana mladšího 15 let žádá zákonný
zástupce; místo zákonného zástupce může
podat žádost pěstoun; osoba, které byl občan
mladší 15 let svěřen do výchovy; ředitel
zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
které pečují na základě soudního rozhodnutí o
občana mladšího 15 let – tyto osoby připojují
k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho
ověřeným podpisem /souhlas se nevyžaduje,
pokud je jeho opatření spojeno s překážkou
těžko překonatelnou/,
c) za občana, který je zbaven způsobilosti
k právním úkonům nebo jehož způsobilost je
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e)

f)

g)

h)

omezena tak, že není způsobilý požádat o
vydání občanského průkazu, podává žádost
opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud
mu nebyl opatrovník ustanoven /v tomto
případě je vhodné se dotázat na městském
úřadě na podrobné informace/,
požádat o vydání občanského průkazu může
občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,
občanský průkaz přebírá zákonný zástupce;
pěstoun; osoba, které byl občan mladší 15 let
svěřen do výchovy; ředitel zařízení pro výkon
ústavní výchovy anebo zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
občanský průkaz lze převzít u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který občan
uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský
průkaz převzít u příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,
přebírající občan si při převzetí občanského
průkazu zvolí bezpečnostní osobní kód, který je
kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic
/slouží
k autentizaci
při
elektronické
identifikaci držitele/.

Doklad o státním občanství České republiky
/§ 5 odst. 1 písm. c), § 5 odst. 2 písm. c) zákona č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů/
1) se vyžaduje od občana, který žádá o vydání
prvního občanského průkazu, má trvalý pobyt
na území České republiky, ale vznikly důvodné
pochybnosti o jeho státním občanství
2) se vyžaduje od občana, který žádá o vydání
prvního občanského průkazu po ukončení
pobytu v cizině anebo po nabytí státního
občanství udělením, nebo od občana, který
nemá na území České republiky trvalý pobyt.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Slezáková Helena, cestovní doklady
telefon 494 3337 258; 602 478 820
e-mail: hslezakova@muko.cz

