Vážení občané,
vychází letní číslo obecního zpravodaje, ve kterém budete informováni o aktivitě obce Podbřezí za 2. čtvrtletí tohoto roku. Chtěl bych se v krátkosti zmínit o třídění odpadů. Věnujte
prosím zvýšenou pozornost kvalitě třídění jednotlivých druhů odpadů a jejich ukládání do
vyznačených kontejnerů. Náklady na odvoz odpadů se neustále zvyšují a nevytříděné se zařazují do vyšší cenové hladiny a zbytečně zvyšují celkové náklady jejich svozu a ukládání. Byl
bych velice nerad, kdyby kvůli několika nepořádným jedincům muselo dojít k navýšení poplatků.
Začíná doba dovolených a dětem nastaly vytoužené prázdniny. Všem přeji hezké počasí,
pěknou rodinnou pohodu a bezpečné cestování na přeplněných komunikacích.
Děkuji všem občanům, kteří jakýmkoliv způsobem napomáhají zvelebování obce.
Starosta.
Ze schůze obecního zastupitelstva, která se konala 29. 3. 2000
Heraldická komise při Parlamentu ČR neschválila původně navržený znak obce a proto byl
heraldikem panem Oulíkem vypracován nový návrh znaku tak, aby byl v heraldické komisi
průchodný. Na této schůzi byl tento návrh znaku schválen a 13. 4. 2000 zaslán opět do heraldické komise k novému posouzení.
Na zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 26. 4. 2000 informoval starosta
zastupitele o konečných úpravách kolem sochy P. Marie. Úprava spočívá ve zhotovení základu a osazení opraveného plotu včetně branky, přístupového chodníku, urovnání terénu a
jeho osetí trávou. Osazení plotu provede pan Petřík, stavební část a terénní úpravy budou provedeny svépomocí. Celá akce by měla být ukončena do 30. 8. 2000.
Další akcí je osazení autobusové čekárny v Podbřezí. Stavební povolení bylo vydáno
v roce 1999. Je nutné zhotovit betonový základ, na který se osadí čekárna zhotovená panem
Petříkem z kovových profilů a polykarbonátu. Dále je nutné osadit obrubníky a provést dle
potřebného rozsahu zámkovou dlažbu. Stavbu bude provádět firma STAVOS Dobruška a
bude ukončena do 31 .7. 2000. V současné době jsou práce z 95 % ukončeny.
Osázení a zatravnění návse provádí zahradník pan Forejtek z Kvasin. Vysázení a osetí
návse bylo ukončeno 31. 5. 2000.
Vzhledem k tomu, že všechny nově zatravněné plochy mají rozlohu cca 0,7 ha, bylo rozhodnuto, že se prozatím nebude kupovat vlastní motorová sekačka a že využijeme případné
nabídky firmy GENESSIS z Rychnova n. Kn., která nabízí posekání určených ploch včetně
odvozu posekané trávy. Po jednom roce budou vyhodnoceny náklady a poté zastupitelstvo
rozhodne o dalším postupu.
Obecní pozemky-prodej
a) manželům Noskovým
Po zaměření byly zjištěny nesrovnalosti, které se budou řešit směnou pozemku mezi paní
Šmídovou a Obcí Podbřezí a poté bude směněný pozemek včetně ostatních parcel prodán
manželům Noskovým za cenu dle dražby. Parcely č. 59/1, 917 a 12 byly prodány 6. 4. 2000.
b) manželé Votroubkovi a pan Veska
Po několika jednáních s výše uvedenými účastníky bylo dohodnuto, že manželé Votroukovi odkoupí od obce tyto parcely: 64/2, 797/9, 797/10 a 797/11.
Obec odkoupí parcelu 797/6, díl B a 797/8.
Pan Veska odkoupí od obce parcelu č. 790/6 díl A B, 797/7 a 797/8. Prodej pozemků
bude uskutečněn za odhadní ceny a na nákladech spojených s prodejem se budou podílet
všichni tři účastníci rovnoměrně. Vzájemný prodej byl uskutečněn v měsíci červnu.
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c) manželé Felcmanovi
Manželé Josef a Jana Felcmanovi odkoupí parcelu 702 a manželé Pavel a Martina Felcmanovi parcelu 885/2. Prodej parcely č. 884/3 nebyl schválen. Prodej se uskutečnil v měsíci
červnu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 31. 5. 2000 podal starosta informaci o jednání
s jednatelem firmy GMD spol. s r.o. ing. Milanem Dvořákem o zaměření všech pozemků za
zámkem určených pro budoucí výstavbu rodinných domků. Tato firma je ochotna provést
potřebné geodetické práce v souladu s požadavkem projektanta s termínem do 15. 8. 2000.
Jedná se o výškopisné zaměření i přilehlých pozemků, celkem asi 26 ha. Dále informoval o
