Vážení občané, milé děti.
Je čas, kdy vrcholí příprava na nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou bezesporu
vánoce. Každý si představujeme zasněžená pole, stromy ověnčené sněhovými vločkami, my starší pamatujeme ještě saně tažené koňskými spřeženími a cinkot zvonků,
které vždy tuto jízdu provázelo. Ale snad nejkrásnější dar je to, když se můžeme dívat do rozzářených dětských očí, když se těšíme na okamžik rozbalování dárků a
máme radost z obdarování našich blízkých. Tato radost však není každému dopřána.
Proto také vzpomeňme na naše spoluobčany, kteří musí prožívat vánoce na lůžku,
nebo jsou u štědrovečerního prostřeného stolu sami. O to více si pak budeme vážit a
snad i v duchu poděkujeme za to, že můžeme slavit tyto svátky v rodinném kruhu u
rozsvíceného stromečku. Pak i ty dárky pod ním budeme chápat jako výraz lásky našich bližních, nikoliv jen jako nezbytný kolorit vánoc. Proto Vám přeji z celého srdce
krásné prožití těchto svátků, které jsou a vždy snad budou svátkem rodiny. Do nového roku pak vykročme s důvěrou ve své zdraví, osobní pohodu a spokojenost.
Závěrem děkuji všem za velice úspěšný rok 2004. Díky Vaší pomoci jsme dokázali splnit naše obecní plány a předsevzetí. Ještě jednou – děkuji.
Starosta.

  
Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích v Bílém Újezdě:
Štědrý den - pátek 24. 12. 2004
Svátky vánoční 25. a 26. 12. 2004
Silvestr - pátek 31. 12. 2004
Nový rok – sobota 1. 1. 2005

22.00 hod.
8.00 hod.
17.30 hod.
8.00 hod.

  
Dárky pro školáky v Podbřezí
(Příspěvek vyšel v Orlickém týdeníku dne 10. 12. 2004)

Nezadržitelně se blíží nejkrásnější svátky v roce. Děti se již nemohou dočkat Ježíška a my dospělí se těšíme na jejich rozzářené oči. Také v naší škole v Podbřezí si
každoročně nadělujeme pod stromeček dárky a vystoupením na vánoční besídce se
snažíme maminky a tatínky naladit do překrásné vánoční atmosféry.
Letošního roku ale do naší školy přišel Ježíšek již o něco dříve a to již v listopadu.
A protože to všechno nemohl zvládnout sám, tak si vzal na pomoc starostu naší obce
pana Novotného. A skutečně se dostalo na všechny děti, které navštěvují a budou
navštěvovat naši školu. Dostali jsme nádherné dárky. Nejdříve to byla veliká televize
s novým videorekordérem a protože děti byly doopravdy hodné tak byly podarované
ještě jednou a tím dalším dárkem byly nádherné školní lavice….
Naše škola v Podbřezí je tak zase o něco modernější. Žáci všech ročníků mohou
pohodlně sedět a psát v krásných, nových, výškově stavitelných lavicích. Mohou
z nich sledovat při hodinách zajímavé programy o přírodě, matematice či jazyce
….Možná si někdo řekne školní lavice, televize co na tom vlastně je, vždyť ve škole
přece lavice byly nebo ne, tak na co nové? Na to je jednoduchá odpověď. Tato investice obce není jen investicí do školy jako takové. Je to investice do našich dětí a tím
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i do nás všech v obci. Vždyť v jakém prostředí budeme naše děti vychovávat,
v takovém prostředí budeme v budoucnu všichni žít. Pokud budou naše děti vyrůstat
v přátelském a klidném, příjemném a pohodlném prostředí, budou ho chtít mít takové
i v budoucnu. Na svých dalších studiích, v práci, ve svých rodinách… Budou ho chtít
budovat kolem sebe i pro nás, až už my na to síly mít nebudeme. A za to už to přece
stojí. Jsem ráda, že to naše obecní zastupitelstvo v čele s panem starostou Novotným ví a právem jim za to patří náš dík.
Mgr Dana Krejčíková, ředitelka ZŠ Podbřezí

