Vážení občané,
před několika dny začalo podle kalendáře léto. Letos se však asi zapomnělo za horami a tak si na
pravé letní počasí ještě chvilku počkáme. Všichni doufáme, že určitě přijde v době našich dovolených,
ať je budeme prožívat kdekoliv. Dnes se hodně cestuje, a proto přeji příjemné kilometry bez problémů a
nehod. Dovolená má být zasloužený odpočinek po vykonané práci, tak ať se vám vydaří.
Dětem se blíží konec školního roku. Žáci pátého ročníku se loučí s naší školou a tak jim přejeme
další příjemné studium na II. stupni. Na prázdniny jsme se vždy všichni těšili a určitě to platí i o dneš
ních dětech. Dostanou vysvědčení za odvedenou snahu a jistě nebude důvod pro smutek. Jak říká pří
sloví, každý je strůjcem svého štěstí. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že škola pod vedením paní
ředitelky Mgr., Bc. Radomily Zelené se v letošním školním roce dobře prezentovala, což dokazují její
výsledky. Připravujeme celkovou rekonstrukci budovy a bude záležet na tom, kolik se nám podaří získat
finančních prostředků. Přeji dětem příjemné prázdniny a pedagogickému sboru zasloužený oddech.
Je za námi polovina roku 2009. Lze konstatovat, že se daří plnit předem stanovené úkoly. Zanedlou
ho začne největší stavební akce letošního roku a to Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě
Netřebě. Na tuto akci byly z části získány finanční prostředky z Programu rozvoje venkova přes Místní
akční skupinu Pohoda venkova se sídlem ve Valu, jejíž je naše obec členem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem aktivním občanům a spolkům za jejich práci pro obecní blaho.
Není vždy posvícení, ale s hrdostí mohu konstatovat, že návštěvníci velice kladně hodnotí pořádek,
vzhled a čistotu v obci, což je zásluha vás všech obyvatel. Moc za to děkuji.
Starosta
Co jsme dělali mimo jiné ve školním roce 2008 2009 (Základní škola Podbřezí)
22. 9. Brazílie – Amazonka v rytmu samby (kino Dobruška) + návštěva dětského oddělení Městské
knihovny v Dobrušce
24. 10. Školní sportovní olympiáda
24. 10. Podzimní projektový den + Den otevřených dveří + Drakiáda
5. 12. Do školy přišel Mikuláš, anděl a čert a nadělovali dárky (věnované skaleckými ženami)
Vánoční vystoupení pro veřejnost v hostinci Skalka
Vánoční dílna pod vedením p. Felcmanové, p. Mňukové a p. Stodůlkové st.
Celý měsíc panovalo pravé zimní počasí, proto bylo možno vyrazit na běžky do okolí školy a na led,
který vzorně upravovali místní siláci
Od 20. 2. Plavecký výcvik, tentokrát v Novém Městě n Met., kde ochotně vyšli vstříc s termínem
23. 26. 3. Barevné dny (každý den přišli všichni oblečeni v jiné barvě)
26. 3. Jarní projektový den + vynášení Morany
9. 4. Velikonoční tvoření
22. 4. Den Země
11. 5. Divadelní představení – Krejčík Honza ze Záplatovic (KD Dobruška)
14. 5. Přehlídka Integrovaného záchranného systému v Dobrém
17. 5. Představení pro maminky ke Dni matek
21. 5. Vyhlášení výsledků celostátní soutěže v anglickém jazyce Videopohlednice (5. místo v ČR)
28. 5. Předlékařská první pomoc – beseda s nácvikem kritických situací pod vedením paní Bílkové
8. 6. Školní výlet do Adršpašských skal
12. 6. Pohádková noc ve škole (večer plný her a soutěží s tématem pohádek a přespáním ve škole)
23. 6. Turnaj ve vybíjené v Bílém Újezdě
24. 6. Zhodnocení roku na hřišti, rozloučení s žáky 5. ročníku
25. 6. Sportovní olympiáda (srovnání výsledků s výsledky dosaženými na podzim)
Po celý rok probíhaly v rámci zájmové činnosti kroužky hry na flétnu pro začátečníky i pokročilé
pod vedením učitelky Kroulíkové a Friedové a kroužky základů práce na PC pod vedením studentů
Ivany Kroulíkové a Tomáše Cvejna.

