Vážení spoluobčané,
minulá zima k nám byla velmi shovívavá a přesto se určitě těšíme na to překrásné jarní sluníčko.
Zvláště děti vítají pěkné počasí, kdy se mohou bez obav pohybovat na zdravém jarním vzduchu. Přijdou
vhod koloběžky, kola i některé jiné moderní dětské pohyblivé prostředky. Za chvíli se začnou zelenat
stromy, tráva a ožije práce na polích a zahrádkách. Skleníky a pařeniště jsou již osázené a mnozí již
ochutnávají první jarní vitamíny vlastní produkce.
Jsou před námi také Velikonoce. Každý je prožívá na základě svého poznání a zkušenost,í ale vždy
ty byly a budou svátky obnovy zrození. Vždy jsou spjaty s Velikonočním pondělím, kdy chlapci mají pomlázku a vracejí děvčatům, to co jsi vypůjčili před 14 dny.
Přeji Všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a hezké jarní počasí.
Starosta

  
Program bohoslužeb o Velikonocích ve farnostech Dobruška, Opočno, Bílý Újezd a Dobré

Dobruška
Opočno
Bílý Újezd
Dobré

Zelený
čtvrtek
18.00
18.00
18.00
16.00

Velký
pátek
18.00
18.00
18.00
16.00

Bílá sobota
20.00
20.00
20.00
17.30

Velikonoční
neděle
8.30, 18.00
9.00
8.00
9.45

Velikonoční
pondělí
8.30, 18.00
9.00
8.00
9.45

  

SDH v Podbřezí – Skalce pořádá

KDY:
KDE:
OD:
Hudba:
Vstupné:

v neděli 8. 4. 2007
v místním hostinci „Skalka“
20 hod.
Marek Nágl
50 Kč

Každý muž dostane při vstupu zdarma „binovačku“.
Pro ženy je připraveno půlnoční překvapení !!!
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Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2007
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
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.
Ze schůze ZO dne 19 . 9. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Připravit článek o možné variantě přehrady, která začala být plánována v roce 1926 nad splavem u
židovského hřbitova a při volbách do zastupitelstva obce Podbřezí, pokud to bude vůbec aktuální,
uspořádat na toto téma referendum – úkol trvá.
Ze schůze ZO dne 31. 10. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Po tří měsíčním provozu vyhodnotit navrženou úpravu ranní trasy autobusu ČSAD Dobré - Podbřezí a
zpět – úkol ukončen.
- Získat další informace o prodloužení splatnosti půjček z fondu FRB Obce Podbřezí – podle sdělení
krajského úřadu se nebudou do budoucna již takovouto formou finanční prostředky poskytovat – úkol
ukončen.
Ze schůze ZO dne 6. 12. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Sledovat vyhlašování jednotlivých dotačních titulů a dle potřeby spolufinancování připravených akcí
podávat žádosti na získání finančních prostředků – úkol trvá.
- Zjistit stav poškození komunikace III. třídy ve směru na Dobré vlivem podvrtu u Šimkových a dle potřeby zajistit opravu - úkol trvá.
2. Informace starosty
- 28. 12. 2006 starosta vystoupil na zasedání zastupitelstva města Dobrušky a žádal o lepší spolupráci
mezi městem s rozšířenou působností a přiřazenými obcemi.
- Vyřešení evidence v Katastru nemovitostí v Rychnově nad Kn. v k. ú.Podbřezí a k. ú. Lhota u Dobrušky. Katastrální území Podbřezí má dvě části a to Podbřezí a Chábory, katastrální území Lhota u
Dobrušky jedinou část a tou je Lhota Netřeba.
- Nutno odbahnit rybník na návsi-pokusit se o zařazení jako chovný rybník, pak je možné získat dotace.
- Pokračují přípravné práce na Mělčanské nádrži, přehrada nad židovský hřbitovem v Podbřezí zatím
není aktuální.
- Pokračování využití komplexu zelené plochy, vodního kola a hezké polohy na návsi - zpracování studie ing. Jiránkem, Zahrady Nové Město nad Metují.
- Bude zpracována studie o nákladnosti svedení odpadních vod ze stávající kanalizace z „hadího konce“ a od Veverkových směrem do Zlatého potoka.
- Je vydáno stavební povolení na opravu budovy Obecního úřadu v Podbřezí, je hotová projekční dokumentace na bytovou jednotku v hostinci Skalka, dokončuje se projektová dokumentace na víceúčelové sportoviště za školou v Podbřezí. V roce 2006 byla zpracována projekční dokumentace na opravu
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rybníčku ve Lhotě.
- Po větrném počasí uvažovat o skácení smrku u sochy P. Marie a výsadbě nižší chvojky.
- Objednány 2 nerezové rozvaděče na veřejné osvětlení a to do Lhoty a na Škutinu.
- Dle revizní zprávy byla provedena montáž 10 ks nových svítidel.
- Bude provedena montáž sloupu a svítidla za hostincem a vyřešen odvod vody z komunikace u sochy sv. Antonína.
- Na budovu ZŠ bude osazen nový smaltovaný státní znak.
