Vážení spoluobčané,

v neděli 15. 12. jsme slavnostně rozsvítili rostlý vánoční stromek. Panovala velice dobrá pohoda, která byla
umocňována zpěvem lidových koled za doprovodu dechové hudby a zpěváků Valanky. Také jsme si trošku
připomněli hodnotu vánoc a jejich velice kladný vliv na náš každodenní, všední život. Děti si užily i radost z prskavek
a dospěláci se osvěžili teplým hřejivým nápojem.
Na Den seniorů jsme přivítali v naší obci vzácnou návštěvu přátel z Polska. Setkali se také s našimi seniory a
svým vystoupením v neformálním programu přispěli k dobré náladě celého dne. Tu také podtrhli svým vystoupením
žáci zdejší základní školy.
Je tu také konec občanského roku. Při této příležitosti se také bilancuje a vzpomíná na všechny hezké, ale i méně
příjemné okamžiky. Musím s radostí konstatovat, že těch radostných bylo nepoměrně více, ale bylo by falešné si
říkat, že se nám povedlo vše. Pokud to budu hodnotit jako celek, pak se jednalo o další dobrý rok. Jde především o
dokončení pozemkových úprav, opravu veřejného sportoviště a osvětlení víceúčelového hřiště. Spolky a občané
dokázali opět, že jsou nositeli společenského, kulturního a sportovního dění v naší obci. Za to vám všem patří
poděkování.
Zažili jsme také něco netradičního a to soutěž Starosta Era roku 2013. Vaší zásluhou jsem mohl v Praze přebírat
velmi pěkné ocenění, vaším přičiněním jsem byl velice hezky přivítán po příjezdu z lázní. Oslava, která proběhla
v hostinci Skalka, byla opravdu hezkou tečkou za celou soutěží.
Nyní se jistě všichni těšíme na Vánoce. Jsou to opravdu svátky rodiny, a proto vám přeji, abyste je prožili v hezké
rodinné pohodě. Vzpomeňte také na své známé, kteří žijí osamoceně. Pro ně je návštěva tím nejkrásnějším dárkem.
Najděte pěkné a užitečné dárky pod stromečkem a to platí nejen pro děti, ale i dospělé. V novém roce vám přeji
hodně zdraví, osobních úspěchů a opět dobrou spolupráci ve prospěch všech občanů naší malebné obce.
Starosta obce


ZIMA
Zima je taková studená,
zima je taková chladná.
Když napadne sníh,
všude okolo je smích,
děti okolo běhají,
sněhuláky stavějí.
Ale zima je tam veliká,
no jo, sníh někam furt pospíchá!
Napsala a nakreslila Lucie Mašková
žákyně 5. ročníku ZŠ a MMŠ Podbřezí




Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 5. 11. 2013
Zastupitelstvo Obce Podbřezí schválilo
- vypracování prováděcí dokumentace na Výměnu části stropní konstrukce nad 2. NP základní školy atelierem Ing.
Arch. Jiří Zídka z Hradce Králové za cenu 16 335,- Kč včetně DPH
- zaslání objednávky na nákup 2 hliníkových vitrín se skleněnými dvířky, zámkem o rozměrech 1 500 x 1030 x 120 mm
za cenu 12 357,- Kč včetně poštovného a balného od společnosti TERAsport – Müller, s.r.o. Praha
- nabídku na zpracování žádosti o dotaci na akci Zateplení objektu a rekonstrukce vytápění ZŠ Podbřezí. Zpracovatel:
DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Nabídková cena za plnění celé zakázky: Zpracování energetického auditu –
36 300,- Kč, Žádost o dotaci po podání na SFŽP ČR – 24 200,- Kč, Žádost o dotaci po akceptaci – 12 100,- Kč.
Celkové náklady 72 600,- Kč. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Případná realizace v roce 2015
- rozpočtová opatření č. 9, 10, 11/2013, které se týkají finančních přesunů mezi jednotlivými paragrafy a položkami
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dar ve výši 10 000,- Kč dechové hudbě Valanka na neinvestiční výdaje
a) podání žádosti z POV Královéhradeckého kraje 2014, číslo programu: 14POV04 o dotaci na úroky z hypotéčního
úvěru na bytové domy ve výši 37 708,- Kč a na dotaci úroků z úvěru od AG TYP Kostelec nad Orlicí ve výši 75 000,Kč, výše celkových úroků 112 708,- Kč, požadovaná dotace 56 000,- Kč
b) podání žádosti z POV Královéhradeckého kraje 2014, číslo programu: 14POV01 o dotaci na akci „Stavební úpravy
stropu a krovu v části podkroví v ZŠ Podbřezí čp. 3“ s celkovým nákladem 435 335,- Kč, požadovaná dotace 217 000,Kč
částku 15 000,- Kč na opravu hřebenu střechy Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí
a) poskytnutí daru Královéhradeckému kraji, jehož předmětem je:
pozemek parc. č. 912/2 – ostat. pl./silnice o výměře 23 m2 , upravený dle GP č. 274-68/2013, který se nachází v obci
Podbřezí, k. ú. Podbřezí a je zapsán na LV 1001 jako majetek Obce Podbřezí
b) přijetí daru od Královéhradeckého kraje, jehož předmětem jsou pozemky, které jsou zapsány na LV 82 jako majetek
Královéhradeckého kraje a nacházejí se v obci Podbřezí, k.ú. Podbřezí o celkové výměře 366 m2, do majetku obce
Podbřezí
a) přijetí daru ve výši 20 000,- Kč od nadace Via za finálové umístění „Starosta roku 2013“
b) přijetí daru ve výši 250 000,- Kč od nadace Via za udělení titulu „Starosta roku 2013“
c) poskytnutí příspěvku na výdaje spojené se slavnostním vyhlášením v Podbřezí dne 1. 11. 2013 od agentury
ISPRESS s.r.o., Radlická 99, 150 00 Praha 5 ve výši 30 000,- Kč
d) částku do 15 000,- Kč na dorovnání skutečných výdajů spojených se slavnostním vyhlášením v Podbřezí dne 1. 11.
2013
částku ve výši 4 500,- Kč na ½ stránkovou prezentaci v publikaci Města a obce – Královéhradecký kraj, kterou vytváří
Pavel Divíšek, Hradec Králové
částku ve výši 4 978,- Kč Mysliveckému sdružení Podbřezí za údržbu lesních cest v katastru obce Podbřezí
částku ve výši 13 661,- Kč na instalaci rozšířeného elektronického zabezpečovacího systému v prostorách hasičské
zbrojnice a Obecního úřadu v Podbřezí
navýšení příspěvku na provoz ZŠ a Montessori MŠ Podbřezí o částku do 100 000,- Kč.
finanční dar starostovi Antonínu Novotnému ve výši jednoho měsíčního platu za udělení titulu „Starosta roku 2013“,
spojeného s finančním darem obci ve výši 270 000,- Kč, který obdržel za vytváření podmínek pro pospolitost občanů,
činnosti spolků, dlouholetou obětavou práci pro obecné blaho všech občanů obce a za skloubení rodinného a
pracovního života

Zastupitelstvo Obce Podbřezí bere na vědomí
-

-

informaci o ukončení nájemní smlouvy od Jany Malé ke dni 31. 12. 2013
vyjádření potencionálního nájemce hostince Skalka v Podbřezí Leoše Janského a jednoznačnou podporu občanů a
spolků jeho osobě

Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2013
Zastupitelstvo Obce Podbřezí schválilo
- a) vyrovnaný rozpočet Obce Podbřezí na rok 2014 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 6 893 000,00 Kč
b) závaznými ukazateli rozpočtu paragrafy 3639 a 3113, starosta není oprávněn navyšovat celkové výdaje ve výše
uvedených paragrafech
c) příspěvek Obce Podbřezí na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce 2014 ve výši 350 000,- Kč
II. pověřuje
starostu obce, aby upravoval rozpočet rozpočtovými opatřeními v tomto rozsahu:
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil
jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů
d) přesun výdajů mezi jednotlivými položkami závazných ukazatelů a přesun příjmů a výdajů mezi všemi ostatními
paragrafy a položkami, přičemž je povinen na nejbližším zasedání ZO nechat schválit zastupitelstvem všechna
rozpočtová opatření, které učinil
- rozpočtové výhledy na roky 2015, 2016, 2017 s celkovými příjmy 5 250 000,- Kč a výdaji, které jsou kryty příjmy
- rozpočtová opatření č. 12/2013 a č. 13/2013
- smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických
služeb a dotaci ve výši 8 000,- Kč Městské knihovně Rychnov nad Kněžnou, jež je provozovnou Kultury Rychnov nad
Kněžnou s.r.o.
Stránka 2

-

-

finanční částku ve výši 34 727,- Kč včetně DPH na zpracování podkladů pro audit k žádosti o dotaci na zateplení
budovy ZŠ
b) finanční částku ve výši 17 787,- Kč včetně DPH na zpracování prováděcí dokumentace celé 9. etapy zateplení
budovy ZŠ. Veškeré podklady a prováděcí dokumentaci provede Architektonická kancelář Ing. Jiří Zídka Hradec
Králové
paní Zdislavu Cvejnovou za členku kulturní a sociální komise
přijetí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě smlouvy č. RG/2013/140-SDH/MV/3 ve výši 300,- Kč na
odbornou přípravu strojníka Antonína Novotného ml., který se zúčastnil jednodenního kurzu na obsluhu motorové pily
v Poličanech
bezúročnou půjčku ve výši 170 000,- Kč SDH Podbřezí na předfinancování projektu, který byl získán z PRV
prostřednictvím MAS Pohoda venkova se sídlem ve Valu na dobu max. 6 měsíců
finanční částku ve výši 10 000,- Kč na zaplacení povinného poplatku za zřízení nového odběrného místa v hostinci
Skalka v Podbřezí
příkazy č. 1/2013 a č. 2/2013 k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Podbřezí a ZŠ a Montessori MŠ
Podbřezí za rok 2013 ke dni roční účetní uzávěrky, tj. ke dni 31. 12. 2013
pronájem pozemků jednotlivým nájemcům za cenu 2 000,- Kč/ha
nájemní smlouvu na hostinec Skalka v Podbřezí od 2. 1. 2014 na Leoše Janského, Podbřezí
nájemní smlouvu na byt v hostinci Skalka v Podbřezí od 20. 1. 2014 na Janu Malou

Zastupitelstvo Obce Podbřezí bere na vědomí
- informace starosty




O čem jsou Vánoce ...?

