Vážení spoluobčané
Jak ten čas letí, postěžují si většinou starší lidé. Vánoce jsou opět přede dveřmi a konec
občanského roku na dohled. Je to čas naděje, výběr těch nejkrásnějších dárků a hodnocení
našich předsevzetí s blížícím se koncem roku 2002. Prožili jsme jistě krásné okamžiky a byli
také lidé, kteří museli mnohdy bojovat o holé životy při povodni v srpnu 2002. My jsme toho
byli ušetřeni a jistě ve vzpomínkách se nám vracela povodeň z července 1998, která i u nás
napáchala značné škody. Rád bych touto cestou poděkoval všem za jejich solidaritu, finanční
a pracovní výpomoc, která byla postiženým poskytnuta. Mnozí bezejmenní, kteří se neobjevili
v záři televizního zpravodajství a ani o to vědomě nestáli, účinně pomáhali tam, kde bylo nejvíce potřeba.
Vánoce jsou také svátky rodiny. Všichni víme, že dobré a spořádané rodiny znamenají rozkvět, nemocné úpadek. Touha po harmonii je snad vložena do srdce každého člověka. Je třeba
ji občas probudit a umocnit do touhy po životě věrném a poctivém, který vítězí nad současným hemžením světa. Národ, řečeno Karlem Čapkem, se může cítit nesmrtelným jedině tehdy, když se bude cítit mravným, když bude mít své vědomé mravní poslání.
Děkuji za dobrou spolupráci s obcí všem podnikatelům, společenským a sportovním organizacím, pedagogickému sboru zdejší Základní školy, ale také i všem občanům. Všichni společně vytváříme pěknou obec jak po stránce vzhledové tak i po stránce kulturního, sportovního a společenského života. Její kladné hodnocení přichází také od sdružení obcí regionu Orlických hor, jehož jsme aktivním členem.
Přeji Vám všem opravdu radostné a požehnané svátky Vánoční, hezkou rodinnou pohodu a
v Novém roce 2003 hlavně pak zdravíčko. Dětem přeji krásné zimní počasí a radost ze stromečku a dárků, které pod ním naleznou.
Starosta.

  
Vánoční svátky
Začínají jako vždy časem adventním
Vánoce prožívají obyvatelé různých zemí odlišným způsobem. Ale odlišnosti v tradičních
zvyklostech nenacházíme pouze mezi jednotlivými státy (britské děti například čeká nadílka,
a to ukrytá v punčoše až 25. prosince ráno). Asi nejhezčí a nejpopulárnější svátky roku se
slaví různě i v rámci jednotlivých lokalit našeho státu, rozdílné zvyky se udržují dokonce
v jednotlivých domácnostech. Z časů minulých k nám přicházejí mnohé tradice a rituální obřady, z nichž si vybíráme nám nejbližší.
Vánoční svátky, to samozřejmě není pouze Štědrý den. Už čtvrtou neděli před Vánocemi,
mezi 27. listopadem a 3. prosincem začíná čas adventní. I v mnoha českých domácnostech
najdeme na stole nejčastěji červeně zdobený adventní věnec se čtyřmi, postupně zažíhajícími
svícemi. I v nich se ovšem skrývá symbolika – světlo vyjadřuje blížící se příchod Krista.
V dřívějších dobách se mnohé zvyky vztahovaly k památkám světců, které patří do tohoto
období. Také dnes mnohá milostných úspěchů chtivá dívčina natrhá „barborky“, štěstí v partnerském životě hlásí větvička třešně rozkvetlá na Štědrý den. Zábavu mnoha rodičům a hrůzné zážitky pro nejedno dítko přináší Sv. Mikuláš. Při pohledu na čerta mávajícího řetězy a
významně pohazujícího pytlem malý zlobivec stěží postřehne, že na návštěvu přišel také vousatý dědula a okřídlená postava. Poněkud v zapomnění upadly svátky svatého Ondřeje a Lucie.
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Samotný Štědrý večer byl pak pro naše předky spjat s mnoha rituály, při nichž se nezapomínalo ani na „obdarování“ hospodářských zvířat. Po setmění zasedla rodina k prostřenému
stolu. Ten, kdo se vydržel celý den postit, mohl očekávat zjevení zlatého prasátka. Štědrovečerní menu bylo odlišné od dnešního, některé zvyky však mnohé rodiny dodržují dodnes. Talíř navíc je přichystán pro náhodného příchozího, šupiny z kapra k sobě lákají penízky. A pokud nechcete do roka opustit tento svět, raději od stolu neodcházejte v průběhu stolování.
Štědrovečerní menu mělo často podobu houbové polévky a houbového kuby. V prvních desetiletích minulého století pak mohla podle dobových materiálů štědrovečerní hostina vypadat
asi takto: rybí polévka, předkrmy v podobě hlemýžďů se sardelovým máslem a ryby v rosolu,
smažený kapr s křenem a bramborová kaše, následuje cukroví, vánočka, ovoce. Prostší večeři
tvořila polévka a ryba na černo s knedlíkem či nudlemi nebo zmíněný kuba.
Mnohé zvyky se vztahovaly (a vztahují) k předvídání věcí budoucích: svobodné dívky
házely střevícem za hlavu, věštilo se z rozříznutého jablka. Budoucnost dokáže prozradit lití
olova i svíčky plující v ořechových skořápkách a to zmiňujeme jen obřady nejznámější. Pro
věřící končívá Štědrý večer půlnoční mší.
Následující vánoční svátky, Boží hod a Štěpán, dnes obvykle patří návštěvám příbuzných a
přátel. Dříve bylo toto období až do svátků Tří králů i časem koledníků chodících od domu
k domu. Dnes koledy slyšíme nejčastěji v reprodukované podobě.
Čerpáno z MF Dnes

Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích v Bílém Újezdě:
neděle 22. 12. 2002
úterý - Štědrý den 24. 12. 2002
svátky vánoční 25. a 26. 12. 2002
děkovná mše na Silvestra - úterý 31. 12. 02
Nový rok - středa 1. 1. 2003

8.00 hod.
22.00 hod.
8.00 hod.
17.00 hod.
8.00 hod.

  
Malé zamyšlení
V nedávně době se mi dostala do rukou útlá knížka Phila Bosmanse „Květy štěstí zasaď
sám“. Při zběžném prolistování mne zaujal krátký článek „Staří lidé mají také filipa“, zabývající se problematikou seniorů.
„Vyspělé kultury měly starší lidi vždy v nejhlubší úctě. Nejstarší měli často nejvíce co říci.
Rozhodně byli vždy tázáni o radu. V dnešní době se ze starších lidí dělá problém. Zvláštní
vývoj! Naše podivná společnost dělí lidi podle produktivity. Staří patří k neproduktivním.
Často bývají prostě odepsáni – jako staré stroje nebo neprodejné zboží. Kam s opotřebovaným
lidským materiálem ve světě zcela soustředěném na produkci? Staré lidi vnímáme většinou
jako zdroj problémů: kam je dáme, jak se o ně postaráme, čím je zaměstnáme - a jak nám
budou překážet nejméně? Kdy konečně řekneme: Je skvělé, že tu jsi! Co všechno mohou starší lidé znamenat pro rodinu, přátele a známé, pro život v každém společenství – často pouze
svou tichou přítomností! Namlouváme si, že podstata života je tato: pořád rychle kupředu a
neztratit ani minutu. Jak užiteční jsou pro nás staří lidé – vědí, jako to na světě chodí. Jak jsou
cenní – učí nás poznávat pravou hodnotu věcí. Starší lidé si už nedělají žádné iluze. Vidí
hlouběji; pronikají pod povrch; vycítí, co má vnitřní hodnotu.“
Posuďte sami, do jaké míry jsou myšlenky pravdivé a odpovídají poměrům v naší společnosti. V současné době se seniorům nevěnuje tolik pozornosti, kolik by si zasloužili. Neměli
bychom zapomínat za nimi zajít, popovídat si a říct, že zase brzy přijdeme. A pokud to jen
trošku bude možné, zůstaňme někde poblíž, aby ani naše děti neměly k babičce daleko.
Danuše Martinková z Charity Nový Hrozenkov
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Ze života obce
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 6. 11. 2002 bylo ustavujícím zasedáním nově
zvoleného zastupitelstva. Po ověření platnosti voleb mandátní a volební komisí složili všichni
zastupitelé jednotlivě slib, který každý zastupitel potvrdil svým podpisem. Pak došlo k volbě
starosty, byl zvolen 6 hlasy pan Antonín Novotný a k volbě místostarosty, jímž byl opět zvolen také 6 hlasy pan Jan Tomáš.
Paní Cvejnová přednesla Rozpočtové opatření rozpočtu obce Podbřezí v r. 2002. Nárůst
příjmů a výdajů oproti schválenému rozpočtu je nutné upravit rozpočtovým opatřením, které
kopíruje skutečný stav toku finančních prostředků. V tomto případě se jedná o příjmy a výdaje ve výši 8 461 tis. Kč. Nejvyšší položku této částky tvoří dotace a její čerpání na výstavbu
21 bytových jednotek.
Dne 4. 9. 2002 podala paní Krejčová Blanka písemnou žádost o úpravu obecní komunikace ve svahu nad Aldorfovým mlýnem (pilou). Předsedovi stavební komise bylo uloženo, aby
zjistil konkrétní stav a podal na příštím zasedání zprávu.
Informace starosty
- podání výpovědi panem Petrem z nájmu obecního hostince „Skalka“ ke dni 31. 12. 2002
- poděkování Obecního úřadu ze Solenice za pomoc p. Kováře M a p. Kletečky V. ml. při
odstraňování povodňových škod v obci
- výroční zpráva Základní školy v Podbřezí
- postup výstavby 21 bytových jednotek
- vypracován Kanalizační řád.
Diskuse
- Ryšavý Stanislav vznesl dotaz k dalšímu fungování hostince. Starosta odpověděl, že jsou
připraveni již noví nájemci (uchazeči, kteří se umístili na druhém místě při výběrovém řízení na obsazení hostince v roce 2000).
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 18. 12. 2002. V listopadu 2002 zemřel nájemník prostředního bytu v povodňovém domku p. Čárnecký. Na obecní úřad byly podány celkem tři žádosti na obsazení tohoto bytu a to od slečny Danielové (vedoucí pošty), manželů
