Vážení občané,
dostáváte do domácností letos již potřetí Obecní zpravodaj s podtitulkem „Podzim“. Jen připomínám,
že je to již patnáctý ročník. Tak dlouho se snažíme Vás občany informovat o aktuálním dění v obci.
Jsem přesvědčen, že tato periodika splňuje svůj účel.
Všichni si asi kromě školáků povzdechneme, jak ten čas letí. Léto uteklo jako voda a i když sluníčko
ještě pořád pěkně hřeje, je tu opravdový i kalendářní podzim se všemi klady i zápory. Zemědělci a zahrádkáři si stěžují na nedostatek vláhy, který se negativně projevuje na plodech ovocných stromů. Děti
si však pochvalují hezké slunečné počasí, které jim dovoluje příjemný pobyt na zdravém vzduchu.
V části obce Lhota Netřeba je před dokončením akce Generální rekonstrukce požární nádrže. Práce
jdou podle plánu a tak kolem 15. října předá firma Kerson, spol. s r.o se sídlem v Dobrém, stavbu obci.
Jedná se o jednu z etap úpravy návsi ve Lhotě Netřebě a během několika příštích let by měla být úprava dokončena tak, abychom si splnili věcný záměr s názvem „Náves – naše vizitka“. Bude se jednat o
úpravy oplocení sochy u zvoničky u Obstů, výstavbu chodníku kolem pozemků pana Zounara, chceme
osadit novou čekárnu ve Lhotě Netřebě i na Škutině a definitivně provést parkovou úpravu zelených
ploch v majetku obce.
Stavební úpravy budovy č.p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení – to je název zpracované
projektové dokumentace na naší základní školu. Projekt počítá s umístěním školky, moderní výdejnou
jídel a půdní vestavbou by se měly získat prostory pro kabinety, družinu a další aktivity školy. Během
měsíce budeme mít stavební povolení a pak už budeme shánět finanční prostředky. Slibuji, že se budeme snažit, ale zájemců z řad obcí je opravdu mnoho. Tak nám držte palce.
V současné době podává obec žádost o poskytnutí dotace ve výši téměř 2 mil. Kč na výstavbu víceúčelového hřiště prostřednictvím Místní akční skupiny POHODA venkova se sídlem ve Valu, kde má konečné slovo SZIF (státní zemědělský intervenční fond) Hradec Králové. Pokud vše dobře dopadne, realizace se uskuteční příští rok.
Pěkný podzim přeje starosta.


Škola základ života
Zahájení nového školního roku sebou přináší, ostatně jako vždy, řadu témat, která se každoročně
opakují, ale též mnoho znaků nových. Kolem vzdělávání v dnešní poněkud zvláštní době vyvstává řada
otázek, které musíme řešit i my. Nároky se zdají být rok od roku vyšší jak na učitele, tak na žáky. Za významné podpory našeho zřizovatele – obce, se nám daří uskutečňovat některé aktivity, které by mohla
závidět i leckterá velká a plně organizovaná škola. V žádném případě nechceme být v roli Popelky.
Chceme naše žáky vzdělávat nejmodernějšími metodami a poskytovat jim stejně kvalitní služby, kterých
se dostává žákům městským. V současné době začínáme s realizací projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finančně podpořeného Evropskou unií. Dokázali jsme, že
všechno jde, když se chce.
Školní rok teprve začíná. Věřím v to, že změny, které školu potkaly i které se teprve chystají, budou
změnami pozitivními. Za sebe i za ostatní učitelky naší školy děkuji všem, kteří školu jakýmkoliv způsobem podporují a spolupracují s ní. Za všechny mi dovolte jmenovat alespoň zahradníka, pana Ehla, který na konci školního roku věnoval každému žáčkovi malou čínskou fialku. Dnes všechny fialky nádherně
kvetou a zdobí školu. Pedagogům přeji hodně sil a úspěchů v práci, dětem mnoho nových poznatků ve
škole hrou (dle požadavku Komenského), i když život sám má ke hře často velmi daleko.
Radomila Zelená, ředitelka školy
1. září 2009 přiletěla z Washingtonu (USA) Kristin Maria Asheim, rodilá mluvčí, která bude učit děti
naší školy a sousedních škol v Dobrém a Bílém Újezdu anglický jazyk. Díky ředitelce naší základní školy Mgr., Bc. Radomile Zelené, která zpracovala a podala žádost o grantový projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem Kvalitně i na vesnici, byla veškerá její snaha korunována úspěchem. Z Prahy z letiště Kristin přivezl Antonín Novotný ml. s tlumočníkem Josefem Cvejnem ml. Do Podbřezí dorazili v 15 hod., kde po přivítání panem starostou a ředitelkou základní školy by1
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la Kristin ubytována a hned na to si s paní ředitelkou šla prohlédnout naši školu. Ve fotogalerii na webových stránkách obce je několik obrázků z příprav dovybavení bytu (některé vybavení dodala sama paní
ředitelka) a samotné přivítání Kristin.

