Vážení občané,
prožili jsme poměrně rušné letní dny, na které však zbyly příjemné vzpomínky. Byla to předně dobrá
spolupráce občanů a spolků při přípravě a vlastním konání slavnostního vyhodnocení Vesnice roku
2006 Královéhradeckého kraje v naší obci. Dále pak přivítání a účast při pobytu celostátní hodnotící
komise. V republikovém vyhodnocení jsme se sice nevešli do první trojky, ale bramborová medaile není
také k zahození. Navíc jsme získali cenu Písmák roku a cenu Za příkladnou vesnickou pospolitost. Proto Vám všem vyslovuji to nejsrdečnější poděkování a věřím, že dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat. Jsou před námi smělé cíle a bez Vaší pomoci by se nedaly realizovat. Ještě jednou děkuji.
Prázdniny utekly jako voda a tak přeji školákům, hlavně prvňáčkům příjemný pobyt ve školních lavicích, rodičům pevné nervy při psaní úkolů jejich ratolestí a aby nám Bůh školu zachovati ráčil, protože
od státních institucí se dá očekávat cokoliv.
Na schůzi zastupitelstva obce Podbřezí dne 19. září 2006 zazněla v diskuzi z úst pana Šauera ze
Semechnic, zástupce Sdružení Zlatý potok, myšlenka na vybudování přehrady na Zlatém potoku
v oblasti nad splavem u židovského hřbitova. Tato myšlenka vznikla v roce 1926 a proto na vysvětlenou
uvádím nezkrácený záznam z brožury Vyprávění o zašlých časech rodného kraje, který dění
v uvedeném roce podrobně popisuje.
Rok 1926
Nejdůležitější událostí bylo kopání sond pro údolní přehradu na Skalce – Podbřezí, dle návrhu ing. Radouše
z vrchnostenské kanceláře v Opočně. Přehrada byla navržena jako retenční nádrž, aby v době sucha mohlo být
vypouštěním vody napájeno koryto Zlatého potoka k Dobrušce. Jejím postavením měl být rozřešen letitý spor
města s velkostatkem opočenským o dělení vody na cháborském jezu, zřízeném opočenskou vrchností roku
1714. Plánovaná přehrada by zatopila údolí Zlatého potoka nad židovským hřbitovem do výše 330 m nad mořem
a sahala by jí nadržená voda až k masteckému splavu. Koruna splavu u židov. hřbitova je 312 m nad mořem.
Hlavním exponentem za Dobrušku byl ředitel měšťanských škol František Netík, který se všech jednání aktivně zúčastnil. Provedení sondáží bylo zadáno staviteli Josefu Jirsákovi. Obsah nádrže měl být asi 4 000 000 kubíků vody. S kopáním sond bylo započato v příznivé zimě a do jarního setí byly hotovy s nepříliš příznivým výsledkem pro uskutečnění stavby.
Sonda č.1 byla vylámána v modré skále, sondy č. 3, 4 a 5 byly v opuce v hloubce 2 m a č. 3 opět v modráku.
Sonda č. 6 na dně řeky byla též 2 m hluboká, kdy se přišlo na skálu. Po natlučení pilotů bylo řečiště do půli přehrazeno a bednění upěchováno jílem dovezeným z Podchlumí. Při této práci se musela neustále čerpat voda
centrifugou poháněnou benziňákem o výkonu 6 HP. Z kopání této sondy se nám zachoval snímek, kde je
v popředí technický vedoucí Pohl ze Sekyrky, dělníci jsou zdejší (viz. obrázková část). Sonda č.7 byla kopána do
hloubky 8 m a nenarazilo se na pevnou skálu. Pod vrstvou opuky stále kopný rozmočený modrák. Sonda č.8 byla
hloubena do 6 m, přičemž musela být neustále bedněna a rozpírána. Když vzpěry následkem tlaku rozmrzlé hlíny
povolily, celá se zasypala. Celé údolí bylo inženýry do výše 330 m vykolíčkováno a zaměřena nadmořská výška
vykopaných sond – u splavu naměřeno 312 m, na rozhraní Cvejnova pole 341,5 m a tím vše usnulo.
Kolem roku 1950 se uvažovalo o alternativách přehrady v Kounově a na Žákovci. Po povodni v roce 1998 se
znovu oživuje myšlenka vybudování přehrady pod Chábory na podchlumských lukách a je s ní snad do desetiletí
počítáno – však čas ukáže.
Letitý spor mezi Opočnem a Dobruškou je stále živý, i když byl odtok vod na cháborském splavu upraven
v poměru 1 : 1 pro obě strany, každá z nich se cítí ukřivděna.

