Vážení občané,
máme za sebou nejdelší den roku, tzv. letní slunovrat. Co je však důležitější, že jsme se dostali do
období dovolených a prázdnin. Dospělí i děti se na obojí těší, protože odpočinek zpestřený zábavou a
poznáním je vždy posilující. Ne jen prací živ je člověk, říká lidová moudrost.
Letošní rok je pro obec po stránce investiční jeden z nejnáročnějších. V současné době probíhají stavební úpravy bytu ve škole na mateřskou školku. Upravuje se nejen původní byt, ale i přilehlé prostory a
sklepy. Je připravena i šachta na výtah. Po téměř dvou měsících bourání jsou stavební práce v plném
proudu, takže termín předání akce 15. 8. 2012 bude dodržen. Na úpravy bytu jsme obdrželi dotaci
prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí Praha a to z Evropského sociálního fondu a
částečně ze státního rozpočtu ČR ve výši 2 030 000,- Kč. Tyto úpravy jsou nedílnou součástí projektu
Příležitosti na vesnici v celkové výši 5 821 080,40 Kč. Celkové náklady na mateřskou školku jsou
předpokládány ve výši 2 625 000,- Kč. Za nábytek do školky zaplatí obec cca 225 000,- Kč. Pomůcky
budou hrazeny z výše uvedené dotace.
Ihned po stavebních úpravách bytu bude následovat vybudování chodníku a bezbariérový vstup do
školky a chodníku k dětskému hřišti včetně sadových úprav. Předpokládaná cena 960 000,- Kč.
Současně bude probíhat výstavba čistírny odpadních vod pro školu a školku s celkovými náklady
710 000,- Kč. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 560 000,- Kč.
Další stavební etapou bude protipovodňová ochrana vstupu do sklepa proti stoleté vodě. Zde jsou
předpokládány náklady ve výši 365 000,- Kč.
Začaly také práce na opravě opěrných zdí mostu u Ehlových na Cháborách. Předpokládané náklady
cca 900 000,- Kč, předpokládaná dotace 630 000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj Praha.
Agroprojekce Litomyšl s.r.o. začala vypracovávat projektovou dokumentaci na Protipovodňová opatření na toku Dědina v obci Podbřezí v lokalitě školy pod silničním mostem za cenu 208 800,- Kč. Na
provedení dokumentace jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 146 000,- Kč.
Velice děkuji za aktivitu spolků, ředitelky školy a i občanů. Bez tohoto zázemí by nebylo možné uskutečnit výše uvedené akce a hlavně získávat dotace. Jsem přesvědčen, že i v době šetření se dají sehnat finanční prostředky. Musí to však být na věci potřebné, které budou sloužit široké veřejnosti, škole
a školce.
Prázdniny jsou za dveřmi. Dětem přeji jejich hezké prožití a pedagogickému sboru zasloužený oddych. Zvláště děkuji paní ředitelce za její volný čas, který věnuje přípravě a budoucímu chodu nové
Montessori mateřské školky. Vám, kteří budete trávit dovolenou, využívejte každou chvilku k odpočinku
a regeneraci sil. Radost, spokojenost a příjemné prostředí ať Vás provází na všech místech, kde se budete rekreovat.
Poděkování také patří spolkům, jenž opět připravily v minulém období zajímavé akce v Podbřezí či ve
Lhotě Netřebě a těm, kteří se vzorně starají o veřejná prostranství a sečení trávy. Ještě jednou, všem
moc dík za morální či fyzickou podporu o zvelebování naší pěkné a čisté vesničky.
Starosta.
Pohled do historie vysvědčení
Někdo se docela těší, jiný trochu bojí, někdo přemýšlí, co si dá pod kalhoty a někomu je to úplně jedno. Každopádně si koncem tohoto týdne žáci a studenti přinesou domů VYSVĚDČENÍ. Někteří nebudou mít samé jedničky, budou mít možná i dvojky a
možná, že se objeví i trojka, čtyřka…Co naplat. Školní rok 2011-2012 je uzavřená záležitost a žactvo si
v pátek odnese domů ze školy svoji výplatu za práci
v podobě jednoho tiskopisu. Úřední listina, s níž se
během svého života setkáváme nejčastěji – školní vysvědčení. Snad každý z nás má doma pečlivě schovaná svá vysvědčení, které čas od času bere do ruky,
aby se jimi pochlubil svým dětem nebo vnukům aneZpravodaj obce Podbřezí
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bo jen nostalgicky zavzpomínal na uplynulá školní léta.