- Činnost MAS POHODA venkova v katastru obce Podbřezí, materiály jsou k dispozici na Obecním úřadu v Podbřezí, jinak také na www.pohodavenkova.cz
- 29 . 2. 2007 jednáno s panem Babkou z ČEZu o novém vedení NN na Netřebě a ve Lhotě. Realizace
opravy přislíbena na roky 2008 a 2009.
- 1. – 2. 3. 2007 starosta absolvoval školení hodnotitelské komise Vesnice roku 2007 v obci Modrá u
Velehradu.
- Naše obec získala 20. místo v soutěži Čistá obec, čistý kraj v Královéhradeckém kraji a to ze 298 zúčastněných obcí do 5 000 obyvatel.
- Zpráva policie ČR na územ. obvodu Dobruška za rok 2006, materiál k nahlédnutí na obecním úřadě.
- Upozornění pro rodiče – padělání peněz dětmi, leták k dispozici na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Podbřezí za rok 2006 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Podbřezí za rok 2006.
2. Měsíční odměny zastupitelů a pracovníků od 1. 3. 2007: místostarosta – 3 510,- Kč, zastupitelé –
700,- Kč, předsedové finančního a kontrolního výboru – 380,- Kč, kronikář 395,- Kč, předseda kulturní komise – 395,- Kč, členové kulturní komise – 325,- Kč.Výpomoc při zajišťování obědů pro žáky
ZŠ – 375,- Kč, knihovnice – dle skutečně odpracovaných hodin.
3. Úhradu neinvestičních nákladů za žáka, který navštěvuje ZŠ v Městysu Nový Hrádek ve výši 4 000,Kč na rok 2007.
4. Příspěvek do výše 5 000,- Kč na autobus pro Sdružení žen v Podbřezí na divadelní představení do
Prahy.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2007.
6. Zprávu o hospodaření DSO Region Orlické hory za rok 2006 s celkovými příjmy ve výši 4 301,38 tis.
Kč a celkovými výdaji ve výši 3 512,61 tis. Kč.
7. Návrh rozpočtu DSO Region Orlické hory na rok 2007 s celkovými příjmy 272,77 tis. Kč a celkovými
výdaji 2 244,31 tis. Kč a rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009 s předpokládanými příjmy a výdaji
ve výši 350,- tis. Kč a roce 2010 s předpokládanými příjmy a výdaji ve výši 400,- tis. Kč.
8. Výši ročního příspěvku do DSO Region Orlické hory počínaje rokem 2007 do výše 35,- Kč na obyvatele a výši jednorázového příspěvku do eurofondu DSO Region Orlické hory do výše 160,- Kč na obyvatele obce Podbřezí.
9. Rozdělení akce „Stavební úpravy čp. 16 Podbřezí“ na 2. etapy a změnu výše finančních prostředků
na I. etapu ve výši 625 000,- Kč při spoluúčasti obce ve výši 125 000,- Kč, 500 000,- Kč je žádáno na
MMR Praha z POV. Na II. etapu jsou potřebné celkové finanční prostředky ve výši 974 973,- Kč se
spoluúčastí obce ve výši 487 487,- Kč, 487 486,- Kč je požadovaná dotace z POV Královéhradeckého kraje.
10.Grantový program podaný přes DSO Region Orlické hory na podporu cyklodopravy v návaznosti na
koncepci cyklodopravy v Královéhradeckém kraji spolu s obcí Val na rok 2007. Žádaná dotace pro
každou obec je ve výši 167 500,- Kč při spoluúčasti obce ve výši 57 500,- Kč. Podaná žádost je
v souladu se strategickým rozvojem obce Podbřezí.
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11. Koupi pozemků od Jany Bajerové a to 1/3 parcely dle KN parc. č. 14, vodní plocha o výměře 153
m2 a 1/3 parcely dle KN par. č. 1214, ostatní plocha o výměře 180 m2, v k.ú. Lhota u Dobrušky.
12. Prodej pozemku parc. č. 28/701, orná půda o výměře 2136 m2 Bytovému družstvu Podbřezí 21.
13. Petici proti diskriminaci venkova, kterou inicioval Spolek pro obnovu venkova ČR.
14. Pozemkové úpravy předložené pozemkovým úřadem v Rychnově nad Kněžnou.
15. Finanční částku ve výši 35 000,- Kč na zastupování obce Advokátní kanceláří Tuzar z Rychnova
nad Kněžnou ve věci vymáhání záručních oprav 3 bytových domů.
16. Finanční prostředky ve výši 160 000,- Kč na opravu komunikace ke Studánce a výměnu zábradlí
nad svahem přímo v osadě Studánka.
17. Žádost o dotaci z FRB Praha na výstavbu bytové jednotky nad lokálem hostince Skalka Podbřezí až
do výše 550 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Podbřezí neschvaluje:
1. Příspěvek pro stavebníka Jiřího Šubrta, bytem Dobré 142 na výstavbu ČOV u novostavby rodinného
domku na parcele č. 1201 v k.ú. Lhota u Dobrušky.
2. Navýšení nájemného nájemníkům 3 bytových domů.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá:
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
1. Zabezpečit povrchové úpravy po výkopech vodovodních kanálů, hlavně na loukách a sadech.
2. Zaslat na Povodí Labe písemnou žádost o narovnání koryta řeky pod mostem v Podbřezí.
3. Požádat pozemkový úřad v RK o provedení změn katastrálního území.