Otázky a odpovědi v souvislosti s nově
přijatými zákony sociální reformy
Část třetí:
Posudková služba
Otázka 33:
Jak se změní posudková služba a stížnosti na postup
a jednání některých posudkových lékařů s
nástupem nového sociálního zákona (v současnosti
mají klienti stížnosti, odvolání, žaloby)?
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Odpověď:
Posudková služba bude muset reagovat především na
změněná kritéria hodnocení a na obsah životních
potřeb. Z hlediska žadatele o dávky dojde k
významnému posunu v tom smyslu, že rozhodnutí v 1.
stupni bude vydávat úřad práce a odvolacím orgánem
bude ministerstvo. To bude mít za následek praktický
zánik možnosti přezkumného řízení, neboť v tomto
případě by ministerstvo přezkoumávalo zákonnost
vlastního rozhodnutí jako odvolacího orgánu. Právo na
podání odvolání, možnost požádat o přezkum u
Ministerstva práce a sociálních věcí, stejně jako podání
správní žaloby k soudu zůstává zachováno.
Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc připravuje
rozšíření počtu posudkových lékařů o tzv. smluvní
lékaře, kteří by na vyžádání vypracovávali posudky u
pacientů trpících méně známými nebo vzácnými
nemocemi.
Otázka 34:
Jak a kam se mohu odvolat proti rozhodnutí
posudkové komise? Bude zachovaná možnost se
odvolat pro „podjatost“ komise k jiné?
Odpověď:
Právo podat námitku na podjatost bude zachováno.
Odvolání proti rozhodnutí posudkové komise však není
možné dnes a nebude možné ani do budoucna. Máte
právo podat odvolání proti rozhodnutí úřadu, který
rozhodnutí vydává na základě podkladů zaslaných
posudkovou komisí (v případě invalidních důchodů
podáváte námitky nebo správní žalobu). Nejste-li
spokojeni s vyjádření (resp. postupem, případně
chováním) posudkové komise, máte právo podávat
stížnost, případně žádat o přezkoumání případu jinou
posudkovou komisí (viz „podjatost“). Případné
stížnosti můžete zasílat na Odbor posudkové služby
MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.
Otázka 35:
Budu se moci odvolat k posudkovému lékaři MPSV,
jako k nejvyššímu instančnímu orgánu?
Odpověď:
Ne, o odvolání bude rozhodovat Ministerstvo na
základě stanoviska posudkové komise MPSV a i do
budoucna zůstává zachováno žádat nápravu
prostřednictvím soudu.
Otázka 36:
Jak je upravena etika posudkových komisí?
Odpověď:
Posudkový lékař, stejně jako každý jiný je vázán
lékařskou etikou. Lékařská etika je obsažena v tzv.
Hippokratově přísaze, ke které se zavazuje každý lékař
na konci svého studia. Tato etika je závazná pro
posudkové lékaře stejně jako pro lékaře v běžné praxi.
Otázka 37:
Z koho se bude skládat nová posudková komise, kdo
v ní bude zasedat?
Odpověď:
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Sociální reforma nemění způsob posuzování na
jednotlivých stupních, ani organizační strukturu
posudkové služby.
Otázka 38:
Budou soudy rozhodovat rychleji, pokud se budu
soudně dožadovat nápravy proti rozhodnutí
posudkové komise?
Odpověď:
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje
rozšíření počtu posudkových lékařů o tzv. smluvní
lékaře. Zvýší-li se počet lékařů vypracovávajících
posudky, lze očekávat zkrácení dob potřebných k jejich
vypracování. Jak dlouho však budou probíhat soudní
řízení, odhadnout neumíme, tato problematika spadá
spíše do resortu Ministerstva spravedlnosti.
Osoby pečující a rodiče dětí s OZP
Otázka 39:
Jak to bude s rodinami pečujícími o dlouhodobě
zdravotně postižené dítě čí dítě těžce zdravotně
postižené ve vztahu k jejich finančnímu zajištění s
poukazem na malou možnost si přivydělat?
Odpověď:
Rodič, který pobíral na zdravotně postižené dítě
rodičovský příspěvek, jej může pobírat dále a to až do
vyčerpání finanční částky 220 000 Kč. Každý rodič by
si měl v lednu zjistit, kolik peněz již z této částky
vyčerpal do 31. 12. 2011. Jedná se především o rodiče
dětí, kterým nebyly 3 roky před 31. 12. 2011. Pokud
pobírá rodič zároveň s rodičovským příspěvkem i
příspěvek na péči, musí si rozvážit, jakou dávku zvolí.
Nelze pobírat souběžně příspěvek na péči a rodičovský
příspěvek tak, jak to bylo možné do 31. 12. 2011.
Rodič by se měl rozhodovat na základě stupně
přiznaného příspěvku na péči. Je logické, že pokud
pobírá rodič na zdravotně postižené dítě příspěvek na
péči ve stupni III. a IV., bude finančně výhodnější
nadále pobírat příspěvek na péči. Je nutné si nadále
spočítat veškeré finanční příjmy celé rodiny, neboť k
příspěvku na péči lze požádat o tzv. zvýšení příspěvku,
pokud má rodina nižší finanční příjmy než je
dvojnásobek životního minima. Zvýšení příspěvku na
péči u těch, kteří mají méně než dvojnásobek životního
minima, lze získat pouze k příspěvku na péči, nikoliv k
dávce jiné, a to ani k rodičovskému příspěvku. I toto
hledisko je nutné uvážit při volbě finanční dávky. Je
nutné si uvědomit, že zvýšení příspěvku na péči bude
přezkoumáváno každé tři měsíce, jako tomu bylo u
sociálního příplatku, který ke dni 31. 12. 2011 zaniká a
jehož jakousi náhradou je právě tzv. zvýšení příspěvku
na péči. Pokud rodič nezvolí jednu z variant –
rodičovský příspěvek nebo příspěvek na péči, bude mu
automaticky vyplácen příspěvek na péči. Volba
příspěvku na péči nebo rodičovského příspěvku má
dopad pro další čerpání dávek státní sociální podpory.
Příspěvek na péči nemůže být rodině nikdy započítáván
jako rozhodný příjem pro přiznání dožadované sociální
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dávky. Pokud bylo dítě v rámci rodičovského příspěvku
posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené,
bude rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni I.
Pokud bylo dítě se zdravotním postižením posouzeno
jako dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, bude
rodiči vyplácen příspěvek na péči ve stupni II. Rodič si
bude volit vyplácení určené finanční dávky
prostřednictvím formulářů, které obdrží na krajské
pobočce Úřadu práce ČR, a to buď na oddělení
příspěvku na péči nebo na státní sociální podpoře.
Nejedná se o dávku pro osoby se zdravotním
postižením ve smyslu nově vzniklého zákona č.
329/2011 Sb. Tento zákon především upravuje nárok
na dávky mobility a zvláštní kompenzační pomůcky.
Otázka 40:
Jak to bude s rodičovským příspěvkem v případě, že
dítě je pro RodP posuzované ve III. stupni postižení
a má přiznán pouze I. stupeň PNP? Co bude mít
přednost – PNP v I. stupni nebo převedení
rodičovský příspěvek na II. stupeň PNP?
Odpověď:
Pokud bylo dítě v rámci dávek státní sociální podpory
posouzeno jako dítě dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, mělo by být zařazeno do stupně závislosti II.,
s tím že vám bude ukončena dávka rodičovského
příspěvku. Od 1. 1. 2012 bude příspěvek na péči ve
stupni II. vyplácen ve výši 6 000 Kč na místo 5 000 Kč,
který bude vyplácen do 31. 12. 2011.
Otázka 41:
Proč došlo k rozdílnosti přehodnocení zdravotního
stavu z rodičovského příspěvku na příspěvek na
péči odlišně jako u pěstounských dávek?
Odpověď:
Důvod spočívá s největší pravděpodobností v tom, že
Česká republika je dlouhodobě kritizována za vysoký
počet dětí žijících v zařízeních sociální péče a proto se
snaží ekonomickou preferencí pěstounské péče zvýšit
zájem pěstounů i o děti se zdravotním postižením. To
se projevuje i v tom, že pro rodičovský příspěvek je
dítě v současnosti dlouhodobě zdravotně postižené
přehodnoceno pouze do I. stupně PNP, kdežto pro
pěstounské dávky se bude považovat za I. stupeň
závislosti již dítě v současnosti nemocné a za dítě ve II.
stupni závislosti v současnosti dlouhodobě zdravotně
postižené. Pro rodičovský příspěvek bude dítě v
současnosti dlouhodobě těžce zdravotně postižené
přehodnoceno pouze do II. stupně PNP, kdežto pro
pěstounské dávky bude posouzen jako III. a IV. stupeň
závislosti.
Otázka 42:
Jak bude posuzován vztah s Asistentem sociální
péče (dříve pečující osobou jinou než osobou blízkou
či zařízením), pokud nebude sepsána písemná
smlouva? Je nutné sepsat smlouvu písemně i s
osobou, která pečovala před 31. 12. 2011 a nadále v
péči pokračuje? Jaké hrozí sankce za poskytování
péče bez písemné smlouvy?
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Odpověď:
Od 1. 1. 2012 vstupuje v platnost povinnost uzavřít
písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci mezi
příjemcem příspěvku na péči a asistentem sociální
péče. Pojem asistent sociální péče nahrazuje dosavadní
označení jiná než blízká osoba. Může jít o známého,
souseda, vzdálenějšího příbuzného apod. Této osobě je
nově uložena povinnost písemného uzavření smlouvy.
Sepsání smlouvy je však vhodné i v případě, kdy péči
zajišťuje blízká osoba. Variantu poskytování péče bez
uzavření písemné smlouvy mezi poživatelem příspěvku
a asistentem sociální péče zákon neumožňuje.
Otázka 43:
Pečuji celodenně o rodinného příslušníka (ZTP/P,
senior apod.), musím platit za asistenta po dobu,
kterou strávím mimo domov?
Odpověď:
Rozsah poskytované péče je stanoven na základě Vaší
dohody s osobou blízkou, které poskytujete péči, a také
přiznaném stupni závislosti. V případě, že se jedná o
vyřizování běžných záležitostí, nejste povinen hlásit
změnu poskytovatele sociální služby a v případě, že po
dobu Vaší nepřítomnosti není zapotřebí zajistit
náhradní osobu, která bude službu poskytovat, není
Vaší povinností ji zajistit. V každém případě povinnost
zajistit si poskytovatele sociální služby má příjemce
dávky a ne poskytovatel. Toto platí, pokud se jedná o
osoby starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům.
Pokud se jedná o osobu mladší 18 let nebo o osobu, u
které došlo ke zbavení nebo omezení způsobilosti k
právním úkonům, měla by být v případě potřeby
zajištěna alternativní varianta – např. jiná blízká osoba.
Pokud by se jednalo o delší časový interval (několik dní
a více), kdy nebudete zajišťovat poskytování péče a
službu bude zajišťovat jiná blízká osoba, asistent
sociální péče (nebo-li jiná fyzická osoba) nebo
registrovaný poskytovatel sociální služby, je povinen
příjemce dávky nebo jeho zákonný zástupce ohlásit
změnu poskytovatele soc. služby do 8 dnů.
Příspěvek na bydlení
Otázka 44:
Jakým způsobem bude u příspěvku na bydlení
zkoumáno, že osoba není schopna svoji situaci
(problematiku bydlení) řešit jiným způsobem, a jak
bude tato situace prokazována či případně
sankcionována za nepravdivost údajů?
Odpověď:
Příspěvkem na bydlení stát přispívá na náklady spojené