Bohunkových a pana Kletečky z Dobrušky. Vzhledem k aktuální potřebě manželů Bohunkových – výpověď z nájmu v současném bytu a malé dítě, byl byt přidělen jim.
Dne 9. 12. 2002 požádala ředitelka ZŠ Podbřezí o finanční příspěvek na výuku plavání pro
žáky 1. – 5. ročníku v celkové výše 3 400, -Kč. (Rodiče dětí přispěli celkovou částkou 4 120,Kč). Příspěvek byl jako každý rok schválen.
Pan JUDr. Jaroslav Svědík vysvětlil zastupitelům nový zákon, který upravuje honební společenství. Protože obecní pozemky byly v několika honebních společenstvích bylo schváleno,
aby obec se svými pozemky z těchto společenství vystoupila a vstoupila s nimi do honebního
společenství Podbřezí.
Obec Podbřezí schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu bytu s každým z
21 budoucích nájemníků tří bytových domů, které jsou ve výstavbě. Předmětem nájmu je to,
že vlastník bytů Obec Podbřezí přenechává touto smlouvou nájemci do užívání byt za měsíční
nájemné 1,- Kč/m2 z plochy bytu. Nájemné je splatné jednorázově vždy do 30. 6. za daný
kalendářní rok. Nájemné se sjednává na dobu určitou.
Obec Podbřezí též schválila uzavření Smlouvy o sdružení investorů mezi Obcí Podbřezí a
Bytovým družstvem Podbřezí 21, které je zastoupené předsedou představenstva Jiřím Říhou a
místopředsedkyní představenstva Petrou Abelovou (další člen představenstva Novotný Michal). Tato smlouva řeší sdružení finančních prostředků na výstavbu tří bytových domů o 21
bytech na pozemku parc. č. 701/3 v k. ú. Podbřezí.
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Zastupitelstvo obce schválilo postup při dalších jednáních o poskytnutí úvěru do výše 14
mil. Kč na výstavbu tří bytových domů s 21 bytovými jednotkami. Zajištění úvěru je podmíněno zřízením zástavního práva ve prospěch banky v tomto pořadí:
- ke třem rozestavěným domům
- k pozemku parc. č 701/3 v k. ú. Podbřezí
- případně další obecní nemovitost dle skutečného odhadu odhadce banky.
Další podmínku podepsání úvěru je vystavení vlastní blankosměnky včetně směnečného prohlášení. Starosta a místostarosta byli pověřeni k podpisům příslušných smluvních dokumentů.
Všeobecné podmínky pro uzavírání smluv, vydané firmou AQUA Servis, upravují všechny
potřebné vztahy mezi Obcí Podbřezí a provozovatelem obecního vodovodu AQUA Servis
Rychnov nad Kněžnou ohledně všeobecných podmínek pro uzavírání smluv o dodávkách
vody. Schválení tohoto dokumentu je podmínkou při dalších jednáních s provozovatelem
obecního vodovodu v dalším období.
Vzhledem k tomu, že stoupá náročnost úřední agendy a nároku na výkonnost počítače,
bylo navrženo zakoupit na obecní úřad nový výkonnější počítač dle nabídky pana Ulče z Bílého Újezda v cenové relaci cca 22 tis. Kč.
Při poslední ustavující schůzi byl Antonín Novotný opět zvolen starostou a dosud pracoval
dvě volební období jako neuvolněný starosta. Vzhledem k množství práce požádal zastupitele,
aby mohl být od 1. ledna 2003 v této funkci jako uvolněný starosta a to na dobu určitou do 31.
5. 2003, což zastupitelé schválili.
Starosta přednesl a vysvětlil rozpočet obce Podbřezí na rok 2003 jak v příjmové, tak i ve
výdajové části. Rozpočet byl v navržené podobě schválen.
Návrh rozpočtu obce Podbřezí na rok 2003
Příjmy
Les
5 000,00
Pozemky – pronájem
3 000,00
Vnitřní obchod, služby
38 400,00
Silnice – komunikace, údržba
Vodní hosp.– vodovod + kanalizace
28 000,00
ZŠ
Hřiště
3 000,00
Bytové hospodářství
315 000,00
Veřejné osvětlení
Odpady
45 000,00
Kultura, sociál.komise, sport
Ochrana přírody, péče o zeleň(náves)
PO – SDH
Komunální služby
20 000,00
Pozemky
Místní správa
5 000,00
Daně (PO, FO, DPH)
1 916 300,00
Správní poplatky
5 000,00
Daň z nemovitosti
170 000,00
Poplatek ze psů
6 600,00
Úroky, poplatky
51 000,00
Dotace (ZŠ, správa, soc. dávky)
38 700,00
Splátka půjčky Paštová
12 000,00
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Výdaje
17 000,00
20 000,00
50 000,00
90 000,00
400 000,00
25 000,00
20 000,00
60 000,00
90 000,00
60 000,00
40 000,00
6 000,00
110 000,00
400 000,00
760 000,00

