Vážení občané,
každý se jistě těšíme na teplé jarní sluníčko, které probouzí spící přírodu. Je to téměř zázrak, že ze
suché trávy je najednou krásný zelený koberec. Větve stromů, které připomínaly suché klacky, se opět
obalí listím. Kéž by tyto jarní síly pronikly i do našeho těla, abychom se rychle zbavili zimních neduhů a
mohli se tak plně oddávat krásám kolem nás.
Blíží se také velikonoční svátky se svou kouzelnou dívčí a chlapeckou koledou. Občas vzpomenu na
doby, kdy kluci připravovali „baby“ a holky zase „dědky“. Vymýšlela se nedostupná místa, kam tyto
výtvory fantazie pověsit a tím škádlit druhou stranu. Bývaly to velké souboje dovednosti a musím
konstatovat, že děvčata většinou nezaostávala za chlapeckou dovedností.
Věřím, že i letos budeme pečovat o své předzahrádky, budeme udržovat soukromé i veřejné plochy
tak, aby projíždějící turisté se také zastavili a dokázali ocenit naše snahy. Vesnice je velice kladně
hodnocena pro svou čistotu, pořádek a celkový vzhled a bylo by škoda, abychom toto kladné hodnocení
ztratili.
Je to již 5 let, co jsme vyhráli krajskou soutěž Vesnice roku. Nadešel čas, abychom se opět přihlásili a
ukázali hodnotící komisi, že jsme nezaháleli a že se máme čím pochlubit. Nejde vždy jen o výstavbu
nových zařízení ale o aktivity spolků a občanů. Výročí SDH a sraz rodáků v loňském roce ukázal na
zájem a intenzivní zapojení občanů podílejících se jak na přípravě, tak i realizaci. Čtení dětem
v knihovně, zpívání u vánočního stromku, betlém, vzorně vedené webové stránky obce jsou jen letmým
pohledem na práci všech zainteresovaných. Letos čeká také nelehký úkol hasiče ve Lhotě Netřebě,
kteří připravují květnové výročí svého sboru. Již dnes jsem přesvědčen, že se připravují dobře a tak
oslavy budou také viditelným poděkováním za jejich práci.
Všem přeji krásné jaro, dětem bohatou pomlázku a využívejte nové víceúčelové hřiště za základní
školou, protože pohyb je činností, která téměř nic nestojí a na 100% dává zapomenout na starosti.
Někdo kdysi prohlásil, že pohyb a hra je nejpřirozenějším lékem pro duši i tělo.
Zdraví Váš starosta.


Program bohoslužeb o Velikonocích ve farnostech Dobruška, Opočno,
Bílý Újezd a Dobré
Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Neděle velikonoční Pondělí velikonoční
21. 4. 2011
22. 4. 2011 23. 4. 2011
24. 4. 2011
25. 4. 2011
Dobruška
18.00
18.00
20.00
8.30, 18.00
8.30, 18.00
Opočno
18.00
18.00
19.00
9.00
9.00
Bílý Újezd
18.00
18.00
20.00
8.00
8.00
Dobré
16.00
16.00
18.00
9.45
9.45
Jarní pranostiky
Pršívá-li 1. dubna, bývá mokrý máj.
Na svatého Marcela zima leze do těla.
Když kluci v dubnu bez kabátů běží, často hospodáři na úrodu sněží.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.


