Vážení občané,
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se vzorně starají o zahrádky a předzahrádky, opravy
rodinných domků, opravy podnikatelských objektů a úpravu veřejných prostranství. Dále vám
všem přeji hezkou dovolenou s pěkným letním počasím a dětem vydařené prázdniny.
Starosta.

  
Manželé Paštovi, Lhota čp. 3 děkují touto cestou dárcům, kteří v letošním roce přispěli na
léčení syna Tomáše.
Dovoluji si veřejně poděkovat prostřednictvím zpravodaje stavební firmě pana Jiřího Piskory
ze Lhoty za kvalitně provedenou stavbu estetické kamenné podezdívky u objektu bývalé synagogy v Podbřezí. Vybudování této kamenné stěny přispělo významně jednak k celkovému budoucímu vzhledu jak zmíněného objektu tak i části obce.
Děkuji.
Josef Veska, firma UNIVEL ELEKTRO
Na konci školního roku 2000-2001 ukončí svoji pedagogickou činnost na naší škole paní učitelka Ilona Cinková. Touto cestou jí jménem obecního úřadu a jménem rodičů děkuji za dosavadní dobrou práci a kamarádský přístup k dětem, které ji za to měly rády.
Starosta

  
Ze života obce
Ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 4. 2001:
Byla přečtena zpráva o přezkoumání hospodaření obce Podbřezí za období od 1. 1. do 31.
12. 2000. Zprávu vypracovaly pracovnice Okresní úřadu v Rychnově n. Kn. – Vondráčková,
Jirásková a Ehlová. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě požadavku obecního úřadu ve dnech 21. 9. 2000 a 23. 3. 2001. Na základě kontrolovaných dokladů a zjištěných
skutečností bylo hospodaření obce za rok 2000 „bez výhrad“.
Zprávu o hospodaření obce, která byla vyvěšena na úřední desce, s podrobným vysvětlením jednotlivých kapitol přednesl starosta A. Novotný. Z řad zastupitelů nebylo k uvedené
zprávě připomínek a proto byla jednomyslně schválena.
Dne 23. 4. 2001 jsme obdrželi z finančního referátu OkÚ v Rychnově n. Kn. žádost o stanovisko k prodeji níže uvedených pozemků č. parc. –140 o výměře 26 m2 a č. parc. –141 o
výměře 24 m2 v k. ú. Podbřezí. Jedná se o pozemky pod garážemi u stávající šestibytovky.
Tato žádost byla projednána a k prodeji nebylo vzneseno připomínek.
Dne 23. 4. 2001 byla na obecní úřad podána žádost o vydání souhlasu se zpevněním obecní cesty č. parc. 1238/1 v k. ú. Lhota u Dobrušky dle přiloženého snímku katastrální mapy.
Žádost podal pan Jan Slováček bytem v Rychnově n. Kn. Jmenovaný zakoupil v tomto prostoru stavební parcelu a plánuje zde výstavbu rodinného domku. Z těchto důvodů bylo žádosti
vyhověno.
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Pan Luboš Pohl požádal obecní úřad dne 3. 4. 2001 o přidělení bytu v domě čp. 99 pro
svého otce, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžaduje občasnou péči. Z důvodů
neplnění nájemní smlouvy panem Mitkovem bude byt uvolněn. Proto je této žádosti možné
vyhovět. Po vyklizení bytu bude sepsána nájemní smlouva s panem Františkem Pohlem.
V současné době již pan Pohl převzal klíče.
V souvislosti s novým nájemcem hostince v Podbřezí došlo i ke změně točeného piva.
Krušovické pivo bylo nahrazeno Budvarem. Došlo k ukončení nájemní smlouvy mezi Obcí
Podbřezí a Pivovarem Krušovice a na základě oboustranné dohody dojde k odkoupení části
zařízení od Pivovaru Krušovice. Jedná se o chladící vitrínu, nerezovou desku výčepního pultu
včetně konstrukce a obložení. Vše v celkové hodnotě cca 40 tis. Kč. Odkoupení výše uvedeného zařízení bylo jednohlasně schváleno.
Sdružení měst a obcí nabídlo k prodeji akcie České spořitelny. Akcie budou prodány za
minimální cenu 122,- Kč/l akcii. Obec vlastní 200 akcií. Starosta vysvětlil, že nemá význam
ponechávat tyto akcie v majetku obce a navrhuje je prodat. Akcie budou prodány na základě
