
broumovské noviny 4 (2015), strana 6 broumovské noviny 4 (2015), strana 7

Informace pro bývalé  
vojáky základní vojenské 

služby na téma –  
branná povinnost a vojenská knížka

Zákon č. 585/2004 Sb., ze dne 4. listopadu 2004
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) v § 1 a 2 

upřesňuje:
§ 1 – Branná povinnost
Obsah branné povinnosti a druhy vojenské činné služby
(1) Branná povinnost je povinnost státního občana České republi-

ky (dále jen „občan“) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále 
jen „ozbrojené síly“); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvod-
nímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povin-
nosti stanovené tímto zákonem.

(3) Vojenskou činnou službou za stavu ohrožení státu nebo váleč-
ného stavu je mimořádná služba.

 (4) Dnem právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat 
vojenskou činnou službu vydaným při odvodním řízení se občan stá-
vá vojákem. Voják je povinen vojenskou činnou službu včas nastoupit  
a osobně vykonávat. Voják, který plní některou z povinností podle od-
stavce  3, je vojákem v činné službě.

 § 2 - Doba trvání branné povinnosti

(1) Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po 
dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. 
Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za váleč-
ného stavu, pokud zákon č.585/2004 Sb., nestanoví jinak.

(2) Osobě, která nabyla státní občanství České republiky, vzni-
ká branná povinnost podle    odstavce 1 ode dne nabytí tohoto občan-
ství.

Zákon nestanoví povinnost vojenskou knížku odevzdat. Ta slouží 
jako doklad o vykonání vojenské služby pro účely důchodového a so-
ciálního zabezpečení.

 Karel Ducháč – pracovník KŘ a úkolů AČR, ORP Broumov

 Paní inženýrko, vím, že vykonáváte funkci předsedkyně správní 
rady NF Hospital Broumov. Činnost vašeho fondu je skutečně boha-
tá,  ale toto působení určitě vyžaduje neustálou péči o to, aby fond 
měl dostatek finančních prostředků  pro svou činnost. V minulém 
roce Vás určitě potěšil dar Nadačního fondu VEBA  v částce 300 
tisíc Kč. Může nám říci, jak fondu finančně pomáhají i jiné sub-
jekty, například města  a obce v z našeho regionu, nebo jestli také 
přispívají i fyzické osoby?

Do nadačního fondu přispívají nejvíce města a obce regionu spá-
dové oblasti broumovské nemocnice, zejména města a obce Broumov-
ska, Meziměstska a Teplicka. Největší podporu cítíme od našeho za-
kladatele, města Broumova. Nadační fond získává postupně finanční 
zdroje i z území Policka. Vloni v létě se zásluhou polické starostky 
konal krásný koncert polické filharmonie na Hvězdě, jehož výtěžek 
putoval na účet našeho nadačního fondu. Díky publicitě fondu a jeho 
projektů se nám daří postupně  získávat zdroje i od podnikatelů v regi-
onu. Mile nás v minulosti překvapila opakovaná podpora nadace Jis-
tota KB a členů PKB Broumovska. Spolupráce s Nadačního fondem 
VEBA má i v letošním roce pokračování. V polovině března t. r. členky 
správní rady v čele s Ing. Houskovou rozhodly podpořit naše aktivity  
i v letošním roce částkou 100 tis. Kč. 

Jaké zařízení a pomůcky chystáte v letošním roce nakoupit  
pro klienty broumovské nemocnice? Budou Vám soustředěné pro-
středky stačit, nebo ještě  v nejbližší době očekáváte nějaké finanční 
dary?

V letošním roce bychom rádi obměnili část matrací oddělení lůžek 
následné péče, za tzv. antidekubitní. Jedná se o matrace, které půso-
bí preventivně proti proleženinám. Jedna matrace stojí cca 35 tis. Kč. 
Jinak budeme dále pokračovat ve financování nákladů, které souvisí 
s činnostmi pracovnic v sociálních službách v rámci oddělení lůžek 
následné péče. Co se týká finančních prostředků, tak nás v letošním 
roce významnou částkou (350 tis.Kč) podpořili zastupitelé města 

Broumova. Jsme rádi i za drobné 
částky v řádu jednotek tisíc, které 
průběžně dostáváme od jednotli-
vých podporovatelů, zejména měst  
a obcí v regionu.  