Dá se konstatovat, že jsme byli všichní přítomni trošku zaskočeni revoluční myšlenkou pana Šauera,
ale nakonec byly v zásadě uznány jeho předložené důvody. Proto bylo předběžně dohodnuto a mě jako
starostovi uloženo, že v případě jisté naděje na realizaci této myšlenky uspořádáme při volbách do zastupitelstva obce Podbřezí ve dnech 20. a 21. října 2006 referendum s otázkou pro občany, zda přehrada nad Podbřezím ANO či NE.
Ještě několik důvodů pro realizaci této přehrady nad Podbřezím, které přednesl pan Šauer:
1) Řešila by se povodňová situace i v Podbřezí a i na dolním toku potoka.
2) V potoce by byl po celý rok dostatek vody, protože by se nádrž vypouštěla dle potřeby.
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3) Bylo by 100% řešeno rozdělování vody na jezu v Cháborách, kde jde část vody vedena na
Podchlumí a dále do Opočna a část vody teče dále původním korytem potoka, protože přitékající voda z Podbřezí by měla stálou hladinu a potřebné množství vody.
4) Vždy jsou v nevýhodě obce ležící nad nádrží, protože se zvyšuje nárok na odpadní vody vtékající do potoka, což je náš typický příklad a tudíž hrozí i větší postihy za nedodržování předepsaných limitů.
Co k tomu dodat. Snad to, že čas ukáže, zda je to myšlenka vpravdě bláznivá, či realistická.
Pěkný a slunečný podzim Vám všem přeje
starosta.

Prázdniny ve školním roce 2006-2007
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

Čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006
Budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý
2. ledna 2007.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Připadnou na pátek 2. února 2007.
12.3. - 18.3.2007.
Připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2007.
Od pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2007
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí
3.září 2007

Ze života obce
Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 17.7. 2006
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
2. Informace starosty
- lavičky u čekárny v Podbřezí budou v zabetonovány v týdnu od 24.7.2006
- sl. Mervartová odpleveluje a zametá chodníky, Pepa Cvejn natírá zábradlí, Mirek Doležal ml. seče
křovinořezem zatravněné plochy a příkopy, Pavel Cvejn příležitostně uklízí.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje
1. Počet zastupitelů v obci Podbřezí na 7 členů na příští volební období, tj. r. 2006 - 2010.
2. Částku stanovenou na předfinancování projektu „Vítejte v Orlických horách“ ve výši
81 537,- Kč.
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
- Program slavnostního vyhlášení Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Zajistit projektanta a následně řešit návrh na vybudování víceúčelového sportoviště.
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Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 19.9. 2006
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
Ze schůze ZO dne 25. 4. 2005 starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Opravy překopů a roštů po Podbřezí, bude provedeno v jarních měsících firmou PSK Choceň, v. o. s.,
opravy provedeny – úkol ukončen.
Ze schůze ZO dne 20. 6. 2005 starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Lavičky v počtu 2 ks k čekárně zastávky autobusů v Podbřezí u státní komunikace I-14 ve směru na
Dobrušku a 1 ks k čekárně na Netřebu. Ocelovou konstrukci vyrobil a natřel Milan Kovář, Michal
Novotný zajistil výrobu dřevěných sedáků a opěradel - úkol ukončen.
Ze schůze ZO dne 29. 8. 2005 starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Ing. Fléglová z firmy Prospekt zpracuje projektovou dokumentaci na opravu Obecního úřadu v Podbřezí, která bude vyhotovena do konce března 2006, dokumentace vyhotovena –úkol ukončen.
- S notářkou Ševců a p. Šrámovou spolupracovat ohledně dořešení dluhů v majetkových poměrech občanů a dodatečného převodu pozemků jak v Podbřezí, tak i ve Lhotě – úkol trvá.
Ze schůze ZO dne 17. 10. 2005 starostovi obce Antonínu Novotnému a Janu Tomášovi:
- Vyřešit projekčně i fyzicky přípojky z hlavního vodovodního řadu do jednotlivých rodinných domků pro
závazné žadatele – je řešeno ve spolupráci AQUA Servis a.s.Rychnov n.Kn. a projektantem Josefem
Veselým z Chocně; je již podána žádost o stavební povolení, 14. 3. 2006 místní šetření – úkol trvá.
Ze schůze ZO dne 27. 2. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Dořešit koupi 1/3 cesty a rybníčku na návsi ve Lhotě parc. č. 1214 a 14 v k.ú. Lhota u Dobrušky od
Jany Bajerové z Dobrušky – úkol trvá.
- V případě kladného jednání s paní Bajerovou podat žádost o dotaci na rekonstrukci rybníčku ve Lhotě
Netřebě – úkol trvá.
- Jednat s Městem Dobruška o vypracovaném a schváleném Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě,
aby tento byl podepsán všemi účastníky a stal se závaznou normou – úkol trvá.
Ze schůze ZO dne 24. 4. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Průběžně řešit připomínky občanů k úpravám trasy po položení vodovodu Podbřezí – Lhota - úkol
ukončen.
- Dozor nad programy z POV a Granty, provedena výměna sloupů veřejného osvětlení na Cháborách,
opraveny překopy a vpustě, dokončen vodovod do Lhoty - úkol ukončen.
Ze schůze ZO dne 27. 6. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Kolaudace vodovodu Podbřezí – Lhota, kolaudace proběhla 18. 8. 2006 – úkol ukončen.
- Zajistit opravu klády na dětském hříšti a dle možností zajistit nákup houpačky na pružinách, vzhledem
k projekčním přípravám nového hřiště a opravené kládě – úkol ukončen.
Ze schůze ZO dne 17. 7. 2006 starostovi obce Antonínu Novotnému
- Zajistit projektanta a následně řešit návrh na vybudování víceúčelového sportoviště. Požadovaný prostor zaměřen výškově i prostorově a tyto podklady budou předány projekční kanceláři PINKO v Rychnově nad Kněžnou, která bude zpracovávat projekt – úkol trvá.
2. Všeobecné
- Poděkování spolkům a občanům za aktivní spoluúčast při přípravě na slavnostním vyhlášení soutěže
Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje a při návštěvě celostátní hodnotící komise.
- Zhodnocení volebního období 2002 až 2006.
- Vystoupení pana Šauera ze Semechnic o záměru znovuoživení výstavby přehrady nad splavem u židovského hřbitova, tak jak bylo započato již v roce 1926. Není námitek proti vypracování zprávy o vlivu na životní prostředí.
3. Informace starosty
- Je podána žádost o stavební povolení na opravu budovy Obecního úřadu v Podbřezí.
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- Zpracovává se dokumentace na byt v hostinci Skalka.
- Provádí se revize elektrického osvětlení v katastru obce Podbřezí.
- Byl dokončen přístřešek u posezení v zadní části hostince a celý prostor byla nazván „Posezení na
mlatě“. Interiér bude tomuto názvu postupně upraven.
- Připravuje se instalace ústředního topení v hostinci Skalka.
- Začínáme přemýšlet o podiu a zastřešení pro spolkové i obecní akce.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje
1. Výjimku z počtu žáků Základní školy v Podbřezí na počet 22 žáků.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2006.
3. Pronájem obecního pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci (PK) parc. č. 681
v k. ú. Podbřezí o celkové výměře 43 100 m2 a to:
Hana Pavlíčková, Podbřezí, Lhota Netřeba 81 a Jan Moravec, Podbřezí, Lhota Netřeba 85
každý rovným dílem jedné poloviny.
4. Inventarizaci obecního majetku k 30. 11. 2006.
5. Příspěvek na provedenou opravu překopu u rodinného domku v Podbřezí p. M. Stodůlkovi
ve výši 1 498,50 Kč.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá
Starostovi obce Antonínu Novotnému:
Připravit článek o možné variantě přehrady, o které se uvažovalo již v roce 1926 nad splavem u židovského hřbitova a při volbách do zastupitelstva obce Podbřezí uspořádat na toto téma referendum.

