Vážení spoluobčané,
protože je tento zpravodaj mimořádně obsáhlý, volím jen tento kratičký úvod s přáním příjemného prožití svátků jara, dětem bohatou pomlázku. Děkuji vám všem za přízeň, kterou
projevujete obecnímu úřadu.
Starosta.
Manželé Paštovi, Lhota čp.3 děkují touto cestou všem, kteří poskytli finanční dar na léčení syna
Tomáše.
Ze schůze obecního zastupitelstva, která se konala 9. 2. 2000
Město Dobruška zaslalo naší obci smlouvu na úhradu neinvestičních nákladů, které připadají na jednoho žáka navštěvujího základní školu v Dobrušce. Z naší obce dojíždí do dobrušské základní školy 15 žáků. Na jednoho žáka je účtována částka ve výši 3 500,- Kč, celkem
tedy 52 500,- Kč. K tomuto bodu se rozvinula debata a nakonec bylo dohodnuto prozatím
nehlasovat a požádat senátora F. Bartoše o bližší vysvětlení. Protože finanční částka vyplývající z této smlouvy je splatná k 30. 6. 2000, bylo rozhodnutí přesunuto na některou z dalších
schůzí OZ.
Předseda stavební komise pan Dobrovolný přednesl vypracovanou žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova, která zahrnuje obnovu zničeného sportoviště po povodni v létě
1998. Celková částka na obnovu je plánována ve výši 500 tis. Kč, z toho dotace je 250 tis.
Kč. Žádost byla schválena bez úprav.
Obec Podbřezí připravuje výstavbu 12-16 řadových domků a to za bytovkou v Podbřezí.
Byla podána žádost o dotaci na výstavbu a infrastrukturu, která činí 400 tis. Kč na jednu bytovku.
Na základě společné dohody podali spoluvlastníci cesty č. parc. 855 v k.ú. Podbřezí (Studánka) o celkové výměře 320 m2 žádost o její prodej Obci Podbřezí za symbolickou cenu 1,Kč. Vzhledem k některým nejasnostem bylo jednání o koupi odloženo na některou z příštích
schůzí.
Obecní úřad obdržel od Policie ČR, obvodní odd. Dobruška písemnou zprávu o stavu bezpečnosti a kriminality ve služebním obvodě Dobruška za období od 1. 7. do 31. 12. 1999.
Starosta tuto zprávu shrnul v krátkém vystoupení a poté ji nechal kolovat mezi účastníky
schůze. Připomněl, že zprávu si je možno přečíst i na obecním úřadu.
V diskuzi vystoupila paní Preclíková, pracovnice IPB, podala informaci o poskytování
služeb poštovní spořitelny (Pošta Podbřezí), ing. Felcmanová – výhody stavebního spoření
komerční banky, předseda stavební komise pan Dobrovolný upozornil na dodržování stavebního zákona.
23. 2. 2000 se sešlo obecní zastupitelstvo s ředitelkou ZŠ Mgr. D. Fidranskou, aby rozhodlo o dalším působení základní školy v naší obci. Protože se podařilo zajistit do tohoto data 19
dětí + 2 v jednání, bylo po zvážení všech okolností jednomyslně rozhodnuto zachovat provoz
školy v současné podobě, i když si je zastupitelstvo vědomo, že vícenáklady na provoz budou
činit cca 120 tis. Kč.
Ze schůze obecního zastupitelstva, která se konala 22. 3. 2000.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.-31.12. 1999, kterou zpracoval
kontrolní orgán okresního úřadu, přednesla p.Cvejnová. Ve zprávě nebylo připomínek k hospodaření a vedení účetnictví Obce Podbřezí. Na základě předložených kontrolovaných dokladů a zjištěných skutečností vydala komise k hospodaření obce za rok 1999 závěr: „bez výhrad“. Ke zprávě o přezkoumání hospodaření nebylo z řad zastupitelů ani občanů připomínek.
Starosta obce přednesl souhrnný výčet hospodaření Obce Podbřezí za rok 1999
s celkovými příjmy cca 8 172 tis. Kč a výdaji 13 576 tis. Kč. Zdůraznil, že jde o mimořádné
hospodaření obce neboť rok 1999 byl rokem obnovy obce po povodni v létě 1998.
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Hospodaření obce Podbřezí za rok 1999
Příjmy
Zemědělský půdní fond
Les
Silnice-cesty
-příspěvek na dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
Kanalizace
Základní škola
Vnitřní obchod, služby, pohostinství
Kultura, sociální komise
Památky
Tělovýchova
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby a místní rozvoj
Komunální odpady
Ochrana přírody, péče o zeleň (náves)
Požární ochrana
Místní správa
Věcné břemeno-plynovod, ing. sítě
CO-siréna
Příjmy a výdaje z fin. operací
Daně celkem (FO, PO)
Daň z nemovitosti
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Poplatek z ubytovacích kapacit
Příjmy z prodeje akcií
Přijatý dar na povodňový domek
Přijaté neinv. dary na povodně
Příjmy z fin. vypořádání-min. léta
Odvod za odnětí zem. půdy
Poplatek za užívání veř. prostranství
Splátky a půjčky z FRB
Dotace na školství a správu, soc.dávky
Dotace – program obnovy
Neinvestiční dotace od regionu, soc. pomoc
Dotace ze st.fondu-vodovod
Dotace investiční-buňky
Celkem