Trofeje“ v podobě známek však s odstupem času nebývají tím nejdůležitějším, co se nám nesmazatelně vrylo do paměti. Ať už se na našem vysvědčení skví jakékoliv hodnocení, jakékoliv známky,
vždy se nám za nimi vybaví osobnost pana učitele či paní učitelky… Kdy však žáci začali dostávat svá
první vysvědčení a jaká byla jejich podoba? Z čeho byli klasifikováni a jak dalece se klasifikační stupnice lišila od té dnešní? Nahlédněme za oponu času a podívejme se, od kdy se začíná psát historie vysvědčení. Jaká vysvědčení dostávali například žáci na obecných a měšťanských školách v 19. století,
v době, kdy české země byly součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie, jaká si odnášeli domů
v letech předmnichovské československé republiky a později v době nacistické okupace - v Protektorátu
Čechy a Morava a také, jakou podobu má vysvědčení dnes? Vysvědčení je definováno jako úřední listina, „…která jednotlivci osvědčuje, že v určitém čase navštěvoval určitou školu, a vyjadřuje, jak vyhověl
jejím požadavkům. Kromě osobních dat obsahuje zpravidla hodnocení chování a prospěchu žáka a
potvrzení o docházce do vyučování a do zájmových kroužků.“
Historie vysvědčení je poměrně mladá; začíná se psát společně s vydáním Všeobecného školního
řádu císařovnou Marií Terezií 6. prosince 1774. Jím byl položen základ modernímu vzdělávacímu
systému, který je obecně vnímán jako zavedení povinné školní docházky. Zároveň s jeho uváděním do
praxe vyvstala i potřeba klasifikace žáků, která umožňovala učitelům, aby mohli sledovat, jak probíranou
učební látku žáci zvládají. Také podoba vysvědčení se v jeho počátcích lišila od té, kterou známe dnes.
Původně se vysvědčení nevydávalo v pololetí a na konci školního roku, tak, jak jsme zvyklí dnes, ale
žáci jej dostávali až tehdy, když po absolvování školní docházky opouštěli školu. Ve druhé polovině 19.
století dochází ke změnám v klasifikaci: samostatně je klasifikována píle žáků a ruší se čtvrtý stupeň v
klasifikaci mravů. Také klasifikační stupnice doznala řady změn. Prozatímní školní řád z roku 1884 předepisoval následující hodnocení žáků obecných a měšťanských škol: mravy (choval se velmi mravně,
mravně, nedosti mravně, nehodně) pilnost (učil se velmi pilně, pilně, nejednostejně, málo). V letech nacistické okupace českých zemí, v době Protektorátu Čechy a Morava, byla výnosem ministerstva školství zavedena šestistupňová klasifikace prospěchu: velmi dobrý (1), dobrý (2), uspokojivý (3), dostatečný (4), sotva dostatečný (5) a nedostatečný (6). Chování se posuzovalo podle čtyřstupňové stupnice: chvalitebné (1), uspokojivé (2), méně vyhovující (3) a nevyhovující (4). Po skončení druhé světové
války se naše školství vrátilo k tradiční pětistupňové stupnici. Podstatnější než známky vepsané na vysvědčení by však mělo být to, zda si žáci odnášejí ze školních lavic touhu po poznání, a zda se pro ně
stane vzdělání hodnotou, kterou budou ve svých životech stavět na jedno z nejvyšších míst ve svém pomyslném hodnotovém žebříčku.
Děkuji všem pracovníkům Základní školy Podbřezí za obětavou a svědomitou práci, kterou odvedli
v uplynulém školním roce a přeji jim i všem žákům krásné a dlouhé prázdniny. 1. září se budu se všemi
těšit na shledání již v Základní škole a Montessori mateřské škole.
Radomila Zelená, ředitelka školy




V březnu letošního roku se v naší obci rozběhl projekt s názvem Příležitosti na vesnici, který je
financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním rozpočtem České republiky. Partnery tohoto projektu jsou Základní škola Podbřezí a Sdružení žen Podbřezí, o.s., které se budou aktivně podílet na plánování a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Projekt je zaměřen na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování
pracovního a rodinného života. V rámci tohoto projektu vzniknou aktivity, které budou napomáhat ženám, ale i mužům k zlepšení pracovního a rodinného života. První klíčová aktivita č. 5, která vzniká
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v základní škole je „Služba péče o děti cílové skupiny“, tedy mateřská montessori školka. Zařízení
začne fungovat od září 2012 a již nyní se předškolní děti mohou těšit do nových prostor, které budou
patřit jen jim. Další klíčovou aktivitou č. 1, která během května a června vznikla v místní knihovně, je
„Poradenské místo“. Nově vybavené počítačem s přístupem na internet, tiskárnou a publikacemi, které
jsou zaměřeny na slaďování, bude sloužit ženám, ale i mužům k dosažení možných informací.
V pondělí 25. června 2012 se v Poradenském místě (místní knihovna) konala první seznamovací
schůzka za přítomnosti odborné garantky Mgr. et Mgr. Radky Janebové, Ph.D, která zde bude v budoucnosti zajišťovat individuální odborné konzultace a semináře na téma rodina a práce. V celém projektu bude garantem v jednotlivých fázích projektu. Radka Janebová představila sebe a svoji dosavadní
práci v sociálních službách, občanských sdruženích a práci na Univerzitě v Hradci Králové. Přítomné
ženy se seznámily s plánovanými aktivitami pro podzim letošního roku, kdy nás bude čekat sestavování
letáků a jejich distribuce mezi ženy a muže, které jsou cílovými skupinami projektu. Živou debatu o
pracovním a rodinném životě, o právních vztazích a nárocích s nimi spojenými, zakončil až odjezd paní
magistry. Místní ženy i se svými dětmi ještě nějakou chvilku pokračovaly nad kávou v příjemné diskuzi.
Ester Horáková, koordinátorka projektu

Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 15. 5. 2012
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo:
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podbřezí za rok 2011
- závěrečný účet obce Podbřezí za rok 2011 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením
- přijetí dotace 97 000,- Kč na úroky z úvěrů z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje
- stavební firmu STAVOS Dobruška s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na přestavbu bytu v základní
škole na mateřskou školku s celkovou nejnižší cenou veřejné zakázky 1 322 973,- Kč včetně DPH
- návrh starosty obce nerušit placení jízdného pro děti z místních částí obce nebo jiných okolních obcí
- poskytnutí daru Královéhradeckému kraji díl „c“, oddělený z pozemku KN parc. č. 921 o výměře 2
m2, který se nachází v k. ú. Podbřezí a je zapsán na LV 1001 jako majetek Obce Podbřezí,
- přijetí daru od Královéhradeckého kraje o celkové výměře 2 146 m2 , do majetku obce Podbřezí
díl „a“ z pozemku KN parc. č. 901/1
o výměře 43 m2
díl „f“ z pozemku KN parc. č. 901/1
o výměře 29 m2
pozemek KN parc. č. 901/6
z parc. č. 901/6
o výměře 72 m2
z parc. č. 913 díl „v“
o výměře 64 m2
z parc. č. 914/2 díl „w“
o výměře 7 m2
pozemek KN parc. č. 901/11
z parc. č. 901/1
o výměře 76 m2
pozemek KN parc. č. 901/12
z parc. č. 901/1 díl „h“
o výměře 399 m2
z parc. č. 910/1 díl „j“
o výměře 188 m2
pozemek KN parc. č. 901/13
z parc. č. 901/1
o výměře 12 m2
pozemek KN parc. č. 901/14
z parc. č. 901/1
o výměře 61 m2
pozemek KN parc. č. 901/15
z parc. č. 901/1 díl „m“
o výměře 179 m2
z parc. č. 910/1 díl „n“
o výměře 14 m2
pozemek KN parc. č. 910/1
z parc. č. 910/1 díl „l“
o výměře 570 m2
z parc. č. 901/4
o výměře 260 m2
z parc. č. 901/5
o výměře 40 m2
pozemek KN parc. č. 913
z parc. č. 913 díl „s“
o výměře 84 m2
z parc. č. 901/10 díl „u“
o výměře 43 m2
z parc. č. 912/1 díl „t“
o výměře 5 m2
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-