Během celého školního roku jsme sbírali starý papír, pomerančovou a citronovou kůru a v rámci
celostátní akce Recyklohraní i použité baterie a drobné nefunkční elektrozařízení.
Žáci měli možnost během celého roku odebírat mléčné výrobky LAKTEA za zvýhodněné ceny.
Byl zpracován projekt spolupráce se školami v Dobrém a v Bílém Újezdě, jehož stěžejní aktivitou je
výuka anglického jazyka rodilým mluvčím. Projekt byl podpořen a bude po dobu dvou let financován
z prostředků EU.
Výtah z činnosti naší školy od ředitelky Mgr.,Bc. R. Zelené

Ze života obce
Z usnesení Zastupitelstva obce Podbřezí ze dne 11. 5. 2009
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty:
projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ Podbřezí je v konečné fázi zpracování
vysloveno poděkování za uspořádání dětského karnevalu, turnaje v kulečníku, l. ročník v ochutnáv
ce slivovice O skalecké štamprle, čarodějnického reje v Podbřezí a ve Lhotě
elektrocentrála pro SDH Podbřezí byla konečně doručena
byla podána žádost o dotaci na zametací techniku a křovinořez přes DSO Orlické hory
pracovníci TS z Dobrušky opravili vadnou elektroinstalaci u pomníku padlých
v kabině na hřišti byla nainstalována kuchyňská linka a bojler na teplou vodu
archiválie v obecním archivu jsou uloženy v nově postavených kovových regálech
firma p. Nejmana opravila 2 mostky na Cháborách u Ehlů
vysloveno poděkování ředitelce ZŠ Mgr.,Bc. Radomile Zelené a Josefu Cvejnovi ml. za videosnímek
Pohlednice z naší obce v anglickém jazyce, který uspěl v celorepublikové soutěži na 5. místě
ředitelka ZŠ podala žádost o dotaci na Krajský úřad Královéhradeckého kraje z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
vysloveno poděkování Josefu Cvejnovi ml. za spuštění nových webových stránek obce a přípravu no
vých stránek pro základní školu
pracoviště pro Czech POINT na obecním úřadu připraveno, zbývá přidělení zmocnění pro jeho spuš
tění (výpisy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů …)
bude vyvoláno jednání s povodím Labe ohledně dvou suchých stromů u hřiště
starosta nespokojen s tříděním – netříděním odpadů
jednání s majiteli koní o jejich chování v katastru obce Podbřezí
pozvánka na Den matek 17. 5. 2009 v hostinci Skalka
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřezí za rok 2008.
2. Závěrečný účet hospodaření obce Podbřezí za rok 2008 bez výhrad.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2009 s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy.
4. Zrušení Fondu rozvoje bydlení a převod zbylých finančních prostředků na běžný účet Obce Podbřezí.
5. Částku 66 781, Kč jako podíl obce na zhotovení potřebné dokumentace na vybudování cyklostezky
v katastru obce Podbřezí, která bude navazovat na trasu z Bílého Újezdu.
6. Částku ve výši 15 000, Kč na nákup pracovních obleků pro členy JSDH Podbřezí.
7. Navýšení poplatku za užívání sportoviště za školou na 300, Kč za každý den pronájmu.
8. Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. do výše 700 000, Kč za účelem předfinancování projektu
„Generální rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě Netřebě“, částečně financovaného z dotace Pro
gramu rozvoje venkova ČR. Úvěr bude čerpán od 1. 8. do 30. 11. 2009, splácen bude od 1. 12. 2009.
9. Finanční částky ve výši 3 015, Kč na pojištění stanu a podia a 550, Kč na navýšení pojistného pod
nikatelských rizik.

10. Návrh na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Podbřezí podle § 46 odst. 3)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů pro níže uvedené žadatele:
Obec Podbřezí, Podbřezí 16, vybudování cyklostezky o celkové délce 594 m na našem katastru.
Václav Doležal, Podbřezí, Lhota Netřeba 86 změnu využití pozemků ve svém vlastnictví.
Zastupitelstvo obce Podbřezí pověřuje:
Starostu obce Antonína Novotného:
Sjednáním podmínek s Českou spořitelnou, a.s. a podpisem smluvní dokumentace pro krátkodobý úvěr.

