Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a již začíná podzim klepat na dveře. Je tu však ještě babí léto se svými krásami a
hřejivým sluníčkem, jehož aktivita bude postupně slábnout a tak, jak to je v pohádce o Dvanácti měsíčkách,
předá moc podzimním a následně i zimním měsícům. Máme se však na co těšit, protože přijde určitě zase
jaro.
Letní měsíce tohoto roku nám přinesly nepříjemnou povodeň, jež poškodila zvláště naše sportoviště a
most k Ehlovým na Cháborách. Opět se ukázala mimořádná aktivita hasičů a ostatních občanů, kteří pomáhali zachraňovat majetek před vodním živlem. Když voda opadla, opět nastoupily desítky dobrovolníků
na odstraňování škod. Díky této obětavosti se mohly v plánovaném termínu uskutečnit pravidelné kulturní
akce SDH Podbřezí jako zábavy a koncert Opočenky. Víceúčelové hřiště, které bylo značně poškozeno, již
opět plní svou funkci.
O prázdninách probíhala v základní škole II. etapa oprav a to rekonstrukce šatny, jídelny a výdejny jídel
s příslušenstvím. I když povodeň způsobila nepatrné zpoždění prací, mohli žáci 1. září opět zahájit nový
školní rok. Jsem přesvědčen, že společnost STAVOS s.r.o. Dobruška odvedla dobrou práci.
Také se intenzivně žilo kulturou. Velice zdařilý „srandamač“ ukázal tvořivost členů a členek SDH Podbřezí. Představení nového hasičského automobilu v praxi bylo ukázkou, co se dá zvládnout za velice krátký
čas. Nesmím také opomenout brigádníky, kteří opravili starou hasičskou zbrojnici, a její představení v plné
kráse ukázalo, co dokáže lidský um.
Obětavci zorganizovali duatlon a soutěže v tenisu na víceúčelovém hřišti, v knihovně se opět četlo za
hojné účasti rodičů a dětí a také se začíná rozvíjet další aktivita s mladšími dětmi.
Všem, kteří se aktivně podíleli při povodni a následné likvidaci škod, na kulturních, společenských a
sportovních akcích vyslovuji opravdu upřímné poděkování za to, že nehledí na svůj volný čas a věnují ho
ve prospěch druhých, hlavně dětí. Proto je naše obec tak upravená a hezká, proto je zde čilý společenský
ruch a závidí nám to i návštěvníci. Za tuto vizitku vám všem ještě jednou moc děkuji.
Starosta.


Poděkování
Děkujeme hasičům z Podbřezí za pomoc při odklízení povodňových škod po velké vodě, která nás
postihla dne 22. 7. 2011. Janu Tomášovi a Miloši Votroubkovi děkujeme za pomoc postavení hráze u
domu. Také chceme poděkovat Obecnímu úřadu v Podbřezí za zajišťování budoucích oprav příjezdového
mostu k našemu domu čp. 57, který je značně poškozen velkou vodou.
Ehlovi, Chábory 57
Poděkování za pomoc
Chci poděkovat všem těm, kteří mě pomáhali při překonávání obtíží, kdy jsem byl na chalupě sám, zvláště paní Elišce Markové. Sama mi nabídla pomoc při skládání uhlí, přípravě dříví, praní a převlékání prádla,
v zimě pak i úklid sněhu. l manželům Pohlovým za dodání potravin a panu Červinkovi za dovoz dříví.
Josef Ehl, Podbřezí 44
Poděkování
Všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s JUDr. Karlem Hynkem, a za písemné kondolence děkuje
rodina Hynkova


Hola, hola, škola volá…..
Školáci usedli po prázdninách opět do školních lavic. Úplně běžná situace, která se opakuje rok co rok.
I ti naši školáci, včetně pěti prvňáčků, přišli 1. září. Nic mimořádného. Ale to že mohli usednout do lavic v
čistých a připravených třídách, zase tak úplně samozřejmé nebylo. Během dvou měsíců volna se totiž ve
škole děly divy. Nejdříve se stěhovalo, pak bouralo, následně vylepšovalo a nakonec uklízelo a uklízelo...
Vše bylo naplánované tak, aby mohl být školní rok zahájen s novou moderní jídelnou a výdejnou jídla. Člověk plánuje, ale příroda mění. Voda, která se prohnala sklepy školy zavinila, že celá budova navlhla a stavební práce nebylo možno realizovat tak, jak byly naplánované. Díky vysokému pracovnímu nasazení
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všech řemeslníků a potom i zaměstnanců školy mohl však být školní rok zahájen včas a důstojně. Díky
finančním prostředkům EU bylo možno obměnit i některé věci ve třídách. V obou třídách byly vyměněny tabule, v II. třídě funguje tabule jako interaktivní. Byly vyměněny počítače, všechny stávající (zakoupené před
dvěma lety) byly přeinstalovány tak, aby se žáci učili s tím nejdokonalejším, co je dostupné.

Jídelna-družina před rekonstrukcí

Zcela nová jídelna

Pro všechny, kteří by se chtěli do nové školy podívat, připravujeme na úterý 18. října 2011 den otevřených dveří. Zájemci se mohou v době od 8,30 do 10,30 hod. přijít podívat do tříd na vyučování, odpoledne od 14 do 15 hod. si mohou přijít prohlédnout i nově rekonstruované prostory. Od 15,30 hod. bude ve
II. třídě připravena prezentace a první seznámení s Montessori pedagogikou, která bude aplikována v naší
nové mateřské škole.
Děkujeme všem, kteří na nás myslí s vyřazenými elektrickými spotřebiči, bateriemi i starým papírem. I v
letošním školním roce budeme ve sběru pokračovat, a čím více nasbíráme, tím více bodů můžeme získat.
Za body si můžeme "koupit" vybaveni do školy (již jsme si pořídili mikroskop a elektrofonické varhany v
hodnotě minimálně 10 000,- Kč!!!). V současné době probíhá jednání s obecním úřadem, jakým způsobem
a kde vyřazené elektrospotřebiče skladovat. Stávající místo vedle školy je jen provizorní, elektroodpad
okolí zrovna nezdobí.
Krásné podzimní dny všem školákům i příznivcům školy.
Radomila Zelená, ředitelka školy

Prázdniny ve školním roce 2011-2012
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny

Hlavní prázdniny

Středa 26. a čtvrtek 27. října 2011
Budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna
2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012
Připadnou na pátek 3. února 2012
5. – 11. března 2012
Připadnou na čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2012
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2012.
Od soboty 30. června do neděle 2. září 2012
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí
3. září 2012

Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 16. 8. 2011
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
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zprávu vypracovanou starostou obce o povodni v červenci 2011 a předběžné vyčíslení škod na obecním majetku včetně fotodokumentace
částku ve výši 200 000,- Kč na odstraňování nezbytných povodňových škod
Kanalizační řád Obce Podbřezí, ve kterém bude uvedena věta: „Majitel nemovitosti je povinen na základě písemné žádosti provozovatele obecní kanalizace, tj. Obce Podbřezí, nechat vyhotovit kontrolní
vzorek vypouštěných odpadních vod ze své nemovitosti na své náklady, odběru musí být přítomen zástupce Obce Podbřezí“
úpravu povodňového plánu Obce Podbřezí dle zkušeností z poslední povodně z 22. 7. 2011 spočívající v sepsání nových smluv s majiteli techniky a vyznačením povodň. stupňů na mostu u školy
částku 114 000,- Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace DSP + ZDS na akci „Oprava
havarijního stavu mostu M1“ od firmy Mados MT s.r.o., Lupenice a zahájit hledání finančních prostředků z dotačních titulů jednotlivých ministerstev
nabídku od společnosti Mopos Communicatios, a.s., Pardubice ve výši 35 966,40 Kč včetně DPH na
instalaci kamery a záznamového zařízení
a) podání žádosti na výzvu č. 76 od Ministerstva práce a sociálních věcí o dotaci na rovné příležitosti
žen a mužů, jedná se o dotaci do výše 6 000 000,- Kč, z toho na školku lze uvolnit 2 030 000.- Kč
b) za vypracování žádosti Mgr. Václavu Hrčkovi finanční odměnu do výše 30 000,- Kč
podání žádosti na MAS POHODU venkova se sídlem ve Valu na projekt „Nejúčinnější boj proti drogám, vandalismu a šikaně dětí a mládeže je jejich zapojení do sportovních aktivit“ v celkové výši
384 164,- Kč včetně DPH, dotaci ve výši 288 133,- Kč a spoluúčast obce ve výši 94 041,- Kč včetně
DPH. (Jedná se o opravy: střechy na klubovně hřiště, osvětlení stávajícího hřiště, části oplocení
dětského koutku, přístupového chodníku k dětskému koutku, pískoviště v dětském koutku, dopadových ploch v dětském koutku a investice v podobě osvětlení víceúčelového hřiště.)
částku ve výši 3 500,- Kč jako spoluúčast na skládačku Přírodní zajímavosti obcí pod Orlickými horami
(Občanské sdružení LIBRI Dobré získalo dotaci na rok 2012 na vypracování skládačky Přírodní
zajímavosti obcí pod Orlickými horami. Jednou z těchto obcí je i Obec Podbřezí. Obec obdrží 3 500
výtisků pro potřeby svoje i základní školy.)
finanční částku ve výši 46 800,- Kč včetně DPH na projekční práce spojené s dokončením protipovodňových opatření základní školy společnosti Atelier Zídka z Hradec Králové
žádost SDH Lhota Netřeba o příspěvek ve výši 5 000,- Kč na dopravu na jednodenní výlet do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně
žádost manželů Říhových, bytem Podbřezí 97/6, o vydání souhlasu s převodem práv vztahujících se
k pronajaté bytové jednotce čp. 97/6 v bytovém domě v Podbřezí; (celou transakci provede realitní
kancelář na nového nájemníka pana Martina Duška včetně nájemní smlouvy).

Zastupitelstvo obce Podbřezí neschválilo:
- finanční příspěvek Mateřské škole v Dobrém (důvodem jsou náklady na odstraňování povodňových
škod a budování vlastní školky)
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
- informace starosty
- ukončení činnosti zastupitele Michala Dusílka
- složení slibu náhradníka Antonína Dobrovolného
- nového dodavatele elektrické energie Energo LaR Rychnov n. Kn.
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 22. 9. 2011
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
- rozpočtové opatření č. 3 s přesuny mezi jednotlivými paragrafy
- částku 41 409,- Kč za provedené práce na zabezpečovacím zařízení v Základní škole v Podbřezí
společnosti Profialarm s.r.o., Nové Město nad Metují
- žádost o podání dotace z POV Královéhr. kraje na dotaci z úroků na rok 2012 do výše 150 000,- Kč
Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí
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žádost Renaty Dusílkové, bytem Podbřezí 97/1, o vydání souhlasu s převodem práv vztahujících se
k pronajaté bytové jednotce čp. 97/1 v bytovém domě v Podbřezí
a) pozastavení USNESENÍ 4/8/2011 („částku ve výši 114 000,- Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace DSP + ZDS na akci „Oprava havarijní stavu mostu M1“ od firmy MADOS MT s.r.o.,
Lupenice a zahájit hledání finančních prostředků z dotačních titulů jednotlivých ministerstev“)
b) svolání místního šetření v měsíci říjnu 2011 za účasti odpovědných pracovníků Povodí Labe, Krajského úřadu a Městského úřadu v Dobrušce, které by bylo výchozím bodem jednání o odtokových poměrech pod mostem v Podbřezí, povodňové ochraně obecního majetku, stavu břehového porostu a
opravě mostu k Ehlovým na Cháborách
c) na základě výsledků místního šetření podat žádost o finanční výpomoc Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje na opravu mostu k Ehlovým
nákup 20 ks podnosů a 6 kusů nerezových gastronádob s víky, které jsou vhodné pro převážení i manipulaci s jídly ve výdejně jídel v Základní škole v Podbřezí za cenu 13 290,- Kč včetně DPH
částku do výše 20 000,- Kč na nákup kombin. chladničky a truhlicové mrazničky do hostince Skalka.

Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty
- poděkování spolkům a jednotlivcům za akce (duatlon, tenis. turnaje, srandamač apod.)
- informace o zahájené činnosti klubu skaláků – malé děti (Mgr. Marek Kulich)
- nová pojistná smlouva na majetek obce
- smlouva o partnerství se společností PROTECO nářadí s.r.o.
- možná spolupráce s Holanďany–písemná zpráva od Otakara Prokeše z jednání v Dobrušce.