uzavření směnné smlouvy s Jitkou Dobrovolnou o koupi pozemku parc. č. 934 – ostat. plocha, ost.
komunikace o výměře 2 m2 a prodeji pozemku parc. č. 921 – ostat.pl./jiná plocha o výměře 22 m2 a
kupní smlouvy s Josefem Veskou na pozemek parc. č. 920/2 – ostat.pl./ostat.komunikace o výměře
4 m2, cena výše uvedených pozemků se stanovuje na 50,- Kč/ m2, náklady na řízení u směnné
smlouvy ponesou účastníci rovným dílem, u kupní smlouvy ponese náklady Obec Podbřezí, sepsání
přiznání daně z převodu nemovitostí zajistí Obec Podbřezí
- částku 22 920,- Kč vč. DPH na zhotovení prováděcí dokumentace na vstupy a chodníky
- částku 46 800,- Kč vč. DPH na provád. dokumentaci na kotelnu a vytápění přízemí tepel. čerpadlem
- rozpočtové opatření č. 2/2012, které se týká finančních přesunů mezi jednotlivými paragrafy
- a) podání žádosti o zápis mateřské školy (s povoleným počtem 25 dětí a místem poskytovaného
vzdělávání na adrese Podbřezí 3), jejíž činnost bude vykonávat Základní škola Podbřezí, okres
Rychnov nad Kněžnou, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2012
b) se zvýšením nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny-výdejny, jejíž činnost vykonává Základní škola Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou, ze 40 na 65 stravovaných a s podáním
žádosti o provedení příslušné změny v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2012
- a) výměnu sloupů veřejného osvětlení u autobusové čekárny a na křižovatce státní silnice I-14 se
silnící III. třídy na Dobré, předpokládaná cena 40 000,- Kč vč. DPH
b) nákup univerzálních svítidel v počtu 2 + 3 ks (rezerva pro veř. osvětlení obce) Atos 70 W s horizontálním úchytem se světelnými výbojkami a pojistkami od společnosti Artechnic Schréder
- podání žádosti z OPŽP (Operační program životního prostředí) o dotaci na omezování rizika povodní. Jedná se o zlepšení systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby.
Žádost zpracuje společnost Šindlar, s.r.o., Hradec Králové za 30 000,- Kč
- aktualizaci vnitřní směrnice č. 1/2012 pro zadávání veřejných zakázek s platností od 16. 5. 2012
- nákup televizoru včetně držáku a montáže za cenu 25 000,- Kč do hostince Skalka
- příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro občanské sdružení „Přátelé ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou“ v zastoupení Radky Polívkové, na reprezentativní audienci s hudební produkcí u Svatého otce Benedikta
XVI. ve Vatikánu; vystoupení smyčcového orchestru „ Orecchie Grandi“ dne 13. 6. 2012 na základě
zvacího dopisu od sekretáře papeže Mons. Petera B. Wellse
- návrh starosty obce na pořízení vybavení mateřské školy nábytkem s tím, že bude připraveno poptávkové řízení
- postup starosty obce ve věci placení neinvestičních nákladů za dítě umístěné v mateřské školce zřizované jinou obcí:
a) obec se musí řídit ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 179, odst. 2, písm. b),
b) pokud je zajišťováno předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí, je obec povinna za každé dítě s místem trvalého pobytu na jejím území hradit této obci její neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou
jinak,
c) pokud má obec zřízenou svou mateřskou školku, není povinna platit žádné neinvestiční výdaje,
tak jak je tomu v případě základních škol
d) úhrada neinvestičních nákladů musí být provedena na základě písemné dohody smluvních stran
- žádost pana Antonína Bohunka a vydává souhlas s převodem práv vztahujících se k bytové jednotce
č.p. 98/3 v bytovém domě v Podbřezí na nového nájemce, který je ochoten jí pronajmout se všemi
závazky vyplývajících z nájemní smlouvy mezi ním a Obcí Podbřezí; celou transakci musí provést
odborník na převody vlastnických práv nemovitostí
- a) změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou na
Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí s účinností od 1. 9. 2012
b) Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Podbřezí, okres Rychnov
nad Kněžnou s účinností od 1. 9. 2012.
Zastupitelstvo obce Podbřezí vzalo na vědomí:
- kontrolu plnění dříve přijatých usnesení.
- informace starosty.
Zpravodaj obce Podbřezí
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Jak se dařilo
14.3.2012 přivezením stavební buňky k obecnímu úřadu zahájila viditelnou činnost pro nás občany
Základní organizace chovatelů poštovních holubů Podbřezí.
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás informovat o založení a začátku činnosti nového zájmového spolku v naší obci. Jedná
se o Základní organizaci chovatelů poštovních holubů Podbřezí. O naší činnosti, záměru a mladé historii se rozepíšeme v dalším podzimním čísle obecního zpravodaje. Budeme Vás informovat také o našich
výsledcích nejen v místní organizaci, ale také o tom, jak si vedou chovatelé "reprezentující" naši obec
v příslušném okolí a oblasti. Dočtete se také informace nejen o samotných chovatelích, spolku, ale i o
chovu holubů. O tom všem se také můžete dočíst na naší www prezentaci, na kterou se dostanete přes
obecní webové stránky nebo přímo na adrese www.zopodbrezi.unas.cz.
Můžete se přijít osobně podívat na naši činnost v „zasazovacím“ středisku, které máme za obecním
úřadem. Konkrétní informace o nasazování holubů na jednotlivé závody naleznete na našich stránkách
v sekci AKTUALITY, každý týden nově. Při tomto nasazování na závod manipulujeme přímo s holuby.
Tato činnost již přilákala několik desítek zvědavých očí, které mohly shlédnout samotný průběh nasazování (zapisování do dokumentů, elektronické nasazování atd.), dále také vkládání holubů do závodního koše a samotné nakládání boxů s holuby k ostatním závodníkům do přepravního vozíku. Vyhodnocování jednotlivého závodu poté probíhá každé pondělí v salonku místního hostince vždy od 19ti hod.
I na tuto činnost jste samozřejmě zváni. Jedná se ovšem již jen o manipulaci s konstatovacími hodinami
a vypisování výsledků do dokumentů, které jsou poté odeslány společnému výpočtáři. Více se však dozvíte v dalším čísle.
Děkujeme všem za podporu a přízeň.
Miloš Javůrek, člen Základní organizace Podbřezí
Za krásného počasí se 23.3.2012 vydal průvod dětí, učitelek a několika rodičů s Moranou, představitelkou odcházející zimy, na její poslední pouť ke splavu. Tomu předcházelo tvůrčí dopoledne celého projektového dne, kdy děti za pomoci učitelek Moranu vyrobily.