Jak se dařilo
V pořadí XXVI. sjezd Lhot a Lehot se konal ve dnech 7. - 9. 7. 2006 v Hroznové Lhotě, která leží
na Moravském Slovácku na úpatí Bílých Karpat, cca 8 km od města Strážnice.
Úvodem krátce o pořádající obci Hroznová Lhota, ve které žije celkem 1270 obyvatel. V obci jsou
udržovány staré tradice, nosí se kroje apod. Obec je zapojena do Programu obnovy venkova. Díky této
iniciativě se podařilo udržet a oživit kulturní a spolkový život na vesnici. Jsou zde pravidelně pořádány
akce přesahující rámec hranice obce jako např. tradiční Jízda králů, Živý Betlém, Opožděný Silvestr atd.
Jelikož se díky nezájmu občanů nepodařilo naplnit původně plánovaný autobusový zájezd, přesto
se zúčastnilo sjezdu 13 zástupců naší obce, kteří se dopravili do Hroznové Lhoty vlastními dopravními
prostředky. Letošního XXVI. sjezdu se zúčastnilo celkem 73 Lhot a Lehot. Pro zajímavost - první Lhoťák
(z Ovesné Lhoty) se dostavil na XXVI. sjezd se 14-ti denním předstihem, dle sdělení starosty se nahlásil
na OÚ již 23.6 2006. A kdo přijel - nelitoval.
Hlavní sobotní program zahájilo sportovní klání včetně netradičních soutěží ohodnocených řadou speciálních cen z produktu moravských vinic a zahrad. Po sněmu zástupců Lhot a Lehot proběhl
tradiční průvod obcí a představení zúčastněních Lhot. V odpoledních hodinách proběhl zároveň bohatý
kulturní program, který byl zahájen velmi hezkým a poutavým vystoupením místních souborů – děti
z mateřské a základní školy, dále zazpívali místní pěvecké sbory, vystoupila místní taneční skupina
Kamarádi a k tomu všemu vyhrávala (opět místní) cimbálová muzika Hrozének. Tato vystoupení byla
velmi hezká a byla odměňována bouřlivým potleskem. Při těchto nádherných vystoupeních se prostě
potvrdilo, že jsme navštívili kraj nejen dobrého vína, ale i zpěvu a absolutní pohody.
Ale to již se řítí na svém „kostitřasu“ do areálu Josef Zimovčák – nadšený cyklista, několikanásobný
mistr světa ( pro někoho třeba i bláznivý dobrodruh ), v roce 2005 urazil např. před pelotonem kompletní
trasu Tour de France. Po jeho sympatickém vyprávění o své cyklistické zálibě měli zájemci možnost se
svést na jeho vysokém kole ( vč. např. jedné postarší dámy v kroji ) . Pro naprostou většinu i těch střízlivých zájemců to však bylo nad jejich síly a jen zázrakem nedošlo k početným úrazům.