1. září po příjezdu do Podbřezí

5.září na hasičském srandamači

Prázdniny ve školním roce 2009-2010
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

Hlavní prázdniny

Čtvrtek 29. a pátek 30. října 2009
Budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek
1. ledna 2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Připadnou na pátek 29. ledna 2010
15. - 21. února 2010
Připadnou na čtvrtek 1. a pátek 2. dubna 2010.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý
30. června 2010.
Od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne v úterý
1.září 2010.

Ze života obce
Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2009
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty:
- Czech POINT, pracoviště na obecním úřadu vybaveno
- Projektová dokumentace na stav. úpravy ZŠ je hotová, čeká se na vyjádření památkářů
- požární nádrž Lhota - předání staveniště firmě Kerson Dobré
- poděkování sportovcům za uspořádání zábav na hřišti a ženám za dětský den-pohádkový les
- souhlas s dočasným užíváním pozemků pro výstavbu suchého poldru v Mělčanech, které jsou
ve vlastnictví obce Podbřezí
- ČEZ zpracovává projektovou dokumentaci na rekonstrukci veřejné sítě NN ve Lhotě Netřebě
- byla podána žádost o kolaudaci vodovodních přípojek ve Lhotě Netřebě
- poděkování seniorům za účast na akci „Senioři komunikují“
- poděkování paní ředitelce ZŠ v Podbřezí za 5. místo v celost. soutěži Videopohlednice v angličtině
- poděkování paní ředitelce ZŠ v Podbřezí ze zpracování žádosti o dotaci na vzdělávání s názvem
„Kvalitně i na vesnici“ a její realizaci, od 1. 9.2009 vyučování anglického jazyka rodilým mluvčím
(učitelka Kristin Asheim z USA).
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Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Projekt Kvalitně i na vesnici z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a souhlasí s využitím finančních prostředků uvedených v žádosti v celkové výši 1 846 047,20 Kč.
2. Finanční příspěvek ve výši 5 661,- Kč na dopravu žáků Základní školy v Podbřezí na plavecký výcvik a příspěvek ve výši 6 000,- Kč jako odměnu vedoucím kroužků za školní rok 2008 - 2009
3. Finanční částku ve výši 15 000,- Kč na instalaci bezpečnostního zařízení v budově Základní školy v Podbřezí.
4. Finanční částku ve výši 15 000,- Kč na instalaci bezpečnostního zařízení v budově Obecního úřadu
v Podbřezí.
5a) Návrh na pořízení změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Podbřezí podle § 6 odst., písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro žadatele:
JECH CZ s.r.o., Nádražní 481, 518 01 Dobruška, záměr – stavba fotovoltaické elektrárny na pozemcích v k.ú. Podbřezí, část Přímý.
5b) Antonína Novotného, starostu obce Podbřezí, jako určeného zástupce, který bude spolupracovat
s pořizovatelem Změny č. 4 ÚPSÚ Podbřezí firmou Regio Hradec Králové.
5c) Na základě § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, uzavření Smluv s právnickou
osobou REGIO, projektový ateliér s.r.o., ing Jana Šejvlová, jednatelka, Hořická 50, 500 02 Hradec
Králové na pořízení Změny č. 4 ÚPSÚ Podbřezí za cenu 119 000,- Kč včetně DPH, oprávněnou
k výkonu územně plánovací činnosti.
6. Smlouvu o úhradě nákladů ve výši 119 000,- Kč na Změnu č. 4 ÚPSÚ Podbřezí mezi obcí Podbřezí
a společností JECH CZ s.r.o. Dobruška.
7. Rozpočtové opatření č. 3/2009 s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy.
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v katastru obce Podbřezí s účinností od 1. 1. 2010 (stávající vyhláška upravená o konkretizaci místních
částí obce).
9. Přihlášku do soutěže Obec přátelská rodině.
10. Přihlášku do soutěže Starosta roku.
11. Částku ve výši 25 000,- Kč na dovybavení bytu čp. 99/C pro učitelku angličtiny.
12. Částku ve výši 10 000,- Kč na dovybavení obecního hostince Skalka v Podbřezí.
13. Částku ve výši 50 000,- Kč záplavami postižené obci Polom, zastoupené starostou Václavem Sládečkem, se sídlem Polom 52, 753 65 Polom, IČO: 00 234 028.
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi obcí Podbřezí a městem Dobruška.
15. Odložení zpracování projektové dokumentace na přechod pro chodce na státní komunikaci I – 14 u
autobusových zastávek ve směru Náchod – Rychnov nad Kněžnou a zpět (bude řešeno v rámci budování cyklotrasy z Ještětic do Podbřezí).
16. Finanční částku ve výši 10 000,- Kč na zpracování studie odkanalizování 5ti rodinných domků ve
Lhotě Netřebě.
Zastupitelstvo obce Podbřezí neschvaluje:
Žádost o výstavbu fotovoltaické elektrárny v průmyslové zóně pod kravínem v Podbřezí, kterou podal
pan Antonín Bartoš, Svatováclavská 20, Šumperk.
Zastupitelstvo obce Podbřezí pověřuje:
Starostu obce Antonína Novotného:
1. Podepsáním smluv s právnickou osobou REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové na pořízení
Změny č. 4 ÚPSÚ Podbřezí.
2. Podepsáním Smlouvy o úhradě nákladů na Změnu č. 4 ÚPSÚ Podbřezí mezi obcí Podbřezí a společností JECH CZ s.r.o. Dobruška.
3. Podepsáním Darovací smlouvy záplavami postižené obci Polom, zastoupené starostou Václavem
Sládečkem, se sídlem Polom 52, 753 65 Polom.
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4. Spolupracovat při zpracování přihlášek do soutěže Obec přátelská rodině a Starosta roku.
5. Podepsáním Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi obcí Podbřezí a městem Dobruška.