.
17.3.2012 zhodnotily činnosti ženy na své výroční členské schůzi. Pozvání přijala ředitelka ZŠ Podbřezí Radomila Zelená, která přiblížila ženám pěstování vzácných orchidejí.
Ve dnech 30. a 31. 3. 2012 pořádaly ženy Podbřezí již tradičně burzu dětského oblečení a potřeb
pro období JARO – LÉTO v DDM Dobruška. Všem, kteří se podíleli na organizaci a dobrém průběhu,
patří dík.
14. dubna 2012 svozová firma Marius Pedersen prováděla v naší obci svoz nebezpečných odpadů a
a také díky přistaveným velkoobjemovým kontejnerům mohli občané provést jarní úklid svých příbytků.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pochopili systém třídění a až na pár výjimek se snaží udržovat
pořádek u kontejnerů.
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Z činnosti místní knihovny
V pátek 30.3.2012 pořádala místní knihovna ve spolupráci se základní školou celorepublikovou akci s názvem Noc
s Andersenem (NsA). Ta je zaměřena na dětské čtenáře a
má podpořit dětský zájem o knihu a čtení. U nás se jí zúčástnilo 33 dětí a z toho jich 17 přespalo do druhého dne ve
školní tělocvičně. Je to letos poprvé co jsme NsA pořádali, a
proto jsem byla vděčná za velkou pomoc učitelek, personálu
školy a některých rodičů. Akci jsme rozdělili na dvě setkání.
Nejprve na 17 hodinu dorazily předškolní děti a žáci 1. a 2.
ročníku. Celkem jich bylo 16. Po krátkém úvodu děti objevily
školou bloudícího Křemílka, který byl hodně zmatený, aby
ne, když měl na hlavě velikou bouli a nevěděl, kdo je ani kde
je. Děti se ho ujaly a odpovídaly na jeho všetečné otázky a
nakonec ho vyprovodily ke vchodu, kde se s ním rozloučily.
Potom čekalo na děti vytváření poznámkovníčku, který jak jinak nemohl být usazen nikde jinde, než v pařezové chaloupce. Děti se ukázaly jako velice šikovné a po sportovní hře na téma pohádek a malé svačince si odnášely
pěkně vyrobené chaloupky domů.
To již v šatně netrpělivě čekalo 17 starších dětí, aby se vrhly do víru připravených aktivit. Nejprve
jsem jim představila akci Noc s Andersenem a seznámila s přibližným počtem dětí, které s nimi v tuto
chvíli na různých místech republiky nocovaly. Vypadalo to, že najednou se cítily důležité i ony. Potom
jsme si povídali o Dánsku, jak ovlivnilo tuto akci, kde leží a jak žijí dánské děti. Najednou se otevřely
dveře a vstoupil muž. Začal mluvit a nikdo mu nerozuměl, nakonec se umoudřil a děti odhalily Hanse
Ch. Andersena. Úžasným vyprávěním o svém životě jsme se přenesli do vzdálené země dávné doby.
Bylo úžasné sledovat děti, jak bez hnutí poslouchaly a ani nedýchaly, kéž by takové charisma měl
každý dnešní učitel. Po rozloučení s pohádkářem byla pro děti připravena literární soutěž, při níž plnily
různé úkoly na základě přečteného textu, který musely pochopit. Bylo vidět, že každá skupinka vzala
soutěž vážně a naplno, protože přeci vyhrát může jen jeden. Po krátkém občerstvení děti opět objevily
Křemílka, který dokonce omylem spustil alarm školy, byl stále zmatený a blekotal něco o tom, že už byl
ve sklepě, na půdě a dokonce i na holčičích záchodcích a stále nemůže zpět do pohádky. Děti svým
hlasitým zavoláním do otevřeného okna přivolaly pohádkovou vílu, která si Křemílka vzala s sebou zpět
do pohádky. Děti měly přichystanou noční svačinku, a potom již trochu unavené, hrály připravenou hru
knihostop (podle námětu Videostop). U přečteného textu měly rozpoznat název, autora a ilustrátora
knížky. Potom přišly na řadu doplňkové otázky, které jim zodpovídali poradci, jenž samozřejmě mohli
blafovat. Unavené děti si přibližně kolem 23. hodiny připravily ležení v tělocvičně a po chvíli již celá
škola ztichla. Ráno se děti nasnídaly a s batůžky nás opouštěly, ne ale na dlouho.
Obdrželi jsme totiž pozvání na Polsko - českou Noc s Andersenem, kterou pořádali polští pracovníci knihoven poblíž Klodska ze soboty 31. 3. 2012 na neděli 1. 4. 2012. Vše hradila polská strana
a tak 15 našich dětí, já jako knihovnice a rodič v jedné osobě a paní ředitelka ZŠ, jsme se hned v sobotu odpoledne vydaly autobusem do Polska. Naštěstí to od nás není daleko a tak po hodině a půl jsme
tam v pořádku dorazily. Celý program pro naše české děti byl náročný, protože nerozuměly jazyku, ale
některé věci v programu byly srozumitelné i nám. Hudební divadélko sehrané polskými dětmi na motivy
Hanse Ch. Andersena a posléze i beseda se známým polským spisovatelem humorných knížek panem
Marcinem Palaszem nám již byla překládána, a proto se i naše děti zapojily do debaty svými všetečnými
otázkami. Kolem 23. hodiny šly děti spát. Ráno po bohaté snídani jsme se rozloučily a odjely zpět
domů, kde jsme asi v 10.30 hod. odevzdaly unavené, ale šťastné ratolesti rodičům. Tak takový byl
víkend s Andersenem v Podbřezí.
Ester Horáková knihovnice
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Dne 12.5.2012 proběhl třetí ročník Fotbalového turnaje. Počasí nám tentokrát nepřálo jako v minulých letech, a proto vše proběhlo trochu odlišně. Staré hřiště bylo celé pod vodou a turnaj byl přemístěn
na nové multifunkční hřiště. Dětí se sešlo pouze osm a svůj dvojzápas odehráli vzhledem k deštivému
počasí až popoledni. Rozdělení týmů neprobíhalo ručním rozřazením jako dříve, ale volbou kapitánů,
kteří si poté vybírali své hráče. „Žlutý tým“ ve složení Tomáš Ehl, Matěj Stodůlka, Ondřej Felcman a
Josef Pohl zvítězil 2:0 a 4:1 nad týmem „Messíci“ ve složení Jakub Volf, Vojtěch Mňuk, Dominik Umlauf
a Michal Pohl. Turnaje dospělých se zúčastnilo rovných dvacet hráčů, kteří se rozdělili do čtyř týmů.
Hrálo se stylem každý s každým, na což navazovala vyřazovací část (první se čtvrtým a druhý se třetím)
a vše ukončily zápasy o třetí, resp. první místo. Finálový souboj byl velice opatrný a po remíze 1:1 a
bezbrankovém prodloužení přišla řada na penalty. V nich suverénně zvítězil „Tým Tonik“ (Tomáš Cvejn,
Petr Cvejn, Pavel Hanuš, Klára Harapátová, Filip Umlauf) a stal se letošním šampiónem. Na druhém
místě skončil „Tým Jarda“ (Jaroslav Kubec, Josef Cvejn, Milan Škuba, Lukáš Pop, David Paštika), na
třetím „Tým Miloš“ (Miloš Votroubek, Otakar Prokeš, Karel Paštika, Jiří Hušek, Tomáš Ehl) a na čtvrtém
„Tým Miřen“ (Miroslav Jarkovský, Václav Kletečka, Vít Jánský, Jan Kodýtek, Daniel Mňuk). Odpoledne
se počasí umoudřilo a vytvořilo ideální fotbalové podmínky. Z turnaje si spousta hráčů odnesla krvavé
šrámy v podobě sedřených kolen, ale nikomu se nic vážného naštěstí nestalo. Zakončení sportovního
dne proběhlo v boudě při sledování „finále“ české fotbalové ligy mezi Libercem a Plzní. Třetí ročník se
nakonec povedl na výbornou. Děkujeme Obecnímu úřadu Podbřezí za finanční podporu, a také všem,
kteří pomáhali s přípravou a organizací.
Takhle dopadla skoro všechna kolena