4

V dalším programu vystoupily celkem ve třech samostatných areálech známé i méně známe skupiny
jako Banjo Band, Yoyo Band, Mistříňanka, Švitorka nebo cimbálová muzika Danaj ze Strážnice, která
koncertuje a přináší krásu tradiční moravské písničky do všech koutů světa. Až do nedělních ranních
hodin hrála skupina Argema – moravská rocková tancovačková legenda, hrající písně Jarošovský pivovar, Modré pondělí, Tohle je ráj apod. A při výše uvedeném bohatém kulturním programu a ochutnávce
místních super výborných vín jsme si tady připadali opravdu jako v ráji.
Noc rychle uběhla a nastalo nedělní ráno, kdy proběhla od 10 hod. slavnostní mše v místním kostele
sv. J. Křtitela a dále v centrálním areálu vystoupení Western – country kapely a skupiny historického
šermu. Nastal čas loučení a odjezdu. Po doplnění zásob místního vína jsme i my odjížděli plni zážitků
z pocity díků obci a místním občanům, kteří sjezd na tak vysoké úrovni zorganizovali. Ať jim ty hezké
písničky a dobré vínko vydrží co nejdéle.
Na sjezdu vystoupili i zástupci pořádajícího XXVII. sjezdu Lhot a Lehot, kteří nás srdečně zvou do
polabské roviny – Jestřábí Lhoty u Kolína. Menší obec s celkem 350 obyvateli nás již přivítala dvakrát,
naposled v rámci jubilejního XX. sjezdu v roce 2000 (pořádali jsme tam tenkrát úspěšný autobusový zájezd). Obec Jestřábí Lhota pořádá XXVII sjezd Lhot a Lehot ve dnech 5. – 8. 7. 2007 (čtyřdenní od
čtvrtka do neděle – bude pracovní volno).
Jsou již určeni i pořadatelé dalších sjezdů a to:
v r. 2008 Žilinská Lehota (SR ), 2009 Řešetova Lhota, 2010 Dlouhá Lhota u Tábora – jubilejní XXX.
sjezd, 2011 Tvarožná Lhota, 2012 Mníchová Lehota ( SR - okr. Trenčín) .
Za účastníky zájezdu Jan Tomáš st.
Dne 11. - 13. 8. 2006 jako již tradičně pořádal sbor dobrovolných hasičů svoji největší akci diskotéku
a Opočenku. V pátek nám počasí celkem přálo. Na diskotéce bylo přítomno bezmála dvěstě účastníků.
Přestože v okolí bylo mnoho jiných kulturních akcí, byla účast dobrá. K poslechu a hlavně k tanci nám
hrálo složení HPL.
V neděli na koncert dechové hudby Opočenky nám počasí po delší době příliš nepřálo, ale i přesto
jsme uvítali více jak dvěstě věrných posluchačů v části koncertu i s deštníky nad hlavou. Za sebe a výbor děkuji všem organizátorům obou akcí.
Z výdělku těchto akcí jsme pak pro členy a jejich rodinné příslušníky uspořádali dne 2. 9. 2006 na
hřišti opékání selete. Akce se vydařila. Poděkování patří opět všem organizátorům.
Za sbor SDH starosta Pavel Mervart
Dne 26.8.2006 obec uspořádala slavnostní vyhodnocení Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje na návsi v Podbřezí – viz Zápis do kroniky o slavnostním vyhodnocení na str. 7.

Připravované akce
Tradiční posvícení ve dnech 25. a 27. 11. 2006
Den seniorů v prosinci

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 28. října na neděli 29. října 2006 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu
nazpátek na středoevropský čas.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
Říjen
Listopad
Prosinec

65 let
96let
65 let
89 let
65 let
65 let
70 let

EHLOVÁ Marie, Chábory 57
NOVOTNÁ Božena, Podbřezí 17
RYŠAVÝ Stanislav, Podbřezí 40
NETÍKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 25
DOLEŽAL Václav, Lhota Netřeba 86
KREJČOVÁ Blanka, Lhota Netřeba 79
VOLF Josef, Podbřezí 12

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2006:
se narodili:
MELICHAR Zdeněk, Lhota Netřeba 45
VOTROUBKOVÁ Eliška, Podbřezí 97
se přihlásili:
KRÁLÍČEK Lukáš, Podbřezí 87
RADOCHOVÁ Jarmila, Lhota Netřeba 22
RADOCHA Josef, Lhota Netřeba 22
se odhlásili:
SLOVÁČKOVÁ Alžběta, Lhota Netřeba 22
SLOVÁČEK Jan, Lhota Netřeba 22
POHLOVÁ Marie, Lhota Netřeba 38
NOVOTNÝ Marek, Podbřezí 66
NEMĚC Zdeněk, Podbřezí 8
DUBÁNEK Michal, Podbřezí 7
zemřeli:
ČUDA František, Chábory 22
sňatek uzavřeli:
PAVLÍČEK Roman, Lhota Netřeba 81
VRÁNOVÁ Eliška, Lhota Netřeba 81
KŘEPELA Jan, Lhota Netřeba 68
KOVANDOVÁ Jana

24.7.2006
23.8.2006

2.8.2006
22.7.2006
29.7.2006

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
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
HODINY PRO VEŘEJNOST
NA OBECNÍM ÚŘADU:

pondělí
středa
úterý a čtvrtek

13 - 18 hod.
13 - 17 hod.
7.30 -12 hod.