Jak se dařilo
O prvním víkendu v červenci 2009 se osm našich občanů ze Lhoty Netřeby zúčastnilo již 29. ročníku Srazu Lhot a
Lehôt tentokrát v Řešetově
Lhotě na Náchodsku. Srazu
se zúčastnilo 61 Lhot a Lehôt, včetně Lhoty pořádající.
Z toho 4 Lehôty ze Slovenska. Účastníků ze Lhot a Lehôt bylo 950. Celkem akci
navštívilo 1600 lidí.
Výstup průvodu obcí (do
kopce) na místní sportoviště, kde probíhala oslava.
Dne 14. 8. 2009 jsme uspořádali Velkou letní diskotéku. Hudba již tradiční Hapaláci, účast nevelká 130 posluchačů. Letos jsme náš víkend obohatili o skupinu Bladex, která hrála v sobotu 15. 8. 2009 za
účasti něco málo přes 200 jejich příznivců. Dne 16. 8. 2009 jsme již po 15. uspořádali koncert dechové
hudby Opočenky. Ze všech tří akcí již tradičně byla účast největší kolem 300 posluchačů. Počasí nám
přálo po všechny tři dny a tak i nějaká korunka obohatila naši hasičskou pokladnu. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na organizaci a pořadatelské službě.
Za SDH Podbřezí - Skalka starosta Pavel Mervart
V sobotu 5. 9. 2009 pořádali hasiči pro své členy a jejich rodinné příslušníky soutěž-srandamač
v požárním útoku. Navázalo se tak na loňský 0. ročník o pohár starosty. Letos však počasí ukázalo, že
dovede být velmi proměnlivé. Loňská soutěž byla za teplého letního počasí, tentokrát bylo dobře i
v bundě. Ale žádnou legraci to zúčastněným nezkazilo. Zúčastnila se 4 družstva – děti, ženy „spáčky“,
muži „kovbojové“ a muži „stará garda“. Všichni zúčastnění podali ten nej.. výkon a ještě se přitom výborně pobavili. Dík patří všem pořadatelům za přípravu, manželům Malým a T. Hrubému za polévku a
opečené prasátko. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, jsou umístěny obrázky na webových stránkách
v sekci fotogalerie.
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Z letní činnosti Klubu skaleckých
turistů:
Koncem června jsme absolvovali týdenní pobyt na Drahanské vysočině.
Ubytování v Jedovnici u rybníka Olšovec. Pro nepřízeň počasí se nedalo
koupat, proto jsme poznávali blízké
okolí. Navštívili jsme jeskyně Výpustek,
Macocha, krásný kostel ve Křtinách,
přírodní rezervaci Rudické propadání,
větrné mlýny Rudice, Ruprechtov a
farmu B. Polívky v Olšanech. Na ukončení pobytu jsme se pobavili v hospůdce Surf v Kotvrdovicích.

