Vážení občané,
poslední dny babího léta jsou již zřejmě za námi a tak nás čeká ten barevný a někdy nevlídný podzim. Je dobré, že žijeme na matičce zemi, kde se pravidelně střídají roční období a tak pomyšlení, že za
pár měsíců bude opět jaro, je víc než povzbudivé.
Dětem začal nový školní rok a třem prvňáčkům nová životní etapa. Naše škola je pěkná, vybavení je
také na dobré úrovni a tak budeme všichni doufat, že se ve spolupráci s vámi rodiči podaří tuto školu
zachovat.
Ač nerad, přesto se musím zmínit o třídění odpadů. Znovu žádám všechny občany, aby odpady třídili,
protože se to skutečně vyplatí. A to nejen obci, ale i vám. Na Obecním úřadě v Podbřezí je možné vyzvednout modré pytle na plastové lahve a obaly, pytle červené na kartony nápojové nebo od mléka.
Občas mě vidíte, jak se snažím rovnat a dotřiďovat obsah kontejnerů u obecního úřadu a věřte, že si
neumíte představit, co jsou lidé schopni dát do kontejnerů pro plasty nebo železa. Na každém kontejneru je tabulka, která informuje, co má obsahovat a někdy mám pocit, že občané neumějí číst, nebo to
snad dělají schválně? Doufám, že dojde k výraznému zlepšení.
Jistě víte, že dochází postupně ke komplexním pozemkovým úpravám v jednotlivých katastrálních
územích. Příští rok by tyto úpravy měly začít na katastrálním území Podbřezí a Lhota u Dobrušky. Proto
je připojen do zpravodaje list se žádostí o provedení těchto úprav. Žádáme proto všechny majitele pozemků v těchto katastrech, aby tuto žádost vyplnili a předali ji na Obecní úřad v Podbřezí buď osobně,
nebo ji vložili do schránky na dveřích budovy. Pokud by nestačily žádosti, je možné si je vyzvednout na
úřadě v Podbřezí. Poděkování patří těm, kteří již tuto žádost doručili.
Tento měsíc bude zahájena oprava budovy obecního úřadu. Mohou nastat určité komplikace
s provozem úřadu a pošty. Proto se předem omlouváme za určité provizorium, ale když se opravuje, nikdy to není bez problémů.
Přeji všem občanům hodně podzimního sluníčka a hlavně dostatek zdravíčka. Poděkování zaslouží
ti, kteří se během jara a léta zasloužili o úspěšné konání kulturních a společenských akcí a to nejen
v naší obci. Děkuji za úklid a sečení trávy.
Starosta


Poděkování od manželů Toucových.
Touto cestou chceme poděkovat Obecnímu uřadu Podbřezí, který nám dne 9. 8.1999 poskytl půjčku z
Fondu rozvoje bydlení a pomohl tím k zvelebení domu č.p. 22.


Prázdniny ve školním roce 2007-2008
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