Jak se dařilo
Obecní úřad Podbřezí pořádal na druhý vánoční svátek již X. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu v místním hostinci „Skalka“. Letos se „srandamače“ zúčastnilo 16 zástupců různých věkových kategorií. (Cvejn Josef, Cvejn Josef ml., Cvejn Tomáš, Cvejn Petr, Dostál Milan, Doležal Miroslav,
Fogl Jan, Franc Jan, Hejzlar Václav, Jarkovský Miroslav st., Paštika Karel ml., Pop Lukáš, Pop Ondřej,
Pop Vojtěch, Praus Zdeněk, Ungrád Jiří).
Při hře každého s každým nezůstalo jedno triko suché. Nakonec nejlepší umístění a nejvíc vyhraných zápasů získal Jan Franc, Lukáš Pop a Josef Cvejn st. Všichni ale nakonec byli odměněni malou
pozorností.
Turistický výšlap na závěr sezony – rozloučení s turistickým rokem 2006.
Ukončením turistické sezony za rok 2006 byl výšlap konaný den 30.12.2006. V devět hodin ráno za
mrazivého a větrného počasí a špatné viditelnosti se vydalo 24 příznivců turistiky z Podbřezí směr Ostrov. Z Ostrova pak na Trnov, přes les v Podchlumí a pod Chlumem po odbočce k Semechnickému rybníku. Pod zásobárnou pitné vody pro naši oblast na Chlumu jsme posvačili a přitom vyhlíželi do okolí
(už se vyčasilo a bylo vidět daleko). Dále jsme pokračovali přes obec Mělčany směr Chábory. U Studánky při malém občerstvení jsme zhodnotili uplynulý rok a diskutovali nad plány individuálních i společných výšlapů pro příští sezonu. Rozešli jsme se jednotlivě do svých domovů s přáním hodně štěstí a
zdraví v novém roce 2007 (ať vám to všem šlape).
K činnosti KST se v roce můžeme pochlubit 37 výšlapy menších skupin. V některý případech se
jednalo i o vyjížďky na kole.
Kdo miluje toulky přírodou a má zájem o naše pravidelné nedělní turistické vycházky – je vítán i
s vlastními nápady na malé trasy.
Za turisty Kletečková a Umlaufová
V sobotu dne 13. ledna 2007 uspořádaly podbřezské ženy „babský bál“ s hudbou „Strejci“. Velká
návštěvnost plesu, taneční vystoupení děvčat z Rychnova v duchu country, bohatá tombola, dobrá ka-
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pela a půlnoční překvapení v podobě spartakiádního vystoupení místních nadšenců umocnilo průběh
celé zábavy tak, že ještě při závěrečné písničce byl sál stále plný. Nikomu se prostě z tak dobré zábavy
nechtělo domů. Více vypovídají fotografie z akce, které jsou umístěné na našich webových stránkách
http://www.podbrezi.cz.
Svaz dobrovolných hasičů v Podbřezí uspořádal svůj hasičský bál v sobotu 10. 2. 2007 již tradičně
s dobrou tombolou i hudbou.
V neděli 25. února 2007 pozval náš klub SK Skalka hokejisty SKN (neslyšící) Hradec Králové na
zimní stadión do Opočna. Utkání hrané v přátelském duchu skončilo naší výhrou 12 : 8 (5:4, 2:2, 5:2).
Zajímavostí bylo, že po faulu se nevylučovalo, ale rozhodčí nařídil trestné střílení. Po závěrečném
hvizdu si samostatné nájezdy vyzkoušeli všichni hráči z obou týmů. V této disciplíně se dařilo více hostům. Za zmínku stojí, že branku Skalky hájil Hanuš Pavel ml. a do útoku byl nominován Hušek Jiří st.
Poděkování patří také všem fanouškům, kteří nás podporují celou sezónu.
Za SK Skalka M. Novotný
Sdružení žen uspořádalo 4. 3. 2007 v místním hostinci dětský karneval. Pro děti byla připravena
spousta soutěží, bohatá tombola a o přestávce předvedla děvčata (Bára Volfová a Lucka Mervartová)
ukázku z aerobiku. Každý si mohl zakoupit koláče, které upekly ženy v jídelně základní školy. Po ukončení si každé dítě odneslo diplom za účast na karnevalu, balíček dobrot a něco pěkného z tomboly.
Všem, kteří se na přípravě této akce podíleli jak pracovně tak finančně, patří dík.
Za Ženy Jana Volfová
V pátek 23. 3. 2007 uspořádaly ženy výroční schůzi, při které zhodnotily uplynulý rok 2006 za účasti
starosty obce a hasičů. Pozvání přijali také pan Plištil se svou paní ze Škutiny. Při shlédnutí fotografií ze
zájezdu na Zakarpatskou Rus nám přiblížili nelehký život obyvatel a nedotčenou panenskou přírodu
hlavně místních hor.