řádných kupních smluv.
V současné době chybí 6 dětí do plného stavu počtu žáků v základní škole. Tomu také odpovídá výše úhrady neinvestičních nákladů školskému referátu a to ve výši 98 400,- Kč za
leden až srpen 2001 a cca 50 tis. září-prosinec 2001. Tuto částku jsme povinni zaplatit. Finanční prostředky budou uhrazeny v termínu.
Školní inspektorka paní Bělková provedla inspekci v Základní škole v Podbřezí ve dnech
5. a 7. 2. 2001. Ze zprávy vyplývá, že škola je dobře vybavena a žáci jsou odborně vedeni jak
ve výuce, tak i v mimoškolní výchově. Tato zpráva byla vzata na vědomí.
Protože se nacházíme v úpatí Orlických hor, starosta navrhuje, abychom se připojili
k regionu Orlické hory, který sdružuje v současné době přes 20 obcí. Starosta je přesvědčen,
že členství bude pro obec přínosem.
Podle předešlého zákona zřídilo obecní zastupitelstvo finanční a kontrolní komisi. Na základě nového zákona č. 128/2000 o obcích byly tyto komise přejmenovány na výbory a budou
pracovat ve stejném složení a se stejnými kompetencemi. Takto budou přejmenovány i ostatní
stávající komise.
Informace starosty
- byla podána informace o postupujících pracích na hřišti, o územním řízení na stavbu 3x6
bytových jednotek, o vodovodu do Lhoty, o přípravě akce 12. 5. 2001.
Diskuze
- pan Mervart podal informace o připravovaných pohledech, publikaci a barevné skládačce
- zástupci Lhoty- zvážit zakoupení stanu 6x18 m pro obecní využití.
Další zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 20. června 2001.
Starosta při něm poděkoval nejen zastupitelům, ale i všem občanům, kteří se podíleli na
přípravách a zdárném průběhu svěcení znaku a praporu spojeného se sjezdem rodáků, který se
uskutečnil 12. 5. 2001. Celá akce byla občany i hosty kladně hodnocena.
Dne 30. 5. 2001 požádali manželé Mervartovi z Podbřezí a Dobrušky o koupi parcely č.
685 v k. ú. Podbřezí o výměře cca 1122 m2. Jako důvod uvedli vyřešení příjezdové cesty
k budoucím stavebním parcelám. Oznámení o prodeji bylo řádně vyvěšeno na úřední desce od
30. 5. 2001 do 20. 6. 2001. Z řad občanů ani zastupitelů nebyly podány připomínky, proto byl
prodej tohoto pozemku schválen.
Dle cenového věstníku částka 3 z 27. 2. 2001 bylo schváleno zvýšení nájemného
v obecních bytech o 1,04 % s platností od 1. 7. 2001.
V roce 2000 vyšel v platnost nový zákon č. 128/2000 zákon o obcích (obecní zřízení).
Z tohoto důvodu bylo nutné vypracovat nový jednací řád zastupitelstva obce. Všichni zastupi2

telé dostali předem návrh tohoto jednacího řádu. Při schůzi byla podána informace ke změnám a poté byl jednací řád jednohlasně schválen.
Na základě požadavku a aktivity hasičů a sportovců bylo dohodnuto, že budou vyrobeny
soupravy skládacích lavic a stolů, tj. 60 stolů a 120 lavic a dále bude vyrobeno 10 zahradních
lavic. Předpokládané náklady 100 tis. Kč. Rozhodnutí o výrobě laviček a stolů bylo veřejností
kladně přijato a zastupitelstvem schváleno.
Informace starosty
- základní škola - pokud příští školní rok poklesne počet dětí pod 20 a nedojde-li ke změně
zákona, bude škola uzavřena.
- obdrželi jsme příslib dotace na opravu veřejného osvětlení a na výměnu dlažby části
chodníku na „hadím konci“.
- do projektu rozvoje královehradeckého kraje bude zaslána studie zástavby rodinných
domků za zámkem.
- plynofikace obce - prozatím se nepokračuje ani ve studiích, protože některé obce nemají
dořešenu finanční situaci.
- byla podána informace o přípravách na stavbu 3x6 bytových jednotek.
V diskuzi pan Křelina podal dotaz, zda je pravda, že obec obdržela při akci 12. 5. 2001 finanční dar. Ano, paní Hnátovičová z Prahy darovala obci 15 tis. Kč na provoz školy
v Podbřezí.