s bydlením rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.
Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny
za předchozí kalendářní čtvrtletí, což znamená, že
jednotlivec či rodina musí doložit veškeré příjmy. Za
příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský
příspěvek. Žádost o příspěvek na bydlení bude muset
obsahovat prohlášení žadatele, že jeho celkové sociální
a majetkové poměry mu neumožňují řešit problém
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bydlení jinak, než podáním žádosti o příspěvek na
bydlení. To znamená, že v rámci řízení ve věci
příspěvku na bydlení budou zjišťovány majetkové
poměry a sociální situace žadatele. V případě, že
žadatel neuvede pravdivé údaje, bude sankciován
odebráním dávky či vrácením dávky. Také může být
podána plátcem dávky žaloba na neoprávněné
obohacení občana.
Otázka 45:
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení bude
možné čerpat pouze po dobu 84 měsíců za
posledních 10 let. Od kdy se bude posuzovat oněch
deset let? Zpětně nebo se první rok začne počítat až
od 1. 1. 2012?
Odpověď:
Dle nových informací MPSV doba 10 kalendářních let
bude počítána od 1. 1. 2012. Původní ustanovení, které
toto datum výslovně uvádělo, však bylo ze zákona
vypuštěno, tak že počítání času až od 1. 1.2012 je
odvozeno výkladem ustanovení, který bohužel není
jednoznačný. K zániku nároku na příspěvek tedy může
dojít nejdříve v roce 2019.
Otázka 46:
Budou dávkové systémy nějak propojeny, abych
např. nemusel dokládat příjem pro příspěvky na
kompenzační pomůcky, když jej dokládám
pravidelně pro dávky hmotné nouze?
Odpověď:
V rámci sociální reformy je vytvořen jednotný
informační systém práce a sociálních věcí, který bude
využívat ke zpracování údajů standardizovaný záznam
sociálního pracovníka a kartu sociálních systémů.
Dávky budou vypláceny na jednotném výplatním místě
– pobočky Úřadu práce České republiky. Tyto nástroje
by měly umožnit, že pokud budou do systému zadány
potřebné informace a údaje, půjde je využít při
rozhodování u více dávek.
Otázka 47:
Dobrý den, slyšela jsem, že příspěvek na bydlení
bude možné v budoucnu pobírat jen po omezenou
dobu. Pobírám jej již 5 let, jsem OZP, příjem si
zvýšit nemohu, to pak skončím na ulici?
Odpověď:
Příspěvek na bydlení budete moci od 1. 1. 2012
opravdu pobírat maximálně 84 měsíců, tedy 7 let. Doba
7 let nebude moci být překročena za období 10
kalendářních let. K zániku nároku na příspěvek tedy
může dojít nejdříve v roce 2019. Novela upravuje
výjimky, u kterých nejvýše přípustné doby pobírání
příspěvku nebudou platit.
Výjimky
jsou
následující:
- neplatí u bytu, který užívá osoba, které byl poskytnut
příspěvek na úpravu tohoto bytu podle zákona
upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením,
- neplatí u bytu zvláštního určení, pokud je užívaný
osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,
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- neplatí u bytu, kde rodinu tvoří výlučně osoby starší
70 let.
Zaměstnanost – veřejně prospěšné práce
Otázka 48:
Nutnost veřejně prospěšných prací k pobírání
hmotného zabezpečení od ÚP – bude i zde možnost
provádět dobrovolnictví, stejně jako u dávek v
hmotné nouzi?
Odpověď:
Od 1. 1. 2012 se již z dobrovolnickou službou jako
skutečností ovlivňující částku živobytí nepočítá.
Otázka 49:
Bude u veřejně prospěšných prací při pobírání
hmotné nouze od Úřadu práce možnost nějakého
odvolání se proti přidělení k výkonu těchto prací a
bude případně úleva např. pro invalidní důchodce v
I. a II. stupni, či pečující osoby apod.?
Odpověď:
Nejprve je třeba si ujasnit zásadní rozdíl mezi veřejně
prospěšnou prací podle ustanovení §112 zákona o
zaměstnanosti, za kterou náleží osobě odměna nebo
mzda a které slouží k pracovnímu umístění uchazečů o
zaměstnání, a veřejnou službou podle §18a novely
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Základní rozdíl je
ten, že za výkon veřejné služby nenáleží odměna.
Pokud jde o obsahovou stránku veřejně prospěšných
prací, jde o pracovně právní vztah, na který se vztahují
ustanovení zákoníku práce. Rovněž v ustanoveních
zákona o pomoci v hmotné nouzi týkající se veřejné
služby je uvedeno, že při sjednávání rozsahu pracovní
doby, doby odpočinku a podmínek pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí
pracovně právní předpisy. To do určité míry chrání
osoby se zdravotním postižením, které byly uznány
invalidní ve stupni I. a II. Na osoby pečující o dítě ve
věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni I. a na osoby pečující o osoby ve stupni II. – IV.
se povinnost výkonu veřejné služby nevztahuje stejně
tak jako na poživatel příspěvku ve stupni II. – IV. a
některé další osoby.
Otázka 50:
Je pravda, že bude firma muset zřídit chráněné
pracovní místo, aby mohla čerpat příspěvek od
úřadu práce?
Odpověď:
Ano, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jehož
novelizace by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2012,
přináší několik zásadních změn v zaměstnávání osob se
zdravotním postižením.
Institut chráněné pracovní dílny má být sjednocen s
institutem chráněného pracovního místa.
Nárokovost příspěvku na podporu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením bude zachována s tím, že
příspěvek bude poskytován pouze na ty zaměstnance,
kteří pracují na chráněných pracovních místech,
zřízených nebo vymezených na základě dohody s
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Úřadem práce ČR. Zaměstnavatelé mají stanoveno
přechodné období na zřízení nebo vymezení
chráněného pracovního místa 6 měsíců, tedy do 30. 6.
2012.
U nově vymezených chráněných pracovních míst, na
něž bude po 1. 1. 2012 poskytnut příspěvek na zřízení,
bude požadováno jejich udržení nejméně po dobu 3 let.
Příspěvek dle §78 bude poskytován pouze na chráněná
pracovní místa, která budou zřízena nebo vymezena po
dohodě s Úřadem práce a bude splněna podmínka, že
zaměstnavatel bude zaměstnávat více jak 50% osob se
zdravotním postižením. Příspěvek bude mít dvě
nárokové složky:
- 75% skutečných osobních nákladů, nejvýše do 8000,Kč,
- další náklady do výše 2000,- Kč ve struktuře
uznatelných a prokázaných nákladů, jejichž okruh
stanoví vyhláška.
Otázka 51:
Domnívám se, že nejsem natolik fyzicky a zdravotně
zdatný, abych mohl veřejně prospěšné práce
provádět (např. mám alergii na prach a mám
nastoupit jako metař, mám odhrabávat sníh a tříštit
led a na fyzickou práci nemám dostatek sil), nebo mi
v tom brání společenské postavení (dovedete si
někdo představit např. senátorku Filipiovou, jak
uklízí a napichuje papírky na zastávkách MHD?).
Odpověď:
V ustanoveních zákona o pomoci v hmotné nouzi
týkající se veřejné služby je uvedeno, že při sjednávání
rozsahu pracovní doby, doby odpočinku a podmínek
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se
použijí pracovně právní předpisy. To do určité míry
chrání osoby se zdravotním postižením, které byly
uznány invalidní ve stupni I. a II. Na osoby pečující o
dítě ve věku do 10 let závislé na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni I. a na osoby pečující o osoby ve stupni
II. – IV. se povinnost výkonu veřejné služby nevztahuje
stejně tak jako na poživatel příspěvku ve stupni II. –
IV. a některé další osoby. Zákony neobsahují žádné
ustanovení počítající s respektováním společenského
statusu osob.
Otázka 52:
Kdo na Úřadu práce bude mít na starosti agendu
zdravotně znevýhodněných a seniorů ve vztahu k
dávkám a příspěvkům?
Odpověď:
Bude se jednat o Oddělení nepojistných sociálních
dávek Úřadu práce.
Otázka 53:
Vzhledem k přesunu kompetencí na ÚP, bude
zřízeno i poradenské centrum u ÚP? Jak bude
řešeno vzdělávání pracovníků ÚP, když pracovníci
obcí měli povinnost zkoušek odborné způsobilosti
(jakožto zaměstnanci územně samosprávných
celků)?
Odpověď:
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Při Úřadech práce jsou zřízena Informační a
poradenská střediska (IPS) a jsou součástí Úřadu práce.
Každé IPS spolupracuje se všemi odděleními
příslušného ÚP a poskytuje všechny dostupné
informace z následujících oblastí:
- informace o možnostech rekvalifikací,
- aktuální přehled nových pracovních míst,
- možnostech rekvalifikace.
Jak bude řešeno vzdělávání pracovníků ÚP nevím. Tato
otázka není dosud vyřešena. Národní rada osob se
zdravotním postižením ČR má Ministerstvem práce a
sociálních věcí a Ministerstvem vnitra akreditované
vzdělávací kurzy v oborech.
Ostatní
Otázka 54:
Jak to bude s osobami, jež jsou odkázány na
speciální stravu a potraviny jako jedinou potravinu
s ohledem k jejich zdravotnímu stavu a postižení
(diety) ve vztahu k výši plateb za tyto potraviny?
Odpověď:
Přestože v zákoně o zdravotním pojištění není tato
otázka výslovně řešena, existuje metodický pokyn
ministerstva zdravotnictví, který tuto problematiku
ošetřuje a dle ujištění pana ministra, bude věc řešena
tím, že zdravotní pojišťovny zařadí tyto potraviny mezi
ty, které jsou ve zdravotním pojištění plně hrazeny.
Otázka 55:
Podle návrhu změn by potraviny nebyly hrazeny
zdravotními pojišťovnami, což by znamenalo pro
mnohé lidi konec diet a tím pádem i potenciální
kolaps organizmu. NRZP ČR se snaží o změnu
příslušného ustanovení právního předpisu.
Odpověď:
Přestože v zákoně o zdravotním pojištění není tato
otázka výslovně řešena, existuje metodický pokyn
ministerstva zdravotnictví, který tuto problematiku
ošetřuje a dle ujištění pana ministra, bude věc řešena
tím, že zdravotní pojišťovny zařadí tyto potraviny mezi
ty, které jsou ve zdravotním pojištění plně hrazeny.
Otázka 56:
Jaká další omezení a zúžení můžeme ještě do
budoucna čekat?
Odpověď:
V rámci sociální reformy II jsou plánovány další
změny, které by se měly především týkat ucelené
rehabilitační péče pro osoby se zdravotním postižením.
Také by se reforma měla dotknout systému dotačních
řízení pro registrované poskytovatele sociálních služeb.
Sociální reforma II by měla být směřována k roku 2013
a 2014. V tuto chvíli nemáme bližší informace.
RED: čerpáno z internetových stránek Helpnet.cz,
Informačního portálu pro osoby se specifickými
potřebami
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Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy,
staré akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky
 větší množství
 pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskárna@komurka.cz
nebo tel.č. 724 229 292