Krásné životní jubileum oslaví 16. 4. 2011 paní Marta Kovářová. Do dalších let mnoho zdraví,
rodinné pohody a radosti z vnoučat přejí děti s rodinami.
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Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2011
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
- finanční příspěvek 30 000,- Kč na oslavy 110 let založení SDH Lhota Netřeba
- částku 15 000,- Kč na činnosti SK Skalka
- finanční příspěvek 15 000,- Kč na nákup 3 ks dámských stejnokrojů
- částku 30 000,- Kč na materiál pro dokončení stavebních úprav staré hasičské zbrojnice
- částku 30 000,- Kč na neinvestiční náklady za dojíždějící žáky do ZŠ v Dobrušce
- částku 4 000,- Kč na neinvestiční náklady za dojíždějící žákyni do ZŠ Dobřany
- dodatek k Nájemní smlouvě pana J. Ryšavého v povodňovém domku čp. 99 s úpravou nájemného
na 811,- Kč
- dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu části přenesené působnosti obce v oblasti přestupků
mezi obcí a městem Dobruška
- proplacení dopravy na plavecký výcvik ve výši 8 990,- Kč pro ZŠ Podbřezí
- částku 4 200,- Kč na úhradu kroužků za I. pololetí školního roku 2010 - 2011
- částku 3 500,- Kč na úhradu za provedení účetnictví pro ZŠ Podbřezí
- podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční pomoc na zřízení školky
- podání žádosti z dotačního programu Královéhradeckého kraje na výstavbu a přípojky ČOV u ZŠ Podbřezí
- následující náměty a připomínky občanů a spolků pro zpracování podkladů Rozvoje obce Podbřezí na roky
2011 – 2015
• vlek za osobní automobil na převoz požární techniky, plovoucí čerpadlo
• řešení vlastnických vztahů pozemku, který je v současné době využíván na společenské akce občanů
Lhoty Netřeby u Ehlových
• následné zřízení dětského hřiště na tomto pozemku
• záměry s budovou bývalého obecního úřadu ve Lhotě Netřebě čp. 11
• oprava mostku k domku manželů Ehlových na Cháborách
• přechod pro chodce na komunikaci I/14
• řešení obecního pozemku u plotu rodinného domku manželů Králíčkových v Podbřezí
• návrh úprav toku Dědiny u mostu v Podbřezí
• nový digitální územní plán obce Podbřezí
• pozemkové úpravy v k. ú. Podbřezí a Lhota u Dobrušky
• rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Podbřezí
• oprava veřejného osvětlení v Podbřezí
• oprava střechy klubovny na hřišti, přístupového chodníku k dětskému hřišti, pískoviště, dopadových ploch
na dětském hřišti, oprava osvětlení na původním hřišti, osvětlení víceúčelového hřiště
• řešení WC na sportovišti za školou při společenských akcích
• oprava odvodňovacího kanálu nad hostincem Skalka
• cyklotrasa do Podbřezí od Bílého Újezdu
• kamerový systém u kontejnerů na komunální a tříděný odpad
• řešení bezpečnostní situace dětí u Základní školy v Podbřezí
• rekonstrukce lávky k židovskému hřbitovu

Zastupitelstvo obce Podbřezí neschválilo:
- nabídku firmy Tyros Loading Systems Cz s.r.o na servisní prohlídky sekčních vrat u hasičské
zbrojnice v Podbřezí
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Zastupitelstvo obce Podbřezí vzalo na vědomí:
- Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
- Informace starosty.

Kvalitně i na vesnici
Od srpna 2009 je na naší škole v Podbřezí realizován projekt finančně podporovaný ESF a rozpočtem ČR.
Pomalu se blížíme k termínu jeho ukončení, což však neznamená, že bude ukončena spolupráce s partnerskými školami v Dobrém a v Bílém Újezdě. Jak vyplývá z podmínek projektu, ještě nejméně pět let budeme
spolupracovat. S blížícím se koncem projektu je čas bilancovat. Co nám projekt přinesl? Těžištěm celého
projektu je výuka anglického jazyka s rodilou mluvčí. Při výběru této osoby jsme měli veliké štěstí, když k nám,
do úplně malinké vesničky, přijela učit velice kvalitní dívka, která má krásný vztah k dětem a i ona sama je
velice učenlivá. My, kteří učíme pouze na svých školách, můžeme jen těžko hodnotit úroveň komunikativních
dovedností našich žáků, protože nám chybí srovnání s jinými školami. Rádi věříme těm, kteří k nám občas
zavítají (třeba studenti na praxi) a jsou vysokou úrovní znalostí anglického jazyka velmi překvapeni.
Již na konci minulého školního roku proběhlo testování žáků 3. – 5. ročníků všech tří partnerských škol.
Výsledky testů slouží pouze pro potřeby vyučujících, protože z velmi malého „vzorku“ testovaných žáků nelze
dělat jakékoliv vážné závěry. S nástupem Školních vzdělávacích programů se totiž také potvrdila skutečnost,
že pokud se na každé škole vyučuje podle různých „osnov“, je jakékoliv srovnávání v nižších ročnících problematické. Snad více napoví testy letošní, které provedeme pouze v pátých ročnících.
Je také zapotřebí říct, co nám projekt vzal. Po celou dobu trvání projektu „bojujeme“ s podáváním monitorovacích zpráv, vykazováním, dokládáním… Nic proti tomu, ale neustále se měnící pravidla, formuláře a manažeři velmi komplikují a ztěžují práci. Nutno konstatovat, že administrativní činnost zcela převyšuje samotnou
práci s dětmi. Pokud se někdo diví, že Češi nečerpají peníze, které jim Evropa nabízí, pak vidím jako důvod
právě onu velmi složitou administrativu, se kterou je čerpání finančních prostředků z EU v nás spojené.
Bohužel je to však jediná cesta, jak získat do školy něco navíc. Čekat na zlepšení financování školství
v současné době je však jako čekat na zázrak. Pokud nám budou síly stačit a administrativa nás úplně nezničí,
budeme se pokoušet o další získání podobné dotace znovu.
Celému projektovému týmu velmi děkuji za spolupráci a vytrvalost při řešení všech problémů a nám všem
přeji nějaký ten další úspěch v podobě nového projektu. Vždyť to děláme pro děti a jejich budoucnost.
Radomila Zelená, ředitelka ZŠ Podbřezí

