Vážení spoluobčané,
před pár dny začalo dle kalendáře skutečné léto. I když je letošní počasí značně vrtkavé, máme přeci
jen naději, že si letního sluníčka užijeme.
Děti se těší na konec školního roku. Nejdříve však dostanou vysvědčení, které by mělo vyjádřit jejich
snahu ve školních lavicích pro ně již v uplynulém školním roce. Čekají je také dva měsíce prázdnin, ve
kterých by měly nabrat sílu do dalšího vzdělávání. Přeji jim pohodu, pěkné počasí, žádná rozbitá kolena
či jiná zranění.
Obec začala realizovat dvě poměrně velké akce a to výstavbu víceúčelového hřiště a výměnu stropů
nad přízemím v základní škole. Děkuji paní ředitelce za pružnou úpravu školní docházky a hostinci
Skalka za azyl pro školní děti. Děkuji všem, kteří pomohli při stěhování nábytku ve škole. Děkuji
nadšencům, kteří upravili prostor pro nové hřiště a dále spolupracují při realizaci drobných úprav či
doladění použitých materiálů. Výměna stropů ve škole musí být ukončena tak, aby mohl být 1. září 2010
zahájen nový školní rok. Práce na hřišti by měly být ukončeny nejpozději do konce října 2010.
Musím konstatovat, že se zhoršilo třídění odpadů. V komunálním odpadu jsou plastové lahve, papíry,
sklo a další věci, které zbytečně zvětšují jeho objem. Za ukládání tohoto odpadu na skládku se neustále
zvyšují náklady a tak jedinou cestou, jak udržet současnou cenovou hladinu poplatků za odpady je kvalitní třídění. Na obci je možno vyzvednout pytle na plasty z domácností a obaly ze stavebního materiálu. Plastové lahve je možné sešlápnout a dát také do plastových pytlů, případně do ohrádky za kontejnery u Obecního úřadu v Podbřezí. Nově zavádíme namátkovou kontrolu dovážených odpadů a případné provinilce za nekvalitní třídění budeme zveřejňovat v obecním zpravodaji. Zároveň děkuji všem
občanům, kteří poctivě třídí odpady a věřím, že jich je většina. Pro vaši informaci sděluji, že obec v roce
2009 vydala za likvidaci komunálního, nebezpečného a tříděného odpadu 244 000,- Kč. Nejsou to
náklady zbytečně vysoké? Přemýšlejme všichni.
Pan prezident V. Klaus také vyhlásil datum komunálních voleb. Ty se uskuteční 15. a 16. 10. 2010.
Podle zákona o volbách musí být do 22. 8. 2010 uzavřeny a nahlášeny kandidátní listiny do zastupitelstev jednotlivých obcí. To se týká samozřejmě i naší vesnice.
Blíží se také doba dovolených a hodně cestování. Přeji krásné chvíle odpočinku, ať je prožíváte
kdekoliv, bezpečnou jízdu a nabrání nových sil do dalších aktivit.
Starosta


Poděkování
Rodina Jarkovských touto cestou děkuje všem sportovcům a přátelům za pomoc při výkopových
pracích a pokládce nové kanalizace okolo domu na jaře letošního roku. Ještě jednou díky.
Letní pranostiky
- Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý.
- V červenci déšť a slunečná pohoda-hojná bude v příštím roce úroda.
- Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
- Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde
tuhá zima spíš.
- Jak teplý svatý Jakub, tak studené vánoce.
- Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.
- Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
- Žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává.
- Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří.
- Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
- Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima.
- Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a
nejlepší víno.
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Jak je to vlastně s koncem školního roku?
Těšíte se na konec školního roku? Já tedy obvykle ne a hned vysvětlím proč. V těchto dnech se
velmi často setkávám s větou „Končí nám školní rok…“ Bohužel, jde o vžitý omyl a všechny, kdo si také
myslí, že školní rok končí, musím zklamat. Školní rok nekončí, pouze se vydává vysvědčení! Součástí
školního roku jsou i letní prázdniny a každý školní rok v naší zemi končí až 31.8. A na tento opravdový
konec školního roku se v tuto chvíli, kdy se už nemůžeme dočkat prázdnin, asi těší málokdo. Výjimkou
jsme možná my všichni školou povinní z Podbřezí. Důvodem je fakt, že pár dnů před začátkem prázdnin
započala v budově školy první etapa rekonstrukčních prací, a tak jsme již teď napjatí, zda se vše podaří
podle plánu a 1. září budeme začínat ve třídách zčásti nových a krásnějších.
Deset měsíců jsme usilovně pracovali, něco se nám povedlo více, něco méně. Přichází čas, kdy žáci
dostávají za svou práci „zaplaceno“. To, jaké známky na vysvědčení donesou děti domů, však není to
úplně nejpodstatnější. Podstatné je, zda si mohou říct: „Dělal jsem, co jsem mohl.“ Člověk je od přírody
tvor líný, proto je také třeba se zamyslet, zda té lenosti nebylo přece jen trochu moc a nebylo-li by příští
rok možné trochu přidat a něco vylepšit. Avšak i za ty ne úplně nejlepší výsledky, za kterými je kus
poctivě odvedené práce, je třeba chválit.
Během školního roku jsme uskutečnili mnoho akcí, kdy děti opustily lavice a musely zvládnout různé
nástrahy. Ať jsme byli, kde jsme byli, vždy naši žáci věděli, jak se mají chovat a všude byli chváleni za
své vědomosti. Tímto zase dává veřejnost vysvědčení nám, dospělým.
Jménem celého pedagogického sboru děkuji všem rodičům, přátelům a příznivcům školy za pomoc a
podporu a přeji krásné prázdniny plné sluníčka.
Radomila Zelená
Ze školního výletu:
Ze základní školy:
Villa Nova Uhřínov - mletí mouky na placky
bourání podlah – tělocvična

