Vážení občané,
zima je za námi a toužebně očekáváme teplé jarní paprsky. Ještě jsou před námi Velikonoce, které přinášejí radost hlavně koledníkům a s nimi se snad otevře jaro se všemi krásami.
Chtěl bych poděkovat za náročnou údržbu všeho druhu v zimních měsících, kdy napadlo sněhu více než obvykle. Chtěl bych také poděkovat ledařům za správu a údržbu zimního stadiónku. Díky také všem, kteří připravili plesy a různé jiné společenské akce v obci. Připomínám,
že na „Hadím konci“ je opraven chodník, který má sloužit především chodcům a ne jako parkoviště pro osobní a nákladní automobily, traktory apod. Oprava stála hodně peněz a byla by
škoda, kdyby byl chodník pro chodce opět neschůdný.
Přeji všem pěkné Velikonoce, hlavně pevné zdraví, osobní spokojenost a chlapcům bohatou pomlázku.
Starosta.
Bohoslužby o velikonočních svátcích v Bílém Újezdě:
Zelený čtvrtek 17 hod.
Velká neděle
8 hod.
Velký pátek 17 hod.
Velikonoční pondělí 8 hod.
Bílá sobota 19 hod.

Ze života obce
Ve čtvrtek 24. 1. 2002 se konal na zdejší základní škole zápis žáků do prvního ročníku.
Přihlášeno je zatím 5 dětí (tři z naší obce, dvě z Dobrušska).
Školním rokem 2001/2002 ukončí svoji pedagogickou činnost paní Vendula Hejzlarová a
nastoupí nová učitelka, která přislíbila, že bude dovážet i své dítě do naší školy.
Do školního bytu se přistěhuje rodina, která má tři děti, z toho dvě budou navštěvovat naší
školu. Ve školním roce 2002/2003 splníme tedy minimální limit stanovený obecním zastupitelstvem a to 20 žáků (předběžně zatím tedy bude 22 dětí). 22. února 2002 požádala obec o
udělení výjimky pro školní rok 2002/2003 z průměrného počtu žáků. (Minimální počet pro
naši školu je 26 žáků.)
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Předběžný výhled do budoucna
2002/2003
Jakub Tomáš
Studánka 18 (odklad)
Kateřina Provazníková
Lhota 86
Tomáš Špinka
Mělčany
Filip Umlauf
Podbřezí 101
Kristýna Holcová
Dobruška
+ 2 děti ze škol. bytu + 1 dítě učitelky
2003/2004
Ivana Popová
Lhota 42
David Bohunek
Podbřezí 66
Lucie Mervartová
Podbřezí 105
Daniel Mňuk
Lhota 11
2004/2005
Svatava Janská
Podbřezí 18
Ondřej Moravec
Lhota 85
Pavla Petříková
Lhota 35
Barbora Volfová
Podbřezí 12
Kateřina Novotná
Podbřezí 79
Jindřich Vojnar
Podbřezí 13
2005/2006
Klára Michlová
Lhota 73
Tomáš Ehl
Podbřezí 21
Štěpán Janský
Podbřezí 18
2006/2007
Ludmila Grimmerová
Lhota 64
Matěj Stodůlka
Podbřezí 20
Karolína Piewaková
Podbřezí 79
Natálie Piewaková
Podbřezí 79
Josef Pohl
Podbřezí 24
Dominik Umlauf
Podbřezí 101
Ondřej Felcman
Podbřezí 76
Marie Melicharová
Lhota 45
Filip Lemfeld
Lhota 25
Kateřina Dostálová
Podbřezí 10
Dne 27. 2. 2002 se konalo zasedání zastupitelstva obce v Podbřezí, kde byly projednány
a schváleny nové stanovy dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory (jehož jsme také
členem) a smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí s doložkou k této smlouvě.
Dále byl schválen požadavek dobrovolného svazku obcí (DSO) Region Orlické hory se
sídlem Deštné v Orlických horách o navýšení členského příspěvku pro rok 2002 na 7 Kč, což
při počtu obyvatel k lednu 2002 činí 3 199,- Kč.
Zároveň byl schválen návrh rozpočtu na rok 2002 pro DSO Region Orlické hory a to příjmy i výdaje ve výši 214,18 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že byla definitivně pozastavena státním fondem rozvoje bydlení dotace
na výstavbu řadových domků, bylo nám ponecháno na rozhodnutí, zda se ji vzdáme nebo do
konce dubna připravíme nový projekt výstavby bytových domů s minimálním počtem 4 bytů.
Bylo dohodnuto, že bude připraveno variantní řešení. Jako vhodný se jevil dům vypracovaný
2