● Jednoduše i během několika hodin
● Jasná pravidla
● Flexibilní způsob splácení
● Žádné skryté poplatky
Zavolejte nám a dozvíte se více

 605 172 436
Peníze kdykoliv potřebujete!

Jiří Libra Kominictví
Nádražní 177
Týniště nad Orlicí
Telefon: 604 943 982

Nabídka kominických prací,
čištění komínů a průběžné kontroly včetně zápisu
(mimo vstupních revizí)
Ceny:
čištění a kontrola za 1 rodinný dům
(pro více zájemců)
360 Kč, vč. DPH
čištění a kontrola za 1 rodinný dům
(pro 1 zájemce)
600 Kč vč. DPH
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Zprávičky ze škol
Základní škola TGM Borohrádek

Zdeněk Cablk, paní Ludmila Jiroušková, pan učitel Jiří
Jehlička a dva členové skupiny Skandaal – A.

Projektový den
Poslední školní den před jarními prázdninami byl ve
znamení projektové práce. Nejprve se třídní kolektivy
pod vedením svých učitelů věnovaly tématu Čí je
třída? Naše! Pomocí her i diskuze vznikly soubory
základních pravidel slušného chování – Třídní desatero.
Vytvořené plakáty jsou k vidění v aule školy a
v jednotlivých třídách.
V druhé části jsme se zaměřili na projekt Školní
televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí,
v jehož rámci jsme autory a koordinátory
mezinárodního e-Twinningového projektu Crossing
borders via video.
Blok primární prevence
Dne 13. března pokračovali žáci 6. – 8. ročníku
v programu prevence patologických jevů (projekt EU
peníze školám) s Mgr. Z. Ženatovou.
Karneval školní družiny
Tradiční karneval pro naše nejmladší žáky i pro děti
z MŠ se uskutečnil 15. března. Děti soutěžily,
tancovaly a určitě se dobře pobavily.
Morana a školní družina
Snad každý se raduje z jarního sluníčka a na zimu rád
zapomene. Děti ve školní družině společně s paními
vychovatelkami vyrobily Moranu a vypravily se s ní
20. března k Orlici. Po verších na rozloučenou byla
Morana zapálena a hozena do řeky.

Rybínová a T. Přibyl. Soutěžní vystoupení byla
prostřídávána tancem, hrou na klarinet, na varhany či
mimosoutěžním podáním skladby Den, kdy se vrátí
láska k nám. Po vyhlášení výsledků následovaly dvě
písně v podání A. Rybínové a T. Přibyla.
Výsledky soutěže
1. kategorie
1.místo – Eliška Zahajská
2.místo – Nela Honzíková, Veronika Janegová
3.místo – Jiří Bahník, Dominik Stárek; Ondřej Molnár

Příprava na výstavu Historie Borohrádku očima
dětí
V předchozím čísle jsme informovali o chystané
výstavě Historie Borohrádku očima dětí. Partneři
z Cieplowod nás požádali o přesun termínu. Výstava
bude zahájena dne 9. května za přítomnosti polských
hostů.
V souvislosti s plánovanou výstavou navštívili žáci
osmého a devátého ročníku dne 20. března
borohrádecký kostel.
13. ročník Zlatého slavíka
Pěvecká soutěž má u nás již dlouholetou tradici. Letos
se jednalo již o třetí mezinárodní pěvecké setkání. První
proběhlo v roce 2004, kdy se soutěže poprvé zúčastnili
žáci z Cieplowod. V loňském roce jsme hostili osm
partnerských škol z různých evropských zemí a v tomto
roce jsme pozvali opět partnery z Cieplowod.
Soutěž moderovala paní učitelka Olga Zachariášová, o
doprovod zpěváků se postaral pan učitel Jan Vích. Do
poroty usedli pan starosta Milan Maček, pan tajemník
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2. kategorie
1.místo – Lukáš Černý
2.místo – Denisa Vařeková
3.místo – Kristýna Štrasmajerová,
Eliška Dudová; Marija Chymyncová
3. kategorie
1.místo – Habiak Alicja
2.místo - Tereza a Antonie Suchánkovy;
Michaela Zahajská
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3.místo – Krystyna Tokaruk,
Krzysztof Cwanek; Jaroslav Bártl
Světáci v Klicperově divadle
Naše předplatné do Klicperova divadla pokračovalo
adaptací filmové komedie. Příběh byl doplněn živou
hudbou Golden Kids v podání hradeckých herců.

mohutné skále. Sklepení zámku bylo za druhé světové
války přebudováno na hitlerovský tajný úkryt, vedla do
něj i dvoukilometrová železnice, do výtahu se vešlo
obrněné vozidlo. Viděli jsme ale pouze malou část
tohoto úkrytu, větší část zatím není přístupná. Děti

Sběr papíru a drobného elektroodpadu
Ve dnech 11. a 12. dubna se v tomto školním roce
uskutečnil druhý sběr starého papíru. Také jsme
zapojeni do projektu Recyklohraní, v rámci kterého
sbíráme drobný elektroodpad. O použití získaných
peněz a bodů z tohoto projektu bude opět
spolurozhodovat žákovský parlament.
Mgr. Iva Přibylová
Návštěva kostela v Borohrádku
V úterý 20. března 2012 jsme navštívili se třídou
borohrádecký kostel, který byl postaven v roce 1669.
Kostel nese název sv. Michaela archanděla. Poutavě
nám o kostele vypravovala paní Machková, která se
nám velmi ochotně věnovala. Při prohlídce jsme se
dozvěděli o historii kostela, o obrazech s výjevy
z bible.
Je zde celkem čtrnáct obrazů křížové cesty (pochod
Ježíše Krista na smrt), freska Ježíše s jeho otcem
Bohem, obraz Madony s dítětem, který pocházel z dob
12. století. Byl však ukraden a nyní je v kostele jeho
kopie. Zloděj obrazu se nenašel, tím pádem ani
samotný obraz. Bůh je ve výjevech zobrazen ve třech
osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Patronem kostela je
sv. Michael archanděl, proto nechybí ani jeho obraz.
Výzdoba v kostele byla v době Velikonoc laděna do
fialové barvy, která symbolizuje dobu postní. Nechybí
tu ani svěcená voda, do které si lidé jdoucí do kostela
namočí ruku a pokřižují se. V kostele jsou i varhany,
ale bohužel nyní mimo provoz. Ve zvonici jsou dva
zvony, Michael a Marie. Marie není v provozu kvůli
prasklině.
Exkurze byla poučná i pro nevěřící. Myslím, že si
každý zapamatoval několik informací, které nám
přinesly poučení a nové poznatky.
Zdenka Červinková, Tereza Suchánková, IX.A
Cieplowody 21. – 23. března 2012
V březnu jsme opět zavítali do naší partnerské školy do
polských Cieplowod. Jako vždy nás čekalo milé
přivítání a bohatý program. První den po
seznamovacích hrách se děti věnovaly keramice a tanci,
příjemný večer jsme zakončili neformální pěveckou
soutěží – první místo s přehledem obsadila Pavlínka
Peterková ze 3. třídy, soutěž pěveckých skupin vyhráli
naši čtvrťáci.
Den druhý byl ve znamení výletu, prohlédli jsme si
velmi krásný a zajímavý zámek Ksiaź, stojící na
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uvítaly oběd v restauraci Mac Donald, pak jsme si
prohlédli malou botanickou zahradu.
Poslední den našeho pobytu byl věnován sportovní
olympiádě. Smíšené družstvo mladších děvčat zvítězilo
na celé čáře, v bodovací tabulce porazila děvčata i
všechna družstva starších žákyň! V přehazované a ve
fotbale jsme naopak, ač nedobrovolně, přenechali
vítězství polské straně. Po celé tři dny se o nás staraly
milé a usměvavé paní kuchařky ze školní jídelny, každé
ráno nám připravovaly bohaté snídaně. Večer se
vracely do školy, aby nám nachystaly večeři.
Všechny děti vzorně reprezentovaly naši školu. Za
každé příležitosti sklízely pochvaly za hezké a milé
chování. Tímto všem dětem děkuji. A moc bych si
přála, aby se takové pěkné chování stalo tradicí, a to
nejen při návštěvách u našich polských přátel.
Mgr. Jana Řeháčková
Výlet do zábavního parku TONGO
V pátek 30.3. se děti ze 4. třídy vypravily do Hradce
Králové. Cílem cesty byl zábavní park TONGO
vybudovaný v prostoru hypermarketu Hypernova v
Plačicích. Děti zde měly objednaný dvouhodinový
pobyt, který si náramně užily. Tento pobyt dostaly děti
jako dárek od pana Vondrušky.
Moc děkujeme, bylo to skvělé!
Mgr. Jindra Řezníčková
Vycházka prvňáčků
V úterý 27. března jsme využili hezkého počasí a
vyrazili na vycházku do přírody. Ale nebyla to
vycházka ledajaká. Za školou na nás čekal pan Řeháček
na osedlaném koníkovi Viperovi. Děti se dozvěděly,
jak o takového koníka pečovat, jak se kolem něj
bezpečně pohybovat nebo jak vypadá kopyto.
Prohlédly si vybavení westernového koně i jezdcehonáka. Mohly se vyptávat, jak takový honák pracuje.
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Děti také viděly ukázky práce s lasem na lasování
dobytka, každý si mohl laso také vyzkoušet. Nejvíce se
děti těšily na svezení, všem se v sedle líbilo. Ti
nejhodnější si mohli koníka povodit na vodítku. Asi
nejvíc děti zarazilo, že koník poslouchal svého pána na
slovo a kupodivu hned, jeho jezdec mu nemusel ani
jednou povely opakovat. Nevěřícně nad tím kroutily
hlavou a nemohly pochopit, že si koník Viper ani
jednou alespoň trošku nezazlobil. Bylo to hezké
zpestření školního vyučování, dětem se prvouka
v přírodě moc líbila.
Mgr. Jana Řeháčková a žáci 1. třídy
Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových
kompetencí
V rámci realizace projektu Školní televize jako nástroj
rozvoje
klíčových
kompetencí
(CZ.1.07/1.1.05/04.0030), který je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky, byli žáci opět zapojeni do řady aktivit.