Z obrázků školní tělocvičny je patrné, že po
zhotovení díla bude ve škole dost a dost práce,
aby byla škola zase 1. září připravena pro nástup
žáčků do dalšího školního roku.
Proto prosíme touto cestou všechny, kteří
najdou koncem srpna chvilku času a energie
a pomohou při úklidu.
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Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 8. 4. 2010
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty
- Oslavy 125 let SDH Podbřezí a sraz rodáků ve dnech 21. a 22. 5. 2010, informace o programu a jeho
zajištění.
- Stavební úpravy základní školy, informace o získání dotace z programu POV Královéhradeckého kraje
a o časovém harmonogramu realizování akce „Výměny stropů nad I. podlažím v základní škole“.
- Program rozvoje obce, letos končí pětileté plánovací období, proto výzva občanům, aby se zapojili do
diskuze o dalším vývoji naší obce.
- Česko – polská spolupráce, odsunuto na podzimní termín.
3. Důvodovou zprávu
starosty obce Podbřezí Antonína Novotného ze dne 22. 3. 2010 ve věci návrhu na zrušení bodů usnesení Zastupitelstva obce Podbřezí ze dne 11. 3. 2010 - vydání Změny č. 4 ÚPSÚ (územní plán sídelního útvaru) Podbřezí.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
- Vrácení předloženého návrhu Změny č. 4 ÚPSÚ pořizovateli k novému projednání.
- Finanční částku 15 000,- Kč na ozelenění terénu kolem požární nádrže, tj. osázení keři a stromy.
- Firmu STAVITELSTVÍ DS s.r.o. Rychnov n/Kn, která vzešla vítězně z výběrového řízení na výstavbu
víceúčelového hřiště.
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 5. 5. 2010
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřezí za rok 2009.
- Závěrečný účet obce Podbřezí za rok 2009 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
- Rozpočtové opatření č. 1/2010 s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy.
- Výdaje ve výši 160 000,- Kč na akce: opravu veřejného osvětlení ve Lhotě Netřebě, položení kabelů
na osvětlení víceúčelového hřiště, zřízení elektrické přípojky do opravované hasičské zbrojnice, na
nátěr oken a dveří volební místnosti volebního okrsku č. 2 v domě čp. 11 ve Lhotě Netřebě a na nákup
4 hadic C pro SDH Lhota Netřeba.
- Přijetí dotace ve výši 600 000,- Kč z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci
„Výměna stropů nad přízemím Základní školy v Podbřezí čp. 3“.
- Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Královéhradeckým krajem.
- Finanční částku 18 720,- Kč na zpracování prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu na akci:
„Výměna stropů nad přízemím Základní školy v Podbřezí čp. 3“ s termínem dodání do 10. 5. 2010.
- Částku do výše 23 000,- Kč na nákup motorové sekačky pro potřeby části obce Lhota Netřeba.
Zastupitelstvo obce Podbřezí uložilo:
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Zrealizovat v rámci úspor plánovaných akcí na letošní rok koupi a instalaci zrcadla u Klimešových.
3

Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí

- Osazení dopravní značky na místní komunikaci ve směru k rodinnému domku manželů Tomaniových
v části obce Škutina – směr lom Masty.
- Upravit obecní skládku směrem ke Studánce.
- S odpovědnými pracovníky ČEZ jednat ohledně nového elektrického připojení základní školy čp. 3 a
dvou rodinných domků čp. 1 a čp. 2.
Místostarostovi obce Janu Tomášovi:
- Zabezpečit úklid nevhodné skládky v části obce Škutina – Cikánka.
Všem zastupitelům obce Podbřezí:
- Maximálně se angažovat při přípravě a realizaci květnových oslav ve dnech 21. a 22. května 2010.
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 23. 6. 2010
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení.
2. Rozsudek Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.
Rozsudek o ukončení zhruba tříletého sporu o odstranění všech závad na třech bytových domech
s tím, že všechny závady jsou již odstraněny a plyne na ně dále dvouletá záruční doba.
3. Studii dětského hřiště.
Jde o studii na přírodní dětské hřiště situované na návsi. K jeho realizaci dojde po finančním zajištění
z dotačních programů.
4. Informace starosty
- práce na hřišti, poděkování za přípravu pro výstavbu víceúčelového hřiště
- práce ve škole, poděkování za stěhování před akcí výměna stropů v základní škole
- poděkování za zdařilou akci oslav 125 let SDH a sraz rodáků
- poděkování za vzornou prezentaci našich členů SDH na hasičských slavnostech v Litoměřicích
- poděkování za přípravu a hladký průběh dětského dne
- poděkování za uspořádání turnaje v kopané.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
- Na základě požadavku žadatele Pavla Jecha, JECH CZ s.r.o., Dobruška ze dne 31. 5. 2010 rozhodnutí o ukončení procesu pořízení Změny č. 4 s tím, že pořizovatel Změny č. 4 – Obecní úřad Podbřezí
ukončí veškeré práce spojené s pořízením Změny č. 4 s účinností od 1. 9. 2010.
- Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků z 30 na 35 u základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou.
- Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v dobíhajícím oboru 79-01-C/001 zákl. škola z 30 na 35.
- Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v rámcovém vzdělávacím programu 79-01-C/01 základní
škola z 30 na 35.
- Zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků z 25 na 35 u školní družiny, nejvyššího povoleného počtu
stravovaných z 25 na 40 u školní jídelny – výdejny, jejichž činnost vykonává Základní škola Podbřezí,
okres Rychnov nad Kněžnou.
- Finanční částku 117 600,- Kč na zpracování prováděcí dokumentace a položkového rozpočtu na akci:
„Stavební úpravy výdejny a jídelny v ZŠ Podbřezí“ s termínem dodání do 15. 8. 2010.
- Přijetí finančního daru od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 20 000,- Kč na částečné
pokrytí nákladů při oslavách 125. založení SDH a srazu rodáků.
- Přijetí dotace ve výši 39 000,- Kč na nákup 1 ks rychlostního panelu (radaru) v rámci akce: „Zvýšení
bezpečnosti v obcích DSO Region Orlické hory II.“
- Vítěznou firmu z výběrového řízení STAVOS Dobruška s.r.o. na provedení výměny stropů nad přízemím základní školy za celkovou cenu 1 554 375,- Kč včetně DPH.
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- Rozpočtové opatření č. 2/2010 s přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy.
- Nákup počítače s monitorem pro pana Petra v ceně do 15 000,- Kč za tříletou práci na knize domů.
- Příspěvek ve výši 5 600,- Kč SDH Podbřezí na dopravu techniky a ubytování účastníkům na letošních
hasičských slavnostech v Litoměřicích za vzornou reprezentaci obce.
- Počet členů 7 obecního zastupitelstva pro další volební období, tj. na roky 2010 – 2014.
Vyjádření pana Jecha k ukončení návrhu Změny č. 4 územního plánu:
Vážený pane Novotný,
po přečtení všech připomínek jsem se rozhodl od záměru stavby elektrárny ustoupit.
Na názoru Šolínových, s kterými jsem se nejdřív jasně dohodl na souhlasu se stavbou, a dali mi tím
mandát v započaté práci pokračovat, mi nezáleží a musím říci, že nemám důvod jejich názory respektovat.
Záleží mi ale na názoru ostatních lidí, kteří jsou určitě slušní. Ve všem, co jsem kdy dělal, mi záleželo na dobrých vztazích s druhými lidmi a mohu říci, že dobré mezilidské vztahy jsou pro mne jasnou
životní hodnotou. Nejsem typ člověka, který se prosazuje za každou cenu, ale vždy se snažím o dohodu. Takové jednání je mi vlastní a věřím, že všichni, s kterými spolupracuji, to mohou potvrdit.
Tímto tedy oficiálně oznamuji odstoupení od záměru stavby fotovoltaické elektrárny a prosím, aby
v tomto smyslu zastupitelstvo přijalo usnesení.
Zároveň chci Vám pane Novotný a celému zastupitelstvu velice poděkovat za snahu a úsilí, které
jste tomuto záměru věnovali. Bylo pro mne ctí s Vámi jednat.
Přeji Vám ve Vaší práci hodně úspěchů.
S pozdravem Pavel Jech, JECH CZ, s.r.o, Nádražní 481, 518 01 Dobruška.
(přišlo elektronicky 1. 6. 2010)

Jak se dařilo
23. a 24. 4. 2010 proběhla burza dětského oblečení v DDM Dobruška. Tuto akci pořádaly po roční
pauze skalecké ženy s DDM Dobruška.
30. 4. 2010 pořádali SDH Lhota Netřeba čarodějnice pro všechny děti z Podbřezí, Lhoty a z přilehlého okolí. Pro děti všech věkových skupin bylo připraveno soutěžní odpoledne, na kterém se mohly
zúčastnit různých disciplín. Pro ty děti či dospělé, kteří našli odvahu a zúčastnili se v přestrojení za
čarodějnici, bylo upořádáno vyhlášení Miss čarodějnice. Průvod za šera byl přehlídkou donesených
rozsvícených lampiónků. Podpálení ohně následovalo po průvodu a bylo provázeno malým
ohňostrojem. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili.
21. a 22. 5. 2010 proběhly oslavy 125. výročí založení SDH Podbřezí spojené se srazem rodáků.
V pátek byla v zámecké kapli sloužena děkovná mše, následovalo vystoupení mažoretek na návsi a
schůze SDH Podbřezí v hostinci. Sobotní oslavy byly zahájeny slavnostní schůzí v hostinci Skalka
oceněním hostů a také místních spolků za aktivní činnost během celého roku. Vyvrcholením bylo
netradiční vystoupení dětí naší základní školy. Od 13 hodin se pak prezentovali hasiči nejen historickou
technikou ale i netradičními útoky. Za zmínku stojí návštěva hasičů ze Semil s parní stříkačkou - o své
návštěvě informují i na svých webových stránkách. A netradiční útok - to byly opět naše ženy, které
nelenily a vymyslely další zajímavý převlek - čarodějnice. O zábavu a pohoštění bylo řádně postaráno,
návštěvníci si mohli též prohlédnout v základní škole a hasičské zbrojnici výstavu, která prezentovala
aktivity spolků a obce za posledních 5 let. Vyvrcholením celého maratónu byl ohňostroj přímo na návsi.
Počasí nám bylo velmi nakloněno, ta malá sprška po 17. hodině nikomu neubrala na chuti zůstat do
pozdních večerních hodin.
28. 5. 2010 uspořádal Obecní úřad Podbřezí sbírku oblečení pro Diakonii Broumov. Všem, kteří přispěli, děkujeme.
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28. a 29. 5. 2010 proběhly po celé republice Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Volební účast v obou našich okrscích dohromady byla vysoká 76,43 %.
Okrsky
Voliči
Vydané Odevzdané
Volební
Platné
% platných
obálky
obálky
účast v %
hlasy
hlasů
2
403
308
308
76,43
306
99,35
č.strany
1
4
5
6
9
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26

název strany
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
EVROPSKÝ STŘED
KDÚ - ČSL
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita-blok J.Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnic.str.sociální spravedl
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

platné hlasy
0
42
0
20
35
11
0
44
0
71
1
13
10
6
5
2
46

v%
0,00
13,72
0,00
6,53
11,43
3,59
0,00
14,73
0,00
23,20
0,32
4,24
3,26
1,96
1,63
0,65
15,03

