Vážení občané,
ani jsme se nenadáli, a podzim je za dveřmi. Zatím bylo krásné počasí a tak máme dobré podmínky
pro sklizeň úrody z našich zahrádek. Pěší i pohybliví turisté vychutnávají podzimní krásy přírody.
Je také období podávání žádostí o různé dotace a tak se snažíme o aktivní přístup k získání nějakých
finančních prostředků. Je stále co zlepšovat a jsem velice rád, že i aktivita občanů obce nepolevuje.
Hezkou ukázkou byl nultý ročník o pohár starosty obce, kde všechny generace hasičů připravili netradiční soutěž a ochotu se dobrovolně podílet na zajímavé akci. Děkuji všem zúčastněným a věřím
v pravidelnost této soutěže. Děkuji také sportovcům a hasičům za pořádání hudebních vystoupení na
sportovišti za školou. Hasiči se mohou pyšnit vzornou přípravou a průběhem koncertu Opočenky.
Před pár dny vydalo nakladatelství Bor Liberec knížku, kterou napsal Jiří Mach, ředitel Vlastivědného
muzea v Dobrušce s názvem Příběhy od Zlatého potoka. I naše obec má v knížce svoje zastoupení.
Zámeček Skalka, židovský hřbitov, socha a zvonička u Moravců prezentují bohatou kulturní a společenskou historii naší obce. Koho trošku zajímá historie, tomu by tato kniha neměla v knihovně chybět. Neměl bych také opomenout pěknou ilustraci knihy, jejímž autorem je pan Štětina.
Změna je život a tak jen konstatuji, že máme v základní škole novou paní ředitelku Radomilu Zelenou, slečnu Hanu Friedovou vychovatelku v družině, která je také učitelkou a klíče od knihovny převzala
slečna Blanka Danielová, současná vedoucí poštovního úřadu. Dosavadní knihovnici Zuzce Piewakové
děkuji za vykonanou práci a nové přeji dobrou spolupráci se čtenáři.
Příjemný a slunný podzim, veselou mysl, pevné zdraví a dobrou náladu Vám všem přeje
starosta.


1. září začal nový školní rok. Úplně nový život začal prvňáčkům, ale začal premiérově i pro mne. U
prvňáčků nepřekvapí, že leccos ještě neumí a mnohému se musí učit (i když ti naši letošní jsou nebývale šikovní), ale u ředitele školy ….?
Před dvěma roky jsem odešla ze školství a zařekla se, že už se tam nikdy nevrátím. Směr vývoje ve
školství a započatá reforma, jejíž výsledky jsou plné otazníků, mě spíše utvrzovaly v tom, že učitelskou
profesi, kterou miluji, nemohu za těchto okolností vykonávat. Vždy jsem však učila na velkých školách,
kde vše pro mě podstatné, funguje jinak.
Funkci ředitelky školy v Podbřezí jsem přijala jako výzvu ke zúročení mnohaletých praktických pedagogických zkušeností a vědomostí nabytých za roky studií pedagogických disciplín, jazyků, managementu. Hluboce se skláním před prací svých předchůdců ve škole i pana starosty a zastupitelů obce.
Bez nich by možná škola v Podbřezí nebyla vůbec nebo by nebyla v takové kondici v jaké se nachází
nyní.
Na post ředitelky jsem nastoupila s určitou představou, kam by se škola mohla nebo měla ubírat. Jak
už jsem zmínila, jsem „jazykář“ a za svou praxi se mi podařilo se svými žáky dosáhnout významných
úspěchů i v mezinárodním měřítku. Škola v Podbřezí je téměř ideálním prostorem pro to, aby se zde jazyky vyučovaly, a to již od nejútlejšího věku. Pokud by se podařilo při škole zřídit ještě mateřskou školu,
byla by možnost s touto výukou začít již v předškolním věku. V co možná nejkratší době bych chtěla
v rámci vzdělávacího programu Comenius navázat spolupráci s podobnými školami v EU a uvést v život
projekt „School partnership“. Páteřním programem i do budoucna jistě zůstane program zaměřený na
ekologii, v letošním školním roce ve formě soutěže nazvané Recyklohraní. O všech aktivitách budeme
veřejnost průběžně informovat.
Škola je nějakým způsobem zavedená a některé věci jsou v běhu z let minulých. Nebylo by moudré
měnit věci, které jsou osvědčené a které fungují. Tento školní rok neplánuji začínat s čímkoliv náročným
a složitým. Ještě jsem neměla možnost proniknout do všech tajů malotřídní školy, a proto prosím veřejnost a hlavně rodiče žáků školy o shovívavost a pomoc při řešení možných problémů. Mám radost z toho, že pracuji se skvělými kolegyněmi, které ve škole pomáhají vytvářet příjemnou atmosféru a rodiče i
veřejnost mají o školu a její aktivity zájem.Vážím si všech těch, kteří nám pomáhají.
Radomila Zelená
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Prázdniny ve školním roce 2008-2009
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

