Vážení občané,
čas utekl jako voda a za chvíli budeme o roku 2006 hovořit jen v minulém čase. Myslím si, že to byl
úspěšný rok. Byla oceněna práce spolků a klubů, občanů, zastupitelů a podnikatelů. Za to všem patří
poděkování. Za odměnu jsme obdrželi finanční dárek, který použijeme na opravu budovy obecního úřadu, která ji po téměř 50-ti letech nutně potřebuje.
Je předvánoční čas, čas adventu, čas očekávání. Zkusme se na chvíli zastavit, popřejme si klid a pohodu, abychom na Štědrý den neusnuli únavou pod rozsvíceným stromečkem.
Budeme také hodnotit, co se nám povedlo a co se nepodařilo splnit. Buďme reální jak při hodnocení,
tak i v předsevzetích na rok 2007. Není to jen práce, co by nás mělo těšit, ale každá pomoc bližnímu,
každé vlídné slovo se sousedem musí být také jedním z cílů našeho každodenního života.
Přeji Vám hezké prožití nadcházejících svátků vánočních, radost z dárků, osamělým a nemocným sílu a naději, že na ně někdo vzpomíná a navštíví je. Nový rok ať je naplněním přání a tužeb, které však
nelze uskutečnit bez pevného zdraví a dobrého rodinného zázemí.
Starosta



Pořad bohoslužeb o Vánočních svátcích:
Bílý Újezd
Štědrý den - neděle 24.12. 2006
8.00 hod.
22.00 hod.
Svátky vánoční
25.12. 2006
8.00 hod.
26.12. 2006
8.00 hod.
Nový rok – pondělí
1. 1. 2007
8.00 hod.

Dobruška
8.30 hod.
16.00 a 24.00
8.30 a 18.00
8.30 hod.
8.30 a 18.00

Opočno
9.00 hod.
17.30 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.

Dobré
9.30 hod.
16.00 hod.
10.30 hod.
9.30 hod.
9.30 hod.


Sbírám, sbíráš, sbíráme, sbíráte … starý papír
Děkujeme všem, kteří do školy vozí starý papír a tím přispívají dětem na odměny při soutěžích, na
materiál pro různé výrobky, na některé školní potřeby atd. Z letního sběru jsme žákům nakoupily sešity,
odměnily jsme žáky v soutěži „ Drakiáda“.

Vánoční „ dílna“ ve škole
…ten dělá to, a ten zas tohle a dohromady uděláme moc.
Zveme Vás do naší školy v pátek 22. prosince 2006 od 8 do 10 hodin na Den otevřených dveří.
Co uvidíte? Máme vánočně vyzdobenou školu a hlavně uvidíte své ratolesti při výrobě vánočních dobrot, svícnů a jiných překvapení. A protože nám se zhotovením výrobků pomohou i maminky některých
žáků, bude toto vánoční „ vyučování“ netradiční, zajímavé a tvořivé.
Moc se na Vás těšíme a v pátek na shledanou.
Krásné a klidné prožití vánočních svátků Vám všem přejí žáci a učitelky ZŠ Podbřezí.

Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2006
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
Ze schůze ZO dne 29. 8. 2005 starostovi obce Antonínu Novotnému:
- S notářkou Ševců a Šrámovou spolupracovat ohledně dořešení dluhů v majetkových poměrech
občanů a dodatečného převodu pozemků jak v Podbřezí, tak i ve Lhotě – úkol trvá.
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Ze schůze ZO dne 17. 10. 2005 starostovi obce Antonínu Novotnému a Janu Tomášovi:
- Vyřešit a dokončit projekčně i fyzicky přípojky z hlavního vodovodního řadu do jednotlivých rodinných
domků pro závazné žadatele – úkol trvá.
Ze schůze ZO dne 27. 2. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Dořešit koupi 1/3 cesty a rybníčku na návsi ve Lhotě parc. č. 1214 a 14 v k.ú. Lhota u Dobrušky
od Jany Bajerové z Dobrušky – úkol trvá.
- V případě kladného jednání s paní Bajerovou podat žádost o dotaci na rekonstrukci rybníčku
ve Lhotě Netřebě – úkol trvá.
- Jednat s Městem Dobruška o vypracovaném a schváleném Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě,
aby tento byl podepsán všemi účastníky a stal se závaznou normou – úkol trvá.
Ze schůze ZO dne 17. 7. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Zajistit projektanta a následně řešit návrh na vybudování víceúčelového sportoviště. Požadovaný
prostor zaměřen výškově i prostorově a tyto podklady budou předány projekční kanceláři PINKO
v Rychnově nad Kněžnou, která bude zpracovávat projekt – úkol trvá
2. Informace starosty
- Dne 13. 10. 2006 se konalo v Liptále slavnostní vyhodnocení „Vesnice roku 2006“.
Tohoto aktu se zúčastnili za obec starosta Antonín Novotný a Pavel Mervart.
- Ústřední topení v hostinci Skalka - kotelna připravena včetně otvoru pro komín.
- Hotová projektová dokumentace - Obecní úřad Podbřezí a požární nádrž Lhota.
- Revize veřejného osvětlení – je hotová kompletní revize v katastru obce Podbřezí.
- Internet v knihovně – je nainstalována počítačová technika.
- Pozvánka pro občany a seniory na 14. 12. 2006.
- Připravena novoročenka a plánovací kalendář, tisk a grafiku zajistí Pavel Mervart.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje
1. Volbu komise pro ověření platnosti voleb ve složení: Zdeněk Pavlíček, Michal Dusílek a Jan Moravec.
2. Ověření platnosti voleb členů zastupitelstva Obce Podbřezí, které se konaly 20. a 21.10.2006.
3. Jednací řád s platností jeho schválení, tj. dnem 31. 10. 2006.
4. Volbu starosty Obce Podbřezí Antonína Novotného, bytem Podbřezí 80.
5. Volbu místostarosty Obce Podbřezí Jana Tomáše, bytem Podbřezí, Lhota Netřeba 10.
6. Dosavadní složení a obsazení výborů a komisí a jejich mandát pro další volební období.
7. Úpravu trasy autobusu ČSAD tak, že ranní linka z Dobrého dojela až na zastávku ČSAD na státní
komunikaci I/14, kde případně počká, následně pojede ve směru na Dobrušku a odbočí vpravo za
Veselými na místní komunikaci Hadí konec, kterou projede a na jejím konci opět odbočí vlevo na komunikaci III. třídy ve směru na Dobré.
8. Vypracování projektové dokumentace projekční kanceláří Prospekt se sídlem v Dobrušce na byt
v hostinci Skalka v Podbřezí s předpokládanými náklady ve výši 50 000,- Kč.
9. Vypracování projektové dokumentace projekční kanceláří PINKO se sídlem v Rychnově n. Kn. na
víceúčelové sportoviště za základní školou v Podbřezí s předpokládanými náklady ve výši 25tis.Kč.
10. Zastupování Obce Podbřezí advokátní kanceláří JUDr. Miloslav Tuzar ve sporu o záruční opravy
s firmou VASPO Vamberk, s.r.o. za částku 10tis. Kč na vzniklé náklady 1. etapy.
11. Delegaci starosty obce Podbřezí Antonína Novotného na Valnou hromadu akcionářů společnosti
AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou, která se uskuteční dne 24. 11. 2006.
12. Částku 10tis. Kč jako finanční spoluúčast pořádání třídenního posvícení ve dnech 25. – 27.11.2006.
Zastupitelstvo obce Podbřezí odkládá
Rozhodnutí o prodloužení splatností půjček z Fondu rozvoje bydlení Obce Podbřezí na příští veřejné
zasedání zastupitelstva obce.
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Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 6. 12. 2006
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Po tří měsíčním provozu vyhodnotit navrženou úpravu ranní trasy autobusu ČSAD Dobré - Podbřezí
a zpět.
- Získat další informace o prodloužení splatnosti půjček z fondu FRB Obce Podbřezí – úkol trvá.
2. Informace starosty
- Na základě vítězství obce Podbřezí v krajském kole soutěže Vesnice roku 2006 byl starosta spolu s
manželkou a dalšími starosty vítězných obcí pozván do Senátu Parlamentu ČR, kde byli hosty předsedy senátu Přemysla Sobotky, pana prezidenta Václava Klause, předsedy vlády pana Mirka Topolánka
a ministra MMR pana Petra Gandaloviče. Setkání se uskutečnilo dne 4. 12. 2006 v příjemné atmosféře u jednotlivých aktérů.
- Je dokončena instalace ústředního topení v hostinci Skalka.
- Setkání se seniory se uskuteční v hostinci „Skalka“ dne 14. 12. 2006 na téma Skutečné a pohádkové
Orlické hory, na vyprávění jsou zváni i ostatní občané.
3. Různé
- Dle předložené kalkulace společnosti AQUA SERVIS a.s. Rychnov n. Kn. navýšení ceny vodného o
1,30 Kč a navýšení nájemného ve prospěch obce Podbřezí ze 60tis. Kč na 160tis.Kč.
- Závěrečnou zprávu Základní školy v Podbřezí za školní rok 2005 – 2006.
- Slib zastupitele Antonína Dobrovolného.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje
1. Rozpočet Obce Podbřezí na rok 2007 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 4 077 tis. Kč.
2. Rozpočtový výhled Obce Podbřezí na rok 2008 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 4 107tis. Kč.
Rozpočtový výhled obce Podbřezí na rok 2009 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 4 170tis. Kč.
3. Rozpočtové opatření č. 5/2006 s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy.
4. Úhradu neinvestičních nákladů za 8 žáků z obce Podbřezí, kteří navštěvují Základní školu v Dobrušce, 6. – 9. ročník, ve výši 31 200,- Kč.
5. Příspěvek žákům Základní školy v Podbřezí na plavecký výcvik ve výši 5 000,- Kč.
6. I přes navýšení cen za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2007 ponechat pro občany obce Podbřezí
stávající platby za svoz komunálního odpadu ve stejné výši jako v roce 2006.
7. Příspěvek ve výši do 10tis. Kč na nákup nového počítače do Základní školy v Podbřezí.
8. Použít finanční prostředky z POV za rok 2007 na spolufinancování akce: Stavební úpravy čp. 16
Podbřezí (budova Obecního úřadu v Podbřezí).
9. Podat písemnou žádost na FRB o přidělení dotace na výstavbu bytové jednotky v hostinci Skalka.
10.Pověření starosty A. Novotného zastupováním Obce Podbřezí v Dobrovolném svazku obcí Region
Orlické hory.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Sledovat vyhlašování jednotlivých dotačních titulů a dle potřeby spolufinancování připravených akcí
podávat žádosti na získání finančních prostředků.
- Zjistit stav poškození komunikace III. třídy ve směru na Dobré vlivem podvrtu u Šimkových a dle potřeby zajistit opravu.
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Jak se dařilo
Sportovní klub neslyšících v Hradci Králové pořádal 11. listopadu 2006 již 10. ročník Memoriálu
Karla Novotného (místního rodáka z Podbřezí čp. 42) v ledním hokeji. Náš celek SK SKALKA porazil
hradecké hokejisty 5 :1 a tým I - PSKN PRAHA 9 :1 a stal se již potřetí vítězem celého turnaje. Získali
jsme pohár za 1. místo, na jeden rok pohár putovní a navíc J. Kletečka cenu pro nejlepšího střelce turnaje. Toto vítězství bylo krásným dárkem k 10. výročí založení SK Skalka, které jsme si připomněli
25.10. 2006. Fotografie je možno si prohlédnout na webu www.podbrezi.cz v sekci fotogalerie.
Ve dnech 25. – 27. listopadu 2006 uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí ve
spolupráci s obecním úřadem a nájemci hostince Skalka v naší obci tradiční Kateřinské posvícení. Sobotní taneční zábava s hudbou Dynamic přilákala více mladší generaci, nedělní posezení při živé hudbě
elektrofonických varhan přilákalo důchodce až z Třebechovic, kteří k nám již jezdí tradičně autobusem.
Díky majitelům firmy AZ Satelit Podbřezí byla sloužena pondělní mše v zámecké kapli. Průvod po vesnici pak doprovázela dechová hudba Valanka, která písničkou Hoši od Zborova završila uctění památky
padlých z 1. světové války u pomníku na návsi. Účastníci průvodu a nedočkaví senioři ze sousedních
vesnic a měst, kteří již měli obsazen skoro celý sál hostince, si pak mohli zatančit až do pozdních odpoledních hodin, občerstvit a nasytit se nabídkou dobré klasické posvícenské kuchyně. Zahájení taneční
zábavy sólem pro chlapce a dívku, kteří nesli věnec k pomníku padlým, pak doprovázeli i nejmenší
účastníci posvícení – naše nejmladší generace. A kdo měl výdrž, posvícenský rej pokračoval od 19. hodiny Zlatou hodinkou s hudbou Combi. Tento třídenní maratón je náročný nejen pro účastníky, ale i pro
pořadatele a tak díky všem za dobrý průběh celé akce. Fotografie je možné shlédnout na webových
stránkách obce v rubrice fotogalerie.
Ve čtvrtek 14. prosince 2006 přijali pozvání do hostince „Skalka“ ke Dni seniorů p. Nováková a p.
Lukášek s vyprávěním na téma Skutečné a pohádkové Orlické hory.
Na závěr starosta předal panu Petrovi ocenění Písmák roku, které bylo uděleno při vyhodnocení
Vesnice roku 2006 a malé pozornosti a novoročenky všem zúčastněným seniorům.
Radka Holendová, Pavel D. Vinklář Album starých pohlednic