Dnešní uspěchaná doba se týká i nejhezčích svátků v roce, Vánoc.
Přiznejme si, že se neumíme zastavit ani si odpočinout v době, kdybychom
se měli radovat v kruhu nejbližších. V řadě rodin bývá nejchaotičtější právě
Štědrý den. Zdobení stromečku na poslední chvíli, přemýšlení, co jsme
zapomněli koupit, aby byl štědrovečerní stůl co nejbohatší. Mnohde
i nakupování dárků probíhá v nejkrásnějším dni v roce. Příklad bychom si
měli vzít z našich předků. Ti si s vánočním shonem starosti nepřipouštěli.
Dárky byly připraveny dlouho dopředu, protože drtivou většinu z nich tvořila
samovýroba. Ani štědrovečerní menu mnoho starostí tehdy nenadělalo.
Narychlo upečená buchta a kuba. Štědrovečerní stůl se tedy pod
laskominami neprohýbal. Šlo jenom o to, aby si lidé odpočinuli a zapomněli
na všední starosti. A tak by tomu mělo být i dnes. Abychom nedopadli tak, že
se na Vánoce budou těšit pouze děti. Vánoce jsou hlavně o rodině. Svátky
rodiny. Čas, kdy si můžeme opětovně připomenout, jak nám na našich
blízkých záleží, jak jsme za ně vděční, že jsme rádi, že je můžeme mít. Na
to se dá tak snadno v celoročním koloběhu povinností a všedností
zapomenout. Vánoce přichází i proto, aby nás vytrhly z celoroční šedi a
připomněly nám: Nejsi tu sám. Máš tu někoho, koho můžeš mít rád.
Foto: archiv ZŠ a MMŠ
O koho se můžeš opřít - je tu tvá rodina, tví kolegové v práci, sousedé, přátelé, známí…
Děkuji všem zaměstnancům školy za celoroční obětavou práci, zřizovateli, všem rodičům a přátelům školy za
podporu a spolupráci a doufám, že se nám všem společně bude dařit i v roce 2014.
Krásné prožití svátků vánočních a v nadcházejícím roce hodně zdraví a spokojenosti.
Radomila Zelená, ředitelka školy ZŠ a MMŠ Podbřezí
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Projekt „Co se v mládí naučíš“ pokračuje
Od října letošního školního roku mají žáci základní školy opět možnost navštěvovat kroužky, které se konají
v rámci projektu „Co se v mládí naučíš“. Kroužek matematicko-logických her Makovičky vede Mgr. Jaroslav Novotný
a děti se při zajímavé činnosti zdokonalují v logickém přemýšlení a matematice. K dispozici mají také stolní hry a
polytechnické stavebnice. Některé hlavolamy si dokonce samy vyrábějí. Velké pozornosti se těšila například
důmyslně vyrobená kuličková dráha. Další kroužek nazvaný Šídla vede p. uč. Laštovicová a p. uč. Křepelová.
V závěru loňského školního roku se děti naučily techniku tkaní, letos si už vyzkoušely drátkování a šití. I zde máme
pozitivní zpětnou vazbu od rodičů, kterým se děti se svými výrobky chlubí. Třetí aktivitou zmíněného projektu je
Přírodovědný klub, který vedou odborníci partnerské organizace A Rocha. Děti se seznamují s přírodou a jejími
zákonitostmi. V říjnu se všichni žáci účastnili velmi poutavé přednášky Život a krásy motýlů, kde se o motýlech
dozvěděli mnoho zajímavostí. Informace si žáci navíc mohou
oživit, protože jsou zveřejněny na webových stránkách
projektu (http://www.zs.podbrezi.cz/Projekt/Co se v mládí
naučíš/Přírodovědný klub). Na webových stránkách najdete
nejen bližší informace k jednotlivým aktivitám projektu, ale i
fotodokumentaci. Poděkování za podporu patří také druhému
partnerovi projektu, kterým je Obec Podbřezí. Bez této
podpory by aktivity mohly být jen těžko uskutečňovány.
Projekt „Co se v mládí naučíš“ je financován z Evropského
sociálního fondu Evropské unie a státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Foto: archiv ZŠ a MMŠ
Mgr. Anna Hrčková, manažerka projektu

Z činnosti SDH Podbřezí-Skalka


V listopadu jsme společně s OÚ a hostincem Skalka pořádali
tradiční Kateřinské posvícení. Třídenní maraton byl zakončen
pondělní zlatou hodinkou. Touto cestou chci poděkovat všem
pořadatelům a brigádníkům za přípravu posvícení. Dále děkuji
firmě Proteco nářadí s.r.o., OÚ a hostinci Skalka za dobrou
spolupráci. Na sklonku listopadu byla uklizena zbrojnice, opravena
stříkačka PS 12 Vráťou Cvejnem a Toníkem Novotným. Zúčastnili
jsme se porady starostů a okrskové schůze. Ke své poslední schůzi
v roce 2013 se sešel výbor sboru. Na programu byla dotace na
nákup Párty stanu a přívěsu za vozidlo, dále výbor navrhl plán
práce na rok 2014.