Čtvrtek 25. a pátek 26. října 2007
Budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu
2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.
Připadnou na pátek 1. února 2008.
4. - 10. února 2008
Připadnou na čtvrtek 20. a pátek 21. března 2008.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
27. června 2008.
Od pondělí 30. června do neděle 31. srpna 2008
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí
1.září 2008.
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Ze života obce
Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 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 podat žádost o dotaci na rekonstrukci rybníčku ve Lhotě Netřebě – úkol
trvá.
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.
2. Informace starosty:
- Opravena cesta ke Studánce, zhotoveno a osazeno zábradlí a dopravní značka.
- Komplexní pozemkové úpravy, nutno vyplnit formulář-žádost.
- Změna územního plánu, požadavek Povodí Labe a pana Petra Netíka z Chábor.
- Vyčištění nánosu pod mostem v Podbřezí a oprava břehu pod zdí židovského hřbitova.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Výjimku z počtu žáků Základní školy Podbřezí na školní rok 2007 – 2008 s předpokládaným počtem
21 žáků s tím, že se Obec Podbřezí zavazuje hradit rozdíl výdajů mezi normativem určenými výdaji
na skutečný počet žáků a skutečnou potřebou školy.
2. Finanční příspěvek Základní škole Podbřezí ve výši 8tis.Kč na mimoškolní aktivity žáků ve školním
roce 2007 – 2008.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2007.
4. Žádost o účast v programu Nadace VIA „Oáza pohody pro všechny generace“ s tím, že vlastní vklad
Obce Podbřezí bude ve výši 120 tis.Kč.
5. Poskytnutí finanční částky ve výši 80 tis.Kč na výrobu pódia se zastřešením o rozměrech 7,5 x 3m.
6. Na projekt a označení cyklotras Podbřezí I a Podbřezí II uvolnit z rozpočtu obce Podbřezí 20 tis.Kč.
7. Vnitřní směrnici č. 1/2007 Obce Podbřezí pro zadávání veř. zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.
8. Finanční částka ve výši 20tis.Kč na postavení sušáku hadic za budovou OÚ v Podbřezí.
9. Výběrové řízení na opravu budovy Obecního úřadu v Podbřezí a výběrové řízení na výstavbu bytové jednotky v hostinci Skalka a výstavbu víceúčelového hřiště za školou v Podbřezí.
10. Finanční částku ve výši 20 tis.Kč na materiál pro stavbu opěrných zdí ve Lhotě Netřebě.
11. Postup při místních šetřeních na „Průjezdnost obecní komunikace parc. č. 841 v k.ú. Podbřezí a
parc. č. 1296 v k.ú. Lhota u Dobrušky“ a dopis pana Josefa Ehla, Podbřezí 44.
Zastupitelstvo obce Podbřezí neschvaluje:
1. Pojištění zastupitelů dle nabídky pojišťovny Kooperativa.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
1. Aktivně spolupracovat při změně UPSÚ obce Podbřezí ohledně Mělčanské nádrže a požadavku
Petra Netíka z Chábor.
Dne 18. 8. 2007 Sbor dobrovolných hasičů Podbřezí uspořádal velkou letní diskotéku. Jako již tradičně nám hrálo těleso H&P&L. Počasí se letos vydařilo a na hřišti jsme přivítali více než 250 účastníků.
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O den později jsme pořádali již tradiční koncert dechové hudby Opočenka. Počasí bylo krásné, víc
jak čtyři stovky posluchačů obdivovaly jak dechovku, tak i krásný areál, ve kterém se koncert uskutečnil.
Dík patří všem zúčastněným pořadatelům za vynikající organizaci.
Z výtěžku těchto dvou akcí jsme dne 1. 9. 2007 uspořádali pro členy a jejich rodinné příslušníky opékání selete. Počasí se vydařilo, hodnocení necháme na samotných účastnících. Poděkování opět patří
všem organizátorům opékání.
Za SDH starosta Pavel Mervart

Připravované akce
Tradiční posvícení ve dnech 24. a 26. 11. 2007
Den seniorů v prosinci

OČKOVÁNÍ PSŮ
V úterý 2. října 2007 proběhne očkování psů proti vzteklině
v Podbřezí před obecním úřadem
od 16.00 – 16.15 hod
ve Lhotě před hasičskou zbrojnicí
od 16.20 – 16.30 hod.
Očkování se týká psů starších 3 měsíců, s sebou vezměte očkovací průkaz psa a fin. hotovost 90,- Kč.

Komunální odpad a nebezpečné odpady !!!
Upozorňujeme, že v týdnu od 8. do 14. října 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 a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že v sobotu 13. října 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
8.00 – 8.55 hod.
Lhota u Netíků čp. 4 (u stávajících kontejnerů)
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.

Papírový odpad

Nově máme mezi kontejnery i kontejner na papírový odpad. Je ale nadále možné věnovat ve prospěch dětí naší základní školy papírový odpad v podobě svázaných balíků (časopisy, noviny) a dát je po
dohodě s paní Hanou Cvejnovou k bočnímu vchodu u školy nebo za školou u vrátek do sklepa. Výtěžek
bude využit na pomůcky pro děti.
Připomínáme, že splatnost odpadů za 2. pol. 2007 je do 30. 11. 2007

Změna hodin pro veřejnost na Poště v Podbřezí od 1.10.2007
Pondělí – pátek

8 – 9.30 hod.
14 – 15.30 hod
Úterý odpoledne ZAVŘENO

Prodej plynu v nádobách 2, 10 a 30 l v místním hostinci „Skalka“ v době otvíracích hodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
Říjen
65 let
65 let
Listopad
70 let
75 let
80 let
90 let
Prosinec
65 let

PETROVÁ Věra, Chábory Studánka 19
DOLEŽALOVÁ Jiřina, Lhota Netřeba 84
PLIŠTIL Bohuslav, Lhota Netřeba 77
OBSTOVÁ Marie, Lhota Netřeba 21
KOBLÁSA Josef, Lhota Netřeba 34
NETÍKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 25
NOVÁKOVÁ Marie, Podbřezí 60