Na obrázku práce s technikou
pořízenou z prostředků EU
při projektovém dni.
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Jak se dařilo
V neděli 26. 12. 2010 se uskutečnil 14. ročník turnaje amatérů ve stolním tenisu. Pod záštitou
Obce Podbřezí se každoročně na 2. svátek vánoční sejdou příznivci aktivního odpočinku, tentokrát celkem 16 aktérů, z toho 11 dospělých a 5 dětí. Hrálo se systémem každý s každým, takže si pinkání užil
každý hráč dosytosti. Pořadí dětí od prvního místa: Jakub Mervart, Václav Mervart, Vojta Bílek, Tomáš
Ehl a Dan Mňuk. Pořadí dospělých: Lukáš Pop, Petr Cvejn, Josef Cvejn ml., Václav Mervart, Karel
Paštika ml., Luboš Žabokrtský, Pavel Hanuš ml., Petr Touc, David Paštika, Filip Umlauf a Libor Umlauf.
Poděkování patří organizátorům za přípravu, následný úklid a organizaci celého odpoledne.
V sobotu 29. 1. 2011 uspořádaly skalecké ženy již tradiční babský bál. K tanci a poslechu hrála
skupina Strejci. Letošní předtančení bylo bohaté, taneční skupina předvedla sestavu ve stylu latinskoamerického tance a děti z místní ZŠ pod vedením A. Kulichové zase Zumbu, nový taneční a zároveň
cvičební styl. Obě vystoupení se moc líbila. Díky všem ženám za přípravu celé akce.
5. 3. 2011 pořádali skalečtí hokejisté 1. ročník Memoriálu Miroslava Jarkovského tzv. Čučo cup.
Na zimním stadiónu v Rychnově nad Kněžnou se utkala mužstva SK Skalka - stará garda, Sokol Semechnice - stará garda a SKN Hradec Králové. Vítězem turnaje se stal tým neslyšících z Hradce
Králové, který oba své zápasy vyhrál. Druhou příčku obsadili díky lepšímu skóre hráči Semechnic a na
Skalku zbyl pouze bronz. Výsledky ale nejsou tak důležité, hlavním smyslem akce byla vzpomínka na
našeho kamaráda a vynikajícího hokejistu.
SK Skalka – Sokol Semechnice 1 : 1, SK Skalka – SKN Hradec Králové 1 : 3, Sokol Semechnice – SKN
Hradec Králové 2 : 4. Děkuji všem, kteří pomohli s pořádáním turnaje.
Za SK Skalka Miloš Novotný
8. 1. 2011 prošli naší obcí Tři králové se sbírkou. V Podbřezí a přilehlých obcích
se dohromady vybralo 17 970 Kč. Výtěžek bude použit na pomoc konkrétním lidem
v nouzi. Za štědrost děkujeme.
19. 2. 2011 uspořádali hasiči tradiční hasičský bál s hudbou TROP, předtančením mažoretek z Dobrušky a bohatou tombolou. Za hojnou účast a dobrou zábavu patří dík všem pořadatelům.