Hlavní prázdniny

Pondělí 27. až středa 29. října 2008
Budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek
2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.
Připadnou na pátek 30. ledna 2009
9. - 15. února 2009
Připadnou na čtvrtek 9. a pátek 10. dubna 2009.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2009.
Od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2009.
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý
1.září 2009.



Ze života obce
Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 10. 9. 2008
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty:
- Stále nedokončena oprava budovy obecního úřadu-zbývá dokončit dlažbu na chodbě a prahy u dveří,
vymalovat poštu a dokončit nátěry dveří
- Oprava septiku u základní školy zadána p. Nejmanovi
- Oprava dvou mostků na Cháborách u Ehlů zadána p. Nejmanovi
- Je zadáno zpracování projektu na přechod pro chodce na silnici I-14
- Vázne projekční příprava na školku v základní škole
- Bylo provedeno místní šetření u budovy pana Vesky - zapáchající kanalizace
- Kanalizační převaděč od silnice I-14 do Zlatého potoka, řeší se projektová dokumentace,
je pořízen výškopis.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2008.
2. Příspěvek ve výši 5 000,- Kč na novou knihu pana Jiřího Macha, ředitele Vlastivědného
muzea v Dobrušce s názvem Příběhy od Zlatého potoka.
3. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci: „Generální oprava požární nádrže ve
Lhotě Netřebě“ u MAS POHODA Venkova se sídlem ve Valu s celkovými náklady 969 496,- Kč
včetně DPH. Požadovaná dotace ve výši 90%. Žádost bude vypracována Obcí Podbřezí.
4. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci: „Výstavba víceúčelového hřiště“ u SZIF
Hradec Králové s celkovými náklady 2 500 000,- Kč včetně DPH. Požadovaná dotace ve výši 90%.
Žádost bude vypracována CEP Hradec Králové za úplatu 14 280,- Kč včetně DPH. Při kladně vyřízené žádosti pak odvedeme za provedenou práci zpracovateli žádosti finanční částku ve výši 71 400,Kč. Cena projektu a cena za žádost jsou přijatelné náklady a započítávají se do nákladů akce.
5. Žádost o dotaci na nákup stanu a podia, která byla podána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ve výši 250 000,- Kč. Celkové náklady dosáhnou cca 335 000,- Kč. Zbytek ve výši cca 85 000,- Kč
bude uhrazen z rozpočtu obce.
6. Žádost o dotaci na vybavení dětského hřiště hracími prvky, kterou pro členské obce DSO region Orlické hory vypracuje projektový manažer Euroregionu Glacensis v Rychnově nad Kněžnou za odměnu ve výši 1 500,- Kč. Hodnota díla cca 200 000,- Kč, požadovaná dotace ve výši 90 %.
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7. Žádost o nadační příspěvek nadace VIA na záměr „Oáza pohody pro všechny generace“.
Žádost vypracuje Obec Podbřezí, předpokládaná dotace ve výši 200 000,- Kč.
8. Částku ve výši 80 000,- Kč včetně DPH na opravu místních komunikací v katastru obce Podbřezí.
9. Částku ve výši 35 500,- včetně DPH na dodávku a montáž chladícího zařízení do chladícího boxu
v hostinci Skalka v Podbřezí.

