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Vážení spoluobčané,  
     opět jsou před námi Velikonoční svátky, svátky jara, svátky nového života. Často se setkáváme 
s otázkou, proč jsou vlastně ty Velikonoce. Pro některé lidi jsou to běžné jarní svátky, pro některé to je 
památka na událost, která se stala před 2 000 lety, kdy smrt prohrála se vzkříšením a zase jiní vidí tu 
kouzelnou velikonoční pomlázku. Je dobré, že všichni najdou svoji spokojenost, která je umocněna pří
rodou, jenž se začíná probouzet. Letošní zima nás dosti potrápila, ale sluníčko má již hodně síly na to, 
aby ji zahnalo daleko od nás. Hřejivé paprsky jarního sluníčka jsou darem pro duši i tělo.  
    Letošní rok je rokem, kdy budeme v květnu společně slavit 125 let od vzniku SDH Podbřezí. Spolu 
s rodáky zavzpomínáme na uplynulých pět let a jistě se setkáme se svými kamarády. Prosím, pozvěte 
své příbuzné a známé na květnové oslavy, které také prezentují naši společnou práci. 
    Letos budou také dvoje volby. Ty první do parlamentu v době, kdy se ekonomika těžko probouzí ke 
svému růstu. Navíc jsme zmítáni neustálými politickými šarvátkami, sliby a všichni si určitě přejeme klid 
na svou práci, na svůj odpočinek a šťastnou budoucnost svých dětí a vnoučat. Zatím však musíme jen a 
jen doufat, že se ujme vlády solidní garnitura, která bude nejen slibovat, ale také konat v prospěch nás 
všech. 
    Na podzim se však ve volbách bude rozhodovat o lidech ve vedení obce. Uteklo to jako voda a pořád 
nejsme u konce. Čeká nás výstavba víceúčelového hřiště, stavební úpravy školy a další drobné akce, 
které však dokreslují kolorit obce. I ta spolupráce s polskými přáteli se snad dobře rozjede. Proto si 
přejme pevné zdraví, vzájemnou úctu, trpělivost a pokračující vynikající vesnickou pospolitost. Tu má
me, nikdo nám ji nevezme, pokud se ji samy nevzdáme.  
     Hezké počasí, pěknou pomlázku a jarní vykročení správnou nohou přeje starosta.    
 

                                                            
 

Program bohoslužeb o Velikonocích ve farnostech Dobruška, Opočno, Bílý Újezd a Dobré: 
 Zelený čtvrtek

1.4.2010 
Velký pátek 

2.4.2010 
Bílá sobota 

3.4.2010 
Velikon. neděle 

4.4.2010 
Velikon.pondělí 

5.4.2010 

Dobruška 18.00 18.00 20.00 8.30, 18.00 8.30, 18.00 
Opočno 18.00 18.00 19.00 9.00 9.00 
Bílý Újezd 18.00 18.00 20.00 8.00 8.00 
Dobré 16.00 16.00 18.00 9.45 9.45 

 

   
     Velikonoce či pascha (z lat. Pascha přechod) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je 
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižová
ní. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, 
který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici 
Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben (viz Výpočet da
ta Velikonoc). Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkří
šen. 
     Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla 
(kolem roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. století o datum slavení Velikonoc 
a Velikonoční homilii. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významo
vě provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo projití smrtí a 
vzkříšení křesťané chápají jako naplnění starozákonního obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při vý
chodu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí 
svátkem Seslání Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv. 
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských 
Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara. 
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Jak se slaví velikonoce  v Česku, USA a v Norsku 
 

     V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí 
po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spletena z osmi, dvanácti nebo až dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů 
dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí ko
ledy. Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, 
není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu o ženy. Nenavštívené dívky se mohou 
dokonce cítit uražené. „Vyšupaná“ žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. 
Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plod
nost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže a chlapce 
kbelíky studené vody. Zvyk se napříč Českem mírně mění. 
     V USA jsou Velikonoční svátky již prakticky nenáboženským svátkem, takže mnoho amerických rodin 
se účastní jen velikonočního veselí okolo zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich „lovu“ v 
neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a po
schovávána po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dě
lat, se vysvětluje jen zřídka. 
     V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí  řešení vražd. Všechny velké tele
vizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je Poirot, nebo Agatha Christie. Také noviny 
otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází 
mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami. 
 