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2007:
se narodili:
TOUC Jakub, Podbřezí 22
CHALOUPKOVÁ Kateřina, Podbřezí 30
se přihlásili:
ŠEJNOVÁ Lucie, Podbřezí 79
ŠEJNA David, Podbřezí 79
VERNEROVÁ Gabriela, Lhota Netřeba 65
BAŠE Martin, Podbřezí 96
se odhlásili:
MARKOVÁ Eliška, Lhota Netřeba 64
HRONOVSKÝ Pavel, Chábory Studánka 13
zemřeli:
NOVOTNÁ Božena, Podbřezí 17
sňatek uzavřeli:
DOUBRAVSKÁ Lucie, Podbřezí 79
ŠEJNA David, Podbřezí 79
NOVOTNÁ Eva, Podbřezí 96
PETR Karel, Dobruška
HRONOVSKÝ Pavel, Chábory Studánka 13
ROŠTEJNSKÁ Iva, Dobruška

31. 7. 2007
29. 8. 2007

18. 8. 2007
7. 7. 2007
7. 7. 2007
7. 7. 2007

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
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
HODINY PRO VEŘEJNOST
NA OBECNÍM ÚŘADU:

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

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 a 14. prosince kalendářního roku.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 27. října na neděli 28. října 2007 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu
nazpátek na středoevropský čas.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem
vyhlašuje H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční

Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače,
jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční v pátek 12. října 2007 od 17 – 18 hodin v hostinci „Skalka“.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Bližší informace na Obecním úřadu v Podbřezí č. t. 494 666 220 nebo 606 828 507.
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na
www.diakoniebroumov.org
Děkujeme za Vaši pomoc.

Občanské průkazy
Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České
republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu
omezena.
Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský
průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve městech Brno, Ostrava a
Plzeň magistráty těchto měst, v hlavním městě Praze úřad městské části určený Statutem hlavního
města Prahy, v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu.
Žádost o doklady může občan osobně předložit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu.
Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných
dokladů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy
žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností postoupena.
Doba platnosti občanského průkazu
Doba platnosti občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji) je při jeho vydání
a) 5 let u občanů ve věku od 15 do 20 let,
b) 10 let u občanů starších 20 let.
Převzetí občanského průkazu
Občanský průkaz může občan převzít u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti. Za občana, kterému byla rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a
převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského
průkazu podepisuje opatrovník.
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Povinnosti občana
1. Občan je povinen:
a) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím,
b) ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu
úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení občanského průkazu
je možno ohlásit tuto skutečnost též policii,
c) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1) po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodu
- uplynutí doby v něm uvedené,
- ohlášením jeho ztráty nebo odcizením,
- pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže občanský průkaz je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné, nebo je porušena jeho celistvost; občanský průkaz obsahuje neoprávněně
provedené změny, nesprávné údaje nebo u občana došlo k podstatné změně podoby.
2) po obdržení oddacího listu
3) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
4) po obdržení úmrtního listu manžela,
5) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo
bylo přiděleno nové rodné číslo,
6) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
7) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním
úkonům, nebo
8) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu.
d) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na
území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz
vydán neoprávněně,
e) při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o
změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
pokud mu byly vydány.
f) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za
účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
2. Jde-li o občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není
způsobilý plnit povinnosti podle odstavce 1, přecházejí tyto povinnosti na opatrovníka. Má-li občan,
který je zbaven způsobilosti k právním úkonům, občanský průkaz, přecházejí na opatrovníka povinnosti podle odstavce 1 s výjimkou v písmenu c); opatrovník má současně povinnost odevzdat neplatný občanský průkaz občana.
Povinnosti dalších osob
1) Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen
je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého
občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.
2) Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
nebo matričnímu úřadu.
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3) Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven
způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo
právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.

Platnost dosavadních občanských průkazů

Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů dle vydání průkazů:
vydané do 31.12.1994 - platné nejpozději do 31.12.2005,
vydané do 31.12.1996 – platné nejpozději do 31.12.2006,
vydané do 31.12.1998 – platné nejpozději do 31.12.2007,
vydané do 31.12.2003 – platné nejpozději do 31.12.2008.
Žádost o vydání občanského průkazu je nutno podat nejpozději do 30. listopadu před koncem roku platnosti. Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).