Jakou jinou pomoc Váš na-
dační fond potřebuje, kromě pe-
něz? Jaká je spolupráce s vedením 
broumovské nemocnice. Vím, že se  
o vaší činnost velmi zajímá např. 
primář broumovské nemocnice – MUDr. Miroslav Švábl.

Fond kromě peněz potřebuje obětavé lidi, kteří pracují bez nároku 
na honorář, či za minimální odměnu. Nejedná se jen o členy správní  
a dozorčí rady, kolegy z městského úřadu, ale např. i o autory, či správ-
ce naší webové prezentace (pan Jan Záliš), díky níž se snažíme o vyšší 
publicitu fondu a transparentnost v oblasti hospodaření fondu. Bez 
jejich pomoci si činnost fondu neumím představit. Moc si jejich po-
moci vážím. Režijní výdaje fondu jsou díky tomu minimální a my tak 
můžeme veškeré finanční prostředky, které získáváme od podporova-
telů investovat do projektů, které podporují broumovskou nemocnici. 
Fond samozřejmě nemůže své aktivity vyvíjet bez součinnosti s brou-
movskou nemocnicí. S vedením broumovské nemocnice spolupracuji 
úzce už dlouhodobě, především s primáři lůžek následné péče, v mi-
nulosti s prim. MUDr. Veselou, nyní s prim. MUDr. Šváblem.  Věřím, 
že jejich podporu i důvěru jsme si získali konkrétními aktivitami.  
V průběhu posledních sedmi let jsme předali do výpůjčky broumovské 
nemocnici nový majetek  za téměř 4 mil. Kč.  Jednalo se o hysteroskop, 
lůžka, kardiacká  křesla, stolky, infuzní stojany, apod. 

Jaké jsou plány nadačního fondu do nejbližší budoucnosti?
Fond se v současné době rozloučil s dlouholetou oporou fondu 

paní Věrou Gurovičovou, která vedla vzorně účetnictví fondu řadu let. 
Ráda bych jí i prostřednictvím Broumovských novin poděkovala za 
spolupráci. Čeká nás tedy zapracování nové kolegyně na tomto úseku. 
Jinak budeme shánět další zdroje, abychom na podzim mohli nakou-
pit co nejvíce antidekubitních matrací, budeme dále spravovat maje-
tek fondu, pomáhat klientům oddělení lůžek následné péče v sociální 
oblasti a přemýšlet o dalších aktivitách, které by do budoucna přinesli 
něco pozitivního klientům nemocnice, obyvatelům našeho regionu.  

Děkuji Vám, že jste nám věnovala svůj čas pro čtenáře Brou-
movských novin. Přejeme Vám i vašemu fondu hodně úspěchů ve 
vaší záslužné práci. 

S ing. Evou Blažkovou rozmlouval Petr Cirkl.