Jak se dařilo:
Obecní úřad ve spolupráci s hasiči, ženami, myslivci, sportovci a turisty připravil na
den 12. května 2001 svěcení obecních symbolů – znaku a praporu a při té příležitosti i
první sjezd rodáků.
Oficielní zahájení celé slavnosti se uskutečnilo dopoledne v místním hostinci „Skalka“,
kde všechny přivítal a s celým programem seznámil starosta Antonín Novotný. Na zážitky
z mládí v naší rodné obci ve svém vyprávění vzpomněl pan František Cvejn z Liberce. Bývalá
ředitelka základní školy paní Jiřina Fousková též vzpomněla na bohatou historii naší obce a
její přeměnu do současné podoby. Vrcholem tohoto zahájení bylo vystoupení dětí naší základní školy, které svým zajímavým a pestrým programem zaujaly přítomné.
Slavnostní průvod s dechovkou Valanka si vykračoval obcí poté, co kněz František Hofman při mši ve 14 hodin na místním sportovišti požehnal symboly obce. Průvod v čele
s praporečníkem – zástupcem starosty panem Tomášem, čtveřicí pážat ( Markéta a Jindra Obstovi, Maruška a Toník Novotných) nesoucích vyšívaný znak a prapor, kapelou a modrým
dvojstupem hasičů a ostatními občany a hosty, obešel čerstvě opravené sochy (sv. Jana Nepomuckého u ZŠ, sv. Antonína Paduánského u hostince a Panny Marie u Felcmanů), které
kněz nově požehnal. Ve stráni na návsi zasadil starosta Antonín Novotný „miléniovou lípu“,
poté zástupci hasičů položili kytičku k pomníku padlých a dechovka zahrála písničku Hoši od
Zborova.
Mezi hosty, které přivítal pan starosta, byl mj. poslanec Parlamentu ČR Josef Ježek, ing.
Jan Oulík, autor obecních symbolů, vedoucí referátu regionálního rozvoje rychnovského OkÚ
Vladimír Hulman a starostové některých okolních obcí.
Kromě taneční zábavy čekaly na místní i přespolní v zámku Skalka výstavky o dějinách
obce a mysliveckých trofejí, naše děti se prezentovaly svými pracemi a aktivitami v otevřené
základní škole a ženy nabídly i malé občerstvení těm, kteří si na chvíli chtěli odpočinout.
V hasičské zbrojnici byla připravena výstavka o historii sboru dobrovolných hasičů. Nechyběly záběry z povodní, které před třemi lety zpustošily naší obec.
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Po celý den byl otevřen místní hostinec, kde se všichni zúčastnění, a nebylo jich málo,
mohli dobře najíst a napít. Personál se svého úkolu shostil velmi dobře a menu bylo chutné
s přiměřenými cenami.
Obecní znak Podbřezí patří do skupiny tzv. mluvících znaků – na červeném poli je zobrazena vykořeněná bříza se šesti zelenými listy (symbolizující počet místních osad) a dvěma
jehnědami (obce Podbřezí a Lhota). Strom provázejí symboly bývalých majitelů zdejšího
zámku – černá routa Mladotů ze Solopysk a stříbrná ryba Ostrovských ze Skalky.
Při příležitosti svěcení obecních symbolů byla vydána brožurka „Obec Podbřezí-Skalka“,
jenž obsahuje informace o obecních symbolech, o dekretu, který převzal pan starosta
v poslanecké sněmovně, stručně o historii obce a činnosti místních spolků. Cena brožurky
s barevnou přílohou je 40,- Kč a dva nové pohledy obce v ceně 5,- Kč za kus, je možno zakoupit na Obecním úřadu v Podbřezí.
Ve dnech 15. a 16. 6. 2001 uspořádali sportovci SK SKALKA diskotéku a rokotéku na
místním sportovišti. Účast i přes nepřízeň počasí (v pátek dopoledne pršelo, v sobotu o půlnoci se přihnala dešťová průtrž) byla dobrá, obě zábavy proběhly bez incidentů a tak snaha pořadatelů nevyšla naprázdno.
24. 6. 2001 se uskutečnil díky počasí již jednou odložený „pohákový les“. Ani teď
v sobotu 23. 6. 2001 nic nenasvědčovalo tomu, že by se připravovaný dětský den vůbec mohl
uskutečnit. Ale zázraky se dějí – počasí se v neděli umoudřilo. Díky pomoci místních nadšenců z řad větších dětí a dospělých bylo připraveno 14 stanovišť s pohádkovými bytostmi. Na
každém stanovišti děti plnily různé úkoly a za jejich splnění získaly sladkou odměnu. Po zdolání celé trasy, která končila na hřišti, si děti mohly opéct párek. Nejmladší hasiči předvedli
svoji šikovnost. Při útoku, který poctivě předem nacvičovali, museli proudem vody zdolat dva
připravené cíle, což se jim také povedlo. Volnou zábavu si nakonec mohly děti zpestřit
šplhem nebo vyzkoušet svoji dovednost na chůdách. I někteří tatínkové neodolali a připomněli si své mládí. Dětského dne se zúčastnilo asi 70 dětí s rodiči a prarodiči.
Sdružení žen tímto děkuje všem, kteří se podíleli finančně nebo přiložili i ruku k dílu, aby
se tento den všem dětem líbil.
Jana Volfová