Větrný mlýn v Ruprechtově s unikátní Halladayovou turbinou z r.l 1873

5. 7. 2009 - cyklovýlet na výstavu zemědělské techniky v Houdkovicích.
31.7.- 8.8. - zájezd našich členů se solnickými turisty do Julských Alp.
Pohybovali jsme se v Triglavském národním parku. Túry byly náročné za slunečného počasí a velkého
převýšení. Dále jsme navštívili nevětší jeskyni v Evropě Postojna jama, poloostrov Piran u Jaderského
moře a na závěr v Itálii krásný klášter Monte Santo di Lussari.
6.8.- 9.8. Velká Fatra-jako každoročně výstup na oblíbenou chatu Borišov s ubytováním a tůry po okolí.
27.8. - přechod části Orlických hor - Orlické Záhoří, Deštné, Prázova bouda, Dobré a domů.
8.8. - 9.8. - Krkonoše - trasa z Harachova, Labská bouda, Petrovka, Špindlerovka (ubytování), Sněžka,
Jelenka, Pomezní boudy. Občas vyjíždíme na kolech po nových cyklostezkách v našem okrese.
Za turisty Věra Stodůlková

Připravované akce
21. a 23. 11. 2009 - tradiční posvícení
Prosinec - Den seniorů

SKANDÁL … v Podbřezí
Podívejte, milá paní, co je tady odpadků, někdo nám to na náš chodník vysypal jak na skládku!
Ano paní, je to hrůza, koukám na to celý den! Kyše to tu, hnije to tu, páchne mi to do oken.
Tuhle papír od povidel, támhle květák nahnilý, když to nikdo neuklidí, umoří nás bacily!
Nechci se do toho plést, ale musíte to smést! Proč já? Jen to smeťte vy, taky se vám uleví!
Vy to máte pod oknem! Ale chodník patří všem, nejen vám anebo mě! ......................
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Úsměvná scénka, kterou zahrály děti při jedné besídce pro občany. Úsměvná až do té doby, než to
vše začne být realitou. Slovo „odpadky“ dnes skloňované ve všech pádech a v různých situacích. Ale
pěkně od začátku.
V naší obci byl zaveden určitý systém odpadového hospodářství. Cílem tohoto systému je maximální
úspora finančních nákladů jak pro občany, tak i pro obec. Tento systém funguje na dobrém třídění a tím
i odměnami za takto vytříděné odpady. Občané jsou zvýhodňováni v započítání dvou dětí u početnějších rodin, studentů, seniorů a majitelů popelnic. Právě majitelé popelnic si místo poplatků kupují jednorázové samolepky, které jsou prodávány se slevou (do kupní hodnoty dotuje obec). Po vytřídění odpadů
– tzn. skla, plastů, kovu a papíru patří ostatní zbytkový odpad do popelnice. Občané, kteří nevlastní popelnici (samoty, kam nezajíždí svozová firma) a majitelé chalup, tento zbytkový odpad mohou odkládat
do kontejnerů na komunál či popel. Obec má tři stanoviště kontejnerů, v Podbřezí u obecního úřadu, ve
Lhotě Netřebě za Piskorovými čp. 4 a na Studánce. Pro elektro odpady slouží dvě popelnice a to v základní škole a na obecním úřadu přímo proti dveřím na poštu. Teoreticky takovýto způsob třídění by měl
velmi dobře fungovat, protože popelnici v Podbřezí má až na výjimky každá rodina. Ale….
Předposlední týden v srpnu měl starosta obce dovolenou a za tu dobu se u kontejnerů v Podbřezí
děly věci. Odpadky přetékaly přes kontejnery hlavně s komunálem, po zemi se válely zbytky jídla, tráva
v plastu, plastové pytle naplněné různým netříděným odpadem – papír, plechovky, plasty, krabice tetrapaky, elektrokonvice, mobily, papírové pleny apod. Jak se asi třídí v rodinách, když se potom válí u
kontejnerů takové „ohavy“? Proč ale píšu, že měl pan starosta dovolenou. Protože pokud je na úřadu,
nenechává jej to klidným a každé dopoledne (hlavně po víkendech) třídí ty „ohavy“ do odpovídajících
kontejnerů a hle: hned je uklizeno a hlavně se to všechno srovná a tím se i více odpadů do kontejnerů
vejde. Ono je strašně jednoduché přivést jeden pytel, hodit jej do komunálu a je uklizeno. Není totiž vidět, co v něm vězí za „pohromu“ a také se takových pytlů do kontejneru vejde méně, než volně uložených a vytříděných odpadů. Ale děs a hrůza, pokud se pytel otevře. To nestačí jeden koukat. A kolikrát i
majitel je známý, protože za sebou zanechá občas i nějakou tu vizitku v podobě školního sešitu, účtenky, obálky s adresou apod. A tak opět nestačí jeden koukat. A ještě jeden důvod, domnívám se, že neoprávněný, vede lidi k tomu, že „třídí“, tak jak třídí. Vymlouvají se na to, že svozová firma vyváží všechen odpad v jednom voze. Veškerý separovaný-tříděný odpad se sváží v jiný den, než netříděný komunál, a ještě jde přes třídičky. Ale komunální odpad už ne, ten se vyváží přímo na skládku. A proč asi
lítají plasty okolo skládky v Křovicích? Ne proto, že by se odpady netřídily, ale proto, že občané hází do
komunálu vše včetně těch zmiňovaných plastů a odpadů, které by se daly ještě vytřídit. A proč jsou neustále kontejnery s komunálem přeplněny? Protože na úkor těch, kteří nemohou mít popelnice, právě
majitelé popelnic odkládají „svůj“ odpad do kontejnerů z důvodu „šetrnosti“! Ale ta potom obec stojí další
peníze a ty jdou z kapes nás všech.
Pochvala patří všem těm, kteří již doma odpady třídí a vozí je do odpovídajících nádob a věřím, že i
ostatní postupně začnou ekologicky přemýšlet a pomohou nám tak v úklidu stále narůstajícího množství
odpadů.
Zdislava Cvejnová
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Nádoby na tříděný sběr odpadu

Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické
potřeby

Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

střepy - tabulové sklo

Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z
plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběr nápojových kartonů
kartonů

Všem občanům naší obce nabízíme:
- oranžové igelitové pytle, (k vyzvednutí jsou na obecním úřadu v úřední hodiny), do kterých lze vytřídit tetra packy-krabice od mléka, džusů, krabicového vína…
- žluté igelitové pytle, do kterých je možno střádat všechny plastové odpady (obsah těchto pytlů jde
přes třídící linky).
Plné a zavázané pytle lze odkládat za obecní úřad pod rampu, odkud jsou pak hromadně podle potřeby
odváženy.
Stavebníky rodinných domků upozorňujeme, aby si vyzvedli na plastové odpady žluté pytle, ostatní odpad musí likvidovat na vlastní náklady po dohodě se svozovou firmou.
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Podnikatelé by měli mít zpracovaný vlastní plán odpadového hospodářství a neměli by využívat systém
provozovaný obcí.
Kontejnery šedivé na komunální odpad jsou určeny hlavně na popel a zbytkový odpad,
který nejde vytřídit do výše uvedených odpadů.
Apelujeme na majitele starých automobilů, kterých by se rádi zbavili, kontaktujte firmu Autobazar AutoNechanice, 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
V případě zájmu a eventuálních dotazů je možno kontaktovat obch. zástupce na mobil: 724 019 806.

provede ve vaší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V sobotu 3. října 2009
Stanoviště:

Podbřezí před OÚ
Lhota u kontejnerů

8,00 – 8,25 hodin
8,30 – 8,55 hodin

: 494 629 050 494 666 220
Vybírané nebezpečné odpady:











oleje anebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky

Další odpady, které od Vás odebereme:





elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
pneumatiky (osobní)
ledničky, mrazničky
televizory

Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
V týdnu od 28. 9. - 4. 10. 2009 budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na zbytkový komunální odpad.
Jeden kontejner bude stát u Obecního úřadu v Podbřezí,
druhý u budovy čp.11 (bývalý obecní úřad) ve Lhotě Netřebě.