University Private Schools z turecké Ankary se sedmi
body.
Internetového vítěze volili návštěvníci webových
stránek projektu. První skončila Gazi University Private
Schools Ankara z Turecka, druhá byla Osnovna škola
Jurja Šižgorica z chorvatského Šibeniku a třetí místo
obsadila ZŠ TGM Borohrádek.
Soutěžení
ale
není
v tomto
projektu
tím
nejdůležitějším. Všichni zapojení mají možnost
pracovat na zajímavých úkolech, prostřednictvím videí
poznávat odlišnou kulturu, vrstevníky z evropských
zemí a samozřejmě také rozvíjet své jazykové a
technické dovednosti.
Zájem o projekt Crossing borders via videos dokládá
přes 3 400 návštěvníků webových stránek z 39 zemí
světa.
Zaostřeno na toleranci
Dva pětičlenné týmy se také zapojily do videosoutěže
s názvem Zaostřeno na toleranci. Smyslem soutěže

Crossing borders via videos
Již dříve jsme informovali o projektu Crossing borders
via videos, který naše škola organizuje. V rámci tohoto
projektu tvoří školy z jedenácti evropských zemí krátká
videa na zadaná témata.
Prvním úkolem bylo ve čtyřech minutách anglicky
představit stát a stručně také školu, město a mateřský
jazyk. Výsledná videa sledovali žáci naší školy dne 2.
března při malém filmovém festivalu. Součástí bylo i
hlasování, ze kterého vzešla tři nejlepší videa.

bylo natočit krátké video na téma Tolerance a
rozmanitost v naší škole.
Tým složený ze žáků prvního stupně video ztvárnil
formou zjišťování postojů žáků a učitelů naší školy k
toleranci, skupina tvořená žáky druhého stupně
vytvořila krátký film.

Takovýto festival včetně hlasování proběhl na všech
partnerských školách. Z dílčích výsledků pak vzešly tři
nejlepší týmy. Zapojené školy reprezentovaly svoji
zemi opravdu příkladně a zpracovaná videa jsou velmi
zdařilá. O vyrovnanosti svědčí i fakt, že se hned osm
škol objevilo alespoň jednou na stupni vítězů. Vítězem
se nakonec stala Hauptschule Velden z Rakouska se
čtrnácti body, druhé místo obsadila ZŠ TGM
Borohrádek s dvanácti body a třetí skončila Gazi
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Videa byla posuzována porotou ve složení Lejla
Abbasová, Jiří Mádl a Chuck Beatty. Oba týmy se
zúčastnily vyhlášení výsledků, které se konalo dne 12.
března 2012 v Národní technické knihovně v Praze. Ač
se naše videa neumístila na prvních třech místech, obě
skupiny zaslouží za přístup k soutěži a výsledná videa
velkou pochvalu.
Nadále zpracováváme videa o životě školy, rovněž
probíhá přípravná fáze tvorby dokumentů o ZŠ TGM
Borohrádek a městě Borohrádku. Videa, odkaz na
projekt Crossing borders via videos či videosoutěž
Zaostřeno na toleranci najdete na webových stránkách
http://tv.zsboro.cz.
Michal Přibyl
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Církevní základní škola
Masopustní rej
Masopustní rej se uskutečnil 20. února a letošní téma
bylo „Šmoulové“. Děti i učitelé se proměnili ve

Šmouly, Šmoulinky, Gargamely nebo Azraely. Celý rej
byl zahájen šmoulí diskotékou, kde nechyběla ani pravá
„šmoulí makaréna“. Když byli všichni dostatečně
vytancováni, občerstvili se sladkou koblihou, která
dodala sil pro následující „šmoulí hry“. Na závěr byly
vyhodnoceny nejlepší masky, které byly odměněny
diplomem a sladkostí.
Vítání jara
Dne 21. března jsme v CZŠ přivítali první jarní den.
Děti i učitelé si přinesli oblečení v jarních barvách

vylepšené o květinové doplňky.
Po velké přestávce jsme se společně přesunuli před
budovu školy, kde jsme si prohlédli výsadbu našich
jarních cibulovin a na závěr se všichni společně
vyfotili. Těšíme se na další podobné akce.
Mrazík – výlet za kulturou
28.března jsme využili nabídky Filharmonie Hradec
Králové a shlédli představení Mrazík v podání dětského
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souboru HKH (soukromá baletní škola pí.učitelky
Hrbkové).
Známé melodie, krásné kostýmy, zajímavou
choreografii a výborné výkony dětských umělců
ocenilo publikum obrovským potleskem. Těšíme se na
další nabídky FHK.
Velikonoční tvoření
30. března 2012 proběhlo již tradiční „Velikonoční
tvoření“. Rodiče s dětmi si přišli vyzdobit velikonoční
kraslice, slepičky, kuřátka, uplést pomlázku a upéci z
kynutého těsta velikonoční kuřátka, jidáše, věnce a
další tvary. Přítomna byla i odbornice na vizovické
těsto se svými výrobky. Všichni si mohli zakoupit i
šperky z korálků a na jarním jarmarku spoustu
krásných výrobků – kraslice, zápichy, hnízdečka,
polštářky, ozdoby, obrázky ….....
Všichni se rozešli domů s dobrou jarní náladou a
spoustou výrobků.
CZŠ Borohrádek

Mateřská škola
Pozvánka na výstavku
Zveme rodiče i veřejnost na výstavu, která se uskuteční
k 30. výročí založení Mateřské školy v Borohrádku, v
1. třídě mateřské školy
v pondělí 7. 5. 2012 od 9.00 do 15.00 hodin.
Můžete si prohlédnout fotodokumentaci z historie

mateřské školy, práce dětí, zajímavé stavebnice i
současný výchovně vzdělávací program.
Zápis do Mateřské školy Borohrádek
Připomínáme rodičům, že ve dnech 10.-11. května
2012 proběhne v MŠ Borohrádek „Zápis do mateřské
školy“ vždy od 9.00 do 11.00 hodin v 1. třídě MŠ.
Bližší informace lze získat na webových stránkách
www.msboro.cz.
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Kulturní rubrika

