Vážení spoluobčané,
v těchto dnech se k nám dostavilo astronomické jaro, ale paní zima o tom nechce ani slyšet. A tak
místo hřejivého sluníčka se z nebe snášejí sněhové vločky a vypadá to, že budeme jezdit koledovat na
saních. Dnes již zapomínáme na staré pranostiky, které lidé během staletí sepsali na základě pozorného sledování dění v přírodě. Takže ještě stále platí – březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Takže nic nového pod sluncem, jenom jsme si poslední dobou zvykli na mírné zimy a krásná jara.
Všechny svátky mají svou hlubokou symboliku ať jsou chápány jako církevní či světské. Velikonoce
jsou pro židy památkou na odchod z egyptského vyhnanství, pro křesťany jsou to svátky vzkříšení Krista, pro jiné zase svátky jara a nového života. Důležité je, že je všichni společně oslavíme dobrou pohodou v rodině, při pevném zdraví a toleranci k jednotlivým myšlenkovým názorům.
Velikonoční pondělí je vždy spojeno s koledníky mužského pohlaví. Malým koledníkům přeji radost
z vykoledované pomlázky, velkým pak rozumou míru spotřeby alkoholických tekutin. Správná míra je ta,
že hlava přestane bolet ještě v den koledy.
Na závěr bych rád poprosil všechny občany, aby třídili odpady. Průběžnou kontrolou zjišťuji, že se
situace v třídění značně zhoršila. Sděluji, že každý druh vytříděné suroviny je odvážen odděleně. Jedná
se o sklo, papír, plasty, železo. Komunální odpad se jako jediný ukládá na skládku, kde platíme kromě
dopravy ještě za uložení jedné tuny 800,- Kč a během dvou let se tato částka má zvýšit na 1 500,- Kč.
Za vytříděný odpad se platí jen za odvoz. Z uvedených čísel je jasné, že se třídit vyplatí. Na objemný
odpad 2x do roka přistavujeme kontejnery. Vyčkejte na tyto termíny a nezbavujte se odpadu přemístěním k obecnímu úřadu. To platí i o akumulátorech.
Krásné prožití velikonočních svátků a pěknou pomlázkovou zábavu
přeje 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, 17.00
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:

v neděli 23. 3. 2008
v místním hostinci „Skalka“
20 hod.
Marek Nágl - Fantasy

Každý muž dostane při vstupu zdarma „binovačku“.
Pro ženy je připraveno půlnoční překvapení !!!
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Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Padající sněhové vločky nám dávají najevo, že paní Zima ještě neskončila. První jarní den se ale
kvapem blíží a my se těšíme na jarní období, které letos začíná Velikonocemi. Kluci už pletou pomlázky,
holky se chystají barvit vajíčka, maminky pečou beránky. K jaru patří také práce na zahrádce a velký
jarní úklid. Pokud se budete chtít zbavit starého papíru, zavezte ho k nám do školy. Za získané peníze
můžeme našim žákům zakoupit odměny v různým soutěžích, můžeme oslavit Den dětí apod.
Děkujeme všem , kteří nám touto cestou tyto možnosti dopřejí.
Za ZŠ Vám všem přeji krásné a veselé Velikonoce.
.
Dana Krejčíková, ředitelka


Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 6.2. 2008
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty
- Oprava OÚ pokračuje podle plánu, prozatím fakturována 1 225 000,- Kč. Čerpáno: 500 000,- Kč od
MMR za 1. místo v soutěži Vesnice roku 2006, 125 000,- Kč jako dar Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 300 000,- Kč jako dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a
300 000,- Kč bylo prozatím proplaceno z prostředků obce.
- Nová bytová jednotka v hostinci Skalka je budována firmou KERSON spol. s.r.o. Dobré.
- Mělčanská nádrž - zatím není schválena varianta nádrž ale suchý poldr – vše v jednání.
- Rozpočet DSO - zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu DSO na rok 2008, rozpočtový
výhled na rok 2009 – 2011 a příspěvky od obcí.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Podbřezí podle § 46 odst. 3) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pro všechny uvedené žadatele.
2. Finanční částku ve výši 36 239,- Kč na zakoupení sestavy nábytku do nově opravené veřejné
obecní knihovny v Podbřezí.
3. Navýšení odměn zastupitelům od 1. února 2008: Místostarosta Jan Tomáš 3 802,- Kč,
předsedové komisí ing. Josef Novotný a Jan Moravec 1 268,- Kč, zastupitelé Antonín Dobrovolný,
Michal Dusílek a Zdeněk Pavlíček 770,- Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2008.
Zastupitelstvo obce Podbřezí neschvaluje:
Žádost o zprůjezdnění cesty parc. č. 868 v k.ú. Podbřezí, jedná se o komunikaci od silnice
I/14 dále podle Černého lesa k chalupám v Přímých.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá:
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
1. Spolupracovat při změně ÚPSÚ Podbřezí.
2. Po zaměření a dodání geometrického plánu zaslat vysvětlující dopis žadatelům o probírku porostu
na parc. č. 51 v Podbřezí.
3. Pomoci p. Novákovi, bytem Dobruška, Chábory 4, při prosazení komunikace dle KN parc. č. 870/1
v k.ú. Podbřezí ke stavebnímu pozemku parc. č. 77 v Podbřezí Přímých, kde chce výše jmenovaný
stavět rodinný dům.
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Jak se dařilo
Obecní úřad Podbřezí pořádal na druhý vánoční svátek již XI. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu v místním hostinci „Skalka“. Letos se „srandamače“ zúčastnilo 9 zástupců různých věkových
kategorií. (Cvejn Josef ml., Cvejn Tomáš, Cvejn Petr, Hanuš Pavel ml., Fogl Jan, Fogl Jaroslav, Pop
Lukáš, Praus Zdeněk a Jakub Mervart ). Nejlepší ocenění si odnesli a nejvíc vyhraných zápasů získal
Jan Fogl, Zdeněk Praus a Lukáš Pop. Všichni ale nakonec byli odměněni malou pozorností a odcházeli
s dobrým pocitem, že aktivně prožili sváteční odpoledne.
Turistický výšlap na závěr sezony – rozloučení s turistickým rokem 2007.
Dne 30.12.2007 se uskutečnil již tradiční předsilvestrovský špacír. Turistů, kteří se tímto způsobem
přišli rozloučit s uplynulým rokem, bylo celkem 20. Trasa nebyla náročná ani na zdolávání převýšení ani
na kilometry. Šlo se odpočinkově a v pohodě. Od prodejny, kde byl sraz, se šlo přes Rožberk do lomu
v Mastech. Tam jsme se pokochali pohledem na překrásně zamrzlý vodopád. Fotografové zhotovili pár
dokumentárních snímků. Poté se pokračovalo k Šesteráku, dále kolem chalupy Martina Zounara až do
Bílého Újezda. Odtud se šlo na Hrošku a přes Ostrov jsme zdárně došlapali do zdejšího motelu. Po
dobrém obědě jsme při kávičce zhodnotili uplynulý rok a taky trochu naplánovali trasy na rok letošní.
S přáním do Nového roku, „ať se ti dobře šlape“, jsme se spokojeně rozešli do svých domovů.
V sobotu dne 19. ledna 2008 uspořádaly podbřezské ženy „babský bál“ s hudbou „Strejci“. Dobrá
návštěvnost plesu, taneční vystoupení malých děvčat z Aerobic team I. Daňkové z Dobrušky, bohatá
tombola, dobrá kapela je už tradicí tohoto plesu. Dík všem, kteří se podíleli na přípravě.
V sobotu 5.1.2008 zhodnotili členové SDH Podbřezí na své valné hromadě činnost roku 2007. Dne
16. 2. 2008 uspořádali svůj hasičský bál s hudbou Dynamic, ozdobou plesu bylo předtančení a bohatá
tombola, za kterou patří dík sponzorům, členům a členkám sboru. Účast byla dobrá a zábava se vydařila.
V pátek 7. 3. 2008 uspořádalo Sdružení žen Podbřezí výroční schůzi, při které zhodnotilo uplynulý
rok 2007. Pozvání přijala také paní Marie Dusílková z Rychnova n.Kn., která poutavě vyprávěla o adopci na dálku, konkrétně o dětech z Indie. Adopce spočívá v tom, že občan zaplatí přes Charitu určitou
finanční částku a umožní 1 dítěti školní vzdělání. Proč právě Indie ? Málokterá země na světě se totiž
vyznačuje takovým množstvím protikladů jako Indie. Pohádková nádhera vznešených paláců, vedle kterých se krčí polorozpadlá a nevzhledná obydlí těch nejchudších. Špičková vědecko-technická pracoviště
v těsném sousedství středověku. Paní Dusílková též popsala cestu do této země za adoptivním synem,
na kterou jen tak nezapomene. Z jejího vyprávění jasně vyplynulo, že si vůbec nevážíme hodnot, které
nás obklopují a že kdo může, by měl nějakým dílem přispět ke zlepšení životních podmínek hlavně dětí
v rozvojových zemích.
Sdružení žen uspořádalo 16. 3. 2008 v místním hostinci dětský karneval. Pro děti byla připravena
spousta soutěží, bohatá tombola. Každý si mohl letos zakoupit místo koláčů cukroví, které upekly ženy.
Všem, kteří se na přípravě této akce podíleli, patří dík.