Připomínáme, že splatnost odpadů za 2. pol. 2009 je do 30. 11. 2009
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
Říjen
65 let
70 let
75 let
80 let
Listopad
60 let
70 let
81 let
81 let
82 let
92 let
Prosinec
60 let
65 let
70 let
70 let

VOJNAROVÁ Věra, Podbřezí 13
KUPKA Václav, Chábory 10
NOVOTNÁ Miloslava, Lhota Netřeba 58
KLIMEŠOVÁ Ludmila, Lhota Netřeba 97
PISKORA Josef, Lhota Netřeba 4
ENDLEROVÁ Anna, Podbřezí 79
BARTOŠOVÁ Květoslava, Lhota Netřeba 46
NOVOTNÁ Lidmila, Podbřezí 42
KOBLÁSA, Josef, Lhota Netřeba 34
NETÍKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 25
NOVOTNÝ Josef, Podbřezí 10
NOVOTNÁ Libuše, Podbřezí 78
KOVÁŘ Josef, Podbřezí 32
MACH Václav, Lhota Netřeba 42

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2009:
odhlásili se:
PAUKRTOVÁ Jaroslava, Podbřezí 104
JANSKÁ Marcela, Podbřezí 18
JANSKÁ Svatava, Podbřezí 18
JANSKÝ Jan, Podbřezí 18
JANSKÝ Štěpán, Podbřezí 18
CVEJN Jaromír, Podbřezí 41
HUŠEK Tomáš, Podbřezí 66
NOVOTNÝ Tomáš, Podbřezí 80
narodili se:
VOLFOVÁ Gabriela, Podbřezí 96
KRÁLÍČKOVÁ Karolína, Podbřezí 87
sňatek uzavřeli:
DANIELOVÁ Blanka, Podbřezí 97
NOVOTNÝ Michal, Podbřezí 96
PISKOROVÁ Petra, Lhota Netřeba 4
SEDLÁK Josef
NOVOTNÝ Tomáš, Podbřezí 80
MICHALCOVÁ Ludmila, Podrážek

19. 8. 2009
7. 9. 2009
11. 7. 2009
11. 7. 2009
8. 8. 2009

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
DIAMANTOVÁ svatba

KLIMEŠOVÁ Ludmila, Lhota Netřeba 97
KLIMEŠ František, Lhota Netřeba 97

9. 7. 2009

Přejeme pevné zdraví a ještě hodně prožitých společných dnů.
zemřeli:

KUCHAŘOVÁ Milada, Podbřezí 88

23. 7. 2009

Čest její 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
HODINY PRO VEŘEJNOST
pondělí 13 - 18 hod., středa 13 - 17 hod
NA OBECNÍM ÚŘADU:
úterý a čtvrtek 7.30 -12 hod.
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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 15. prosince kalendářního roku.

Očkování psů
Dle novely zákona č. 166/1999 o veterinární péči má očkování proti vzteklině vakcínou veterinárně
schválenou platnost tři roky. Psi, kteří byli očkováni u nás v Podbřezí v roce 2007, stačí přeočkovat
v roce 2010. Hromadné očkování se proto uskuteční až v příštím roce.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 24. října na neděli 25. října 2009 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu
nazpátek na středoevropský čas.

 