Připravované akce:
17. srpna 2001 – diskotéka, začátek ve 21 hod. na místním hřišti
19. srpna 2001 – Opočenka, začátek ve 14 hod. na místním hřišti
8. září 2001 – výlet na hasičské slavnosti – viz pozvánka SDH SKALKA

VE DNECH 2.- 4. 7. 2001 BUDE NA OBECNÍM ÚŘADU
ZAVŘENO – DOVOLENÁ.

Připomínáme, že splatnost odpadů za 1.pol. 2001
je do 30. 6. 2001.
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CO NOVÉHO NA NAŠÍ POŠTĚ.
Začátkem května letošního roku byl na naší poště instalován terminál se systémem ONLINE. To znamená nejen usnadnění práce pro poštmistrovou, ale i možnost vybírat peníze ze
svého postžirového účtu nejen šekem ale i MAXKARTOU. Není potřeba již pracně vyplňovat šek, ale pamatovat si svůj PIN. Naše pošta je již vybavena snímačem se zákaznickou klávesnicí a malou obrazovkou. Díky obrazovce můžete celou transakci sledovat a na klávesnici
potvrdit její správnost.
Pro ty, kteří ještě MAXKARTU nevlastní, a jsou vlastníky postžirového účtu:
Maxkarta je čipová karta, kterou zdarma obdrží každý majitel postžirového účtu.
Maxkarta slouží pro bezpečný, snadný a rychlý přístup k postžirovému účtu, je možno s ní
uhradit i jednorázové příkazy k úhradě, to vše bez složitého papírování.
Pokud budete mít o tuto kartu zájem, stačí zajít na poštu a zde domluvit další postup.