Vydání prvního občanského průkazu

Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů
před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Zákonný zástupce občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po dovršení 15 let věku je povinen předložit:
a) rodný list občana,
b) 1 fotografii o rozměrech 35 x 45 mm
(odpovídající současné podobě občana, zobrazuje jej v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými
skly a bez pokrývky hlavy, pozadí bílé až světlemodré barvy),
c) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených
na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů,
d) současně je povinen dokladem o státním občanství prokázat státní občanství občana.
Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině
nebo po nabytí státního občanství, je povinen předložit:
a) rodný list nebo rodný a křestní list,
b) 1 fotografii
c) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
d) doklad o státním občanství
e) doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství,
f) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nich se do občanského průkazu zapisují údaje
na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na
žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci obč. průkazů.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Žádost o vydání občanského průkazu nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená!

Vydání občanského průkazu – výměna
Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, je povinen předložit:
1. vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
2. 1 fotografii,
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3. dosavadní občanský průkaz*,
4. popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených
na žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů.
* Nemůže-li občan předložit dosavadní platný občanský průkaz, je povinen předložit:
- rodný list nebo rodný a křestní list,
- doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném, dokladu,
- potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při zadržení neplatného občanského průkazu nebo při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP).
Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu, je občan povinen předložit též doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj:
změna TP
- potvrzení o změně TP,
sňatek
- oddací list a potvrzení o změně rodinného stavu,
zapsání titulu
- diplom,
rozvod
- rozhodnutí soudu o rozvodu s vyznačením nabytí právní moci,
ovdovění
- úmrtní list partnera,
zapsání dítěte
do nabytí zletilosti
- rodný list.
Za vydání nového občanského průkazu, za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za
průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost
občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana se vybírá správní poplatek 100,- Kč.
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.
Žádost o vydání občanského průkazu nesmí být pomačkaná, přeložená nebo jinak znehodnocená!

Řidičské průkazy
Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2007
Výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku. Je možné si jej vyměnit na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v našem případě na odboru dopravy
Městského úřadu v Dobrušce – budova pošty – boční vchod v ulici ke kinu.
Pro výměnu je nutné mít s sebou
 platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
 jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm
 řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Více informací lze získat přímo na odboru dopravy příslušného úřadu nebo na webových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz


Město Dobruška - Kulturní dům za podpory Královéhrad. kraje pořádá ve dnech 28.- 30. září 2007