Jak se dařilo
Ve čtvrtek 23. 6. 2011 sehrály děti tanečního a dramatického kroužku školní mládeže při ZŠ Podbřezí pohádku na motivy pohádek Josefa Lady "Nezbedná pohádka o princezně". Před samotným vystoupením se
ještě ředitelka školy a starosta obce oficiálně rozloučili s rodilou mluvčí Kristin Asheim, která po dvou letech
opustila naší školu a vrátila se do státu Washington v USA.
Z pohádky O nezbedné princezně

Oficiální poděkování a rozloučení s Kristin Asheim

Díky druhé etapě rekonstrukce naší základní školy bylo školní vyučování ukončeno 24. června 2011 již
ve vystěhované jídelně. Pedagogický sbor i pan starosta se rozloučili s devíti žáky 5. ročníku, z nichž dva
budou pokračovat na gymnáziu, 3 děvčata přešla do Základní školy v Dobrém, ostatní do Základních škol v
Dobrušce. O prázdninách se bývalá družina a jídelna proměnila na moderní výdejnu jídel, jídelnu a novou
šatnu. Obrázky z této přeměny jsou k vidění na webových stránkách www.podbrezi.cz
Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí
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XXXI. Sjezd Lhot a Lehot.
V pořadí 31. sjezd Lhot a Lehot se konal „prvý júlový víkend“, tj. 1. až 3. července 2011 v obci Mníchova Lehota na Slovensku, která leží v trenčínské kotlině na dohled, cca 10 km jižně od města Trenčína,
podél komunikace na Nitru.
Úvodem krátce o historii a současnosti pořádající
obce Mníchova Lehota (pro zájemce podrobnosti
viz www.mnichovalehota.sk). Obec vznikla na staré
obchodní stezce vedoucí z Moravy do středního
Pováží a středoslovenských banských měst. Na
území obce je historicky doložen klášter johanitů,
kteří byli zároveň prvními kolonizátory tohoto
území a později zde ochraňovali důležité cesty a
zároveň vybírali mýto (proto název obce a mnich
na znaku obce). Klášter zanikl patrně při prvním
tatarském vpádu kolem roku 1240. Co se týče
historie této obce je až neskutečné, kolik tragických
událostí a hrůz se zde během existence obce událo. Je např. historicky doloženo, že obec byla třikrát vypálena Tatary, bylo zde několik morových epidemií a
kdykoliv byl obléhán hrad Trenčín, vojska vždy zpustošila okolí včetně této obce. Takže raději dost té poměrně neradostné historie a teď něco málo k současnosti. Obec Mníchova Lehota má v současné době
cca 1200 obyvatel, během posledních čtyřiceti let zde probíhá nová výstavba, mimo jiné velký kulturní dům,
škola, sportovní areál, bytová zástavba - převážně rodinné i řadové domky, v místě původní skládky nad
obcí byl v sedmdesátých letech minulého století vybudován pěkný přírodní amfiteátr pro pořádání různých
kulturních akcí. Díky iniciativě zdejších obyvatel je zde také udržován kulturní a společenský život na
vysoké úrovni. Pořádají se zde různé akce přesahující rámec obce a to zejména folklorní slavnosti, okresní
dožínky apod. Všichni, kdo jezdí na srazy Lhot si vzpomenou, že pravidelnými účastníky jsou i zástupci
zdejší obce, někteří z nich oblečeni v nepřehlédnutelných mnišských kutnách přepásaných provazy.
I přesto, že letošní 31. sjezd Lhot a Lehot značně ovlivnilo velmi nepříznivé počasí, přijeli zástupci šedesáti obcí, z toho deset ze Slovenska, účastníků se sešlo cca na tři tisíce. Z naší obce nás bylo celkem šest
účastníků. Pořadatelská obec měla vše perfektně připraveno vč. bohatého programu. Bohužel vlivem počasí nemohly být konány naplánované akce ve velmi hezkém přírodním areálu nad obcí s krásným výhledem do kraje, ale pouze na hřišti a zejména to zachránil prostorný kulturní dům.
Již v pátek 1. 7. 2011 se konal v kulturním domě country bál a na „ihrisku“ koncert bratrů Nedvědů.
Hlavní sobotní program bylo tradiční setkání zástupců zúčastněných obcí, slavnostní zahájení sjezdu a od
13 hodin průvod účastníků obcí. Tolika lidí se leklo snad i počasí a ty cca 2 hodiny dokonce přestalo pršet.
Ono už tak po celonočním a dopoledním dešti bylo hřiště samé bahno a vyhrál to ten, kdo si přibalil holínky. Ale většině zúčastněných to ani už tak nevadilo díky bohatému občerstvení a kulturním programům.
Doplněním byla možnost navštívit dobový kurucký tábor a vyzkoušet si střelbu z luku, kuše atd., nebo
navštívit různé výstavy, jarmark nebo „vyhlídkové jazdy na koči„. Večer se i přes vytrvalý déšť podařila
ohňová show a výhodou pro pořadatele bylo snad jen to, že účastnice MISS mokré tričko nemuseli ani
polévat vodou. Přesto panovala mezi Lhoťáky pod obrovskými nainstalovanými přístřešky dobrá nálada a
pohoda.
Pestrý byl i nedělní program, kdy se však již postupně účastníci rozjížděli do svých domovů s bohatými
zážitky a s pocity díků pořadatelské obci za uspořádání 31. sjezdu. Štafetu sjezdů převzala starostka obce
Vranová Lhota s cca 350 obyvateli kousek za Moravskou Třebovou, která ve svém proslovu uvedla, že
sraz u nich bude sice trochu skromnější, ale ať všichni přijedeme, že se máme na co těšit. Tak první červencový víkend 2012 ve Vranové Lhotě nashledanou .
Jan Tomáš, místostarosta
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Povodeň 22. 7. 2011