Královéhradecký kraj rozdal první rodinné pasy

Rodiče s dětmi dostali v královédvorské zoo první rodinné pasy Královéhradeckého kraje. Speciální
karty jim do konce letošního roku nabídnou v regionu možnost slev při trávení volného času, například
ve sportovních a kulturních zařízeních, v restauracích, hotelech či penzionech. Do projektu rodinných
pasů se již v Královéhradeckém kraji přihlásila bezmála tisícovka rodin.
„Již nyní mohou rodiny čerpat slevy u prvních subjektů, které se do systému rodinných pasů zapojily.
Jde například o Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové, Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
či Bílou věž, dominantu Hradce Králové. V Královéhradeckém kraji se sice systém slev teprve utváří, ale
lidé mohou slevovou kartu uplatnit i v ostatních regionech u více než 1350 poskytovatelů slev, kteří jsou
již do tohoto slevového systému zapojeni,“ řekl krajský radní Miroslav Uchytil, který má na starosti sociální oblast.
Projekt v kraji byl zahájen začátkem června. Rodiny, které se ho chtějí zúčastnit, se mohou zaregistrovat na internetové adrese www.rodinnepasy.cz v sekci Královéhradecký kraj, a přihlásit se tak o slevovou kartu, takzvaný rodinný pas. V rámci zavedení tohoto systému se postupně buduje síť poskytovatelů slev v regionu. Náklady Královéhradeckého kraje na zavedení systému slev pro rodiny s dětmi činí
1,7 milionu korun.
K projektu rodinných pasů již přistoupilo šest krajů: Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký, Zlínský,
Ústecký a Pardubický. Od letošního roku se k nim připojil i kraj Královéhradecký. Rodinný pas lze využít
v rámci obdobné slevové sítě rovněž v Dolním Rakousku. Bonusem pro rodiny je možnost využívat slev
v rámci sítě Sphere, a to jak na území České republiky, tak na Slovensku. Držitelé rodinných pasů tak
mohou slevy čerpat již na více než 10.000 místech.
Registrace a vydání pasu je pro rodiny bezplatné.
Registrace je možná:
- na e-mailové adrese hradec@rodinnepasy.cz
- poštou, zasláním údajů na adresu:
Rodinné pasy, P. O. BOX 5, 500 01 Hradec Králové
- na internetové adrese www.rodinnepasy.cz
- telefonicky na čísle 543 211 254
Pro úspěšnou registraci je nutné uvést:
- jména rodičů, telefon, e-mail, adresu bydliště, jména dětí a roky narození
Pas bude zaslán poštou na adresu uvedenou při registraci.
Zapojte se do projektu Rodinné pasy již dnes a využijte široké škály slev a výhod!
Čerpáno z webových stránek Královéhradeckého kraje
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Bylinky na kašel a průdušky
Většina z nás dobře ví, že generacemi ověřené recepty přírodní medicíny efektivně léčí celou řadu
nemocí. Zkraťte si s jejich pomocí boj s úporným kašlem či bronchitidou..
Podzimní čas s sebou přináší zvýšené riziko nachlazení a nemocí dýchacích cest. Pokud už se nám
nepodaří vyhnout se nákaze vhodnou prevencí a podlehneme onemocnění, měli bychom našemu tělu
uvědoměle pomoci v boji s vetřelými viry. Pojďme se podívat na některé generacemi ověřené recepty z
přírodní lékárny, které nám zkrátí cestu k vyléčení a posílí naši imunitu.
Pro léčbu respiračních onemocnění volíme především takové byliny, které mají dezinfekční a antibiotický účinek. Dále pak takové, které pomáhají s uvolňováním usazeného sekretu, tedy i s následným odkašláváním. Patří mezi ně například tymián a mateřídouška, dobromysl, jitrocel, černý bez, lipový květ, podběl, zázvor, kurkuma, divizna, fenykl, anýz a mnohé další. Léčbu pak celkově podpoříme
pravidelným užíváním medu, cibule, česneku a křenu. V neposlední řadě dodržujeme pravidelný a zvýšený příjem tekutin.
Výše uvedené byliny můžeme používat k přípravě jednodruhových čajů, ale lze je také míchat a dosáhnout tak silnějšího účinku. Tři zajímavé recepty, jejichž účinnost je ověřená:
Recept na bylinkový čaj pro zlepšení odkašlávání
K namíchání čajové směsi potřebujeme: 2 díly natě tymiánu nebo mateřídoušky, 1 díl listu jitrocele, 1 díl
semene anýzu nebo fenyklu.
Příprava čaje: dvě lžíce směsi zalijeme 0,5l teplé vody a necháme přes noc macerovat. Ráno uvedeme
do varu, odstavíme a necháme 10-15 minut luhovat. Poté scedíme a čaj užívám po lžících během celého dne.
- Tento čaj má jak dezinfekční, tak sekret uvolňovací účinky.
Recept na mrkvový sirup proti kašli
Asi 0,5l čerstvé mrkvové šťávy smícháme v hrnci se čtyřmi lžícemi medu. Na velmi mírném ohni směs
pomalu zahříváme (nevaříme!), čímž odpařujeme vodu do té doby, než tekutina získá konzistenci sirupu. Sirup pak přelijeme do uzavíratelné lahvičky a uskladníme v lednici.
Užíváme po čajové lžičce 5x denně až do vyléčení. Tento sirup je vhodný i pro děti a funguje též jako
prevence kašle a nemocí průdušek.
- Kombinace medu a mrkvové šťávy, bohaté na beta-karoten funguje v našem těle jako stimulant obranyschopnosti, a zároveň podporuje a urychluje regeneraci sliznic dýchacích cest.
Recept na “Orientální medový nápoj”
Potřebujeme: 10 hřebíčků, 5 kuliček černého pepře, lžičku strouhaného zázvoru, lžičku mleté skořice,
lžíci máty, lžíci medu, citrónovou šťávu
Příprava nápoje: hřebíček, pepř, zázvor a skořici zalijeme 0,5l vody, uvedeme do varu a 5 minut povaříme. Poté odstavíme z plotny, ihned přidáme lžíci máty, zamícháme, přiklopíme a necháme 10 minut
luhovat. Pak scedíme, přidáme med a podle chuti šťávu z citrónu.
- Tento silný a účinný nápoj pijeme tak teplý, jak sneseme. Okamžitě nás zahřeje a rozproudí nám krev.
Stejně tak prokrvuje a zahřívá i naše sliznice, čímž pomáhá uvolňování sekretu jak v nosních dutinách,
tak v plicích a průduškách. Má také dezinfekční účinky, pomáhá spouštět pocení a je výborný i jako
zimní čaj při prochladnutí.
Autor článku Bylinky na kašel a průdušky: Michaela Vorlová (www.bylinky.eu)