8 404,00
85 161,70

15 588,00
700,00
6 760,00
181 400,00
2 220,00
200,00
33 210,00
40 490,00
40 028,00
20 917,00
39 121,30
89 200,00
200 742,93
1 380 046,00
176 818,00
3 010,00
6 107,00
180,00
939 000,00
150 000,00
585 660,00
111 000,00
957,00
1 460,00
30 800,00
49 550,00
500 000,00
2 792 236,00
81 250,00
600 000,00
8 172 216,93

Výdaje
63 499,20
5 257 975,10
32 550,00
183 985,00
362 750,00
1 362 245,60
40 533,30
65 932,20
151 274,80
5 880,60
1 208 586,30
1 052 265,90
44 377,80
53 171,30
844 602,20
69 968,71
548 854,30
9 500,00
4 379,10
19 018,20

150 000,00

800 234,70

1 245 029,60

13 576 613,91

Zástupce starosty pan Tomáš přednesl rozpočet obce na rok 2000 a v jednotlivých položkách vysvětlil příjmové a výdajové částky. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 1 822 350,- Kč. Rozpočet byl vysvětlen tak podrobně, že nebylo z řad
přítomných připomínek a proto bylo přikročeno k hlasování. Rozsah rozpočtu byl schválen
v podobě návrhu, který byl vytištěn v posledním zpravodaji.
Plavecká škola v Dobrušce zařadila žáky naší školy do kursu plavecké výuky probíhajícího
od 31. 3. 2000. Obecní úřad byl požádán ředitelkou zdejší školy, aby přispěl na dopravu dětí
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částkou 200,- Kč na jedno dítě, což činí celkem 4 200,- Kč. Finanční příspěvek byl zastupitelstvem schválen.
Na základě žádosti, kterou podal pan Moravec, Lhota Netřeba 85, na koupi pozemku p.č.
1184 v k.ú. Lhota o výměře 1133 m2, bylo vyvěšeno oznámení č.1/2000. Jelikož se do termínu schůze OZ nikdo jiný nepřihlásil a zastupitelé neměli námitek, byl hlasováním odsouhlasen prodej tohoto pozemku panu Moravcovi.
Odsouhlaseno bylo též zakoupení varné konvice a radiomagnetofonu pro Základní školu
v Podbřezí v částce cca 3 500,- Kč. Starosta zdůvodnil potřebu nákupu výše uvedených
předmětů.
Dne 13. 3. 2000 podala slečna Eva Dostálová, Podbřezí 31, žádost o půjčku na opravu rodinného domku ve výši 50 000,- Kč. Půjčka by byla poskytnuta z FRB, na kterém jsou finanční prostředky. Zastupitelé souhlasili s poskytnutím půjčky.
Dne 22. 3. 2000 podala paní Paštová Irena, bytem Lhota 3, nájemnice Koloniálu ve Lhotě
žádost o poskytnutí půjčky na zakoupení registrační pokladny a digitální váhy. Žádá o částku
ve výši cca 38 000,- Kč a ve své žádosti uvádí i formu splátek a to 1000,- Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že se jedná o podnikatelku, která poskytuje důležité služby občanům Lhoty ve
velmi dobré kvalitě, byla zastupitelstvem tato půjčka schválena se symbolickým úrokem 1 % .
Vzhledem k navýšení hotovostních finančních operací na našem obecním úřadu bylo odsouhlaseno zvýšení denního limitu pokladní hotovosti z 10 000,- Kč na 15 000,- Kč.
Obecní úřad připravil vyhlášku č. 1/2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/1998
z 1. 7. 1998 o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na
území Obce Podbřezí a nakládaní se stavebním odpadem. Tato vyhláška byla řádně vyvěšena,
na schůzi její obsah vysvětlen a protože se jedná o návaznou vyhlášku na zákonné opatření
vlády, byla jednomyslně schválena.