Ti, kdo mají zájem zveřejnit své řádky, příspěvky či připomínky ve zpravodaji (jak jednotlivci, tak organizace), je doručí buď elektronickou poštou nebo i osobně na obecní úřad nejpozději do 20. dne měsíce března, června, září a prosince kalendářního roku.

ODPADY
V pátek 29. září 2006 bude opět přistaven velký kontejner na komunální odpad u Obecního úřadu
v Podbřezí. Kontejner bude přistaven do jeho naplnění – minimálně týden.
Připomínáme, že splatnost odpadů za 2. pol. 2006 je do 30. 11. 2006
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OČKOVÁNÍ PSŮ

V pondělí 9. října 2006 proběhne očkování psů proti vzteklině
v Podbřezí před obecním úřadem
od 16 -16.20 hod
ve Lhotě před hasičskou zbrojnicí
od 16.25 – 16.45 hod.
Očkování se týká psů starších 3 měsíců, s sebou vezměte očkovací průkaz psa a finanční částku 80 Kč.

Ze zápisu do kroniky o Vyhodnocení vesnice roku 2006

Obecní úřad připravil na sále hostince 19.6. výstavku o činnosti obce za posledních asi 6 let, jelikož
se přihlásil do soutěže o Vesnici roku 2006 v Královéhradeckém kraji a očekával návštěvu hodnotící
komise.
Počátkem července hodnotící komise zveřejnila výsledky a z 32 přihlášených obcí se Podbřezí
umístilo na 1. místě. Je to velké poděkování za práci starosty, účetní, zastupitelstva i občanů obce Podbřezí a Lhoty za uplynulé období. Určitě si všichni toto ocenění zaslouží, protože obec jednoduše velmi
zkrásněla. Co vše se vykonalo dokumentují i zápisy kronice. Obec tímto vítězstvím automaticky postupuje do soutěže o Vesnici roku 2006 v celé České republice a celostátní hodnotící komisi očekává počátkem září.
Podium na návsi a hosté

Slavnostní vyhlášení výsledků za Královéhradecký kraj probíhá vždy ve vítězné obci a proto 26.8.
proběhlo i zde. Vyhlášení předcházela příprava programu celé akce, kdy se od poloviny července 1x
týdně scházelo zastupitelstvo spolu se zástupci jednotlivých spolků (myslivci, ženy, sportovci, turisté,
hasiči). Někteří obyvatelé upravili vzhled okolí svých domků. Obec nechala vyrobit dva nápisy „Vesnice
roku 2006 královéhradeckého kraje“, jeden umístila na konstrukci u vjezdu do obce z hlavní silnice I/14
pod tabuli se znakem obce a druhý na dřevěnou desku vedle vchodu na obecní úřad. Také obě autobusové zastávky v Podbřezí u silnice I/14 ozdobily dvě nové plastové tabulky s názvem obce. Dva dny
před akcí bylo vystavěno na trávníku před místním obchodem zastřešené pódium, zapůjčené městy
Opočnem a Dobruškou. Oslava byla zahájena již v pátek slavnostní děkovnou mší v zámecké kapli, kterou celebroval msn. Socha z Hradce Králové za početné účasti věřících i občanů. Členové místních
hasičů v sobotu ráno v den oslav rozmístili na náves před hospodou skládací lavičky se stoly a na
střešní konstrukci pódia pověsili obcí zajištěný nápis „Vítáme Vás v Podbřezí“. Dále připravili na pódium
stoly, židle, obecní zvukovou aparaturu a místní truhlář pan Bohuslav Cvejn vše vyzdobil čerstvými zelenými břízkami. Na náves umístil pojízdný gril nájemce hostince. Vše se stihlo připravit a tak první hos-
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té přicházeli do sálu hostince k prezentaci po 9,00 hod, kde obdrželi od pracovnice obce paní Cvejnové
Z. tašku se znakem obce s různými obecními propagačními dárky. Zasedli k podávané kávě a pochutnali si na 40kg koláčů, které obec zakoupila v ličenské pekárně. Hosté po občerstvení spolu s občany
usedali na připravené lavičky, které k zahájení programu úplně zaplnili, takže se odhadem účastnilo asi
220 lidí.
Jako vzácní hosté byli na pódiu přítomni mimo starosty obce Podbřezí Antonína Novotného, také
hejtman Královéhradeckého kraje pan Bradík, jeho první náměstek pan Dohnálek, senátorka paní
Domšová, europoslanec pan Vlasák, místopředseda Svazu měst a obcí pan Bezdíček, za Ministerstvo
pro místní rozvoj pan Fajfr a paní Šebestíková, vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Královéhradeckého kraje pan Cidlina. Program po 10,00 hod. zahájil obecním úřadem zajištěný moderátor pan Vlastimil Weiner z České televize Hradec Králové a svým osobitým příjemným hlasem, vtipem
a povedenými poznámkami velmi zdařile celý program uváděl. Vlastní úvod obstarali zástupci místních
skaleckých sdružení a sborů, kteří postupně přistupovali k mikrofonu a v krátkosti sdělili přítomným jaké
akce v průběhu roku organizují a pořádají. Za Sbor dobrovolných hasičů Podbřezí promluvil starosta
sboru pan Pavel Mervart a velitel sboru pan Václav Hanuš ml., za Sdružení žen vystoupila paní Jana
Volfová s paní Pohlovou Ivou, za Myslivecké sdružení promluvil pan Zdeněk Doubravský, za Sportovní
klub Skalka vyběhl k mikrofonu pan Miloš Novotný a za Skalecký klub turistů rázným krokem vystoupil
na pódium pan Josef Stodůlka, také promluvila ředitelka Základní školy paní Dana Krejčíková, za Sbor
dobrovolných hasičů ve Lhotě promluvil pan Josef Pašta, po jehož boku stál lhotecký hasič pan Josef
Piskora. Poté moderátor předal mikrofon předsedovi hodnotící komise, panu Bílkovi, starostovi obce Vrbice u Kostelce n. Orl. pyšnící se titulem Vesnice roku v hradeckém kraji za rok 2004. Postupně vyhlašoval jednotlivé kategorie soutěže až se nakonec dostal k bílé stuze (Nový Hrádek), modré stuze
(Čermná n. Orl.) a nakonec k tomu, na co všichni skaláci a lhoťáci čekali a to vyhlášení vítěze pro rok
2006. Starosta Podbřezí A. Novotný pozval všechny členy zastupitelstva na pódium a pak převzal od
královéhradeckého hejtmana pana Bradíka pohár a zlatou stuhu za první místo v soutěži Vesnice roku
2006 Královéhradeckého kraje. Hejtman popřál i členům zastupitelstva, kteří si pohár postupně předávali, aby nakonec skončil na stole před starostou.
Hejtman Bradík předává ocenění