Ze života obce
Páté zasedání zastupitelstva obce konané v letošním roce proběhlo 25. 10. 2004
ve Lhotě Netřebě.
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení:
- nepodařilo se zajistit ukončení elektro revizí obecních objektů včetně oprav. Termín
prodloužen do 15. 12. 2004.
- SENTA Hradec Králové vypracovala nabídku na dodání nové kopírky za 44 630,Kč včetně DPH.
- Na školní lavice a židličky byla vypracována nabídka od firmy Klassa v částce
113 tis. Kč včetně DPH.
- Byl vyhotoven soupis majetku obecního vodovodu, který bude odeslán na AQUA
Servis, a.s. Rychnov nad Kněžnou v co nejkratším termínu.
- Lesní osnovy pro obecní lesy zpracuje pan Nadrchal z Opočna.
- Obec obdržela certifikát na elektronický podpis.
- Podána žádost o dálkový bezúplatný přístup k údajům katastru nemovitostí u
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze.
2. Informace starosty:
- Byla provedena instalace zrcadla u Vojnarových čp. 13.
- Zhodnoceno plnění rozpočtu obce za 1-9/2004.
- 18. listopadu 2004 bude provedena kontrola 3 bytových jednotek pracovníky
Státního fondu rozvoje bydlení.
- Informace o podané žádosti k provedení změny veřejnoprávní smlouvy s Městem
Dobruška, nevyhovující pro obec, bude nutná změna.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Mandátní smlouvu na akci Vodovod Podbřezí, část Netřeba a Lhota.
a) Komplexní činnost poradce a odborná pomoc při vypracování žádosti o dotaci
a získání dotace 20 tis. Kč.
b) Komplexní činnost organizátora výběrového řízení na dodavatele stavby
15 tis. Kč.
c) IIČ ve stadiu realizace stavby, až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a předání stavby 150 tis. Kč. (mandatář není plátcem DPH).
2. Nákup lavic, židliček, televize, videa a gastro nádobí pro ZŠ Podbřezí,
renovace tabulí.
Stavitelné stoly a židličky včetně kantorských pro 30 dětí - do 113 tis. Kč s DPH.
Gastro nádobí pro převoz obědů z Dobrého - 42 268,- Kč s DPH. (Zatím se ale
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kupovat nebude, jedině v případě okamžitého příkazu okresní hygieny).
Televize a video v ceně do 17 tis. Kč s DPH.
Renovace školních tabulí v ceně do 17 tis. Kč s DPH.
3. Nákup kopírky a nábytku na OÚ Podbřezí:
Digitální kopírka v ceně 44 630,- Kč s DPH.
Nábytek v ceně do 70 tis. Kč s DPH.
4. Rozpočtové opatření č. 5/2004
5. Program Obnovy venkova na rok 2005.
Výměna stávajících již nevyhovujících dřevěných oken a dveří za plastové v ZŠ.
Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 850 tis. Kč, z toho je požadována
dotace ve výši 425 tis. Kč. Realizace akce duben – prosinec 2005.
6. Úpravu usnesení ze schůze ZO ze dne 21. 6. 2004:
Prodej zainvestované 3. stavební parcely manželům Malečkovým, bytem
Česká Třebová místo paní Jalůvkové, matce pana Malečka.
7. Koupě pozemku od Miroslava Helcla,
Geometrickým plánem č. 154 – 231/2004, byla z pozemku parc. č. 714/12
oddělená parcela č.714/15 o výměře 11 m2 z důvodu vedení inženýrských sítí.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá:
1. Starostovi obce Antonínu Novotnému:
a) Projednat se starostou Města Dobrušky Oldřichem Klobasem změnu textu Veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené působnosti obce mezi Městem
Dobruška a Obcí Podbřezí, podepsanou v Dobrušce dne 19. května 2003 a to
v článku II., bod 1., s ohledem na to, aby se náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši 500,- Kč nehradily při pouhém předání přestupku, ale až
poté, co bude vyřízen. O výsledku jednání musí být obec informována. Totéž platí
i o jednotlivých předáních přestupků.
b) Připravit podklady ke koupi travního traktůrku dle Programu obnovy obce Podbřezí, schváleného ZO dne 22. 3. 2000.
Usnesení zastupitelstva obce z posledního letošního veřejného zasedání, které
se konalo 13. 12. 2004 v Podbřezí.
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení:
- Místostarosta Jan Tomáš – revize nejsou stále ještě dokončené, úkol trvá, kontrola na příští schůzi ZO v únoru 2005.
- Starosta Antonín Novotný – starostovi Města Dobruška Oldřichu Klobasovi byl
zaslán dopis, ve kterém je žádán o revizi veřejnoprávní smlouvy, podepsané
smluvními stranami, tj. obcí Podbřezí a Městem Dobruška dne 19. května 2003.
- Smlouva na koupi traktůrku je uzavřena s AGRICO Týniště nad Orlicí. Dodávka a
platba bude uskutečněna v roce 2005 dle podmínek roku 2004.
2. Informace starosty:
- 27. října 2004 byl předán na Euroregion předběžný návrh na opravu komunikací,
které byly původně provedeny nástřikem asfaltovou penetrací, nyní by se prováděl asfaltový koberec, předběžná cena oprav 3 666 960,- Kč. Předpokládaná dotace 70 – 80%. Rok realizace není prozatím stanoven.