Z borohrádeckých plesů ……
ČRS Borohrádek a Myslivecké sdružení „Orlice“
25. února letošního roku se uskutečnil v sokolovně již
druhý ples, který společně pořádaly MO Českého

rybářského svazu v Borohrádku a Myslivecké sdružení
Orlice za spoluúčasti Města Borohrádek. Ples se konal
v krásně vyzdobené sokolovně, za což patří velký dík
paní Lídě Jirouškové. To, že se ples vydařil, potvrdila i

dobrá účast občanů Borohrádku a okolí. Součástí plesu
byla velmi kvalitní tombola, na které se podílely obě
organizace a sponzoři z Borohrádku a okolí.
Myslivecké sdružení Orlice Borohrádek* SECA s.r.o. *
EKOFARMA Ondřej Podstavek* Trafika Stanislav
Florián* KOVOORLAN Jarmila Musilová* Vodatopení-plyn p. Loufek* AZOR p. ing. Hudousková*
Restaurace „U MEDVĚDA“ Ivo Nedvídek*
Autocentrum Ostřetín Radim Sakař* Stavitelství
Kašpar* Restaurace „Na Náměstí“ Pavel Rydrych*
Vinotéka U Pošty PaedDr. Marta Hunalová* Masážní
studio – p.Lamata* Kadeřnictví Dagmar Nováková*
COOP Borohrádek* Pražírna kávy Petr Frolík* MO
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ČRS Borohrádek* LAGA s.r.o* BIOTEC a.s.*
Českomoravský štěrk* Restaurace U KRTKA* MODE
ZUJI p. Loufková* Večerka Anna Kondášová* PILA p.
Kašpar* Řeznictví Petr Kondáš* REGIA spol. s r.o.*
TRAFIKA Kohoutek* Víšek Aleš* Řeznictví Jaroslav
Šturm* Modeláž nechtů Eva Bártová* Čerpací stanice
p. Chládek* Kliment Čestmír* Zahradnictví p. Kliment.
MO ČRS Borohrádek a MS Orlice děkují všem
sponzorům, kteří svými příspěvky obohatily
krásnou a bohatou tombolu.
PLES MĚSTA BOROHRÁDEK
V sobotu 17. března proběhl v sokolovně TJ Sokol
Borohrádek ples města Borohrádek, který letos uzavřel
plesovou sezonu 2012. Prostory sokolovny se díky
vkusné a nápadité výzdobě paní Jirouškové a pomoci
pracovníků města, proměnily v obdivovanou a
důstojnou prostoru hodnou této společenské akce.
Po zahajovacím slovu pana starosty a předtančení dívčí
taneční skupiny SHE – POT z Chlumce nad Cidlinou,
začal pro více než 300 účastníků plesu, vlastní program
s hudbou kapely Koplaho band. Zvědavost přítomných
stoupala s blížící se půlnocí, kdy mělo přijít zdárně
utajované půlnoční překvapení - orientální tanečnice
SONYA s dvěma hady v netradičním pojetí břišních
tanců.
Neméně
zajímavým
zpestřením
byl společný
břišní tanec s
náhodně
vybraným
mužským
účastníkem
plesu, který
naprosto
spontánně
přijal
neobvyklou
výzvu
a
následně
sklidil
od
přítomných
bouřlivý
potlesk.
Zábava pak
pokračovala ve všeobecném veselí až do třetí hodiny
ranní. Některým se ani pak nechtělo domů, ale to je už
jiná kapitola.
Poděkování za přípravu a celkovou realizaci plesu patří
všem, kteří se o jeho průběh zasloužili, sponzorům, ale
i účastníkům, kteří se v takovém počtu přišli pobavit a
zároveň podpořit tuto kulturní akci.
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JUDr. Josef Moravec* Ing. Peter Janega* LAGA s.r.o.*
Pražírna kávy Petr Frolík* Vinotéka „U POŠTY“
PaedDr. Marta Hunalová* Výroba kožené galanterie
Pavel Hajn* POHODA Stanislav Florián* Farma
Bozetice Ondřej Podstavek* STAVITELSTVÍ DS,
s.r.o., ing. J.Přibyl, R.n/Kn.* Restaurace „SPORT“*
Lékárna Mgr. Marie Adámková* Kadeřnictví Dagmar
Nováková* BIOTEC, a.s.* SECA s.r.o.* Vodoinstalace
Antonín Čermák* LUMIUS ing. Miloň Vojnar*
AVEPO, s.r.o.* Večerka Monika Bagárová*
Truhlářství
Šachov
Kamenický
Oldřich*
Zahradnictví Emanuel Rožek, Horní Jelení*
*Elektromontáže Radko Skalický* Ekofarma BÍLÝ
MRAK Šachov, manželé Susovi*

Naše výsledky:
Borohrádek – Pardubice 2 : 0
(Buriánek Tomáš 1x, Nyč Petr 1x)
Borohrádek – Horní Jelení A 1 : 1
(Buriánek Tomáš 1x)

Borohrádek – Horní Jelení B 3 : 0
(Moravec 1x, Buriánek 1x, Nyč 1x)
Borohrádek – Nemošice 3 : 1
(Moravec David 2x, Buriánek Tomáš 1x)
Borohrádek – Holice 0 : 2
Nejlepší hráč Borohrádku: Buriánek Tomáš
Všem sponzorům, kteří ples podpořili, tímto ještě
jednou děkujeme.

Ze sportovních oddílů

Celkové umístění:
1.místo Holice
13 bodů skóre 9:4
2.místo Borohrádek 10 bodů skóre 9:4
3.místo Horní Jelení A 8 bodů skóre 18:5
4.místo Nemošice
5 bodů skóre 6:7
5.místo Pardubice
5 bodů skóre 7:10
6.místo Horní Jelení B 0 bodů skóre 0:19
Radek Sazima

TJ LOKOMOTIVA BOROHRÁDEK
TURNAJ PŘÍPRAVEK r. 2003 a ml.
HORNÍ JELENÍ

TJ SOKOL BOROHRÁDEK

Dne 31.3.2012 se naše družstvo přípravky zúčastnilo
turnaje v kopané. Turnaj se uskutečnil již tradičně jako
každý rok, před začátkem jarní sezony u našich sousedů
v Horním Jelení. Vzhledem k tomu, že nám počasí
nepřálo, tak se turnaj uskutečnil v hale. Na turnaj se
přihlásilo celkem 6 týmů a to umožnilo, že se hrálo
každý s každým. Naše mužstvo se i přes řadu
nemocných hráčů prezentovalo docela slušným
výkonem a celkové 2. místo hovoří za vše.
V posledním zápase jsme si to rozdali s Holicemi o
celkové 1. místo, škoda nevyužitých šancí, které jsme
neproměnili a prohráli jsme 2 : 0. Děkuji všem hráčům
za předvedené výkony a pořadatelům za pozvání na
tento turnaj.

Své jubileum oslavili zápasníci mezinárodním
turnajem.
Borohrádečtí zápasníci v letošním roce oslavují půl
stoleté výročí od svého založení. Lepší oslavy, než
kvalitně uspořádaný turnaj si borohrádečtí pořadatelé
nemohli ani přát.
V sobotu 7.4. se do místní sokolovny sjelo na 172
zápasníků a zápasnic z 21 oddílů z celé České
republiky a ze 4 oddílů z Polska aby vybojovali
medaile na již tradičním turnaji – Velké ceně města
Borohrádek v zápase řecko – římském a volném stylu
přípravek a mladších žáků. Tímto vysokým počtem
závodníků se borohrádecký turnaj zařadil mezi jeden
z nejobsazenějších letošních turnajů.
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Domácí závodníci se výsledkově neztratili. V soutěži
družstev obsadili 6. místo. K tomuto kolektivnímu

úspěchu největší měrou přispěli prvním místem Jana
Rampasová ve váze 43 kg, druhým místem Ondřej SUS
ve váze 26 kg, Elen SEMRÁDOVÁ ve váze 27 kg,
Kateřina KUBOVÁ ve váze 34 kg a nejlehčí zápasník
celého turnaje Adam UHNAVÝ ve váze 19 kg. 3.místo
vybojoval Filip POLÁŠEK ve váze 39 kg. Nepopulární
4.místo obsadil Ondřej KUPSA ve váze do 70 kg.
Součet bodů pro družstvo uzavřel 5.místem Jakub
MATĚJÍČEK ve váze 26 kg.
Díly záštitě, kterou nad turnajem převzalo město
Borohrádek, díky generálnímu sponzorovi SECA
Borohrádek a i díky ostatním sponzorům a
přispěvovatelům obdržel každý závodník pěkný dárek.
Největší odměnou pro pořadatele byli spokojení
závodníci a poděkování od trenérů za pěkně
uspořádaný mládežnický turnaj.
Radek Hemelík