Jak se dařilo
Ve středu 15. dubna 2009 byli starostou obce pozváni na obecní úřad majitelé koní z Podbřezí a
Lhoty. Na základě stížností majitelů pozemků starosta pozvané informoval o této skutečnosti, při vzá
jemné debatě a informacích od zastupitele Zdeňka Pavlíčka byly vymezeny lokality, kde je možno se
s koňmi volně pohybovat a na veřejných komunikacích udržovat po sobě pořádek.
30. dubna 2009 se konalo na místním hřišti v Podbřezí pálení čarodějnic s uspořádáním několika
soutěží a tradičním opékáním buřtů. Po setmění i několik dětí s rodiči došlo s lampionky na náves k po
mníku padlých.
Jako každoročně se ve Lhotě na kopečku u Moravců konalo Pálení čarodějnic spojené se soutěžemi
pro děti. Přestože počasí chvílemi trápilo svými rozmary, byla účast nejen na straně dětí hojná a připra
vené atrakce pro ně znamenaly příjemné vyžití. Připraveno bylo také bohaté občerstvení. Touto cestou
chceme poděkovat všem, jenž pomohli s přípravou akce a utvářeli příjemnou atmosféru při tomto tra
dičním setkání všech sousedů i přespolních.
Za SDH Lhota Jindřich Obst
Z aktivit Klubu skaleckých turistů:
5. 4. Účast 8 našich turistů na otvírání studánek v Jahodově
21. 4. Výstup na nově otevřenou rozhlednu Sendraž
22. 4. Za krásného jarního počasí přechod Jestřebích hor. Maternice Turov,10 turistů (16 km)
26. 4. Odpolední špacír přes Lhotu, Škutinu a zpět domů
2. 5. S jahodovskými turisty za poznáním hradu Velešov s průvodcem p. Langrem a s výhledy na
hrad Potštejn. 21 turistů (10 km)
3. 5. Výjezd na kolách Hroška Solnice Lukavice Habrová Rychnov n. Kn. a zpět domů po nové cyk
lostezce.
8. 5. Za účasti 35 osob, pěkného počasí a výborné party výšlap ze Žďárek přes hranici do polského
Pstružného. Po občerstvení a chytání pstruhů prohlídka podhůří Bledných skal a zpět na naše
území. Následovalo krátké zastavení na Sendraži a výstup na rozhlednu.
22. 25. 5. Několik členů KST se zúčastnilo zájezdu solnických turistů za krásami severních Čech.
(Teplice, Most, Milešovka, Bouřňák, Komáří vížka, Osek)
6. 6. Část našich turistů absolvovalo tradiční Solnickou solnou stezku. (15 km)
Ve volných chvílích výjezdy na kolách po okolí.
Připravujeme: Týdenní pobyt na Drahanské vysočině a desetidenní výlet do Slovinských Alp.
Přejeme všem občanům příjemnou dovolenou a hezké prázdniny. KST Podbřezí.
Na letošní oslavě Dne matek 10. května 2009 vystoupily děti naší základní školy s pestrým pásmem
tradičních i netradičních básniček, písniček a tanečním vystoupením v rytmu country. Starosta obce
pozdravil přítomné a poděkoval dětem a hlavně p. učitelkám za vzornou přípravu programu. Děti pak za
odměnu dostaly zmrzlinový pohár. V druhé části oslavy vystoupila folková kapela Fukanec z Nového
Města nad Metují.