Rozhovor 
s ing. Evou Blažkovou 
o činnosti 
Nadačního fondu 
HOSPITAL

Schválení rozpočtu 
Města Broumova

Zastupitelé na svém jednání 25. 2. 2015 schválili rozpočet města 
pro rok 2015. Rozpočet byl schválen s celkovými příjmy ve výši 158 
316 tis. Kč, přičemž meziročně tak došlo k navýšení o 4 801 tis. Kč.  
V objemu daňových příjmů je zohledněn předpoklad mírného růstu 
HDP v České republice, od kterého se odvíjí příjem sdílených daní.  
V porovnání s předchozími roky jsou předpokládány nižší kapitálové 
příjmy z prodejů nemovitostí. Město Broumov v roce 2015 nepočítá  
s prodejem městských domů. Výdaje pro rok 2015 jsou rozpočtovány 
ve výši 182 927 tis. Kč s meziročním navýšením o 1 688 tis. Kč. Z cel-
kové částky výdajů bylo 18 390 tis. Kč rozděleno v rámci priorit na jed-
notlivé investiční akce a významné opravy silnic nebo chodníků. Měs-
to Broumov ve svém rozpočtu počítá také s čerpáním úvěrů v celkové 
výši 25 213 tis. Kč na dokončení akcí: sportoviště na hřišti „Tužme se“, 
rekonstrukce DDM Ulita a na rekonstrukci teplovodů na sídlišti Spo-
řilov. Na splátkách stávajících úvěrů bude v r. 2015 splaceno 11 602 
tis. Kč. S bližšími informacemi o rozpočtu nebo hospodaření města 
se můžete seznámit na webových stránkách města. Zde je umístěna 
také aplikace „klikacího rozpočtu“, která umožňuje nahlédnutí i do 
jednotlivých položek příjmů a výdajů města Broumov.

Ing. Jana Rousková - odbor finanční a školství

Zpráva o činnosti MP
Při obchůzkové činnosti byl zjištěn pachatel, který u kontejnero-

vého stání na tříděný odpad v ul. Provaznická odložil materiál, který 
tam nepatřil.

Ve spolupráci s Policií ČR bylo pátráno po pohřešované osobě.
Zjištěn majitel odstaveného autovleku na Křinickém sídlišti.
Zajištěno lékařské ošetření osoby v podnapilém stavu na Mírovém 

náměstí.
Zjištěna osoba budící veřejné pohoršení ve Schrollově parku.
Ve spolupráci se sociálním odborem byly provedeny dechové 

zkoušky a drogové testy u osob s nařízeným dohledem.
V Alšově ulici byl odchycen a převezen do útulku agresivní pes. 
Hlídka MP vyjela do broumovské nemocnice, kde pacient napadal 

personál, a následně asistovala  RZS při jeho převozu do Náchoda.
Ve spolupráci s Policií ČR bylo řešeno narušení občanského sou-

žití na Mírovém náměstí a zajištěno lékařské ošetření zraněné osoby.
Od Penny marketu byli vykázáni bezdomovci, kteří zde obtěžovali 

kolemjdoucí spoluobčany. 
Za MP Havelka R. 

Městská policie přispěla 
k dopadení podezřelé osoby

Dne 23. března 2015 v odpoledních hodinách oslovil u budovy bý-
valého Úřadu práce podezřelý poškozeného s tím, aby mu půjčil něja-
ké peníze. Když poškozený odmítl vydat finanční hotovost, začal mu 
podezřelý zvýšeným hlasem vyhrožovat ublížením na zdraví. Z dů-
vodné obavy o svoji bezpečnost mu nakonec poškozený vydal částku 
200,- Kč. Poté mu podezřelý vyhrožoval, že pokud skutečnost oznámí, 
způsobí mu další problémy. Situaci přihlížely ještě další tři osoby, kte-
ré se rozhovoru aktivně neúčastnily.

Celou věc poškozený oznámil na OOP Broumov. S událostí i s 
popisem podezřelého byli seznámeni strážníci Městské policie Brou-
mov. Hlídce MP se osoby uvedeného popisu podařilo vypátrat v par-
ku, kde popíjely alkoholické nápoje za peníze odcizené poškozenému 
(jak bylo zjištěno později).

Jmenovaní byli předvedeni na OOP Broumov, muž podezřelý  
z trestného činu loupeže byl zadržen a umístěn do policejní cely. Ná-
sledující den mu bylo sděleno obvinění z tohoto trestného činu, za kte-
rý mu hrozí trest odnětí svobody v trvání 2 - 10 let.

V letošním roce na území OOP Broumov již došlo ke spáchání 
devíti trestních činů násilné povahy. Jednalo se nejen o loupeže, ale 
například i ublížení na zdraví. Pachatel byl zjištěn v pěti případech.

Policie ČR