Orlické hory a Podorlicko

Unikátní soubor téměř 300 starých pohlednic Orlických hor a Podorlicka přináší nová kniha libereckého
nakladatelství KNIHY 555, vycházející v již tradiční ediční řadě Alba starých pohlednic. Jejími autory
jsou historička a pracovnice Státního okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Radka Holendová a liberecký publicista a nakladatel Mgr. Pavel D. Vinklát.
S historickými pohlednicemi, především z let 1900–30, projdeme cestou Aloise Jiráska po hlavním hřebeni Orlických hor, navštívíme nejvyšší vrchol Velkou Deštnou, podhorské obce a osady, významná turistická místa, jako je chata na Šerlichu, rozhledny Dobrošov, Suchý vrch apod. Kniha se také věnuje
Podorlicku a neopomíjí „brány“ Orlických hor – města Náchod, Nové Město nad Metují, Dobruška,
Rychnov nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí… Některé pohlednice připomenou 30. léta, kdy se v pohraničí budovala obranná linie s několika významnými pevnostmi (např. Hanička, Dobrošov). Překročíme také státní hranici a nahlédneme na polskou stranu hor. Soubor téměř tří
set pohlednic, pečlivě vybraný z muzeí a řady soukromých sbírek a doplněný o česko-německý text, jistě přinese mnoho nového a zajímavého místním obyvatelům i všem návštěvníkům Orlických hor a Podorlicka.
Vázaná celobarevná publikace, česko-německý text, formát 23 x 21 cm, 156 stran, cena 495 Kč, vyjde
v prosinci 2006.
Objednávky: Publikaci si můžete s 10% slevou, tj. za 445 Kč, objednat na dobírku (poštovné a balné
hradí nakladatelství) na adrese: KNIHY 555, Rumunská 47/16, 460 01 Liberec, tel. 485 148 380,
info@knihy555.cz, www.knihy555.cz
Objednávky přijímá: Richard Korselt, tel. 777 797 877
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Připravované akce
OÚ Podbřezí pořádá již X. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu v úterý 26. 12. 2006 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 !
V sobotu 30. 12. 2006 se místní turisté opět rozloučí s letošním rokem předsilvestrovským špacírem. Sraz účastníků v 9 hod. na návsi u prodejny v Podbřezí, trasa okolo 12 km bude lemovat nejbližší
okolí. Dobrou obuv a pohodovou náladu s sebou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V lednu 2007 proběhne opět Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a lidem v nouzi, v naší obci je
předběžně naplánován termín na sobotu 6. ledna 2007
6. 1. 2007
13. 1. 2007
10. 2. 2007

Výroční schůze SDH Podbřezí
Babský bál
Hasičský bál

INTERNET V KNIHOVNĚ
Od roku 2007 bude zpřístupněn internet v místní knihovně a to každé pondělí od 18 do 19 hodin.
V případě velkého zájmu občanů budou hodiny pro veřejnost rozšířeny.

ODPADY
Občanům z odlehlých částí obce nabízíme modré igelitové pytle, do kterých je možno střádat
vytříděný plast jako PET láhve, různé igelity, plastové kanystry apod. Plné a zavázané je pak možno je
odkládat za obecní úřad pod rampu, odkud jsou pak hromadně podle potřeby odváženy firmou Rumpold
s.r.o. Broumov. Za takto vytříděné plasty neplatíme jejich odvoz a naopak získáváme finanční prostředky za třídění.
Papír svázaný do balíku je nadále možno odkládat k základní škole buď k bočnímu vchodu nebo dozadu ke dveřím do sklepa.
Připomínáme, že splatnost poplatku za odpady - 2. pololetí 2006 byla do konce listopadu 2006. Prosíme ty, kteří ještě nezaplatili, o úhradu do pokladny obecního úřadu.
Úřední hodiny na obecním úřadu:

pondělí 13 - 18 hod., středa 13 - 17 hod.
úterý, čtvrtek 7.30 – 12 hod.

DOVOLENÁ
V týdnu od 27. do 29. 12. 2006 bude na obecním úřadu zavřeno.
V naléhavých případech je možno se obrátit na starostu obce, tel. 494 666 259 nebo 606 828 507.
Ti, kdo mají zájem zveřejnit své řádky, příspěvky či připomínky ve zpravodaji (jak jednotlivci, tak organizace), je doručí buď elektronickou poštou nebo i osobně na obecní úřad nejpozději do 20. dne měsíce března, června, září, v prosinci do 10.dne kalendářního roku.
E-mailová adresa Obecního úřadu v Podbřezí je obec@podbrezi.cz
E-mailová adresa starosty a elektronická podatelna obce je starosta@podbrezi.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://www.podbrezi.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí 1. čtvrtletí 2007:
Leden
Únor

Březen

70 let
82 let
85 let
60 let
60 let
65 let
70 let
83 let
84 let
60 let
80 let
85 let

NOVOTNÝ Josef, Podbřezí 78
CVEJNOVÁ Bohuslava, Podbřezí 14
CVEJN Vratislav, Podbřezí 14
TRUHLÁŘOVÁ Alena, Studánka 14
VESELÁ Stanislava ing., Podbřezí 85
VOJNAR Václav, Podbřezí 13
PAVLÍČKOVÁ Božena, Lhota Netřeba 81
ČERVINKOVÁ Anežka, Podbřezí 24
NOVÁKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 17
BÍLKOVÁ Marie, Chábory 8
KLIMEŠ František, Lhota Netřeba 97
ŠMÍDOVÁ Marie, Podbřezí 36