Po několika projevech hostí s přáním Obci Podbřezí, aby uspěla v celostátním kole soutěže se téměř
všichni vydali k vodárně okolo památných lip označených tabulkou s jejich názvem, letopočtem a důvo-
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dem výsadby. Cestou seznamoval hosty starosta obce prostřednictvím nově zakoupeného mobilního
zvukové zařízení s historií obce. U vodárny společně s hejtmanem přestřihli pásku s nápisem Vodovod
Podbřezí – Lhota Netřeba a část pásky s názvem Netřeba si vzal hejtman na památku. Dva z členů zastupitelstva vyrazili zátky na lahvích šampaňského a rozlili do připravených sklenic k přípitku. Se slovy
„pojďte ochutnat skaleckou vodu“ vyšli z vodárny čtyři místní hasiči v dobových historických uniformách
a ze džbánku ukrytého v kbelíku začali nalévat do sklenic dobrou skaleckou vodu. Mnozí ochutnávající
až když polkli, zjistili, že to není voda ale slivovice. Většině přítomných skalecká voda velmi chutnala.
Cestou zpět k hasičské zbrojnici se všichni zastavili kousek od vodárny u strouhy z rybníka, kde v pátek
před oslavou postavil místní truhlář pan Novotný Václav s panem Volfem Radkem mlýnské kolo i
s hastrmanem, který kolemjdoucí zdravil pohybem pravé ruky. Od tohoto dne má Podbřezí další sice
malou, ale milou a nepřehlédnutelnou památku. Před hasičskou zbrojnicí velitel sboru pan Hanuš Václav ml. oznámil, že uvidíme dvě ukázky hašení požáru, jednu předvedou místní členky hasičského sboru
a druhou hasiči v dobových uniformách s historickou motorovou stříkačkou z roku 1934. Po marném vyhlížení žen předal mikrofon vedle něho stojící paní Martě Kovářové, po jejímž výkřiku „Hoří, na Skalce
hoří“, začaly z různých směrů před hasičskou zbrojnici přibíhat ženy a dívky v zástěrách, domácím oblečení, s vařečkami i metlami v rukou. Jedna se také nechala přivést ve stavebním kolečku. Již při běhu
ze sebe oblečení postupně shazovaly, vařečky i metly létaly vzduchem, natáčky z vlasů také musely na
zem, kde také skončila i miska s těstem. Po bojovém pokřiku se družstvo žen vrhlo ke stříkačce a po
chvíli sání vytryskl proud vody z pistonů a skrápěl louku na plóně. Hned je následovali „staří“ hasiči, kteří se po výkřiku „sání“ místo na hadice vrhli na připravené půllitry s pivem. Pak došlo k opravdovému
sání, rozbalení hadic a stříkající proudnicí vraceli vodu zpět do rybníka. „Procesí“ pokračovalo na zámek
míjející na mostním zábradlí umístěnou ceduli „Zlatý potok – ano, Dědina – ne“, čímž obec protestuje
proti svévolné změně názvu potoka. Za mostem pod zámkem starosta ukázal, kde se nacházela voda
při povodni v r. 1998 a s hosty pak vystoupal po zámeckých schodech a přes zámecký park došli na
pohoštění v Machovcově myslivně na nádvoří areálu firmy AZ Satelit, která ji k této slavnostní příležitosti otevřela. Jídlo i pití připravili pracovníci Hotelu Havel z Rychnova n. Kn. dosytosti a z nazdobených
dobrot si přítomní vybírali dle chuti a mohli posedět u stolů na nádvoří na lavičkách pod připravenými
přístřešky. Následovala prohlídka nově vymalované zámecké kaple a z přilehlé terasy si hosté prohlédli
malebné zákoutí potoka táhnoucí se od Homole přes náves a hřiště až k Cháborám. Cestou zpět po
zámeckých schodech si všichni prohlédli v zazděném okně vyobrazenou Helenku s psíkem, přešli cestu
a vstoupili do základní školy na připravenou výstavu. Otevřenými dveřmi si návštěvníci mohli prohlédnout vybavení a výzdobu školních tříd i jídelny, podívat se, čím se děti baví a jak pracují v průběhu
školního roku. V tělocvičně měla připravenou výstavu účetní paní Cvejnová Zdislava se vším co k obci
patří (projekty, fotografie, diplomy, výtisky brožur pana Petra Karla ze Studánky a podobně) spolu
s dalšími spolky. Hned u vchodu představovalo sdružení žen své aktivity při pořádání dětských dnů,
karnevalů, čarodějnic a podobných akcí vyzdobením stěn kostýmy pohádkových bytostí, malovaných
částí kulis a dalších drobných předmětů spolu s kronikou, fotografiemi spokojených a rozesmátých dětí
při různých akcích. Hned vedle představovali své hokejové i fotbalové úspěchy místní sportovci,
v postavené hokejové brance rozvěsili brankářskou výstroj, nad ní pověšené dresy spolu s poháry za
umístění i fotografie nás dovedly k myslivecké výstavce, které dominovala přehlídka loveckých trofejí.
Prohlídku návštěvníci končili u výstavky místních turistů, kde nechyběly kameny, boty, chodecké hůlky
ani potřebná ale bohužel prázdná „placatice“.
Nakonec se hosté vydali na cestu k židovskému hřbitovu a hned v prvním ohybu potoka na ně čekalo překvapení, když uviděli Krakonoše, který si namlouvá Kačenku. Po ujití asi 100m překvapili příchozí
Mánička se psem Žerykem (plyšovým) a Hurvínek a nutili někoho z davu, aby je naučil jezdit na koloběžce. U lávky čekali dva vodníci s proutky opatřenými kroužky na provázku a donutili 3 hosty, aby nasadili kroužek na stojící láhev s alkoholovou etiketou, což se později ukázalo jako klam. Lahve byly naplněny čajem, což také po ochutnání potvrdil starosta A. Novotný. Na stezce před židovským hřbitovem
všechny polekal ve velmi dokonalém převleku za stromem schovaný čert, pochvaloval si velký počet
„dušiček“ s tím, že zatopí pod hodně velkým kotlem. Po krátké prohlídce židovského hřbitova procházka
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končila u splavu, kde se váleli dva velcí líní čmeláci Čmelda a Brunda nasávající pravou Škutinskou
medovinu. Pro příchozí již byla medovina také připravena na opěrné zdi splavu v odlivkách a čmeláci
vybízeli k napití s tím, že se musí obsloužit sami, neboť jim už nožičky neslouží. Sdružení žen těmito
pohádkovými postavami ukázalo všem, jak baví děti na jimi pořádaných akcích (na nich ovšem bez medoviny).