DĚTI A STAROSTA OBCE

KAPELA FUKANEC

=================
První letošní akcí s hasičskou technikou byla v sobotu 9. 5. 2009 soutěž historických stříkaček
v Domašíně, kde členové SDH Podbřezí předvedli útok s historickou motorovou stříkačkou HRČEK
NEUGEBAUER s motorem Tatra a obsadili čtvrté místo. Zúčastnili se i hasiči ze Lhoty. Akce za krásné
ho slunečného počasí se velice zdařila.
Prověrka techniky a okrsková soutěž se uskutečnila 16. 5. 2009 v Pulicích při příležitosti 125. výročí
založení místního SDH. Akci nepřálo počasí, dešťové přeháňky a zima byly nejen prověrkou techniky,
ale i odolnosti hasičů. V prověrce techniky obsadilo družstvo ze Lhoty 1. místo, členové z Podbřezí
skončili v polovině startovního pole a ženy obsadily 3. místo.
12. 6. 2009 se sbor SDH Podbřezí zúčastnil Dnu bezpečnostních složek Integrovaného záchranného
systému na náměstí v Dobrušce. Počasí též akci moc nepřálo.
V pondělí 8. 6. 2009 vyjely děti se svými učitelkami na školní výlet do Adršpašských skal autobusem
a vlakem. Pro zajímavost uvádíme vyúčtování výletu:
Cestovné:
50, (autobus + vlak)
Vstupné skály: 30,
Vstupné jezírko: 30, (o 10, Kč dražší než bylo na internetu)
Za výlet celkem 110, Kč
DĚTI NOCOVALY V TĚLOCVIČNĚ

V pátek 12. 6. 2009 připravily učitelky pro
děti Pohádkovou noc ve škole. Účast byla
nepovinná, přesto se zúčastnilo 15 dětí.
Zahájilo se v 18 hod. různými hrami inspiro
vanými pohádkou. Lehká večeře, hygiena a
společná noc v tělocvičně ve spacích pyt
lích byla pro děti malým dobrodružstvím,
které se dětem líbilo.

Za krásného slunečného počasí uspořádaly ženy v neděli 14. června 2009 dětský den formou po
hádkového lesa na téma pohádky „Tři veterání“. Trasa vedla ze hřiště k židovskému hřbitovu a lesem
zase zpět na hřiště. Zúčastnilo se asi 51 dětí, které si za účast na závěr opekly vuřty.

DLOUHONOSÁ PRINCEZNA

VŠICHNI ÚČINKUJÍCÍ

Senioři komunikují
Z elektronické pošty jsme se dozvěděli o Nadačním
fondu manželů Lívie a Václava Klausových, který
pořádá vzdělávací kurzy základního ovládání a uží
vání osobních počítačů v rámci projektu „Senioři ko
munikují“. Obec projevila o tento projekt zájem a ná
sledně byla touto nadací vybrána. Realizátorem kur
zu byla společnost LYRIX centrum, s.r.o. Studénka
a pro účastníky byl zdarma. Informace byly také po
dány o ovládání a užívání mobilních telefonů a pla
tebních karet (Nadace České spořitelny). Požadav
kem bylo zajistit zájemce z řad seniorů v počtu 10
osob a vhodné prostory.
Kurz začal 8. 6. a byl ukončen 11. 6. 2009. Pro
bíhal v odpoledních hodinách v rozsahu 14 hod.
základní obsluha PC, 1 hod. – obsluha mobilního
telefonu a 1 hod. – obsluha platební karty. Každý
absolvent kurzu měl k dispozici notebook a odborné
informace pro účastníky byly promítány na plátno.
Přes počáteční obavu byli všichni účastníci velice
spokojeni s perfektním výkladem školitele a se zna
lostmi, které absolvováním kurzu získali. Poděková
ní obdržela i obec, že na své seniory nezapomíná.

Připravované akce
Vážení čtenáři!
Tímto chci všechny a nejen lhoťáky pozvat do Řešetovy Lhoty nedaleko Náchoda na XXIX.Sjezd Lhot
a Lehôt. Tato akce se koná ve dnech 3. 6. července 2009 a díky svátku v pondělí 6. července je pro
dloužena o jeden den, což přináší velkou dávku zábavy navíc. Příjemnou zprávou je, že cena vstupenky
je na celý program stejná jako v předchozích ročnících, činí 350, korun a děti do 12 let mají vstup zdar
ma. Dále je zdarma ubytování ve stanovém městečku. Celý program je také doprovázen zajímavými
soutěžemi a je zde možnost proletět se balónem.
Budiž největším lákadlem na prožití příjemného víkendu ve společnosti stejně naladěných lidí ukázka
programu uvedená níže.
Těším se na příjemně prožitý společný víkend.
Jindřich Obst

