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leden – únor 2011

LEDEN
Český rybářský svaz, místní
organizace Borohrádek
a Myslivecké sdruţení „Orlice“
Borohrádek Vás srdečně zvou na
ples, který se koná
v sobotu 29.1.2011 od 20.00 hodin
v sokolovně v Borohrádku.
K tanci a poslechu hraje
JANES-BEET Pardubice.
Vstupné 80 Kč, předprodej
vstupenek na městském úřadu,
bohatá tombola.
ÚNOR
TJ Lokomotiva
srdečně zve na
2. SPORTOVNÍ PLES,

který se uskuteční 18.2.2011
od 20.00 hodin v sokolovně
v Borohrádku,
hraje hudební skupina DUALL.
Vstupné 70 Kč,
předprodej a rezervace vstupenek
u p. Radka Sazimy
na tel. čísle 604 925 582,
bohatá tombola.
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Z jednání Rady a Zastupitelstva města Borohrádek
Výtah z usnesení rady ze dne 15.11.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloţeném znění.
*Ukončení pronájmu nájemcem v nebytových
prostorách v čp. 314 - Městské kino Borohrádek.
*Zveřejnění záměru pronájmu v nebytových prostorách
v objektu čp. 314 v ulici TGM.
*Spoluúčast na úhradě faktury za spotřebovanou
elektrickou energii v městském kině.
*Pronájem suterénního bytu Jiráskova 573 ve
stanoveném pořadí vybraných ţadatelů.
*Pronájem povodňové buňky.
*Podporu turnaje v sálové kopané, včetně úhrady
pohárů a diplomů pro vítěze a účastníky turnaje.
*Zřízení nočního baru a herny v prostorách Sokolovny.
*Navýšení příspěvku ZRTV na financování úpravy
prostoru v ZŠ TGM ve výši 18.000 Kč.
*RO č. 37,38, 39 a 40.
*Zaplacení úhrady Pozemkovému fondu ČR za
pronájem pozemků, včetně zaslání souhlasu k nabídce
na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků
p.č. 229/3 a p.č. 226, v k.ú. Borohrádek.
*Souhlasné stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových k pozemku p.č. 909/2.
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Borohrádek.
*Souhlasné stanovisko firmě SECA s.r.o. ke stavbě
„Zpevněné plochy a zasakovacího zařízení“ na
pozemcích p.č. 559/1, 559/2 a 559/3 v k.ú.
Borohrádek.
*Uţívání závěsného odznaku v zastoupení starosty při
významných příleţitostech a občanských
obřadech pro tyto členy ZM: Ing. Libora Hemelíka,
Mgr. Ivu Přibylovou, Ing. Miloně Vojnara.
*Zřízení iniciativních a pomocných orgánů rady:
Komise stavební, majetkovou a pro místní rozvoj ve
sloţení:
předseda: Ing. Libor Hemelík,
členové: Ing. Jana Machková, ing. Peter Janega, ing.
Václav Štefan, Libor Kašpar, Luděk Vejr.
Komisi pro tělovýchovu a sport ve sloţení.:
předseda: Josef Sazima,
členové: Eva Tesárková, Radek Hemelík, JUDr. Josef
Moravec.
Komisi kulturní ve sloţení:
předseda: Ivana Roštejnská,
členové: Marie Machová, Radomila Pírková, Iva
Jehličková, Hana Adamcová.
Komisi školskou ve sloţení:
předseda: Mgr. Iva Přibylová
členové: Iva Jehličková, Libor Kašpar.
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Komisi pro ţivotní prostředí. RM jmenování členů
odkládá.
*Pokračování činnosti SPOZ města v dosavadním
sloţení a za nezměněných podmínek stanovených
v pravidlech pro činnost a způsob odměňování členů
SPOZ v minulém volebním období.
*Jmenování ZM pí. Ivany Roštejnské do školské rady.
*Ţádost ZŠ o odprodej vyřazených skříní včetně
vyuţití získaných finančních prostředků.
*Zařazení dodatečných bodů k projednání v ZM,
nejpozději 3 dny před zahájením jednání ZM.
Výjimku mohou tvořit pouze podklady, které by
bezprostředně ovlivnily financování města.
*Rekonstrukci vjezdu, včetně poloţení zámkové dlaţby
v části chodníku před nemovitostí na pozemcích p.č.
65 a 66. Rekonstrukce bude provedena na náklady
ohlašovatele.
*Ţádost ředitelky základní školy TGM o výjimku
z počtu ţáků.
Bere na vědomí:
*Oznámení o projednávaných změnách územních plánů
v obci Lípa nad Orlicí, Zdelov a Poběţovice.
*Zřízení
a
jmenování
komise
přestupkové
v nezměněném sloţení.
Odkládá:
*Jmenování členů komise pro ţivotní prostředí.
Zamítá:
*Nabídku na zveřejnění reklamního inzerátu
připravované publikaci pro Královéhradecký kraj.
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Postupuje k projednání v zastupitelstvu města:
*Nabídku na bezúplatný převod lesního pozemku od
ing. P. Králíčka.
Výtah z usnesení rady města ze dne 29.11.2010
Rada města Borohrádek
Schvaluje:
*Program jednání v předloţeném znění.
*Ţádost ZˇTGM o vyřazení nepotřebného majetku.
*Nájemce nebytových prostor v nemovitosti čp. 314
/městské kino/ pana J. Jehličku.
*Základní rámcová pravidla pro činnost komisí
jmenovaných radou.
*Doplnění stavební komise – pan Repš.
*Nájemní smlouvu na pronájem pozemku pro
kontejner.
*Rozšíření sluţeb v pronajatých nebytových prostorách
čp. 40 o kadeřnictví.
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*Počet členů a jmenování hlavní a dílčích
inventarizačních komisí, včetně komise likvidační.
Postupuje k projednání v ZM:
*Schválení rozpočtového provizoria.
*Právo rady rozhodovat o finančních částkách do
500 000 Kč.
*Bezúplatný převod lesního pozemku p.č. 677/108
v k.ú. Borohrádek.
*Smlouvu o spolupráci s gminou Cieplowody.
*Záměr odkoupení pozemků od rodiny Malijovských.
*Podmínky schváleného prodeje pozemku p.č. 962/2 a
p.č.962/3 v k.ú. Borohrádek.
*Záměr odkoupení pozemku p.č. st. 115/1 v k.ú.
Borohrádek od p. Grundlera.
*Informaci o stanovení regionální ceny vodného a
stočného pro rok 2011.
Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Borohrádek
ze dne 10.11.2010
Volí:
V souladu s § 84, odst. 1, písmeno 1), zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
Starostu města:
Milana Mačka
Místostarostu města: Ing. Libora Hemelíka
Další členy rady města:Mgr. Ivu Přibylovou
Mgr. Jindřicha Vašíčka
Ing. Miloně Vojnara
Zřizuje:
V souladu s § 84, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Osadní výbor Šachov
Volí:
Předsedu finančního výboru: Hanu Adamcovou
Členy finančního výboru: JUDr. Josefa Moravce
Mgr. Jindřicha Vašíčka
Předsedu kontrolního výboru: Radomilu Pírkovou
Členy kontrolního výboru: Ing. Pavla Krupku
Ing. Miroslava Palhouna
Předsedu osadního výboru: Hanu Adamcovou
Členy osadního výboru:
Ing. Pavla Krupku
Kateřinu Vackovou
Schvaluje:
*Komisi pro ověřování voleb ve sloţení:
Mgr. I. Přibylovou, I. Roštejnskou, Ing. M. Vojnara.
*Zprávu komise pro ověřování voleb do zastupitelstva
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města, konaných ve dnech 15.10.-16.10. 2010.
*Volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a
členů rady ve sloţení:
L. Kašpar, R. Pírková, JUDr. J. Moravec.
*Návrhovou komisi ve sloţení:
Ing. L. Hemelík, Mgr. J. Vašíček, Ing. P. Janega.
*Způsob volby starosty, místostarosty a členů rady
aklamací.
*Počet členů rady- 5.
*Návrh na určení odměn za výkon funkcí neuvolněným
členům ZM, výborů a komisí dle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
Nařízení vlády č. 122/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů dle přílohy, která je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
*Delegování zástupců města s pověřením zastupování
dle zákona 128/2000 Sb. § 84:
DSO Tichá Orlice: starosta Milan Maček,
DSO Poorlicko: místostarosta ing. Libor Hemelík,
ve společnosti ODEKO s.r.o.: starosta Milan Maček,
ve společnosti AQUA Servis a.s.:, starosta Milan
Maček,
v ostatních případech statutární zástupce města
starosta Milan Maček (Euroregion Glacensis, Česko Polská spolupráce s gminou Cieplowody a pod.).
*Smlouvu o převodu vlastnictví bytové jednotky č.
554/8.
*Prodlouţení termínu podpisu kupní smlouvy na prodej
byt. jednotky č. 554/2.
*Kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 902/15.
*Kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 962/7 v
upraveném znění.
*Kupní smlouvu na odkup pozemku p.č. 1048 ostatní
plocha v k.ú. Borohrádek.
*Dodatek č.1 ke „Smlouvě o úvěru č. 1609/10/LCD“
ze dne 9.7.2010.
*Dodatek č.1 ke „Smlouvě o dílo č. 29/2010/K/N“,
uzavřený s firmou AQUASERVIS, a.s., na akci
„Intezifikace ČOV Borohrádek“.
*Dodatek ke smlouvě s firmou Gebert na vícepráce
spojené s demolicí domu čp.13, včetně statického
zajištění sousedního domu, ve výši 58.600 Kč.
*Ing. Libora Hemelíka pro spolupráci se Stavebním
úřadem v Kostelci nad. Orlicí, při pořizování úpravy
územního plánu města.
Bere na vědomí a ukládá:
*Ţádost společnosti Serafin Campestrini, s.r.o.,
Borohrádek a pověřuje radu města vypracováním
stanoviska.
*Oznámení Jiřího Šubrta na odprodej obchodního
podílu ve společnosti ODEKO, s.r.o., a ukládá
starostovi města, aby neprodleně poţádal o předloţení
řádné nabídky se všemi nezbytnými náleţitostmi.
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Slovo starosty