Starosta obce Podbřezí vyhlásil v pátek 22. 7. 2011 v brzkých ranních hodinách 3. stupeň povodňové
aktivity. Protože se voda začala na některých místech vylévat ze břehů, byla přijata opatření pro záchranu
obecního a soukromého majetku.
Následující sobotu za slunečného rána se nechtělo věřit tomu, že by se mohla den předem prohnat
vesnicí velká voda. Její následky nebyly moc povzbudivé – nové víceúčelové hřiště bylo pod kobercem na
severní straně vymleté, v jeho okolí a na starém sportoviště bahno, nepořádek, v okolí koryta řeky od
židovského hřbitova nečistoty, které přinesla voda, zanesené koryto jak nad splavem, tak i pod novým
mostem, vymleté břehy. U Ehlů na Cháborách naplavené bahno na dvoře i v přízemí domu, v okolí naplavené nečistoty a poničený dřevěný most, hlavně jeho základy.
Díky nezištné pomoci místních občanů se podařilo v krátkém čase odklidit všechny naplaveniny a bahno, opravit vymleté díry na starém sportovišti, pomoci firmě při opravě víceúčelového hřiště. Nejprve musel
být vystříkán z koberce písek a díky tomu firma nemusela koberec tolik prořezat a tím lépe usadit. Někteří
členové dobrovolných hasičů pomáhali při úklidu také na Cháborách.
Starosta obce poděkoval při slavnostním otevírání opravené staré hasičárny všem za tuto pomoc. Díky
tomu se mohlo pokračovat v dobře rozjetých sportovních aktivitách a uspořádat naplánované kulturní akce.
Zpráva o povodni, kterou starosta vypracoval a poslal na ministerstva s žádostí o pomoc, je také umístěna
k nahlédnutí na web. stránkách obce v sekci „úřední deska“ pod názvem Povodeň červenec 2011 – zpráva.
Jen pro zajímavost, velká voda přišla po 13 letech té větší z roku 1998, ta se přehnala v noci z 22. na 23.7.
Činnost SDH za poslední období
Dne 16. 7. 2011 sbor dobrovolných hasičů za finanční podpory obecního úřadu zakoupil vozidlo Magirus.
Čtyři nadšenci z našich řad se vydali do Domažlic, odkud bylo vozidlo zakoupeno. Týden nato
jsme vozidlo použili poprvé, bohužel právě při
povodni. Rád bych poděkoval všem, kteří pomáhali při povodni a dalším následném odklízení
bahna a při opravě sportoviště. Je až neuvěřitelné, že za tři týdny po velké vodě se mohl na
hřišti uskutečnit kulturní víkend.
Dne 12. 8. 2011 jsme pořádali velkou letní
diskotéku. Hráli Hapaláci, ale účast byla malá.
V sobotu 13. 8. 2011 několik členů reprezentovalo náš sbor v Dobrém na oslavách 130. výročí
založení jejich sboru. Naše historické uniformy
byly ozdobou průvodu a vůz Magirus obdivovali
přítomní diváci. Večer jsme pořádali zábavu se
skupinou Bladex. Účast byla přiměřená akcím,
které probíhaly v okolí Podbřezí. V neděli 14. 8.
2011 od 15 hodin vyhrávala pod zámkem Skalka
dechová hudba Opočenka. Přijel se podívat i Miloň Čepelka, člen Divadla Járy Cimrmana, který
pro nás v minulosti napsal polku Kateřinské posvícení. Počasí nám přálo a účast byla hojná. Koncert zahájil krátkým proslovem starosta obce
Antonín Novotný. V prostoru hřiště bylo vystaveobrázky ze srandamače
no vozidlo Magirus. Poděkování patří všem činným členům. Dále bych chtěl poděkovat i nečlenům, kteří
nám pomohli při zabezpečení tohoto kulturního víkendu. Odměnou hasičům bylo doplnění financí do
pokladny sboru.
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V sobotu 3. 9. 2011 jsme pod záštitou starosty obce pořádali 3. ročník „Srandamače“. Letošní byl tak
trochu slavnostní. Byla znovuotevřena stará hasičská zbrojnice a představeno vozidlo Magirus při čerpání
vody šesti proudy. Navštívil nás i Luděk Minařík, člen SDH Pasečnice u Domažlic, původní majitel vozidla.
Za všechny hasiče děkuji všem, kteří se podíleli během dvou let na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice.
Hlavními tahouny byl bratr Cvejn Vratislav a Mervart Václav. Z rukou starosty obce byli někteří naši členové
odměněni. Starosta obce pak slavnostně vložil do skřínky klíč od bývalé zbrojnice. Poté jsme se všichni
přesunuli na hřiště, kde naše 4 družstva předvedla netradiční hasičský útok. Jako první nás překvapily děti,
které se převlékly za rómskou rodinku, následovala trochu přerostlá batolata - naše ženy. S teplem v zimních bundách a s lyžemi na štěrku bojovali „lyžníci“ – mladší družstvo mužů, jejichž útok překazila banda
pirátů – starší družstvo mužů. Počasí se vydařilo a pro členy bylo připraveno občerstvení. Děkujeme nájemcům hostince Skalka za pomoc při zajištění občerstvení. Věřím, že se všichni členové i nečlenové
dobře pobavili. Fotografie ze všech akcí je možno shlédnout na obecních stránkách.
A co nás dále čeká? V sobotu 15. 10. 2011
spolu s dolskými hasiči pořádáme zájezd do hasičské zbrojnice v Rychnově nad Kněžnou. Po
prohlídce zbrojnice následuje prohlídka pivovaru
v Dobrušce a volná zábava. Kdo má ještě zájem,
může se přihlásit do 30. 9. 2011 u starosty sboru.
V listopadu budeme pořádat tradiční posvícení.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem
aktivním členům za odvedenou práci. Poděkování
patří i starostovi obce a všem zastupitelům za
podporu sboru.
Za SDH Podbřezí - Skalka starosta Pavel Mervart.
Hasičské auto Magius při slavnostním představení