Sportovní aktivity tímto turnajem rozhodně nekončí, na termín 1. srpna chystáme Turnaj v benďáku
(pozemním hokeji) a 15. září Skalecký duatlon. Všichni jste samozřejmě zváni.
Za pořadatele Josef Cvejn ml.
Tenisová liga
Stejně jako vloni probíhá na multifunkčním hřišti za školou tenisová liga, do které se tentokrát zapojilo přes dvacet zájemců. Jednotlivci jsou rozlosováni do pavouka a postupnými kroky mají možnost se
probojovat na samotný vrchol. Tomu od loňska vládne Petr Cvejn.
Během léta je v plánu několik tenisový akcí; na 1. července tenisový turnaj dětí. Termíny na turnaj ve
čtyřhře a víceboj a další informace budou postupně doplňovány na obecní stránky a hlavně na vývěsku
u kurtu.
Co se týče ostatních sportů v průběhu léta, tak každé úterý a neděli
se od 18 hodin hraje na starém hřišti fotbal, ve středu ve stejný čas
volejbal a na novém hřišti nohejbal.
Kdo máte zájem, přijďte si zahrát.
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Den matek byl letos zcela v režii dětí naší
základní školy. V neděli 13.5.2012 bylo v místním
hostinci slyšet básničky, písničky, zvuky flétniček,
kytary a varhan. Prvňáčci sehráli scénku o králíčkách a vlku, starší děti s velkým nadšením předváděly své umění i v roli loutkoherců a vše umocnila i veselá nálada vyvolaná nepatrnými lapáliemi
s neposlušnými loutkami.
Činnost sboru SDH Podbřezí za poslední období.
Pravidelně pracuje kroužek mladých hasičů.
19. 5. 2012 - účast všech našich družstev na okrskovém cvičení ve Lhotě Netřebě. Na závěr cvičení byl
předveden vůz Magirus s šesti proudy.
1. 6. 2012 - představení vozu Magirus na Dni bezpečnostních složek v Dobrušce
2. 6. 2012 - účast našich zástupců spolu se starostou obce na zájezdu do Polska. Zde jsme navštívili
polské hasiče, shlédli jejich techniku a bavili se o možné spolupráci.
Připravujeme
Každou středu od 17 hodin probíhají práce na doplnění vybavení vozidla Magirus a vylepšení zbrojnice.
6. 7. 2012 se zúčastníme s historickou technikou oslav 100. výročí založení sboru v Kounově.
18. 8. 2012 - taneční zábava se skupinou BLADEX.
19. 8. 2012 - od 15 hod. koncert dechové hudby OPOČENKY s vystoupením mažoretek z Dobrušky.
Více a podrobnější informace o konaných a připravovaných akcích naleznete na webových stránkách
obce Podbřezí v sekci SDH Podbřezí.
Za SDH Pavel Mervart, starosta sboru
Tradiční pálení čarodějných ohňů se díky
počasí a příznivcům z okolí stalo centrem zábavy pro naše členy SDH i jejich fandy. Dětem
se již tradičně, kromě skromného přispění našich členů opět intenzivně věnovaly ženy z místního spolku Podbřezí a připravily pro ně velice
zajímavě sestavený program pro podvečer. Za
to vše jim patří velké poděkování a i pro počasí,
které mělo pro naše počínání pochopení stejně
pozitivní, asi jako děti se svými rodiči, či ostatní
bez dětí. Předvečer 1. máje se stal zajisté
příjemným setkáním pro všechny přítomné.
19. květen je zapsán do historie nejen jako den, kdy se narodila legenda československého fotbalu
Andrej Kvašňák, ale letos pro SDH Lhota Netřeba jako oslava 111. let založení spolku spojenou s okrskovou prověrkou techniky. Díky fantastickému počasí se pro většinu zúčastněných stala sobota příjemně stráveným dnem a bude na co vzpomínat. Po prověrce techniky a soutěži v požárním sportu jsme
mohli vidět mladé a mladší hasiče z Podbřezí a Osečnice, předvedli se také s historickou technikou hasiči z Lomů a ukázka šestiproudého útoku hasičů z Podbřezí není k vidění na mnoha akcích. Ačkoliv je
poslání hasičů především ochrana života a majetku, neodmyslitelně k tomu patří i kulturní vyžití. Nevím,
jestli se parodie na divadlo dá nazvat kulturou, ale podle diváckých ohlasů to byla sranda a o tu tady
šlo. Ženy si opět připravily pro děti poutavý program, při živé hudbě čas utíkal jak voda a málo komu se
chtělo za světla domů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na náročné přípravě i průběhu, ale
také zároveň všem, kteří se na nás přišli podívat a podpořit.
Jiří Piskora, jednatel sboru
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V pátek 15. 6. a v sobotu 16. 6. 2012 uspořádali sportovci zábavy se skupinou Bladex a Rocksorry.