Bilancování činnosti odboru ASPV TJ Lokomotiva
Borohrádek za rok 2011
Podstatou činnosti České asociace sport pro všechny je
přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport pro
širokou veřejnost, čerpající ze
základů našich
předchůdců ale i z práce lékařů a tělovýchovných
pedagogů. Zda se nám tato činnost daří musí posoudit
hlavně členové naší organizace..
Hlavní náplní, kterou se odbor asociace sport pro
všechny v našem městě zabývá je pravidelné cvičení v
jednotlivých oddílech . V roce 2011 jsme zahájili
pravidelná cvičení v 10 oddílech a to:
rodiče a děti
nejmladší žactvo 5-9 let
míčové hry
aerobik nejmladší žákyně
aerobik mladší žákyně
aerobik starší žákyně
aerobik ženy
joga
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pilates
zdravotní tělovýchova senioři
K 31.12.2011 má naše organizace 234 členy z toho 125
členů dospělých a 109 členů dětí a mládeže. Toto číslo
je neustále proměnné do 20.2.2012 se do naší
organizace přihlásilo dalších 25 členů.
V oddílech dětí a mládeže jsme se hlavně řídili podle
plánu práce, který byl schválen na Valné hromadě
26.1.2011. Do jednotlivých hodin byla zařazována
cvičení, která vycházela ze soutěží, jichž se děti po celý
rok účastnily.
26. ledna 2011 proběhla Valná hromada odboru ASPV
v Klubu důchodců v Borohrádku, na které zástupci
jednotlivých oddílů schválili hospodaření a činnost
našeho odboru.
Oddíl seniorů navázal
spolupráci se sportovním
klubem turistů v Kostelci nad Orlicí a
12. února 2011 se pět našich členů zúčastnilo prvního
výletu do okolí Kostelce nad Orlicí.
12. března 2011 opět se sportovním klubem turistů se
uskutečnil výlet podél Labe do Kuksu. Účastnily se ho
čtyři naše cvičenky.
V měsíci březnu začala probíhat soutěž žactva v
zimním pětiboji.
16. března 2011 proběhlo místní kolo, kterého se
zúčastnilo 29 závodníků v sedmi kategoriích. Bojovali
o umístění a postup do okresního kola.
19. března 2011 – okresní kolo konané v Borohrádku,
účast 111 závodníků ze šesti odborů okresu Rychnov
n/K. Vybojoval jsme dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě
bronzové medaile. 15 našich závodníků postoupilo do
krajského finále.
27. března 2011 se uskutečnilo krajské finále v
Hořicích v Podkrkonoší, účast 158 závodníků z pěti
okresů Královéhradeckého kraje. Vybojovaly jsme 3.
místo v starších žákyních II. a díky to Morávkové
Anně, ostatní děti se v jednotlivcích umisťovaly do
desátých míst. V umístění za okres Rychnov n/K to
bylo1. místo starších žákyň a žáků I. a 2. místo
mladších žákyň a žáků II.
29. března 2011 byla v kategorii E2 dobrovolní trenéři
a cvičitelé vyhodnocena jako nejúspěšnější sportovec
roku 2010 Královéhradeckého kraje, naše dlouholetá
cvičitelka a členka Zdena Černá.
14. května 2011 – krásný výlet za památkami
Broumova a okolí, opět s turisty z Kostelce n/O. Výletu
se zúčastnilo 6 žen a 2 žákyně.
18. května 2011 za účasti 83 závodníků z pěti odborů
okresu Rychnov n/K se konalo okresní kolo soutěže
žactva a mládeže v atletickém čtyřboji v Kostelci nad
Orlicí. Náš odbor vyslal do soutěže 23 závodníků.
První místa vybojovala Štefanová Kateřina za mladší
žákyně II. a Kratochvíl Nikolas za dorostence, jedno
druhé místo za starší žákyně II. Morávková Anna, třetí
místa Urbánková Karolína za mladší žákyně I.,
Rochlová Denisa za starší žákyně I. a Králíčková
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Kristýna za starší žákyně II. Ale i další naši závodníci se
neztratili a bojovali ze všech sil.
21. května 2011 jsme za krásného počasí závodili v
orientační hře „ Medvědí stezkou“ v Lipnici u Dvora
Králové nad Labem. Do krajské soutěže jsme postavili
čtyři dvoučlenné hlídky, které nás skvěle reprezentovaly.
V kategorii dorostenky získala 1. místo Suchánková Jana
a Riegrová Markéta. Stejné umístění za 1. místo měli i
dorostenci Kratochvíl Nikolas a Kurka Michal. 2. místo v
kategorii starší žákyně I. vybojovaly Dolanová Timea a
Rochlová Denisa. Nezklamala ani čtvrtá hlídka ve složení
Morávková Anna a Králíčková Kristýna, které se umístily
na 3. místě. Radost a nadšení z pěkného umístění
závodníkům kazila skutečnost, že celorepublikové finále,
do které by naši závodníci postoupili bylo odvoláno z
finančních důvodů.
22. května 2011 proběhlo krajské kolo žactva a mládeže
v atletickém čtyřboji pořádané v Týništi nad Orlicí za
účasti 108 závodníků ze čtyř okresů Královéhradeckého
kraje. Náš odbor vyslal do soutěže 9 závodníků. Získali
jsme tři první místa a to Morávková Anna za starší
žákyně II., Suchánková Jana za dorostenky a Kratochvíl
Nikolas za dorostence. V pořadí družstev za okres
Rychnov n/K jsme pomohli získat tři první místa tři
druhá místa a jedno třetí a jedno čtvrté místo. Závodníky,
kteří získali přední místa, čekalo veliké zklamání,
republikové finále v lehké atletice v Brandýse n/L se
nekonalo z důvodů finančního zajištění.
28. května 2011 – dětský den v Borohrádku. Dopoledne
plné her, sportu a soutěží na fotbalovém hřišti. Zájem byl
veliký, děti za své výkony byly odměněny diplomem a
sladkostí, které připravilo město Borohrádek. Přípravu a
průběh soutěží měly na starosti členky oddílu zdravotní
tělesné výchovy , které se tohoto úkolu zhostily na
výbornou a patří jim poděkování .
4. června 2011 další z výletů s kosteleckými turisty do
okolí Opočna. Krásného letního dne se zúčastnilo pět
našich členek, které si užívaly trasu Očelice, Čánka,
Opočno, rybník Broumar a zpět Opočno nádraží.
8. června 2011 okresní turnaj ve vybíjené žactva za účasti
12 družstev. Do soutěže jsme postavili čtyři družstva.
Starší žákyně I., starší žákyně II. smíšené družstvo
mladšího žactva II. a starší žáci I. Všechna družstva
přivezla z turnaje pěkná druhá místa.
28. června a 30 června 2011 – na ukončení školního roku
byly připraveny dva výlety na kolech. První za účasti 19
členek zdravotní tělesné výchovy, z Borohrádku na
Starožďárský rybník, Novou Ves a zpět a druhý za účasti
10 členek zdravotní tělesné výchovy a dvou žákyň, z
Borohrádku po cyklostezce do Velin, Horního Jelení,
Dolního Jelení, Malé Čermné a zpět do Borohrádku.
Počasí nám přálo, a tak se oba výlety vydařily.
28. srpna 2011 - 6 členek zdravotní tělovýchovy
naplánovalo cyklistický výlet 65 km do Orlických hor a
Podhůří. Z Borohrádku je cyklobus vyvezl na Mezivrší a
dále jely na kolech po hřebenech na Pěticestí, Velkou
Deštnou, Skuhrov, Solnici, Černíkovice, Lično, Čestice,
Borohrádek. Trasu ujelo 6 členek oddílu zdravotní
tělovýchovy a patří jim za tento výkon uznání.
Začátkem září jsme se sešli na poradě cvičitelů, na které
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jsme rozvrhli cvičební hodiny a od 19.9.2011 jsme opět
zahájili pravidelná cvičení ve všech oddílech v ZŠ TGM.
1. října 2011 – regionální soutěž v přehazované v
Doudlebách n/O. Účast osm družstev. Náš odbor postavil
do soutěže tři družstva. Vybojovali jsme 2 třetí místa v
starších žákyních I. a starších žákyních II. Součástí turnaje
v přehazované byl i přespolní běh kolem Orlice ve
spolupráci s TJ Velešov Doudleby nad Orlicí. Účastnily
se ho čtyři odbory rychnovského okresu s účastí 50
závodníků. Všechny naše děti se tohoto běhu zúčastnily a
obdržely účastnický list a sladkost.
17. listopadu 2011 oddíl zdravotní tělesné výchovy
uspořádal výlet do okolí Rychnov n/K a Studánky.
Zúčastnilo se 8 členek zdravotní tělesné výchovy.
20. prosince 2011 oddíly aerobiku mladších i starších
žákyň vystoupily na šestnácté Vánoční akademii v ZŠ
TGM v Borohrádku, pod vedením cvičitelek Terezy
Vojnarové a Libuše Suché. Vystoupení žákyň se líbilo a
podtrhlo vánoční sváteční atmosféru.
29. prosince 2011 oddíl zdravotní tělesné výchovy
uspořádal tradiční vánoční pochod z Borohrádku přes
Světlou n/O, Lípu, Moravsko, kraj Chotivy a lesem do
Borohrádku. 20 dospělých 2 žákyně urazili 13,34 km a
ušli 21.884 kroků.
Toto je výčet všech akcí, které jednotlivé oddíly ASPV TJ
Lokomotiva Borohrádek připravily a nebo se jich v roce
2011 zúčastnily. S určitostí ale víme, že by se nám bez
finanční pomoci městského úřadu a poskytnutí zázemí
pro naše cvičební hodiny v ZŠ TGM činnost tolik
nedařila. Další velkou pomocí pro naši práci s mládeží je i
možnost bezplatné dopravy autobusem dětí na jednotlivé
soutěže, od místního fotbalového klubu TJ Lokomotiva
Borohrádek. Všem třem našim příznivcům patří naše
poděkování a těšíme se na další spolupráci v příštích
letech.
Na závěr bych ráda poděkovala všem našim cvičitelkám,
které se v rámci svého volného času bezplatně věnují v
cvičebních hodinách dětem, mládeži ale i dospělým
složkám.
Čeká nás složité období jak v soukromém životě, tak i v
oblasti zájmových činností. Financování naší organizace
ale i veškerého sportu na úrovni nejnižších složek, tak
jako je ta naše, je dnes velikým otazníkem. Jak všichni
víme Sazka, má nové majitele, ale financování sportu není
zatím nijak řešeno. Dluhy a závazky pro sportovní
organizace, které původní Sazka za sebou zanechala již
asi nebudou nikdy vypořádány. V naší organizaci jsou
prováděny úspory na všech úrovních. Doufáme že se tato
otázka brzy vyřeší, stejný problém mají i jiné organizace v
rámci ČSTV. Domníváme se, že organizace, která má 60
tis. registrovaných členů a 40 tis. členů ve sdružených
subjektech jako je joga, taneční sporty, aerobik, aj, by
neměla z důvodu financí zaniknout.
Tesárková Eva
Česká asociace sport pro všechny
TJ Lokomotiva Borohrádek
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*Zvýhodněné startovné platí pro závodníky (ČTA),
kteří se přihlásí nejdéle do 15. května 2012 a to do
23.59 hodin.