UPOZORNĚNÍ A MALÉ INFORMACE
30. června 2001 končí platnost papírových bankovek nominální hodnoty 1000,- Kč vzoru
r. 1993 a 5000,- Kč vzoru r. 1993. Jedná se o bankovky, které nemají ochranný iridiscentní
pruh na lícní pravé straně bankovky. Tento ochranný pruh již mají bankovky vzor r. 1996.
Ochranný iridiscentní pruh je průhledný, slabě okrově zbarvený a při určitém úhlu dopadu
světla získává slabý modravý nádech s kovovým leskem. Při pravém okraji ochranného iridiscentního pruhu jsou shora dolů negativně vyznačena čísla hodnoty bankovky.
Bankovky vzoru r. 1993 lze od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2004 vyměnit na kterékoliv pokladně
všech bank, po tomto datu již jen pouze u České národní banky.
Od roku 2002 bude v zemích Evropské unie platit již jednotná měna EURO. Pokud má
někdo doma ještě měnu těchto zemí, měl by ji letos utratit, hlavně pak drobné kovové mince,
ty banky nechtějí vyměňovat již teď anebo pokud ano, tak s velkým poplatkem.
Kdo si vybral letos levnější dovolenou bez stravy, může na tom v konečném důsledku prodělat. Jestliže si s sebou poveze konzervy, uzeniny či paštiky obsahující hovězí maso, může se
mu stát, že je bude muset na hranicích nechtěně „odevzdat“. Kvůli výskytu nemoci šílených
krav celníci zpřísnili kontroly a výrobky z hovězího masa zabavují.
Přijít o hodně může i turista, který bude šetřit na cestovním pojištění. Bez něj zaplatí za
každé, byť malé lékařské ošetření, většinou několik tisíc korun. Jen léčení banálního úžehu
stojí v Evropě více než tisíc korun. Na základě nově uzavřených dohod sice budou čeští turisté bezplatně ošetřeni na Slovensku a od července i v Rakousku, ale spoléhat se jen na dohodu
by mohla být chyba. Na pacientovi může lékař vyžadovat platbu v hotovosti v těch případech,
kdy si i rakouští pacienti připlácejí.

Jakou kde mají měnu – kurzy jsou orientační.
Chorvatsko – měna kuna (5 korun) = 100 lipa
Cizí měna musí být při vstupu do země deklarována. Doporučuje se uchovat stvrzenky ze
směnáren pro případnou zpětnou výměnu peněz. Lépe je vést do Chorvatska německé marky.
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Řecko – měna drachma (10 drachem = 1 koruna) = 100 lepta
Běžně používané platební karty: Visa, American Express,Diners Club, Access/Mastercard aj.
Cestovní šeky a eurošeky lze měnit v bankách a platit v místech s příslušným logem, poštovní
šeky přijímají pouze pošty. Také je lepší mít německé marky.
Francie – měna frank (5,50 koruny) = 100 centimů
Běžně používané platební karty: American Express, Carte Bleue, Diners Club, Visa, Mastercard, kartami Visa a Mastercard lze platit mýtné na dálnicích. Eurošeky přijímají zařízení
označená příslušným logem a některé banky. Zahraniční poštovní šeky ve Francii nepřijímají.
Španělsko – měna peseta (100 peset = 21 korun) = 100 centimů
Běžně používané platební karty: Mastercard, American Express, Diners Club, Eurocard, Visa.
Cestovní šeky přijímají banky, cestovní kanceláře, hotely, restaurace a obchody.
Itálie – měna italská lira (1 000 lir = 18 korun)
Částka nutná na den: 100 000 lir na osobu, lze ji prokázat i platební kartou, cestovními šeky
nebo rezervací ubytování. Běžně používané platební karty: Eurocard/Mastercard, Visa, American Epress, Diners, Carte Blanche, Diners-ACI Charta, Mastercharge. Cestovní šeky je
možné měnit v bankách, restauracích a obchodech.
Turecko – měna turecká lira (l milion lir = 32 Kč)
Pro případnou zpětnou výměnu místní měny je nutno mít předchozí stvrzenku ze směnárny.
Běžné používané platební karty: American Express, Access/Mastercard, Diners Club, Visa.
Cestovní šeky a eurošeky lze směnit v bankách, poštovní šeky na poštovních úřadech.
(Čerpáno z MF DNES)