4. 6. 2010 uspořádalo město Dobruška Den bezpečnostních a záchranných složek. Jako tradičně se
zúčastnili této přehlídky i naši hasiči v historických uniformách s přenosnou stříkačkou z roku 1868 a se
stříkačkou z roku 1934.
Ve dnech 10. - 13. 6. 2010 se osm našich členů sboru zúčastnilo 5. celorepublikového srazu hasičstva s výstavou historické hasičské techniky. Hasiče Podřezí-Skalka zastupovali: Stodůlka J., Mervart P., Cvejn V., Hanuš V. ml., Pohl L. st., Doubravský Z., Zítko M. a Králíček L. Ve čtvrtek 10. 6. 2010
tito členové v dopoledních hodinách naložili obě naše historické stříkačky, prapor a několik nezbytných
věcí a po dobrém obědě v místním hostinci vyrazili směr Litoměřice. V podvečerních hodinách jsme na
výstavišti instalovali náš stánek a po večeři se ubytovali v kempu Slavoj. Páteční den byl věnován školám z okolí Litoměřic a my měli čas si postupně a v klidu projít výstaviště. Večer se někteří z nás zúčastnili Floriánské mše a ostatní byli na schůzce organizačního výboru. V sobotu v ranních hodinách
jsme očekávali naše manželky a další členy sboru, kteří za námi přijeli. Společně jsme se odebrali na
náměstí, kde byl slavnostní nástup, dekorování praporů z více jak 170 sborů, včetně našeho. Program
pokračoval průvodem moderní a historické techniky a přehlídkou zúčastněných sborů. Vše bylo vysíláno
na ČT 24. Od 13 hod. bylo otevřeno výstaviště pro veřejnost, kde přítomní mohli zhlédnout historickou
techniku a její ukázky. Toto vše provázel kulturní a doprovodný program. Naše ukázka historických stříkaček se uskutečnila v 15 hod. a dopadla dobře, voda stříkala a přihlížející nadšeně výskali, když jsme
je postříkali. V 18 hod. jsme se odebrali do kempu, kde byla společná večeře. Následovaly ukázky moderní hasičské techniky na Labi. Po setmění program pokračoval hasičskou hudební fontánou a velkolepým ohňostrojem. I přes velké teplo se slavnosti vydařily a každý z účastníků si odnesl pěkné vzpomínky. Na webových stránkách obecního úřadu jsou fotografie z těchto slavností.
Pavel Mervart, starosta sboru.
Při krásném letním počasí se 12. června 2010 za podpory Obce Podbřezí uskutečnil první ročník
„Skaleckého“ fotbalového turnaje. Dopoledne byl na programu turnaj dětí, kterých se sešlo šestnáct,
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díky čemuž vznikly čtyři týmy. Po vyrovnaných a atraktivních zápasech se z prvního místa radoval tým
„Panteři“ ve složení - Ondra Moravec, Tomáš Ehl, Vojta Bílek a Jakub Volf. Druhé místo získali „Černí
kanálníci“ (Josef Kašpar, Bára Volfová, Josef Pohl, Vojta Mňuk), na třetím skončili „Bombarďáci a
Trpaslíci“ (David Bohunek, Ondra Felcman, Dominik Umlauf, Lukáš Franc) a na bramborové pozici se
umístil „Super Team“ (Filip Umlauf, Tereza Kašparová, Martin Stodůlka, Martin Felcman). O titul
nejlepšího střelce se podělili David Bohunek a Filip Umlauf, kteří se do sítí soupeřů trefili shodně
pětkrát. Všichni zúčastnění si odnesli tašku s logem Obce Podbřezí s několika drobnostmi a sladkostmi
uvnitř. Poté si většina dětí dala párek a už jen sledovala přípravy na odpolední turnaj dospělých. Toho
se zúčastnilo celkem dvaadvacet hráčů, konkrétně jedna žena a jednadvacet mužů. Jednotlivá utkání
byla ukázkou síly, schopností ale také výdrže, která byla v téměř tropickém počasí nezbytnou součástí
každého týmu. Poločasovou přestávku každý z hráčů využil k osvěžení a doplnění tekutin. Po urputných
bojích se nakonec na nejvyšší příčce mohl slunit tým „Podbřezí Slonoviny“, který turnajem prošel bez
jediné prohry (Zdeněk Kaplan, Tomáš Cvejn, Ota Prokeš, Víťa Janský, Honza Kodýtek). Pěkné druhé
místo uzmul tým „První FC Rozmetadla“ (Martin Baše, Pavel Hanuš, Pavel Felcman, Míra Jarkovský,
Klára Harapátová), na třetí pozici skončil „FC Litrpůl“ v mezinárodním složení – Tim Applegarth (česky
nazývaný Standa Jabloňák), Josef Cvejn ml., Jarda Kubec a David Paštika. Na čtvrtou příčku to díky
vyhranému poslednímu rozhodujícímu zápasu dotáhli „Mistři z Patra“ (Tomáš Hrubý, Lukáš Slovák,
Jarda Novotný, Patrik Říha) a na pátém místě se umístil „To Sedí Team“ (Pavel Franc, Petr Cvejn,
Karel Paštika, Lukáš Pop). Při závěrečném vyhlášení všichni dostali pamětní diplom a vítězné mužstvo i
lahev šampaňského. Namísto oslavného vystřelení se špunt utrhl a zůstal zaseknutý v hrdle. Po
několika minutách se ale přeci jen zadařilo a mohlo se začít slavit. První ročník se dle slov jak
pořadatelů, tak i hráčů a diváků podařil na výbornou a všichni se již těší na červen 2011, kdy se
s největší pravděpodobností uskuteční další kolo. Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu
Podbřezí za finanční podporu, díky které jsme získali dvanáct rozlišovacích dresů a také jídlo a pití pro
dětský turnaj. Poděkování si zaslouží i místní hostinec, který pomohl s nákupem piva a klobás.
S projevem velkého uznání všem pořadatelům a pomocníkům se s vámi do 28. srpna (termínu druhého
ročníku Skaleckého duatlonu) loučím. Sportu zdar!
Za pořadatele Josef Cvejn ml.
Foto z fotbalového turnaje