Dne 27. 8. 2011 jsme uspořádali pro děti od
osmi do patnácti let tenisový turnaj. Přihlásilo se
osm dětí, které byly rozlosovány do dvou skupin po
čtyřech. Hrálo se do čtyř gamů, každý s každým. Po
odehrání základní části se již bojovalo o umístění.
První skončil Dominik Umlauf, druhý Jakub Volf,
třetí Tomáš Ehl a na čtvrtém místě se umístil Jakub
Mervart. Dále se zúčastnili Ondra Moravec, Matěj
Stodůlka, Martin Felcman a Václav Mervart.
Děkujeme všem, kdo nám pomohli s organizací a
doufáme, že za rok něco podobného zopakujeme.
Za SK Skalka Zdeněk a Jana Volfovi
Na středu 7. 9. 2011 vyhlásil obecní úřad spolu s Diakonií Broumov již tradiční sbírku oblečení a ostatních potřeb. Sešlo se mnoho věcí a tak všem spoluobčanům, kteří přispěli do sbírky, děkujeme.
Druhou zářijovou sobotu se za podpory obce uskutečnil třetí ročník „Skaleckého duatlonu“, kterého se
dohromady zúčastnilo 42 sportovců. Vše probíhalo dle již zaběhnutých zvyklostí a víceméně bez problémů.
Svůj závod si nejdříve odbyly děti v mladších a starších kategoriích. Na prvních třech pozicích mezi
mladšími skončili – Jakub Volf, Nikola Bohunková a Aneta Novotná. Společně s nimi na trati kolem hospody a kravína bojovali další, jmenovitě – Martin Felcman, Šimon Zelený, Diana Grimmerová, Michal Pohl,
Lukáš Ehl, Marťa Konečná, Tomáš Sládek, Kateřina Cvejnová a nejmladší Jakub Touc. Trasa pro tyto děti
byla 1 km na kole a 1 km běhu, přičemž starší parta absolvovala trasu 2x tak delší. Mezi staršími vyhrál
Jindřich Vojnar, který všechny překvapil svojí „sportovní“ obuví v podobě pantoflí a starým kolem bez přehazovačky. Na druhém a třetím místě se umístili Dominik Umlauf a Tomáš Ehl. Dále se závodu účastnili
Lída Grimmerová, Matěj Stodůlka, Štěpán Janský, Josef Pohl a Vojtěch Mňuk.
Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí
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Pro ženy byla připravena cyklistická trať dlouhá 17,3 km po zpevněných, ale i bahnitých a lesních cestách, po kterých následoval kilometr běhu do cíle. Na kole přijela jako první Šárka Ehlová, stíhaná Lenkou
Mervartovou, běh ale vyšel lépe druhé jmenované, která si tak doběhla do cíle pro vítězství a tím pádem
obhájila své loňské prvenství. Na třetí příčce doběhla Míla Ulrichová. Mezi dalšími závodnicemi nechyběly
Lenka Pohlová, Kristýna Javůrková, Hana Konečná, Renata Cvejnová a Dana Konečná.
Muži odjeli stejnou trasu jako ženy, jen s tím rozdílem, že běželi již tradičně trasu dvojnásobně dlouhou.
Velkým favoritem byl loňský vítěz Pavel Balcar, který od prvních metrů pomalu a jistě udával tempo. S velkým přehledem by celý závod vyhrál, jenomže se mu kromě bláta lepila na paty i smůla, když rovnou dvakrát píchnul. I přesto všechno dokázal duši vyměnit a dorazit jako sedmý do cíle cyklistické trasy. První,
kdo na hřiště dorazil, byl Josef Cvejn ml., celou dobu sledovaný Zdeňkem Volfem. Situace na běžecké trati
probíhala podobně jako u závodu žen a do cíle jako první doběhl Zdeněk Volf. Věřte nebo ne, ale na
bronzové příčce se nakonec umístil Pavel Balcar, který během dvou kilometrů běhu předstihl hned tři
závodníky. Do závodu mužů se také zapojili David Bohunek, Tomáš Cvejn, Karel Paštika, Otakar Prokeš,
Martin Stodůlka, Jan Křepela, Daniel Mňuk, Filip Umlauf, Libor Umlauf, Ondřej Moravec a Petr Cvejn.
Letošní duatlon se dle spokojených tváří jak
dětí, tak i dospělých vydařil a s chutí a elánem se
už můžeme těšit na druhý zářijový víkend příštího
roku. Všem, kteří pomohli s přípravou, úklidem a
organizací tohoto sportovně zaměřeného dne
mnohokrát děkuji. Velký dík patří samozřejmě i
obecnímu úřadu za poskytnutí finančního příspěvku na ceny a materiál pro značení tras.
Tak teda příští rok na viděnou!
Za pořadatele Josef Cvejn ml.
V sobotu 17. 9. 2011 se na místním hřišti uskutečnil první ročník tenisového turnaje ve smíšených
čtyřhrách. Počasí naštěstí přálo, a abychom si zkrátili volné chvíle mezi zápasy, přichystali jsme pro
soutěžící dalších šest doplňkových disciplín; hod na
koš, kop na bránu, střelbu na terč, hod do otvoru
hlavy, závody na lyžích, kroket a petang. V těchto
soutěžích se utkalo osm dvojic. Po dni plném sportu
byli nejprve vyhlášeni vítězové tenisové části a po
sečtení všech výsledků došlo také k odměně
nejvšestrannějších sportovců. Doufáme, že se den
plný sportu všem líbil a snad se příští rok opět
setkáme.
Za SK Skalka Zdeněk a Jana Volfovi
Z činnosti Skaleckých turistů
V období od června do září jsme absolvovali několik výletů:
V červnu Českosaské Švýcarsko z německé strany - náročné trasy, krásné výhledy, pak okolí České Lípy,
Sosnová, skalnatý útvar Peklo, Zahrádky, Žďár, roubené chalupy a hrad Houska.
V červenci návštěvu Prahy - Karlštejn, bývalý velkolom zvaný Velká Amerika, menší Malá Amerika, Průhonice park, poblíž Průhonic Dendrologická zahrada a okrasné zahradnictví. V srpnu se solnickými turisty
8denní zájezd do Bílých Karpat, při kterém jsme navštívili Hostýn, Lopeník, Luhačovice, Trenčín, Čachtický
hrad, Velkou Javořinu, větrný mlýn Kuželov, Moravské Kopanice, Uherský Brod, kostel ve Křtinách, jeskyni
Balcarka v Moravském krasu. Absolvovali jsme pěší tůry v délce celkem asi 120 km. Začátkem září se
uskutečnil třídenní přechod Krkonoš za slunečného, ale chladného počasí. Byl zahájen z polské strany -
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Sklárské Poreby okolo Sněžných jam na Moravskou boudu, druhý den pak ze Špindlu na Medvědín, Labskou boudu, Labským dolem do Špindlerova Mlýna a třetí den ze Špindlerovky přes
Sněžku na Pomezní boudy.
11. září 2011 jsme vystoupili na kopec Klepý Trojmořský vrch, při sestupu okolo pramene řeky
Klodské Nysy prohlídka nového SKI areálu Mlýnský Dvůr, lanovkou na Bukovou horu a pěšky na
Červenovodské sedlo.
Jinak jsme mimo tyto výlety nezaháleli a proháněli
svá kola po blízkém okolí.
Za turisty Věra Stodůlková
V úterý 20. 9. 2011 se sešly děti v místní knihovně ke svému pravidelnému čtení. Malé děti byly
zaujaty programem maminky Jany Křepelové ze
Lhoty, poté následovalo skládání malířské čepice a
domečku pod vedením tatínka – stavebníka Petra
Touce. Větším dětem četla knihovnice z oblíbené
knížky Děti z Bullerbynu. Některé si ještě dotiskly
barevné ruce na stěnu knihovny a dopsaly svá
jména a pak již odcházely s malým dárečkem tzv.
hopíkem domů. Za knihovnu již nyní mohu říct –
těšíme se na příště!
Ester Horáková, knihovnice
V sobotu 24. 9. 2011 za nádherného slunečného a bezvětrného počasí vyjeli členové SDH Lhota
Netřeba na výlet spojený s exkurzí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, muzea výroby ručního
papíru ve Velkých Losinách a prohlídkou Pivovarského muzea v Hanušovicích.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně leží na Moravě, v katastru obce Loučná nad Desnou, v
okrese Šumperk. Elektrárna má tři "nej": největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, elektrárnu s
největším spádem v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW. Výstavba
elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních
orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo
rozhodnuto stavbu dokončit. Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do přírody. Na exkurzi se návštěvníci dostanou jenom autobusem nebo lanovkou.
Velké Losiny jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou
bohatou historií, ale i řadou cenných kulturních památek. Zcela právem k nim náleží také velkolosinská
ruční papírna… Papírenskou manufakturu dal vybudovat v místech bývalého obilního mlýna Jan mladší ze
Žerotína někdy v rozmezí let 1591 – 1596. Během staletí se v držení papírny vystřídala celá řada papírnických rodin a mistrů. Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti
Antona Schmidta st., jehož rodina papírnu koupila roku 1855. Vedle bělidla, textilní a papírenské výroby
zde byla roku 1913 uvedena do provozu i vodní elektrárna. Objevení vynikajících filtračních vlastností
ručně čerpaného papíru a posléze i jeho renesance v uměleckých kruzích umožnily tradičnímu papírnickému řemeslu ve Velkých Losinách přežít nejtěžší období a přenést se díky své originalitě a kvalitě až
do současnosti. Velkolosinská manufaktura dnes patří k nejstarším doposud pracujícím podnikům svého
druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu a staletou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentační účely, k tisku bibliofilií a rovněž v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Ručně
čerpané papíry a dnešní sortiment exkluzivních výrobků z nich získaly trvalé místo a oblibu u příznivců
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tradičních českých rukodělných výrobků. V roce 2002 byl celý areál výroby ručního papíru vládou České
republiky prohlášen národní kulturní památkou.
V roce 2010 přivítalo první návštěvníky nové pivovarnické muzeum v Hanušovicích. Vzniklo v budově
bývalé školy, řadu let neužívané, kterou pivovar Holba odkoupil od města. Impulsem jeho vzniku je
vzrůstající zájem turistů o návštěvu samotného pivovaru, kde je možnost spatřit tradiční výrobu klasicky
vařeného piva v reálném prostředí, zatímco ve většině pivovarů zprostředkovávají prohlídky izolovaná návštěvnická centra. Navíc zde je možnost ochutnat pivo v místní restauraci i s dobrým jídlem.
Za tak zajímavý a dobře naplánovaný výlet se patří poděkovat organizátorům s tím, že si uměli vybrat i
nádherné počasí ☺.