Pohádkové bytosti na židovském hřbitově
Dechová kapela „Stavostrojka“ na návsi

Hosté se nechali společně s pohádkovými bytostmi vyfotit a vyrazili směr náves. Předtím však ještě navštívili hasičskou výstavu ve zbrojnici, kde skalečtí i lhotečtí hasiči předvedli ve fotografiích i na videu
průřez svojí činností nejen hasičskou, ale i kulturní. Už v hasičské zbrojnici bylo slyšet z návsi vyhrávající dechovou hudbu Stavostrojku z Nového Města n. Metují, která i za občasného popěvku lidí z publika
10

koncertovala asi do 17,30 hod. Návštěvníci si během dne mohli prohlédnout vedle hasičské zbrojnice
vystavený osobní automobil Škoda Roomster, vyráběný od března v nedalekých Kvasinách. Po celý
den si neodpočalo také koňské spřežení s kočárem, které projíždělo obcí kam kdo chtěl.
Pro občerstvení návštěvníků sloužil otevřený obchod paní Pohlové, hospoda, kde se prodávala hotová jídla, na grilované kýtě si pochutnali při posezení „na mlatě“ ve stodole hospody a na návsi postavený mobilní gril nabízel zejména pochoutku Kebab (do veky vložené maso, zelenina, dresink). Nápoje
včetně piva a vína také chutnaly.
Občané Podbřezí a Lhoty starší 10-ti let včetně dětí navštěvující zdejší základní školu dostali od obce na oslavu pozvánku s poukázkami na pití a jídlo v ceně 60 Kč a zdarma Noviny obce Podbřezí vydané k této příležitosti. Obec nechala vyrobit 2 nové pohlednice i reklamní dárky (hrníčky, klíčenky, keramickou sošku Helenky, skleničky, skládací letáček, igelitové tašky) s potiskem znaku obce. Obec zajistila natočení celé akce na video. Starosta se snažil zajistit i regionální televizi, která ovšem tuto akci považovala za bezvýznamnou a tak z médií zde byla redaktorka z Českého rozhlasu s několika přímými
vstupy do vysílání, dopisovatel Orlického týdeníku a Novin Rychnovska. Slavnostní den uzavírala zábava, kde se bavil plný sál s hudbou Koplahoband z Týniště n. Orl. Opravdu krásnou tečku za tímto i
počasím podpořeným dnem pak v 22.00 hod udělal velmi zdařile naaranžovaný barevný a bouchající
ohňostroj. Oslava vítězství v soutěži o Vesnici roku 2006 byla důstojná, velmi dobře připravená díky
obecnímu úřadu a všem spolkům. Výstavky a ostatní připravené akce navštívilo odhadem asi 500 lidí.
Hlavní tíhu financování oslav nesla obec (jako cenu za 1. místo obdržela od krajského úřadu 100 tis.
Kč), ale také přispěli sponzoři, jako Město Dobruška, Město Opočno, PSK Choceň, AZ Satelit Podbřezí,
Jan Moravec Lhota Netřeba, Zeas Podorlicko Trnov, Autocentrum Matrix Lipovka a tiskárna AGTyp
Kostelec n. Orl.
Při dechovce na návsi