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
S bohatým kulturním programem – průvod družiny sv. Václava, vystoupení různých souborů a skupin,
výstavy, jarmark historických řemesel apod. Podrobnější informace na vyvěšených plakátech nebo na
webových stránkách Města Dobrušky http://www.mestodobruska.cz/akce.php .
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Zubní hygiena: Krouživý pohyb při čištění je už minulostí
O tom, jak je důležité si správně čistit zuby, slyšíme již od útlého věku. Některé názory, které jsme
poslouchali v dětství, dávno neplatí. Jablko před spaním jako náhrada za čištění je podle nejnovějších
poznatků dokonce horší, než když smlsnete něco sladkého. Krouživý pohyb při čištění je dnes už minulostí. Ke správné ústní hygieně nestačí pouze pravidelné čištění zubů, je dobré vyčistit si i jazyk, na kterém se během několika hodin uhnízdí miliony bakterií.
Jak často odborníci doporučují čistit si mezizubní prostory a jakým způsobem?
Úplně nejdůležitější je správné čištění a dobrý zubní kartáček. S jeho výběrem a postupem dokáží
nejlépe poradit lékaři. Velkou roli hraje i zubní pasta. Kvalita výrobků na trhu je srovnatelná. Některé
pasty ale obsahují aktivní látky, ke kterým bychom měli přihlížet. Mohou mít složku proti zubnímu kazu,
proti citlivým krčkům nebo dezinfekční účinek. Nešetřete pastou, neboť v ní obsažené fluoridy bojují s
kazy. Na závěr si vyčistěte jazyk směrem zezadu dopředu, abyste odstranili nepříjemné bakterie způsobující zápach z úst.
Čištění jazyka je známo několik tisíc let a doporučovala ho už starověká ajurvéda. Bakterie z potravin se totiž usazují nejen na zubní sklovině, ale i na povrchu jazyka, kde se množí.
"Například po konzumaci sladkostí se cukr dostává do chuťových pohárků na jazyku, které mohou
být hluboké až jeden centimetr. Pokud při čištění zubů vynecháme jazyk, ještě po několika hodinách se
cukr může uvolňovat zpět do ústní dutiny a reagovat s bakteriemi," vysvětluje Lucie Ovčinikov, prezidentka Asociace dentálních hygienistek.
S péčí o chrup je nutné začít ihned, jakmile zuby začnou růst. Čistit by se měly už i malým dětem.
Ideální je, když si můžeme vyčistit zuby třikrát denně. Správně by se však zuby měly čistit po každém
sladkém a především kyselém jídle, tedy dokonce i po ovoci. Čištění může částečně nahradit žvýkačka
bez cukru, ale zubní kartáček a dobrou zubní pastu s fluoridy nic nenahradí.
Pokud si nejste jisti, jestli si zuby čistíte skutečně dokonale, v lékárnách existují přípravky, tabletky,
které zabarví nedokonale odstraněný plak na zubech, takže okamžitě uvidíte, která místa jste při čištění
zanedbali.
Jinak se čistí mléčný a jinak stálý chrup
Krouživé pohyby lze použít jen u malinkých dětí, jinak zubaři doporučují stíravý pohyb, jak říkají od
červeného k bílému. Jemný tah kartáčku veďte od dásně směrem ke kousací plošce. Pokud na kartáček
moc tlačíte, zkuste si přehodit kartáček do levé ruky, jste – li pravák, a naopak. Až se naučíte méně tlačit, zase si ruce vyměňte. Rozhodně neplatí, že čím silněji zuby čistíte, bude výsledek lepší, spíše naopak. Kroužky lze použít u čištění pouze na kousacích ploškách zubů, snadnější je ovšem pohyb dopředu a dozadu. V každém krouživém pohybu je vždycky kousíček horizontálního pohybu a právě ty horizontální pohyby nám poškozují zub v oblasti krčku.
Správné pohyby
1. Přiložte kartáček v úhlu 45 stupňů k dásním tak, aby se štětiny dotýkaly zubů i dásní.
2. Čistěte nejvíce 2-3 zuby najednou. Jemně kartáčkem zavibrujte, aby štětiny dosáhly až do důlku, a
táhněte pak ze zubu směrem od dásně k zubu. Přesuňte kartáček na další skupinu 2-3 zubů.
3. Přikládejte stále kartáček v úhlu 45 stupňů. Jemně zavibrujte a opět stírejte směrem od dásně k zubům.
4. Přiložte kartáček kolmo k zubům tak, aby polovina hlavy kartáčku dosahovala za přední zuby. Čistěte
jemnými pohyby směrem nahoru a dolů.
5. Kousací plochy stoliček se čistí nejsnadněji pohybem vpřed a vzad.
Správný kartáček
1. Správný kartáček by měl být malý, s pracovní částí dlouhou 20-25 mm.
2. Vybírejte raději kartáčky s označením měkké (maximálně střední), silný tlak rukou plus zubní kartáček s tvrdými štětinami je smrtící kombinací pro váš chrup.
3. Hustě osázený svazky vláken se zaoblenými konci. Podle průzkumů nejlépe čistí kartáčky se zužující

9

se špičkou.
4. Starý maximálně 2 měsíce.
5. Pokud trpíte problémy s dásněmi nebo citlivými krčky, pořiďte si velmi měkký kartáček s odpruženou
zónou.
Zdroj: www.dent.cz/cs/csk - stránka České stomatologické komory

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu RK-4.Q/2007
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
30.9.
6.10.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
3.11.
4.11.
10.11.
11.11.
17.11.
18.11.
24.11.
25.11.
1.12.
2.12.
8.12.
9.12.
15.12.
16.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.
1.1.

MUDr. Hel. Kašparová
MUDr. Bořivoj Lehký
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Lud. Malátková
MUDr. E. Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jar. Pokorná
MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Marta Přibylová
MUDr. Eva Ptačovská
MUDr. Zd. Seidlová
MUDr. Zd. Skřičková
MUDr. V. Stejskalová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Jiř. Štěpánová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Lud. Štastná
MUDr. J. Tancurinová
MUDr. Lib. Tomanová
MUDr. Věra Tůmová
MUDr. H. Vavřičková
MUDr. Ren. Veselská
MUDr. Mar. Vyčítalová
MUDr. Jiří Zdeňka
MUDr. Frant. Bahník
MUDr. Růž. Benešová
MUDr. Jan Beránek
MUDr. Luc. Beránková
MUDr. Marie Čapková

Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
R.Drejsla 619, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389, Rychnov n.Kn
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov n Kn.
Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n. O.
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n.Kn
Zdrav.středisko, Kout 566,Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88,Týniště n.Orl.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n. Kn
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n.Kn.
Zdrav.středisko, Rokytnice v Orl.horách
Poliklinika, Jiráskova 1389,Rychnov n.Kn.
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
J.Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n.Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88,Týniště n.Orl.
Dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mirové nám. 88, Týniště n.Orl.
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

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
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
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 383 417

Placená inzerce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství i pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel.:
724 229 292
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