Vyhláška Obce Podbřezí č. 1/2000
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/1998 z 1.7.1998 o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území Obce Podbřezí a nakládání se stavebním
odpadem.
Obecní zastupitelstvo Obce Podbřezí se usneslo dne 22. 3. 2000 doplnit podle § 9 odst. 1)
zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 a zákona č. 37/2000 a
v souladu s § 16 odst. 1) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku obce o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálního odpadu vznikajícího na území Obce Podbřezí a nakládání se stavebním odpadem.
Ve vyhlášce č. 3/1998 o systému sběru, třídění a zneškodňování komunálního odpadu a
nakládání se stavebním odpadem se mění a doplňuje Část IV v tomto znění:
Část IV
Úhrada poplatků
Čl. 1
Poplatek za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu a jeho úhrada
1. Poplatek za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzické osoby obci
ve výši, která je stanovena v Příloze k vyhlášce č. 3/1998 v části VI . Úhrady poplatků za
ukládání komunálního odpadu budou vybírány v kanceláři Obecního úřadu v Podbřezí
vždy v červnu a prosinci kalendářního roku za předcházejících šest měsíců.
2. Náklady mimořádného svozu hradí jeho objednatel.
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V příloze vyhlášky č. 3/1998 se mění v části VI slova cena na slova poplatek.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení a to 22. 3. 2000.
Obecní zastupitelstvo připravilo program obnovy naší vesnice počínaje rokem 2000 a doba jeho trvání není stanovena, protože závisí na dostupnosti finančních prostředků. Tento program bude sloužit jako vodítko práce obecního úřadu pro příští období, není však dogmatem.
V případě potřeby je možné jednotlivé body měnit.

Program obnovy vesnice od roku 2000
1) Úprava hřiště a dětského koutku –
2) Osazení autobusové čekárny v Podbřezí –
3) Dokončení úprav kolem sochy Panny Marie v Podbřezí –
4) Dokončení úprav na návsi –
5) Nákup motorové sekačky –
6) Oprava sochy sv. Antonína v Podbřezí –
7) Oprava chodníků na „Hadím konci“ –
8) Oprava chodníku na Cháborách –
9) Vjezd ke škole a dokončení chodníku pod zámkem –
10) Místní pozemkové úpravy –
11) Změna územního plánu (lokalita za zámkem) –
12) Prodloužení kanalizace ve Lhotě
13) Mimořádné výdaje na činnost školy (podlimitní stav žáků) ročně
14) Přístavek pro mantinely
15) Zastřešení vodárny
16) Úprava hřiště ve Lhotě
17) Kulturní stánek Lhota
18) Rekonstrukce bývalého obecního úřadu ve Lhotě na nájemní byty
19) Byt pro hostinec „Skalka“ v Podbřezí
20) Stavební parcely na „Hadím konci“
a) výkup pozemků –
80 tis. Kč
b) infrastruktura –
480 tis. Kč
21) Výstavba řadových domků za stávající bytovkou (16 bytů)
a) výkup pozemků –
240 tis. Kč
b) infrastruktura –
2 600 tis. Kč
c) vlastní výstavba –
14 400 tis. Kč
d) úprava stávající komunikace + chodníky 1 500 tis. Kč)
22) Příprava stavebních parcel (lokalita za zámkem)
a) výkup pozemků –
2 000 tis. Kč
b) infrastruktura –
5 000 tis. Kč
23) Plynofikace obce
a) studie –
40 tis. Kč
b) projekt –
120 tis. Kč
c) realizace –
3 000 – 5 000tis. Kč
24) Prodloužení vodovodu Netřeba – Lhota
(podpora programu SAPARD)