jednání se zástupcem firmy BH ing. Jiřím Hejzlarem o zpracování studie uspořádání stavebních parcel, komunikací a inženýrských sítí a prodloužení vodovodu do Lhoty s termínem
ukončení 30. 10. 2000. Jedná se opět o území ve výše uvedené lokalitě. Po odsouhlasení záměru byly studie zadány výše uvedeným firmám.
Obecní zastupitelstvo vyhovělo písemné žádosti manželů Vojnarových o půjčku z fondu
rozvoje bydlení na dokončení výstavby rodinného domku čp. 15 v Podbřezí a schválilo poskytnutí půjčky ve výši 50 tis. Kč s úrokem 5 % a dobou splatnosti 4 roky.
Oprava střechy na obecním úřadu - zadáno panu Cvejnovi B.
Sběr nebezpečných odpadů – nutno pro příště stanovit pracovníka pro dozor.
Informace ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. 6. 2000
Pan Harapát, bytem Podbřezí 38, požádal obecní úřad o půjčku z prostředků FRB ve výši
50 tis. Kč. Půjčka se poskytuje na opravu rodinného domku čp. 38 v Podbřezí.
Pan Kovář, bytem Podbřezí 23, požádal o další půjčku z FRB na dostavbu rodinného domku. Starosta připomněl, že dle vyhlášky Obce Podbřezí č. 1/1999 nelze poskytnout další půjčku, pokud ta předešlá není splacená. Proto nemůže být tato půjčka poskytnuta.
Okresní úřad, referát kultury nabídl opravu sochy sv. Antonína s tím, aby se obec podílela
na této opravě částkou 30 tis. Kč. Zástupce starosty doporučuje zastupitelům, aby tuto částku
schválili, neboť plánovaná oprava socha je několikanásobně vyšší a pro obec je tato nabídka
lukrativní. Je to poslední socha, kterou je nutno opravit a je zapsána v seznamu památek ČR.
Oprava schválena.
Starosta obce informoval, že dne 20. 6. 2000 v Parlamentu ČR převzal osobně dekret o
udělení znaku a praporu obce. Krátce předtím bylo jednáno s firmou Velebný & Fam Vyšívání o možném zhotovení znaku a praporu touto firmou. Byla vyžádána cenová nabídka a zastupitelé částku ve výši cca 16 tis. Kč na zhotovení venkovního praporu, smaltované venkovní tabule a slavnostního vyšívaného praporu a znaku odsouhlasili.
Na základě cenového věstníku č. 3 z 18. 2. 2000 bude v naší obci od 1. 7. 2000 zvýšeno
nájemné o 4,9 % ve všech obecních bytech (škola, Lhota a čp. 99 – povodňové buňky).
Vzhledem k tomu, že pozemek, přes který je veden obecní vodovod pod bytovkou je ve
vlastnictví nových majitelů (manž. Hanušových a manž. Doubravských), je nutné vypracovat
smlouvu o věcném břemenu na pozemky výše uvedených osob s tím, aby byl zabezpečen přístup k vodovodní trase. Příslušná dokumentace bude zpracována firmou Geospol Dobruška,
vlastní smlouvu připraví obecní úřad.
Na základě listu vlastnického, který nám poskytl okresní úřad, je na území obce několik
pozemků ve vlastnictví okresního úřadu, které by měly přejít do vlastnictví obce anebo fyzické osoby. Jedná se o pozemky:
- st. 134 na Cháborách – 41m2. Na tomto pozemku stojí trafostanice VČE – jednáno s VČE o
odkoupení.
- st. 140 v Podbřezí – 26 m2.
- st. 141 v Podbřezí – 24 m2 zastavěné plochy garážemi (p. Čuda, p. Stodůlka). Bylo jim
sděleno, aby si požádali o převod pozemků do jejich vlastnictví.
- 48 – 1549 m2 – pozemek při pohledu z mostu po levé straně řeky, již požádáno o převod.
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884/4 – 407 m2 – komunikace u bytovky, požádá obecní úřad o převod.
911/2 – 5 m2 – u nového mostu, požádá obecní úřad o převod.
Byla opět projednávána žádost ze dne 10. 1. 2000 o odkoupení komunikace č.parc. 855 o
celkové výměře 320 m2. Žádost byla posuzována z několika hledisek a vzhledem ke značnému znepřístupnění a zúžení komunikace bylo navrženo tuto cestu neodkupovat. Výše uvedená
komunikace v osadě Studánka zůstane i nadále ve vlastnictví původních spoluvlastníků.
Informace starosty:
- plynofikace – neodsouhlasena první varianta studie, kterou navrhla VČ plynárenská
- přístřešek pro mantinely rozpracován p. Cvejnem
- 2. schůzka stavebníků řadovek 29. 6. 2000
- cesta u bytovky – zadána jednoduchá studie
- hřiště – poděkování panu Jarkovskému za provedené práce
- sečení trávy na veřejných plochách – poděkování rodině Volfových
- dokončen chodník pod zámkem a světlo bude instalováno v polovině měsíce července.
-