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za čtvrté čtvrtletí roku 2006:
se narodili:
ŠINDLÉRY Jan, Podbřezí 98
se přihlásili:
KOUTSKÁ Nataša, Lhota Netřeba 23
se odhlásili:
FLECHTNEROVÁ Žaneta, Lhota Netřeba 22
NOVOTNÁ Drahomíra, Podbřezí 96
NOVOTNÁ Anna, Podbřezí 96
NOVOTNÝ Vojtěch, Podbřezí 96

1. 10. 2006

Trochu statistiky v naší obci za rok 2006

Muži
Ženy
Celkem

Do 6
22
14
36

Muži
Ženy
Celkem
Prům.věk

Stav obyvatel k 1. 1. 2006
Přírůstek za rok 2006
Úbytek za rok 2006
Stav k 13. 12. 2006
Věkové složení
7-18
19-30
31-40
33
59
36
34
44
33
67
103
69
Složení
Chábory
15
10
25
47,1

484
14
17
481
obyvatel
41-50
24
26
50

podle částí
Lhota Netřeba
78
80
158
39,2

Mateřství je přepych

51-60
35
31
66

obce
Podbřezí
156
142
298
36,5

nad 60
40
50
90

Celkem
249
232
481

Celkem
za obec
249
232
481
37,9

Vyspělé západní země jako Německo a Francie objevují ”socialistickou Ameriku”. Vyspělá kapitalistická ekonomika došla po dlouhých letech bádání k faktu, že pokud středně velké firmy vyjdou vstříc
matkám zkrácenou nebo pružnou pracovní dobou, přinese jim to z hlediska dlouhodobého horizontu
zisk. Zdá se, jakoby vyspělá kapitalistická ekonomika překonala svou krátkozrakost, s níž sledovala
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pouze krátkodobé zisky a prozřela do budoucnosti. Jejím prozřením tvrdý kapitalismus připouští, že ne
všechny sociální výhody v mateřství, jímž dával měkký socialismus zelenou, musí přinášet zaměstnavatelům ztráty.
Ženám, které zažily sociální mateřské výhody, jimiž jim zaostalá totalitní ekonomika vyšla maximálně
vstříc (roční placená mateřská dovolená a pak možnost pečovat o dítě do věku tří let se státním měsíční
příspěvkem 500.- Kčs), může připadat tento objev poněkud retardovaný. Socialistická zaostalá ekonomika investovala do budoucnosti nejenom velkorysými mateřskými výhodami, ale i v prevenci očkování,
za níž nás obdivoval celý svět. V péči o děti jsme mohli jít světu příkladem. Zrovna tak sociální pracovnice pravidelně kontrovaly mladistvé matky i sociálně nepřizpůsobivé rodiny, zda nezanedbávají rodičovskou péči. Pravidelné a povinné prohlídky u lékaře, k nimž byli rodiče pozvánkou vyzýváni, představovaly velmi dobru prevenci proti týrání. Všechny podezřelé nálezy lékaři hlásili sociálním pracovnicím.
Dnes, kdy povinnost zúčastnit se pravidelných prohlídek neexistuje, zvyšuje se počet týraných dětí, o
nichž se pracovníci příslušných sociálních odborů dozvídají pozdě. Buď, když už mají nenávratně poškozené zdraví,nebo týrání nepřežijí.
Mateřské výhody spolu s finanční podporou mladých rodin - bezúročné novomanželské půjčky, daňové úlevy, dávaly mateřství zelenou. Socialisticky štědrá finanční rodinná politika měla i svá negativa.
Svou všestrannou péčí snižovala osobní zodpovědnost rodičů. Naopak kapitalistický ziskový model hlásající krédo: chci-li mít dítě, musím na něj mít, vede k zodpovědnějšímu přístupu k rodičovství. Na druhé
straně se však rodičovství stává tak drahou záležitostí, že na ní mladí lidé nemají. Pokud seženou dobré místo, aby si mohli dovolit byt a vytvořit zázemí pro své potomky, musejí si pak své dobře placené
místo udržet, aby utáhli rodinný rozpočet. Matky nastupují do práce hned po šestinedělí a kojence předávají do péče chův. Ano, mít dítě je přepych, a když si ho mohu dovolit, nemají na něj čas. Pro každou
milující matku je stresující dávat své miminko do rukou cizí osoby. Navíc v poslední době často obíhají
svět záběry chův, které kojence či batolata surově mlátí, čímž je mohou psychicky i fyzicky poznamenat
na celý život.
Kdyby „hoši“ v parlamentu nevedli knoflíkovou válku mezi levičáky a pravičáky, nezahrabali v zápalu
zaslepeného boje spoustu dobrých věcí, k nímž se teď znovu vracíme, jako např. k novomanželským
půjčkám. Naši politici měli jedinečnou šanci navázat na osvědčenou praxi sociálních výhod a předstihnout v lečem i západní ekonomiky. Ale udělali stejnou chybu jako komunisté, kteří zavrhli vše tržní soukromé – kapitalistické, tak i oni zavrhli vše socialistické. Staré novinky, s nimiž dnes přichází Německo a
Francie - pružná či zkrácená pracovní doba, minijesle, už dávno známe. Za předchůdce pružné pracovní doby můžeme považovat ”úklidový model”. Matky bez ohledu na vzdělání si přivydělávaly úklidem.
Svou ratolest předali odpoledne do péče otce, a když přišel z práce, šly uklízet. Odpadl tak obávaný paragraf ošetřování dítěte v době nemoci.
U nás už mohly dnešní objevy západních zemí dávno fungovat. Stačilo jen to staré osvědčené přizpůsobit novým podmínkám. Navíc v dnešní době počítačové techniky se nabízejí další řešení. Práce
by se mohla z kanceláří přenést domů. Matky by se tak nestaly přítěží, ale žádanou pracovní silou, protože by podávaly lepší pracovní výkony. A při práci doma, by dětské nemoci nepředstavovaly pro zaměstnavatele žádnou ztrátu.
Zrovna tak vesničky SOS - skvělé řešení náhradní rodinné péče zapadly v prachu ziskové doby a
dnes nám vyspělý svět vyčítá, že máme největší počet dětí umístěných v dětských domovech.
Proč musíme opakovat chyby kapitalismu?
Protože jsme podlehli mamonu, který zaslepil prozíravý rozum. Majetek povýšil nad citové potřeby
dětí, a ony se staly otázkou peněz. Finanční náročnost rodičovství i diskriminace matek zaměstnavateli
způsobuje pokles porodnosti. A tak si dnešní střední generace sedící v parlamentu svým zaslepeným
přístupem řeže větev sama pod sebou. Nejenom že ji nebude mít kdo živit, až zestárne, ale preferováním majetku před rodinnými hodnotami si vychovává generaci cyniků, kteří nebudou mít se stářím soucit. Stoupající agresivita a bezcitnost –náctiletých už dnes je dostatečně varujícím vykřičníkem .
Mateřská láska je nejsilnější lidský cit, nezaprodávejme ji mamonu a nedělejme z dětí tržní zboží.
6.4.2006 Hana Formánková
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Něco z historie obce - úryvek z Průvodce staletími obce Podbřezí
*1905 - zrušeno placení školného a rozhodnuto rozepisovat tyto příplatky do přímých daní. *Na žádost
obce převeden pozemek ve výměře 2 ha na Milířích z lesní půdy na rolní. *František Štefan ze Lhoty
koupil chalupu v Podvoučí čp.62 s 15,5 korci polí za 14.000 K. *Zdejší obec a zámeckou kapli navštívil
při příležitosti sv.biřmování v Bílém Újezdě královéhradecký biskup Josef Doubrava. Výlohy ve výši 108
K hradila obec Podbřezí. *Z lidové knihovny si 36 čtenářů půjčilo 378 knih.
*1906 - v dubnu se pro trvalou nemoc vzdal starostenství po 15 letech starostování Vincenc Jarkovský.
Měl se ženou Marií, roz. Rozínkovou, 8 dětí. Po smrti ženy Marie r.1896 se znovu oženil s Pavlínou
Křepelovou z čp.22 a spolu měli syna a dceru. Až na tuto dceru Lidušku ( provdanou za Fr. Cvejna) všechny
děti v několika letech zemřely na souchotiny. *25.dubna zvolen starostou Jan Grim z Přímů čp.69.
*Obecní zastupitelstvo podává žádost o zřízení poštovního úřadu v Podbřezí a zavazuje se opatřit místnost pro poštu, byt úředníka a dáti ty místnosti na tři roky zdarma. Zároveň se usneslo vyslati dvoučlennou deputaci na ředitelství pošt do Prahy. Protože se o poštovní úřad uchází i Bílý Újezd, na přípis od
hejtmanství odpovídá starosta Grim: „K tamnímu požádání ze dne 23.dubna 1906 sděluje se, že nikterak nesouhlasíme, by naše obec byla přidělena do okrsku c.k. poštovního úřadu, který by se v obci Bílý Újezd zříditi měl, poněvadž veškeré zásilky by nám docházely o den později neb by byly dopravovány přes Podbřezí do Újezda a pak zpět“.