3ATHLON® TERÉNNÍ TRIATHLON
20. KVĚTNA 2012 BOROHRÁDEK
ročník závodu: druhý
místo závodu: BOROHRÁDEK okr. Rychnov n/K
ředitel závodu: Jan Jelínek, 604 706 605,
jan.jelinek@3athlon.com
Stránky závodu:
www.czechtriseries.cz, www.3athlon.com
Stránky přihlášek do závodu:
www.czechtriseries.cz do 19. 5. 2012 do 12.oo hodin,
Je možné i přihlásit se na místě 20.5. od 10.00 do 11.30
hodin.
Skupina věk. kat. zvýhodněné startovné* základní startovné
Dorost 16-17 let
200 Kč
250 Kč
Junioři 18-19 let
250 Kč
300 Kč
Dospělí 20 let a starší 300 Kč
350 Kč

STARTOVNÉ SE PLATÍ PŘI PREZENTACI !
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Časový harmonogram:
10.00 – 11.30 hodin
prezentace
12.00 hodin
start závodu
15.00 hodin
vyhlášení výsledků
Závodí se dle směrnice České triatlonové asociace
Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na
majetku, zdraví ani za zranění související s účastí na
závodu nebo při jeho návštěvě. Všichni závodníci
startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat
pravidla silničního provozu. Pořadatel má právo omezit
počet startujících nebo nepřijmout přihlášku. Závod se
bude konat za každého počasí.
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Z šachovské kroniky
„Jako paměti hodně zaznamenávám že bývala
v Šachově svobodná Rychta v č.p. 22 a tam také
jako u rychtáře ubytován Salagvarda. Salagvarda
bývali staří vysloužilí vojáci, kteří byli dle nařízení
císaře Josefa II. dosazováni na svobodné rychty by
potírali vzmáhající se loupeže a krádeže na místě
nynějšího četnictva. Jako důkaz a památka
zachován je dosud odznak s nápisem Salagvarda a
zemským znakem na tomto stavení čp. 22. Jest to
prkenný štítek všemi příslušnými barvami i
zlaceně dosti vkusně i okrasně malován. A také
zachované ve školním muzeu tak zvané rychtářské
právo - jakési to žezlo moci rychtářské podobné
paličce na buben, koží obalené a okrášlené, při
jednání obecné rady zastávalo udeřením na stůl
nynější zvonek. Dle pověsti při výtržnosti

vlastnosti byl ode všech občanů silně oblíben jako
zkušený odborník. Zvelebil v obci i v okolí
pěstování ovocných stromů.

1898
Vystaven nový plot okolo hřbitova. Podezdívka

z Olešnického a Choceňského kamene a vrch
z ostře pálených cihel holických, které byly
pokryty pískovci ze Záměle. Kámen z Chocně
dovážen dráhou do Borohrádku. Postavil stavitel
K. Tichý z Kostelce.
Vrata vchodová na hřbitov byla dříve proti severní
straně – proti čp. 22, v tom místě, kde teď stojé
kříž.
v hospodě ne jen udeření, ale již pouhé položení na
stůl v hospodě rychtářem, bylo výzvou ke klidu.
Salagvardu byl povinen rychtář stravovati a teplem
a noclehem opatřiti a za to byl svoboden od panské
roboty.
Na návsi bývala u kříže, který byl dřevěný a stával
proti nynějšímu vchodu na hřbitov, kláda k trestání
provinilců. Kláda tam stávala ještě v roce 1820.

1896
Roku 1896 odstěhoval se ze Šachova pan řídící
učitel František Štěpán do Chlen. Byl prvním
řídícím v nové škole a pro jeho i celé rodiny dobré
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1904
Dne 4. dubna byla vysvěceny v kostele nové
varhany
postavené
Josefem
Vanickým
z Třebechovic. Ten rok byly dány do kostela nová
okna - železná s katedrálním sklem zhotovené
Vlasákem v Praze. Též dána nová dlažba
cementová od Uhlíře z Velimi a podlaha pod
lavice – prkna dala vrchnost. Na podzim byly
natřeny a pozlaceny oltáře. Levý oltář zrušen a na
to místo postavena opravená a předělaná
kazatelna.“
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Z redakce zpravodaje:












úřední dny na Městském úřadu Borohrádek jsou pondělí a středa od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do
17.00 hodin, telefon: 494 381 602(3), fax 494 381 303.
Email redakce: kultura@mestoborohradek.cz, stavebni@mestoborohradek.cz.
Inzerci firemní i soukromou je možno objednávat na MÚ u paní Machové, tel. 494 381 602,
e-mail: kultura@mestoborohradek.cz. Poděkování, vzpomínky, inzerci škol, společenských organizací a
sportovních oddílů uveřejňujeme bezplatně.
Redakční rada: Z. Cablk, M. Machová, J. Machková.
Redakce děkuje všem, kteří přispěli k vydání tohoto zpravodaje.
Redakce odpovídá za články označené pozn. RED nebo MÚ, ostatní články uveřejňujeme bez cenzurního
zásahu, odmítá však články urážlivé a vulgární.
Vzhledem k omezenému rozsahu stránek zpravodaje si vyhrazuje redakce redakční úpravy nebo krácení
textu.
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. 2012.

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 15.4.2012
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