V úterý 8. 3. 2011 byl k vidění v naší obci
zvláštní průvod a to masopustní. Děti ze základní školy spolu se svými učitelkami, se převlékly za
masky a obcházely obec v masopustním průvodu.
Do špalíru se postupně přidalo i pár rodičů,
sousedů a dětí z obce. Děti předváděly tradiční
masopustní tanec za doprovodu kytary a svého
zpěvu. Štědré maminky obdarovali členy průvodu
i chutnými koláčky a různými pamlsky.
V neděli 13. 3. 2011 uspořádaly ženy v místním hostinci dětský karneval. Pro děti byla připravena
spousta soutěží na téma českých pohádek. Ženy, které připravovaly tuto akci, účinkovaly v kostýmech
pohádkových postav. Při vstupu si mohli zájemci ke kávě zakoupit balíček s dobrotami, které ženy
upekly ve svých domácnostech a losy do bohaté tomboly. Na závěr dostalo každé dítě diplom za účast
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na karnevalu a balíček sladkostí. Děkuji všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Za ženy Marcela Volfová
Knihovna v Podbřezí opět po čtvrt roce
pořádala 14. 3. 2011 čtení dětem. Snahou
všech, co se zapojují do této akce, je navnadit
již malé děti k lásce ke čtení a k naslouchání.
Tentokrát se sešlo asi 27 dětí (menší se svými
rodiči) a to i přesto, že venku bylo krásné slunečné počasí. Menší děti se při čtení učily poznávat a pojmenovávat své ruce a prsty. Starší
děti měly možnost výběru a v anketě ve škole
si určily, kdo jim bude číst. Výsledek ukázal, že
paní Hanka Cvejnová se těší velké oblibě u
žáků zdejší školy, a proto s potěšením přijala
nabídku jim číst. Za děti i za knihovnu jí moc
děkuji.
Ester Horáková, knihovnice
Ve čtvrtek 17. 3. 2011 pozval obecní úřad občany na zajímavou besedu s Policií ČR, kde dva její
zástupci seznámili přítomné s aktuálními informacemi o Sčítání lidu, domů a bytů, které v současné
době probíhá a dalšími zajímavostmi ohledně naší bezpečnosti jak v práci, tak hlavně v našich domácnostech. Jenom je smutné, že přestože byla akce včas a hojně prezentována (letáčky až do domu),
účast byla velmi slabá.
Hokejisté SK SKALKA se v sezóně 2010 – 2011 opět účastnili soutěže neregistrovaných, hrané na
zimním stadiónu v Třebechovicích pod Orebem. Šest týmů se spolu utkalo dvoukolově každý s každým. Z deseti odehraných utkání jsme 5x zvítězili a 5x odešli poraženi. V celkovém pořadí jsme se umístili na třetím místě. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem našim fanouškům za podporu.
Za SK Skalka Miloš Novotný
Ve dnech 18. a 19. března 2011 pořádaly ženy Podbřezí burzu dětského oblečení a potřeb pro období JARO – LÉTO v DDM Dobruška. Do burzy bylo dáno hodně strojení, dětské sedačky, kola a jiné.
Za pořadatele chci poděkovat všem ženám a dívkám, které této akci obětovaly svůj čas a pomohly.
Ester Horáková
Z činnosti KST Skalka
26. 12. 2010 - jsme odjeli auty do Náchoda a
dále vlakem do Hronova, kde jsme navštívili výstavu betlémů v rodném domku Aloise Jiráska. Po
seznámení s historií Hronova a okolí jsme šli lesem na výhledy, do Pavlišova na oběd a zpět do
Náchoda. Celý den nás provázelo sluníčko a
mráz.
Na ukončení turistické sezony 2010 se 30. 12.
uskutečnil tradiční předsilvestrovský špacír směr
Ostrov, Hroška, v Bílém Újezdě se zastávkou na
svačinu, dále trasa směřovala do Mastů s prohlídkou nádherného ledového vodopádu.
Návrat domů pak vedl přes Ložberk do hospody Skalka na návsi, kde bylo závěrečné posezení s hodnocením činnosti roku 2010.
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V letošním roce jsme vyšli dvakrát na běžkách do okolí Deštného a začátkem února jsme prožili čtyřdenní pobyt na Támových boudách v Krkonoších. Tam jsme podnikali túry na běžkách po hřebenech
Krkonoš.
Zveme všechny příznivce turistiky 8. 5. 2011 na nenáročný asi 10 km pravidelný špacír do České
Skalice, Ratibořic a okolí s obědem ve Zlíči. Odjezd auty bude v 9 hod. z návse.
Za turisty Věra Stodůlková