Z obecního úřadu

Loni jsme vás informovali, že byla zpracována p. Petrem pro potřeby obecního úřadu a jejich obyvatel Kniha obyvatel domů obce Podbřezí do roku 2005. Tato kniha obsahuje neúřední údaje o obyvatelích jednotlivých domů v obci do r. 2005 a tím umožňuje vysledování původních rodů za poslední dvě
století.
K doplnění zpracování historie naší obce je připravována Kniha domů obce Podbřezí, kde bude stručný popis stavebních přeměn každého čp. a jeho současná fotografie a dle možností i fotokopie jeho
dávné podoby. Fotografování domů již začalo díky mírné zimě. Tímto vyzýváme obyvatele k poskytnutí
staré fotografie jejich domu k okopírování nebo oskenování při návštěvě obecního úřadu.

Připravované akce
8. dubna 2007 – pomlázková zábava, hudba Nágl, půlnoční překvapení
30. dubna 2007 – pálení čarodějnic na hřišti v Podbřezí a ve Lhotě Netřebě.
6. května 2007 - KST Skalka pořádá májový turistický výšlap do okolí Nového Města nad Metují. Trasa: Peklo, Lipí, Bražec, Ostrovy a zpět Nové Město n.M. Sraz na návsi, v 9 hod. odjezd vlastními auty.
13. května 2007 – oslava dne matek v místním hostinci „Skalka“.
Začátkem června – dětský den.
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Komunální odpad a nebezpečné odpady !!!
Upozorňujeme, že v týdnu od 10. do 15. dubna 2007 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 14. dubna 2007 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 13. dubna 2007 bude u Obecního úřadu v Podbřezí přistaven kontejner na železný
šrot a zůstane zde do neděle 15. dubna 2007 (v pondělí ráno bude odvezen). Žádáme občany, aby
využili této příležitosti a během víkendu si tak uklidili okolo svých domků.

Papírový odpad
Protože mezi kontejnery nemáme kontejner na papírový odpad, je možné se zbavit tohoto odpadu
ve prospěch dětí naší základní školy. Svázané balíky nebo pytle je možné po dohodě s paní Hanou
Cvejnovou odložit k bočnímu vchodu u školy nebo za školou u vrátek do sklepa. Výtěžek bude využit na
pomůcky pro děti.

Nově sběr nápojových kartonů
V usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.3.2007 jste se mohli dočíst, že naše obec
v soutěži Čistá obec, čisté město za rok 2006 skončila na úspěšném 20. místě z 298 obcí do 5000 obyvatel. Toto umístění je pro nás dobrou vizitkou, že se snažíme třídit odpady a tím získávat zase zpět
peníze do obce. Aby tomu bylo nadále a třeba i lépe, prosíme občany, aby obaly od nápojových kartonů
(od mléka, džusů apod.) neházeli do komunálního odpadu, ale buď do modrých pytlů, které je možno
vyzvednout na obecním úřadu nebo přímo do ohrádky s pet lahvemi. Při lisování plastů se pak tyto vytřídí. Není i na závadu, pokud krabice od mléka jsou vypláchnuté, protože v teplém období pak zapáchají a lákají hmyz. Doufáme, že pochopíte naši snahu o další možnost získání prostředků na likvidaci
odpadů. Děkujeme.