Jarní pranostiky 
 

Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. 
Časné jaro mnoho vody, jarní deště mnoho škody. 
Málo trávy na louce, málo peněz v tobolce. 
Jarní déšť je pro rostliny, podzimní pro prameny. 
Je li vrána nablízku, je nejvyšší čas síti. 

    
 

Ze života obce 
 

Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 16. 2. 2010 
 

Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení                          
2. Informace starosty:  
 poděkování za dobré výsledky roku 2009 
 v březnu bude zahájena rekonstrukce sítě NN ve Lhotě Netřebě a bude i nové napojení několika svíti

del veřejného osvětlení v této lokalitě. 
 

Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo: 
 

1. Výzvu k podání nabídky na „Výstavbu víceúčelového hřiště“ třem firmám a to:  KERSON spol. s r.o.,  
    Dobré 80, STAVOS Dobruška s.r.o., Dobruška a STAVITELSTVÍ  DS  s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. 
2. Obsah Protokolu o jednání před soudem prvního stupně, které se konalo dne 4. 2. 2010 v Rychnově     
    nad Kn., spis. zn.: 4C 109/2007. Protokol byl uložen ve složce Závady na 3 bytových domech s 21  
    bytovými jednotkami v Podbřezí. 
3. Příspěvek ve výši cca 13 500,  Kč na tři vycházkové obleky pro členy JSDH Podbřezí.  
4. Zprávu předloženou starostou obce o kompetencích a odpovědnosti při provádění revizí včetně do   
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    datku k dvěma nájemním smlouvám. První s BD Podbřezí 21 a druhou s Radkem Paštou, firma So  
    lidKon CZ s.r.o. se sídlem Podbřezí, Lhota Netřeba 11.  
5. Členský příspěvek DSO Region Orlické hory pro rok 2010 ve výši 17 308,  Kč.  
 

Zastupitelstvo obce Podbřezí pověřilo: 
 

Starostu obce Antonína Novotného:  
 podepsáním dodatků k nájemním smlouvám s BD Podbřezí 21 a firmou SolidKon CZ s.r.o. 
 podpisem Protokolu o jednání před soudem prvního stupně. 

 

Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 11. 3. 2010 
 

Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí: 
 

1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení                          
2. Informace starosty:  
 informace o výstavbě víceúčelového hřiště 
 informace o stavebních úpravách základní školy  

3. Revitalizace Ještětického potoka 
    Informaci o připravovaném investičním záměru Povodí Labe, s.p.  revitalizace Ještětického potoka.  
 
Zastupitelstvo obce Podbřezí schválilo: 
 

1.  Společný postup při realizaci spolupráce mezi obcí Podbřezí a gminou Radkow v rámci Fondu mi     
      kroprojektů, jež jsou prostřednictvím euroregionu Glacensis spolufinancovány Evropskou unií   
      z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu přeshraniční    
      spolupráce Česká republika – Polsko  "Překračujeme hranice – Przekraczamy granice".  
2.  Program a předpokládané finanční náklady na plánované oslavy 125 let SDH Podbřezí a Srazu ro

dáků   21. a 22. 5. 2010 ve výši 200 000,  Kč. 
3.   Finanční částku ve výši 30 000,  Kč na dokončení oprav staré hasičské zbrojnice. 
4.   Vyslání Antonína Bohunka a Antonína Novotného ml. do kurzu pro velitele a strojníka do Bílých Poli