Jak se dařilo
Vážení čtenáři, milí sousedé, přátelé,
kamarádi!
Již po osmadvacáté se konal začátkem července Sjezd Lhot a Lehot, tentokráte na Slovensku v malebném údolí řeky Váh v obci Žilinská Lehota. Tato vesnička srovnatelná s naší obcí opravdu
ukázkově zorganizovala setkání lhoťáků
z obou zemí pod záštitou města Žiliny.
Bohatý kulturní program včetně rozmanitého hudebního repertoáru a různých
soutěží zpříjemňoval sjezd po celou dobu
konání více jak tisícovce lhoťáků ze
všech koutů obou republik z více jak
osmdesáti Lhot a Lehot.
Z naší milé rodné vesničky střediskové jsme vyjeli prezentovat v šesti lidech a celou dobu jsme se
zde cítili jako doma, ať už to bylo při sklence opojného moku, či při sledování programu, nebo při přátelském rozhovoru s ostatními. Nejvíce mne oslovilo milé chování pořadatelů a také malebná krajina blízkých Bílých Karpat.
Hlavním bodem celého sjezdu je slavnostní průvod celou obcí, který zde byl lemován stolečky plnými
místních vyhlášených lihovin a buchet, koláčků a jednohubek. Nálada byla opravdu vynikající a původně
půlhodinový průvod se protáhl skoro na hodinu, když se každý jal seznamovat s místními obyvateli kol
stolečků. Zábava plynula celé dopoledne i odpoledne a navečer se představila příští pořádající obec,
kterou je Řešetova Lhota. Její prezentace byla pro všechny překvapením, protože po nebi k nám přiletěl
létající balón, který shazoval letáky s pozvánkou na příští rok.
Tímto chci všechny a nejen lhoťáky pozvat do Řešetovy Lhoty nedaleko Náchoda a doufám, že stejně jako letos i příští rok bude sjezd v přátelském duchu u sklenky dobrého pitiva…Za rok AHOJ.
Za výpravu na XXVIII. Sjezd Lhot a Lehot v Žilinské Lehotě Jindřich Obst
Dne 16. 8. 2008 Sbor dobrovolných hasičů Podbřezí pro deštivé počasí odvolal letní diskotéku na
hřišti a pořadatelé se pobavili u reprodukované hudby sami.
O den později v neděli 17.8.2008 se počasí umoudřilo a tak se mohl uskutečnit tradiční koncert dechové hudby Opočenka – letos již čtrnácté setkání pod zámkem SKALKA . Sešlo se na 370 příznivců
dechovky nejen z okolí, ale přijeli i důchodci z Pardubicka a cizinci zdokonalující se v českém jazyce
v nedaleké Dobrušce. Poděkování patří všem zúčastněným pořadatelům za vynikající organizaci.
V sobotu 7. 9. 2008 za krásného letního počasí (8. nejteplejší den v letošním roce) uspořádali hasiči
pro své členy a jejich rodinné příslušníky opékání selete. Než se však začalo s pojídáním čuníka, byl
pro zpestření dne uspořádán 0.ročník o pohár starosty obce - soutěž všech věkových kategorií v hasičském útoku v podání členů sboru. Každá skupina pojala požární útok po svém, takže ve svém konečném hodnocení vyhráli všichni zúčastnění a ještě se přitom výborně pobavili. Dík patří p. Josefu Hanušovi a jeho pomocníkům za neúnavnou péči o strávníky. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, pár obrázků:
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Družstvo dětí – „žabáci“ s Vratislavem Cvejnem

Družstvo veteránů – „prahasiči“

Družstvo žen – „ženy činu“

Družstvo mužů 2 – „JZD Skalka“

Družstvo mužů 1 – „šuspycy“

Útok „prahasičů“–záchrana sousedů v nedbalkách

Předávání cen a pohárů

Zasloužená odměna
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Turistickou letní sezonu jsme zahájili týdenním pobytem na ŠUMA-VĚ
od 9. 8. - 16. 8. 2008. Turisté ze
Skalky a okolí obsadili celý penzion
HUBERT v Zelené Lhotě. Penzion
patří Renatě Kupkové původem z
Dobrého. Ubytování má kapacitu 21
lůžek, což jsme zaplnili do posledního
místa. Během pobytu jsme podnikli
výlet vlakem a částečně lodí po Dunaji do města Passau v Německu.

Pěší tůry - Malý, Velký Falkenstein (převýšení 650 m), Javorské jezero, Velký Javor - na vrcholu kopule
protivzdušné obrany NATO.
Další trasy - Špičák, Pancíř, Černé a Čertovo jezero, Prášily, Prášilské jezero, Poledník.Během výšlapů
po Šumavě z německé a české strany nás provázelo slunečné počasí.
25.8.08 - část našich turistů na ukončení prázdnin absolvovalo výšlap s vnoučaty na nejvyšší horu Čech
- SNĚŽKU.
30.8.08 – jsme za krásného počasí podnikli poslední výlet letní sezony auty do Zliče a odtud pěšky do
Ratibořic podél Úpy až na Staré Bělidlo,zámek a zpět k autům.