Připravované akce
1. 10. 2011 – podzimní burza dětského oblečení
7. 10. 2011 – stezka odvahy
19. a 21. 11. 2011 - tradiční posvícení
Prosinec - Den seniorů
26. 12. 2011 – turnaj v pingpongu

provede v naší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 15. října 2011

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, spouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty,
odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné), monočlánky, zářivky, výbojky
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní),
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd. ledničky, mrazničky, televizory
(můžete odložit za školu, děti mají body do své soutěže – viz zpráva ředitelky školy)
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 10. - 16. 10. 2011
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.

Splatnost odpadů pro 2. pololetí 2011 je do konce listopadu téhož roku.
Kdo uplatňuje slevu na studenty (15-26 let), prosíme do konce září doložit potvrzení o studiu pro
školní rok 2011-12, jinak nebude za 2. pololetí tato sleva přiznána.
Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí
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Kontrola komínů
V minulém zpravodaji jsme informovali o povinnosti dle znění § 1, bod 1 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv každého majitele komínů mít provedenou jejich revizi. Obecní úřad pozval do vesnice kominíka pana Melouna z Mělčan. První
termín kontrol komínů se uskutečnil ve čtvrtek 18. a pátek 19. srpna 2011. Cena za kontrolu jedné spalinové cesty činila 500,- Kč.
Protože byl projeven ze strany spoluobčanů zájem o další termín revize komínů, byl domluven nový a to
na pondělí 31. října 2011. Chceme upozornit občany, že je to ze strany obecního úřadu již poslední
možnost, další kontrolu si již každý musí zajistit a domluvit sám!!
Vyzýváme proto občany, pokud mají zájem, aby se přihlásili na obecním úřadu do seznamu zájemců.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
říjen
70 let
81 let
82 let
listopad
60 let
70 let
83 let
83 let
84 let
94 let
prosinec
70 let
70 let
přihlásili se:

odhlásili se:
narodili se:

zemřeli::

Ehlová Marie, Chábory 57
Rýdl Václav, Lhota Netřeba 42
Klimešová Lidmila, Lhota Netřeba 97
Novotná Helena, Podbřezí 10
Ryšavý Stanislav, Podbřezí 40
Bartošová Květoslava, Lhota Netřeba 46
Novotná Lidmila, Podbřezí 42
Koblása Josef, Lhota Netřeba 34
Netíková Anežka, Lhota Netřeba 25
Doležal Václav, Lhota Netřeba 86
Krejčová Blanka, Lhota Netřeba 79
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Vojnar Miloš, Podbřezí 15
Slovák Lukáš, Podbřezí 28
Menclová Monika, Podbřezí 66
Mencl Tomáš, Podbřezí 66
Franc Pavel, Podbřezí 96
Hofmanová Tereza, Lhota Netřeba 43
Novotný Tomáš, Podbřezí 17
Jureček Jaroslav, Podbřezí 80
Novotný František, Podbřezí 80

11.7.2011
19.8.2011
26.8.2011
16.9.2011

Doležal Václav, Lhota Netřeba 86
Hynek Karel, Podbřezí 39
Marková Květuše, Podbřezí 104