Foto: archiv obce

Připravujeme Dne 4. 1. 2014 od 18 hodin zhodnotíme loňský rok na výroční valné hromadě v hostinci Skalka.
Přesné informace budou na pozvánce, kterou každý člen obdrží. V měsíci únoru a to 15. se sejdeme na tradičním
hasičském plese. O týden později budeme hostiteli výroční valné hromady okrsku č. 2 Dobruška.
Závěrem chci všem činným členům poděkovat za práci a Vám všem popřát hodně úspěchů a pevné zdraví
v roce 2014.
Za SDH Podbřezí-Skalka Pavel Mervart, starosta sboru
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Z činnosti Sdružení žen Podbřezí, o. s.

Konec letošního roku nám již ťuká na dveře, pojďme si tedy připomenout události našeho sdružení za poslední
čtvrtletí.
Dne 11. října jsme už po čtvrté uspořádali pro naše malé i velké odvážlivce stezku odvahy. Začátek trasy u
„Pindruše“ muchomůrky byl u pomníku padlých na návsi. Sešlo se zde 71 dětí, což nás velice těší a hřeje u srdce.
Cestou, nazdobenou dýněmi, světélky, pavučinkami a tajemnou hudbou, děti potkaly duchy, skřítky, kata, divoženky,
hejkaly i bílou paní. Musely prolézt strašidelným tunelem a zdolat zámecké schody, aby se dostaly do cíle stezky,
kde nalezly poklad. Moc děkujeme majitelům zámku za povolený vstup do parku, panu Mňukovi a všem
dobrovolníkům za jejich čas a nápady.
V živé paměti ještě máme předvánoční setkání na návsi, které se uskutečnilo v neděli 15. prosince. Jako každý
rok jsme se zde sešli, abychom za přítomnosti rozzářených dětských očí rozsvítili vánoční borovičku. Po projevu
pana starosty jsme si zazpívali koledy tentokráte s dechovou hudbou VALANKA. Nechyběly prskavky, tradiční
„svařáček nebo čajíček“ či cukroví z našich domácností, po kterém se takzvaně zaprášilo. Do akce se zapojila také
Montessori mateřská škola Podbřezí, kde za účasti rodičů byly vyrobeny zvonečky pro přítomné občany. Děkujeme
Obecnímu úřadu Podbřezí a všem, kteří akci podpořili svojí přípravou a přítomností.
Sdružení žen je také zapojeno do projektu „Ambasadorky“, kdy nás s různými zajímavými tématy nebo firmami
seznamuje paní Eva Kovaříková z Dobrušky.
A co náš čeká v nejbližším období příštího roku?
Naše sdružení pořádá dne 12. ledna 2014 zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích na divadelní hru:
Blbec k večeři. Představení začíná v 19:00 hod. a cena vstupenky činí 290,-. Kdo máte zájem, hlaste se prosím,
u Jany Volfové. Přednost budou mít členky našeho sdružení, ale věříme, že místo bude pro každého.
Další připravovanou akcí je Babský bál, který proběhne v sobotu 1. února 2014. K tanci a poslechu bude hrát
hudební skupina POHODA z Jaroměře.
Za Sdružení žen Podbřezí, o. s. přeji krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví do nového roku!
Marcela Volfová, předsedkyně Sdružení žen Podbřezí, o.s.

Sdružení žen Podbřezí, o.s.
rok 2013

Večerní tvořivé posezení




Jednou za měsíc se ve středu v knihovně otevřely dveře pro zájemce o "tvoření". Kdo přišel, odnesl si nádobu či
košík naaranžovaný podzimními přírodninami, vyrobil si velice pěkný košík nebo podnos z pedigu a z
recyklovatelného materiálu vytvořil zimní výzdobu v podobě "ledových květů". Fotky výrobků je možné zhlédnout ve
fotogalerii na www.podbrezi.cz.
V zimě nastává plesová sezóna, proto si budeme vyrábět šperky různými technikami (použijeme drát, korálky,
možná i Fimo). Už se na vás těším. Začínáme už v polovině ledna.
Moc děkuji naší báječné knihovnici Ester Horákové. Věnuje nám svůj čas i prostory knihovny a zpříjemňuje nám
večery nejen úsměvem, ale také dobrým pitím. Děkuji všem, kdo si večer udělá čas a přijde.
Přeji vám klidné předvánoční období, pohodové svátky a tvořivého ducha i do roku 2014.
Jana Křepelová
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PODĚKOVÁNÍ