*Na parcele p.č.28, kde stojí židovská chalupa čp.6, chtěl její majitel Vilém Tomáš, nájemce dvora, postavit domek. Pro neústupnost knížecí správy, které patří vedlejší parcely, od stavby upustil a chalupu
čp.6 opočenskému panství prodal a ti ji zbourali. *Aloisii Stolínové, která přebrala obchod smíšený po
Anně Králíčkové v čp.46, byl povolen prodej lihovin v uzavřených lahvích. *V srpnu zapálil blesk stodolu
Josefa Fouse z čp.16 malou chvíli po tom, co tam dovezli poslední fůru sklizně toho roku. Celá stodola
shořela i s úrodou, vozy a stroji. Podbřezským hasičům pomáhali i lhotečtí hasiči. Nová zděná stodola
byla postavena o kus výše. *Zemřel poslední židovský šámes Samuel Kisch ( vysoký pomník při vchodu). *V
dražbě rozprodáno běličské vybavení ze zrušeného bělidla.
*Výkaz výdělkové daně tzv. verbšajnu:
Bartoš Josef
Marek Václav
Králíčková Anna
Kornfeldová Terezie
Kornfeldová Terezie
Dostál Josef
Felcman Vincenc
Kopecký František
Schrödererová A.
Novotný Karel
Franc František
Dostál František
Javůrek Václav
Pecholt Antonín
Novotný Josef
Tomáš Vilém

čp. 2
čp. 1
čp.46
čp.53
čp.53
čp.11
čp.30
čp.17 Studánka
čp. 9 Chábory
čp.17
čp. 8
čp.47
čp.28
čp.50
čp.47
čp.53

máslař a sběrna vajec
obchod smíšený
obchod smíšený
obchod smíšený
výčep lihovin
hostinec
hostinec
prodej piva
hostinec
obchod hnojivy
řeznictví
kolář
kovář
kovář
mlýn Bucký
dvůr