Poděkování

Váţení spoluobčané,
Stojíme na prahu nového roku, který, jak
všichni doufáme, obohatí náš ţivot o nová
poznání, o spoustu příjemných chvil, ale
především posune s našim přispěním rozvoj města
o další krůček dál. Pokud bych měl hodnotit
uplynulý rok 2010, mohu s čistým svědomím říci,
ţe to byl rok bohatý na kulturní a společenské
události a ţe s pomocí spolků, klubů a organizací
pulzoval ve městě docela aktivní ţivot. Z pohledu
města si však nejvíce ceníme realizace dlouhodobě
připravovaných investic, které vyplývají z našeho
programu integrovaného plánu rozvoje města. Pro
připomenutí uvedu jen dokončenou revitalizaci
centra Šachova ve výši 3,5 mil. Kč, výměnu
technologie v čističce odpadních vod nákladem 4
mil. Kč, ale především rekonstrukci všech tří
školských zařízení ve výši zhruba 18,4 mil. Kč.
V součtu s drobnými investicemi jsme vynaloţili
na zhodnocení majetku města v roce 2010
přibliţně 30 mil. Kč. Je třeba si uvědomit, ţe tato
částka představuje téměř desetinásobek našich
současných rozpočtových moţností, vyčleněných
pro běţně plánovaný rozvoj našeho města.
Abychom mohli tyto akce provést, museli jsme
získat mimořádné finanční zdroje, které jsme
zajistili z dotačních pobídek EÚ, státu a kraje.
Pozitivní ovšem byla přitom i zkušenost, ţe
jsme to zvládli v nepříznivé době všeobecné
ekonomické krize, která nám značně komplikovala
financování všech našich aktivit.
Nový rok 2011 je rokem, který před námi otvírá
novou cestu, kterou po nedávných volbách půjde
nové zastupitelstvo. V současné době se připravuje
návrh budoucího rozpočtu, který nám všem
napoví, co všechno se chystá a jaké priority
budeme cíleně podporovat. Já osobně věřím, ţe
vše, co bylo dobré a prospěšné, zůstane v platnosti
a ţe budeme pokračovat v práci, kterou zajistíme
trvalý rozvoj našeho města.
Závěrem bych rád popřál všem svým
spoluobčanům v novém roce pevné zdraví, osobní
a rodinnou pohodu a také jen samé dobré zprávy
v našem městském zpravodaji.
Milan Maček, starosta
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Moţná je poněkud ošidné hodnotit dosavadní
průběh zimy a sněhových sráţek, abychom to
nezakřikli, avšak jisté je, ţe proti mimořádným
sněhovým sráţkám v lednu a únoru loňského roku,
je k nám dosavadní zima poněkud přívětivější. I
tak se ale musela řešit mnohdy se zvýšeným úsilím
schůdnost a sjízdnost komunikací ve městě. Někdy
se nepovede vše zvládnout k všeobecné
spokojenosti občanů a jejich momentálních potřeb,
avšak snahou pracovníků údrţby je plnit časový
harmonogram údrţby v dostatečném předstihu, coţ
se daří.
Je to také s velkým přispěním mnohých
spoluobčanů, kteří, jak bývalo v minulosti zvykem,
přiloţí ruku k dílu a úklidem sněhu nebo i
následným posypem komunikace v sousedství
svých nemovitostí ošetří a zajistí tak schůdnost a
sjízdnost.
A právě za tuto dobrovolnou pomoc chci všem
těmto spoluobčanům vyjádřit naše poděkování a
zároveň vyslovit přání poklidného průběhu
následujících zimních měsíců. Ať nám tedy zima
přináší radost a potěšení a mimořádných a
kalamitních situací, nechť jsme ušetřeni.
Zdeněk Cablk, tajemník MěÚ

Cena vodného a stočného na rok 2011

VODNÉ: 35,00 Kč/m³ vč. DPH
STOČNÉ: 34,80 Kč/m³ vč. DPH

Koupím poštovní známky,
pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky – větší mnoţství
– pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší moţné ceny.
Info: tiskárna@komurka.cz
nebo tel. 724 22 92 92

Zpravodaj 1/2011

Informační servis městského úřadu
Společenská rubrika
Vítáme nové občánky:

Matyáš Král
Gabriela Samková
Matyáš Laţa
Martin Kocka
Oliver Němec

narozen
narozena
narozen
narozen
narozen

12.10.2010
12.10.2010
08.12.2010
21.12.2010
27.12.2010

Poděkování

předkládáme Povinnosti občanů a oprávnění orgánů
souvisejících s jejich porušením.

Váţení,
chceme Vám tímto upřímně
poděkovat za moţnost uspořádání
sběru humanitárního materiálu.
Zejména chceme vyzdvihnout
obětavou pomoc Vašich občanů,
kteří významnou měrou podpořili naši činnost a
pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu
pro lidi v tíţivých ţivotních situacích a pro chod naší
organizace, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.

Povinnosti občanů a oprávnění orgánů související
s jejich porušením
(1) Drţitel je povinen
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům
chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením,
poškozením nebo zneuţitím,
b) odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný
cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je
zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání,
matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo
neprodleně na vyţádání orgánům policie. Tyto
orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního
dokladu.
(2) Drţitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu,
odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu
příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu
úřadu nebo nejbliţšímu útvaru policie. Tyto
orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě nebo
odcizení cestovního dokladu a současně oznámí tuto
skutečnost včetně jména, popřípadě jmen, příjmení,
data a místa narození drţitele obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, který cestovní doklad vydal.
(3) Drţitel je v zahraničí povinen ohlásit
neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu
nebo jeho nález nejbliţšímu zastupitelskému
úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Po
návratu do České republiky je občan povinen
ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu
také orgánu příslušnému k jeho vydání.
(4) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu,
matriční úřad, zastupitelský úřad nebo policie můţe
zadrţet neplatný cestovní doklad drţiteli, který
nesplnil povinnost jej odevzdat, nebo o kterém lze
mít důvodně za to, ţe se stane neplatným na základě
rozhodnutí podle § 28 odst. 2. Orgán, který cestovní
doklad zadrţel, je povinen vydat občanovi potvrzení
o zadrţení cestovního dokladu a bezodkladně zaslat
cestovní doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s
uvedením důvodů jeho zadrţení.

Gratulujeme!

Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek
znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro
nás ještě něčím navíc – výrazem pochopení a
podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou.
Diakonie Broumov patří uţ 15 let mezi úspěšné
poskytovatele sociálních sluţeb zaměřených na
občany v krizových ţivotních situacích na
celorepublikové
úrovni.
V posledních
letech
nacházejí naše projekty a programy podporu také
v grantech EU. Kvalita naší činnosti a poskytovaných
sluţeb byla ohodnocena také udělením certifikace
ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění,
úprava a prodej pouţitých oděvů a domácích potřeb“
a „Poskytování sociálních sluţeb“.
Bliţší informace o naší činnosti najdete na
www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel

Výběr informací ze zákona o cestovních
dokladech
/č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů/. V tomto zpravodaji
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Drţitel cestovního dokladu je oprávněn u
kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto
cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s
výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním
konzulárním úředníkem, poţádat o ověření
funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm
zpracovaných biometrických údajů. V případě
zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými
údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných
osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti
osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu,
má občan právo na vydání nového cestovního
dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto
případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy,
pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji
byla způsobena okolnostmi, o nichţ občan
prokazatelně věděl, ţe mohou způsobit poškození
nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.
(1) Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je
povinen jej neprodleně odevzdat orgánu příslušnému
k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu,
nejbliţšímu útvaru policie nebo zastupitelskému
úřadu. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá
cestovní doklad osoby, která zemřela nebo byla
prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil
ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu, jestliţe
dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá zpět
jinou cestou.
(2) Orgány uvedené v odstavci 1 mohou zadrţet cizí
cestovní doklad tomu, kdo nesplnil povinnost jej
neprodleně odevzdat. Orgán, který cestovní doklad
zadrţel, je povinen vydat osobě potvrzení o zadrţení
cestovního dokladu a bezodkladně zaslat cestovní
doklad orgánu příslušnému k jeho vydání s uvedením
důvodu jeho zadrţení.
(3) Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu
vrátí drţiteli zadrţený cestovní doklad do 15 dnů
poté, co jej obdrţel, pokud cestovní doklad nepozbyl
platnosti. Bylo-li rozhodnuto o uloţení omezení
spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí
podle zvláštního právního předpisu14), orgán
příslušný k vydání cestovního dokladu jej
bezodkladně zašle orgánu činnému v trestním řízení
příslušnému k jeho odnětí.
14) trestní řád
V příštím čísle zpravodaje budou zveřejněny
přestupky na úseku cestovních dokladů.
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, správní odbor
telefon 494 337 258, Slezáková
email: hslezakova@muko.cz
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Nové vyhlášky o místních poplatcích
v Borohrádku
S účinností od 1.1.2011 platí nové vyhlášky o
místních poplatcích.
Dochází především ke změnám sazby poplatku ze
psů, termín splatnosti zůstává stejný 30.6.
příslušného roku.
Sazba poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů zůstává stejná, prodluţuje se
doba splatnosti do 31.5. příslušného roku.
Úplné znění vyhlášek přinášíme níţe v textu.
Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
20.12.2010 usnesením č. 753/2010/MUBK usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1) Poplatek ze psů platí drţitel psa. Drţitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Borohrádek.
2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká drţiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců.
2) V případě drţení psa po dobu kratší neţ jeden rok se
platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí drţitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být
fyzická nebo právnická osoba drţitelem psa (např.
úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem),
přičemţ se poplatek platí i za započatý kalendářní
měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Drţitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího
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2)
3)