Po dlouhé době vyšlo nádherné počasí, nebylo nutné dělat mimořádná opatření třeba v podobě stavění
stanu. Obě akce se vydařily, poděkování patří všem, kteří byli jakkoliv nápomocni při přípravách a následném úklidu.
Z činnosti KST Skalka
Duben - jarní pobyt v termálních lázních
Dunajská Streda
- na kolách po okolí Dobrého a Brocné
s ochutnávkou zmrzliny u nového stánku
v Ještěticích.
Květen - špacír na 1. května; vlakem
z Rychnova nad Kn. do Častolovic. Zpět
do Rychnova nad Kněž. přes zámeckou
oboru, Synkov, Kosteleckou Lhotku, Bezděkov, Dlouhou Ves, zde exkurze výroby
elektřiny z biomasy
- výstup na další rozhlednu Orlických hor
na Anenském vrchu
- pochod s bačetínskými turisty ze Sedloňova na Polom, prohlídka meterologické stanice za provozu a zpět krásnou jarní přírodou po okolí Sedloňova a Kounova
- 4 denní zájezd se solnickými turisty do Novohradských hor. Navštívili jsme Nové Hrady, bývalé lázně
Terčino údolí, Dobrá Voda, Hojná Voda, přešli přes Kraví horu s rozhlednou, Kuní horu, Cikánský a Zaječí vrch, zavítali jsme i do Rakouska na vrchol Mandelsteinu s výhledy do Čech, prohlédli pěkné městečko Weitry nad řekou Lužnicí, dál vrchol Nebelstein, lázně Bad Grossperholz a poslední trasa kolem Pohorské Vsi. Krásná krajina, dobré počasí a parta dobrá umocnila celý zájezdový maraton.
Červen - Účast našich členů na 40. ročníku Solnické solné stezce.
Věra Stodůlková
Oddíl SKALÁCI Za vodníky pod vodu
Po jarním úspěšném sjetí řeky Dědiny, jsme se rozhodli zdolat další říční tok. Naším cílem se stala
řeka Orlice, z Týniště nad Orlicí do Krňovic. Sjezd byl naplánován na sobotu 12. května 2012. Již od rána nám počasí opravdu přálo. Na vodáka musí totiž voda stříkat nejen ze spodu, ale i z vrchu. Sobotního rána voda stříkala ze všech stran. Jako správní Skaláci jsme ale byli skálopevně rozhodnuti, se na
řeku vydat a zdolat ji. Na břehu se nás nakonec sešlo 29 vodáků. Po přípravě člunů jsme se vydali na
řeku a po 40 minutách se nad námi i počasí smilovalo a ukázalo se sluníčko. Až na jednu výjimku se na
lodi nikdo necvaknul (neotočil loď). Nakonec jsme všichni dojeli do cíle – Krňovic, kde jsme se posilnili
dobrým obědem. Účastníci obdrželi svůj první vodácký glejt a prokázali, že příště můžeme zkusit jinou
řeku či lepší lodě.
Nejmenší ve skalách
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Za pánem závalu
O červnovém víkendu od 9. 6. do 10. 6. 2012 jsme se vydali do pískovcových skal na Broumovsku
„Za pánem Závalu“. Odjezd byl naplánován na sobotu z autobusové zastávky a nikdo nezaspal, ačkoliv
se jelo již v 7:30 hodin. Když jsme dorazili na naši základnu nad obcí Suchý Důl a Hlavňov, měli jsme již
připravený oběd. Zatímco po obědě menší děti spaly, šly se větší seznámit s okolím a vyzkoušet si něco
málo z lezecké techniky. Odpoledne jsme potom v lese hráli bojovku a nutno podotknou, že nejen děti,
ale i rodiče bojovali jako lvi, za což byli všichni královsky odměněni (jablíčkem). Po hře jsme se vydali
náročným skalním terénem do závalů. Všichni úspěšně dorazili do rokle Smrti, kde ti zdatní šli prolézt
velký zával v podzemí. Až na výškové problémy jednoho člena (výška 190 cm) všichni prolezli zával
hladce. A i když jsme všichni byli zmazaní jako čerti, tak nám to nezabránilo, abychom si večer ještě
opekli špekáčky nad ohněm. Otázka, kde kdo bude spát, se vyřešila ihned po postavení velkého stanu,
do kterého se kromě dvou dětí nasoukaly děti všechny. Noc proběhla v klidu až na jednoho člena, kterému se trochu stýskalo, a nebyl k utišení. Druhý den dopoledne jsme si zahráli několik zajímavých her.
Větší děti šlapaly pěšky zpět do Police nad Metují. Po cestě si ještě stihly potrénovat techniku lezení na
Čertově skále. Opravdu není nad to, když si počasí objednáte. A to my měli. Pršet nám začalo až
v neděli těsně před odjezdem z autobusového nádraží, a to se už dalo vydržet. V cukrárně jsme se ještě
posilnili malou sladkostí a už s námi autobus uháněl domů. Výlet to byl opravdu náročný, neboť já v neděli spal již ve 20:00 hodin, ale myslím, že se vydařil. Co myslíte vy? Zvládli byste to také?
Marek Kulich vedoucí Skaláků