15 000,00

Změna územního plánu
Výstavba 3x7 bytových jednotek - splátky
Manažerské fin. a stavební služby (3x7 b.j.)
Poplatek za uzavření úvěrové smlouvy
Cel kem
Takto navržený rozpočet byl schválen.

2 662 000,00

50 000,00
204 000,00
140 000,00
105 000,00
2 662 000,00

Informace starosty
- předávací inventura v hostinci Skalka bude 22. 12. 2002 od 9.30 hod.
- informace o pokračující výstavbě bytových domů
- ztrátové hospodaření odpadového hospodářství (45 tis. Kč příjmy, 90 tis. Kč výdaje)
- starosta zvolen jako jeden z místopředsedů sdružení Regionu Orlických hor.

Jak se dařilo:
Dne 12. října 2002 pořádal SK SKALKA (sportovní klub) na místním hřišti turnaj v pozemním hokeji. Zúčastnila se tato družstva: SK SKALKA ženatí, SKALKA, svobodní, HC
RYCHNOV a HC SEMECHNICE. Hrálo se systémem „každý s každým“, takže bylo sehráno
6 zápasů. Po posledním utkání a následném sečtení výsledků přebrali kapitáni dárkové balíčky, které ovšem při večerním posezení vzaly za své. Všem účastníkům se akce líbila a už se
těší na další ročník.
Konečné pořadí: 1. SK SKALKA ženatí
2. HC SEMECHNICE
3. HC RYCHNOV
4. SKALKA svobodní.
Závěrem pořadatelé děkují každému, kdo pomohl akci uspořádat.
Ve dnech 23. – 25. listopadu 2002 proběhlo v naší obci tradiční posvícení. Dobrá hudba a
dobré jídlo přilákalo opět velký počet návštěvníků. Pondělní mše i průvod po vesnici taktéž
ukázal, že občané mají o tuto tradici neustálý zájem a bylo by škoda v tomto nepokračovat.
Poděkování patří nejen pořadatelům (místním hasičům), ale i nájemci hostince „Skalka“ panu
Petrovi a firmě AZ Satelit za propůjčení kaple.