Připomínáme, že splatnost odpadů za 1. pol. 2007 je 31. 5. 2007
Úřední hodiny na obecním úřadu:

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

Upozornění pro majitele pejsků!
Poplatek za ně je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
duben
květen
červen

60 let
65 let
75 let
75 let
75let
80 let
65 let
70 let
83 let
84 let

MAREK Pavel, Chábory 22
VOLFOVÁ Lidmila, Podbřezí 12
HYNEK Karel, JUDr., Podbřezí 39
NETÍKOVÁ,Ludmila, Lhota Netřeba 4
RADOCHOVÁ Jarmila, Lhota Netřeba 22
PAVLOVÁ Žofie, Lhota Netřeba 91
NETÍK Josef, Lhota Netřeba 24
NOVÁK Josef, Podbřezí 60
EHL Josef, Podbřezí 44
ČUDOVÁ Jana, Chábory 22

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za první čtvrtletí roku 2006:
se přihlásili:

se narodili:
zemřeli:

HANUŠOVÁ Eva, Podbřezí 54
HANUŠOVÁ Petra, Podbřezí 54
ZOUNAROVÁ Marcela, Lhota Netřeba 46
NESVAČIL Mojmír, Podbřezí 26
DUDYCHOVÁ Blanka, Podbřezí 38
TOMÁŠ Matěj, Chábory Studánka 18
DUSÍLEK Michal, Podbřezí 97
OBST Josef, Lhota Netřeba 21
Čest jeho památce


15. 1. 2007
18. 1. 2007
21. 3. 2007

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

Nemějte studnu načerno
Každá studna potřebuje stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Pokud si nejste jisti, že je
vaše studna legální, zeptejte se na vodoprávním úřadě, který vám dokumenty vyhledá v archivu nebo
ve své evidenci. Mohou nastat dvě situace: Existuje stavební povolení, ale chybí souhlas k odběru podzemních vod.
* Musím si zažádat vodoprávní úřad o povolení a doložit veškteré doklady. Někdy může úřad
upustit od vyjádření hydrogeologa.
Neexistuje žádná dokumentace.
* Studna vznikla před rokem 1955: stačí mi opatřit si důkaz, například nějakou listinu nebo svědectví. Nemusím to však nyní dokládat na vodoprávním úřadě, stačí to pouze v případě, že mě k
tomu vyzve. Studna se považuje za povolenou.
* Studna vznikla po roce 1955:
1. Byla zbudována legálně, ale dokumenty se nedochovaly – pokud vodoprávní úřad neprokáže opak,
bude po mně chtít dokumentaci doplnit. Opatřím si hydrogeologický posudek a zjednodušenou dokumentaci, takzvaný pasport stavby, pak zažádám o povolení k odběru podzemní vody a o stavební povolení.
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2. Byla zbudována nelegálně a já to přiznám vodoprávnímu úřadu – ten musí zahájit řízení o odstranění
studny a hrozí mi pokuta až 50 tisíc korun. Pokud studna vyhovuje podmínkám povolení a doložím potřebné doklady, úřad mi pokutu pravděpodobně odpustí a studnu dodatečně povolí.
3. Byla zbudována nelegálně a já to nepřiznám – platí stejný postup jako u bodu 1. Pokud však úřad nelegální stavbu prokáže, například získá svědectví souseda, hrozí mi pokuta až 50 tisíc korun nebo i odstranění studny.
Je vaše studna legální? To vám řeknou na pověřeném obecním úřadě.

Studny - na vodu je třeba povolení
Bojíte se, že vám přestane platit povolení k odběru vody z vaší studny? Není třeba, pokud vodu používáte jen pro domácnost. Pokud ji potřebujete i k podnikání, musíte si do 1. července nechat povolení
prodloužit.
Spousta majitelů domů a chalup teď řeší problém, jestli si mají zažádat o povolení na čerpání vody
ze studny, nebo si ho nechat prodloužit. Ti, kdo používají vodu jen pro domácnost či na zalévání zahrady a mají povolení v pořádku, se nemusí o nic starat. Povinnost zažádat o prodloužení povolení mají jen
ti, kdo vodu ze studny používají k podnikání, pokud povolení nezískali po 1. lednu 2002.
Koho se prodloužení netýká
V roce 2004 vyšla novela vodního zákona z roku 2001, která stanovila konec všech povolení s výjimkou čerpání pro potřeby domácností na začátek roku 2008. Majitelé domácích studní přesto v poslední
době zavalili úřady dotazy, zda se jich změna týká. Nemají se však čeho bát.
Na majitele studní u rodinných domů, kteří je užívají pouze pro svou domácnost, se tedy aktuální povinnost žádat o prodloužení povolení nevztahuje. V povolení však musí být přímo uvedeno, že studna
slouží pouze pro domácnost.
Koho se prodloužení týká
Nutnost prodloužit si povolení se týká pouze podnikatelů. „Podle našich odhadů může platnost povolení k odběru vody zaniknout k 1. lednu 2008 asi 50 tisícům osob,“ říká Hugo Roldán z ministerstva zemědělství.
Ale o změnu povolení musí žádat například i drobní živnostníci, kteří mají svou firmu ve vlastním rodinném domě a vodu čerpají ze studny, nebo majitelé chat, kteří je čas od času pronajímají. Výjimkou
jsou povolení, která nabyla právní moci po 1. lednu 2002, ta se již řídila změněnými pravidly.
Kdo musí mít povolení
Platí jednoduché pravidlo, že používání každé studny musí být povoleno. Není to žádná novinka,
tato povinnost platí už od 1. ledna 1955. Všechny studny vybudované před tímto datem se ze zákona
automaticky považují za povolené, protože do té doby se záznamy nevedly a jejich zpětné provedení by
bylo téměř nemožné.
Kdo však budoval studnu po 1. lednu 1955, třeba i s platným stavebním povolením, ale nezajistil si
povolení k nakládání s vodou, čerpáním vody v jakkoliv malém množství, dopouští se přestupku a hrozí
mu pokuta. Výjimkou jsou studny, které majitel vůbec nepoužívá; ty povolení nepotřebují. „Výše sankce
u fyzických osob může v případě nedovolených odběrů činit až 50 tisíc korun,“ říká Michala Kuchařová z
Odboru dopravy a ochrany životního prostředí městské části Praha 5. U podnikatelů to může být dokonce milion korun.
Pokud se to týká i vás, měli byste si o povolení zpětně zažádat. Čeká vás nepříjemná úřední procedura, dokonce hrozí i pokuta. Když splníte všechny požadavky a podmínky, tak vám však úřad vše
pravděpodobně promine a studnu povolí. „Sankce nejsou v případě těchto žadatelů na místě,“ uvedla
tisková mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová.
Kde hledat doklady
Co však dělat, když nevíte, jestli povolení máte ani kde je hledat? „Můžete se obrátit na příslušný
vodoprávní úřad, který povolení vyhledá v archivu či v jím vedené evidenci,“ říká Michala Kuchařová.
Zda byla studna vybudována před rokem 1955, nemusíte nyní úřadům prokazovat. Doklad o jejím stáří
budete potřebovat pouze pro případ kontroly z vodoprávního úřadu nebo při prodeji nemovitosti. „Stáří
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lze doložit nějakou listinou, například mapou se zakreslenou studnou, kupní či darovací smlouvou a podobně, svědeckou výpovědí nebo čestným prohlášením,“ vyjmenovává Michala Kuchařová. Je možné
nechat si k určení stáří studny zpracovat znalecký posudek.
Pokud si budete kupovat starší dům, na jehož pozemku je i studna, dbejte na to, aby byla povolená.
Jestliže povolení mít nebude, ale získáte důkaz, že byla zřízena před rokem 1955, pak je vše v pořádku.
Výhodná povinnost
Ale povolení mají i svou světlou stránku – možnost dovolání v případech, kdy o vodu ve studni přijdete cizím zaviněním. Pokud budete mít studnu řádně povolenou a někdo v okolí vám takzvaně „strhne“ pramen, máte nárok na náhradní zdroj vody nebo na jednorázovou kompenzaci. „Současně s podáním žádosti o odběr vody máte navíc možnost požádat o stanovení ochranného pásma. Sousedi v daném okruhu si pak nebudou smět zřídit například autoopravnu, kde je velká spotřeba vody, nebo intenzivně hnojit pole, což by mohlo vaši studnu znečistit,“ říká hydrogeolog Jindřich Valíček ze společnosti
Artezis.
Co musíte vědět
Prodloužení povolení k používání studny potřebují:
Podnikatelé i drobní živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro podnikání, a jejich povolení nabylo
platnosti před 1. lednem 2002. Zažádat musí do 1. července 2007.
Prodloužení nepotřebují:
* Majitelé domů, chat a chalup, kteří vodu ze studny využívají pouze k zásobování domácnosti (včetně
zalévání zahrady či napouštění bazénu).
* Podnikatelé a živnostníci, jejichž povolení nabylo platnosti po 1. lednu 2002.
Povolení potřebují:
* Všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu. Povinnost mít povolení je již od roku 1955.
Povolení nepotřebují:
* Majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955, protože ty jsou povoleny automaticky.
* Majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají.
Sankce za porušení:
* Domácnostem, které studnu používají bez povolení, hrozí pokuta až 50 tisíc korun, podnikatelům až milion korun.
Autor: Filip Grygera