Připravované akce
26. 3. 2011 - 3. ročník soutěže "o skalecké štamprle"
1. 4. 2011 – divadelní představení Ochotnického spolku Kačenka z Deštného v O.h. v hostinci Skalka
30. 4. 2011 - pálení čarodějnic na hřišti v Podbřezí a ve Lhotě Netřebě u Ehlů
7. 5. 2011 – 2. ročník skaleckého fotbalového turnaje na hřišti za školou v Podbřezí
8. 5. 2011 – tradiční májový špacír pořádaný KST Skalka
14. – 15. května 2011 – 110 let SDH Lhota Netřeba
začátek června 2011 – dětský den
červen 2011 – čtení našim dětem - knihovna
17. - 18. 6. 2011 – discotéka, rockotéka na hřiště za školou v Podbřezí

Pojďte se připojit a najít s námi jaro!
Sdružení žen při obci Podbřezí ve spolupráci s místní knihovnou vyhlašuje akci Hledání jara.
Známky jara budeme hledat o velikonočním víkendu, tedy od pátku 22. 4. až do pondělí 25. 4. 2011.
Podstatou našeho hledání bude vyfotit jakoukoliv akci či obraz, o kterých si myslíte, že k jaru neodmyslitelně patří. Potom už stačí jen 3 nejlepší obrázky (fotografie) poslat na e-mail: obec@podbrezi.cz
nebo obecni.urad@podbrezi.cz. Výsledky našeho pátrání budou následně vystaveny v měsíci květnu
v místní knihovně, kde budou k prohlédnutí vždy v úředních hodinách OÚ, nebo v půjčovací době místní
knihovny. Nebojte se zapojit!

SDH Lhota Netřeba oznamuje
Sdružení dobrovolných hasičů Lhota Netřeba zve občany na oslavy 110 let založení
sboru, které se uskuteční 14. až 15. května 2011 a bude spojeno kromě jiného i se
soutěží II. okrsku a následným programem. Chtěli bychom tímto poprosit občany
o pozvání rodáků, kteří v současnosti přebývají mimo naši obec, a mohlo by je toto setkání
hasičů i nehasičů zaujmout.
Samozřejmě i letos bude SDH Lhota pořádat 30. dubna 2011 od 16 hodin na hřišti
u Ehlů tradiční pálení čarodějnic se soutěžemi pro děti, na které všechny srdečně zveme.
Také připomínáme, že i v novém roce pokračují každý první pátek v měsíci Sousedská posezení
v bývalé budově OÚ ve Lhotě, při kterém se mnohdy utuží sousedské vztahy, a dozvíme se spoustu
novinek, které naštěstí nikde jinde zveřejněny nejsou.
Za SDH Lhota jednatel Jiří Piskora

Otevření kurtu pro letošní sezónu
Se začátkem března byla provedena příprava multifunkčního hřiště pro nadcházející sezónu a je tedy již nyní možné si přijít zahrát tenis či např. pozemní
hokej. Rezervaci lze provést na nástěnce umístěné u příjezdové cesty a klíče
jsou k dispozici po domluvě s jedním ze správců (kontakt na ně naleznete u rezervačních papírů). Na
stejném místě si můžete čas od času všimnout předem zapsaných dobrovolných brigád spojených s
údržbou hřiště. Svolávané budou v případě nutnosti dosypu písku, vymetání listí, apod. Tímto prosíme
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všechny sportovní nadšence o případnou pomoc. Samozřejmě nebude vše jen o práci, ale i o zábavě a
sportu. V plánu pro letošek je tenisová celosezónní liga rozdělená do několika kategorií pro zkušené
hráče, pro pokročilé a pro začátečníky. Detaily jsou teprve dolaďovány, takže podrobné informace
čekejte opět na nástěnce u kurtu. Pro zakončení soutěže se pravděpodobně uspořádá turnaj smíšených
dvojic. Termín zatím není známý. Definitivní termín má ovšem druhý ročník fotbalového turnaje, který se
uskuteční v sobotu 7. května 2011 (v případě špatného počasí o týden později). Všichni občané obce
Podbřezí jsou na něj pochopitelně zváni. Staré hřiště tedy rozhodně nezůstane nevyužité, stejně jako
v minulých letech se na něm totiž chystá pravidelné hrání jak fotbalu, tak i volejbalu a možná nohejbalu.
Dny a časové rozmezí jednotlivých sportovních aktivit budou dodatečně zveřejněny.
Teď už ale vezměte své tenisové rakety a běžte si užít naše nové hřiště. Sportu zdar!
Za sportovní nadšence Josef Cvejn ml.