Tradiční posvícení
navštěvují v pondělí
celé rodiny včetně jejich nejmenších členů.
(Vchod do místního
hostince v Podbřezí.)
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V pátek 13. prosince 2002 se uskutečnilo v místním hostinci „Skalka“ setkání seniorů.
Hlavním bodem programu bylo vystoupení hudebního souboru ing. Kosiny s pořadem „Kouzlo zpěvů vánočních“. Kromě vánočních písní našich známých hudebníků (Suchý, Šlitr…)
zazněly i koledy a pastorely z dob dávno minulých, českých i ze zahraničí, ukázky z České
mše vánoční od J. J. Ryby. Každý, kdo si přišel tyto krásné melodie poslechnout, si určitě
z tak velké nabídky vybral a zároveň si připomněl blížící se svátky vánoční.

Připravované akce:
OÚ Podbřezí pořádal již VI. ročníků Vánočního turnaje ve stolním tenisu. Protože letos
se mění nájemce hostince, bude turnaj uspořádán v náhradním termínu.
Ženy Podbřezí
Myslivci
SDH Podbřezí
Školení řidičů

–
–
–
–

18. 1. 2003 – ples
25. 1. 2003 – ples
15. 2. 2003 – ples
březen 2003

ODPADY
Upozorňujeme občany, že poplatek za II. pololetí roku 2002 je splatný do 15. 1. 2003

Úřední hodiny na OÚ od 1. 1. 2003
pondělí
středa
úterý a čtvrtek

13 –18 hod.
13 - 17 hod.
7.30 - 12 hod.

MEZI SVÁTKY BUDE NA OBECNÍM ÚŘADU ZAVŘENO!!!

Upozornění chovatelům zvířat
Důrazně upozorňujeme, že dle platných předpisů volně pobíhající psi, i když jdou
s doprovodem, musí mít náhubek (košíček), aby se zabránilo poranění cizích osob nebo zvířat. Dále je nutné uklízet výkaly a to nejen po psech ale i po koních. Naší obec navštěvují ve
značné míře i turisté a proto máme zájem, aby byla obec čistá.

Změna v místní knihovně
Od 1. ledna 2003 dochází ke změně doby pro vypůjčování knih a to v každé

pondělí od 17.30 – 18 hodin.
Zároveň oznamujeme čtenářům, že byl doplněn fond půjčovaných knih o další nové tituly.

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkuji všem zúčastněným na pohřbu mého manžela Františka ŠMÍDY, za osobní
či písemné projevení soustrasti i za květinové dary. Za poctu a důstojné rozloučení se svým
čestným členem patří mé poděkování zejména myslivcům. Vzpomínejte na Františka jako na
člověka, který měl šikovné pracovité ruce, úsměv na rtech, v duši dobro a v srdci lásku.
Marie Šmídová
Obec Podbřezí děkuje firmě AZ Satelit – paní Pěvě Holancové za zapůjčení kaple v tomto
roce na pořádání výstav a církevních pobožností a spoléhá na sponzorské propůjčení i pro
následující rok, kdy se plánuje poutní mše, osvědčené Boží Tělo a posvícenská s průvodem.
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Obec Podbřezí děkuje panu Petrovi ze Studánky za péči, jakou věnuje přípravě a organizování všech akcí v zámecké kapli a sbírání historických podkladů a jejich zpracování.

PRÁZDNINY
Ve školním roce 2002/2003 jsou prázdniny v těchto termínech:
vánoční – 23. prosince 2002 – 5. ledna 2003, pololetní – 31. ledna 2003, jarní prázdniny
v našem okrese 3. – 9. února 2003 a velikonoční 17.-18. dubna 2003.

UŠETŘIT ?
Jde to i bez utahování opasků
Peníze často utíkají bez povšimnutí přímo pod rukama: při telefonování, v bance nebo při
nákupech.
Můžete ušetřit stovky i tisíce korun ročně. A přitom se nemusíte vůbec omezovat, ani žít
jinak, než jste zvyklí.
Stačí jen přemýšlet a snažit se „ucpat díry“, kudy utíkají peníze, aniž by musely. Většinou
jsou to haléřové nebo korunové položky. Jenže je jich každý měsíc mnoho a za rok se nasčítají do pěkné sumy. Na první pohled se zdá, že takových „finančních úniků“ není mnoho. Ale
ve skutečnosti je to jinak. V rozpočtu každé domácnosti se jich najde spousta. Kde? Stačí se
podívat na následující výčet, který zdaleka není kompletní.