4)

1)

1)
2)

1)

vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit drţení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
V ohlášení drţitel psa uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název
nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování, právnická
osoba uvede téţ osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
sluţeb, včetně poskytovatelů těchto sluţeb
v zahraničí,
uţívaných
v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, ţe předmět
poplatku
souvisí
s podnikatelskou
činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti, zejména stáří a počet drţených psů,
včetně skutečností zakládajících vznik nároku na
úlevu nebo osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
drţitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Za psa drţeného mimo bytový dům
200 Kč
b) Za druhého a kaţdého dalšího psa drţeného mimo
bytový dům
300 Kč
c) Za psa drţeného v bytovém domě
400 Kč
d) Za druhého a kaţdého dalšího psa drţeného
v bytovém domě
500 Kč
e) Za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poţivatel sirotčího důchodu
100 Kč
f) Za druhého a kaţdého dalšího psa, jehoţ drţitelem
je osoba uvedená v písm.e)
200 Kč
g) Za psa drţeného v bytovém domě, jehoţ drţitelem
je osoba uvedená v písm.e)
100 Kč
h) Za druhého a kaţdého dalšího psa drţeného
v bytovém domě, jehoţ drţitelem je osoba uvedená
v písm. e)
300 Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného
kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. Dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen drţitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těţkým
zdravotním postiţením, které byl přiznán III. Stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
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osoba, které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa
zvláštní právní předpis, město Borohrádek a
příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je město
Borohrádek.
Čl. 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny drţitelem psa včas
nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad
poplatek platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků můţe městský úřad zvýšit aţ na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 3/2006 ve znění
vyhlášky č.3/2008.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
20.12.2010 usnesením č. 753/2010/2010 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za uţívání veřejného prostranství (dále jen
„poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek za uţívání veřejného prostranství se vybírá za
zvláštní uţívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení slouţících pro poskytování
prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a uţívání tohoto
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2) Poplatek za uţívání veřejného prostranství platí fyzické
i právnické osoby, které uţívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3
Veřejná prostranství
1) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou
všechna náměstí, ulice, městské komunikace, včetně
chodníků, trţiště, veřejná zeleň, parky.
(Bliţší specifikace viz příloha).
Čl. 4
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Vznik a zánik poplatkové povinnosti
2) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo uţívání
veřejného prostranství, a trvá aţ do dne, kdy toto
uţívání fakticky skončilo.
Čl. 5
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní uţívání veřejného
prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před
zahájením uţívání veřejného prostranství. V případě
uţívání veřejného prostranství po dobu kratší neţ 5 dní
je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení uţívání veřejného prostranství. Pokud tento
den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací
povinnost nejblíţe následující pracovní den.
2) V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název
nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování, právnická
osoba uvede téţ osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
sluţeb, včetně poskytovatelů těchto sluţeb
v zahraničí,
uţívaných
v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, ţe předmět
poplatku
souvisí
s podnikatelskou
činností
poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob,
místo a výměru uţívaní veřejného prostranství,
včetně skutečností dokládajících vznik nároku na
úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
poţadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
5) Po ukončení uţívání veřejného prostranství je
poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů
uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději v termínu
splatnosti dle čl.7.
Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek za zvláštní uţívání veřejného prostranství činí za
kaţdý i započatý m2 a kaţdý i započatý den:
1) Za pouţití veřejného prostranství k umístění dočasných
staveb a zařízení slouţících k poskytování prodeje (vč.
prodeje z pojízdné prodejny a automobilu)
a) na náměstí za:
10 Kč den/ m2, 70 Kč týden/ m2, 300 Kč měsíc/ m2,
3.650 Kč rok/ m2
b) mimo náměstí za:
5 Kč den/ m2, 30 Kč týden/ m2, 120 Kč měsíc/ m2,
900 Kč rok/ m2
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2) Za pouţití veřejného prostranství k umístění stavebních
zařízení za:
5 Kč den/ m2, 20 Kč týden/ m2, 60 Kč měsíc/ m2, 500
Kč rok/ m2.
3) Za pouţití veřejného prostranství pro pořádání
kulturních, sportovních a reklamních akcí, provoz
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 0,50 Kč
za den a m2 .
na náměstí za:
10 Kč den/ m2, 30 Kč týden/ m2, 90 Kč měsíc/ m2, 750
Kč rok/ m2.
4) Za pouţití veřejného prostranství na umístění skládek
za:
5 Kč den/ m2, 20 Kč týden/ m2, 60 Kč měsíc/ m2.
5) Za provádění výkopových prací za:
5 Kč den/ m2, 35Kč týden/ m2, 150 Kč měsíc/ m2,
1.825 Kč rok/ m2.
6) Za umístění reklamního zařízení – pevného (tj.
reklamní zařízení pevně spojené s pozemkem
veřejného prostranství, technickým zařízením nebo
stavbou)– zabírajícího veřejné prostranství 1.000
Kč/m2/rok.
Čl. 7
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při uţívání veřejného prostranství po dobu kratší 5
dnů nejpozději v den, kdy je s uţíváním veřejného
prostranství započato,
b) při uţívání veřejného prostranství po dobu delší neţ
5 dnů nejpozději v den, kdy uţívání veřejného
prostranství skončilo,
c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální
částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu
nebo měsíci,
d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný
nejpozději v den, kdy je s uţíváním veřejného
prostranství započato.
2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíţe následující
pracovní den.
Čl. 8.
Osvobození a úlevy
1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu
zdravotně postiţenou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichţ
výtěţek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) zařízení slouţící k úpravě a opravě nemovitosti
(fasády apod.), které přímo sousedí s veřejným
prostranstvím a to po dobu max. 30 kalendářních
dnů vč.,
b) uţívání veřejného prostranství v případě, je-li toto
veřejné prostranství uţíváno na základě platné
smlouvy.
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Čl. 9
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků můţe městský úřad zvýšit aţ na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
20.12.2010 usnesením č. 753/2010/MUBK usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na
kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce,
sníţeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsaţena.
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,
které akci pořádají.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce
povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a
hodinu jejího konání, výši vstupného případně doloţit
existenci skutečností zakládajících osvobození nebo
úlevu od poplatkové povinnosti.
2) V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě
jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro
doručování, právnická osoba uvede téţ osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních sluţeb, včetně poskytovatelů těchto sluţeb
v zahraničí, uţívaných v souvislosti s podnikatelskou
činností, v případě, ţe předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
poţadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
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4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
5) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen
ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníţenou o daň z přidané hodnoty, jestliţe
byla v ceně vstupného obsaţena.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akce
5%
b) sportovní akce
5%
c) prodejní akce
10%
d) reklamní akce
10%
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichţ celý
výtěţek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) sportovní akce pořádané místními organizacemi
b) akce, kde je vybíráno dobrovolné vstupné, pořádané
místními zájmovými organizacemi,
c) Město Borohrádek, příspěvkové organizace, jejich
zřizovatelem je město Borohrádek.
3) Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník
povinen
nahlásit
správci
poplatku současně
s ohlašovací povinností podle čl. 3.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků můţe městský úřad zvýšit aţ na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
20.12.2010 usnesením č. 753/2010/MUBK usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru,
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přepravy,
třídění,
vyuţívání
a
odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za
domácnost můţe být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit
jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba, má-li k
této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídajícímu poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doloţit existenci skutečností zakládajících
osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen
ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno,
bydliště, popřípadě další adresy pro doručování,
evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo
slouţící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo
parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v
důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo
slouţící k individuální rekreaci.
4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů
poţadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2
této vyhlášky činí 500 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů města
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok.
2) Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 1.333.693,50 a byly
rozúčtovány takto:
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Náklady 1.333.693,50 děleno 2.168 (2.107 osob
s trvalým pobytem na území obce + 61 počet staveb
určených nebo slouţících k individuální rekreaci) =
632 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle
čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250 Kč.
3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny
vlastnictví stavby, která je určena nebo slouţí k
individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v
příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v
průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této
vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do
31.5. příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby dlouhodobě hospitalizované, ústavně léčené,
osoby hlášené k trvalému pobytu na „ohlašovně“,
osoby ve výkonu trestu. (Za „dlouhodobě“ se
rozumí v délce trvání minimálně 6 měsíců po sobě
jdoucích),
b) osoby prokazatelně dlouhodobě ţijící minimálně 6
měsíců mimo území ČR,
c) osoby uvedené v čl. 2, odst. 2), které mají na území
města Borohrádek trvalý pobyt.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je
poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě do
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník
povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Skutečnost, na základě které je poplatník osvobozen od
poplatku, musí být prokázána.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků můţe městský úřad zvýšit aţ na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011
Město Borohrádek
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí
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Zastupitelstvo města Borohrádek se na svém zasedání dne
20.12.2010 usnesením č. 753/2010/MUBK usneslo vydat
na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město Borohrádek touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu (dále jen
„poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
„správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podléhá kaţdý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné
technické
herní
zařízení
povolené
Ministerstvem financí.
2) Poplatníkem je právnická osoba, která je
provozovatelem výherního hracího přístroje (dále jen
„VHP“) nebo jiného technického herního zařízení
povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné
THZ“).
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem uvedení VHP do provozu,
b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování
jiného THZ.
2) Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem ukončení provozu VHP,
b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování
jiného THZ.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku
uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od
uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit
ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáţe
protokolem o zahájení provozu a protokolem o
ukončení provozu ve smyslu ustanovení § 5 vyhlášky
č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění
pozdějších předpisů
2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci
poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného
Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen
ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název
nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla
účtů u peněţních ústavů, na nichţ jsou soustředěny
peněţní prostředky z její podnikatelské činnosti,
identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř.
jiného THZ, jeho umístění, jakoţ i kaţdou další
skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost.