500 tis. Kč
100 tis. Kč
75 tis. Kč
80 tis. Kč
120 tis. Kč
220 tis. Kč
500 tis. Kč
100 tis. Kč
250 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč
120 tis. Kč
60 tis. Kč
70 tis. Kč
300 tis. Kč
1 000 tis. Kč
2 000 tis. Kč
1 000 tis. Kč
560 tis. Kč

18 740 tis. Kč

7 000 tis. Kč

5 160 tis. Kč

3 000 tis. Kč

Starosta poděkoval všem občanům, kteří se zapojili do protipovodňové ochrany obce dne
9. 3. 2000 a manželům Volfovým za úklid chodníků. Byl odeslán dopis občanům části obce
Chábory o nutnosti odběru vody z nového vodovodu.
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26. prosince 1999 pořádal obecní úřad již III. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu
pro všechny generace v místním hostinci „Skalka“. Přihlásilo se celkem 16 účastníků.
V mužské kategorii s deseti účastníky se na prvních pěti místech umístili Cvejn Petr, Cvejn
Josef, Piskora Libor, Tomáš Jan a Čtvrtečka Radek. V kategorii dětí si vedlo dobře všech šest
účastníků a to Novotná Marie, Jarkovský Miroslav, Novotná Naďa, Cvejn Josef, Verner
Lukáš a Zaňka Tomáš. Odcházely s odměnou jistě spokojeny, že prožily bohaté odpoledne.
Dne 12. února 2000 proběhla v místním hostinci beseda s velkým turistou ing. Janem
Hégrem, členem horské služby, za účasti asi 50 posluchačů. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na jarní turistický špacír, který je plánován na 7. 5. letošního roku.
Oprava:
Ve zpravodaji č.4/1999 na str. 3, odst 4, řádek 1 má být místo „obvinili“ správně „kriticky
poukázali“.
Dne 24. 3. 2000 proběhlo v místním hostinci „Skalka“ první setkání stavebníků řadovek, kteří
vyslechli informaci pracovnice ČMHB (hypotéční banka) z Rychnova n.Kn., oblastního vedoucího Raiffeisen stavební spořitelny a zástupce firmy NOVOPOL z České Skalice.

Komunální odpad a nebezpecné odpady
Upozorňujeme, že od 30. března 2000 je přistaven za obecním úřadem kontejner na popel
pro občany, kteří nevlastní popelnice a bude zde do 10. dubna 2000.
Obecní úřad Podbřezí a firma Marius Pedersen a.s. si Vás dovolují upozornit, že v sobotu
8. dubna 2000 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 – spotřební chemie, monočlánky (galvanické články), odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, pneumatiky, televizory, akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, ledničky.
Svoz proběhne dle následujícího časového harmonogramu:
Podbřezí u budovy OÚ
8.00 – 8.55 hod.
Lhota u Netíků čp. 4 (u stávajících kontejnerů)
9.00 – 9.55 hod.
Případné dotazy směřujte na Obecní úřad v Podbřezí .
V pátek dne 7. 4. 2000 bude u Obecního úřadu v Podbřezí přistaven kontejner na
železný šrot a zůstane zde do pondělí 10. 4. 2000. Žádáme občany, aby využili této příležitosti a během víkendu si tak uklidili okolo svých domků. V případě zájmu bude tento kontejner přistaven následující víkend znovu.

Dýcháš, dýchám, dýcháme
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen,
v krbu se svítí … a i kdyby vyhasínalo, přiložil by K.J.Erben či jiný jeho současník prostě
další poleno.
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Dnes máme mnohem širší výběr topiva. A když už nám oheň pěkně hoří a sálá, proč nepřiložit také kousek dřevotřísky, starou silonovou bundu nebo pár kelímků od jogurtu? Jak by se
to ostatně všechno vešlo do popelnice?
Spalování odpadků v domácích topeništích je běžný způsob, jak ušetřit za jejich odvoz,
avšak teploty, při nichž zde probíhá hoření, jsou nízké a palivo je nedostatečně okysličováno
(na rozdíl od spaloven odpadků), proto vzniká zpravidla více nebezpečných škodlivin.
V následujícím výčtu jsou uvedeny nejčastěji spalované materiály, druhy škodlivých látek
uvolňovaných do ovzduší a následky jejich působení na lidský organismus.
materiál
dřevotříska
polyamidy
(silon, nylon…)