TELEFONOVÁNÍ
Tarify mobilních telefonů
Spousta peněz může mizet při telefonování z mobilního telefonu. Stačí k tomu, když si
špatně zvolíte tarif nebo předplacenou kartu. Zkuste si vydělit měsíční poplatek počtem volných minut. Stává se, že vám může vyjít i cena kolem 10 korun. Je to pro vás stále výhodné?
Vyváží to později protelefonované minuty?
Starší tarify Eurotelu zase vůbec nepočítaly při paušálním měsíčním poplatku s volnými
minutami, ale měly velmi výhodnou cenu volání do sítě Eurotelu (za korunu) a na pevnou
linku. Proto se jich dodnes spousta zákazníků drží.
Obecně lze konstatovat, že pro méně volající se vyplatí předplacené karty, průměrnému
zákazníkovi základní řada paušálů a lidem, kteří využívají mobil každodenně v práci, tarify
s vyšším počtem volných minut.
Úspora: Správnou volbou tarifu lze ušetřit desítky korun měsíčně.
Pevná telef. linka - paušál u Telecomu
Od roku 2002 Telecom nabízí více tarifů. Ten standardní je 299 korun měsíčně. Pokud
však máte telefon jen proto, aby se vám dovolali známí, vyplatí se levnější tarif Home mini za
190 korun měsíčně. Pokud telefonujete více, tarif je nevýhodný a proděláte.
Úspora: 109 korun měsíčně.
Internet
Na připojení k internetu se dá ušetřit zatím jen několika málo způsoby. Ty jsou velmi závislé
na době strávené na internetových stránkách. Pro člověka, který si občas zkontroluje svou
elektronickou poštu, se vyplatí ponechat si vytáčené připojení s běžným telefonním tarifem za
299 korun. Aktivnější by se měli poohlédnout po paušálu Home Internet za 399 korun, který
v době mimo špičku v sobě skrývá zdarma 13 hodin volného přístupu k internetu. Nejnáročnějším se vyplatí využít nabídek kabelových televizí na připojení k internetu za poplatek okolo 1 100 korun měsíčně.
Úspora: až stovky korun.
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BANKY
Výběr z bankomatu
Vždy je levnější navštívit bankomat vlastní banky než cizí. Každá banka finančně zvýhodňuje výběry z vlastních bankomatů – například u České spořitelny zaplatíte 4 koruny,
v cizím bankomatu vás výběr vyjde na 20 korun plus půl procenta z požadované částky. Obdobně je tomu i u KB nebo ČSOB – výběr u vaší banky stojí pětikorunu, zatímco z cizího
pětkrát více – 25 korun.
Volba banky
Banky se liší ve velikosti poplatků za vedení účtu. Nejlevněji vyjde běžný účet
v Živnostenské bance – 10 korun za měsíc. Naopak nejvíce zaplatíte v Citibank – rovných
200 korun. Při srovnávání poplatků je však potřeba počítat s tím, že nižší cena také může
znamenat menší rozsah služeb. Další věc, kterou je třeba si hlídat, jsou poplatky, které si
banka účtuje za vedení účtu a za změny zůstatku.
Úspora: desítky korun měsíčně.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
leden

81 let

Cvejn Vratislav, Podbřezí 14

únor

60 let
80 let
80 let

Kletečková Jana, Podbřezí 103
Linhartová Milada, Lhota 2
Nováková Anežka, Lhota 17

březen

81 let

Šmídová Marie, Podbřezí 36

Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví.
Za čtvrté čtvrtletí roku 2002:
zemřeli:
odhlásili se:

narodili se:
sňatek uzavřeli:

ŠMÍDA František, Podbřezí 36
ČÁRNECKÝ Josef, Podbřezí 99
JURKA Milan, Podbřezí 17
PROVAZNÍKOVÁ Hana, Lhota 86
PROVAZNÍK Michal, Lhota 86
PROVAZNÍKOVÁ Kateřina, Lhota 86
FELCMAN Martin Kristián, Podbřezí 76
TOMÁŠ Luboš, Podbřezí 68
URBANOVÁ Radka, Opočno 680

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
Pohyb obyvatel v roce 2002:
Stav trvale přihlášených k 1. 1. 2002
Přírůstek za rok 2002
Úbytek za rok 2002
Stav k 17. 12. 2002

451
16
17
450
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Trochu statistiky v naší obci