čan s předpokládanými výdaji ve výši 15 000,  Kč. 
5.   Částku ve výši 8 000,  Kč na vypracování vzorové smlouvy o dílo právníkem. 
6.   Předpokládanou částku 20 000,  Kč na revize elektrického zařízení v majetku obce Podbřezí.  
7.   Částku ve výši 5 000,  Kč na diagnostiku 9 stožárů osvětlení.        
8.   Zprávu o hospodaření DSO Region Orlické hory a Závěrečný účet za rok 2009. Celkové příjmy 
      v tis. 2 400,78 Kč, celkové výdaje v tis.  3191,28 Kč. 
9.   Návrh rozpočtu DSO Region Orlické hory na rok 2010 s celkovými příjmy a výdaji 368 680,  Kč.           
10. Rozpočtový výhled DSO Region Orlické hory na roky 2011 – 2013. Předpokládané příjmy a výdaje    
      v roce 2011  400 000,  Kč, v roce 2012  450 000,  Kč v roce 2013  450 000,  Kč. 
11. Delegaci starosty obce Antonína Novotného na Valnou hromadu akcionářů společnosti AQUA ser     
      vis, a.s., Rychnov nad Kněžnou, která se pravidelně koná v měsíci květnu. 
12. Půjčku ve výši 1 000 000,  Kč od firmy AG TYP Kostelec nad Orlicí na předfinancování výstavby    
      víceúčelového hřiště. 
13. Částku 2 500,  Kč na nákup knihy a 2 500,  Kč jako přímou finanční pomoc na vydání knihy Střípky 

z minulosti Podorlicka, jejímž autorem je žadatel Mgr. Jiří Mach, ředitel městského muzea v Do
brušce. 

  

Zastupitelstvo obce Podbřezí souhlasilo: 
 

1. S vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 4, vyhodnocením připomínek zpracovaných pořizo  
    vatelem Regio Hradec Králové a předloženým v předkládacím protokolu s tím, že vyhodnocení vlivů    
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    na životní prostředí, resp. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo v průběhu pořízení    
    požadováno. 
2. Aby příspěvková organizace Základní škola Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou, vedla v roce   
    2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí   
    některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví. 
 

Zastupitelstvo obce Podbřezí pověřilo: 
 

Starostu obce Antonína Novotného:  
Odsouhlasením zahájení územního řízení na Revitalizace Ještětického potoka. 
 

Zastupitelstvo obce Podbřezí uložilo: 
 

Starostovi obce Antonínu Novotnému:  
 Aby sepsal Smlouvu o půjčce mezi obcí Podbřezí a firmou AG TYP Kostelec nad Orlicí.    
 

Jak se dařilo 
 

     26. 12. 2009 uspořádalo několik nadšenců pod záštitou Obecního úřadu v Podbřezí již 13. ročník vá
nočního turnaje ve stolním tenisu amatérů na sále hostince Skalka. Protože letos zima zatím nepřála 
zimním sportům, přišly si zahrát i děti. Zasoupeřilo si jich s chutí celkem pět. Po nich následoval souboj 
12 mužů, který trval do pozdních odpoledních hodin. Vítězně ze všech soubojů nakonec vyšel Lukáš 
Pop, druhý se umístil Petr Cvejn a třetí místo obsadil Karel Paštika ml. Všichni byli odměněni malou ce
nou či pozorností a rozešli se s dobrým pocitem příjemně prožitého svátečního odpoledne. 
     9. 1. 2010 uspořádaly skalecké ženy „babský bál“ s hudbou „Strejci“ a letošním opravdu netradičním 
předtančením skupiny chlapců z Rychnova nad Kněžnou ve stylu brakedance. Díky úspěšným předcho
zím ročníkům byl i letošní bál hojně navštíven jak místními tak i přespolními účastníky. Díky všem, kteří 
se podíleli na jeho přípravě. 
     9. 1. 2010 prošli naší obcí Tři králové. Výtěžek z Tříkrálové sbírky bude použit na pomoc lidem 
v nouzi a lidem se zdravotním postižením. Všem, kteří byli štědří, děkujeme.  
     16. 1. 2010 proběhla výroční schůze SDH Podbřezí. Po pěti letech skončilo funkční období výboru 
sboru a byl zvolen výbor nový.  
 