11

Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování
a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech.
3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených
v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 5.000 Kč na 3 měsíce za kaţdý
VHP nebo jiné THZ.
2) V případě, ţe VHP je provozován po dobu kratší neţ 3
měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu
dnů provozování VHP.
3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší neţ 3 měsíce,
platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na
který bylo zařízení povoleno.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování VHP nebo povolení
jiného THZ na dobu 3 měsíců do 1 měsíce od
zahájení provozu nebo od povolení,
b) při povolení provozování VHP nebo povolení
jiného THZ na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách
odpovídajících délce provozu případně délce
povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatný vţdy
v poslední den v příslušném čtvrtletí,
c) při povolení provozování VHP nebo povolení
jiného THZ na dobu 1 roku a déle ve čtyřech
splátkách odpovídajících délce provozu případně
délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných
vţdy poslední den v příslušném čtvrtletí.
2) Poplatek dle písm. b) a c) odst. 1 tohoto článku můţe
být zaplacen jednorázově.
3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník
povinen svoji povinnost splnit, nejblíţe následující
pracovní den.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo
ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků můţe městský úřad zvýšit aţ na
trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Přechodná ustanovení
Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno
povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit
správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011

/MÚ/
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Klub důchodců
Váţení občané,
jak známo, jiţ mnoho let v našem městě působí Klub
důchodců, organizace, která svojí činností přispívá
ke zlepšení a zkvalitnění ţivota jeho občanůdůchodců.
Dovolte mi, abych vás jménem výboru Klubu
důchodců seznámil s jeho činností za rok 2010.

Dne 7.3.2010 jsme v místním kině spolu s obyvateli
Domova důchodců v Borohrádku
oslavili
Mezinárodní den ţen. Nad touto akcí měla záštitu
městská organizace KSČM.
Den matek jsme oslavili dne 13.5.2010 v našem
klubu, kde pro dobrou pohodu a náladu všem
přítomným zahrál na harmoniku pan Jiří Jehlička
hezké melodie. I tato akce byla přítomnými členy
kladně hodnocena.

Náš klub v současné době řídí výbor v tomto sloţení:
Pírková Hana, předseda,
Matějíčková Irena, jednatel
Sirůčková Anna, hospodář
Karásek Josef, kulturní referent
Revizní komisi tvoří naše členky a to:
Majáková Marie
Marková Marie
Členové klubu se pravidelně schází ve své klubovně
jednou týdně a to vţdy ve čtvrtek v odpolední době
mimo měsíců července a srpna. Na těchto schůzkách
projednáváme veškeré organizační záleţitosti a ve
zbytku času vţdy následuje volná diskuse a zábava
členů. Tato setkání jsou pro všestranné zájmy ode
všech velmi kladně hodnocena. Škoda, ţe se jich
zúčastňuje jen malé procento muţů.
Tato činnost není jedinou aktivitou, kterou se
zabýváme. V letošním roce výbor zajistil a nakonec
se uskutečnilo i několik dalších akcí pro zpestření
našeho seniorského ţivota. Nedílnou součástí naší
činnosti je organizování poznávacích autobusových
zájezdů a to hlavně díky finančním prostředkům,
které nám jsou poskytovány Městským úřadem
v Borohrádku. Za to mu patří vřelý dík. Všechny
plánované zájezdy jsou s ohledem na fyzickou
náročnost voleny tak, aby se jich mohlo zúčastnit co
nejvíce členů našeho klubu. Největším problémem
při plánování nových akcí je najít další lokality a
místa příštích zájezdů, neboť valná většina našich
členů mnoho hezkých a zajímavých míst v naší
republice jiţ navštívila. Proto uvítáme, kdyţ
jednotliví členové našeho klubu svými podnětnými
návrhy přispějí při jejich dalším organizování.
Dne 6.3.2010 jsme se zúčastnili vystoupení
oblíbených zpěváků Evy a Vaška v moravských
Kotvrdovicích. Všichni účastníci zájezdu byli velmi
spokojeni jak s programem, který byl na vysoké
úrovni, tak i s chováním pořadatelů a obsluhujícího
personálu. Velmi nás překvapilo i to, ţe jsme měli
moţnost osobně poznat Evu a Vaška, se kterými se
někteří naši členové klubu měli moţnost se
vyfotografovat.
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Dne 27.5.2010 jsme uskutečnili hezký zájezd do
města Kroměříţe, kterého se zúčastnilo 40 členů.
Zájezd byl zajímavý a kaţdý se tak mohl seznámit
jak
s krásným
městem,
tak
i
s jedním
z nejvyhledávanějších zámků v naší republice. Dobrá
nálada neopustila naše členy po celou dobu jízdy.
V měsíci září se konaly zájezdy dva. Dne 22.9. do
Liberce s návštěvou
nejvyšší hory Ještědského
hřbetu - Ještědu, kterého se zúčastnilo 31 členů, a
druhý do polské Kudowy Zdroje. Tento zájezd byl
spojen s tradiční návštěvou obchodů a trhů a
nakoupením potřebného zboţí pro domácnost.
V tomto případě byl autobus doplněn do plného
počtu sedadel i o zájemce z našeho města.
Tak jako kaţdý rok, tak i letos na jaře a na
podzim, naše členky zajišťovaly v městském kině
humanitární sbírku šatstva. Svůj hezký vztah k dětem
projevily naše členky při oslavě dětského dne, kde se
aktivně zúčastnily při zajišťování občerstvení. I za
tyto dvě zásluţné činnosti ve volném čase jim patří
poděkování.
Další naší akcí byla výpomoc Městskému úřadu
v Borohrádku při organizování plesu, kde naši
členové prodávali výherní losy. I tato činnost je
velmi důleţitá a přispívá k oboustranné spolupráci a
spokojenosti obou subjektů.
Je uţ naší tradicí, ţe kaţdoročně oslavujeme a
blahopřejeme všem našim členům, kteří se doţívají
významných ţivotních jubileí. Jubilanti obdrţí
hezkou kytičku a posléze s nimi setrváme
v přátelském a milém ovzduší za přispění hezkých
melodií, které na harmoniku vţdy zahraje pan Jiří
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Jehlička. V letošním roce se jednalo o tyto jubilanty:
65 let – pí Jaroslava Repšová, pí Dana Beránková,
pan Jiří Jehlička, a pan Michal Jaroš
70 let – pí Marie Dopitová, pí Marie Provazníková,
pan Štefan Sivčák a pan Vlastimil Beránek,
75 let – pí Zdena Černá,
80 let – pí Emilie Provazníková a
90 let - pí Ludmila Vachušková.
Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme do dalších
let mnoho úspěchů a hlavně hodně tolik potřebného
zdraví.
Váţení občané, závěrem chci pozvat všechny ty
z vás, kteří dovršili důchodový věk, aby přišli mezi
nás a rozšířili naše řady. A úplně na závěr mi dovolte,
abych vám všem jménem výboru i jménem svým
popřál v novém roce 2011 hodně pevného zdraví a
osobní spokojenosti.
Josef Karásek