- 19. listopadu 2004 vichřice utrhla jeden komín na nové bytovce čp. 96, pojišťovna
Kooperativa zaplatila škodu ve 82 973,- Kč. Demontáž provedla firma VASPO,
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nový komín bude postaven na jaře 2005.
- V listopadu byly do školy zakoupeny stavitelné stolky a sedačky pro 30 dětí včetně stolků pro učitelky, zakoupena nová televize a video, p. Petřík zhotovil nový
držák pro televizi, v opravě jsou tabule ve třídách a bude ještě zakoupen vysavač.
Vše v celkové hodnotě cca 156 tis. Kč.
- Na obecní úřad byl v měsíci prosinci zakoupen a nainstalován nový nábytek, digitální kopírka a průtokový ohřívač vody v celkové hodnotě cca 115 tis. Kč.
- U nových stavebních parcel na „hadím konci“ byly postaveny 4 sloupy veřejného
osvětlení a to bylo také zprovozněno celkovými náklady 105 tis. Kč.
- Na obecní úřad byl zaveden bezdrátový internet. Zrušena linka ISDN, takže obecní úřad má na telefonní číslo 494 666 220 napojen telefon, fax a záznamník. Telefonní číslo 494 666 990 bylo zrušeno. Nově jsou e-mail adresy:
starosta@podbrezi.cz, obec@podbrezi.cz.
- Pozvání na Den seniorů v pátek 17. 12. 2004 od 16 hod. přijal vojenský kaplan
Tomáš Hofman, který bude vyprávět o svých zážitcích z Iráku.
- Sdělení firmy Marius Pedersen, že od 1. 1. 2005 zvyšuje ceny za samolepku
z 50,- Kč na 53,- Kč a vývoz kontejneru o obsahu 1 100 l o 10,- Kč. Při vyhodnocení nárůstu cen ze strany výše uvedené firmy a ekonomických ukazatelů obecního úřadu v kapitole Odpady, starosta navrhuje ponechat v platnosti současnou
výši poplatků, kterou hradí občané. Tuto variantu zastupitelé podpořili a tak poplatky za svoz a likvidaci odpadků zůstanou i nadále ve stejné výši jako doposud.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Rozpočet obce Podbřezí na rok 2005 s celkovými příjmy 3 840 tis. Kč,
s celkovými výdaji 4 840 tis. Kč. Ve výdajích bude využita finanční úspora ve výši
1 mil. Kč z roku 2004.
2. Půjčku ve výši 100 tis. Kč na stavbu rodinného domku pro Jiřího Šubrta.
Jmenovaný staví domek na parcele č. PK 1201 a KN 1240/1 ve Lhotě – Škutině.
Půjčka bude poskytnuta dle Obecně závazné vyhlášky Obce Podbřezí č. 1/1999.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2004.
4. Žádost Pavla France, bytem Podbřezí 96 o provedení opravy sloupu veřejného
osvětlení v Cháborách svépomocí s tím, že bude sepsána řádná smlouva mezi
obcí Podbřezí a výše jmenovaným, která stanoví podmínky prováděné opravy.
5. Příspěvek na provoz plavecké školy pro žáky místní ZŠ ve výši 2 600,- Kč.
6. Nákup digitálního fotoaparátu pro potřeby obecního úřadu do 5 000,- Kč.
8. Zahájení jednání mezi obcí Podbřezí a Josefem Grimem ml. o prodeji pozemků v lokalitě u vodárny. Jedná se o parcely č. 49, 50, 51 a 800.
9. Výměnu starého eternitového odpadního potrubí ve sklepě ZŠ za potrubí
z PVC v ceně do 20 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Podbřezí neschvaluje:
1. Žádost Františka Marka o půlroční odložení splátek půjčky z FRB. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s tím, aby byl splátkový kalendář přerušen. Je však ochotno
akceptovat vzniklou finanční situaci žadatele tím, že po zaplacení dlužné částky,
která v současné době činí cca 5 tis. Kč, je možné uzavřít dodatek k původní
smlouvě nebo smlouvu novou s tím, že výše splátek bude snížena ze 2 000,- Kč
měsíčně na 1 500,- Kč.
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Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá:
1. Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Jednat s Josefem Grimem o odprodeji vytypovaných pozemků.
- Zakoupit digitální fotoaparát.
- Vypracovat smlouvu s Pavlem Francem na opravu sloupu VO na Cháborách.
- Vypracovat smlouvy o prodeji a směnách pozemků u staré bytovky.
- Zabezpečit výměnu odpadního potrubí v ZŠ v Podbřezí.
2. Místostarostovi Janu Tomášovi:
- Dokončení revizí obecních objektů.
- Ve spolupráci se starostou zajistit jednáním s VČE Trutnov 50 % podíl finančních nákladů VČE na realizaci projektu výměny vodičů NN na „hadím konci“,
tj. zabezpečit spoluúčast ve výši 250 000,- Kč.
Informace o opravě zvonice v Bílém Újezdu.
Je prováděna výměna šindelové krytiny, jejíž celková plocha je 340 m 2. Oprava je
provedena ze ¾, z jara 2005 se dokončí zbývající ¼, která představuje částku dalších cca 100 tis. Kč. Výměnu šindelové krytiny provádí firma Odehnal a syn, truhlářství a výroba šindele Proseč. Následné nátěry a opravu hromosvodové soustavy provedlo Stavitelství Beran a synové z Rychnova nad Kněžnou. Náklady na doposud
provedené práce činí 447 498,40,- Kč. Na postavení lešení, demontáž a úklid šindele
na faře bylo odpracováno 155 hodin zdarma.