Připravované akce
1.10.2008 – přednáška Alergie onemocnění dnešní doby
7.10.2008 – den otevřených dveří v místní knihovně
22. a 24. 11. 2008 - tradiční posvícení
Den seniorů v prosinci


Obecní úřad Podbřezí
Vás zve na přednášku
Mudr. Drahomíry Peřinové na téma

Alergie
onemocnění dnešní doby
ve středu 1. října 2008 od 19.30
hod.
v hostinci „Skalka“ v Podbřezí
Podle odhadů v roce 2015 bude každý druhý Evropan alergikem. V České republice je nyní přibližně
25% lidí, kteří se již jako alergici projevili a každým rokem toto procento narůstá, říká MUDr. Drahomíra
Peřinová, dětská lékařka, ředitelka Dětského centra Veská
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Čím to je?
Enormní nárůst alergických chorob je určitě dán změněným stylem života a také zcela odlišným životním prostředím. Svou velkou negativní roli hraje stále se zhoršující a znečišťující ovzduší se zvýšenou koncentrací výfukových plynů. Alergické choroby vznikají vinou poruchy obranyschopnosti organismu, který reaguje „přestřelenou reakcí“, kdy chce ze svého těla vyloučit cizorodé látky – alergeny.
V letních měsících mohou být citliví jedinci ohroženi alergií na bodnutí hmyzem. Jelikož tato onemocnění může končit velmi vážně, pacienti kromě doporučené léčby musí být vždy vybaveni lékárničkou
k první pomoci.
Dá se s tím něco dělat?
Základem úspěchu v boji s alergií je vyhnout se alergenům a vytvořit si takové prostředí, abychom
nezavdali příčinu ke vzplanutí alergické choroby. Kromě důsledného odstranění alergenu je potřeba se
chránit i léky, které zmírňují překotnou reakci obranného systému. Bohužel, 50 % pacientů s alergií na
pyly dříve či později získá další alergie a to převážně na potraviny. Jediná možnost léčby je přísné odstranění takovýchto potravin z jídelníčku.
Přes možnost léčebného ovlivnění alergických chorob je potřeba důsledně se zaměřit na zdravý styl
života a úpravu prostředí jak vnitřního tak i zevního, aby se zmírnil dosavadní rychlý nárůst této civilizační choroby.

Pozvánka do knihovny
Při příležitosti týdne knihoven si vás dovolujeme pozvat na den otevřených
dveří do naší rekonstruované Místní knihovny v Podbřezí
v úterý 7. října 2008 od 13 – 18 hod.
Přijďte se podívat, co pro vás připravily děti naší základní školy.