Z obecního úřadu - VÝZVA
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 uveden stručný popis stavebních přeměn každého čp. a jeho současná fotografie a dle možností i fotokopie
jeho dávné podoby. Fotografie domů ze současnosti jsou již hotové, ale na výzvu o fotografie historické
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se zatím přihlásilo málo občanů. Tímto vyzýváme a prosíme obyvatele k poskytnutí staré fotografie jejich domu k okopírování nebo oskenování nejpozději do konce května 2008.

Veřejné osvětlení
Na podzim byly osazeny nové nerezové rozvaděče veřejného osvětlení (VO) ve Lhotě a Škutině,
namontovány nové elektronické hodiny v rozvaděči VO Podbřezí, 15 nových úsporných svítidel, osazen
sloup VO za hostincem v Podbřezí a provedeno nové očíslování sloupů veřejného osvětlení nerezovými
štítky, na nichž jsou dva číselné údaje. Horní údaj udává číslo rozvaděče, dolní údaj je pořadové číslo
jednotlivých sloupů VO. Při hlášení poruchy je proto nutné hlásit obě čísla. Rozvaděč VO v Podbřezí má
číslo 1, ve Lhotě číslo 2, na Škutině u Petříkových číslo 3, Chábory číslo 4 a rozvaděč VO u Aldorfova
mlýna má číslo 5.