Postup Povolení k odběru vody
OBJEDNEJTE SI VODU Stavební povolení ke studnám nestačí, další povolení je třeba k odběru vody. Všichni majitelé studní, kteří chtějí čerpat vodu pro potřeby domácnosti, musí mít povolení k nakládání s vodami. Pokud jste v minulosti budovali studnu podle platných předpisů, určitě jste povolení dostali. Jestliže tento dokument nemůžete najít nebo jste ho nedostali ke kupované nemovitosti, zeptejte
se na vodoprávním úřadě, tedy pověřeném obecním úřadě (u nás v Dobrušce), který vám ho může vyhledat v archivu nebo ve své dokumentaci.
Pokud se ukáže, že povolení neexistuje, musíte o ně zažádat. Není přitom rozdíl, jestli máte studnu
u rodinného domu nebo u rekreační chaty či chalupy, jestli berete vodu pravidelně nebo občas a jestli
máte vodu pitnou či užitkovou.
Povolení k nakládání s vodami lze získat na takzvaném vodoprávním úřadě, což bývá nejčastěji odbor životního prostředí pověřeného obecního úřadu.
Povolení k nakládání s vodami
Na webových stránkách www.zanikpovolenic.cz je ke stažení mimo jiné i formulář žádosti o povolení,
uvedený jako „žádost o povolení k odběru podzemních vod“. Vyzvednout si ho můžete také na příslušném vodoprávním úřadě. Buďte připravení na to, že na nutné údaje a přiložené dokumenty mohou mít
různé vodoprávní úřady rozdílné nároky.
Ve formuláři je třeba vyplnit následující údaje:
1. Žadatel Zde napište své jméno, adresu bydliště, datum narození a telefon.
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2. Účel užití odebírané podzemní vody. Uveďte „zásobování rodinného domu pitnou vodou“, v případě
studny na chatě nebo chalupě „zásobování rekreačního objektu pitnou vodou“, případně jiný účel, ke
kterému chcete vodu užívat, třeba zásobování užitkovou vodou
3. Údaje o místu nakládání s vodami. Zde se uvádí název obce, kde je studna umístěná, název katastrálního území (u nás Podbřezí nebo Lhota u Dobrušky) parcelní číslo pozemku, které zjistíte v katastru
nemovitostí, a typ odběrného objektu. Pokud budujete kopanou studnu, typem odběrného objektu bude
„studna“, u vrtané studny to bude „vrt“. Méně častými typy odběrných objektů může být například „pramenní jímka“, tedy jímka vybudovaná u nadzemního pramene, nebo „zářez“, což je svod povrchové vody vyhloubený například ve svahu nad vaším domem, doplněný o jímku.
4. Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat. Tyto hodnoty vám doporučí hydrogeolog, vodoprávní úřad je pak potvrdí nebo upraví. O vyplnění těchto údajů se tedy dopředu informujte na
vodoprávním úřadě. Uvádí se zde počet měsíců, kdy se bude voda odebírat, průměrná a maximální
hodnota čerpání v litrech za vteřinu, stejně jako maximální odběr vody za měsíc a maximální roční odběr v metrech krychlových.
5. Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno. Tuto dobu určí vodoprávní úřad. V každém jednotlivém případě může být rozdílná, závisí na podmínkách v dané oblasti. „Je to velmi individuální, může být
například pět nebo i 50 let,“ říká hydrogeolog Jindřich Valíček.
6. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známy. To jsou přímí sousedé,
kteří mají na svém pozemku studnu. Pokud neznáte jejich adresy či jejich jména, můžete je zjistit z katastrální mapy, která je k nahlédnutí na katastrálním úřadě. O vyplnění se nejprve poraďte s vodoprávním úřadem. Některé úřady vyplnění těchto údajů nevyžadují a zjišťují si je samy. „Účastníci mohou v
průběhu řízení podávat připomínky, které mohou ovlivnit vydání povolení. Mohou také proti rozhodnutí
podat odvolání,“ popisuje Michala Kuchařová z Odboru dopravy a ochrany životního prostředí městské
části Praha 5.
Přílohy k žádosti
Aby byla žádost o povolení platná, je třeba přiložit k ní několik dokumentů: Mapový podklad. Měl by
být v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000 nebo 1:10 000) se schematickým zákresem místa, kde má
být umístěna vaše studna. Pro to můžete použít jakoukoliv aktuální a čitelnou mapu daného místa, do
níž zakroužkujete místo vaší studny.
Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká. Včetně zakreslení vaší studny – tu získáte na
katastrálním úřadě.
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Jde o posudek hydrogeologa. „Ten ve svém vyjádření
zhodnotí mimo jiné původ vody, možnosti a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod,“ vypočítává Michala Kuchařová. Tento posudek může úřad ve výjimečných případech prominout, Jindřich Valíček však doporučuje si ho raději obstarat: „Když si bude stěžovat soused, že se mu ztratila voda, bez
posudku může vina ležet na vás. Hydrogeolog také většinou doporučí dobrého vrtaře, který nepokazí
vrt. Může být o něco dražší, ale máte větší jistotu, že studna nevydrží třeba jen 10 let.“ Kopie stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí Pokud ho v minulosti vydal jiný vodoprávní úřad než ten, u kterého nyní podáváte žádost o povolení. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžaduje zvláštní zákon – ve velké většině případů nemusíte dokládat nic. Pouze například v případě, kdy se studna nachází v ochranném pásmu chráněné oblasti, budete dokládat stanovisko orgánu ochrany životního prostředí. Plná moc žadatele pro jeho zástupce Je nutná pouze v případě, že žádost je podána v zastoupení.
Stavební povolení
V případě budování nové studny budete kromě povolení k nakládání s vodami potřebovat také stavební povolení. Vydává ho stavební úřad, který často najdete pod stejnou střechou jako úřad vodoprávní. Někdy obě činnosti v záležitosti studní vykonává dokonce stejný úředník.
Formulář obdržíte na stavebním či vodoprávním úřadě, vyplňované údaje jsou podobné jako u žádosti k odběru vody. Chybějí údaje o množství čerpané vody, navíc je třeba uvést předpokládaný termín
dokončení stavby, seznam pozemků, s nimiž se počítá pro výstavbu, přehled sousedních pozemků,
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zpracovatele projektové dokumentace a zhotovitele stavby. K žádosti se přikládá územní rozhodnutí,
doklady o vlastnictví pozemku, zjednodušená projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních,
případně povolení k nakládání s vodami či jiné vyjádření vodoprávního úřadu nebo plná moc. Většina
úřadů vyžaduje také posudek hydrogeologa.
Můžete se setkat i s tím, že po vás úřad bude požadovat oznámení o posouzení vlivů na životní prostředí. Přestože by to úřady měly chtít vždy, dbají na to hlavně v Plzeňském kraji, v menší míře v kraji
Moravskoslezském či Karlovarském. „Oznámení může vypracovat každý, dobrým zdrojem informací je
hydrogeologický posudek,“ říká tisková mluvčí ministerstva zemědělství Jana Filípková. Abyste mohli
studnu užívat, potřebujete získat také kolaudační rozhodnutí. U studní pro pitnou vodu je k tomu nutný
také laboratorní rozbor vody.
Povolení k nakládání s vodami lze získat na pověřeném obecním úřadě
Kolik zaplatíte
* povolení k odběru podzemní vody zdarma
* stavební povolení 300 Kč
* hydrogeologický posudek 3000–5000 Kč
* projekt 3000–4000 Kč
* hydrogeologický posudek a projekt v jednom (nabízejí pouze některé firmy) kolem 5000 Kč
* laboratorní rozbor vody kolem 8500 Kč
SLOVNÍČEK
Vodoprávní úřad – úřad, který mimo jiné povoluje odběr povrchové i podpovrchové vody a vydává
souhlas ke stavbám studní. Spadá pod státní správu, ale jeho činnost vykonávají pověřené obecní úřady.
Pověřený obecní úřad – obecní úřad, který má pověření vykonávat některé činnosti státní správy.
Obecní úřad s rozšířenou působností – obecní úřad, který vykonává určité činnosti za menší obce
náležející do jeho územního obvodu.
Septik – zařízení sloužící k předčištění odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny buď
přímo do vodního toku, nebo průsakem do podloží.
Žumpa – bezodtoková jímka, stavba sloužící pouze ke shromažďování odpadních vod, nikoliv k jejich
čištění, a odpad z ní se vyváží do čistírny odpadních vod.
Kde hledat informace
www.zanikpovoleni.cz – informační portál k povolování odběru a vypouštění vody včetně seznamu vodních úřadů, formuláře ke stažení
studny.info – stránky věnované problematice studní
portal.gov.cz – mimo jiné seznam stavebních úřadů
www.env.cz/www/geo-experti. nsf/category – seznam expertů na geologii
www.ckait.cz – Česká komora autorizovaných techniků a inženýrů (ČKAIT)
www.geolog.cz – odkazy na geology, vrtaře a akreditované laboratoře
Autor: Filip Grygera