Sněhulákování 

  
     V prvním únorovém týdnu tohoto roku zasypal sníh nejen Českou republiku, ale i naší vesnici. Pro
to byli všichni nadšenci pozváni místními ženami na náves na „Sněhulákování“. Byli postaveni krásní 
sněhuláci různých tvarů, velikostí a i jiné výtvory. Celou návsí se mezi sněhuláky plazil dlouhý had. Nej
více si užily maminky, babičky a samozřejmě děti. 
     7. 2. 2010 uspořádaly podbřezské ženy „dětský karneval na ledě“. Maminky ustrojily své ratolesti 
podle možností a hlavně podle počasí. Po ledě se proháněli vodník, čarodějnice, kovboj, klaun, víla, ale i 
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různá zvířátka. Děti si mohly zasoutěžit v rozmanitých úkolech a něco vyhrát. Poděkování patří všem, co 
se o dobrou zábavu postarali. 
     11. 2. 2010 prošel vesnicí „Masopustní průvod“ pod odborným vedením „paní doktorky“ Zelené (ředi
telka ZŠ). Průvod vyšel od školy a postupně obešel celou vesnici. Byla to akce, která u nás nemá tako
vou tradici jako jinde po okolí, proto byla kladně přijata a hlavně se líbila dětem.  
Masopust 
neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou 
začíná postní období před Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní 
úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Název karneval je synony
mem masopustu (z italského karnevale, vlastně „maso pryč“). Masopust a zvláště několik posledních dní 
tohoto období byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta 
najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na královském dvoře konaly 
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Masopust končil v noci před Popeleční stře
dou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční stře
du) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena 
kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupi
ce, pečené brambory.                   Text použit z webu naší základní školy http://www.zs.podbrezi.cz/ . 
Masopustní průvod 

      Koncem ledna počasí umožnilo sehrát hokejové utkání „svobodní proti ženatým“ na hřišti za ško
lou. Hokej se hrál ve svižném tempu. Ženatí po několika úspěšných akcích šli do kabiny s jednogólovým 
vedením 6:5. V druhé části utkání ale svobodní vyrovnali a nakonec zápas vyhráli poměrem 11:9. Důle
žité bylo, že se nikdo nezranil a všichni se dobře pobavili.    
     13. 2. 2010 sdružení žen pořádalo v hostinci svoji výroční schůzi, po které následovala příprava me
nu a její následná ochutnávka od šéfkuchaře Luboše Pohla. Byla to názorná ukázka, jak rychle, jedno
duše a chutně vařit a že je pořád co se učit.  
     21. 2. 2010 završil SDH Podbřezí plesovou sezónu „hasičským bál“ s hudbou Trop, předtančením 
mažoretek z Dobrušky a hodnotnou tombolou. Také všem, co se podíleli na přípravách, patří dík.  
     19. 3. 2010 děti ze základní školy vynášely „Moranu“. Dopoledne nejprve zdobily vajíčka a pomáhaly 
s výrobou Morany a odpoledne Moranu nesly obcí a potom jí pod dohledem paní ředitelky zapálily a ho
dily do splavu Zlatého potoka. Zima už je pryč, vítej jaro! 
     20. 3. 2010 proběhl 2. ročník „O skalecké štamprdle“. Do soutěžního klání bylo přihlášeno 22 vzorků 
slivovice. V porotě zasedlo 21 členů. Všechny vzorky byly „pitelné“ a podle hodnocení se většina vešla 
do skupiny uspokojivých až průměrných. Vítěz může být ale jen jeden, a tím se stal se svou slivovicí 
Milan Kovář. Druhá slivovice byla od Ing. Josefa Novotného a třetí od Oldy Hofmana. Gratulujeme. 
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Příprava a vynášení Morany 

  
       
Z činnosti turistů 
     Závěrem roku 2009 jsme absolvovali Předsilvestrovský špacír kolem Zlatého potoka na Lhotu, přes 
Paseky do Domašína. Po dobrém obědě jsme pokračovali na Chábory přes areál zdraví domů. Třiceti 
turistům náladu nepokazila ani dešťová přeháňka. 
     Rok 2010 jsme zahájili účastí 6 turistů „novoročním“ výstupem z Voděrad na nejvyšší bod vrchů  
Vyhnanice. Za zimní sněhové nadílky jsme dělali vyjížďky na běžkách po okolí nebo jsme podnikali od
polední vycházky na Lhotu, Masty, Bílý Újezd, jindy zase na Studánku, Chábory, Domašín. 
20. 3. 2010 jsme se zúčastnili v počtu 8 skaleckých turistů otvírání studánek v Jahodově  zastávka i 
ochutnávka vody z 10 studánek Jahodova, Javornice a poslední u Rychnova nad Kn. Měli jsme možnost 
podívat se na výstavbu letoviska Studánka. Trasa pravidelného špacíru 8.5.2010 bude včas oznámena.                                                                              