SBÍRKA použitého ošacení pro Diakonii
Občanské sdružení Diakonie Broumov (www.diakoniebroumov.org) je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost a vyhlašuje sbírku těchto věcí:

letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon

látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené


vatované přikrývky, polštáře a deky
obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, které vzít NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :

v pondělí 28. března 2011 od 18 - 19 hod.
v budově Obecního úřadu v Podbřezí

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

Konzultační místo pro energetiku
Od 1. 1. 2011 se mohou jednotlivé obce, popřípadě malí a střední podnikatelé v problematice energetiky obrátit na konzultační místo, které zřídil Královéhradecký kraj, odbor regionálního rozvoje spolu
s Centrem EP v součinnosti s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.
Dotazy mohou být směřovány např. do oblasti legislativy, spotřeby energií nebo možností čerpání dotací v oblasti energetiky. Konzultační místo bylo zřízeno v rámci regionální rozvojové agentury Královéhradeckého kraje. Centrum evropského projektování (www.cep-rra.cz).
Se svými dotazy se můžete obracet na kontaktní osoby:
Ing. Martina Dvořáková

Ing. Jana Oborníková

Ing. Lenka Bacovská

495 817 827

495 817 840

495 817 813

mdvorakova@cep-rra.cz

obornikova@cep-rra.cz

bacovska@cep-rra.cz

tel.:

Složitější dotazy budou odpovědní pracovníci konzultovat s členy Krajské energetické skupiny. Ta
byla založená jako poradní a koordinační orgán Územně energetické koncepce a je tvořena zástupci
Královéhradeckého kraje, Krajského úřadu, Krajské hospodářské komory, podnikatelů a nejvýzna7
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mnějších distributorů jednotlivých energií v kraji (ČEZ, RWE, Elektrárna Opatovice, a.s.) a dalších odborníků z řad podnikatelů v průmyslu i zemědělství a veřejné správy v oblasti energetiky a životního
prostředí.

Komunální odpad a nebezpečné odpady !!!
Upozorňujeme, že od pondělí 4. 4. 2011 do neděle 10. 4. 2011 bude přistaven vedle obecního úřadu v Podbřezí velkoobjemový kontejner na popel a komunální odpad a také kontejner na železo.
Další kontejner na popel a komunální odpad bude přistaven ve Lhotě Netřebě u čp. 11 (bývalý OÚ).

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 9. dubna 2011
Stanoviště:

Podbřezí
Lhota Netřeba

Vybírané nebezpečné odpady:
 oleje a nebo tuky
 barvy, lepidla, pryskyřice
 rozpouštědla
 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 detergenty, odmašťovací prostředky
 staré léky
 pesticidy
 akumulátory (i plné)
 monočlánky
 zářivky, výbojky

před OÚ
u kontejnerů

8,00 – 8,25 hodin
8,30 – 8,55 hodin

Další odpady, které od Vás odebereme:
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky,
pneumatiky (osobní)
ledničky, mrazničky, televizory

: 494 629 050 fax:494 629 070

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou
odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!