arch. ing. Purem z Hradce Králové, který byl ochoten projekt změnit tak, aby vyhovoval našim podmínkám. Proto také bylo zadáno zhotovení dokumentace s termínem předání do dne
8. března 2002.
Dle změny zákona o financování výstavby bytů se státní dotací bylo rozhodnuto, že vklad
pro každého stavebníka bude činit minimálně 200 tis. Kč s tím, že zbytek potřebné částky
bude splácet 20 let obci v přesně určených splátkách. Je nutné založit bytové družstvo, jehož
základní vklad je 50 tis. Kč. Tuto částku budou platit stavebníci. Minimální podíl obce ve
financování výstavby musí být 51 % celkové hodnoty díla. Obec si vezme hypotéční úvěr a
rozpočítá splátky tak, aby tento úvěr nezatížil finanční rozpočet obce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročnou výstavbu s několika desítkami smluv,
starosta navrhl, aby obec uzavřela smlouvu o komplexní servisní činnosti manažerských služeb při přípravě stavby, zajištění sdruženého financování stavby a výkon investorské inženýrské činnosti s firmou, která k tomu má oprávnění a je schopna zabezpečit celou škálu výše
uvedených činností. Zastupitelstvem obce byla vybrána firma Arcon, v.o.s. se sídlem
v Rychnově n. Kn., zastoupená ing. Alicí Novákovou.
Dne 20. 2. 2002 podali manželé Bílkovi, Podbřezí – Chábory 8, žádost o výstavbu chodníku, který by navazoval od Kupků po jejich dům. Tato žádost byla podána po tragickém skonu jejich vnučky při dopravní nehodě. Zastupitelé vidí dopravní situaci v místě jako nebezpečnou a jsou toho názoru, že by se chodník, případně stezka pro chodce v tomto místě měla
vybudovat. Protože však toto spadá do kompetence i jiných orgánů jako je Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové, Okú, referát dopravy a silničního hospodářství Rychnov n. Kn. bylo dohodnuto, že bude vyvoláno jednání, kde by se tento problém řešil za účasti
dotčených orgánů. Schůzka se zástupci výše jmenovaných orgánů se konala v pondělí 11.
března 2002 na obecním úřadu s výsledkem předběžného příslibu vstupu na dotčené pozemky, dalším osazením dopravních značek a zadáním studie na chodník.
Informace starosty
- skácení lip u soch sv. Antonína v Podbřezí, sv. Jana Nepomuckého na Netřebě a u božích
muk u Piskorových. Dále byly prořezány duby u sochy sv.Trojice u zámku vše firmou
Sommer Opočno. Následně byly vyfrézovány pařezy, aby se mohla zasadit nová výsadba
okrasných keřů. Kanadské ořechy u silnice ve Lhotě budou prořezány v srpnu.
- 24. února 2002 si manželé Navrátilovi z Rychnov n. Kn. prohlédli školní byt. Mají tři
děti, z toho dvě ve věku 8 a 6 let, třetí je mladší. Byt byl uvolněn dosavadním nájemcem
panem Krycnerem 28. 2. 2002. Manželé Navrátilovi se již definitivně rozhodli přijmout
nabídku obce a nastěhovat se tak, aby děti mohly navštěvovat školu již od příštího školního roku.
- 26. 2. 2002 přijela do obce ing. arch. Zemánková, která převzala dokumentaci ke změnám
ÚPSÚ (územní plán sídelního útvaru).
- pozvání na besedu s bratry Hejzlarovými.
- pozvání na školení řidičů amatérů.
V diskusi byl vznesen dotaz panem Stodůlkou – lípy u hospody pokácet, bude řešeno
v příštím roce, ing. Novotný – napsat do zpravodaje otevírací hodiny pošty v Podbřezí, řešení
dopravní situace na komunikaci I/14 u autobusových čekáren – bude řešeno souběžně při jednání o chodníku na Cháborách.