Oprava obecního úřadu
Zahájení opravy a rekonstrukce budovy obecního úřadu započalo v listopadu výměnou všech stávajících oken za plastová. Na začátku prosince zedníci vybourali za knihovnou starý sklad civilní obrany,
čímž se zvětšily prostory pro stávající knihovnu. Zároveň tesaři začali odkrývat starou střechu a po vybourání střešního okna v kanceláři u účetní osadili střešní vikýř se stříškou. Uvnitř budovy pracovali kromě zedníků také elektrikáři, kteří dělali nové rozvody elektřiny na chodbě a schodišti, v knihovně a
hasičské zbrojnici. Osadili nový rozvaděč u hlavního vchodu. V polovině prosince již byly pokládány tašky na vatu a lepenku. Bylo zazděno malé okénko na schodišti a osazeno střešní okno do zkoseného
stropu nad schody a nové střešní okno v knihovně do střechy po skladu civilní obrany. Zároveň byla
vyměněna všechna stávající střešní okna – u starosty, v archivu a v kuchyňce. Zedníci opravili všechny
stěny v knihovně, zazdili dveře v chodbě a ponechali jen vrchní část výklenku, kde bude osazena informační tabule a hned vedle také videotelefon pro tělesně postižené. Také byla zazděna jedna vrata u
hasičské zbrojnice a zateplena fasáda. Aby mohl fungovat obecní úřad, knihovna byla nastěhována do
kanceláře starosty a chod úřadu běžel v provizorních podmínkách. Pokračovaly další úpravy uvnitř budovy a to sádrokartonáři dokončili úpravy okolo všech střešních oken a střešního vikýře, pokračovali
osazováním stropu na schodišti a chodbě u hlavního vchodu. Elektrikáři pokračovali v pracích v hasičské zbrojnici, kde se kompletně udělala nová elektroinstalace. Zedníci probourali kanál z pošty do
chodby k záchodu, kam byl přemístěn vodoměr (do té doby umístěn pod podlahou na poště). Sádrokartonáři pokračovali v hasičárně, kde zateplovali strop izolační vatou. Zedníci vybourali hlavní vchodové
dveře, opravili obvod vchodu pro instalaci nových plastových, které osadila odpoledne odborná firma.
V hasičárně byly osazeny základní sloupky pro instalaci nových výsuvných vrat, které přijela namontovat také odborná firma. Vlhké zdivo ve zbrojnici až do výše 1m bylo odstraněno a znova omítnuto. Nekvalitní betonová podlaha byla vykopána do hloubky cca 15 cm a položen nový beton, na který byla položena terasová dlažba. U záchodu pro poštu byly osazeny hned pod třemi schody zárubně pro nové
dveře, záchod obložen bílými kachličkami. Venkovní fasáda byla napenetrována. V knihovně bylo vymalováno, osazena zářivková světla a zásuvky. Podlaháři vyrovnali nerovnosti podlahy a položili zátěžové
PVC. Bylo dokončeno podbití střechy, střešní vikýř byl obložen stejným materiálem vše v tmavě hnědé
barvě, osazena koryta a svody. Po nastěhování vybavení z kanceláře účetní do knihovny malíři vymalovali WC, kuchyňku a kancelář, byla vytmelena podlaha v kuchyňce a kanceláři a položeno zátěžové
PVC. Přesuny nábytku pokračovaly ze starostovy do hotové sousední kanceláře. Byla taktéž vymalována, opraven podkladní beton a položeno PVC. 21.2. se konečně stěhuje nábytek do svých kanceláří.
Jsou osazeny nové žaluzie, ustavena akumulační kamna u starosty, zprovozněn bezdrátový internet,
upraveny kabely a zprovozněn telefon do obou kanceláří. 3. března byl namontován nový nábytek
v knihovně-stůl pod počítač, dva stolky + 8 židlí pro čtenáře a dvě policové skříňky pod zkosený strop.
Konstrukce stojanů na knihy byly přetřeny na černou barvu a knihovnice Piewaková za pomocí p. Kletečkové v současné době provádějí inventuru knihovního fondu. 10.3. byla demontována stará vrata u
hasičské zbrojnice a začaly práce na fasádě budovy celého obecního úřadu ve stejné barvě jako na původní omítce a to žlutozelinkavé. Fasáda byla dokončena za nepříznivého deštivého počasí.

4

Zbývá osadit výsuvné schody na půdu, položit dlažbu v chodbě, dokončit malířské práce i na poště,
dokončit elektrikářské práce a vybudovat bezbariérovou přístupovou rampu u hlavního vchodu.

Byt nad hostincem
28.1. 2008 byla zahájena firmou Kerson Dobré vestavba bytu v hostinci „Skalka“. Vestavba je situována ze severní strany nad kuchyní a lokálem. Přistup do bytu bude po lávce z komunikace od sochy
sv. Antonína. Samotné stavební práce předcházelo vyklízení pozůstatků z půdy a to asi 6 kontejnerů
slámy, plev a ostatního nepořádku. Začátkem února se začínají vyzdívat obvodové zdi, byly osazeny
veškeré armatury, koncem února je provedena hrubá stavba, osazena plastová okna, zateplena venkovní stěna na výčepem, omítnuta a provedena povrchová úprava shodná s původní fasádou. Začátkem března byly provedeny částečné sádrokartonážní práce, elektrikáři montují elektroinstalaci celého
objektu.

Ocenění dobrovolníků Východních Čech
Starosta obce A. Novotný zaslal přihlášku k nominaci na Dobrovolníka Východních Čech. Ve čtvrtek
6.3.2008 byl na galavečeru Den D ve Východočeském divadle v Pardubicích oceněn náš občan pan
Petr Karel jako dobrovolník Východních Čech za svoji práci v oblasti zpracování regionální historie.
14 dobrovolníků obdrželo keramickou sošku anděla, 3 byli odměněni zvláštní cenou. Cílem je veřejně
odměnit a informovat veřejnost o práci dobrovolníků tak, aby byla zajištěna propagace dobrovolnické
činnosti a její společenské prospěšnosti a to v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, výchovně-vzdělávací
či ekologické. Záštitu nad galavečerem Den D 2008 přijali vícehejtman Pardubického kraje, hejtman
Královéhradeckého kraje a primátor Statutárního města Pardubice. Galavečerem vtipně a pohotově
provázel moderátor Jakub Železný, pana Petra doprovázel na akci místostarosta Jan Tomáš.