OD NAŠEHO RODÁKA.
Vážený pane starosto, milí rodáci,
děkuji Vám za milé pozvání na Váš sjezd rodáků, který pořádáte v rámci vysvěcení praporu obce 12. května t. r. Velice rád bych se této jistě zajímavé akce zúčastnil, ale můj zdravotní
stav mi to zatím nedovoluje. Lituji, byla by to jistě vhodná příležitost k tomu, abych se setkal
s některými svými spolužáky z obecné školy, abychom si pak zavzpomínali na krásné chvíle
našeho mládí, prožitého v rodném kraji.
Vždy jsem se rád do rodné obce navracel ať již se svými rodiči, kteří se zde narodili a prožili převážnou část svého života, nebo v 60.-80. letech se svými studenty v rámci školních
výletů, kdy jsme několik dnů stanovali pod škarpou nebo u Zlatého potoka na hřišti, případně
u splavu. Svým studentům jsem vždy s láskou ukazoval památná místa v obci, seznamoval
jsem je s historií zámku, navštívili jsme společně pak židovský hřbitov, dokonce se nám naskytla příležitost podívat se do školy, ve které začínala moje školní dráha. Byly to pro mne
vždy chvíle moc příjemné až dojemné. Ve vzpomínkách jsem se navracel do první poloviny
40. let, kdy jsem prožíval snad nejkrásnější léta mého života a kdy jsem neuměl vnímat hořkost okupace a válečné doby (na rozdíl od rodičů a ostatních obyvatel obce).
Jsem velmi rád, že jsem v pozdější době měl možnost poznat život občanů již v nové době.
Při organizování rodového setkání právě na Skalce jsme se v letech 1995 a 1997 zde střetl
s lidmi ochotnými mi můj záměr všemi dostupnými prostředky podpořit, ať již to byl starosta
Antonín Novotný nebo v místním hostinci Skalka. Také mi hodně pomáhal i zanícený propagátor místní historie ze Studánky Karel Petr, autor „Vyprávění o zašlých časech rodného kraje.“
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Se životem rodné obce však žiji i nadále, mám zde stále řadu blízkých přátel, s nimiž udržujeme písemný kontakt, jako např. manželé Šmídovi čp. 36 nebo Slávek Cvejn st. čp. 14,
Pepík Volfů a snad by se našli i další … Hlavně však získávám informace o životě v obci prostřednictvím obecního zpravodaje, který mi pravidelně jednou za čtvrt roku posílá pan starosta Antonín Novotný. Zpravodaj pak posílám v kopiích svému bratrovi také rodáku ze Skalky
(1932) do Horního Žďáru a Martě Loudové roz. Francové do Kocbeře (obě místa se nacházejí
u Dvora králové n. L.).
Závěrem Vám přeji, aby se Váš sjezd vydařil, aby na něm byla hojná účast, aby Vám přálo
pěkné počasí. Všem jeho účastníkům pak kromě toho přeji hodně zdraví, aby vám Bůh žehnal
ve Vašem záslužném konání v soukromí a i ve společensky významné činnosti. Všem významným rodákům z minulosti pak společně s Vámi vzdávám hold. Jistě vzpomenete na starostu Ábela z poloviny 20. století, pátera Pavla Rozínka z druhé poloviny 19. století, nebo
obecní písmáky jakými byli hospodář František Cvejn, Josef Grim z Přímů a další.
Pro mne jistě i pro řadu mých vrstevníků zůstane natrvalo v paměti řídící Václav Čáp a
milá a stále usměvavá paní učitelka Drahomíra Dvořáková-Loumová.
Nechť takových lidí v rodné obci přibývá.
Vlastislav Hušek, Hodslavice 13. 4. 2001

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
86 let:
81 let:
70 let:
82 let:
93 let:
60 let:
83 let:

8. 7. 1915
26. 7. 1920
29. 7. 1931
11. 8. 1919
14. 8. 1908
29. 8. 1941
27. 9. 1918

KUCHAŘOVÁ Milada, Podbřezí 88
ŽAHOURKOVÁ Milada,Podbřezí 52
VAŇKOVÁ Lidmila, Podbřezí 47
ČUDA František, Chábory 22
MICHLOVÁ Božena, Lhota 46
DOLEŽALOVÁ Jaroslava, Lhota 86
VERNER Václav, Podbřezí 68

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za druhé čtvrtletí roku 2001:
se přihlásili:

20. 6. 2001

POHL František, Podbřezí 99

zemřeli:

31. 5. 2001
10. 6. 2001

POP Jiří, Lhota Netřeba 42
FELCMAN Josef, Podbřezí 37

se narodili:

7. 5. 2001

VOJNAROVÁ Eliška, Podbřezí 15

7