Jak se dařilo:
26. prosince 2001 pořádal obecní úřad V. ročník turnaje ve stolním tenisu pro všechny
generace v místním hostinci „Skalka“. Přihlásilo se celkem 17 účastníků. V mužské kategorii
s jedenácti účastníky se na prvních pěti místech umístili: Švec Vladimír (neslyšící), Praus
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Zdeněk, Cvejn Josef, Cvejn Petr a Tomáš Jan ml. V kategorii mladších dětí si spolu zahráli
Novotná Maruška a Zaňka Ondra. V kategorii starších dětí byly odměněny všechny čtyři
v pořadí: Cvejn Josef, Jarkovský Miroslav, Zaňka Tomáš a Novotný Martin. Akce se zdařila a
všichni jistě budou pilovat a trénovat na příští turnaj.
Klub skaleckých turistů pod vedením pana Stodůlky uspořádal v sobotu 29. prosince 2001
tradiční předsilvestrovský špacír v okolí Skalky.
Ráno v 9 hodin jsme vyrazili směrem na Hrošku, přes Ostrov. Bylo pěkné náledí (na
Hrošku šlo o držku), naštěstí nikdo neupadl. Prošli jsme Bílý Újezd, kde jsme si prohlédli
zvonici (p. Stodůlka nám řekl něco o její historii). Po občerstvení v místním motorestu jsme
vykročili směrem na Roudné do kamenolomu Masty. Prohlédli jsme si zejména vodopád a za
hustého sněžení jsme pochodovali směrem Masty na Lhotu, odtud jsme prošli přes Spáleniště
na Studánku. Zakotvili jsme v hospůdce na Cháborách. Nálada za účasti 15 příznivců turistiky
byla jako obvykle výborná.
Za kolektiv Josef Stodůlka
1. března 2002 se uskutečnila po výroční členské schůzi žen beseda s bratry Hejzlarovými z Bystrého, cestovateli na kole po exotických zemích jako je Turecko, Sýrie, Jordánsko.
Jejich vyprávění a zážitky spojené s videoprojekcí byly velmi zajímavé, uváděly posluchače
do míst, které jsou pro středoevropana zahrnutého veškerým komfortem přímo neskutečné,
dost nepochopitelné a pro turisty i nebezpečné.
10. března 2002 se v místním hostinci konal pod patronací žen dětský karneval. Děti přivítala princezna Koloběžka, byly přichystány zajímavé soutěže, již tradičně bohatá tombola a
prodávaly se koláčky, které ženy upekly před karnevalem v pátek ve školní jídelně. K tanci
dětem hrál diskžokej Čenda. Účast byla pěkná a jsme rády, že se s dětmi přišli podívat rodiče,
prarodiče i zaměstnanci místních firem se svými ratolestmi. Dík patří všem sponzorům a také
ženám, které se podílely jak na přípravě, tak i organizovaly a pořádaly samotný karneval.
Jana Volfová
22. března 2002 od 19.30 hod. se v místním hostinci v Podbřezí uskutečnilo školení řidičů. Přednášel pan Josef Jarkovský z Autoškoly Podorlicko z Dobrušky o změnách vyplývajících z nových zákonů, prověřil a oživil znalosti z minulého školení a upozornil na změny týkající se evidence motorových vozidel i ostatních zařízení (tažených na kolech) a výměně
starých řidičských průkazů. Dvouhodinové školení bylo jistě pro cca 40 účastníků dobrým
oživením znalostí pro další cesty.
Činnost mysliveckého sdružení Podbřezí za rok 2001/2002, tj. od 1. 4. 01 do 31. 3. 02,
která se dá rozdělit do oblastí: péče, ochrana a chov zvěře, stavba a údržba mysliveckých zařízení, lov zvěře užitkové a škodné a kulturní činnost.
Hlavním posláním každého myslivce je ochrana zvěře před strádáním, nepřízní počasí a
její ochrana před predátory. Od roku 1999, kdy nám byla schválena uznaná bažantnice, jsme
se zaměřili na chov bažantí zvěře. V loňském roce jsme v 6 chovných voliérách odchovali
600 kusů bažantů a velkou část přes aklimatizační voliéry vrátili zpět do honitby. Zima
s velkou sněhovou pokrývkou byla zatěžkávací zkouškou pro sdružení i všechny členy.
V loňském roce jsme dokončili přestavbu myslivecké chaty, postavili 2 nové voliéry pro
chov bažantů, obdělávali myslivecká políčka, opravili cesty a mostky v obecních lesích. Každý člen odpracoval při těchto aktivitách přes 200 brigádnických hodin.
Lov jsme zaměřili především na černou zvěř. Ta se zde vyskytovala ve větší míře díky
osevnímu plánu akciové společnosti ZEAS Trnov a působila škody na kukuřici pěstované na
zrno a ostatních polních kulturách.
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V květnu jsme organizačně vypomáhali s přípravou srazu rodáků a ve vstupní hale zámku
Skalka uspořádali výstavku s mysliveckou tématikou.
V lednu 2002 jsme naplnili zdejší hostinec na tradičním mysliveckém plesu s bohatou
tombolou a zvěřinovou kuchyní.
Bohatou pomlázku a příjemné prožití roku 2002 a na další spolupráci s vámi se těší MS
Podbřezí.
Zdeněk Doubravský, předseda MS