ZUBNÍ POHOTOVOST – AKTUÁLNÍ ROZPIS SLUŽEB
Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátek 8.00 – 12.00 hodin
Datum jméno lékaře
adresa ordinace
15.01. MUDr. Jeţková Marie
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
16.01. MUDr. Kahlerová Blanka
J. Pitry 448, Opočno
22.01.. MUDr. Kašková Kateřina
Kvasiny 145
23.01. MUDr. Bahník František
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
29.01. MUDr. Kašparová Helena
Smetanovo nábřeţí 334, Vamberk
30.01. MUDr. Loukota Jan
Komenského 127, Opočno
05.02. MUDr. Malátková Ludmila
Poliklinika Rychnov nad Kněţnou
06.02. MUDr. Nentvichová Eva
K.Michla 942, Dobruška
12.02. MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněţnou
13.02. MUDr. Podolská Jana
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
19.02. MUDr. Pokorná Jaroslava
poliklinika, Rychnov nad Kněţnou
20.02. MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
26.02. MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
27.02. MUDr. Ptačovská Eva
Komenského 481, Kostelec n.Orlicí
05.03. MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
06.03. MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika, Rychnov nad Kněţnou
12.03. MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
13.03. MUDr. Sudová Simona
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
19.03. MUDr. Světlík Filip
Tyršova 515, Opočno
20.03. MUDr. Šmídová Alena
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
26.03. MUDr. Štulík Richard
poliklinika, Rychnov nad Kněţnou
27.03. MUDr. Šťastná Ludislava
ZS Rokytnice v Orlických horách
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telefon
494 321 511
494 667 123
494 596 174
494 323 152
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
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Hejtman na biofarmě
Při příleţitosti úspěšného ukončení polních prací byla
biofarma Bozetice rodin Podstavkových a
Gregorových poctěna návštěvou královéhradeckého
hejtmana Lubomíra France. V pátek 26.11.2010
v příjemném rodinném prostředí u společného stolu
po předchozí prohlídce farmy se sešli ředitel Okresní
agrární komory Rychnova nad Kněţnou ing.Jaroslav
Grund, starosta města Borohrádku pan Milan Maček,
tajemník města pan Zdeněk Cablk a další pozvaní
hosté a prodiskutovali s panem hejtmanem
problematiku ekologických rodinných farem a
mikroregionu Borohrádek. Našeho hejtmana témata
zaujala a můţeme se těšit na další přislíbená setkání.

ing. František Chlad, PRO-BIO RC Litomyšl

Domov důchodců Borohrádek
Trochu stranou přímého zájmu veřejnosti stojí
Domov důchodců v Borohrádku. Ţije zde však 126
našich spoluobčanů a pracuje tu 63 zaměstnanců.
Domov důchodců je řízen a financován Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje a nezatěţuje tedy
rozpočet města.
Neznamená to však, ţe by ústav

byl nějak izolován od kulturního ţivota. Klienti se,
pokud jim to zdravotní stav dovoluje, účastní mnoha
akcí, které pořádá město, a naopak borohrádecká
radnice sleduje se zájmem a porozuměním dění
v domově.
Domov důchodců Borohrádek prochází průběţně
a za provozu mnoha úpravami. Bylo dokončeno
zateplení celé budovy, upravovala se spojovací
chodba, opravují se komunikace v areálu a nakupuje

stále nové vybavení. Byl postaven nový výtah, staré
se zrekonstruovaly.
Snahou všech zaměstnanců
je, aby klienti mohli proţívat kvalitní ţivot i při
zhoršeném zdravotním stavu.
Peníze na provoz a obnovu získává domov nejen
od krajského úřadu, ale i od jinud. Nová střecha
Zámečku byla financována Evropskou unií z tzv.
Norských fondů. Významný sponzorský dar
(100.000,- Kč) na nákup rehabilitační techniky
poskytla plynárenská společnost RWE, za coţ jí patří
velký dík.
I v budoucnu se bude pokračovat ve vylepšování
domova. Plánuje se rekonstrukce vnitřních prostor
Zámečku a pozornost bude věnována sice krásnému,
ale stárnoucímu, parku.
Domov důchodců Borohrádek není uzavřený ústav
a kaţdý má moţnost jej navštívit a seznámit se
s prostředím, ve kterém ţijí naši spoluobčané.
Mgr. Jindřich Vašíček, ředitel DD Borohrádek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Církevní základní škola Borohrádek Vás srdečně zve na
zápis do první třídy
22. ledna 2011
od 9.00 do 12.00 hodin
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Obchodní akademie T. G. Masaryka,
Kostelec nad Orlicí, Komenského 522
http://www.oakostelec.cz
PSČ: 517 41, tel: 494 942 400, E-mail:
skola@oakostelec.cz

Studenti a další zájemci z veřejnosti a firem regionu
mají moţnost sloţit: Státní zkoušku z psaní na
klávesnici, Zertifikat Deutsch, Evropskou zkoušku
ECDL a připravujeme na First Cambridge Certificate.
Rozsáhlá
spolupráce
s partnerskými
školami
v zahraničí včetně výměnných pobytů a praxí.
Fiktivní firma: simuluje činnost skutečné firmy či
podniku včetně účasti na mezinárodních veletrzích
fiktivních firem v Praze i zahraničí.
Výpočetní technika: bezdrátové připojení k internetu
vyuţívají studenti i ve volném čase.
Netradiční kulturní a sportovní akce školy mnohdy
přesahují její rámec.
Debatní klub se zabývá palčivými problémy
současnosti.
Kaţdoroční soutěţ „Talent“ pro studenty naší školy.
Dny informatiky.

Den otevřených dveří: 14. ledna 2011
zahájení v 16.00 hodin ve školní jídelně.
Připravuje studenty ve třech studijních maturitních
oborech s rozšířenou výukou jazyků.
Kód 63-41-M/004 - Obchodní akademie
Je kvalitní přípravou jak pro praxi, tak pro další studia
na vyšších a vysokých školách.
Výuka jazyků - Anj, Nej, Frj, Ruj, Spj koresponduje s
orientací školy na rozsáhlou zahraniční spolupráci.
Kód 78-42-M/002 - Ekonomické lyceum
Koresponduje s cílem gymnaziálního studia –
připravuje studenty pro studium na vysokých a vyšších
odborných školách. Vzdělávací program je zaloţen na
širším všeobecně vzdělávacím základě.
Kód 63-41-M/040 - Informatika v ekonomice
Studenti tohoto oboru jsou připravováni pro činnost
kvalifikovaných odborníků s aktivním vyuţitím PC a
prací spojených s komunikační technikou.
Získávají technické znalosti a dovednosti z oblasti
počítačového hardwaru, softwaru, počítačových sítí a
technických prostředků přenosu dat. Mají moţnost
dalšího vysokoškolského studia i tohoto oboru.
 Přijímací
řízení:
bude
upřesněno
na
www.oakostelec.cz do konce ledna 2011.
Předpokládáme přijímání na základě výsledků
studia na základních školách.
V kaţdém oboru přijímáme 30 ţáků do 1.ročníku.
Vysoká úspěšnost našich absolventů jak při
přijímání na vysoké školy, vyšší odborné školy, tak i
při uplatnění se na trhu práce !!!
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Návrhy,
realizace
a údrţba zahrad
Vše pro Vaši dokonalou zahradu
Aktuálně nabízíme odborný
řez stromů a keřů.
Bc. Petr Kliment
Telefon: 777 620 076
E-mail: info@-rostliny.cz,
www.e-rostliny.cz
Kontaktní osoba:
Čestmír Kliment,
Husova 324, Borohrádek
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Zprávičky ze škol
Základní škola T.G. Masaryka Borohrádek
Cesta do pravěku
V listopadu jsme se vrátili zpátky v čase, při
hodinách dějepisu jsme podnikli cestu do pravěku.
Dozvěděli jsme se, jak vypadal ţivot v mladší době

kamenné, vyráběli jsme primitivní nástroje a zbraně.
Ti šikovnější z nás se pustili do práce s hlínou a
modelovali keramické nádoby. Jiní mleli mouku na
kamenných mlýncích.
Vyvrcholením celého projektu bylo vytvoření
modelu neolitické vesnice. Nejprve jsme museli
navrhnout plánek výstavby. Určili jsme si, kde budou
jednotlivá obydlí, les, řeka, pole. Pracovali jsme
s přírodním materiálem a postupně nám vesnice
vzkvétala. Nakonec bylo nutné vyrobit postavičky
pravěkých lidí a zvířat, které jsme také umístili do
našeho modelu. Třída 6.A připravila výstavu projektu
v aule školy, ţáci 6.B vytvořili prezentace
na počítačích.
Třídy 6.A a
6.B.

proto nám paní učitelka přinesla obrázky, podle
kterých jsme se pustili do práce. Naším úkolem bylo
vyrobit napodobeniny těchto památek z kartónu.
Dívky stavěly baziliku, chlapci rotundu. Vyhotovené
modely si můţete prohlédnout v aule školy.
Třída 7.A

Přehled událostí
Dne 4. listopadu proběhl na naší škole Den
otevřených dveří. Zrekonstruovaná škola se
veřejnosti líbila, coţ dokazují nejen zápisy v Knize
návštěv. Video ze Dne otevřených dveří i
z rekonstrukce můţete vidět na stránkách školní
televize http://skolnitv.wbs.cz.
V listopadu byly vyhlášeny výsledky soutěţe o školní
logo. Na prvním místě skončil návrh Petry Gluchové,
druhé místo obsadila Míša Václavková a třetí
skončila Klára Hrochová.
8. listopadu jsme ve škole v rámci projektu Příběhy
bezpráví přivítali pana Josefa Smetanu, který ţákům
přiblíţil období padesátých let, vyprávěl o své sluţbě
v jednotce PTP.
Společně s dětmi zhlédl a
okomentoval film Postavení mimo hru o osudu
našich hokejistů, kteří nemohli odjet na MS do
Londýna.
V listopadu proběhl také basketbalový turnaj pro