Za všechny tvořivé ženy bych chtěla poděkovat Janě Křepelové, která si dělá čas a ve velmi milé atmosféře se
nám věnuje a učí nás různé techniky, z kterých vznikají naše pěkné výrobky.
Lenka Mervartová a ostatní tvořivé ženy


Z činnosti KST Skalka
Začátkem října jsme byli na pravidelném podzimním pobytu v termálech Dunajská Streda na Slovensku.
23. října 2013 jsme se vydali auty do Červeného Kostelce a od Devíti křížů jsme šli kolem lomu Krákorka, přes
Podhradí do Havlovic. Zde jsme si prohlídli sportovní areál, mlýn, vodní elektrárnu a vyposlechli si zajímavé povídání
o historii v okolí řeky Úpy. Zpět k autům jsme se vydali kolem zříceniny středověkého hradu Vízmburk. Trasa měřila
přibližně 8 km. V listopadu jsme si udělali procházku přírodní rezervací k pramenu Divoké Orlice v Polsku a okolí
sportovního areálu Zieleniec. Posezení na zakončení nedělní procházky se solnickými turisty na našem posvícení.
Také letos na ukončení roku bude tradiční předsilvestrovský špacír 30. 12. 2013 po okolí Skalky. Trasa dle počasí.
Sraz jako vždy u hostince Skalka na návsi v 9.30 hod.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a dobrý krok do roku 2014.
Za Skalecké turisty Věra Stodůlková


SK Skalka

Hokejisté SK Skalka letos opět hrají ligu neregistrovaných v Třebechovicích pod Orebem. Z prozatím sedmi
odehraných zápasů jsme 4x vyhráli a 3x odešli poraženi. Z toho jedna prohra je kontumační, když nám nedorazil
brankář z důvodu náhlé nemoci.
SK SKALKA - OREL
3:0
SK SKALKA - ROKYTNO
0:5 kontumačně
SK SKALKA - BLACK
4:8
SK SKALKA - ČADEK
4:0
SK SKALKA - LÍPA
0:1
SK SKALKA - OREL
6:1
SK SKALKA - ROKYTNO
5:3
V pátek 22. 11. jsme uspořádali brigádu na hřišti. Přivezli jsme a postavili mantinely, zazimoval se tenisový kurt
a uklidilo spadané listí. Teď si jen přejme, aby byla příznivá zima a děti si mohly užít ledových radovánek.
Za sportovce přeji všem spoluobčanům krásné Vánoce a pohodu v novém roce.
Za SK Skalka Milda Novotný

Připravované akce
30. 12. 2013 – turnaj v pingpongu
1x do měsíce – tvořivá dílnička v knihovně
30. 1. 2014 – zápis do první třídy
1. 2. 2014 – Babský bál
15. 2. 2014 – Hasičský ples
Únor – březen 2014 – dětský karneval
Březen - duben 2014 – burza dětského oblečení a potřeb
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Významná výročí
leden
únor

březen

89 let
65 let
84 let
80 let
75 let
75 let
80 let
91 let
65 let
60 let

Cvejnová Bohuslava, Podbřezí
Hušek Zdeněk, Podbřezí
Kavka Josef, Lhota Netřeba
Ryšavý Václav, Lhota Netřeba
Voglová Anna, Lhota Netřeba
Hanušová Anežka, Lhota Netřeba
Nesvačil Mojmír, Podbřezí
Nováková Anežka, Lhota Netřeba
Novotná Eva, Podbřezí
Bartoš Josef, Lhota Netřeba

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.

Zlatá svatba


Dne 27. 7. 2013 oslavili Zlatou svatbu
manželé Mervartovi z Podbřezí.
Dne 16. 11. 2013 oslavili Zlatou svatbu
manželé Doležalovi ze Lhoty Netřeby.

Do dalších společných let přejeme
hodně pevné zdraví a vzájemné porozumění.