Činnost SDH Podbřezí za rok 2001.
6. 1. 2001 se v hostinci Skalka uskutečnila výroční valná hromada.
17. 2. 2001 jsme pořádali tradiční hasičský ples s bohatou tombolou a hudbou Dynamic.
12. 5. 2001 byla otevřena hasičská zbrojnice při příležitosti svěcení znaku a praporu obce.
V červnu jsme se spolu se ženami podíleli i finančně na přípravě a konání dětského dne.
V srpnu byla uspořádána velká letní diskotéka a tradiční koncert dechové hudby „Opočenka, který si získává stále větší popularitu v dalekém okolí.
V září jsme se vydali autobusem na výlet do Litoměřic, kde byly uspořádány hasičské
slavnosti.
V listopadu 24. a 26. jsme pořádali již tradičně posvícení. V sobotu s hudbou Dynamic a
v pondělí se mší v zámecké kapli, průvodem po obci s položením věnce u pomníku padlých,
zábavou s hudbou Valanka a večer zlatou hodinkou s hudbou Combi Kvasiny.
Dále se hasiči podíleli na údržbě výstroje a výzbroje v počtu 120 hodin, pomáhali při výrobě lavic a stolů, které slouží na všech kulturních a sportovních akcích v obci. Bratr Cvejn
Vratislav vede mladé hasiče, kteří svůj um předvedli na dětském dnu a na oslavě 100 let SDH
Lhota.
Za SDH Pavel Mervart
Z činnosti svazu žen v roce 2001 je pořádání babského bálu 13. ledna s bohatou tombolou
při hudbě pana Hejduka z Nového Města n. Met. 25. února se konal dětský karneval s mnoha
soutěžemi a též bohatou tombolou. Na konci dubna se uskutečnilo pálení čarodějnic
s lampiónovým průvodem. Při příležitosti svěcení znaku a praporu obce a sjezdu rodáků ženy
upekly z 20 kg mouky koláče, které pak prodávaly ve škole. Dětský den si děti prožily 24.
června, kdy se setkávaly s pohádkovými bytostmi a při splnění zadaných úkolů byly sladce
odměněny. Zpestřením dětského dne byl útok mladých hasičů pod vedením pana Vratislava
Cvejna. V září se konal pod naší patronací fotbalový turnaj pro místní chlapce. 4. listopadu
zahrál divadelní soubor „Kačenka“ z Deštného v Orlických horách pohádku „Princové jsou na
draka“. Pod vedením paní Elišky Kolarovičové mělo toto dílko velký úspěch jak u dětí tak i
dospělých. Na závěr bych chtěla jménem žen poděkovat všem sponzorům, kteří se během
celého roku podíleli na našich akcích a to SDH Podbřezí, Myslivci Podbřezí, paní Irena Paštová, Hana Moravcová a obecní úřad.
Za ženy Jana Volfová
Činnost SDH Lhota za rok 2001.
V lednu se uskutečnila výroční členská schůze za přítomnosti 18 členů a tří hostů ve vinárně v hostinci Skalka v Podbřezí. Protože sbor v tomto roce slavil sté výročí založení, veškerá
činnost směřovala k přípravě těchto oslav. V dubnu jsme ještě připravili pro děti „čarodějnice“, které se pálily u Voříšku u Polických. Vyvrcholení příprav tedy skončilo dnem oslav a to
25. srpna 2001, kdy nám přálo počasí a dobrá příprava byla korunována i hojnou účastí. Po
náročných oslavách se též muselo následující den uklidit. V domečku na hřišti pak 31. 8. byla
celá akce vyhodnocena.
Za SDH Milan Franc
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Připravované akce:
Čarodějnice dne 30. dubna 2002 letos oslavíme s lampiónovým průvodem asi naposledy
v místech na rozcestí směr Studánka. Po jejich skončení při dostupnosti techniky bude toto
místo uklizeno, neshořelé zbytky odvezeny na řízenou skládku a pozemek uveden do původního stavu. V poslední době se na této skládce původně určené jen pro pálení dřevěného odpadu objevují plasty, pneumatiky, kovy i nebezpečné odpady, což dnešní zákony přímo zakazují takto uvedené odpady ukládat. Protože je to soukromý pozemek, je nasnadě již nadále
neodkládat na těchto místech žádný odpad.
Skalecký klub turistů pod vedením pana Stodůlky Vás zve na celodenní výlet v sobotu
dne 4. května 2002. Jsou dva návrhy na trasu výletu:
a) Při dostatečném počtu zájemců autobusem: výjezd do Sedloňova a odtud směr Hřiby,
Plasnice, Bažiny, Kounov, Chábory se zastávkou a Podbřezí. Trasa v délce cca 18 km.
b) Vlastní doprava: Nové Město n. Met., Klopotovské údolí, Slavoňov (návštěva dřevěného
kostelíka), Blažkov, Rezek, Nové Město n. M. Trasa v délce asi 10 km.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT U PANA STODŮLKY DO 15. DUBNA 2002.
Dne 12. května 2002 bude v odpoledních hodinách sehráno k oslavě DNE MATEK
představení ZVONOKOSY ochotnickým divadelním souborem z Dobrušky pod vedením
pana Čápa. Podrobnosti k tomuto představení budou prezentovány letáčky, které budou doručeny do vašich poštovních schránek. Zváni jsou všichni občané.

