Vážení občané,
v pondělí 24. června jsme v naší obci přivítali hodnotitelskou komisi Královéhradeckého kraje v rámci soutěže
Vesnice roku 2013. Všem, kteří se podíleli na přípravě materiálů, úklidu obce a následně i za vaší účast při aktu
samotném, moc a moc děkuji. Samozřejmě nejde jen o 90 minut, které zde členové komise strávili, ale jde
především o vaši práci, kterou vykonáváte ve prospěch spolků, školy a obce během každodenních dnů celého roku.
Ta práce se velice těžko prodává, protože se jedná o práci nenápadnou, ale zato velice záslužnou. Nemáme se za
co stydět. Výstavba bytových domů, vodovod do Lhoty, oprava budovy obecního úřadu, vestavba bytové jednotky
v hostinci Skalka, požární nádrž ve Lhotě, víceúčelové hřiště za základní školou, generální přestavba budovy školy
a most na Cháborách jsou toho důkazem. Navíc zde výborně pracují spolky, základní a Montessori mateřská škola
je odborně vedena a vybavována těmi nejmodernějšími pomůckami ve prospěch kvalitní výuky žáků. Dobrovolníci
vedou kroužky, které využívají volný čas dětí a mládeže. Kvalitně plníme projekt Příležitosti na vesnici a knihovna
se stala místem pro setkávání všech generací. Máme připraveny k realizaci další projekty, které jsou zaměřeny na
zmírnění škod při bleskových povodních a dokončení generální přestavby základní školy. A opět se ukázalo, že za
90 minut není možné, aby se členové komise „vžili“ do kulturního, společenského a sportovního života obce. Trošku
mě to mrzí vzhledem ke všem vašim aktivitám, protože právě vy si zasloužíte ocenění za práci, kterou ve svém
volném čase a bez nároků na mzdu vykonáváte. Ujišťují vás, že si vaší práce nesmírně vážím a všude vás občany
Obce Podbřezí dávám za příklad vesnické spolupráce a pospolitosti.
Začínají prázdniny. Ve škole jsme se rozloučili s páťáky a dětem i učitelům nastává čas odpočinku a letních
radovánek. Dětem přeji hezké prázdninové počasí a dospělým příjemnou dovolenou. Všem pak přeji dobrou
náladu, rozumně svítící sluníčko, dobré zdraví a bezpečné cestování po vlastech českých i mimo ně. Dále pak
načerpání nových sil a podnětů nejen v rodinách, ale i pro dobré společenství občanů Obce Podbřezí. Ještě jednou
všem moc děkuji.
Starosta obce

Výsledky soutěže VESNICE ROKU 2013 v Královéhradeckém kraji
Zlatá stuha – krajský vítěz
Modrá stuha za společenský život
Bílá stuha za činnost mládeže
Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Za vzorné vedení obecní knihovny a kroniky
Za rozvíjení lidových tradic
Za koncepční rozvoj obce
Za příkladnou péči o obec
Za obnovu sakrálních památek
Za propojení historie a současnosti
Za vzorné vedení webových stránek – diplom komise
Za pomoc handicapovaným dětem – diplom komise
Za udržování lidových tradic – diplom komise
Za využívání alternativních zdrojů energie – diplom komise
Za přeshraniční spolupráci – diplom komise

Holovousy (JC)
Havlovice (TR)
Dobřany (RK)
Suchý Důl (NA)
Velichovky (NA)
Kratonohy (HK)
Stračov (HK)
Chudeřice (HK)
Kovač (JC)
Šaplava (HK)
Maršov u Úpice (TR)
Mokré (RK)
Libuň (JC)
Křinice (NA)
Podbřezí (RK)
Žďár nad Metují (NA)