Stavíme rotundu
a baziliku
V dějepise jsme se
učili o románském
slohu,
pro
toto
období byly typické
dvě církevní stavby
– rotunda a bazilika.
Zpočátku
jsme
nevěděli, jak takové
budovy
vypadají,
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chlapce. Ţáci prvního stupně měli moţnost besedovat
s nadstráţmistrem
Dvořákovou
o
pravidlech
bezpečného chování, prvňáčci ve slavnostně
vyzdobené třídě poprvé četli ze Slabikáře.
Zástupci tříd ve školním parlamentu losovali název
země našich zahraničních partnerů. Třídní kolektivy
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mají za úkol do konce února připravit pro ostatní
prezentaci dané země, abychom mohli v březnu
přivítat zahraniční hosty dostatečně vybaveni
vědomostmi o jejich vlasti.
Začátkem prosince navštívili ţáci 1., 2. a 3. třídy
předvánoční výstavu spojenou s tvořením v Týništi
nad Orlicí. Jinak byl ale prosinec tradičně ve znamení
příprav na jiţ 15. Vánoční akademii.
Máme příjemný pocit z toho, ţe děti vystupují
s chutí, mají ze svého účinkování radost a radost a
úsměv předávají svým divákům. Naši ţáci se
představili v tanečních vystoupeních, v pohádce
Sněhulák, nacvičili operu Budulínek, natrénovali
sportovní vystoupení a po roční pauze dorazil i Jára
Cimrman. Nechyběly samozřejmě vánoční písně a
hra na hudební nástroje.
Poslední předvánoční den ve škole byl ve znamení
koncertu skupiny Factorial Orchestra a třídních
vánočních besídek.
Práci na dějepisných projektech vám přiblíţí (výše
uvedené – pozn. red.) články ţáků.
Fotografie z jednotlivých akcí a videa můţete
zhlédnout na stránkách školy: www.zsboro.cz
nebo přímo na stránkách školní televize
http://skolnitv.wbs.cz.
Iva Přibylová

Církevní základní škola Borohrádek

V neděli 19.12.2010 jsme vystupovali s vybranými
dětmi v kostele sv. Mikuláše v Týništi nad Orlicí. Po
mši v 10 hodin jsme rozezpívali celý kostel farníků.
Po mohutném potlesku jsme byli ještě pozváni na
faru, kde nás čekalo bohaté občerstvení.
Nejkrásnější vystoupení však bylo jako tradičně před
CZŠ Borohrádek. V pondělí 20. prosince dopoledne
jsme v rámci generální zkoušky vystoupili pro MŠ
Borohrádek. Malí předškoláci tleskali, volali a smáli
se na své sourozence a kamarády.
V odpoledních hodinách, kdyţ se začalo připozdívat
a trochu se setmělo, jsme vystoupili v kostýmech na
pódiu před školou dvakrát za sebou, nejprve v 16 a
poté v 17 hodin. Vystoupení dětí v pásmu koled,
scének a liturgických výjevů se odehrávalo za
radostného potlesku rodičů a přátel školy. Nikdo si
nenechal ujít ţivá zvířátka – oslíka, ovečky, husy,
kachny, koníka aj. Zároveň probíhal Den otevřených
dveří, kdy jsme podávali informace zájemcům a
prováděli budoucí prvňáčky s rodiči po škole. Kdo
měl chuť, mohl se posilnit svařeným vínem nebo
čajem.
Děkujeme za zapůjčení zvířátek panu Králíčkovi,
Štefanovi, Vlasákovi, Lukaczovým a panu Mimrovi,
který zajistil dopravu. Dále děkujeme panu
Kadrmasovi, který zapůjčil lešení na podium, za
dopravu L.Jindrovi a J.Jindrovi, P.Sedlákovi,
J.Kolaříkovi a R.Hernešijovi za jeho postavení.Palety
na ohrady zajistil J.Moravec ze Stavitelství Kašpar a
seno věnovali manţelé Vaničtí.
.

Návštěva vodní elektrárny
V měsíci říjnu jsme navštívili s ţáky 5.třídy malou
vodní elektrárnu na Zámlýní v Borohrádku. Vstřícný
majitel pan Ing. Karel Plachetka nás seznámil s její
historií, vznikem a hlavně s technologií výroby
zelené energie.
V rámci předmětů vlastivěda a přírodověda jsme tak
mohli na vlastní oči spatřit jeden z obnovitelných
přírodních zdrojů = vyuţití energie pohybu říční
vody.
Děkujeme panu Plachetkovi za pěknou a poutavou
přednášku a těšíme se na další setkání.
Ţivé Betlémy
Konec roku jsme oslavili na CZŠ Borohrádek
vystoupením dětí v Ţivém Betlému. Letos jsme hráli
pro naše občany v DD Borohrádek v pátek 17. 12.
2010. Babičky i dědečkové jiţ byli na nás nachystaní.
Svorně seděli ve velké jídelně. Po představení nám
zatleskali a sestry nám poděkovali balíčkem plným
sladkostí pro kaţdého účinkujícího ţáka.
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Dárky pro Pobytové středisko v Kostelci n. O.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Pobytovým
střediskem v Kostelci nad Orlicí jsme i letos
organizovali vánoční obdarování dětí cizinců. Akce
byla dobrovolná, ale i přesto se hodně rodin zapojilo.
Všem zúčastněným děkujeme.
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Tříkrálová sbírka
V sobotu Vás navštívily skupinky Tří králů v
doprovodu dospělé osoby. Jednalo se o ţáky Církevní
základní školy v Borohrádku. Svým příspěvkem do
zapečetěné kasičky, která byla označena logem
CHARITA, jste mohli pomoci všem chudým a
nemocným. Sraz přihlášených dětí a dospělých byl u
školy v 8,00 hodin. Pan farář Mgr. Jan Kunert

z Horního Jelení nám posvětil křídu, kterou děti psaly
všem dárcům na dveře známé logo: K + M + B 2011.
Děti byly oblečené do kostýmů tří králů s korunkami.
Emánek je rozváţel po Borohrádku a na Šachov. Jako
občerstvení bylo připraveno vánoční pečivo a horký
čaj. Celkem se vybralo 28 797 Kč. Děkujeme všem
za sebemenší finanční obnos a osobní účast.
Filharmonie Hradec Králové
V pátek 7. ledna 2011 jsme odjeli na koncert
hradecké filharmonie. Celý týden jsme se na něj
těšili. Ráno na nás čekal autobus před školou. Cestou
jsme ještě vzali ţáky ZŠ ve Ţďáru nad Orlicí a pak
vystoupili před filharmonií. Všichni byli společensky
oblečeni a natěšení na koncert. Poslechli jsme si
hudební pohádku od laureáta Státní ceny za hudbu
Ilji Hurníka „Péťa a vlk“ na motivy Sergeje
Prokofjeva. Nadšeně jsme tleskali a plní dojmů jsme
se vraceli na oběd do Borohrádku. Vstupné a
cestovné bylo sice trochu draţší, ale hudební záţitek
za to opravdu stál a předčil naše očekávání.
Zápis do 1. ročníku CZŠ v Borohrádku
V sobotu 22. ledna 2011 proběhne na CZŠ
Borohrádek zápis dětí do prvního ročníku.
Předškoláky budeme zapisovat od 9.00 do 12.00
hodin. Nezapomeňte na rodný list dítěte a OP
rodičů. Pokud Vám termín zápisu nevyhovuje, stačí
zavolat, my se Vám rádi přizpůsobíme a domluvíme
se na jiném moţném datu.
Těšíme se na setkání s rodiči a budoucími
prvňáčky!
CZŠ Borohrádek

18

Mateřská škola
V úterý 14.12.2010 připravily pracovnice Mateřské
školy Borohrádek pro děti vánoční den. A co děti
čekalo? Dárky pod vánočním stromečkem, spousta
cukroví, které maminky napekly, pouštění lodiček,
rozkrajování jablíček a slavnostní oběd. Dopoledne
pracovníci Městského úřadu Borohrádek s panem
starostou panem Milanem Mačkem navštívili

vánočně vyzdobené třídy.
V 1. oddělení mateřské školy se děti těšily na
návštěvu rodičů, kteří si od 14.00 hodin přicházeli
prohlédnout hračky, ochutnat kávu a cukroví a
popovídat si s ostatními rodiči.
Mateřská škola Borohrádek také děkuje paní
Bulíčkové za upečení kapra, paní Gregorové za
přípravu minizákusků, paní Le The Thu Ha za
sladkosti a svíčky na adventní věnec, paní Bartákové
za perníkovou chaloupku, adventní věnec, perníčky
pro děti a mísu ovoce, panu ing. Susovi za chutný
jablečný mošt.
MŠ

Kulturní rubrika
Vánoční koncert v Šachově
Čtvrtou adventní neděli proběhl v kostele
Nejsvětější Trojice v Šachově tradiční vánoční
koncert. Vystoupilo na něm sopránsaxofonové
kvarteto ţáků LŠU v Kostelci nad Orlicí pod
vedením pana Klecandra a zazpíval Prausův pěvecký
sbor z Rychnova nad Kněţnou pod taktovkou
Dagmar Zemánkové.
O koncert byl velký zájem, sešlo se nečekaně velké
mnoţství posluchačů připravených nasát tu pravou
vánoční atmosféru v našem malebném kostelíku.
Účinkující předvedli excelentní výkony, při kterých
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příjemně mrazilo po zádech a leckomu ukápla i slza
dojetí.
Poté byli posluchači, naplněni příjemnými dojmy,
pozvání před kostel na ochutnávku vánočního
cukroví a svařeného vína, kterým jsme se je snaţili
alespoň trochu rozehřát.