Vodné
AQUA servis, a.s. Rychnov n. Kn. s platností od 1. 2. 2002 upravil cenu vody pitné a vody odkanalizované:
VODNÉ
18,80 (včetně DPH)
STOČNÉ
20,20 (včetně DPH)
Změna cen pro rok 2002 byla provedena na základě výměru Ministerstva financí ČR č.
01/2002 platného od 1. 1. 2002. Důvodem zvýšení cen v roce 2002 jsou zákonné poplatky za
odběry podzemních vod a za vypouštění vod odpadních do vodních toků vyplývající z nových
zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, které vstoupily v platnost dnem 1. 1. 2002.

Kominické služby
Po loňské zkušenosti bychom opět hromadně objednali pro celou vesnici kominické služby. V případě zájmu nahlaste požadavek na obecní úřad do 15. 4. 2002.

Upozornění pro majitelé pejsků!!
Poplatek za ně je splatný do konce dubna 2002. Chtěli bychom též připomenout, že dle
obecně závazné vyhlášky 1/1998 je chovatel povinen nového psa přihlásit do 10 dnů po jeho
nabytí k evidenci na OÚ v Podbřezí a opatřit jej vydanou evidenční známkou, kterou musí být
pes trvale označen. (Poplatek ze psa se platí až od půl roku věku zvířete.) Ztrátu nebo zcizení
této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 30 dnů.
Úřední hodiny na obecním úřadu: pondělí, středa 13 - 19 hod.
úterý, čtvrtek 7.30 - 12 hod.
6

Komunální odpad a nebezpečné odpady !!!
Upozorňujeme, že v týdnu od 2. do 8. dubna 2002 bude přistaven za obecním úřadem
kontejner na popel a komunální odpad. Do tohoto kontejneru do jeho přední části je možné složit i pneumatiky, které nejsou považovány za nebezpečný odpad !!!
Obecní úřad Podbřezí a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že v sobotu
6. dubna 2002 proběhne sběr a svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu. Sbírat se budou následující druhy odpadů:
oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla – plechovky od barev, rozpouštědla,
detergenty – spotřební chemie, monočlánky (galvanické články), odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, ledničky a televize.
Svoz proběhne dle následujícího časového harmonogramu:

Podbřezí u budovy OÚ
Lhota u Netíků čp. 4 (u stávajících kontejnerů)

8.00 – 8.55 hod.
9.00 – 9.55 hod.

Žádáme občany, aby neskládali odpady předem k obecnímu úřadu, ale v době svozu přímo do přistaveného vozu. Případné dotazy směřujte na Obecní úřad v Podbřezí .
V pátek dne 5. 4. 2002 bude u Obecního úřadu v Podbřezí přistaven kontejner na
železný šrot a zůstane zde do pondělí 8. 4. 2002. Žádáme občany, aby využili této příležitosti a během víkendu si tak uklidili okolo svých domků. V případě zájmu bude tento kontejner
přistaven následující víkend znovu.

Připomínáme též, že poplatky za ODPADY ZA 1. POLOLETÍ 2002 je
možno hradit od dubna do konce června 2002.

HODINY PRO VEŘEJNOST NA NAŠÍ POŠTĚ
Pondělí
Úterý, středa, čtvrtek
Pátek

8 – 9.30 hod. 12.30 – 16 hod.
8 – 9.30 hod. 12.30 – 15 hod.
8 – 9.30 hod. 12.30 – 14 hod.