Jak se dařilo:
Ve dnech 20. – 22. listopadu 2004 proběhlo v naší obci tradiční posvícení. Dobrá hudba a dobré jídlo přilákalo opět velký počet návštěvníků. Pondělní mše i průvod po vesnici opět ukázal, že občané mají o tuto tradici neustálý zájem. Poděkování
patří nejen pořadatelům našim hasičům, ale i nájemci hostince „Skalka“ za vzornou
obsluhu a firmě AZ Satelit za propůjčení kaple.
V pátek 17. prosince 2004 přijal pozvání do hostince „Skalka“ ke Dni seniorů vojenský kaplan Tomáš Hofman. Přítomným vyprávěl o poslání vojenského kaplana a o
jeho působení v roce 2003 i 2004 v Iráku ve vojenské polní nemocnici, která byla vyslána naší vládou pomoci ošetřovat raněné vojáky armád NATO. V nemocnici ale
ošetřovali i místní obyvatele. Tomáš Hofman seznámil posluchače s trochou zeměpisu, kde pomocí promítaných obrázků přiblížil zeměpisnou polohu i členitosti terénu
Iráku, stavbu vojenské nemocnice, její umístění, obsazení jednotlivých částí a život
v tak teplém podnebí. Po skončení tohoto vyprávění si teprve člověk uvědomí, že se
v našich podmínkách nemá vůbec špatně, a že jsou ještě na světě taková místa, kde
je potřeba pomoci.