škodlivé látky
fenoly
čpavek

guma (pryž)

plasty (obecně)

z polyetylénu (igelitové tašky a sáčky,
cedníky..)
z polypropylenu
kelímky, elektroizolace, textilní vlákna
z polystyrenu
z polyvinylchloridu
(PVC-podlahové
krytiny, pláštěnky,
ubrusy,trubky,hadice
atd.)

co způsobují
jedy se silným dráždivým účinkem
dráždí sliznice, vyvolává nevolnost a bolesti
hlavy
kyanovodík
zarudnutí spojivek, prudké bolesti hlavy a závratě
oxidy síry
dráždí dýchací cesty
polyaromatické uhlo- rakovinotvorné
vodíky
nadměrné množství
znemožňuje přenos kyslíku krví, dochází
oxidu uhelnatého
k dušení
ftaláty
způsobují rakovinu
etylén
ve vyšších koncentracích způsobuje narkózu, o
účincích nižších koncentrací nemáme dostatek
informací
propylen
působí negativně na krevní oběh

styren
vinylchlorid
kyselina chlorovodík.
chlor, fosgen

dioxiny

jed
jed s rakovinotvorným účinkem
silně dráždí horní cesty dýchací
v 1. svět.válce používány jako bojové plyny,
nižší koncentrace vedou k nemocem dýchacích
cest
rakovinotvorné
Zpracovala ing. Karin Horáková

Zmena cen vodného a stocného
s platností od 1. dubna 2000

VODNÉ

domácnosti
ost.odběratelé

STOČNÉ

domácnosti
ost. odběratelé

cena bez DPH
13,34
15,53
14,50
17,44
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cena vč. DPH
14,00
16,31
15,20
18,31

Připravované akce:
Obecní zastupitelstvo pořádá v neděli 23. dubna 2000 pomlázkovou zábavu v místním
hostinci „Skalka“ při reprodukované hudbě pana Zdeňka Kopeckého z Čestic.
Skalecký klub turistů pod vedením pana Stodůlky pořádá v neděli 7. května 2000 výšlap
od pramene Kněžny z Jedlové přes Pádolí, Uhřínov, Skuhrov n. B., Hraštice a podle Zlatého
potoka až do Podbřezí. Vyjede se autobusem od hostince v 8 hod. ráno. Případní zájemci se
mohou již teď přihlásit u pana Stodůlky. 10. 6. 2000 proběhne mezinárodní výstup na Kralický Sněžník – vlastní doprava.
14. května 2000 proběhne oslava Dne matek v místním hostinci „Skalka“, kde potěší
maminky a babičky nejen jejich ratolesti, ale také pěvecký sbor z Nového Města n.Met. pod
vedením bývalého učitele pana Františka Krahulce, který působil i tři roky (do roku 1941) ve
zdejší základní škole.

Pod záštitou AZ – Satelit
bude zahájena výstavní sezóna v zámecké kapli tématickou výstavou s názvem

Velikonoce na Skalce
přístupná veřejnosti od 22. – 24. dubna 2000 od 10 - 18 hod.
s roztomilými výtvarnými pracemi žáků ZŠ v Podbřezí s velikonoční tématikou
-

prodej propagačních materiálů o Skalce
možnost prohlídky zámeckých teras a nově upraveného parku s neratovským schodištěm
prohlídka úpravy židovského hřbitova, splavu a povodí Zlatého potoka po povodni
procházka přírodní rezervací Skalecký háj
možnost občerstvení v místním hostinci Skalka

Pod záštitou Obce Podbřezí vás srdečně zve ZŠ Podbřezí
Připomínáme majitelům pejsků, že poplatek za ně je splatný
do konce měsíce dubna roku 2000.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
85 let:
80 let:

12. 4. 1915
13. 5. 1920

HYNKOVÁ Marie, Lhota 48
ŠTĚPÁN Jan, Lhota 56

18. února oslavili zlatou svatbu manželé Jiřina a Zdeněk FOUSKOVI, Podbřezí 64

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za první čtvrtletí roku 2000:
se přihlásili:
odhlásili se:
zemřeli:

GRIMMEROVÁ Ludmila, Lhota 64
GRIMMER Jaroslav, Lhota 64
KLETEČKA Jan, Podbřezí 103
MARZINI Štěpán, Lhota 51
KŘEPELOVÁ Markéta, Lhota 6
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Velikonoce
Ať si to uvědomujeme, anebo ne, každý rok se v našem občanském životě přizpůsobujeme
křesťanskému liturgickému kalendáři, který vrcholí o Velikonocích zejména na Velký pátek
Bílou sobotu a Velikonoční neděli.
Je to přirozené, protože křesťanství a Evropa jsou spolu svázané skoro 2000 let. Při pohledu do dávné historie je zřejmé, že se křesťanství nezrodilo náhodně, ale vzešlo z náboženství
starých Hebrejců. Jarní starožidovské svátky pesach se dodnes slaví v období jako křesťanská
Velká noc. V průběhu dalšího vývoje křesťanství mnohé nežidovské zvyklosti a rituály splynuly s novým náboženstvím a staly se jeho pevnou součástí. Velikonoce se zásadně slaví po
jarní rovnodennosti - 21.3. a to 1. neděli po 1. jarním úplňku. Před nimi trvá postní doba od
Popeleční středy do Božího hodu velikonočního. Z hlediska lidové víry mají význam především obyčeje konané o postních nedělích. Podle data Velikonoc před ním předcházelo 6 něděl.
1. neděle postní – černá
- ženy se zahalovaly tmavými nebo černými šátky
2. neděle postní – pražná
- jedlo se jídlo z praženého nedozrálého obilí
3. neděle postní – kýchavá
- kolikrát člověk kýchnul, buď tolik let ještě žil, nebo v jiném kraji se vykládalo, že za to
lik let zemřel
4. neděle postní – družebná
- mládeži bylo povoleno se sejít na návsi a poveselit se
- v tuto neděli také chodil družba s ženichem do domu dívky, kam chtěli přijít o Velikonocích na námluvy
5. neděle postní – smrtná
- byl zvyk vynášet smrt – „Smrtku“, „Moranu“, „Mařenu“… mládenci a dívky vynášeli
opentlovanou figuru ze slámy a hadrů ze vsi a hodili ji do potoka
6. neděle postní – květná
- traduje se slavnostní vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lid vítal palmovými ratolestmi, u nás jejich úlohu převzaly větvičky jívy „kočičky“
Velikonoce jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista, pašijový týden
začíná Škaredou středou, Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Nedělí velikonoční a Pondělím velikonočním. O Škaredé středě se nikdo nesměl mračit, jinak se mračil
všechny středy v roce. Na zelený čtvrtek naposledy zvonily kostelní zvony a pak až do Bílé
neděle umlknuly, „odlétaly do Říma. Hlas zvonů se o velikonocích nahrazuje řehtačkami nebo klapačkami. Velký pátek byl dnem hlubokého smutku, normální mše se nekonala, pouze se
četly texty a zpívalo se. Na Bílou sobotu se konala jen noční bohoslužba – vigilie, před bohoslužbou se zapálil před kostelem oheň, posvětil a od něj se zapálila velikonoční svíce a přenesla do kostela, lidé doma uhasili všechna ohniště, popelem z posvěceného ohně se sypaly
louky a pole, aby dobře rodily. O Neděli velikonoční – Boží hod velikonoční byly svěceny
velikonoční pokrmy: beránek, mazanec, vejce, chléb i víno. Po období 40 dní trvajícího půstu
si musel organismus postupně zvykat na jídlo. Na Pondělí velikonoční – velkonoční hodování
se odbývala pomlázka, mládenci chodí se splétanými pomlázkami z vrbového proutí zdobeného stuhami vyšlehat ženy a dívky, aby byly celý rok zdravé a čilé, a za to dostali malované
vejce – „kraslice“.
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Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem
Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.

Dne 25. 4. 2000 je tomu právě 80 let, co byla zasazena „Lípa svobody“ – první v řadě od
Dobrovolných.
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