ZMĚNA KNIHOVNÍKA
Od 1. dubna 2002 dochází ke změně knihovníka v obecní knihovně. Pan Jablonský předal
veškerou agendu paní Janě Nesvačilové, která bude půjčovat knihy každé

pondělí od 18.30 – 19 hodin.
LETNÍ ČAS
Ze soboty 30. března 2002 na neděli 31. března 2002 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu dopředu na letní čas!!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
duben
květen
červen

60 let
70 let
70 let
75 let
60 let
65 let

Volfová Lidmila, Podbřezí 12
Hynek Karel JUDr., Podbřezí 39
Netíková Ludmila, Lhota 4
Pavlová Žofie, Lhota 91
Netík Josef, Lhota 24
Novák Josef, Podbřezí 60

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

GRIMMEROVÁ Ludmila, Lhota 64
GRIMMEROVÁ Ludmila ml., Lhota 64
GRIMMER Jaroslav, Lhota 64

se odhlásili:

FOUSKOVÁ Jiřina, Podbřezí 64
FOUSEK Zdeněk, Podbřezí 64
VEČERKOVÁ Martina, Podbřezí 88

se narodili:

MŇUK Vojtěch, Lhota 11

zemřeli:

HYNKOVÁ Marie, Lhota Netřeba 48
ŠTĚPÁN Jan, Lhota Netřeba 56

sňatek uzavřeli:

EHLOVÁ Martina, Podbřezí 88
VEČERKA Radek, Kroměříž 4001

16. 1. 2002
12. 2. 2002
2. 2. 2002

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.

INFORMACE
k názvoslovnému označení vodního toku Dědina (Zlatý potok)
Pan František Talavašek z okresního úřadu navštívil naše posvícení v listopadu 2001 a byl
slovně napaden ohledně názvu našeho Zlatého potoka. Požádal proto odborníky o pomoc a
vysvětlení k tomuto problému. Zde je vysvětlení od okresního úřadu, referátu životního prostředí:
Dle dostupných archivních podkladů bylo historické označení tohoto vodního toku v úseku
od zaústění do řeky Orlice pod Třebechovicemi p. Orebem až do Českého Meziříčí po profil
levostranného přítoku od Opočna „Dědina“. Další úsek toku ve směru Pohoří – Dobruška –
Kounov – Sedloňov nesl označení „Zlatý potok“ až po pramenní oblast. Umělé odbočení
vodního toku od rozdělovacího objektu v Cháborách bylo označeno jako „Jižní (Opočenská )
větev Zlatého potoka“ a to v celé délce toku přes Semechnice – Opočno – České Meziříčí, kde
se tato Jižní větev Zlatého potoka vlévala do Dědiny. V některých podkladech byla hlavní
větev Zlatého potoka od Chábor ve směru Dobruška – Pohoří – České Meziříčí označována
jako „Severní (Dobrušská) větev Zlatého potoka“.
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Výše uvedená označení byla zapsána i ve vodohospodářských mapách vydávaných do r.
1984. Ve 4. vydání vodohospodářské mapy z roku 1984 došlo ke změně v označení, kdy
hlavní vodní tok v celé délce od Třebechovic p. Orebem po pramenní oblast nad Sedloňovem
byl označen jako „Dědina“. Pod označením Zlatý potok je vedena pouze větev od Chábor ve
směru Semechnice – Opočno – České Meziříčí.
Bližší informace o příčinách změn tohoto označení nám nejsou známy. Bude vhodné, aby
příslušné vodoprávní úřady při přípravě dalších vydání vodohospodářských map podrobně
tuto problematiku projednaly s ústředním vodoprávním úřadem s cílem vrátit se k dřívějšímu
a historicky vžitému označení.