Ze srazu hasičstva v Litoměřicích
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V neděli 13. června 2010 se u motelu Skalka uskutečnil dětský den, který se nesl v ptačím duchu.
Zúčastnilo se přes 60 dětí, jež se po cestě na Ostrov vydaly do světa ptáků.
Na trase bylo celkem 8 ptačích stanovišť. U sovy (Dana a Háňa Konečné) musely děti složit vědomostní zkoušku. Datel (Eva Stodůlková) chtěl vědět, jak se mají správně čistit zuby a které potraviny
jsou zdravé a nezdravé. U kukaček (Bára Volfová a Kačka Novotná) se poznávaly stopy zvířat. Straka
(Filip Umlauf) ukradla kolíčky na prádlo plačícímu chlapci (Dan Mňuk), kterému je děti pomohly získat
zpět. Čáp (Radek Volf) chtěl, aby mu na udici ulovily rybky. U orlice a jejího ptáčníka (Blanka a Michal
Novotní) si děti zastřílely ze vzduchovky nebo míčky házely na cíl. Došlo také na procvičení paměti, a to
u papoušků (Lenka a Lenka ml. Mervartovy), kde měly děti za úkol naučit se básničku. Na posledním
stanovišti dostaly od pštrosů (Tomáš Cvejn a Josef Cvejn) vajíčko, do kterého na zpáteční cestě sbíraly
od ptáčků semínka, aby je donesly sově.
Za splnění všech úkolů děti dostaly vstupenku k sokolníkovi, který u motelu předváděl dravce. Dále
perníkovou medaili, sladkou odměnu a párek, jež si měly možnost opéct v areálu motelu.
Velký dík patří všem představitelům ptactva za jejich originalitu a nápady, převleky byly opravdu
nádherné! A dále všem, kteří se podíleli jak na přípravách, tak i na hladkém průběhu akce a manželům
Noskovým za možnost zakončit celou akci v areálu motelu Skalka.
Za Skalecké ženy Marcela Volfová
Z činnosti Skaleckých turistů
8. - 11. 4. 2010 - jarní sezóna byla zahájena 4 denním pobytem v termálních lázních Dunajská Streda.
16. 4. 2010 - výjezd auty do Hronova na exkurzi strojírenského závodu Wikov-výrobce ozubených kol a
mechanických převodovek s odborným výkladem ing. Sokoláře. Poté prohlídka města, rodného domku
a letního sídla Aloise Jiráska, dále Žďárky a Pstružné v Polsku s ochutnávkou ryb. Je zde krásná
příroda s výhledy do kraje. Zpáteční cestou přes Zlíčko na Vysokou Srbskou jsme se dostali zpět do
Hronova a domů. Tohoto výletu se zúčastnilo 17 turistů.
1. 5. 2010 - cyklistický výlet po okolí Trnova, Solnice a zpět.
8. 5. 2010 - pravidelný špacír kolem Velkého Uhřínova pod Deštnou a až na Bělou, Pádolí-zámeček,
tentokrát za občasného deště.
21. 5. 2010 - aktivní účast turistů při oslavách 125. výročí založení SDH a srazu rodáků v pěkných tričkách, za které děkujeme obecnímu úřadu a poděkování patří i J. Kletečkové za přípravu líbivé výstavky
z činnosti turistů v naší škole.
29. - 31. 5. 2010 - společný pobyt našich a solnických turistů v Krkonoších (Labská bouda, Zlaté návrší,
Dvoračky) - výšlapy byly ale omezeny vydatným deštěm.
Papoušci z dětského dne (škoda - černobíle není vidět
pestrost převleku).
Turisté v Hronově a okolí
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Připravované akce
Vážení čtenáři, milí sousedé, přátelé kamarádi !!
Za pár týdnů, neřku-li dnů se bude konat výroční XXX. Sjezd Lhot a Lehôt. Letos bude sjezd
uspořádán v malebné jihomoravské vísce Tvarožná Lhota ve dnech 2. - 4. 7. 2010.
Celý program bude doprovázen zajímavými soutěžemi i mezi jednotlivými Lhotami, na své si přijdou
milovníci country&folk&bluegrass, rocku i sportovního vyžití. Ať je pro Vás největším lákadlem prožití
příjemného víkendu ve společnosti stejně naladěných lidí uprostřed velice kvalitní zábavy a významných hostů, jako jsou Jiří Schmitzer, Laura a její Tygři, Horkýže Slíže, Historický ohnivý šerm a další…
Těším se na příjemně prožitý společný víkend.
Za výpravu na XXX. Sjezd Lhot a Lehôt ve Tvarožné Lhotě - Jindřich Obst
13. - 14. 8. 2010 - rockotékový a discotékový víkend
15. 8. 2010 – koncert dechové hudby Opočenka
22. 8. 2010 – poslední den, do kterého musí být nahlášena kandidátka
do komunálních voleb konaných 15. a 16. 10. 2010
28. 8. 2010 - Skalecký duatlon
Koncem srpna – generální úklid základní školy po výměně stropů
4. 9. 2010 – skalecký srandamač SDH
Všechny vlaky a autobusy v Královéhradeckém kraji budou zapojeny do jednotného dopravního
integrovaného systému IREDO
V neděli 13. června 2010 došlo k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě, která se dotkne celého území Královéhradeckého kraje. Do jednotného, neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji. Nastává tak
sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy - společnost
OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad na návaznost a
celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů v Královéhradeckém kraji.
Systém IREDO, neboli Integrovaná REgionální DOprava, byl prvně zaveden v r. 2005 na Broumovsku a Hronovsku, od roku 2006 na Rychnovsku a ve východní části Hradecka. V roce 2008 na
Červeno-kostelecku. V současnosti pracuje přibližně na 40% území kraje. Pojďme si prohlédnout výhody, které integrovaná doprava a její rozšíření občanům nabízí.
Přestupy bez dalšího placení
Od 13. června bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Královéhradeckého kraje. Ta
bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat, již
v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému IREDO jsou také zapojeni i oba drážní dopravci. Společnost VIAMONT a.s. a České dráhy a.s. České dráhy jako jediné nabízejí souběžně s tarifem
IREDO také svůj vlastní tarif.
Vzájemná provázanost autobusů a vlaků v uzlových bodech a doprava v taktu
Samotný pojem „integrace“ má svůj původ v latině. Vyjadřuje spojitost nebo úplnost. A ani ve spojení
s dopravou není význam tohoto slova jiný. Integrace dopravy a nejen té regionální, je reakcí na poptávku zástupců Kraje. Vzhledem k tomu, že Kraj dopravní obslužnost platí, má zájem na úsporné, ale i
efektivní veřejné dopravě. Na straně druhé reflektuje zájem občanů, cestujících, pro které je cestování
autobusem nebo vlakem důležité. Celkem přirozeně jdou požadavky těchto dvou skupin proti sobě. Nabídka veřejné dopravy v systému IREDO nebude nikdy schopna nabídnout podmínky cestování, které
se vyrovnají cestě osobním automobilem (odjezd a příjezd přímo od domu, být naprostým pánem svého
času).
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Ano, autobus nebo vlak na vás nepočká, zdržíte-li se v práci. Taktéž v nich nepojede sami a možná
budete nuceni i přestupovat. Ale cílem autorů dopravního systému, společnosti OREDO, je snaha o maximální provázanost jízdních řádů s důrazem na návaznost spojů, na které je nutno v uzlových bodech
přestoupit. S tím souvisí i plánování dopravy v tak zvaném taktu, kdy jsou odjezdy autobusu nebo vlaku,
v systému IREDO, z dané zastávky, naplánovány v opakujícím se intervalu. Například každou druhou
minutu po celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího to znamená, že nemusí nosit v hlavě obsáhlé tabulky
jízdních řádů a i přesto ví, kdy spoj ze zastávky odjíždí.
Chytré nasazení menších autobusů se odrazí ve zvýšení spojů
Snad posledním doposavad nezmíněným rysem systému IREDO je zvýšení počtu spojů v dopoledních a večerních hodinách a o víkendech. Tento krok se však nemůže obejít bez odezvy v podobě
nasazení menších autobusů. Zajištění dopravy v těchto málo frekventovaných časech velkými autobusy
by nebylo ekonomické a takto postavený systém by se jistě po pár měsících provozu zhroutil. Do
systému IREDO budou tedy nově ve větší míře nasazovány (samozřejmě tam, kde to je vhodné) vedle
velkých autobusů i jejich menší „bráškové“. Ti se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří
prostředky na provoz spojů v dopoledních a večerních hodinách. Snahou společnosti OREDO je zajistit
provoz autobusů a vlaků až do 23 hodiny.
Pod pokličkou
Výše jsme se věnovali mnoha změnám v komfortu cestování z hlediska cestujících a jejich podrobnému vysvětlení. Integrace regionální dopravy na celém území Královéhradeckého kraje je ale náročným procesem, který má své nemalé nároky na autobusové a drážní dopravce zapojené do systému.
Přeškolení řidičů a personálu na pokladnách, úprava odbavovacích systémů, provedení změn v plánování turnusů pro řidiče, ale i zajištění výlepu nových jízdních řádů a tarifních map IREDO. Je toho zkrátka spousta, co se musí udělat, aby se v neděli 13. června 2010 rozběhl nový systém naplno.
Jen stálý vývoj může zaručit dlouhodobý úspěch
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou žádné změně, bude
systém IREDO – integrovaná regionální doprava Královéhradeckého kraje – dobře plnit svůj účel, tedy
sloužit cestujícím a reflektovat jejich měnící se potřeby v cestování veřejnými dopravními prostředky.
Ing. David Procházka, technolog veřejné dopravy, OREDO s.r.o. Hradec Králové, http://www.oredo.cz