Splatnost odpadů za 1. pololetí 2011 je 31. 5. 2011.
Upozornění pro majitele pejsků! Poplatek za ně je splatný nejpozději do 30. dubna 2011.
Prosíme občany, aby si vyzvedávali na obecním úřadu igelitové pytle na plastové odpady a tetra
packy (oboje zdarma). Plné pytle pak odkládejte za obecní úřad a NE do kontejnerů. Též žádáme o
dobré třídění a využívání vlastních popelnic, jinak bychom byli nuceni zavést jednotný poplatek a zrušit
kontejner na komunál, který teď nepostačuje a přetéká odpadem patřícím do vaší popelnice. Doplatili by
na to pak občané na nepřístupných a osamocených místech, kam nedojedou kukavozy. Děkujeme za
pochopení.
Ze soboty 26. března 2011 na neděli 27. března 2011 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o
jednu hodinu dopředu na letní čas !!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
duben

květen

červen

65 let
65 let
70 let
70 let
60 let
60 let
65 let
75 let
65 let
75 let
87 let
88 let

STODŮLKOVÁ Věra, Podbřezí 79
EHL Zdeněk, Lhota Netřeba 43
NESVAČILOVÁ Jana, Podbřezí 26
KOVÁŘOVÁ Marta, Podbřezí 32
KOUTSKÝ Jaroslav, Lhota Netřeba 23
VESKOVÁ Věra, Lhota Netřeba 2
KNAPOVÁ Zdeňka, Podbřezí 100
PETR Karel, Chábory - Studánka 19
NĚMEČKOVÁ Anežka, Podbřezí 82
MELICHAR Václav, Lhota Netřeba 47
EHL Josef, Podbřezí 44
ČUDOVÁ Jana, Chábory 22

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za první čtvrtletí roku 2011:
se přihlásili:
LENFELD Jaroslav, Podbřezí 79
KOVÁŘ Libor, Lhota Netřeba 14
KOVÁŘOVÁ Petra, Lhota Netřeba 14
KOVÁŘOVÁ Barbora, Lhota Netřeba 14
se odhlásili:
KULICHOVÁ Barbora, Podbřezí 97
se narodili:
KŘEPELA Jiří, Lhota Netřeba 68
ČTVRTEČKOVÁ Monika, Lhota Netřeba 62
STODŮLKA Jakub, Podbřezí 79
zemřeli:

VOLF Josef, Podbřezí 12

10.1.2011
4.3.2011
11.3.2011
23.12.2010

Čest jeho památce

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Jistě jste všichni již obdrželi sčítací formuláře a to Sčítací list osoby, Domovní list a Bytový list.
Rozhodným okamžikem pro vyplnění těchto formulářů je půlnoc z 25. na 26. březen 2011. Při tomto
sčítání se nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Bude tam jen otázka na vybavení rodiny osobním počítačem a připojením na internet. Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Vyplněné
formuláře se budou moci odevzdat třemi způsoby:
• On-line vyplnění a odeslání na internetu
• Osobní odevzdání komisaři (při návštěvě sčítacího komisaře s vámi domluvil termín schůzky)
• Odeslání poštovní obálkou do do P.O.Boxu ČSÚ (sčítací komisař předal při návštěvě předtištěnou
obálku, poštovné se neplatí)
Pokud vás sčítací komisař nezastihl do doby sčítání, najdete ve schránce Oznámení o tom, že si
můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě (poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny
na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky) do 14. dubna 2011.
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Vyplnění formulářů:
• Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština,
vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
• K vyplnění papírových formulářů použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře prosím
nepřekládejte, budou zpracovány hromadným strojovým skenováním.
• Formuláře můžete vyplnit elektronicky. K tomu potřebujete počítač připojený na internet a papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole
u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena).
Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte (po rozhodném okamžiku - půlnoci z 25. na 26. března 2011),
otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro online vyplnění potřeba Adobe Reader verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi,
bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší
verze Adobe Readeru.
• Pokud vás při roznosu formulářů zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na
formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na
jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Správnost údajů ověříte, případně je opravíte. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže
respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje.
• O pomoc s vyplněním můžete požádat sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní. Můžete
zavolat na bezplatnou informační linku 800 87 97 02, která je v provozu od 26. února do 20. dubna
2011 denně 8 – 22 hod.
Veškeré informace najdete na www.scitani.cz, dotazy můžete posílat e-mailem na info@scitani.cz.
• Ať zvolíte kteroukoliv cestu odevzdání, formuláře prosím odevzdejte do 14. dubna 2011.
Poznámka: pokud si nebudete vědět rady, lze hledat pomoc i na Obecním úřadu v Podbřezí a to
v úřední hodiny: pondělí 13-18 hod., středa 13-17 hod., úterý a čtvrtek 7.30 -12 hod.