Připravované akce
23. března 2008 – pomlázková zábava, hudba Fantasy-Nágl, půlnoční překvapení
30. dubna 2008 – pálení čarodějnic na hřišti v Podbřezí a ve Lhotě Netřebě.
Začátek dubna 2008 – špacír po břehu Tiché Orlice – Choceň, Peliny-Brandýs n.Orl. a zpět.
8. května 2008 – pravidelný špacír za poznáním blízké krajiny Králíky-Hedeč-Křížová hora- Severomoravská chata—k pramenům Tiché Orlice. Doprava vlastní.
11. května 2008 – oslava dne matek v místním hostinci „Skalka“.
Začátkem června – dětský den.
21. června 2008 – sbor SDH Podbřezí pořádá výlet do Vambeřic, Hejšoviny se skalní vyhlídkou a na
zpáteční cestě se zastávkou opékání pstruhů. ZÁJEMCI hlaste se do konce dubna u
starosty Pavla Mervarta. Záloha 100,- Kč na osobu.

Komunální odpad a nebezpečné odpady !!!
Upozorňujeme, že v týdnu od 7. do 13. dubna 2008 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 12. dubna 2008 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.
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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 11. dubna 2008 bude u Obecního úřadu v Podbřezí přistaven kontejner na železný
šrot a zůstane zde do neděle 13. dubna 2008 (v pondělí ráno bude odvezen). Žádáme občany, aby
využili této příležitosti k úklidu.

Papírový odpad
Přestože mezi kontejnery máme 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.

Připomínáme, že splatnost odpadů za 1. pol. 2008 je 31. 5. 2008
Upozornění pro majitele pejsků! Poplatek za ně je splatný nejpozději do 30. dubna 2008.
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 úterý 29. dubna 2008 od 17 – 19 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.


SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
duben
60 let
60let
70 let
květen
65 let
81 let
červen
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
84 let
85 let

KNAP Karel, Podbřezí 100
HARTMAN Jiří, Podbřezí 104
RYŠAVÝ Jiří, Podbřezí 99
KLETEČKA Václav, Podbřezí 103
PAVLOVÁ Žofie, Lhota Netřeba 91
TOMÁŠ Josef, Podbřezí 68
NOVOTNÝ Josef, Podbřezí 17
PECHOLTOVÁ Miloslava, Podbřezí 13
HRONOVSKÝ Václav, Chábory-Studánka 13
TRUHLÁŘ Ladislav, Chábory-Studánka 14
EHL Josef, Podbřezí 44
ČUDOVÁ Jana, Chábory 22

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
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Za první čtvrtletí roku 2008:
se přihlásili:
MYŠKA Josef, Lhota Netřeba 57
MYŠKOVÁ Milada, Lhota Netřeba 57
se narodili:
STODŮLKA Vojtěch, Podbřezí 79
se odhlásili:
VERNER Michal, Lhota Netřeba 65
VERNEROVÁ Gabriela, Lhota Netřeba 65
zemřeli:
JARKOVSKÝ Miroslav, Podbřezí 43

leden 2008

leden 2008

Čest jeho památce

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
pondělí 13 – 18 hod.
středa 13 - 17 hod.
úterý, 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 osobně na obecní úřad nejpozději do 15. dne měsíce března, června, září a prosince kalendářního roku.

Úřední hodiny na obecním úřadu:

Čeká nás rok velkých změn
Slovo Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí
Vážení občané, připravili jsme pro vás přehled změn v sociálním systému od 1. ledna 2008. Jsme přesvědčeni, že reforma veřejných financí je nevyhnutelná. Českou republiku k ní vybízejí všechny seriózní
domácí i zahraniční instituce, patříme k zemím s nejhorším vývojem veřejných financí v Evropě. Proto
musíme prosazovat změny, které považujeme za prospěšné pro dnešní i budoucí generace. Léta jsme
žili a dodnes žijeme kulturou dluhu. Lákavou představou, že zadlužovat se je normální, bezbolestné,
jednoduché. Jenže jednou se dluhy musí splatit – i s úroky. A to už tak snadné a samozřejmé není.
Mohli by o tom hovořit mnozí z těch, kteří přestali mít schopnost splácet své dluhy a přišli o majetek.
Tak je to i se státem. Místo aby dluhy snižoval, byli jsme v posledních letech svědky toho, že zadlužování bylo povýšeno na běžnou normu, jejímiž dopady se není třeba zabývat. Promrhali jsme několik let
služného hospodářského růstu vhodných k provedení reforem. Přestože je provádíme s maximální
možnou citlivostí, nemohou být zcela bezbolestné, ale dávají všem naději na brzké zlepšení situace. A
především se vyhneme budoucím výrazným problémům.
Chceme se chovat odpovědně. Podařilo se nám zastavit tempo zadlužování země. Prosadili jsme
postupné snižování celkové daňové zátěže. Zavádíme adresnější sociální systém. Už nyní jsme umožnili rodičům svobodné rozhodování při péči o děti. Podpořili jsme pracující důchodce. Zahájili jsme reformu nemocenského pojištění. To vše jsme učinili proto, aby se náš sociální systém stal efektivnějším,
aby pomáhal těm, kteří se dostali do obtížné situace, a nikoli těm, kteří ho chtějí zneužívat. A učinili
jsme to také proto, aby se Česká republika nedostala do dluhové pasti, v níž by nezbylo ani na výdaje
pro sociálně potřebné.
Záměrně jsme propojili změny v sociální a daňové oblasti. Posílení adresnosti sociálního systému je
kompenzováno vyššími čistými příjmy. Výše sociálních dávek bude přitom stále vyšší než koncem roku
2006. Jen těžko lze tedy hovořit o asociálním přístupu a strašení lidí není na místě.
Sociální reformy budou pokračovat. Naším cílem je zvýšit motivaci lidí, povzbudit jejich aktivitu a na
druhé straně bránit zneužívání sociálního systému. Klíčová je důchodová reforma, po které je voláno už
řadu let a nad kterou chceme hledat co nejširší politickou shodu. Chceme těsněji propojit sociální systém a pracovní trh, který musí být více liberalizován-uvolněn. Nabídneme moderní trendy podpory rodiny nespočívající jen v pouhé distribuci sociálních dávek, ale ve vytvoření široké nabídky rodinných slu-
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žeb a posílení svobody volby rodičů. Chceme sociální systém dále zjednodušovat, tak aby byl efektivnější a levnější. Úkolů je mnoho. Jsem však přesvědčený, že jsme schopni a povinni provést takové
změny, které budou ku prospěchu dnešní i budoucích generací.
Všeobecný přehled o dávkách a slevách na daních v roce 2008 a různá srovnání jsme přiložili
jako poslední list zpravodaje.

Ze soboty 29. března 2008 na neděli 30. března 2008 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek
o jednu hodinu dopředu na letní čas !!!

 

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov n. Kn. za 2. čtvrtletí 2008
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
29.03.
30.03.
05.04.
06.04.
12.04.
13.04.

MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Jiřina Štěpánová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ludislava Štastná
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Libuše Tomanová

19.04.
20.04.

MUDr. Věra Tůmová
MUDr. Simona Sudová

26.04.

MUDr. Renata Veselská

27.04.
01.05.
03.05.
04.05.
08.05.
10.05.

MUDr. Marie Vyčítalová
MUDr. Jiří Zdeňka
MUDr. František Bahník
MUDr. Růžena Benešová
MUDr. Jan Beránek
MUDr. Lucie Beránková

11.05.
17.05.
18.05.
24.05.
25.05.
31.05.
01.06.
07.06.
08.06.
14.06.
15.06.
21.06.
22.06.
28.06.
29.06.
05.07.
06.07.

MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Jindřich Handl
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

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Zdrav.střed. Rokytnice v Orl.horách
Nám. Dr. Lőtzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88
Týniště nad Orlicí
J.Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88
Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88
Týniště nad Orlicí
Dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799, Kostelec n. Orl.
Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828 , Týniště n. Orl.
Poliklinika, Mírové nám. 88
Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby n. Orl.
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Záhumenská 445, České Meziříčí
U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.
Komenského 259, Kostelec n. Orl.
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Na Trávníku 1232, Rychnov n. Kn.
Komenského 481, Kostelec n. Orl.
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
R.Drejsla 619, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov n. Kn.
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494 622 550
494 515 692
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 031
494 371 781
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
494 539 225
494 323 958
494 531 955
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 622 114
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841