Připravované akce:
SDH Podbřezí pořádá 18. srpna 2000 na hřišti diskotéku a 20. srpna 2000 tradiční koncert
Opočenky.

Sjezd Lhot
Dne 8. července 2000 se koná v Jestřebí Lhotě u Kolína XX.ročník sjezdu Lhot a bude
tomu skoro 20 let, kdy odjížděl v roce 1981 plně obsazený autobus do Uhlířské Lhoty na první ročník tohoto setkání Lhoťáků i od nás. Bohužel tento autobus byl za těch 19 ročníků jediný z naší vesnice a proto bychom rádi na tento jubilejní sraz vyjeli znovu autobusem v sobotu
8. 7. 2000 – odjezd 7.25 ze Lhoty - Škutiny, 7.30 ze Lhoty od prodejny, 7.35 hod. Netřeba
- zastávka a 7.40 hod. Podbřezí – obecní úřad, předpokládaný návrat bude asi ve 24 hodin.
Upozorňujeme zájemce, že se mohou ještě přihlásit u Jiřího Piskory, telefon 0443/664261,
mobil 0602/455647 a složit zálohu 100,- Kč. Na místě konání se platí celodenní vstupné na
všechny akce 150,-. Přihlásit se mohou i zájemci nebydlící ve Lhotě.

Jak se dařilo:
Dne 30. dubna 2000 jsme pořádali již tradičně pálení čarodejnic na kopci u Moravců. Letos podruhé jsme spojili toto pálení s dětským odpolednem, které jsme vyplnili závodem
s různými disciplínami. Obdivován byl odvážný seskok parašutisty, který byl dlouho středem
zájmu. Poděkování patří i předvedení hasičského umění mladých hasičů, na kterých je vidět,
že tato užitečná činnost neupadne v zapomnění. Před setměním byl vypraven průvod na kopec, kde byl slavnostně zapálen oheň, mající případné čarodějnice bezpečně upálit. Jakmile se
oheň rozhořel, byl spuštěn ohňostroj na završení tajemné noci. Díky počasí, které nás dospělé
ani 59 soutěžících dětí nezklamalo, bylo naše snažení odměněno hojnou účastí a myslíme i
spokojeností všech. Zároveň patří poděkování všem, kteří se aktivně podíleli jak finančně
tak i pracovně na uspořádání celého odpoledne.
Jiří Piskora
Skalecký klub turistů pod vedením pana Stodůlky si vyšlápl v neděli 7. května 2000 na
svůj další celodenní výlet. Všech 62 účastníků (polovina místních) vyvezl autobus nad Uhřínov, odkud první cesta směřovala k prameni řeky Kněžny. Po krátké pauze se pokračovalo
krásnou přírodou před Pádolí, Uhřínov a tzv biskupskou stezkou až do Skuhrova nad Bělou,
kde byla větší zastávka v místním hostinci na oběd. Takto občerstveni směřovali všichni své
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kroky ke kostelu nad Skuhrovem, kde bylo pátráno po troskách starého Skuhrovského hradu.
Pak už přes Svinnou, Roudné a podle Zlatého potoka to domů nebylo daleko.
14. května 2000 proběhla oslava Dne matek v místním hostinci „Skalka“, kde pro potěšení maminek a babiček vystoupily jejich ratolesti a také dětský pěvecký sbor CARMINA
z Rychnova n. Kn. pod profesionálním vedením pana Štrégla (původně avizované vystoupení
pěveckého sboru z Nového Města n. M. bylo odvoláno pro náhlé úmrtí vedoucího pana Františka Krahulce). O úvod oslavy se postaral svým svátečním slovem pan Zdeněk Filip, starosta
Města Opočna. Na závěr obdržely všechny ženy po malém občerstvení kytičku s přáním od
pana starosty Antonína Novotného.
V neděli 18. června 2000 uspořádala nejmladší generace místních žen za aktivní pomoci
svých manželů dětský den. Tentokrát sportovní část tohoto dne proběhla mimo areál hřiště,
kde po startu děti měřily své síly v různých méně i více náročných disciplínách a po svém
výkonu byly odměněny sladkou pozorností. Návrat na hřiště byl spojen s projížďkou na
čtyřech koních, kteří poslušně vozili i ty nejmenší nebojácné dětičky. Družstvo nejmladších
hasičů po malých peripetiích zdolalo proudem vody nejen své cíle, ale zkropilo i kolem stojící
přítomné. Tradiční závěr patřil táboráku s opékáním párků.