 Za turisty Věra Stodůlková 

Připravované akce 
23.  24. 4.  2010 – burza dětského jarního a letního oblečení v DD Dobruška 
30. dubna 2010 – pálení čarodějnic na hřišti v Podbřezí a ve Lhotě Netřebě. 
8. května 2010 – pravidelný špacír, více informací před konanou akcí 
21.  22. května 2010 – oslava 125 let SDH Podbřezí a sraz rodáků 
28.  29. května 2010 – volby do parlamentu ČR 
začátek června – dětský den 
18.  19. 6. 2010 – discotéka, rockotéka 
 

        VÝZVA  pro všechny občany Lhoty Netřeby 
 

SDH Lhota Netřeba zve všechny své spoluobčany na tmelení sousedských 
vztahů. „Tmelení“ bude probíhat každý první pátek v měsíci v kulturním zaří
zení ve Lhotě od 20 hodin. 
                                                                                               Srdečně zveme.   

  

Komunální odpad a nebezpečné odpady !!! 
 

     Upozorňujeme, že od úterý 6. 4. 2010 do neděle 11. 4. 2010 bude přistaven za obecním úřadem 
v Podbřezí velkoobjemový kontejner na popel a komunální odpad.   
 



 

8                                       Zpravodaj Obecního úřadu Podbřezí                                                                         

 

 6. 4. 2010  také B U D E  přistaven kontejner na  železný šrot !!! 
    Obecní úřad Podbřezí a fa Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že v sobotu 10. 4. 2010 
proběhne sběr a svoz nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu. Sbírat se budou 
následující druhy odpadů:  
oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla – plechovky od barev, rozpouštědla, detergenty – spo
třební chemie, monočlánky (galvanické články), odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, 
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, ledničky a televize a také pneumatiky. 

Svoz proběhne dle následujícího časového harmonogramu: POZOR NA KRATŠÍ DOBU PŘISTAVENÍ ! 
 

Podbřezí u budovy  OÚ                                    8.00 – 8.25 hod. 
Lhota u Netíků čp. 4 (u stávajících kontejnerů)        8.30 – 8.55 hod. 
 

     Žádáme občany, aby neskládali odpady předem k obecnímu úřadu, ale v době svozu přímo do při
staveného vozu. Případné dotazy směřujte na Obecní úřad v Podbřezí. 
  

Splatnost odpadů za 1. pololetí 2010 je 31. května 2010. 
Upozornění pro majitele pejsků!  Poplatek za ně je splatný nejpozději do 30. dubna 2010. 

     
Úřední hodiny na obecním úřadu:  pondělí    13  18 hod.,  středa 13  17 hod. 

úterý, čtvrtek     7.30  12 hod. 
 

Ti, kdo mají zájem zveřejnit své řádky, příspěvky či připomínky ve zpravodaji (jak jednotlivci, tak orga
nizace), je doručí buď elektronickou poštou nebo osobně na obecní úřad nejpozději do 15. dne měsíce 
března, června, září a prosince kalendářního roku. 
 

 Svozový plán pro obec: Podbřezí  
 Kalendářní rok: 2010  
 Svozovým dnem v obci je vždy: pondělí  
 MĚSÍC SVOÁ SVOZ 42x - ČERVENÁ  Á 

 leden  1-2-3-4 každé pondělí  

 únor  5-6-7-8 "  

 březen  9-10-11-12-13 "  

 duben  14-15-16-17 "  

 květen  18-19-20-22 "  

 červen  24-26 14. a 28. 6.  

 červenec  28-30 12. a 26. 7.  

 srpen  32-34 9. a 23. 8.  

 září  36-38 6. a 20. 9.  