Komunální odpad a nebezpečné odpady !!!
Upozorňujeme, že v týdnu od 6. do 12. října 2008 bude přistaven za obecním úřadem velkoobjemový kontejner na popel a komunální odpad.
Obecní úřad a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že v sobotu 11. října 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.
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.
Několik informací ke třídění odpadů:
Všem občanům obce nabízíme:
- modré igelitové pytle (k vyzvednutí jsou na obecním úřadu v úřední hodiny), do kterých je možno střádat vytříděný plast jako PET láhve (sešlápnuté), různé igelity, plastové kanystry apod.
- růžové igelitové pytle, do kterých lze vytřídit tetra packy – krabice od mléka, džusů, krabicového vína
atd. Plné a zavázané lze odkládat za obecní úřad pod rampu, odkud jsou pak hromadně podle potřeby
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odváženy a za takto vytříděné odpady neplatíme jejich odvoz a naopak získáváme finanční prostředky
za třídění.
Ostatní plasty, které po tomto vytřídění zůstanou (kelímky od jogurtů a dalších potravin apod.), je pak
možno odkládat do kontejnerů u Obecního úřadu v Podbřezí a u Piskorů ve Lhotě.
Do kontejneru s kovem prosíme odkládat jen drobné kusy, větší pak možno odložit na jaře do přistaveného velkoobjemového kontejneru a přispět tak sportovcům nebo hasičům, kteří tento sběr organizují.
Papír svázaný do balíku (časopisy, knihy, kartony) je nadále možno odkládat k základní škole buď
k bočnímu vchodu nebo dozadu ke dveřím do sklepa anebo do modrého kontejneru u Obecního úřadu
v Podbřezí a ve Lhotě u Piskorů. Při odkládání velkých kartonů prosíme o jejich složení, jinak zabírají
zbytečně moc místa a platíme za vzduch, který pak vyvážíme nevyužitím prostoru kontejneru.
Kontejner na skleněný odpad je určen jen pro skleněné věci a ne pro porcelán a autoskla, skla
s drátěnou mřížkou, keramiku a žárovky !!
Kontejnery na komunální odpad jsou určeny hlavně na popel a zbytkový odpad, který nejde vytřídit do
výše uvedených odpadů. Prosíme touto cestou všechny, kteří odkládají do těchto kontejnerů použité
papírové pleny a drobné lehčí odpady, aby je neodkládali volně ale zabalené do pytle či tašky. Při větším povětří pak takto volně ložené poletují po vesnici a není to pro nás dobrá vizitka.
Apelujeme také na majitele starých automobilů, kterých by se rádi zbavili, neodkládejte nám je k obecnímu úřadu, ale kontaktujte firmu Autobazar Auto-Nechanice, která nabízí:
EKOLOGICKOU LIKVIDACI VOZIDEL - ZDARMA
- ekologicky zlikvidují havarované, zkorodované i jinak poškozené auto (osobní, dodávkové, nákladní,
terénní, traktory či jiné stroje)
- vystavují doklad o ekologické likvidaci bez poplatku
- do 50 km je odvoz likvidovaného vozidla ZDARMA (nad 50 km účtují 12,-Kč/km včetně DPH).
V případě Vašeho zájmu a eventuálních dotazů je možno kontaktovat obchodního zástupce
Bečkovou Brigitu na mobil: 724 019 806.
Připomínáme, že splatnost odpadů za 2. pol. 2008 je do 30. 11. 2008

Očkování psů
Dle novely zákona č. 166/1999 o veterinární péči má očkování proti vzteklině vakcínou veterinárně
schválenou platnost tři roky. Psi, kteří byli loni očkováni u nás v Podbřezí, stačí přeočkovat v roce 2010.
Hromadné očkování se proto letos neuskuteční.

Změna hodin pro veřejnost na Poště v Podbřezí od 15. 9. 2008 !!!
Pondělí, středa – pátek
Úterý

8.00 – 9.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.

14 – 15.30 hod
zavřeno

Zrušení veřejného telefonního automatu ve Lhotě Netřebě.
Dne 23. 7. 2008 přišel na Obecní úřad Podbřezí dopis od firmy Telefónica 02 s tímto textem:
Vážený pane starosto,
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o opatření, které bude naše společnost Telefónica 02
Czech Republic, a.s. realizovat ve Vaší obci.
Z důvodu dramatického poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (VTA)
se naše společnost rozhodla stávající síť VTA přizpůsobit současným potřebám. Tato optimalizace se
dotkne i Vaší obce.
V průběhu září letošního roku plánujeme zrušení nevyužívaného VTA v místní části Lhota Netřeba.
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je definovaná Českým telekomunikačním úřadem, zůstane zachována. Věřím, že tento nezbytný krok přijmete Vy i občané s pochopením.
S přátelským pozdravem Hana Václavíková, obchodní zástupce.
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Město Dobruška - Kulturní dům za podpory Královéhrad. kraje pořádá ve dnech 26.- 28. září 2008

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 .

VOLBY
Ve dnech 17. a 18. října 2008 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR. V pátek od 14 – 22 hod., v sobotu od 8 – 14 hod. Opět budeme volit na dvou místech:
Volební okrsek č. 1 Podbřezí – v prostorách kanceláře Obecního úřadu v Podbřezí ( zde budou volit
všichni občané, kteří nejpozději v den voleb dosáhli 18 let a to z Podbřezí, Přímů, Chábor a Studánky)
Volební okrsek č. 2 Lhota Netřeba – v prostorách bývalé knihovny ve Lhotě (občané Lhoty Netřeby)
K volbám s sebou vezměte platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 25. října na neděli 26. října 2008 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu
nazpátek na středoevropský čas.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
Listopad
65 let
80 let
80 let
81 let
91 let
Prosinec
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let