10.8.2011
15.8.2011
20.9.2011

Čest jejich památce
KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 29. října na neděli 30. října 2011 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu
nazpátek na středoevropský čas.
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Je to tak těžké sešlápnout plastovou láhev???
Opakuje se to rok co rok,
nastane letní období a naroste spotřeba balených minerálek a tím
i více plastového odpadu. Je to logické a nedá se s tím nic dělat, jen počítat s větším množstvím těchto
odpadů. Co se ale dá dělat, že ty láhve se do odpadu dají sešlápnuté a tím se jich vejde daleko více. A
proto se ptám: je to opravdu tak velký problém, když dopiji vodu z plastové láhve, tu láhev potom sešlápnout, než ji do toho odpadu mrsknu??? Domnívám se, že nikoli. Záleží čistě na každém z nás, jak
hodně budeme pohodlní a řekneme si: „vždyť je to jedno a nikdo mě nevidí, jak to vyhodím“. Ale dál už
neuvažujeme, že když tak budeme dělat všichni, k čemu to povede. Svědectvím toho je hora narůstající u
Křovic, kde by měl být jen netříditelný odpad, (přitom tam létají plasty po okolí).
Nedávno jsem šla po Dobrušce, jezdili popeláři a dvě paní se tam pohoršovaly nad „smradem“, který unikal z kuka vozu. Ale čí je to práce? Zase naše, netřídíme a s klidem hodíme v lepším případě do plastů
zbytky jídla (třeba brokolici v originálním balení ještě z prodejny, cukety apod.), do komunálu něco podobného (pečivo a další zbytky, kterými by třeba nepohrdly sousedovy slepice). Sklo – to je další kapitola,
která mluví za vše. To, že je plný kontejner a není odpad kam dát, se občas stane, protože vývoz je jednou
za měsíc a někdy se odpadů sejde více (když se doma dělá pořádek a sejde se 5 pytlů starých sklenic).
Ale horší je, když se u kontejneru objeví igelitový pytel plný smradlavých sklenic se zbytky jídla. To pak
mají pré nejen kočky, ale i vosy a další polétavá havěť a pak ten zápach, který obtěžuje okolí. A tady se
taky domnívám, že když vyprázdním sklenici od přesnídávky či jiné potraviny, by nebyl problém ji aspoň
vypláchnout. Je to zase jen v nás. A když už konečně třídíme, tak zase nemáme provázek, abychom ten
pytel zavázali, pokud odpad nepřineseme v originálním pytli, který má každý možnost si kdykoli vyzvednout
ZDARMA na obci.
Co k tomu dodat!? Vypadá to, že všichni děláme, tak jak uvádím v předchozím textu. Ne, není to tak. Je
hodně spoluobčanů, kteří se opravdu snaží, třídí každou maličkost. Všem patří pochvala a uznání za to, že
u nich rozum zvítězil nad pohodlím. Pokud se třídí plasty, sklo, papír, kov, pak do netříděného odpadu
opravdu moc nezbyde a mělo by to zůstat v naší popelnici, od toho ji využíváme. A kontejner na komunál,
či popel je od toho, aby posloužil lidem, kteří tuto popelnice nemohou mít – bydlí na samotě nebo k nim
nezajede kuka vůz. A těch je opravdu málo. Přesto tyto kontejnery jsou neustále přeplňovány právě díky
občanům, kterým se nechce třídit a hází tam pytle s veškerým netříděným domovním odpadem. A také
spotřeba samolepek na popelnice napoví, jak to s tím tříděním doopravdy je.
A proč to všechno píšu? Protože každý den vidím, co se u kontejnerů děje a je mi z toho někdy smutno. Je
jednoduché vyhodit odpad a víc se nezajímat, hlavně že doma je uklizeno. Ale důsledky pak odnášíme
všichni, protože vývoz těchto odpadů není zadarmo a kvůli neukázněným spoluobčanům se může stát, že
poplatky, které už dnes naše odpadové hospodářství nepokryjí (r. 2010 příjmy 218 662,50 Kč, výdaje
241 183,- Kč), se mohou v budoucnu zvednout, což věřím, že by bylo zbytečné.
Ze zápisu schůze zastupitelstva jste se mohli dočíst, že byl schválen nákup kamery, která byla zakoupena
a 12. září 2011 nainstalována do štítu budovy obecního úřadu nad kontejnery s odpady. Tato kamera má
záznamové zařízení, kde je možno si přehrát jakoukoliv situaci u kontejnerů. Po 14denním zkušebním
provozu je opravdu zajímavé, co se člověk všechno díky tomuto zařízení nedozví. Všechno to, co bylo
popsáno v mém příspěvku, se teď jen potvrzuje, že to nedělají cizí občané (občas se tu také objeví), ale že
si nepořádek a netřídění děláme sami.
CO KAM TEDY PATŘÍ?

Nádoby na tříděný sběr odpadu

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

Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

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

Sběr nápojových kartonů
Všem občanům naší obce nabízíme ZDARMA:
- 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.
Podnikatelé by měli mít zpracovaný vlastní plán odpadového hospodářství a neměli by využívat systém
provozovaný obcí.
Není účelem lidi strašit, ale aby si uvědomili, že dobrým tříděním a tím následně i dobrým hospodařením
v odpadovém hospodářství budeme šetřit životní prostředí a kapsu nás všech.
Zdislava Cvejnová
Dovolte, abychom Vám touto cestou nabídli účast na aktivitách již pátého ročníku Týdne vzdělávání dospělých 2011 v Královéhradeckém kraji, který se
uskuteční ve dnech 7. - 11. listopadu 2011.
Mottem Týdne vzdělávání dospělých 2011 (dále jen TVD) pro rok 2011 je:
„Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce.“ Hlavním cílem této
významné celorepublikové akce je motivace potenciálních účastníků celoživotního vzdělávání, vzdělavatelů a zaměstnanců k účasti ve vzdělávání dospělých.
V rámci TVD bude připraven zajímavý program pro občany všech věkových kategorií, ať jsou zaměstnaní, či
nezaměstnaní. Stačí chuť vzdělávat se, učit se novým věcem, nebo chuť zpříjemnit si den zajímavou akcí –
přednáškou, ukázkovou hodinou kurzů či seminářem. To vše zcela zdarma. Tyto akce se uskuteční ve
vlastních prostorách jednotlivých institucí a některé proběhnou i v prostorách úřadu práce.
Program se v současné době vytváří, uzávěrka přihlášek vzdělavatelů bude v září 2011. Doufáme, že se
aktivit budou svou nabídkou účastnit stejně jako vloni střední školy, mateřská centra, domy dětí a mládeže,
občanská sdružení, autoškoly a řada soukromých vzdělávacích firem. V rámci TVD se představí i Kontaktní
Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí
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pracoviště Úřadu práce České republiky v Rychnově n. Kn. Jeho pracovníci také připravují v rámci TVD setkání u kulatého stolu zástupců významných firem z regionu, ředitelů středních škol a výchovných poradců, aby
společně probrali další možnosti přípravy absolventů škol na skutečné požadavky praxe.
Více informací a později i kompletní program naleznete na stránkách Úřadu práce České republiky – krajské
pobočky v Hradci Králové:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete oslovit na níže uvedených kontaktech:
Mgr. Naděžda Martincová, tel. č. 950 159 231, e-mail Nadezda.Martincova@rk.mpsv.cz
Ing. Alena Martincová, tel.č. 950 159 310, e-mail Alena.Martincova@rk.mpsv.cz
Mgr. Libuše Sychrová, tel. č. 950 159 234, e-mail Libuse.Sychrova@rk.mpsv.cz
Sledujte tisk a výlepní plochy, již brzo se dozvíte podrobný program pro náš okres. Věříme, že si v programu
TVD vybere opravdu každý. Všichni jste srdečně zváni.
Těší se na Vás pracovnice poradenství KoP Úřadu práce ČR v Rychnově n.Kn.


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.


Chirurgická ambulance Dobruška, MUDr. Miroslav Végsö, Pulická č.99, 518 01 Dobruška,
Svatohavelská č.105, 516 01 Rychnov n.Kn., E-mail – mveg@dobruska.cz, tel. : 603 238 650
Ordinační hodiny :
Po
Út
St
Čt
Pá

Dobruška
07.30 – 12.00
13.00 – 16.00
13.00 – 18.00
07.30 – 12.00
13.00 – 16.00

Rychnov n. Kn.
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
-------------13.00 – 17.00
08.00 – 12.00

---------------------------------------------------------------------------------------------

RTG ambulance Dobruška, MUDr. Tomáš Karban, Pulická č.99, 518 01 Dobruška, Tel. : 739 292 320
Ordinační hodiny :

RTG snímkování :

Po – Pá

07.30 – 14.45

UZ vyšetření :