PROGRAM srazu Lhot a Lehôt
Pátek 3.7.2009
 Hlavní areál
 Hospoda
Sobota 4.7.2009
 Hlavní areál

 Hospoda

18:00 Zábava: Teplá buchta královéhradecká rock. kapela
4Watty rocková kapela z Rychnovska
18:00 Taneční zábava Elka regionální kapela pro všechny generace.
9:00 Barunka dětský folklórní soubor z České Skalice
9:30 Uhaste Ester – regionální freerocková kapela Divokej Bill revival
EHLAL skupina orientálního tance
12:30 Průvod zúčastněných Lhot a Lehôt (formování průvodu od 11:45
na návsi) dechovka Stavostrojka Moderuje Mirek Ťokan
14:00 Estráda Václav Faltus; Lokálka královehradecká folková skupina
Veronika a Klára Zaňkovy, J. Obermaierová a O. Navrátil trocha humo
ru ze života; Vilda Čok známý showman, ďábel rockových pódií se sk. By
pass; EHLAL Skupina orientálního tance (mystický tanec se šavlí, taneč
nice Sabua, skupinový tanec se závoji, tanečnice Sofia s klasickým raks el
sharki, drum sólo energický tanec za zvuku bubnů); Michal Hrůza a kapela
Hrůzy
22:00 Zábava Prima Džem regionální artrocková skupina; Ohňostroj
10:00 Schůze zástupců obcí
11:00 Stavostrojka koncert dechové hudby
16:00 Senior band regionální kapela zaměřená na dixieland
19:00 Relax taneční zábava pro všechny generace

Neděle 5.7.2009
 Hlavní areál 10:00 Efest Federace zkrachovalých trampů modern coutry music.
Hliněná dílna ukázky výroby a možnost vlastního výrobku
Prezentace týmu RTM motorsport Náchod
13:00 Neřež – folkrocková legenda
15:00 Swing sextet jazzová formace z Náchoda
17:00 Zábava Uhaste Ester, Archon drsný rock z Orlických hor
 Hospoda
15:00 Řešeto Faktor pěvecká soutěž se skupinou FR Čí
18:00 FR ČÍ hudba pro všechny
Pondělí 6.7.2009
 Hlavní areál 10:00 Efest hraje k odjezdu z XXIX. Srazu Lhot a Lehôt
=============
15. 8. 2009
Diskotéka na hřišti pořádaná SDH Podbřezí
16. 8. 2009
Koncert Opočenky na hřišti pořádaný SDH Podbřezí
5. 9. 2009
Opékání selete na hřišti pro členy a rodinné příslušníky SDH Podbřezí
Začátkem května 2009 firma Marius Pedersen, skládka Křovice oznámila změnu svozu v letním
období. Z původních sudých pondělků jsou svozy prováděny v liché pondělky. Omlouváme se všem, ke
kterým se ještě tato informace nedostala a uvádíme opravený svozový kalendář pro letošní rok.
Připomínáme, že splatnost odpadů za 1. pol. 2009 byla 31. 5. 2009
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, čtvrtek 7.30 12 hod.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ ODPADŮ PRO ROK 2009
MĚSÍC

SVOZ 52x - ZELENÁ

SVOZ 42x - ČERVENÁ

DATUM

květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Liché týdny
“
“
“
“

19,21
23,25,27
29,31
33,35
37,39,40
41,42,43,44
45,46,47,48,49
50,51,52,53

4. a 18. 5. 2009
1.,15. a 29. 6. 2009
13. a 27. 7. 2009
10. a 24. 8. 2009
7.,21. a 28. 9. 2009
každé pondělí odpoledne
“
“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Červenec