Rezkem, Lucii Bílou, Pink, Dádu Patrasouvou,
legendární duo Petra Kotvalda a Standu Hloţka,
současnou královnu hitparád Lady Gagu a nebo
zavzpomínáme na muzikál Pomáda. Nenechte si ujít
pořad nejlepší české travesti skupiny, který se těší
oblibě v řadě měst po celé České i Slovenské
republice.
Bliţší
informace
naleznete
na
internetových stránkách www.hankypankyshow.eu.
Místo: Městské kino Borohrádek
Termín: 19.2.2011 od 19.oo hodin
Vstupné: 210 Kč předprodej, 230 Kč na místě
Prodej vstupenek od 17.1.2011 na MěÚ Borohrádek.

Městské kino

Pro účinkující bylo po koncertě připraveno pohoštění
v teple domova.
Je příjemné, ţe o vánoční koncerty pořádané
v našem kostele je rok od roku větší zájem a jsme
rádi, ţe si v předvánočním shonu lidé udělají čas a
přijdou se zaposlouchat do vánočních tónů a naladit
se tak na vlnu nastávajících Vánoc.
Osadní výbor Šachova

Připravuje se…
Po velkém předchozím úspěchu a zhruba po půl roční
odmlce se do našeho města opět vrací známá
praţská travesti
skupina HANKY
PANKY, tentokrát
zcela premiérově s
pořadem
,,Z pohádky do
pohádky,,.
Další zcela nová
zábavná show, plná
nápaditých převleků,
humoru, choreografií a
známých hudebních
melodií spolu se
slečnami Dolores,
Stefany, Sofií a Alexem.
Jak napovídá uţ samotný název pořadu, tento večer
se bude odehrávat v duchu pohádkových melodií a
nejen těch. Pořad je koncipován opět tak, ţe si na své
přijdou zaručeně všechny věkové generace. Kromě
ráčkující princezny přivítame na jevišti například
Leonu Machálkovou, Hanku Zagorovou s Petrem
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pátek 14.1.2011 od 19.oo hodin
THE SOCIAL NETWORK
Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má
za sebou Harvard a je géniem v oblasti počítačového
programování, sedá k počítači a horečně začíná
pracovat na nové myšlence. To, co v návalu
blogování a programování začíná v jeho pracovně, se
brzy stane globální sociální sítí a revolucí
v komunikaci. Za pouhých šest let a s 500 milióny
přátel se Mark stává nejmladším miliardářem
v historii…..
Hrají: J.Timberlake, J.Eiseberg, B.Song,
Drama, 120 min, čs. tit., DP od 12 let, vstup 40 Kč
pátek 21.1.2011 od 19.oo hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie na motivy stejnojmenné knihy
sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich
přátel, lásek a rodičů. Od okamţiku, kdy v patnácti
letech dostanou občanský průkaz, aţ do chvíle, kdy
se v osmnácti snaţí uniknout vojně a pokoušejí se
získat modrou kníţku.
Hrají:L.Kovář,M.Vrba,J.Vlček,J.Šárka a další
Hořká komedie, 137 minut, DP od 12 let, vstup 40 Kč
pátek 28.1.2011 od 19.oo hodin
BENGA V ZÁLOZE
Film, který je zasazen do New Yorku, sleduje
detektiva Allena Gambla, soudního revizora účtů,
který se více zajímá o papírování neţ o zasahování na
ulicích, a detektiva Terryho Hoitze, tvrdého chlapíka,
který byl k Allenovi přidělen jako parťák od té
nezapomenutelné události s Derekem Jeterem. Allen
a Terry si idealizují městské vysoce postavené
policisty Dansona a Highsmithe, ale kdyţ se naskytne
příleţitost
pro tyhle druhé chlapíky, aby se
předvedli, věci nejdou úplně podle plánu.
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Hrají: M.Wahleberg, W.Ferrell, D.Johnson a další
Akční/kom,, 108 minut, čs.tit., přístupný, vstup 40 Kč
pátek 4.2.2011 od 19.oo hodin
NA DORAZ
Komedie s Robertem Downeym Jr. A Zachem
Galifianakisem. Tuto nesourodou dvojici svede shoda
náhod na společný road trip, který jim oběma
nakonec změní ţivot.
Hrají: R.Downey Jr., Z.Galifianakis a další
Komedie,, 100 minut, čs.tit., přístupný, vstup 40 Kč
pátek 11.2.2011 od 16.3o hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – část 1
První část začíná, kdyţ se Harry, Ron a Hermiona
vydávají na nebezpečnou misi, jejímţ cílem je najít a
zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti –
viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe a to víc neţ
kdy dříve, protoţe jim uţ profesoři nepomohou a
budou také bez ochrany profesora Brumbála. Navíc
jsou mezi nimi temné síly, které se je snaţí rozdělit.
Hrají: D.Radcliffe, R.Grint, E.Watson, H.B.Carter,
R.Coltrane, T.Felton a další
Fantasy, 146 minut, DP od 10 let, vstupné 40 Kč

Ze sportovních oddílů
TJ Lokomotiva Borohrádek
Hokej v poločase
Borohrádečtí hokejisté, kteří hrají své zápasy na
zimním stadionu v Chocni, jsou v polovině soutěţe
na velmi pěkném 3. místě. Městské hokejové ligy se
účastní osm druţstev a postavení v tabulce je velmi
příjemným překvapením.
Hráči Borohrádku chtějí touto cestou poděkovat
svým fanouškům za podporu a věří, ţe celou soutěţí

pátek 18.2.2011
MĚSTSKÉ KINO NEPROMÍTÁ
pátek 25.2.2011 od 19.oo hodin
RODINKA
Sympatické na tomto setkání je, ţe dnešní
RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci,
milou ujetou, zálibu v ztřeštěných nápadech i
schopnost tolerance a ţe jde pořád o malou komunitu
lidí, kteří se mají rádi a pro které je rodina a
vzájemná soudrţnost na prvním místě.
Hrají: J.Štěpánková, D.Kolářová, J.Hanzlík,
P.Forman, L.Vondráčková, L.Vlasáková a další
Rod.komedie, 80 minut, přístupný, vstupné 40 Kč
Změna v programu vyhrazena /MÚ/
AXA pojišťovna
přijme:
regionální obchodní zástupce
/rekvalifikační školení zdarma zajištěno,
vhodné i pro absolventy/
manažéra obchodní skupiny
/příspěvek na auto, kancelář, telefon atd./
ţivotopis s průvodním dopisem zašlete na
email:
axabroker@seznam.cz pod značkou 276BD
mobil:720 681 671
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projdou úspěšně aţ do konce.
Přijďte i vy podpořit úsilí našich hokejistů.
Informace o jednotlivých utkáních naleznete
v zasklené vývěsce proti poště.

J.V.
Nejúspěšnější rok
za posledních 10 let fotbalu v Borohrádku
Rok 2010
Rekapitulace:
- první sportovní ples (16.1.2010)
- turnaj Vamberk 1.3.2010 přípravka
6.místo
- turnaj Čestice 8.3.2010 elévové
1.místo
- turnaj Častolovice 29.8.2010 elévové 1.místo
- konec sezony 2009-2010
- přípravka (okresní přebor) 4.místo
- elévové (okresní přebor) 1.místo
- muţi (okresní přebor) 2.místo
- III.ročník Memoriálu Tomáše Došela (turnaj ve
fotbale)
- přátelské utkání s polským týmem (Cieplowody)
- společné soustředění Dlouhé Rzy (22.8.-27.8.2010)
- začátek sezony 2010-2011 po podzimu
- přípravka 6.místo
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- elévové 1.místo
- mladší ţáci 3.místo
- muţi 4.místo (1.B třída)
- turnaj Horní Jelení 28.11.2010
- přípravka 3.místo
- mikulášská nadílka 5.12.2010-opět mezi nás
zavítal čert, kaţdý hráč obdrţel něco na zub)
- turnaj Vamberk 12.12.2010 - elévy 6. místo

Na začátek roku 2011 připravujeme:

Karambolový klub Prošťouch
Při pohledu do zpravodajů města Borohrádek jsem si
uvědomil, ţe tu chybí ve sportovní rubrice náš
Karambolový tým, který uţ tady nějaký rok existuje a
který bych Vám rád představil.
Karambolový klub Prošťouch Borohrádek se začal
utvářet uţ před 10 lety, kdy se scházeli hráči této
krásné hry v restauraci na „Nádraţí“. Zde také začaly
první turnaje, které tenkrát vyhrávali hráči jako
Svatopluk Bohuslav, Pavel Štěpán a další. Po zavření
restaurace se stůl přesunul do restaurace „Sport“, kde
se na něm doposud hraje. Několikrát se muselo měnit
hrací plátno a mantinely stolu na náklady hráčů a
majitele restaurace. Před 4 roky přišla myšlenka začít
hrát soutěţ neregistrovaných hráčů a to ve sloţení
Luděk Černý, Dušan Maják, Mikuláš Rosocha, Jiří
Nekvinda. Protoţe v této soutěţi mohou hrát
jacíkoliv hráči, ale pouze za jeden tým, pomáhal
týmu Luboš Jarolím, Pavel Štěpán a další.
Druţstvo Prošťouchů začalo ve 2. Třídě BOS
Biliárové Orlické soutěţi. Začátky pro nováčka byly
těţké, ale nakonec jsme se mezi 8 týmy soutěţe
umístili na pátém místě. Za tu sezónu jsme toho dost
okoukali, naučili se novým strkům a v sezóně 2008
jsme skončili na druhém místě a postoupili do 1. třídy
BOS. Náš tým opustil Jiří Nekvinda. Sezóna 2009
byla velmi těţká. S lepšími týmy je hra náročnější,
ale získali jsme tak nové zkušenosti pro další sezóny.
I přesto se nám podařilo udrţet v této třídě a získat i
první individuální cenu v jednotlivcích a to třetí
místo pro Luďka Černého v libovolné hře na tři
koule. V letošní sezóně náš tým získal posilu,