Připravované akce:
OÚ Podbřezí pořádá již VIII. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu v neděli 26. 12. 2004 v místním hostinci „Skalka“ od 13 hodin. .
Přihlásit se do soutěže je možno přímo na místě od 12.30 hod. Pro nejlepší jsou
připraveny věcné ceny a malé pozornosti.
Tenisovou pálku a dobrou náladu s sebou !
SDH Chábory pořádá ve čtvrtek 30. prosince 2004 předsilvestrovskou zábavu v místním hostinci „Skalka“ od 20 hod. s hudbou COMBI Kvasiny.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí v roce 2005
Leden

60 let
80 let
83 let
75 let
81 let
82 let
60 let
83 let

Únor
Březen

NĚMEČEK Josef, Podbřezí 82
CVEJNOVÁ Bohuslava, Podbřezí 14
CVEJN Vratislav, Podbřezí 14
KAVKA Josef Phdr, Lhota Netřeba 76
ČERVINKOVÁ Anežka, Podbřezí 24
NOVÁKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 17
FRANCOVÁ Jarmila, Lhota Netřeba 7
ŠMÍDOVÁ Marie, Podbřezí 36

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za čtvrté čtvrtletí roku 2004:
zemřeli:
LINHARTOVÁ Milada, Lhota Netřeba 2
BARTOŠ Josef, Lhota Netřeba 46
se odhlásili:
PAVEL Jan, Lhota Netřeba 91

7. 11. 2004
3. 12. 2004

Trochu statistiky v naší obci za rok 2004
Stav obyvatel k 1. 1. 2004
Přírůstek za rok 2004
Úbytek za rok 2004
Stav k 20. 12. 2004

Muži
Ženy
Celkem

Do 6
22
19
41

Muži
Ženy
Celkem
Prům.věk

7-18
31
35
66

Věkové složení obyvatel
19-30
31-40
41-50
64
29
28
48
28
32
112
57
60

481
8
12
477

51-60
30
26
56

Složení podle částí obce
Chábory Lhota Netřeba
Podbřezí
17
76
148
11
80
145
28
156
293
48,7
38,6
35,1

nad 60 Celkem
37
241
48
236
85
477
Celkem
za obec
241
236
477
37,1

POZOR ZMĚNA ADRES !!!
E-mailová adresa Obecního úřadu v Podbřezí je obec@podbrezi.cz
E-mailová adresa starosty obce je starosta@podbrezi.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://www.podbrezi.cz
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Ti, kdo mají zájem zveřejnit své řádky, příspěvky či připomínky ve zpravodaji
(jak jednotlivci, tak organizace), je doručí buď elektronicky nebo i osobně na
obecní úřad nejpozději do 20. dne měsíce března, června, září a prosince.

DOVOLENÁ
V týdnu od 27. do 31. 12. 2004 bude na obecním úřadu i v knihovně zavřeno.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V lednu 2005 proběhne opět Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a lidem v nouzi,
v naší obci je předběžně naplánován termín na sobotu 8. ledna 2005.

LHŮTY PRO VÝMĚNU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nařízením vlády č. 612 ze dne 16.11.2004 se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů za průkazy se strojově čitelnými údaji
- průkazy vydané do 31. 12. 1994 vyměnit do 31. 12. 2005
- průkazy vydané do 31. 12. 1996 vyměnit do 31. 12. 2006
- průkazy vydané do 31. 12. 1998 vyměnit do 31. 12. 2007
- průkazy vydané do 31. 12. 2003 vyměnit do 31. 12. 2008
U všech těchto termínů platí, že žádost o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je nutno podat nejpozději měsíc před výše uvedenými termíny, tj. do 30.
listopadu uvedeného roku.
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