Cesta a první okamžiky v daleké cizině

(4. část)
S laskavým svolením rodáka pana Antonína Hynka uvádíme jeho zápisy z pracovního pobytu v Egyptě.
Káhira, 3. 7. 1966
První červencová neděle. V těchto chvílích jsem měl mít už cestovní horečku a přemýšlet, co jsem
ještě zapomněl. Za čtyři hodiny letí totiž letadlo do Československa... A zatím sedím v klidu doma a
přemýšlím, co bych asi dobrého uvařil k obědu. Děvčata, ke kterým jsme chodili na oběd, propustila
fatmu (služebnou), a tak nám s Frantou nezbývá, než abychom „najeli“ na mládenecký (nebo už staromládenecký???) život...
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V pátek 24. 6. jsme podnikli zájezd autobusem do Hannovillu – to je hezká pláž asi 10 km na západ
od Alexandrie. Byl právě vztyčen černý prapor – zákaz koupání. Vlny byly totiž asi jeden a půl metru
vysoké, takže jsme nemohli dále než asi 30 m od břehu.
Věděl jsem, že „kombík“ připlul na lodi Titograd už ve čtvrtek a podle telefonického rozhovoru
s jedním kolegou, který pracuje v Alexandrii na konsulátě, a na celnici je skoro denně, jsem už také věděl, že byl hned vyložen a došel bez nejmenšího poškození. Nevracel jsem se tudíž domů z výletu a
zůstal jsem na noc u jednoho známého montéra v Alexandrii. Hned druhý den ráno jsme se vydali do
přístavu. Stála tam na břehu dvě auta. Pod vrstvou prachu, který se po cestě nachytal na vaselinu, jsem
skoro ani nerozeznal barvy. Jeden byl šedý a druhý modrozelený. Hlídači přinesli klíče a já jsem si prvně vlezl za volant SVÉHO AUTA. Na sedadle ležel seznam příslušenství a náhradních dílů, návod „k
obsluze“ a ve skřínce po pravé straně jsem skutečně našel přání k svátku a narozeninám. Žel, přišlo o
10 dnů později. V nádrži nebyl benzin – „vycucli“ ho při nakládání na loď (z bezpečnostních důvodů).
Museli jsme nechat auto odtáhnout koňmi zapřaženými do staromódního vozu. Byl by to hezký fotografický snímek.
A pak to začlo. Kdybych byl něco takového očekával předem, poznamenával bych si od začátku
všechny kanceláře na celnici a jména všech úředníků, se kterými jsme přišli do styku. A pak bych napsal článek pod názvem: Je možná ještě větší byrokracie na světě? Proclívač, který měl na starosti můj
případ, chodil od deseti do dvou hodin s velikánským modrým lejstrem a měl tam za den asi čtyřicet
různých doporučení, nedoporučení a podpisů. Scházely už jenom dva, když si úředníci vzpomněli, že
od r. 1963 existuje nařízení, podle kterého lze dovážet bez karnetu jen vozy, které byly již v užívání.
Chlapík dostal bakšiš a napsal, že se jedná o starší auto, místo skutečného stavu 125 km na tachometru udal 1.125 km. Bylo za deset minut dvě (pracuje se zde do 2 hodin), když jsme měli jít za posledním
z té „karavany“ úředníků. Ale Mister Hosny odešel předčasně domů, a tak nám nezbylo, než přijít druhý
den ráno.
Už první den jsem rozdal na bakšiších 7 liber, a tak jsem se zařekl, že mi ti byrokraté za to nestojí a
že už ode mne neuvidí ani piastr. A přišel Mr. Hosny a začal „šacovat“ auto, hučeli jsme do něho jako
do komína (můj známý montér zná arabsky velmi dobře), bylo hodně lidí kolem, a tak se neodvážil napsat totéž co jeho předchůdce. Vyplnil počet km červeně a navíc napsal ještě rok výroby 1966. Už před
ním jsme se pokoušeli přetočit tachometr, ale celní skladiště bylo přece jen dobře hlídáno. A co nyní.
Druhý vůz, který došel současně, byl určen pro kolegu, který je členem diplomatického sboru, a tak přišel náš proclívač s tím naivním nápadem, abych si nechal doplnit do pasu, že jsem diplomat (to jsou
úvahy!???) Pak na nás chtěli potvrzení velvyslanectví garantující, že vůz bude opět reexportován nejpozději do 1 roku a v případě, že ne, pak zaplatím plné clo. I to jsem byl ochoten podniknout, jen abychom to auto nějak konečně dostali ven. V přístavu právě kotvila česko-slovenská loď Bojnice, šli jsme
za kapitánem a požádali jsme ho, abychom si mohli takové potvrzení u něho napsat (čas nemilosrdně
utíkal a na náš konzulát je z přístavu daleko). Celním úředníkům pak zase nebylo po chuti, že potvrzení
bylo opatřeno českým razítkem a nechtěli věřit, že podpis je právoplatný, a tak nám ho nakonec stejně
neuznali. Pak přišli s tím návrhem, abychom si nechali bankou vystavit garanční dopis na 1.500 liber, to
je zhruba třínásobná hodnota vozu.
Resolutně jsem odmítl a po čtyřdenní odysseje jsem odjel do Káhiry, abych ve středu ráno zašel na
velvyslanectví informovat o celních potížích konsula a požádal ho, aby se mnou zašel na ministerstvo
zahraničních věcí. Přislíbil na sobotu. Když jsem se ho ptal později, začal mluvit neurčitě a snažil se
z téhleté šlamastiky vykroutit. A právě on to byl (a potom ještě jeden pracovník konsulátu v Alexandrii),
který tvrdil, že karnet, vzhledem k tomu, že se jedná o můj vlastní vůz, který potřebuji také k výkonu
svého zaměstnání, nepotřebuji. Dalo by se psát ještě mnoho. Nakonec jsem zvolil toto řešení: stejným
letadlem jako tento dopis letí do Prahy psaní kolegovi na Strojexportu, aby zašel na automotoklub (už
podruhé) a nechal vystavit karnet, který společně s poznávací značkou ZO-16-55 pošle tuto středu po
jiném kolegovi ze Strojexportu do Káhiry. A tak doufám, že už tento týden si auto konečně přivezu. Za
minutu odjíždí náš černý nubijský šofér na letiště, musím tedy končit, místo 3. přiletím 17. července do
Prahy...
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Káhira, 10. 7. 1966
Včera mi konečně přivezli karnet i s číslem. Jedeme pro auto do Alexandrie zítra odpoledne...
Ptáte se, zde mám řidičský průkaz. Už ano – stálo to pouhých 90 piastrů a 5 minut strachu – z toho,
jestli při jízdě do něčeho nevrazím a jestli udělám zkoušku z dopravních značek. Ale bylo to všechno
velmi – až nepředstavitelně – jednoduché. Ujel jsem asi 50 m dopředu a 20 m dozadu a pak přede
mnou malovali na papír různé dopravní značky, které jsem všechny zodpověděl bez chyby. Jeden můj
známý, který odjíždí za několik týdnů do ČSSR natrvalo, si potřeboval narychlo udělat také „řidičák“, šel
se mnou. Jezdit vůbec neumí – ani neví, jak sednout za volant, ale – riskli jsme to! Stačila jen moje jízda. Odjel jsem to za oba. Teď už mi chybí jen mezinárodní průkaz, který dostanu zítra...
Včera jsme byli se Šimůnkovými a jeho dcerou a vnučkou z Prahy, které tu jsou na prázdninách a na
dovolené, v bazaru Muski – to je nejznámější kupecká čtvrť – ryzí Afrika. Podařilo se nám koupit poměrně levně mnoho pěkných věcí. Je to stejně výhoda, když se cizinec domluví s prodavači v jejich jazyce. Tak se nám podařilo srazit ceny skoro na polovinu...