Psi a jejich volný pohyb v přírodě
Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a koček a myslivci, kteří mají ze
zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí.
Zákon č.449/2001 ze dne 27.11.2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, odst.1,2:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
Odst. 2: každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek. V § 9, odst.1
výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.
Vlastníci psů a koček si musí být vědomi ustanovení tohoto zákona, který jim bez výjimky zakazuje
psy a kočky nechat volně pobíhat v honitbě. Honitbou se v tomto případě rozumí i nehonební pozemky
uvnitř, např. silnice. Možnost, aby se pes vzdálil z vlivu svého vedoucího jen přechodně, je dána jen u
psů loveckých, slepeckých, zdravotnických, vojenských a služebních.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem jejich
pohybu, venčení a výcviku) je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona: „je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace,
10
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které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Porušování uvedeného zákona je tedy naplněním skutkové podstaty správního deliktu a může být za něj uložena pokuta ve správním řízení projednávaném orgánem
státní správy až do výše 30 000 Kč.
Myslivecká stráž: zákonem o myslivosti je orgánem státní správy ustanovena na každou honitbu po
složení zkoušek ze zákonů a složení slibu. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je
oprávněna ke zjišťování totožnosti osob, v případě potřeby si vyžádat součinnost policie, viz nedávný
případ upytlačení srnčí zvěře do nalíčeného oka ve zdejší honitbě. Rovněž je spolu s mysliveckým hospodářem oprávněna v honitbě usmrcovat psy a kočky, kteří se vzdálí na vzdálenost větší než 200 m od
posledního trvale obydleného stavení a zvěř pronásledují a štvou. Myslivecká stráž je též oprávněna vybírat blokové pokuty v přestupkovém řízení.
Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami kynologové, ale závěrem
bych chtěl jenom požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě a zvěři. V tuhých
zimách stála srnčí zvěř ve skupinách a omezovala pudově pohyb v důsledku úspory životní energie. Každé vyrušení v okolí nejen psy, jízdou na koních, ale i lyžaři, ji donutilo k útěku, vysilování, následně zápalům a úhynům. Je před námi měsíc duben - měsíc myslivosti, květen - doba kladení mláďat a v této
době je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co
nejdéle.
Doubravský Zdeněk, předseda MS Podbřezí
Dovětek:
Prosíme též o ohleduplnost nejen k přírodě a zvěři, ale také k lidem. Podle majitelů jejich volně pobíhající psi nikomu nic neudělají, ale vžijme se do situace, že bychom se ocitli právě na té druhé ohrožované straně proti cizímu pejskovi, o kterém nic nevíme, a on nezná nás.
Obec Podbřezí

Centrum sociálních služeb LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovou celorepublikově, ambulantní a terénní - regionálně. Služba je určená osobám dospělého věku (19-64 let)
s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby. Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo
je vyhrazeno na 6 měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu.
7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu. Všechny zájemce o
službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré
dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě Ambulantní služba: po-pá 6-20hod. Terénní služba: po-pá 8-18hod.
Kontakt:
Centrum sociálních služeb LADA Lukavec, V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl, telefon: 774 624 008, e-mail: hynekseidl@seznam.cz,
ladalukavec@centrum.cz, web: www.ladalukavec.cz


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, obecni.urad@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.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
26.03.
27.03.
02.04.
03.04.
09.04.
10.04.
16.04.
17.04.
23.04.
24.04.
25.04.
30.04.
01.05.
07.05.
08.05.
14.05.
15.05.
21.05.
22.05.
28.05.
29.05.
04.06.
05.06.
11.06.
12.06.
18.06.
19.06.
25.06.
26.06.
02.07.
03.07.
05.07.
06.07.

jméno lékaře
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Ježková Marie
MUDr. Kahlerová Blanka
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagm.
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka

adresa ordinace
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orl.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
dr.Lützova 244 , Vamberk
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
dr.Lützova 244 , Vamberk
Tyršova 464 , Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
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
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
K.Michla 942 , Dobruška
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448 , Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17

telefon
494 515 696
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 515 693
494 541 757
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
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
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205

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

Oblasní 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.

Oblasní 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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