Srpen
Září

60 let
65 let
65 let
89 let
94 let
70 let
65 let
65 let
80 let
85 let

ČERVINKA Josef, Podbřezí 24
MELICHAROVÁ Zdeňka, Lhota Netřeba 47
STODŮLKA Josef, Podbřezí 79
ŽAHOURKOVÁ Milada, Podbřezí 52
KUCHAŘOVÁ Milada, Podbřezí 88
PLIŠTILOVÁ Růžena, Lhota Netřeba 77
BÍLEK Václav, Chábory 8
MERVARTOVÁ Lidmila, Podbřezí 105
PETŘÍKOVÁ Miloslava, Lhota Netřeba 35
MORAVCOVÁ Ludmila, Podbřezí 30

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
Za druhé čtvrtletí roku 2009
přihlásili se:
BLÁHOVÁ Kristýna, Podbřezí 28
JAVŮRKOVÁ Adéla, Podbřezí 28
PAŘÍZKOVÁ Irena, Podbřezí 97
PAŘÍZEK Tadeáš, Podbřezí 97
ZÁTOPKOVÁ Anna, Lhota Netřeba 88
SCHILL Roman, Chábory 1
SCHILL Roman, Chábory 1
narodili se:
HRUBÝ Tomáš, Podbřezí 5
odhlásili se:
SOVÁKOVÁ Miroslava, Podbřezí 97
SOVÁKOVÁ Magdaléna, Podbřezí 97
SOVÁK Ondřej, Podbřezí 97
PAUKRTOVÁ Jaroslava, Podbřezí 104
FRIEDE Jan, Chábory 21
FRIEDOVÁ Jitka, Chábory 21
sňatek uzavřeli:
Hlostová Gabriela, Lubno
Cvejn Jaromír, Podbřezí 41

25. 4. 2009

30. 5. 2009

Novomanželům přejeme hodně lásky a vzájemné tolerance.
zemřeli:

ČUDA Miroslav, Podbřezí 5

Čest jeho památce

14. 4. 2009

Úřady na dlani
Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo ne
musí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit
beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob, jak z
jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací In
formační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může
získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci
také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené vý
stupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Czech POINT
vám ušetří čas, nervy i peníze.
A jak je to u nás? Prostřednictvím Města Dobrušky jsme podali žádost o dotaci na vybavení praco
viště Czech POINT. Máme zakoupenu techniku, vygenerovány žádosti o certifikáty pro přístup do sys
tému. Čekáme na potvrzení smluv ohledně dotace, vygenerování certifikátů a pak již nebrání nic tomu,
abychom mohli vyjít vstříc prvním žadatelům o výpis z katastru nemovitosti, z rejstříku trestů, z obchod
ního rejstříku apod. Jakmile tento okamžik nastane, budou občané o tom informováni na úřední desce i
na webových stránkách obce.
Datové schránky
Datové schránky budou počínaje 1. 7. 2009 povinné pro veškeré právnické subjekty, tedy organizace
veřejné správy, firmy a podnikatele. Ostatní veřejnost si je může zřídit v případě zájmu budou sloužit
k realizování podání vůči veřejné správě a doručování zpráv veřejné správy. Zavádí je zákon o elektro
nických úkonech a autorizované konverzi dokumentů č. 300/2008 Sb. Zvyšují efektivitu veřejné správy –
dochází k odbourání papírové korespondence a zrychlení jednotlivých řízení (v důsledku institut vy
zvednuté zásilky – tj. každá doručená zásilka je po lhůtě …považována za vyzvednutou). S ohledem na
efektivitu uvedené komunikace a snížení papírové administrativy řeší uvedený zákon i konverzi doku
mentů mezi papírovou a elektronickou podobou. Obě verze jsou tedy napříště rovnocenné.
Datová zpráva
Dokumenty orgánů veřejné zprávy doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné
vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.
Datová schránka
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgá
nům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.
Doručování dokumentů
Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové
zprávy) orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování
v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od
orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.
Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektro
nickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání
k soudu) nemusíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor
datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti,
které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji.
Datová schránka není e mailová schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými
úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou
osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se
doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek) popřípadě do Vaší e mailové schránky (zdarma) oznámení
o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky.
Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do
datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepři
hlásíte li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepří
tomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode
dne, kdy překážka, která podateli bránila úkon učinit).
Přístup do datové schránky
Přístupové údaje zasílá ministerstvo osobě, která o datovou schránku zažádala. Přístup do datové
schránky má pouze osoba, která zažádala o datovou schránku. Tato osoba může určit pověřenou oso
bu nebo administrátora, kteří budou mít určené úkony, které mohou vykonávat v zastoupení. Pokud
osoba, která má zřízenou datovou schránku, nemá připojení k internetu, může na kontaktních místech
veřejné správy konvertovat do listinné podoby (vytisknout) datové zprávy ze své datové schránky. Tento
úkon bude zpoplatněn.
Czech POINT a datová schránka
Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě výběru datové schránky můžete také udělat výpis z: ka
tastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání podle
živnostenského zákona apod.
Na kontaktních místech Czech POINT můžete také zažádat o nové přihlašovací údaje do datové
schránky, které Vám budou vystaveny na počkání.
Seznam Czech POINTů naleznete v seznamu na stránkách www.czechpoint.cz nebo na místech ozna
čených logem.
Informace a osobní údaje
Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám,
s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl li dán souhlas k jejímu zveřejnění.
Ministerstvo vnitra umožní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku tak, aby do ní mohlo
být doručováno.
Správce a provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje náležitá opatření v oblasti
bezpečnosti informačního systému datových schránek. Správce ani provozovatel nejsou oprávněni
k přístupu do datových schránek jiných subjektů.
Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informač
ního systému datových schránek je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.).
Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek využívá údaje vedené
v informačním systému evidence obyvatel.
Konverze dokumentů
Konverzí se rozumí buď úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého
v datové zprávě, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu
v listinné podobě. Ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky se provede
v obou případech. Dokument, který provedením konverze vznikl (výstup), má stejné právní účinky jako
ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (vstup).
Autorizovaná konverze dokumentů zrovnoprávňuje jejich papírovou a elektronickou formu. Na dato
vou zprávu (její platnost) jsou pochopitelně kladeny nároky v intencích zákona o elektronickém podpisu.
Zákon také stanoví, kdy konverzi nelze provést, např. nelze duplikovat jedinečné dokumenty jako je
občanský průkaz, pas, atd. Konverze se též neprovádí, jedná li se o výstup z (předchozí) konverze.
Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními
předpisy.

