
Zdaři1á akce

sotvaže výbor-Okresní. orgu.nízece SFCOH v čR', o. s. v ifymburceuzavřel a zho<inotj.l činnost, za' rok 2011, aní na chvíii nezavá}:*,l
á' zača1 plánovat *kce nro 1etošní rok.

,reho nosnýn- prCIfirelneln jsou rekon*iční pob:;ty" ffozi:cdI oí*emněse obré"tít ní: některá vybraná r.ekreační zablzení'.o n*bí6ku.cena te:.nrínu. Ttěhen }4 <,rnri: obd'nž*l orioově<ií od všeeh dotázaných orovo-
zova.te].ůn takže v bř*znu r:ž bud* moci v;"'bír.*t místn.které. budáur'|o rekondčnÍ nobyt.y nejvhodnŤjsi. Fak už jen bude Éekat na' květen,aca obdrží n& U''to a-kee státní *otgcí.
?ěeh rok od roku.ubývá á' p{oto výbor uv*žuje orEnnizovilt í ozd^r*v-
né 

' 
oob;rly u.nág i v zrhraníčí. *tázkou z.]rsiává, zcia záj*lxci br'rd.ou

mÍt, np" uhr:du. d-ost p*něz n* nrlivči rai]o*tná ekoáomické ěitueci,
.]už se starÝci: a n€í}ocných oi;čen']: ne $více *otlÍká.A prgvě na zák1*dě této eituace p něořestáIým dohnČ*'rn o změnáchv soei-ální no}itice rozi:od1 usnořácpt, n* t,otó tárn* cry}ookr.esnísetkání.

Y konci měsíce únor* zap1ni1í sál *becního rjo*u v l.{yrrburce
č]-*nové x0 $pcc}1 Iffsá ťl.l..,}.i.;-rmburk* i Poděbrad do .posled.níh.b nísta.
"ll. poLitre ohrJ-asu,icterý ce].á alrce ná, ne1ítcvnli. Po presenci sj"

" i{i{l přecsá}Í v1'pili kávu nebo čaj. DvouhodÍnový Drorr*mzaháji} několik* písněni pěvecklÍ sbor KÁ};Ť:i,E}iA ae Z0 sFťi}i Por1ěb.
Tad.tl a nak už ;enom přeri'sedk;.lně okresní orĚs'nizace uvítalg záot.
úřr.jr1 k t-éto pťblem*tice nejposlantxjí:íeh. .

ÚvoČníi o slov' Se ui .'uJ& ^r.eníteÍxá *ř*..ru práce v rrT'-,rrnburee-
i,{-J"g Prů.c}rová. i{ovoři1a o ťzťí]-ech v gociálníci: eávtácť.pro rok
?C].ř .ýe g3'91i5íní c :ni ntll r?,n občobím. pĚÍznivý oh}*s i:rč't.* i .je jísiě1ení o t,o'n,-..ju'"-;";;3ářy všenr ner"etivnín zerá.lám v t*1evizío F.1ryh.l ..aa ^rcbíhé zařleňování notřebn'ích na ''.vnbursku bez většíchproblémr..l o čemž srrčijčí j- ř*!Ť poóhvql. Lqe ted,.l'..řícÍ, že k*yž u*-
'š* ořeďern noc1* 9ředpis:1 přinrlvť, vyp1ácení socijí"tóň áái'ár*".i,:*olynu}e. - Foté př*Č'':1* s10*''o své ir*áovnicí aÍ Sot..ěs1*vovéotet*řáv nodrobn?q pr*n].erru seznánila p..ítonné se vše'mi nárokv na tterét:o<ile socíá.lních notřeb n*:.jí od líř,"*u nr'áce nárok.

V*t-1oucí ocbor.u sociá}ňÍch věcr ot RÍižiřko',,á hovoři}* o ton.kt,e:'é cŤávk;i byl.Y z J?.jlql. kqFpgtene e převedeny pr*v*-""-iÍr"n -ň"á"*
a o co se n*opak rozšíři].'v j*;ich novi*nosti ."a 

o t..ch not.épodrobnč. i:ovoří}a oracovnic* t,ohoto odbor"u !l;iě úřadů 
"t-i:asio"t<ou*.Kro:ně dosavallních pracÍ s v;gřízováním o*.*tiu{ zilžíř-8 Q\Y/? "a p"Fiňělovánín peněžnÍch příspěvk...l. .nl. rekonitrukáí soc.znřízení' koupě eutonobí}u e 'j,$1šicir oo:nůcet orÁ 

_ňoir"loa 
obě.qnrr.o prohiouberrí péče v soe íální ob].asti uq *g.utě*ň i-"u";;ň,-;; j;'ů'

CI nepřizpůsobivé občEny, záv;drré choilání ;n1áduz. utá.
T":"-_pí9!1:,Ť*!il.* cop}.níl na závěr i koorcinátor Kps,3 Měú }ibk'
o. ivlgn Cer.novskÝ.
Řonát*. c j.slEuze.ř|dy p;iÍtomn]Ích nřesvědči].e výbor 0O Spťs}i, jnkpotřebné a vho<jné 'bl,1}o or.gnnizování tét,o akce a že všechná'.cobrorro].nánrE:venčí ořípr*vná činnost všech ieho č1enů by1.a *or^unována zájmerrpřÍtonných.



{.

Po d:sktrzj- v..lst,ouoii*;ešt,č konzu1.t,ant" p. K1elíš, ;:'ttr.'i nebid1
ř*.;.u nŮn:l:**k u:s:ipčňů;tcí*h **b:;ri: iírŤe':a st.2ršíijťJ věitú p1í
př*koná;:í nřekdžek v r.i:ist,i] b;li}!5.g5, v :.loune}.'nách, v ooh.vi:u
pŮ sc;.ror"]*c$ a pcd.

l.elký ohlas ť:'E +'Lt.uo akcí se kie:.:'Íin se násieťně v}Íh*r
OO SpCCi'] v č*o O.S. r; 'l.rrinburce i.e}']{n1 }ro notriši]. * l].:,1 ncn,i:t
Dl"Ů c:'renizovúní t*tlo"*Ýc;.t'o cotřebri.'?r:r' s*i'<ání a zbi.vá .]*n
poeř'}'icvnt, ** u '*šeeh '""tlio'JČí*i'.. i..i or.}box"n:ich Dr:aťo\'nik:*:,kt,*ří
o z:r:ě.náeh v s*cíáiní no}ít,íc''l i.o'roši1in se oE1 s*g:ého i:cřátku
setk:l s r'e}ki'n rcciloo'3nín.

i.inne ll]*vrát í.'i c vé