Svatební kytice
Vždycky když se v jeden den objeví v obývacím pokoji broušená váza, vím, kdo ji vyndal ze
sekretáře. A brzy na to voní pokojem obrovská kytice. Maminka potají otevírá desky zaprášeného
alba a dlouho se tiše dívá na jednu fotografii…. Kolik myšlenek jí prolétne hlavou, když se dívá na
černovlasou dívenku v závoji a její krásnou kytici. Vždyť čas tolik utíká a do černých vlasů se
zaplétají stříbrné nitky, něžných starostlivých rýh přibývá spolu s časem. Ale pohled zůstává stejný,
protože přichází taťka a v jeho rukou je opět vyznání, které v tichém objetí zacinká zase jejich dávný
slib a kytice ve váze je přesně taková jako na fotografii – a opět je živá a skutečná i když oběma
stříbro ve vlasech přibývá.
(autor neznámý)




narodili se:

Johana Kaplanová, Lhota Netřeba
Karel Jureček, Podbřezí
Hana Votroubková, Podbřezí

Šťastným rodičům srdečně blahopřejeme.
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26.10.2013
5.12.2013
6.12.2013

OÚ Podbřezí pořádá pro všechny generace
již XVII. ročník

TURNAJE VE STOLNÍM
TENISU
- v pondělí 30. 12. 2013 od 12:30
- v hostinci „Skalka“
Přihlásit se do soutěže je možno nejdéle do
13:00.
Pro zúčastněné jsou připraveny věcné ceny
a pozornosti.

Pingpongovou pálku a dobrou náladu
s sebou !
Stránka 8


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 obecni.urad@podbrezi.cz
E-mailová adresa starosty obce je starosta@podbrezi.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://www.podbrezi.cz
Úřední hodiny na obecním úřadu: pondělí 13-18 hod., středa 13-17 hod., úterý, čtvrtek 7.30-12 hod.
Foto přední strana: archiv MMŠ
Foto zadní strana: Ester Horáková




Krásné Vánoce přeje Obecní úřad v Podbřezí.
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ZUBNÍ POHOTOVOST - ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny : sobota , neděle , svátek 08,00 - 12,00 hod
datum
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
28.12.
29.12.
01.01.
04.01.
05.01.
11.01.
12.01.
18.01.
19.01.
25.01.
26.01.
01.02.
02.02.
08.02.
09.02.
15.02.
16.02.
22.02.
23.02.
01.03.
02.03.
08.03.
09.03.
15.03.
16.03.
22.03.
23.03.
29.03.
30.03.
05.04.
06.04.
12.04.
13.04.

jméno lékaře
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Dvořáková Soňa
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Bergmanová Dita
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MDDr. Holcová Lucie
MUDr. Hrbáčová Eva
MDDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar

adresa ordinace
K.Michla 942 , Dobruška
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
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 nad O.
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad O.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad O.
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad O.
dr.Lützova 244 , Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
J. Pitry 448 , Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464 , Dobruška
Komenského 828 , Týniště nad Orlicí
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad O.
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169 , Vamberk

Lékařská pohotovostní služba
Obl.nemocnice Rychnov n. Kn. a.s.
Jiráskova 506
Ordinační hodiny:
SO,NE,svátek: 8.00-20.00 hod.
Dětské oddělení:
Všední den: od 16.00 hod.
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.
Ordinační hodiny pro děti:
Všední den: 16.00 - 22.00 hod.
SO,NE,svátek: 8.00 - 22.00 hod
Stránka
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telefon
494 623 775
494 534 841
494 515 695
494 667 628
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 697
494 381 263
494 371 782
494 667 553
494 622 550
775 224 093
494 595 292
736 419 151
494 371 781
494 667 154
494 622 114
494 371 031
494 542 102
494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152
494 622 040
603 252 766
494 383 417
494 515 694
494 515 693
494 531 955
494 539 225
494 323 958
494 371 783
494 532 330
494 622 114
494 596 174
602 514 715