Muži
Ženy
Celkem

Muži
Ženy
Celkem
Prům.věk

Do 6
15
20
35

7-18
32
32
64

Chábory
10
9
19
50,5

19-30
62
40
102

Věk
31-40
26
23
49

41-50
28
31
59

Část obce
Studánka
6
3
9
48

51-60
31
32
63

Lhota Netřeba
78
80
158
37,4

nad 60 Celkem
34
228
44
222
78
450

Podbřezí
134
130
264
36,4

E-mailová adresa Obecního úřadu v Podbřezí je obecpodbrezi@iol.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://web.telecom.cz/obecpodbrezi
Telefon na Obecní úřad v Podbřezí 494 666 220
Telefon starosta 494 666 990, mobil 606 828 507

Za povinné ručení zaplatíme v roce 2003 více.
Končí regulace sazeb povinného ručení, na trhu je nabízí také méně pojišťoven. Rostou sazby
a ve větší míře budou odměňovat pojišťovny vzorné řidiče slevami z pojistného takzvanými
bonusy a „trestat“ přirážkami v podobě malusů motoristy, kteří u nich uplatňovali v předchozích třech letech škodu. Tak se dají charakterizovat změny v povinném ručení pro příští rok.
PODLE ČEHO VYBÍRAT POJIŠŤOVNU
Povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení má každý vlastník tuzemského vozidla. Pak
jistě napadne otázka, jak si vybrat nejvhodnější pojišťovnu. Co má vzít v úvahu? Mezi nejdůležitější kritéria patří:
 výše limitů pojistného plnění
 výše pojistného včetně bonusů a malusů
 asistenční služby
 doplňkové služby
 finanční stabilita a renomé pojišťovny.
Pozor na výši limitů pojistného plnění
Pojišťovny nabízejí většinou několik variant pojištění, které se liší výší sjednaných limitů
pojistného plnění, což je nejvyšší suma, kterou pojišťovna vyplatí poškozenému. Podle zákona musí být sjednán zvlášť limit pro škody na zdraví, minimálně 18 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného, a pro škody na majetku – minimálně 5 mil. Kč bez ohledu na počet
poškozených osob.
V praxi pojišťovny nabízejí pojištění s těmito minimálními limity a dále jednu či více variant pojištění s limity vyššími, které mohou dosahovat až 100 mil. Kč pro škody na zdraví.
Rozdíly v pojistném přitom nejsou mezi jednotlivými variantami příliš vysoké. Řidiči by se
měli rozhodovat podle toho, jak často a na jaké vzdálenosti s autem cestují, při vyšší frekvenci jízd a pravděpodobnosti nehody se vyplatí vybrat vyšší limit plnění. Zejména při cestách do
zahraničí nemusí totiž nejnižší limity škod stačit.
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Důležité jsou bonusy a malusy.
Výše pojistného závisí mimo jiné i na výši limitů pojistného plnění. Kromě nich je určující
druh vozidla a účel, ke kterému je používáno. Například pro vozy taxislužby platí jiný sazebník. Pojišťovny poskytují slevy a přirážky k základním sazbám v závislosti na skutečném
škodném průběhu v minulém „rozhodném“ období.
Nabídka pojišťoven se liší v tom, jak velkého bonusu, či naopak malusu lze maximálně
dosáhnout. Rozdíl může být také v tom, zda jsou v pojistném již zahrnuty asistenční služby,
nebo zda se za ně platí samostatně.
Asistenční služby
Ani na kvalitu, rozsah a územní platnost asistenčních služeb bychom neměli zapomenout.
Jde například o výjezd opraváře na místo nehody, odtah a úschovu nepojízdného vozidla,
služby tlumočníka, poskytnutí finanční zálohy, právní pomoc, náklady na nouzové ubytování.
Doplňkové služby
Pojišťovny nabízejí k povinnému ručení další pojištění za sníženou cenu či zdarma. Nejčastěji je to úrazové pojištění spolujezdců, sedadel, připojištění skel, zavazadel, případně garáže či právní ochrany, slevy jsou poskytovány na havarijní pojištění.
KTERÉ ŠKODY VÁM POJIŠŤOVNA NEUHRADÍ.
Přímo v zákoně o povinném ručení jsou vyjmenovány škody, které pojišťovna hradit nebude, protože by mohly být případně zneužity k pojistnému podvodu. Jde především o škodu:
 kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti,
 na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena,
 vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 způsobenou při účasti na motoristických závodech a soutěžích.
Zákon dále uvádí škody, ze kterých má pojišťovna právo požadovat na pojištěné osobě
úhradu vyplaceného plnění. To znamená, že pojišťovna škodu poškozené osobě uhradí, ale
následně bude tuto částku požadovat zpět po pojištěném, který například:
 způsobil škodu úmyslně,
 způsobil škodu vozidlem, které užil neoprávněně,
 nesplnil povinnost ohlásit dopravní nehodu, což ztížilo pojišťovně vyšetřování pojistné události,
 provozoval vozidlo, které svou konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti silničního provozu,
 řídil vozidlo bez řidičského oprávnění,
 řídil vozidlo pod vlivem alkoholu nebo omamné látky.
JAK PŘEJÍT KE KONKURENCI.
Předpokladem pro změnu pojišťovny je podání písemné výpovědi stávající pojišťovně, a to
ve lhůtě alespoň šesti týdnů před koncem pojistného období. Výpověď má podobu klasického
úředního dokumentu, je třeba v ní uvést základní údaje o sobě i číslo pojistné smlouvy a datum, k němuž smlouvu vypovídáte. Do sedmi dnů od zániku původní smlouvy jste povinni
uzavřít novou smlouvu, jinak musíte na dopravním inspektorátu učinit tzv. depozitum, tzn.
odevzdat SPZ a osvědčení o technickém průkazu. Pokud to neuděláte, hrozí vám vysoká pokuta až 20 tis. Kč. Kvůli změně pojišťovny nepřijde řidič o bonus, který mohl získat jízdou
bez nehod za uplynulé pojistné období. Musí si však vyžádat od stávající pojišťovny potvrzení bezeškodního průběhu za minulý rok nebo roky. Jen na základě tohoto dokumentu bude
bonus přiznán. Je užitečné pozorně si přečíst pojistnou smlouvu – o bonus nemusíte přijít ani
v případě, kdy jste sice způsobili nehodu, avšak škoda není velká.
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Povinné ručení za automobil s obsahem do 1350 ccm.
Limity
Základní Navýšení
Sazba
Pojišťovna
krytí škod
sazba
oproti
s nejvyšším
roku 2002 bonusem
Allianz
5/18
3 498
351
2 973
Česká pojišťovna
5/18
3 468
358
2 948
Česká podnikatelská pojišťovna
10/36
2 838
0
2 696
Generali
5/18
3 436
312
2 921
IPB pojišťovna
6/22
3 432
384
2 916
Kooperativa
10/35
3 956
528
2 768
Pojišťovna České spořitelny
50/50
3 426
219
2 912
Union pojišťovna
10/18
3 120
22
2 652
Uniqa
5/18
3 439
374
2 923