FELCMAN Josef, Podbřezí 81
BARTOŠOVÁ Květoslava, Lhota Netřeba 46
NOVOTNÁ Lidmila, Podbřezí 42
KOBLÁSA, Josef, Lhota Netřeba 34
NETÍKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 25
FELCMANOVÁ Jana, Podbřezí 81
VESELÝ Josef, Podbřezí 85
ZEMÁNEK Vladimír, Lhota Netřeba 95
HANUŠOVÁ Jarmila, Podbřezí 54
HANUŠ Václav, Podbřezí 54

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2008:
se odhlásili:
RYŠAVÝ Kamil, Podbřezí 40
zemřeli:
HUŠKOVÁ Milada, Podbřezí 66
PAVLOVÁ Žofie, Lhota Netřeba 91

1.8.2008
8.8.2008

Čest jejich památce
sňatek uzavřeli:

ČERMÁK Kamil, Podbřezí 83
ŘEHÁKOVÁ Eva, Podbřezí 83

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
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8.8.2008

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.

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
Věci, které pomáhají!
 Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu – i poškozené (trička, košile,
mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)
 Lůžkoviny,ručníky, utěrky, látky – nejméně 1m2 i poškozené !
 Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez fleků, děl, molů a rozbitých zipů (sport.bundy, kabáty)
 Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)
 Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
 Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené
 Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové
VĚCI NEBALIT DO KRABIC, ALE DO PYTLŮ
VĚCI, které opravdu brát NEMŮŽEME:
 Svetry, silonové a dederonové oblečení
 Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťáková kabáty
 Molitanové věci a jakékoliv odřezky
 Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce, matrace
 Lyžařské potřeby
 Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, počítače)
 Veškerý nábytek (+ lustry, lampy, kola….)
 Malé spotřebiče (žehličky, kávovary, topinkovače, varné konvice)
 Domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce…), kufry, kočárky, školní potřeby

Sbírka se uskuteční v pátek 17. října 2008 od 17 – 18 hodin
v budově Obecního úřadu Podbřezí.
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 (fax).
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
Před rokem jsme na stránkách obecního zpravodaje psali vše o občanských průkazech. Letos jen připomínáme, že dochází k poslední povinné výměně občanských průkazů bez strojově čitelných údajů a
to u průkazů vydaných do 31.12.2003 Tyto je nutné vyměnit do konce letošního roku 2008. Žádost o
vydání občanského průkazu je nutno podat nejpozději do 30. listopadu 2008.
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).
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ZÁŘÍ
To se pozná teprv v září,
kterak sadař hospodaří,
jestli švestky, jabka, hrušky
naplní mu všechny nůšky.
To se pozná ve stodole,
kolik snopů dalo pole,
bude-li dost na koláče,
i husička do pekáče.

ŘÍJEN
V říjnu, v pozdní jeseni,
troubí v lesích jeleni,
troubí v lesích hlubokých,
a pohoří vysokých.
Zatím dole u rybníka
vzpomněli si na kapříka,
už je loví, kapry zlaté,
hladké i ty šupinaté.

LISTOPAD
Listopad, listopad
a já, země, půjdu spát,
javorové listí zlaté,
to mně na mé lůžko dáte.
Neplačte a nevzlykejte,
listí padá, vítr ztich,
pod hlavou mně k spánku dejte
vysoký a měkký sníh.

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov n.Kn. rok 2008
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum služby

jméno lékaře

27.09.
28.09.

MUDr. Jan Beránek
MUDr. Lucie Beránková

04.10.
05.10.
11.10.
12.10.
18.10.
19.10.
25.10.
26.10.
28.10.
01.11.
02.11.
08.11.
09.11.
15.11.
16.11.
17.11.
22.11.
23.11.
29.11.
30.11.
06.12.
07.12.
13.12.
14.12.
20.12.

MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Jindřich Handl
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
MUDr. Věra Stejskalová
MUDr. Simona Sudová

21.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
1.1.2009

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

03.01.
04.01.

MUDr. Věra Tůmová
MUDr. Hana Vavřičková

adresa ordinace

telefon

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.
Panská 24, Rychnov nad Kn.
Komenského 259,Kostelec nad Orl.
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.
Potštejn 317
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Komenského 481, Kostelec n.OrL.
Skuhrov nad Bělou 17
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Zdrav.stř. Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové nám. 88
Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Poliklinika, Jiráskova 1389, RK
Zdrav.středisko, Rokytnice v Orl.h.
Nám. Dr. Lőtzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88
Týniště nad Orlicí
J.Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí

494 371 088
494 371 783

10

494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 539 225
494 531 955
494 323 958
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
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
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
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