Připravované akce
Jako každý rok na začátku prázdnin, tak i letos 5. - 8. 7. 2012 se uskuteční již 32. sraz Lhot a Lehot,
tentokrát v pardubickém kraji v obci Vranová Lhota. Program je opět velmi nabitý a hosty budou například Vladimír Hron. Více se o srazu můžete dozvědět na www.srazlhotalehot2012.cz
1.7.2012 – tenisový turnaj dětí
2. – 5. 8.2012 Indiánské léto ( Skaláci )
18. 8. 2012 – zábava se skupinou Bladex za školou v Podbřezí
19. 8. 2012 – koncert dechové hudby Opočenka
3. – 6. 9. 2012 - Senioři komunikují
1.9.2011 – turnaj v pozemním hokeji
8. 9. 2012 – hasičský srandamač
15. 9. 2012 – duatlon (podle počasí)
září 2012 – propagační akce oddílu Skaláci

Aktuálně o dávkách státní sociální podpory
Obdobně jako každý rok musí žadatelé o dávku příspěvek na bydlení vyplnit od 1.7.2012 novou
žádost. Zároveň je jejich povinností doložit náklady na bydlení a příjmy společně posuzovaných osob
(od 1.7.2012 za II. čtvrtletí 2012). Tak jako u nových žádostí o příspěvek na bydlení na období od
1.1.2012 se bude i u žádostí uplatněných na období od 1.7.2012 zkoumat podmínky bydliště na území
České republiky, a to jak u žadatele, tak u společně posuzovaných osob. Pokud žadatel o příspěvek na
bydlení podmínku bydliště na území ČR nesplní, i když zde má trvalý pobyt, nárok na příspěvek na
bydlení nevzniká. Předtisky žádostí se poštou nezasílají a proto je nutné je vyzvednout na příslušném
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR po 30.6.2012. Zároveň je možné si vyzvednou předtisk prohlášení k žádosti o přídavek na dítě a související dokumenty s tím, že rodiče dětí mladších 15 let mohou
tyto dokumenty dokládat vyplněné již od měsíce července 2012. Ostatní osoby společně s potvrzením o
studiu na školní rok 2012/2013 v měsíci září 2012. U žádostí o přídavek na dítě „běžících“ od minulého
roku se bude podmínka bydliště v ČR u žadatele a společně posuzovaných osob zkoumat k datu
Zpravodaj obce Podbřezí
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1.10.2012. Stejně je tomu u rodičovského příspěvku a dávek pěstounské péče. Je také dobré si v této
době připomenout, že děti, které nyní ukončí studium, mají povinnost do osmi dnů od ukončení studia
tuto skutečnost příslušnému kontaktnímu pracovišti oznámit. Pokud nastoupí do zaměstnání nebo se
stanou uchazeči o zaměstnání a bude jim přiznána podpora v nezaměstnanosti, je třeba doložit i příslušné dokumenty – doklad o ukončení studia, pracovní smlouvu, rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti a podobně.
Čerpáno z Orlického týdeníku

SPOLEČENSKÁ KRONIKA


Významná výročí
červenec
srpen

září

81 let
60 let
65 let
82 let
82 let
82 let
75 let
83 let

VAŇKOVÁ Lidmila, Podbřezí 47
BARTOŠOVÁ Jana, Lhota Netřeba 46
UMLAUF Zdeněk, Podbřezí 101
JARKOVSKÝ Josef, Podbřezí 43
PRECLÍKOVÁ Anna, Lhota Netřeba 18
CVEJNOVÁ Anna, Lhota Netřeba 6
ENDLER Miroslav, Podbřezí 79
PETŘÍKOVÁ Miloslava, Lhota Netřeba 35

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Zlatá svatba

MELICHAROVI Václav a Zdeňka, Lhota Netřeba 47

28.4.2012

Do dalších společných let přejeme hodně zdraví
Za druhé čtvrtletí roku 2011:
se přihlásili:
PĚNČÍKOVÁ Alena, Lhota Netřeba 81
ŠKODA Vladimír, Lhota Netřeba 26
se odhlásili:
FRANCOVÁ Zuzana, Podbřezí 96
FRANCOVÁ Valérie, Podbřezí 96
FRANC Lukáš, Podbřezí 96
se narodili:
DOLEŽAL Mikuláš, Podbřezí 79
KULICH Kristián, Podbřezí 97
zemřeli:

KLIMEŠ František, Lhota Netřeba 97

26.3.2012
30.3.2012
9. 4. 2012

Čest jeho památce

Významná životní jubilea 
Každý jsme určitě potěšeni, když si při významných životních výročích na nás vzpomenou naši nejbližší nebo zástupci obce či složek, kterými jsme členy. Protože v obecní evidenci nejsou všechna potřebná data uchována, prosíme spoluobčany, pokud budou vědět o svých nejbližších či známých, že
budou slavit zlatou svatbu nebo i další následující svatby v pořadí, informujte včas zástupce kulturní
komise či obecního úřadu. Děkujeme za pomoc.
Vydala Obec Podbřezí
Zpravodaj vychází 4x do roka pro občany zdarma nákladem 220 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: starosta@podbrezi.cz Web 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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REGISTR OBYVATEL
A je to tady
Projekt „Registr obyvatel“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
1. červenec 2012 se stane pro obyvatele České republiky zlomovým okamžikem ve zpracování a využívání osobních údajů o každém z nás. Do života lidí vstoupí dlouho očekávaný „fenomén“ základních registrů, jehož úkolem bude zejména zajištění bezpečnosti a dostupnosti údajů potřebných pro výkon činnosti orgánů veřejné moci, potažmo i pro potřeby nás, obyvatel.
Proč ?
Smyslem základních registrů je zvýšení komfortu obyvatele při kontaktu s veřejnou správou, rozšíření
kvantity a zvýšení kvality služeb. Účelem plné elektronizace veřejné správy je vytvoření koordinované
komunikace mezi jednotlivými systémy veřejné správy, zjednodušení činností veřejnosti při styku s veřejnou správou, propojení tradičních forem poskytování služeb s přístupem on-line a v neposlední řadě i
součinnost služeb e-Government na území celé Evropské unie.
O čem to je
Základní registry veřejné správy si představme jako čtyři vzájemně propojené „databanky“, jejichž obsahem jsou referenční údaje, představující zdroj informací nezbytných pro výkon činnosti orgánů veřejné
moci. Registr obyvatel, jehož správcem bude Ministerstvo vnitra, povede aktuální údaje o občanech
České republiky a cizincích s povolením k pobytu na území ČR nebo těch, jimž byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Registr osob, jehož správcem bude Český statistický úřad, povede údaje zejména o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, jehož správcem bude Český
úřad zeměměřičský a katastrální, povede údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic. Registr práv a povinností, jeho správcem bude rovněž Ministerstvo vnitra, povede údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob.
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Co se o nás vede
V registru obyvatel se vedou tyto referenční údaje:
 příjmení, jméno, popř. jména, adresa místa trvalého pobytu, popř. též adresa, na kterou mají být
doručovány písemnosti,
 datum, místo a okres narození; u obyvatele, který se narodil v cizině, se vede datum, místo a stát
narození,
 datum, místo a okres úmrtí; u obyvatele, který zemřel v cizině, se vede datum, místo a stát úmrtí,
 státní občanství, popř. více státních občanství,
 čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,
 záznam o zřízení a identifikátoru datové schránky.
V registru se dále vedou:
referenční vazby, identifikátory fyzických osob, autentizační údaje.
Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních
registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby. Každý dotaz
a každá změna v údajích bude v systému zaznamenána a zachována. Občan tak může využít své
právo zjistit, který subjekt se dotazoval na jeho údaje.
Co je psáno, to je dáno
Základní charakteristikou referenčních údajů je jejich státem zaručená správnost a jednotnost. Jednou
změněný údaj se odrazí ve veškeré úřední agendě. Obyvatelé tak již nebudou muset pokaždé dokládat
tytéž údaje, ale bude stačit navštívit nejbližší úřad v místě trvalého pobytu. Například při změně jména
nebo adresy trvalého pobytu bude stačit nahlásit změnu pouze na jednom příslušném úřadě a díky
jednotnému systému základních registrů si tento údaj úřady samy vymění mezi sebou.
Už se není čeho bát
Se vznikem základních registrů významně vzroste úroveň ochrany dat v nich uložených. Prohlížet či
editovat tyto údaje bude oprávněn pouze úředník, který je k tomu zmocněn příslušným právním
předpisem. Bezpečnost prostředí, ve kterém jsou vedeny osobní údaje, je rovněž garantována neveřejným identifikačním systémem nositelů dat. Je zaveden pojem zdrojový identifikátor fyzických osob
(ZIFO) a agendou identifikátor fyzických osob (AIFO). ZIFO generuje Úřad pro ochranu osobních údajů
a je veden pouze v evidenci zdrojových identifikátorů fyzických osob. Každé osobě přísluší pouze jeden
zdrojový identifikátor, který je jedinečný. Orgány veřejné moci budou mít pro identifikaci fyzické osoby
v rámci své agendy přiděleno AIFO, které je odvozeno z kódů příslušné agendy a zdrojového identifikátoru. V každé agendě dochází tedy k výpočtu vlastního agendového identifikátoru, pod kterým je fyzická osoba evidována. Tím je zamezeno využívání údajů z jiné agendy, na které příslušný úředník nemá právo.
Děláme to pro sebe
Koncepce základních registrů plně reflektuje záměry Evropské unie. V návaznosti na současnou ekonomickou krizi směřuje celoevropská elektronizace veřejné správy k efektivnějšímu využívání zdrojů a snižování výdajů. Projekty jsou financovány z 15% z národních zdrojů České republiky a z 85% Evropskou
unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Integrovaného operačního programu. Je však
nutné si uvědomit, že vynaložené prostředky jsou především investicí do budoucna. Investicí, která nám
umožní využívat novou generaci služeb na místní, regionální, vnitrostátní i evropské úrovni.
Další informací naleznete na webových stránkách www.mvcr.cz a www.szrcr.cz.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
datum
30.06.
01.07.
05.07.
06.07.
07.07.
08.07.
14.07.
15.07.
21.07.
22.07.
28.07.
29.07.
04.08.
05.08.
11.08.
12.08.
18.08.
19.08.
25.08.
26.08.
01.09.
02.09.
08.09.
09.09.
15.09.
16.09.
22.09.
23.09.
28.09.
29.09.
30.09.

jméno lékaře
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Hlavsová Lenka

adresa ordinace
Svatohavelská 266 , Rychnov n. Kn.
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448 , Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických h.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
J. Pitry 344, Opočno
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n.Orl.
dr.Lützova 244 , Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
J. Pitry 448 , Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464 , Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí

telefon
494 534 841
494 371 781
494 515 696
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 123
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 667 553
494 371 782
494 371 783
494 541 757
494 596 732
494 667 123
494 323 152
494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 531 955
494 515 696
494 323 958

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 - 22.00 hod
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