 říjen  40-41-42-43 každé pondělí  

 listopad  44-45-46-47-48 "  

 prosinec  49-50-51-52 "  

      

          POZNÁMKA: Pondělí platí i pro osady Lhota - Netřeba a část podbřezských Chá-
bor 

   Osada Přímy - svoz každý sudý pátek po celý rok 
   Plastové obaly lichý týden, svozový den - středa 
   Papírové a lep. obaly na vyzvání, svozový den - středa 

 

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 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Významná výročí 
duben 60 let  VESKA Josef, Lhota Netřeba 2 
květen 60 let KŘEPELA Jaroslav, Lhota Netřeba 68 
 60 let KŘEPELOVÁ Alena, Podbřezí 22 
 65 let PAŘÍZEK Vladimír, Lhota Netřeba 94 
červen 60 let  CVEJN Bohuslav, Podbřezí 41 
 60 let  MALÝ Zdeněk, Podbřezí 11 
 86 let  EHL Josef, Podbřezí 44 
 87 let  ČUDOVÁ Jana, Chábory 22 

         Všem oslavencům přejeme pevné zdraví. 
 

Za první čtvrtletí roku 2010: 
se přihlásili: SCHILLOVÁ Miluše, Chábory 1  
se odhlásili: HANUŠOVÁ Vendula, Podbřezí 84  
se narodili: PAVLÍČKOVÁ Tereza, Lhota Netřeba 81 3. 3. 2010 
sňatek uzavřeli: CVEJNOVÁ Veronika, Podbřezí 35 13. 2. 2010 
 VOTROUBEK Miloš, Podbřezí 50  

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance. 
 

zemřeli: ŽAHOURKOVÁ Milada, Chrudim      26. 1. 2010 
                                             Čest její památce  

   
 

OSLAVA 125 let od založení SDH Podbřezí a sraz rodáků 
 

Návrh na tento program: 
 

Pátek 21. 5. 2010          Děkovná mše svatá od 18 hodin v zámecké kapli 
   Na cestě do i z kaple – hudba Valánečka  
                                       Mažoretky   
                    podle počasí jejich vystoupení na návsi před schůzí 

Slavnostní schůze SDH od 20 hodin v hostinci Skalka 
 

Sobota 22. 5. 2010 
- 10.00 hod. slavnostní zahájení dle počasí buď na podiu na návsi nebo v hostinci Skalka 
- 10.30 hod. vystoupení žáků Základní školy Podbřezí 
- 13.00 hod. program s ukázkami hasičské techniky jak staré tak nové, zásah se stříkačkou 
                         odpolední program  
- 15.00 hod. vystoupení folkové skupiny Fukanec z Nového Města n. M. 
- 17.00 hod. vystoupení kapely Umělecké školy v Dobrušce ve stylu popu 
- od 8.00 – 18.00 hod. výstavy v hasičské zbrojnici a v základní škole (zš  ženy, sportovci, turis    

                 té, obec, myslivci) 
- 20.00 hod. taneční zábava, hudba Dynamic s předtančením  
- 23.00 hod. ohňostroj  

                               koňské spřežení s kočárem na projížďku po obci 
 

Při této příležitosti budou vydány noviny v pořadí již č. 3 s činností za posledních pět let, pro všechny 
spolky budou vyrobena trička s obecním znakem na levé přední straně a pro jednotlivé spolky na zadní 
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straně s nápisem, papírové tašky s obecním znakem a drobné upomínkové předměty. Občerstvení bu
de tradičně zajištěno – čaj a káva s koláčky ve škole, specialitky na ohni u hasičské zbrojnice připravo
vané členy SDH Lhota a další možnost stravování v hostinci nebo v motelu.  
     Již v předmluvě tohoto zpravodaje vás starosta obce požádal o pomoc při zvaní na oslavy. Máte 
před sebou program dvoudenní akce, která bude prezentovat výsledky činnosti spolků, sdružení, zá
kladní školy a v neposlední řadě i obce. Myslíme si, že je co ukázat a proto se na vás občany obracíme 
s prosbou o předávání informace o termínu konání této akce mezi svými známými, spolužáky ze školy a 
rodinnými příslušníky. Pozvánky budou vydány o něco později a budou doručeny do každé rodiny. Kdo 
bude mít o další zájem, je možné si je pak následně vyzvednout na Obecním úřadě v Podbřezí. 
V květnu bývá zajímavých akcí hodně, každý z nás si alespoň trochu svůj volný čas plánuje a tak je dů
ležité o této připravované akci dát vědět včas a zapsat si termín do kalendáře. Bude co vidět, protože 
naše spolky jsou velice aktivní, škola a obec také nezahálí. Těšíme se na účast občanů, rodáků, přátel, 
sympatizantů a rodinných příslušníků, kteří v naší obci již nebydlí.   