Podzimní pranostiky
21. září
Pohoda o svatém Matouši čtyři týdny se neruší.
Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
Po svatým Matouši (Matúši) čepici na uši.
Kdo nezaseje do svatého Matouše, nemá-li starého, nového nekouše.
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Na svatého Matouše, kdo nemá chleba ať nekouše.
Svatý Matouš svačinu zakous. (na pastvě se kvůli krátkým dnům už nesvačilo)
28. září
Přijde Václav - kamna připrav.
Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Na svatého Václava mráz nastává.
Svatý Václav zavírá zem.
Po svatém Václavu beranici na hlavu.
Na svatého Václava českého bývá vína nového.

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov n.Kn. rok 2009
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum služby
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.
05.12.
06.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
01.01.2010
02.01.2010
03.01.2010

jméno lékaře
MUDr. Lada Světlíková
MUDr. Alena Šmídová
MUDr. Richard Štulík
MUDr. Ludislava Šťastná
MUDr. Marie Vyčítalová
MUDr. Libuše Tomanová
MUDr. Filip Světlík
MUDr. Hana Vavřičková
MUDr. Renata Veselská
MUDr. Jana Tancurinová
MUDr. Jiří Zdeňka
MUDr. František Bahník
MUDr. Jindřich Handl
MUDr. Růžena Benešová
MUDr. Jan Beránek
MUDr. Lucie Beránková
MUDr. Dita Bergmanová
MUDr. Marie Čapková
MUDr. Iva Domáňová
MUDr. Helena Dušková
MUDr. Jindřich Handl
MUDr. Marie Havlová
MUDr. Lenka Hlavsová
MUDr. Eva Hrbáčová
MUDr. Marie Ježková
MUDr. Blanka Kahlerová
MUDr. Kateřina Kašková
MUDr. Dagmar Kašparová
MUDr. Helena Kašparová
MUDr. Jana Laubová
MUDr. Pavla Valešová
MUDr. Jan Loukota
MUDr. Ludmila Malátková
MUDr. Eva Nentvichová
MUDr. Ivona Plšková
MUDr. Jaroslava Pokorná

adresa ordinace

telefon

Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Dobruška
Poliklinika Rychnov n. Kn.
Zdrav.stř. Rokytnice v O.h.
Dr. Lűtzova 244, Vamberk
Poliklinika, Týniště n. Orl.
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Týniště n. Orl.
Poliklinika, Týniště n. Orl.
Nám. Dr. Lutzowa 345, Vaberk
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799,Kostelec n.O.
Panská 24, Rychnov n. Kn.
Tyršova 464, Dobruška
Komenského 828,Týniště n.O.
Poliklinika, Týniště nad Orl.
Poliklinika, Týniště nad Orl.
Komenského 366, Doudleby n. O.
Poliklinika Rychnov nad Kn.
Záhumenská 445, Č. Meziříčí
Panská 24, Rychnov n. Kn.
U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.
Komenského 259, Kostelec n O.í
Na Trávníku 1232, Rychnov n.Kn.
Komenského 481, Kostelec n. O.
J. Pitry 448, Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Poliklinika, Týniště nad Orl.
Poliklinika, Dobruška
Komenského 127, Opočno
Poliklinika Rychnov n.Kn.
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266,Rychnov n.K.
Potštejn 317

494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
494 541 757
494 542 102
494 667 553
494 371 782
494 371 781
736 419 151
494 596 732
494 323 152
494 531 955
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 371 783
494 383 417
494 515 694
494 661 102
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 667 123
494 596 174
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
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