Káhira, ... 9. 1966
Tak zase opět „doma“! Prvně jsem letěl přes den. A počasí nebylo špatné. Bylo vidět pěkně dolů, ale
ne příliš do dálky, bylo hodně mraků. Nejkrásněji bylo vidět Řecko, Středozemní moře a hlavně Nilskou
deltu. Na letišti mně přišli naproti Franta s jedním také stejně starým kolegou. Ze začátku se mně zdálo,
že ta červnová vedra jakoby vůbec nepovolila. Je zde pořád ještě průměrně 34°C ve stínu. Kromě toho
je zvýšená vlhkost ve vzduchu, protože na horním Nilu je období dešťů, a tak hladina v Káhiře také
stoupla, ne však tolik jako v minulých letech. Asi 3-4 dny jsem stále „pil jako duha“. A byl jsem pořád tak
zpocený, že jsem se musel sprchovat alespoň dvakrát denně. Jinak už mi vůbec nic nevadilo. Dá se
říci, že jsem se tentokrát zaklimatizoval velmi rychle – za čtyři dny – t.j. rychleji, než když jsem přijel
domů na dovolenou. A za těch pár dní jsem si prohlédl znovu pyramidy v Gize a na Sakkáře i pohřebiště býků a potom Mrtvé město i dominantu města věž El Borg s otáčivou restaurací nahoře...
Auto jezdí víc než skvěle. V pátek jsme byli na Mamuře. Je tu hezké koupání. Bylo náhodou úplně
klidné moře, a tak jsme si vypluli několikrát hodně daleko od břehu – asi 200 metrů. Žralok mne nesežral, jsem ještě celý. V těchto místech totiž vůbec nejsou. Najeli jsme za ten den 540 km, a tak už mám
na tachometru jeden a půl tisíce kilometrů.
Ve čtvrtek vyšel můj článek v Lidové demokracii, ale zapomněli mi přivézt do Káhiry jeden výtisk...
Káhira, 25. 9. 1966
Minulý pátek jsme byli u Rudého moře. Protože jsem měl už 1500 km na tachometru, zvedl jsem
průměrnou rychlost na 90 km. Ale po dlouhém stíhání se nám – už na pobřeží moře – podařilo dojet náš
autobus, a aby viděli, že kombík jezdí skutečně dobře, předjížděl jsem je, ba co dím, mihnul jsem se
kolem nich stodvacítkou. Čím dál tím víc se líbí celé české kolonii – hlavně pro jeho barvu – kromě několika nových „embéček“ – po celé Káhiře není taková barva vůbec vidět. Mnozí říkají, že až se vrátí do
republiky, nekoupí si nic jiného než „kombíka“. Za takovouhle propagaci v daleké cizině mělo by vedení
podniku AZNP Kvasiny počítat pro mně s nějakou provisí?!
Brýle, které jsem si koupil v Praze, jsou skvělé; vydržel jsem v nich ve vodě celé 2 hodiny, poprvé
jsem viděl ne mrtvé jako dosud, ale úplně živé korály, chytal jsem do rukou kraby (však mne ještě dnes
bolí prst, jak mne skřípl klepety), vylovili jsme opět velikou zévu a zastřelili harpunou několik barevných
mořských ryb. Jedna byla opravdu zvláštní – měla parůžky nad očima. Za ty dva pátky u moře jsem už
zase tak čokoládově hnědý, že byste si mě pletli s černochem.
... Mezitím se mi podařilo odkoupit také od jednoho kolegy, který se vrací domů, jeden zánovní stan pro
čtyři osoby, gumovou nafukovací matraci a bandasku pro pitnou vodu...
Káhira, 9. 10. 1966
Předminulý pátek jsem pozval Šimůnkovi do Alexandrie. Koupali jsme se na pláži Hannoville, t.j. asi
15 km na západ od Alexu. Tady jsou největší vlny ze všech alexandrijských pláží; a přesto jsme se dostali přes ně až na volné moře a tam plavali hezkou dálku od břehu. Lidí na břehu ubývá, sezona u
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Středozemního moře totiž skončila. Ale voda je stále tak teplá jako na našich českých rybnících někdy
uprostřed léta. Myslím, že to do listopadu vydrží.
Včera jsme měli volnou sobotu (prvně od mého příjezdu po dovolené), tak jsme toho náležitě využili.
Podnikli jsme ještě s dalšími mladšími kolegy první dálkovou jízdu mým vozem, a sice do Marsa Matrúh... Je to přímou cestou 470 km. Najeli jsme celkem za ty dva půl dny 1050 km. A škodovka při devadesátce nebo stovce vrní spokojeně jako kotě. Viděli jsme prvně modromodré moře u Marsa Matrúh.
Barva auta jakoby byla jeho odrazem. Nelenili jsme a zajeli jsme si asi 28 km na západ na dosud skoro
neznámou, a tudíž úplně prázdnou pláž Agibu. Kam se na ni hrabe celé Marsa Matrúh. To se prostě
musí vidět!!! Jedině barevný film dokáže plně a natrvalo zachytit tu krásu. U Marsa Matrúh jsme viděli
bývalá anglická kasárna, kam se až dostali Němci z Libye (300 km!!!) a přepadli v noci vojáky uvnitř,
takže po nich zůstala jen smrt. Tak prý začala 2. světová válka v Africe (?) A na druhé straně jsme přepluli na půjčené bárce k Rommelovi. Tak se nazývá část kamenité a skalisté kosy vybíhající do moře,
kde nechal Rommel vybudovat podzemní tunel. A nedaleko odtud dosažitelná pouze plachetnicí nebo
oslem po písčité stezce je „Kleopatra“. Ona Kleopatra, o té které byla „řeč“ v našich novinách na začátku tohoto roku. A pak jsme se zastavili na zpáteční cestě v El Alameinu. Je to úchvatná, dojemná a
smutná podívaná na 4100 pomníků na anglickém hřbitově..
Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou za 2. čtvrtletí 2007
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
1.4.
7.4.
8.4.
9.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.
1.5.
5.5.
6.5.
8.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
23.6.
24.6.
30.6.

MUDr. Marie Vyčítalová
MUDr. Jiří Zdeňka
MUDr. František Bahník
MUDr. Růžena Benešová
MUDr. Jan Beránek
MUDr. Lucie Beránková
MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Jindřich Handl
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Eva Hrbáčová
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Bořivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Marta Přibylová
MUDr. Eva Ptačovská
MUDr. Zdenka Seidlová
MUDr. Zdeňka Skřičková

Dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec n. O.
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.O.
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n.K.
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 202
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
R.Drejsla 619, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n.K.
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn.
Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n.Kn.
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494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
494 541 663
494 501 711
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 546 544
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695

1.7.

MUDr. Věra Stejskalová

Zdrav.středisko, Kout 566, Borohrádek
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494 381 263