                                                                                                 Pořadatelé a přípravný výbor 
 

Ze soboty 27.  na neděli 28. března 2010 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek 
o jednu hodinu dopředu na letní čas !!! 

                    
Perličky z obce 
 

V roce 2008 a 2009 se v naší obci narodilo nejvíce dětí za posledních 20 let. V roce 2008 to bylo 9 dětí, 

z toho 4 chlapci a 5 děvčat. Loni 11 dětí, z toho jen 3 chlapci. V předešlých letech se rodilo víc chlapců. 

Svátek Josefa u nás oslavilo k dnešnímu datu 34 Josefů, 22 Václavů a 13 Zdeňků. 

Nejvíce ženských jmen má Ludmila nebo Lidmila – 16, 15x Jana a 13x Marie. 

Nejvíce zastoupené příjmení Novotný je u nás v počtu 31. 

Nejstarší občan je narozen v roce 1917. 

Nejsilněji zastoupený ročník – 17 osob je narozeno v roce 1979 

Největší pohyb obyvatel za posledních 20 let byl v roce 2003 po kolaudaci nových bytových domů. 

Nejvíce sňatků bylo uzavřeno v roce 1993 – 9 sňatků, ale ani v poslední době si nevedeme špatně. 

V roce 2007 – 8 sňatků, v roce 2009 – 7 sňatků. 

Každý rok průměrně 35 občanů oslaví půlkulaté nebo kulaté výročí nad 60. rok věku. 

Jarní básničky pro naše dětičky 
 

 
Káčátka 

Káčátka se batolí, to jdou asi do školy. 
Káč, káč, káč. Do školy jdou nejináč. 

Slunce 
Slunce volá na sněženku, podívej se jak je venku! 
Slunce volá do oken, haló děti, pojďte ven! 
 

Na zeleném trávníčku, zazpívají písničku. 
Káč, káč, káč. Do školy jdou nejináč. 

Ťuk, ťuk 
Ťuk, ťuk, co to je? Ťuk, ťuk, kdo to je? 

To kuřátko ve vajíčku, hledá místo pro hlavičku, 
už chce ven. 
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Rozpis služeb 

stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov n. Kn.  
 2. čtvrtletí 2010 

ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00  12.00 hod. 
 

27.03. MUDr. Beránek Jan  Komenského 828 , Týniště nad Orlicí 494 371 088 
28.03. MUDr. Beránková Lucie poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí 494 371 783 
03.04. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417 
04.04. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694 
05.04. MUDr. Dušková Helena Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102 
10.04. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955 
11.04. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225 
17.04. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958 
18.04. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330 
24.04. MUDr. Ježková Marie Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 511 
25.04. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448 , Opočno  494 667 123 
01.05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145   494 596 174 
02.05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169 , Vamberk  602 514 715 
08.05. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334 , Vamberk 494 501 711 
09.05. MUDr. Laubová Jana          poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 783 
15.05. MUDr. Loukota Jan  Komenského 127 , Opočno  494 621 665 
16.05. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696 

22.05. MUDr. Nentvichová Eva K.Michla 942 , Dobruška  494 623 775 
23.05. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou 494 534 841 
29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava Potštejn 317   494 546 544 
30.05. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448 , Opočno  494 667 628 
05.06. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209 , Častolovice  494 322 706 
06.06. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481 , Kostelec nad Orlicí 494 321 740 
12.06. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17  494 598 205 
13.06. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695 
19.06. MUDr. Stejskalová Věra zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263 
20.06. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 371 031 
26.06. MUDr. Světlík Filip              Tyršova 515 , Opočno  494 667 553 
27.06. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550 
03.07. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693 
04.07. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor. 494 595 292 
05.07. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151 
06.07. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad Orlicí 494 542 102 

 
Lékařská pohotovostní služba 

 

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

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

 

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

 

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

 