MALÉ ZAMYŠLENÍ
Ti ale mají doma pořádek!
Kamkoli přijdu, hned začne drobný úklid. Až v tu chvíli si všimnu, že tam ty maličkosti
ležely. „Promiňte, že nemáme uklizeno,“ bývá úvodní věta po vstupu do bytu, domu, chalupy.
Kdykoli ke mně někdo přijde, okamžitě se začnu rozhlížet, zda je aspoň relativně všechno na
svém místě, jak má být. A to je naprosto příšerné. Cožpak chodí pořádek k pořádku? Cožpak
nechodí člověk k člověku? Je to hluboce zakořeněný společenský nesmysl.
V létě jsme si vyšly s dcerou na procházku se psem. Stavily jsme se na terase hospody u
rybníka. Skvělý rybník, bezvadná venkovská hospoda. A tam seděla nad nějakou tekutinou
paní jako obrázek. Bylo jí dost po sedmdesátce. Šla jsem k ní a povídám: „Vy jste jako kytička. Taková úpravná.“ A ona mi řekla: „Děvečko, celý život jsem věnovala tomu, jak vypadám, a tomu, jak to vypadá u nás doma. Celý život jsem jenom šurovala byt a sebe, když se
mělo jít ven. Pěkně mě to mrzí. Stálo to moc energie a život mi utekl pod rukama s hadrem.“
A se závistí sjela pohledem naše ušoupané kecky a neuspořádanou fenu.
Nikdy mně nikdo nic podobného neřekl. Jenom vyřkla to, co dlouho cítím. Tabuizovanou
přirozenost domácnosti, domácnost musí „vypadat“. Je to veliká blbost, kolik tomu, aby to
vypadalo, věnujeme energie. Ale on se nás Hospodin po smrti nezeptá, jestli jsme po každém
jídle opláchli nádobí. Jestli u nás doma byl vždy utřený prach. Jestli se někde nevyskytovaly
zapomenuté pavučiny, ale jak jsme byli lidští. „To je slušná rodina.“ Zaklínadlo všech zaklínadel. Slušná rodina je ta rodina, ve které to „vypadá“. Je to scestný pozůstatek doby rodiny
Kondelíkovy.
A tak jsem se začala učit nemít ten tik. Ten uklízecí tik, kdy zazvoní zvonek. Chaos mého
bytu, to jsem přece já. Ti lidé mají přijít za mnou, a ne za mou představou o mně. Všechny to
učím. Když někam přijdu, říkám: „Proboha, neuklízejte. To jste vy a já jdu za vámi.“ Nikdy
nemám byt bez prachu. A nejsem kvůli tomu vrah.
Četla jsem v jedné studii, že dobrá kuchařka má v kuchyni binec. Protože ona v té kuchyni
vaří, a ne uklízí. Když jsem žila na své první faře, nevařila jsem. Nestálo mně to za to udělat
kvůli sobě v kuchyni nepořádek. Přijeli za mnou manželé s dětmi a řekli: „Tady se nevaří.“
Řekli to smutně. Neřekli: „Ty máš ale krásně uklizenou kuchyň,“ a já jsem byla zklamaná, že
nejsou okouzleni mou kuchyní.
Přílišný úklid je perfekcionalismus, strach z druhých lidí, je to pitomost. Trápí mě, kolik
mu lidí věnují času, aby to vypadalo: Můj pes i má kočka, moje rybičky i má dcera – jsou
v pohodě, kdy jsme spolu. Když se vnímáme. A ne, když uklízíme. To neznamená mít boty na
stole a prádlo v lednici, to znamená všechno tak akorát, aby na ten život bylo sdostatek času.
Marta Silná (Noviny Rychnovska)
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OBČANŮ SE NIKDO NEZEPTAL
V březnu mají poslanci rozhodnout o definitivní podobě takzvané II. fáze reformy veřejné
správy. Myslím, že je třeba občanům konečně otevřeně říci, co pro ně celá reforma veřejné
správy bude znamenat.
Pominu to, že byla započata a je i nadále prováděna bez jakékoliv společenské objednávky, pouze na základě politického rozhodnutí. Občanů se nikdo neptal, zda potřebu reformy
vůbec pociťují, a pokud ano, tak co by mělo být jejím cílem. I. fáze reformy odstartovala
vznikem krajů. Byla velmi ledabyle připravena, vzniklo zbytečně mnoho malých celků, ale
měla alespoň smysl: kraje by měly rozumněji hospodařit s prostředky, kterými dříve disponovaly centrální orgány.
Nyní má však být provedena takzvaná II. fáze reformy, která spočívá ve zrušení dosavadních 73 okresních úřadů a jejich nahrazení 192 až 250 úřady v takzvaných obcích s rozšířenou
působností. Jako hlavní argument při tomto kroku slouží přiblížení státní správy občanům.
Dojde však spíš jen k podstatnému nárůstu počtu úředníků, a tím navýšení investičních, provozních a mzdových nákladů. Abychom byli konkrétní: běžný občan navštěvoval dosavadní
okresní úřad přibližně jedenkrát za deset let, protože všechny nejčastěji frekventované agendy
byly přesunuty konkrétně v našem okrese na sedm takzvaných pověřených měst, šest kontaktních míst státní sociální podpory a třináct matrik. Když už občan okresní úřad navštívit
musel, pak zde vyřídil vše takříkajíc pod jednou střechou, neboť v okresním městě sídlí
všechny ostatní potřebné státní orgány i nestátní organizace.
Po provedení II. fáze reformy, tedy po přesunutí kompetencí okresního úřadu na krajský