13,92 K
8,70 K
8,70 K
26,10 K
17,40 K
5,22 K
8,70 K
6,96 K
6,96 K
5,22 K
6,96 K
5,22 K
3,48 K
4,35 K
17,40 K
36,54 K

*1907 – starostou zvolen Jan Felcman z čp.33. *Okresní školní výbor navrhoval místní školní radě zřízení a vybavení další třetí třídy, aby mohlo být množství dětí rozděleno na A a B. *Obec, zatížená stavbou
silnice, se bála výloh a nesouhlasila. Později by souhlasila s podmínkou, aby to byla čtyřtřídka, čili jako
IV. třída. S tím nesouhlasil okres a mezitím žáků ubylo a upustilo se od obojího. *C.k. okresní rada udělila Pavlu Rozínkovi pochvalné uznání za čtyřicetileté působení ve zdejší škole jako učitele náboženství.
*Subvence 396 K na obecní cesty. *Odpis daní poplatníkům poškozeným vodou a krupobitím ve výši
471,77 K. *Pro nedostatek vody v sušších letech, pomýšlelo několik sousedů zříditi si vodovod
z Rožberka, ale kvůli slabému pramenu bylo od záměru upuštěno. *Hvězda Karel, řezník z Houdkovic,
koupil v Podbřezí chalupu čp.46 s 5,5 korci polí od Václava Stolína za 8.500 K. *Denně donášel určený
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člověk poštu z Dobrušky, zde se roztřídila a roznášela po domech. *Nařízení označení ceny u zboží
denní potřeby v živnostech a hostincích. *C.k. okresní hejtmanství zakazuje pořádání zábav v hostinci
v Cháborách pro špatný stav stropu, podlahy a záchodů. *Korunová měna ( zavedená 1896), se nemůže
vžíti a proto hejtmanství vyhláškou užívání starého zlatkového počtu kvalifikuje jako přestupek.
*Rodinnou tragedii vymření početné rodiny Vincence Jarkovského z čp.14 dovršilo úmrtí otce. Dobytek,
stroje a část lesa byla prodána v dražbě a hospodářství najmuto do dospělosti pozůstalého synka či
dcery (malý chlapec zemřel též). *Po několikadenních lijavcích se rozvodnily řeky východních Čech tak, že
mnohde pro prorvané tratě nejezdily vlaky. Zlatý potok přeléval se vysokými vlnami přes most, Jarkovských stráň byla toho roku vykácena a kmeny roznesla voda od Skalky až po Mělčany. *Poslední stříží
byl ukončen vrchnostenský chov ovcí.
*1908 - slavnost Božího Těla na Skalce byla příležitostí k slavnostnímu vystoupení podbřezského hasičského sboru. Oltáříky se stavěly ve dvoře a slavnostně vyblýskaná a ověnčená stříkačka byla postavena do středu dvora. Neméně slavnostně vyšňořený trubač se zářivě vyleštěnou trubkou, stojící na stříkačce, se otáčel za průvodem jdoucím od jednoho oltáříku k druhému a vedeném slavnostně vyšňořenými hasiči. Tato slavnost byla slavností celého kraje a byla zpestřena střílením z pušek do tzv. děla,
umístěného v sadě proto zámku.
*U příležitosti šedesáti let svého panování vyznamenal císař František Josef I. Zlatým křížem s korunkou skaleckého kaplana Pavla Rozínka. *V Podbřezí založena Hospodářko - čtenářská beseda s 46
členy zásluhou řídícího Sklenáře a Jana Grima z čp.69. *Dřevěný přístavek synagogy měl být zbourán
pro stavbu pošty, ale poněvadž k jejímu zřízení nedošlo, byl ponechán bez úpravy a do jeho dvou světniček dáni obecní chudí. *Za vedení chóru a hraní na varhany patří řídícímu Sklenářovi 10 K ročně .
*C.k. hejtmanství povoluje pekařskou živnost Josefu Francovi v čp.48, kterýžto domek koupil od Alžběty
Cajplové. *U dětí se vyskytlo mnoho případů planých neštovic. *Upřesnění nadace Anny Faltové, zřízené pro chudé obce Podbřezí, kteří budou přítomni nadační mši v zámecké kapli. *U Votroubků na Škutině čp.77 blesk zapálil stavení, které bylo obnoveno. *20.prosince vyhořela dřevěná chalupa čp.7 pod
skálou u Bartošů. Nebyla však obnovena, protože majitel záhy zemřel a vdova se vdala do Újezda ( údajně šla s lucernou pro slámu do stodůlky, postavila ji na mlátičku a shozená otýpka z patra ji převrátila. Než stačila leknutím
slézti s patra, bylo vše v plamenech). *Pro Lhotu a okolí založen hospodářský spolek zvaný „Odbočka hospodářského sdružení českých katolických zemědělců.“ Obstarával nákupy umělých hnojiv a hospodářských potřeb.

*Začnuto s odvodňováním pozemků na Přímech za vedení inženýra Radouše z Opočna – celkem se
odvodňovalo 43 hektarů. *1.listopadu slavnostním způsobem zahájen provoz dráhy Opočno - Dobruška.