Obec Podbřezí a AZ Satelit Vás zve do zámecké kaple na Skalce
k shlédnutí unikátní výstavy s dvojtématem :

Židovská obec Skalka
Historie zámecké kaple na Skalce
Výstava je přístupná denně od 10 – 18 hodin ve dnech
sobota 1. 7. 2000
středa 5. 7. 2000
sobota 8. 7. 2000
neděle 2. 7. 2000
čtvrtek 6. 7. 2000
neděle 9. 7. 2000

Srdečně vás zveme a prosíme pozvěte i své známé.
Připomínáme, že poplatek za odpady za 1. pololetí 2000 byl
splatný v červnu 2000.
V tomto teplém letním počasí je větší spotřeba různých nápojů v plastových lahvích. Žádáme proto naléhavě občany, aby plastové láhve po odvíčkování sešlápli a tím zvýšili kapacitu kontejnerů a snížili i nepořádek okolo nich. Zároveň děkujeme těm, kteří tento způsob již
praktikují.
Vývoz kontejnerů stojí 200,- Kč a pokud je naplněn vzduchem nesešlápnutých plastových
lahví, je to pro naše kapsy velmi drahá záležitost. Pro ilustraci uvádíme, že svoz nebezpečných odpadů dne 8. dubna 2000 a vývoz kontejneru s popelem stál v letošním roce 21 tis. Kč.
Vybíráme část z dopisu, který nám zaslal v dubnu bývalý rodák pan Vladislav Hušek
z Hodslavic.
„Vážený pane starosto,
v těchto dnech jsem z OÚ Podbřezí obdržel jarní vydání obecního Zpravodaje a protože
mě svým obsahem zaujal, rozhodl jsem se, že Ti napíši.
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Především bych Ti chtěl poděkovat za pravidelné zasílání za všechny pamětníky, na které
nezapomínáte. Zpravodaj pozorně pročítám a tak mám stálý kontakt s rodnou obcí. Taková
pozornost potěší a zároveň motivuje k důchodcovskému rozjímání a vzpomínání na doby už
minulé, kdy jsme byli mladí, plni energie a ideálů.
I když mi nepatří, abych se ke Zpravodaji a jeho úrovni i obsahu nějak vyjadřoval, přesto
si dovolím vyjádřit svůj názor. Jak znám takové podobné tisky, které slouží pro potřeby dobré
informovanosti občanů, pak považuji Zpravodaj OÚ Podbřezí na dobré úrovni a je dobrou
vizitkou vaší práce. Nejenže dostatečně podává informace o vaší komunální politice, ale zároveň některými svými články vybízí k hlubšímu uvažování a poskytuje příležitost k vlastní realizaci osobních představ a námětů. Také bych se chtěl zmínit i o dobré úrovni, které věnujete
formě Zpravodaje. Vím, že ve vašich komunálních podmínkách k tomu nejsou peníze ani jiné
podmínky. To vše pak musíte nahrazovat svojí pílí a houževnatostí. Tolik jen na adresu toho,
kdo se o Zpravodaj stará a o všechny jeho stránky pečuje.“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
80 let:
85 let:
89 let:

26. 7. 1920
8. 7. 1915
26. 7. 1911

ŽAHOURKOVÁ Milada, Podbřezí 52
KUCHAŘOVÁ Milada, Podbřezí 88
FELCMAN Josef, Podbřezí 37

70 let:
70 let:
70 let:
81 let:
92 let:

10. 8. 1930
19. 8. 1930
29. 8. 1930
11. 8. 1919
14. 8. 1908

JARKOVSKÝ Josef, Podbřezí 43
PRECLÍKOVÁ Anna, Lhota 18
CVEJNOVÁ Anna, Lhota 6
ČUDA František, Chábory 22
MICHLOVÁ Božena, Lhota 46

82 let:

27. 9. 1918

VERNER Václav, Podbřezí 68

29. dubna 2000 oslavili zlatou svatbu manželé Jana a František ČUDOVI z Chábor čp. 22

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví.
Za druhé čtvrtletí roku 2000:
přihlásili se:
odhlásili se:
narodili se:

sňatek uzavřeli:

PAVEL Jan, Lhota 91
LEMFELD Josef, Lhota 25
JANEČKOVÁ Gabriela, Lhota2
VÁVROVÁ Hana, Podbřezí 83
GRIMMEROVÁ Ludmila, Lhota 64
MELICHAROVÁ Marie, Lhota 45
LEMFELD Filip, Lhota 25
MACHOVÁ Marie, Lhota 25
LEMFELD Josef, Svinná 36
ČERMÁKOVÁ Hana, Podbřezí 83
VÁVRA Jiří, Nové Město n. Met. 108
STODŮLKA Martin, Podbřezí 79
ORGONÍKOVÁ Eva, Liberk-Uhřínov 10
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14. 4. 2000
3. 6. 2000
25. 6. 2000

8. 4. 2000
8. 4. 2000
3. 6. 2000

Zákon o evidenci obyvatel
Změny v přihlašování k trvalému pobytu a ve vystavování občanských průkazů a pasů.
Dnem 1. 7. 2000 vstoupil v platnost zákon č. 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných
číslech, zák. 328/99 o občanských průkazech a zák. 329/99 o cestovních dokladech. V čem
hlavně spočívají změny pro nás občany.
Pokud se budeme přihlašovat k novému trvalému pobytu, s platným občanským průkazem
se dostavíme na ohlašovnu nového trvalého bydliště, kde vyplníme přihlašovací lístek a zároveň k němu připojíme doklad, který prokazuje vztah k novému bydlišti – nájemní smlouva,
dekret na byt nebo souhlas majitele s ověřeným podpisem, že se můžeme do nového bytu nastěhovat. Nebo se dostaví majitel (oprávněná osoba) společně na ohlašovnu a svým podpisem
před úředníkem ztvrdí svůj souhlas. Po tomto úkonu bude přihlašovanému vystaveno potvrzení a odstřižen od občanského průkazu pravý dolní roh – vše za správní poplatek 50,- Kč.
S tímto potvrzením a občanským průkazem se pak dostavíme na okresní úřad – oddělení občanských průkazů pro nový občanský průkaz, který bude vyhotoven ve lhůtě do 30 dnů (už ne
na počkání).
Dítě, které dovrší věku 15 let, si pro občanský průkaz půjde přímo ( už ne pro přihlašovací
lístek na obecní úřad) na okresní úřad – oddělení občanských průkazů s těmito doklady:
rodný list dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů, 2 x foto a doklad o státním občanství .
Doklad o státním občanství může nahradit platný pas dítěte. Pokud dítě nemá pas, s výše
uvedenými doklady se dostaví na okresní úřad na referát vnitřních věcí, konkrétně
v Rychnově n.Kn. 2. poschodí – ing. Rufferová nebo paní Hulcová, kde mu tento doklad bude
vystaven za správní poplatek 100,- Kč. Pokud dítě, které žádá o občanský průkaz, nedovršilo
věku 15 let, musí jej doprovázet zákonný zástupce (rodič).
Zákonem 133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů se
ruší přechodný pobyt obyvatel. Tzn. že od 1. 7. 2000 na žádné ohlašovně již nebude nikdo
přihlášen k přechodnému pobytu.
K významným změnám ve vydávání občanských průkazů a cestovních průkazů – pasů je,
že žádost je možno podat na kterékoliv matrice, kde se vyplňuje nový druh tiskopisu. Platnost
nových pasů je 5 let jak pro dospělé tak i děti, poplatky za jejich vyhotovení zůstávají stejné.
Od 1. 7. 2000 veškerá agenda evidence obyvatel a vystavování občanských průkazů a pasů
byla z policie převedena na okresní úřady - referát vnitřních věcí.
Další informace je možno získat na Okresním úřadu v Rychnově n.Kn., telef. č.
0445/509154 - evidence obyvatel a občanských průkazů a 0445/509155 - evidence cestovních
dokladů.
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