úřad, nově vzniklé orgány státní správy a na tři obce s rozšířenou působností (v našem případě
Rychnov n. Kn., Dobruška a Kostelec n.Orl.), však zůstane většina těchto institucí (např. katastrální úřad, okresní hygienická stanice, statistika, celní úřad, pozemkový fond, pozemkový
úřad, veterinární správa) v místě dosavadního působení, tedy v nynějším okresním městě.
Nebudou vůbec ojedinělé případy, kdy občan pocestuje do takzvané pověřené obce (zjednodušeně nazývané obcí II. typu), poté za dalšími záležitostmi do obce s rozšířenou působností
(III. typu), dále pak na úřady a organizace v sídle okresu a nakonec ještě na krajský úřad, protože řada kompetencí bude z okresních úřadů předána i tam. Je tedy jasné, že pro občana bude
takto provedená reforma mnohdy znamenat více cest, více času stráveného vyřizováním úředních záležitostí, a to ještě ke všemu za cenu podstatně většího daňového zatížení. Jestliže stálo
zřízení jediného okresu Jeseník zhruba miliardu korun, dá se předpokládat, kolik bude stát
zřízení 192 až 250 nových správních center v obcích III. typu. Mimo to vzniknou ještě desítky
nových úřadů a institucí, např. finanční prokuratura, pozemkový úřad, které budou zabezpečovat některé dosavadní činnosti okresních úřadů.
Na podporu reformy padají argumenty odporující logice i zkušenosti: úředníci, kteří budou
přesídleni na více než pětinásobný počet úřadů, na těchto mají pracovat s menšími náklady.
Takováto tvrzení přitom zaznívají v době, kdy např. malé venkovské školy zápasí o svou existenci, protože nedosahují efektivity hospodaření velkých škol.
Myslím si tedy, že by bylo poctivé, kdyby poslanci a senátoři seznámili voliče s obsahem
druhé fáze reformy a před svým rozhodnutím se jich zeptali, zda takovouto reformu opravdu
chtějí. Každý výdělečně činný občan na ni totiž přispěje odhadem více než dvaceti tisíci korun.
Jan Šimáček (autor působí ve veřejné správě)
Dovětek k tomuto článku – návrh II. fáze reformy veřejné správy byl schválen poslaneckou sněmovnou 19. 3. 2002.
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PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranné sboru ČR vydalo příručku
pro obyvatele „Pro případ ohrožení“, ve které je zakotvena změna varovného signálu a další
aktuální rady v případě ohrožení. Do této brožurky je možno nahlédnout na obecním úřadu a
v obecním zpravodaji budeme na pokračování zveřejňovat zásady, které bychom měli dodržet
při určitém druhu ohrožení.
OBECNÉ ZÁSADY
Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase,
televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a
od spoluobčanů, se snažte dodržovat následují zásady:
 RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize,
místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 NETELEFONUJTE zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.
VAROVNÝ SIGNÁL
V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku.
Tón sirény
Kolísavý

Délka tónu
140 vteřin

Název varovného signálu
Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál
„Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.
Zvuk sirény vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha“ znamená vždycky nějaké
nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která
ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit
ohrožený prostor a dodržovat další opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními
úřady.
Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být
použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na
území celého státu.
Akustické zkoušky sirén budou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích.
Pokračování příště – Co dělat, když zazní siréna.
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STRÁNKA VYHRAZENÁ PRO INZERCI

STAIKA
rychnovská realitní
kancelář, v.o.s.
Tradice – solidnost
komplexní služby
516 01 Rychnov n. Kn.,
Palackého 696
tel: 0445 / 53 54 54
GSM: 0603 - 14 00 14
E-mail: staika@staika.cz
www.staika.cz
Internet- nabídka nemovitostí:

www.realsys.cz
Inzertní regionální noviny:

Reality východních Čech
Pro naše klienty hledáme ke
koupi rekreační objekty,
rodinné domy a venkovská
stavení v regionu Orlických
hor a podhůří - s nabídkami
se obraťte na r.k. STAIKA!

PŘÍŠTĚ ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE NABÍDKA ČI POPTÁVKA
KONTAKT PRO INZERCI 0443/666220.
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