V úterý 5.9.2006 byla 10.00 hod. nahlášena návštěva celostátní hodnotící komise, jejímž úkolem bylo ze 13 vítězných vesnic v krajských kolech vybrat vesnici roku 2006 v České republice. Příjezd komise
před obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí očekávalo celé zastupitelstvo, zástupci jednotlivých spolků,
učitelky s dětmi základní školy a také občané. Po spatření mikrobusu v zatáčce u rybníka všichni čekali
jeho zastavení, ale ten pokračoval v jízdě směrem k zámku s mávajícími členy komise. Asi po 5 minu-
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tách již mikrobus zastavil na parkovišti u zbrojnice a vystupující členové komise vysvětlovali, že si museli nejprve prohlédnout humna obce (projeli až do Lhoty a zpět), jelikož v každé obci musí prověřit a
poznat 5 H, tj. Hlavní dokumenty (územní plán obce apod.), Humna, Hřbitov, Hřiště a Hospodu. Po přivítání starostou Antonínem Novotným následovalo při podávání kávy s koláči, zakoupenými v ličenské
pekárně, představení jednotlivých členů komise. Poté se představili zastupitelé obce, zástupci spolků a
ředitelka školy.
Hodnotící komise

Vodnice vítají hodnotící komisi

Od prostřených stolů v hasičské zbrojnici všichni vyšli na chodník před povodňový domek, aby shlédli
hasičskou ukázku zásahu družstva žen, které stejně jako při oslavě vítězství přibíhaly v zástěrách a odhazovaly vařečky včetně misky s těstem. Následně i hasiči v historických uniformách se starou stříkačkou obveselili přítomné, kteří potleskem ženám i mužům poděkovali. Poté se průvod vydal na obchůzku
vesnicí. Okolo památných lip míjející bývalou synagogu došli k vodárně na ochutnávku „dobré skalecké
vody“ (slivovice), kterou podávali hasiči v historických dobových uniformách („voda“ opět všem chutnala). Po stručném popisu výstavby vodovodu panem Čulíkem z firmy PSK Choceň pokračovali k vodnímu
kolu, kde je vítali zvonícími pokličkami na hrnečku pro dušičky dva vodníci. Komise velmi kladně hodnotila použití mobilního reproduktoru s mikrofonem, který také použili vodníci Kebule a Peťule (paní Ivana
Jarkovská a Iva Pohlová) pro přednes vlastního rýmovaného přivítání. Členové komise obdivovali vodní
kolo a uznale hodnotili snahu i vynaloženou práci při jeho výrobě. Kolem povodňového domku, při stálém starostově seznamování komise s obecními událostmi, došli přes most na připravenou výstavku do
základní školy. Se zájmem se členové komise vyptávali a seznamovali s vystavenými dokumenty i
předměty. Po návštěvě hřiště vystoupali po schodech do zámeckého parku. Po prohlídce kaple, spojené
s pohledem na obec ze zámecké terasy při zpětné cestě, míjeli v zazděném okně malbu Helenky Mladotové a směřovali na židovský hřbitov. Oběd začal v hostinci Na mlatě (zahradní posezení ve stodole)
podáváním polévky, nápojů a porcemi opékaného selete. Přitom členové komise kladli starostovi otázky
na dění v obci i začlenění obce v regionálních svazcích. Závěrem starosta předal členům komise tašku
s obecním znakem naplněnou upomínkovými a dárkovými předměty - Skaleckými novinami a pohledy.
S komisí se loučili přítomní občané a hlavně členky hasičského sboru za předstíraného pláče máváním
papírovými ubrousky. Skaláci se poté vrátili zpět a poseděli do pozdních odpoledních hodin při konzumaci opékaného selete. Nápoje a sele zaplatila obec jako poděkování všem zúčastněným za velmi
pěkně připravená vystoupení a prezentaci spolků, protože na to většina přítomných obětovala den dovolené. Všem včetně starosty se představení obce líbilo a očekávali rozhodnutí komise.
„Znám mnoho krásných míst,
tady je jedno a o jiných snad budu číst.
I já pozvedám svoji číši,
u Vás v Podbřezí, v té pohádkové říši.“
(Bez přípravy přednesená básnička starostou Vrbice na Jičínsku při poděkování za předané ocenění).
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