Stanovisko obecního úřadu k novým jízdním řádům:
Všichni, kteří máte záporné zkušenosti s novými jízdními řády, anebo i jiné návrhy k novému integrovanému systému, prosíme neprodleně o předání těchto stanovisek na obecní úřad, kde po sumarizaci
budou postoupeny výše jmenovaného technologu veřejné dopravy k projednání.

Co se děje v létě v Orlických horách a Podorlicku?
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko připravila pro obyvatele regionu a turisty několik
nevšedních zážitků. Až čtyři dny v týdnu můžete cestovat za krásami a zajímavostmi, které jen
tak běžně v nabídce nenajdete.
Každou červencovou a srpnovou neděli je pro děti nachystáno pohádkové putování. Udělejte si
neděli sami pro sebe a pošlete vaše děti s námi prožít pohádkový den. Uvidí říši skřítků, vykoupou se
s vodníkem Broumarem a stanou se účastníky pohádkového odpoledne na tábořišti Vochtánka.
Co musíte udělat? Zvednout telefon, zavolat na bezplatnou linku 800 10 15 20, nahlásit termín výletu,
jméno a věk dítěte a místo odkud bude nastupovat.
Naši dispečeři Vám řeknou, aby si Vaše ratolest vzala plavky, ručník a malé pití. Vy jí potom celý den
neuvidíte ☺.
Místa nástupu: Letohrad, Žamberk, Kunvald, Rokytnice, Pěčín, Javornice, Rychnov n. Kn., Solnice,
Dobruška, Opočno
Cena: 230,- Kč (celodenní dozor, soutěžní kartičky, vstup na koupaliště, 2x jídlo + pití)
10

Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí

Věk: od 4 let dle samostatnosti dítěte a uvážení rodičů.
Pokud dáte dohromady celou skupinu – tj. 14 dětí, přijedeme pro Vás i na místo mimo jízdní řád!
DOPRAVA ZDARMA !!!
Pro milovníky tradic a řemesel jsou zde prázdninové čtvrtky. Tuhle něco ochutnám, támhle zkusím
něco vyrobit. Na vlastní oči, nosy i pusy vyzkoušíte produkty mistrů řemesel z Orlických hor a
Podorlicka. Čekají Vás nevšední exkurze v pražírně kávy, kovolitectví, pivovaru. Navštívíte muzeum
železnice a nádherné autentické dílny.
Výlet je určen pro 14 osob, pro které přijedeme kamkoliv po regionu včetně Hradce Králové a
Pardubic. Doprava je také do určitého počtu kilometrů zdarma.
Cena: 349,- Kč (exkurze pražírna kávy + ochutnávka, exkurze kovolitectví + dárek, exkurze pivovar
s obědem a ochutnávkou, prohlídka muzea železnice, ochutnávka medoviny, exkurze dílny + nápoj,
průvodce).
Tím ale nekončíme, dále pro Vás připravujeme výlet pro milovníky vojenské historie. Kam až
dojely tanky? Střílelo se? To vše a mnohem více ze zákulisí války v česko-polském příhraničí si
vyzkoušíte na vlastní kůži v bojovém vozidle s kusem žvance z polní kuchyně každé prázdninové
úterý.
Jste zatvrzelí sportovci? Je libo naučit se na bruslích? Nebo se projet na kolech po nově
upravených cyklostezkách? To vše a mnohem více nabízí ve svém království Orlická cyklo a inline
královna. Společně navštívíme jedno z nejimpozantnějších muzeí v regionu – jak jinak než to řemesel
v Letohradě a dále již budeme pokračovat sportovním výkonům vstříc – o červencových a
srpnových sobotách.
Celý projekt podpořil Královéhradecký kraj!
Všechny informace:
Cestovní agentura Orlické hory a Podorlicko
Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 494 322 052, 774 125 014, sutova@dsohp.cz

Co víme či nevíme o třídění odpadů
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. V bruselském regionu například od nového roku 2010 zavedli povinné třídění plastů, skla, papíru, plechovek a nápojových kartonů. U nás zatím třídíme odpad dobrovolně. Množství měst a obcí, které se zapojují do sběru tříděného odpadu,
však rok od roku narůstá.
Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno - třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů odděleně od ostatních.
Roztříděné odpadky patří do speciálních kontejnerů. Takto připravený odpad se recykluje a může se
znovu začlenit do výroby. Tím se šetří přírodní zdroje.
Barevné kontejnery – co kam patří?
Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery – žlutý, modrý a zelený. Žlutý kontejner je určen
na plasty, modrý na papír a zelený na sklo. Na některých místech je vedle zeleného, také bílý
kontejner. Oba jsou určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří sklo čiré - průhledné lahve, sklenice a
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skleněné nádoby z domácnosti. Nesmí však být z varného skla. Do zeleného kontejneru se vhazuje sklo
barevné – například lahve od piva, vína či limonád, tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků.
Pro sběr nápojových kartonů slouží speciálně upravené popelnice v oranžové barvě. Někde se mohou
kartony házet do žlutého kontejneru pro sběr plastů, nebo modrého kontejneru pro sběr papíru. Takové
nádoby jsou označeny oranžovou samolepkou upozorňující na možnost sběru nápojových kartonů.
Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé - na bioodpad. Do nich mohou lidé vyhazovat zbytky jídel
rostlinného původu nebo vybraný zahradní odpad. Zvolna se začínají objevovat červené kontejnery na
drobnou elektroniku. Měly by pomoci zabránit vyhazování elektrospotřebičů do běžného komunálního
odpadu a zároveň zlepšit recyklaci těchto výrobků.
Existují také speciální kontejnery určené ke sběru textilu. Do nich se mohou odkládat oděvy, boty,
kabelky a tašky, povlečení, ručníky, oděvní doplňky nebo hračky. Použitelné textilie se vytřídí a jsou pak
nabídnuty k charitativním účelům.
„Kontejnerů na tříděný odpad stále přibývá. V Královéhradeckém kraji je v tuto chvíli rozmístěno 11700
kontejnerů na tříděný sběr. Oproti roku 2008 je to nárůst o 11%. Třídí tu 399 ze 448 obcí, což je téměř
90%. Lidé chápou, že pro hezčí a zdravější prostředí musí něco udělat i oni sami. Doufám, že počet
lidí, kteří třídí odpad a kteří jsou přesvědčeni o tom, že třídit je správné, bude i nadále narůstat,“ doplnil
Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Pytlový sběr
Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada obcí sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce upravit podle místních podmínek. Je dobře použitelný nejen v menších obcích,
ale i ve větších městech.
„Tento způsob třídění je vhodným doplňkem nádobového způsobu sběru. Zejména ve venkovských
zástavbách a oblastech s nízkou hustotou obyvatel.“ dodal Tomáš Pešek.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz
A jak to je s odpady v naší obci ?
I u nás se pomalu učíme třídit určité odpady do speciálních pytlů. Na obecním úřadu jsou k dispozici
zdarma pytle ve žluté a oranžové barvě. Do oranžových se dávají nápojové kartony od mléka, džusů,
vína apod. Do žlutých se mohou dávat sešlápnuté pet lahve a ostatní plasty z domácnosti jako jsou vymyté kelímky od jogurtů, přebaly od limonád, igelitové pytlíky a různé jiné plastové obaly. Sešlápnuté
láhve a nápojové kartony se také mohou dávat do ohrádky vedle obecního úřadu, kde jsou následně
roztříděny do pytlů. Tím, že tyto odpady třídíme do pytlů, zbývá více místa ve žlutých kontejnerech na
ostatní plasty.
Pryč jsou doby, kdy jsme pytle získávali zdarma a odvoz odpadů v nich byl také bez úhrady.
Dnes musíme vše zaplatit, proto svou ukázněností, tzn. dobrým tříděním, můžeme tyto výdaje
ovlivňovat.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
červenec
srpen