Kdo bude provádět konverzi?
Na žádost (občana, osoby, veřejnosti) provádějí kontaktní místa veřejné správy (český podací
ověřovací informační národní terminál CzechPOINT)
Z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti
Náklady spojené s odesíláním datových zpráv
Součástí smluv mezi Českou poštou a Ministerstvem vnitra, které byly podepsány 27. 2. 2009, bylo i
stanovení nákladů za odesílání zpráv prostřednictvím datových schránek.
Budou celkem čtyři druhy datových schránek:
datová schránka orgánů veřejné moci (odesílání DS bude zpoplatněno)
datová schránka pro právnické osoby (ZDARMA vše)
datová schránka pro fyzické osoby podnikající (ZDARMA vše)
datová schránka pro fyzické osoby (ZDARMA vše).

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci
okresu Rychnov nad Kněžnou na 3. čtvrtletí 2009
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
Datum služby
27.06.
28.06.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.

Jméno lékaře

MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Eva Hrbáčová
MUDr. Jindřich Handl
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Jana Laubová
MUDr. Pavla Valešová
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. Zdena Skřičková
MUDr. Věra Stejskalová
MUDr. Simona Sudová
MUDr. Filip Světlík
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ludislava Šťastná
MUDr. Jana Tancurinová

Adresa ordinace
Komenského 366, Doudleby n.Orl.
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 481, Kostelec n. Orl.
U Stadionu 1166, Rychnov n Kn.
Komenského 259, Kostelec n Orl.
Na Trávníku 1232, Rychnov n Kn.
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Mírové n. 88, Týniště n.O.
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
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 Rychnov nad Kněžnou
Zdr. středisko Kout 566, Borohrádek
Poliklinika, Mírové n.88, Týniště n. O.
Tyršova 515, Opočno
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdravot. středisko Rokytnice v O.h.
Vamberk, nám Dr. Lutzowa 345

Telefon
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 321 511
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 531 955
494 667 123
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 371 783
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
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151