Změny v úřední správě
K 31. prosinci 2002 končí svoji činnost Okresní úřad v Rychnově nad Kněžnou a část jeho
kompetencí bude převedena na obce třetího typu, v našem okrese to budou Rychnov n. Kn.,
Kostelec nad Orlicí a Dobruška. Naše obec spadá pod Město Dobrušku, které stavebně připravuje budovy pro jednotlivé odbory. První informace starosty Města Dobrušky o umístění
jednotlivých odborů:
budova stávajícího městského úřadu – správa města
budova (bývalá květena) – matrika, občanské průkazy, pasy, řidičské průkazy, stavební odbor
budova – patra nad spořitelnou – sociální odbor + sociální dávky, školský odbor
budova bývalého sídla telecomu (za stávající poštou) – dopravní odbor.
Během měsíce února 2003 bude vydán podrobný popis jednotlivých odborů, jejich vedoucích, sídla umístění a telefonního spojení. Ihned po získání těchto informací budou vyvěšeny
na úřední desce.

Změna pohotovosti na Poliklinice v Dobrušce
Lékařská služba první pomoci (LSPP) v přízemí polikliniky v Dobrušce – číslo telefonu
494 621 100 – bude mít z důvodů krácení finančních prostředků od 1. 1. 2003 tuto ordinační
dobu:
pracovní dny
sobota, neděle, svátky

16 - 22 hod.
8 – 22 hod.

V případě ohrožení života či jiných vážných zdravotních problémů je možno se obrátit po
výše uvedených hodinách na pohotovostní službu v Rychnově n. Kn. nebo v Opočně.
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VYHRAZENO 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 494666220.
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