2. SPORTOVNÍ PLES
který se uskuteční 18.2.2011 v místní sokolovně.
Tímto vás srdečně zveme.
(Rezervace místenek od 5.1.2011
na telef.čísle 604 925 582)
TJ Lokomotiva Borohrádek děkuje Městu
Borohrádek za jeho podporu, firmě Serafin
Campestrini za nákup dvou sad dresů a všem
sponzorům, kteří podporují fotbal v Borohrádku,
a věřím, ţe i nadále budou. Bez jejich pomoci by
fotbal mohl jen ztěţí existovat.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití
svátků vánočních a v novém roce 2011 hlavně
zdraví, spokojenost a štěstí v osobním i pracovním
životě.
Sazima Radek
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Miroslava Andrese z Čermné nad Orlicí a i díky
němu se pohybujeme uprostřed tabulky. 25. 12.2010
se zúčastnil Luděk Černý turnaje v trojbandu
v Holicích, kde získal třetí místo. 29.12.2010 se
konal turnaj v Čermné nad Orlicí v restauraci u
Krtka, kterého se zúčastnili všichni hráči týmu
Prošťouch Borohrádek s těmito výsledky: 1. místo
Luděk Černý, 3. Místo Miroslav Andres, 7. Místo

Zpravodaj 1/2011

Dušan Maják, 10. místo Mikuláš Rosocha. Náš tým
hraje v restauraci Sport a zve všechny příznivce této
krásné hry na naše domácí zápasy.
Výsledky BOS 1.třída
DZ VZ PZ PB
63 40 8 103 Medvídek B, Dobruška
55 45 9 100 Bronx, Rokytnice v O.h.
35 44 8 79 Růţek, Týniště n.O.
31 44 7 75 Podloubí, Opočno
29 42 8 71 Zámek A, Opočno
36 32 9 68 Prošťouch, Borohrádek
34 27 7 58 U Malinů A, Ústí n.O.
20 58 7 48 Parta Hic, Rokytnice v O.h.
25 23 7 48 Resport, Čermná n.O.
27 21 8 48 Dubáci, Týniště n.O.

Zápasy druţstva Prošťouch
Prošťouch – U Malinů A
Růţek – Prošťouch
Prošťouch – Resport
Zámek A – Prošťouch
Prošťouch – Podloubí
Bronx – Prošťouch
Dubáci – Prošťouch
Prošťouch – Parta Hic
Medvídek B – Prošťouch

8 : 10
14 : 4
10 : 8
14 : 4
8 : 10
12 : 6
6 : 12
14 : 4
12 : 6

Domácí zápasy v roce 2011
06.2.2011
Prošťouch – Růţek
06.3.2011
Prošťouch – Zámek A
03.4.2011
Prošťouch – Bronx
01.5.2011
Prošťouch – Dubáci
22.5.2011
Prošťouch – Medvídek B
Všechny zápasy začínají od 14.oo hodin

DZ – domácí zápasy
VZ – venkovní zápasy
PZ – počet zápasů
PB – počet bodů

Za KK Prošťouch Borohrádek Luděk Černý

Historie
Čtení z kroniky 1917 -1945
O Růţeně Salmové – majitelce panství Borohrádek
„Základem zdejší knihovny jest dar paní kněţny Růţeny Salmové, rozené Lützowé, která zakoupila od Pavly
Kosové, poštmistrové, přes 200 knih a skříň a darovala ji obci. Veřejná knihovna v Borohrádku nese jméno „Dr.
Františka Lützowa“. Obec přispívá od r. 1922 zákonitým příspěvkem 850,-Kč. Stará se o místnost, otop a světlo.
Knihovnu spravuje knihovní rada, která byla zvolena ve schůzi obecního zastupitelstva dne 6. března 1923.
Členové knihovní rady jsou: Frant.
Miškovský – starosta obce,
předseda Jan Koutník – říd. učitel
ve výsluţbě, Jos. Koubektraťmistr, pokladní Jar. Dostálučitel,
jednatel
,
knihovní
instruktor Alois Řehák- říd. učitel
v Petrovicích. V téţe schůzi obec.
Zastupitelstva
byl
zvolen
knihovníkem za roční odměnu 150
Kč Rudolf Jehlička, holič. Knihy
se půjčují vţdy v úterý a v pátek
večer.
V roce 1924 majitelka zdejšího
panství paní Růţena kněţna Salm
ze Salmu přesídlila z Anholtu va Vestfálsku na zámeček do Borohrádku, který zvolila si za své útočiště ve stáří.
V roce 1924 z katastru Borohrádek má býti z pozemků 1133ha patřících místnímu velkostatku rozparcelováno
459ha. Přídělový komisař státního pozemkového úřadu na Kostelecku a Rychnovsku zahájil dnem 22. ledna svou
činnost přípravných prací přídělových ze zabraných panství.
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Dne 5. února 1927 zemřela ve svém zámku, v 77 roce svého věku, Její Jasnost Růţena kněţna Salm ze
Salmu,rozená říšská hraběnka Lützow z Seedorf a Dreilützow. Zesnulá byla setrou propagátora styků českoanglických, jiţ zemřelého Ph. Dr. Františka hraběte Lützova. V širém okolí byla známa svojí velkomyslností a
dobročinností vůči chudým lidem. Pohřeb v Borohrádku do patronátního chrámu Páně Sv. Michaela Archanděla a
odtud na nádraţí, se konal ve čtvrtek dne 2.února za ohromné účasti místního a okolního obyvatelstva, coţ
svědčilo o tom, jaké lásce a úctě se zesnulá mezi lidem těšila. Průvod zahájila školní mládeţ, následovali zástupci
všech okolních obcí, zaměstnanci velkostatku, tělocvičná jednota „Sokol“ v Borohrádku, hasičské sbory
z Borohrádku, Ţďáru, Šachova, Zdelova a Velké Čermné. Přítomen byl také zástupce okresního úřadu v Rychnově
n. K. místodrţitelský rada Pravoslav Wagner. Církevní kondukt vedl papeţský prelát, kanovník Monsg. A Kaška,
děkan z Kostelce, kanovník, místní farář konsistorní rada a děkan P. Fr. Vacek. Po církevních obřadech
v Borohrádku a doprovodu na nádraţí byly pozůstatky zesnulé převezeny drahou do Anholtu ve Vestfálsku, kde
byly dne 14. února v rodinné hrobce k věčnému odpočinku uloţeny.
1930
Jako staveniště pro budovu měšťanské školy byl zakoupen od velkostatku pozemek při silnici do malé Čermné nad
Orl. vedle chudobince o rozloze 62a 83m² za obnos 31.415,-Kč.
O Okrašlovacím spolku v Borohrádku
V roce 1934 byl zaloţen v obci okrašlovací spolek, jehoţ prvními členy jsou pp. Jindřich Richter-lesmistr, Fr.
Vacek-farář,
Karel
Novotnýtruhlář, Emanuel Kupka-lesní,
Otakar
Šmíd-kovář,
Rudolf
Martinec-pekař, Karel Plachetkamlynář,
Antonín
Šrámeksoukromník, Antonín Bartošhostinský,
Frant.
Rybičkasoukromník, Josef Šeda-rolník,
Josef Kaplan-továrník.
1940: Po delších přípravách se
letos v červenci dočkali otevření
koupaliště u splavu, které bylo
vybudováno zásluhou místního
okrašlovacího
spolku
v čele
s místním lékařem MUDr. Dittrichem Arnoštem.
Na koupališti byla postavena dřevěná budova se šatnami a bufetem, v němţ je
moţno zakoupiti různé nápoje a cukrovinky. Vstupné na koupaliště činí pro
školní mládeţ 0,50Kč, pro dospělé 1,-Kč. Koupaliště je hojně navštěvováno
místními občany, ale také návštěvníky z celého okolí a zejména letními hosty.
O J. Kaplanovi – majiteli továrny na kovové zboţí
Pan Josef Kaplan, továrník z Horního Jelení započal (r, 1926) se stavbou továrny
na kovové zboţí v Borohrádku, naproti nádraţí. Příslušné komisionelní šetření za
účelem povolení stavby konáno bylo 29.října.
V roce 1930 rozšířil p. Josef Kaplan svoji továrnu o jednu dílnu a smaltovnu,
čímţ se opět zvětšila moţnost zaměstnání pro místní a okolní obyvatelstvo“.

/RED/
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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 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.
Zpravodaj je k dispozici zdarma v trafikách na náměstí v Borohrádku a na MÚ.
Uzávěrka příštího čísla 15.2.2011

Vydává Město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek.
Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Registrace: MK ČR E 11928.
Redakční uzávěrka tohoto čísla: 7.1.2011

24