září

60 let
65 let
80 let
80 let
80 let
81 let
86 let

HARTMANOVÁ Jaroslava, Podbřezí 104
DOBROVOLNÝ Antonín, Podbřezí 8
JARKOVSKÝ Josef, Podbřezí 43
PRECLÍKOVÁ Anna, Lhota Netřeba 18
CVEJNOVÁ Anna, Lhota Netřeba 6
PETŘÍKOVÁ Miloslava, Lhota Netřeba 35
MORAVCOVÁ Ludmila, Podbřezí 30

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
přihlásili se:
odhlásili se:

ŘEHÁK Miroslav, Podbřezí 51
PROKEŠ Otakar, Podbřezí 92
TOMÁŠOVÁ Pavla, Lhota Netřeba 10
ROHLENA Lukáš, Lhota Netřeba 10
ŠEJNA David, Podbřezí 79
BOHUNKOVÁ Monika, Podbřezí 98
NAVRÁTIL Jiří, Podbřezí 3
NAVRÁTIL Jiří, Podbřezí 3
NAVRÁTILOVÁ Dana, Podbřezí 3
NAVRÁTILOVÁ Dana, Podbřezí 3
NAVRÁTILOVÁ Marie, Podbřezí 3

narodili se:

TOMÁŠ Jan, Lhota Netřeba 81
27. 5. 2010
TOUCOVÁ Kamila, Podbřezí 22
6. 6. 2010
SCHILLOVÁ Julie, Chábory 1
10. 6. 2010
28. 12. 2009 se manželům ČERMÁKOVÝM narodila dvojčátka Alena a Kamila, omlouváme se za
opomenutí zveřejnění v jarním zpravodaji.

Rodičům přejeme hodně radosti.

Vydala obec Podbřezí
Zpravodaj vychází 4x do roka pro občany zdarma nákladem 215 výtisků.
Vaše příspěvky či připomínky ve zpravodaji můžete odevzdat osobně nebo doručit elektronickou
poštou na obecní úřad nejpozději do 15. dne měsíce března, června, září a prosince kalendářního roku.
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
Úřední hodiny na obecním úřadu: pondělí 13-18 hod., středa 13-17 hod., úterý, čtvrtek 7.30-12 hod.
13

Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí

Rozpis služeb
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov n. Kněžnou
3. čtvrtletí 2010
27.06.
03.07.
04.07.
05.07.
06.07.
10.07.
11.07.
17.07.
18.07.
24.07.
25.07.
31.07.
01.08.
07.08.
08.08.
14.08.
15.08.
21.08.
22.08.
28.08.
29.08.
04.09.
05.09.
11.09.
12.09.
18.09.
19.09.
25.09.
26.09.
28.09.
02.10.
03.10.
09.10.

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

poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
dr.Lützova 244 , Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464 , Dobruška
Komenského 828 , Týniště n. Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448 , Opočno
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk
Smetanovo nábř. 334 , Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orl.
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942 , Dobruška
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kn.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 371 031
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 371 783
494 383 417
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
494 621 655
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 515 697

Lékařská pohotovostní služba
Obl.nemocnice Rychnov n.Kn.a.s.
Jiráskova 506
Ordinační hodiny:
SO,NE,svátek:
8.00-20.00 hod.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
Ordinační hodiny:
SO,NE,svátek:
8.00-20.00 hod.

Obl.nemocnice Rychnov n.Kn.a.s.
Jiráskova 506
Dětské oddělení
Ordinační hodiny:
Všední den:
od 16.00 hod.
SO,NE,svátek: 8.00 - 20.00 hod.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
Ordinační hodiny pro děti:
Všední den:
16.00 - 22.00 hod.
SO,NE,svátek:
8.00 - 20.00 hod.
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