Cesta a první okamžiky v daleké cizině (3. část)
Káhira, 14. 5. 1966
Je mi docela příjemně po dobré večeři (kterou jsem si připravil samozřejmě sám) a po výtečném
egyptském pivě značky STELLA, a tak se mohu dát pomalu do vyprávění o tom, co se přihodilo za poslední dny. Od 1. května máme letní čas, a tak jsme dokonce už o dvě hodiny před vámi. Zatímco u vás
se dny znatelně prodlužují, zde tento jev skoro vůbec nepozorujeme. Proti posledním dnům prosince
svítí slunce sotva o hodinu déle. Období chamsínů už definitivně skončilo, a tak se těšíme ze stálého
slunečného počasí. I teploměr už přestal „skotačit“ a teplota dosahuje denního maxima 35°C, což je docela přijatelné.
Devátý květen neznamená pro československého občana v cizině jen to, že nemusí do práce, ale
současně také účast na recepci, kterou pořádá velvyslanec v zahradě své residence. Byl jsem pozván
také, abych pomohl. Společně s jedním kolegou z velvyslanectví jsme stáli u barového pultu a vydávali
různé nápoje počínaje plzeňským a konče whisky se sodou, a tak jsem měl tu čest poznat spoustu velkých osobností v civilu i v generálských uniformách z různých zemí mluvících různými jazyky. Hosty vítal tajemník velvyslance, neboť velvyslanec byl pozván na kratičký mítink k Násirovi. Čtyři minuty před
sedmou zvoní telefon, sluchátko bere naštěstí kolega, který stojí vedle, „naštěstí“ proto, že se ozývá
kancelář presidenta republiky a ptá se, zda je velvyslanec na cestě, protože ještě nedorazil a na
sedmou je ohlášena schůzka. Všechno dobře dopadlo i recepce se vydařila, jen organizátoři měli na-
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konec plné ruce práce, aby zabránili „proniknutí šovíšů do prostoru“, neboť ti už tu čekali „v šiku“
s nadějí, že na ně také něco zbude, a když viděli, že se zásoby očividně „krátí“, nebyli k udržení...
Stále mohutně jezdíme na zájezdy. Předminulý pátek jsme byli opět u Rudého moře. Voda byla teplá
jako v měděnci – asi 25°C. Naštěstí foukal chladivý vánek od moře, tak to bylo docela příjemné. Někdy
vane opačně, totiž z pouště – je horký a přináší s sebou písek, tak je to potom nejlepší ve vodě. Měli
jsme s sebou slunečník, ale já jsem skoro vůbec nevyužíval jeho stínu, protože jsem už tak hnědý, že
mě sluneční paprsky nemohou uškodit ani v té největší míře. Jestli to půjde takhle se mnou dál, tak už
mne vůbec nepoznáte a budete mne považovat za černocha.
Včera jsme byli pro změnu zase v Ismailii. Mají tu překrásný klub. Je tu volejbalové hřiště, a tak jsme
hráli – nohejbal. Velice hezké posezení pod stromy a hustý travnatý porost (trávy je v Egyptě strašně
málo). Rybí restaurace a krásný výhled na suezský průplav. Když začnou jezdit konvoje lodí, tak to trvá
alespoň dvě hodiny. To jsou kolosy! To jsme neviděli ani na Rujáně, ani ve Warnemünde. Druhý břeh
už patří Sinajskému poloostrovu, a tudíž Asii.
Včera jsem to už nevydržel. Ještě jsem se ráno ani „neohřál“ a už jsem musel plout s několika dalšími na protější stranu. Zde se kanál rozšiřuje v jezero – břehy jsou od sebe vzdáleny asi 200 m. Když
středověcí námořníci zpozorovali po mnohadenním strastiplném putování na obzoru neznámou zemi a
blížili se k ní zvýšenou rychlostí osmnácti uzlů, propukali zpravidla v blouznivé nadšení. Asi nejsem
žádný romantik, když jsem nic takového nepozoroval na sobě, přestože jsem plaval vstříc největšímu
kontinentu světa. A tak mohu po včerejšku ohlásit do vlasti, že jsem křtěný třemi kontinenty, - t.j. celým
Starým světem. Jediná věc mně na té vodě vadí, že je totiž příliš slaná. Když člověk plave na znak, přece jen si někdy lokne... Na druhé straně je to však zase právě sůl, která způsobuje, že voda mořská
nadnáší daleko víc než sladká voda. A tak se nemůžete utopit, i kdybyste chtěli.
A přece na mne číhalo jiné nebezpečí. Zámořské lodi pluly svojí „vyježděnou“ drahou stále stejným
směrem. Ale náhle se objevila z čista jasna menší nákladní loď v protisměru. Měly se setkat právě
v místech, kde jsme se koupali. Zůstali jsme ve vodě asi uprostřed mezi oběma drahami. Když však loď
„obr“ minula skupinku koupajících se, od které jsem byl vzdálen asi 50 m, najednou zabočila doleva
přímo na mne. Byl jsem ve vodě sám. V tom okamžiku přejížděla po druhé straně malá nákladní loď,
která zastínila výhled lidem na břehu, takže jsem zmizel všem lidem z dohledu. Kapitán se svého můstku mne už přes vysoký přední kýl nemohl vidět. Kdybych byl zůstal na místě, najel by lodí přesně na
mne. Zvedají se vlny od obou lodí, narážejí do sebe a tříští se. Plavání není už tak bezpečné. Jen neztratit nervy. Musím se dostat alespoň z dosahu předního kýlu. Když narazí do mne bokem, nemůže se
už nic stát. Vydal jsem ze sebe všechnu energii, kterou jsem měl, abych se dostal z dosahu. Uplaval
jsem asi 10 m a loď už je tady - říká se, že stahuje pod sebe - snažím se zoufale plavat dál, ale nemohu
se hnout z místa, zůstat v téhleté vzdálenosti alespoň než loď přejede. Vzadu je lodní šroub, točivým
pohybem způsobuje zřejmě vír a to by nemuselo dopadnout dobře. Loď mne pomalu míjí. Námořnicí,
kteří jsou na palubě, se zřetelně podivují, že jsem se mohl odvážit tak blízko. Lodě odplouvají, nastává
uklidnění a já utíkám z vody ven. Však mám za sebou dnes dvojnásobné přeplutí kanálu a čtyři hodiny
cachtání se ve vodě celkem. Tak vida, ani ne krokodýl, ani žralok, ale docela obyčejnská loď.
Káhira, 22. 5. 1966
... momentálně ležím už šestý den jako Lazar s anginou. A je to angina, jak se sluší a patří. Předminulý
pátek jsme byli na zájezdě v Ismailii a už tam jsem na tom prudkém slunci pociťoval slabou malátnost a
únavu. A v neděli jsme odpoledne také nevydrželi doma a vyrazili s Frantou do největšího sportovního
klubu jménem Gezíra a celé půldne jsme se střídavě koupali a hráli volejbal. A večer jsem myslel, že
žízní umřu. Už po cestě jsem vypil, co jsem viděl. Jenom jahodové šťávy asi litr. A vše patřičně zchlazené. Čtyřicet stupňů je čtyřicet stupňů, to je marné. Bolelo mne v krku, že jsem skoro vůbec nemohl
mluvit. K tomu přistoupily bolesti v týle a nad očima a rýma taková, že mi zásoba kapesníků vůbec nestačila. A navíc mi teklo z očí, jako bych měl nějaký nepřekonatelný smutek. Pomalu se z toho dostávám a myslím, že už zítra půjdu zase do práce.
... tu mi přijde náhle dopis s podivným nadpisem: Pozor! Achtung! Uwaga! Je-li navozena čtenářova pozornost od samého začátku už takhle, nemůže se odtrhnout, dokud nepřelouská poslední slovo. Ještě
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jsem nebyl ani v polovině, když tu jsem vyskočil z postele, zapomněl na všechny bolesti a dopis dočítal
v rychlé chůzi z jednoho do druhého rohu pokoje. Samozřejmě, že barva modrozelená je ta nejlepší, jakou bych si přál, lepší než červená... Dvakrát nastříkané, překontrolované, seřízené a vyzkoušené...
Teď už jen napíši kamarádovi do Strojexportu, aby se přesvědčil, zda vůz odešel včas...
Káhira, 4. 6. 1966
Nejdříve bych chtěl poděkovat za dopis z 1. 5., který došel do Káhiry teprve 31. května (podle poštovního razítka) a já jsem ho dostal až 1. června. Moji kolegové mají jiné zkušenosti. Tenké letecké dopisy jdou z Prahy do Káhiry asi čtyři dny. Ale tohle byl silný dopis s výstřižky z novin, tak si ho náš kontrolní úřad v Praze, kterým procházejí všechny zásilky do i z ciziny, asi zevrubně prohlédl. Velice pravděpodobně byl otvírán, nepatrné stopy na zadní straně tomu nasvědčují...
...Dnes jsem dostal od kamaráda ze Strojexportu dálnopis, že auto odešlo dne 28. května. Nový obchodní attaché, který si objednal také Octavii-Combi, ale v barvě šedé, přišel za mnou dnes do kanceláře s dopisem od Tuzexu, ve kterém se praví, že jeho auto bylo odesláno společně s mým jako vagónová zásilka. A vagónovky jdou mnohem rychleji než kusovky. Pravděpodobný směr cesty je přes některý
z jugoslávských přístavů, čili žádná oklika přes Hamburk a kolem Evropy. A tak je naděje, že auto dostanu k svátku a k narozeninám. Snad ještě víc než já se těší všichni ostatní mladí kolegové a kolegyně
– jsou vlastně jenom tři, tak to bude „akorát“...
Minulý týden tu bylo velice pěkně – teplota klesla až na 27°C. A zprávy z Československa říkají, že v té
době dosáhlo maximum 25°C, tedy žádný velký rozdíl, jen ten, že vám bylo asi dost horko a nám tady
docela zima. Před několika dny poklesly noční teploty v některých oblastech u vás až na 0°C a zde
jsme zaznamenali ve čtvrtek 42°C – už podruhé. Prvně to bylo koncem dubna!!! Už zase chodím do
klubu, hlavně se koupat. Voda je tak teplá, že to už moc neosvěží. Volejbal se na slunku nedá hrát, leda
až k večeru. A běhat teprve nelze. Po sportovní stránce „krním“.
Včera jsem si vyjel sám do Suezu, když jsem „byl“ poslal předtím plný autobus do Ismailie na koupání. Příští pátek podnikáme totiž zvláštní akci, zatím první svého druhu během mého „funkčního“ období,
totiž rybářský zájezd. Musel jsem zajistit předem dvě motorové lodi. Vyjede se z Káhiry už o půlnoci ze
čtvrtka na pátek. V Suezu bude autobus asi ve 2,30, zde budou čekat lodě a budou vozit naše rybáře až
do 5 hodin odpoledne po celém Suezském zálivu za asistence jednoho domorodého rybáře, který ví,
kde se „kapři“ nejvíce zdržují. Ale místo kapra chytí spíše žraloka..
Káhira, 12. 6. 1966
Minulý týden jsme měli šachové utkání proti představenstvu sportovního klubu Heliolido v Heliopolisu.
Hezky jsme se rozehráli, a tak se nám nechtělo ani domů. Vraceli jsme se až těsně před půlnocí. Když
jsme přijížděli k hlavnímu Ramsesovu nádraží, zastavil nás jednak semafor a jednak také zoufalý křik
mladé dívky, která právě běžela podpírána z křižovatky ke krámku s telefonem. Za několik okamžiků
jsme viděli, jak odnáší mrtvolu zabalenou do papíru. Obyčejná havárie, řekli jsme si, až naskočí zelená,
budeme pokračovat v naší cestě domů. Když jsme pak přejížděli křižovatku, všimli jsme si, že trochu
stranou s rozbitým předním sklem a pomačkanou karoserií na motoru stojí modrá „oktávka kombík“. Ty
zde mají jen Čechoslováci. Vystoupili jsme, abychom se přesvědčili na vlastní oči. Číslo začínající 26
nasvědčuje tomu, že vůz je majetkem někoho, kdo pracuje na čs. obchodním oddělení nebo velvyslanectví. Kde je řidič? Šovíš odpovídá, že byl odveden na policejní komisařství. Za několik minut už jsme
stáli na prahu kanceláře, kde proti egyptskému důstojníkovi silniční policie seděl naproti stolu můj kolega K. – úplně bílý s rozcuchanými vlasy. Jel na zelenou v druhé řadě vozů těsně při kraji, když tu mu
skočil do dráhy mladý chlapec vedoucí se se svou dívkou. Ta ještě stačila uskočit. Kolega ho v tom
špatném pouličním osvětlení vůbec neviděl, tak ani nebrzdil. Tak vida, první kombík, který má na svědomí lidský život. „To nám to hezky začíná“, říkal v takhle vážných situacích Švejk. A skutečně, musím
být hodně opatrný.
... za deset minut jedeme na letiště, abychom se rozloučili a naposledy zamávali kolegovi, který seděl
celou tu dobu naproti mě. Odjíždí domů natrvalo. Však se už nemohl dočkat. Co se týče přírody, je naše
daleko krásnější.
Káhira, 19. 6. 1966
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Je neděle odpoledne, půl čtvrté. Vaše hodiny ukazují právě půl druhé, dobře jste se najedli a napili... a
uléháte na otoman, tísníte se a nemůžete se vejít a Venda kroutí knoflíkem transistoru, aby chytil nedělní pohádku.
Tady bylo minulé dny velice pěkné počasí. Teplota nepřesáhla 34°C, přáli jsme si, aby to vydrželo.
Minulý pátek jsme byli s autobusem u Rudého moře. Myslel jsem si, že jsem už dost opálený a že mě
slunce nemůže uškodit (a zatím, protože jsem už delší dobu nebyl na podobném zájezdě, jsem trochu
vybledl. Připálil jsem si trochu záda a ramena a zlí jazykové tvrdí, že se mně bude určitě loupat nos.
V noci na dnešek jsem už spal docela dobře. Však, když jsme v pátek hráli na tom rozpáleném písku
fotbal, nemohli jsme to vůbec vydržet (jako když stojíte na plotně) a brzy jsme utekli. A včera jsme měli
volnou sobotu, tu jsme strávili doma a „rekreovali“ jsme se po rekreaci. Ven nás to vůbec netáhlo, není
divu, když teplota vystoupila opět na 41°C.
Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou na 1. čtvrtletí 2007
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
rok
2007

jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

1.1.

MUDr. Kateřina Kašková

Kvasiny 202

494 596 174

6.1.

MUDr.Dagmar Kašparová

Voříškova 169, Vamberk

494 541 663

7.1.
13.1.
14.1.
20.1.
21.1.

MUDr.Helena Kašparová
MUDr. Bořivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová

Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
R.Drejsla 619, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389 RK
K.Michla 942,Dobruška

494 501 711
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775

27.1.

MUDr. Ivona Plšková

Svatohavelská 266, Rychnov n.Kn.

494 534 841

28.1.

MUDr. Jaroslava Pokorná

Potštejn 317

494 546 544

3.2.

MUDr. Věra Pokorná

J. Pitry 448, Opočno

494 667 628

4.2.
10.2.
11.2.

MUDr. Marta Přibylová
MUDr. Eva Ptačovská
MUDr. Zdenka Seidlová

Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n. O.
Skuhrov nad Bělou 17

494 322 706
494 321 740
494 598 205

17.2.
18.2.
24.2.
25.2.
3.3.
4.3.
10.3.
11.3.
17.3.
18.3.

MUDr. Zdeňka Skřičková
MUDr. Věra Stejskalová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Jiřina Štěpánová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ludislava Štastná
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Libuše Tomanová

Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Zdrav.středisko, Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Zdrav.středisko Rokytnice v O.h.
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 692
494 515 693
494 595 292
494 515 697
494 542 102

24.3.
25.3.

MUDr. Věra Tůmová
MUDr. Hana Vavřičková

J.Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 667 154
494 371 782

31.3.

MUDr. Renata Veselská

Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.

494 371 781

1.4.

MUDr. Marie Vyčítalová

Dr. Lützova 244, Vamberk

494 541 757
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