Po – St
Út –
Čt –
Pá –

08.00 – 10.00
13.00 – 15.00
08.00 – 11.00
07.30 – 11.00

Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí
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Tip na pohodový cyklovýlet.
Když léto končí, horka pominula, počasí se ustálilo a vítr, nepřítel cyklisty (pokud neduje do zad, je to ještě
horší neřád než déšť) nefouká. Nastává čas babího léta s chladnými rány, ještě krásně teplými dny a často
dalekými výhledy. Je ideální čas na tůru na horách nebo výlet na kole.
V tomto článku popisuji celodenní pohodový cyklovýlet vedený převážně po značených cyklostez-kách na
trase Žamberk – Letohrad – Ústí n. O.– Brandýs n. O.– Kostelec n. O.– Solnice a domů. Do Žamberka se
dostanete buď veřejnými dopravními prostředky, zejména o víkendu je však nejlépe ne-chat se dovést
některým z rod. příslušníků autem (pro sportovce možno dojet na kole – cca 40km).
Ideálním výchozím bodem může být např. parkoviště u Penny Marketu, který je u komunikace od náměstí
směrem k nádraží ČD. Od parkoviště se vydáme po silnici směrem na Letohrad, kde po cca 500 m najedeme
vlevo na novou cyklostezku se super kvalitním asfaltovým povrchem, která je vedena mezi poli nad obcí
Lukavice u Žamberka a po ní dojedeme až do středu Letohradu. Pro pohodáře zde v Letohradě doporučuji
první občerstvení a to sice na nádraží ČD, kde je výborná (kvalitou i cenově) samoobslužná jídelna fungující i
o víkendech. Po občerstvení již najedeme na perfektní cyklostezku vinoucí se podél Tiché Orlice a tedy stále
mírně klesající. Pohodově dojedeme k dalšímu cíli, který doporučuji navštívit a to areál tábořiště Cakle, které
se nachází před obcí Libchavy na levé straně řeky (nutno odbočit a přejet řeku přes mostek 50 m pod splavem
– prosím nelézt s kolem přes splav). Je zde možnost základ. občerstvení apod., zařízení je majetkem KČT a
slouží převážně cyklistům a vodákům.
Dále pokračujeme po cyklostezce pod mostem přes Libchavy do Ústí n. Orl., podle Tiché Orlice projíždíme
kolem nádraží ČD přes obec Kerhartice, kde v závěru najedeme na nádhernou cyklostezku situovanou mezi
řekou a tratí ČD. Cesta po ní krásně ubíhá až do dolní části obce Klopoty, kde je větší odpočívadlo a kde je
v sezoně i stánek s občerstvením. Dále pokračujeme až do Brandýsa n. Orl., kde doporučuji se zastavit
v hospůdce na náměstí a doplnit „pohonné hmoty“ před druhou, podstatně ná-ročnější částí výletu. Hospoda je
sice přímo u silnice, ale výběr občerstvení dobrý, ceny přijatelné a obsluha příjemná. Po občerstvení začíná
prakticky první větší stoupání a to pozvolný ale dlouhý výšlap, a to pověstný „sudslavák„ směrem na obec Seč
a dále již po komunikaci s minimálním provozem (cy-klostezka č.4048) do Sudslavy. Zde bych chtěl upozornit,
že pokud chceme navštívit poutní místo Homol se známým schodištěm (nyní však bez soch), je lepší zde
v Sudslavě odbočit za obchodem směrem vlevo na Koldín (cyklost.č.4230) a hned za obcí uhnout vpravo po
polní cestě a po ní po hře-bínku se dostaneme na Homol „zezhora“ a vyhneme se tím drsnému stoupáku ze
Lhot u Potštejna. Po prohlídce pokračujeme divokým sjezdem do Lhot u Potštejna a po cyklostezce č. 4319
pokračujeme na Borovnici, Chleny a přes Chlínky (stoupák) na Vrbici. Zde máme možnost zastavit se u nové
rozhledny a pokochat se výhledy (v sezoně i jednoduché občerstvení). Odměnou za náročnější terén nám
bude dlouhý sjezd po cyklostezce č. 4321 přes Suchou Rybnou do Kostelce n. Orl. Z něho jedeme směrem na
Lupenici a odbočíme na cyklostezku č. 4313, projedeme přes Synkov-Slemeno a obcí Libel, sjedeme ke
komunikaci Lično - Třebešov, po ní odbočíme vpravo na Třebešov a po 50 m odbočíme vlevo na kvalitní
asfaltovou polní cestu, po které dojedeme do Černíkovic. Dále přes obec Černíkovice ke kostelu a po nové
super cyklostezce se dostaneme do prostoru u kulturního domu v Solnici. Zde můžeme volit z více variant, do
Podbřezí je nejrychlejší klasika po asfaltové polní komunikaci do Hrošky - Ostrov - Podbřezí. Do Lhoty např.
po cyklostezce do Ještětic, dále vpravo nad Bílým Újezdem na Masty nebo přes Lom Masty do Lhoty.
Popisovaná trasa je celodenní pro „pohodáře“ (kteří občas zastaví a kochají se přírodou a „nešidí“ nabízená
občerstvení) s celkovou délkou cca 80 km. Z toho první polovina je naprosto nenáročná, v druhé části
z Brandýsa n. O. se jedná převážně o mírně členitý terén s asi dvěma výraznějšími stou-páky a dvěma většími
sjezdy.
Sportovní typy si mohou trasu prodloužit z Brandýsa n. O. dále až třeba do Týniště n. O. nebo Tře-bechovic
a potom teprve „zatočit“ k domovu. Takže, kdo tohle nejel, tak vyrazte, nebudete litovat!
Trasu vyzkoušel Jan Tomáš
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS LUŽEB
ordinační hodiny: sobota , neděle , svátek 08,00 - 12,00 hod
datum
28.09.
01.10.
02.10.
08.10.
09.10
15.10.
16.10.
22.10.
23.10.
28.10.
29.10.
30.10.
05.11.
06.11.
12.11.
13.11.
17.11.
19.11.
20.11.
26.11.
27.11.
03.12.
04.12.
10.12.
11.12.
17.12.
18.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12
01.01.

jméno lékaře
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Bahník František
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie

adresa ordinace

telefon

J. Pitry 448 , Opočno
Kvasiny 145
Smetanovo nábř. 334 , Vamberk
Voříškova 169 , Vamberk
Komenského 127 , Opočno
poliklinika Rychnov n. Kněžnou
K.Michla 942 , Dobruška
Svatohavelská 266 , Rychnov n. Kn.
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kn.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448 , Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orl.
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v Orl.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
Kvasinská 129, Solnice
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

Lékařská pohotovostní služba
Obl.nemocnice Rychnov n.Kn.a.s.
Jiráskova 506
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.

Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
Ordinační hodiny:
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.

16

494 667 628
494 596 174
494 501 711
602 514 715
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 532 330
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732
494 323 152
494 531 955
494 371 088
494 383 417