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLCE v Podbřezí
Chtěla bych několika větami poděkovat za provoz mateřské školky v Podbřezí. Myslím si, že všichni kdo se podíleli na
organizaci a fungování školky, odvedli veliký kus práce. Byla jsem velmi spokojená s profesionálním přístupem všech učitelek.
Moje dcera chodila do školky moc ráda, těšila se, co nového ji bude čekat. Pokaždé mi s nadšením vyprávěla, co zajímavého
dělali. Se systémem Montessori jsem se setkala v praxi poprvé a jsem překvapená, co se všechno děti za pár měsíců naučily.
Mám možnost porovnat i s jinou školkou, proto si velmi vážím vysokého nadstandardu, který byl ve školce nabídnut.
Ze školky jsem opravdu nadšená, a proto ještě jednou všem veliké DÍKY.
Spokojená maminka Alena Skálová
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Ze života obce
Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 11. 4. 2013
I. Zastupitelstvo Obce Podbřezí schválilo
- poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Dotace z úroků na Výstavbu bytových
domů v Podbřezí a dotace z úroků na akci: Vstupy, chodníky, STÚ a St. úpravy ZŠ Podbřezí č.p. 3 – zřízení vytápění
tepelným čerpadlem“ ve výši 73 000 Kč
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z krajského programu
- náklady na zpracování prováděcí dokumentace na akci „Kabinety v ZŠ Podbřezí“ ve výši do 35 000,- vypracuje Ateliér
Zídka, architektonická kancelář spol. s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
- podání žádosti na MAS POHODA venkova se sídlem ve Valu z PRV s realizací v roce 2014 na projekt „Potřebné zázemí pro
pedagogický sbor v budově ZŠ Podbřezí “, předpokládaná cena 290 000,- Kč bez DPH, výše dotace maximálně 200 000,Kč bez DPH, jedná se o fischi č. 5 – Občanská vybavenost
- přijetí daru ve výši 5 000,- Kč od Honebního společenstva Podbřezí, který je určen jako příspěvek na činnost Základní školy
a Montessori mateřské školy v Podbřezí
- podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2013
- náklady ve výši 90 000,- Kč na zhotovení nové přípojky plynu do kuchyně v hostinci Skalka a zakoupení nového plynového
sporáku
- uzavření partnerských smluv s SDH Podbřezí – Obec Podbřezí, SK Skalka na projekt, jehož žadatelem je SDH z PRV
s názvem „Krok za krokem k vytčenému cíli“ a Obec Podbřezí – SDH Podbřezí a Sdružení žen Podbřezí o.s. na projekt,
jehož žadatelem je Obec Podbřezí z PRV s názvem „Potřebné zázemí pro pedagogický sbor v budově ZŠ Podbřezí“
- finanční náklady ve výši 20 000,- Kč vybírání části příkopu vedle státní komunikace I-14 u Motelu Skalka, mezi mostky u
Hartmanových - výusť č. 2 a části příkopu u Mervartových na Hadím konci
II. Zastupitelstvo Obce Podbřezí bere na vědomí
- informaci starosty o dalším návrhu rušení autobusových linek
- informaci starosty o existenci kamenné pošty v Podbřezí
- informace starosty

Ze schůze zastupitelstva obce ze dne 23. 5. 2013
I. Zastupitelstvo Obce Podbřezí schválilo
- závěrečný účet obce Podbřezí za rok 2012 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad
- rozpočtová opatření č. 4/2013 a č. 5/2013, která se týkají finančních přesunů mezi jednotlivými paragrafy
- nabídku uchazeče č. 3, STAVOS Dobruška s.r.o. Dobruška, který nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH ve výši
365 426,- Kč na projekt: Aktivním sportem proti nudě, drogám a kriminalitě, dílo: Oprava sportoviště za ZŠ a Montessori
mateřskou školou v Podbřezí včetně návrhu Smlouvy o dílo
- náklady na opravu povrchu místních komunikací ve vlastnictví Obce Podbřezí parc. č. 3428 a parc. č. 3438 v k.ú. Lhota u
Dobrušky v místní části Škutina, předpokládané náklady 25 000,- Kč včetně DPH
- prodloužení termínu ukončení projektu „Protipovodňová opatření na toku Dědina v obci Podbřezí v lokalitě školy
pod silničním mostem“ do 15. 12. 2013 vzhledem k tomu, že bylo nutné několikrát upřesnit zadávací podmínky pro
vypracování projektové dokumentace na tuto akci. Uvažovaná úprava koryta Dědiny se totiž nachází v prostoru NATURA
2000 a v připravovaném zvláště chráněném území, přírodní památky Dědina u Dobrušky
- nákup 2 ks malých ledniček do hostince Skalka v Podbřezí v ceně do 8 000,- Kč
II. Zastupitelstvo Obce Podbřezí bere na vědomí
- zprávu starosty obce o návrhu plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Dědina u Dobrušky
- informace starosty
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Druhý rok projektu
Letošním rokem jsme se přehoupli do druhého roku trvání našeho projektu „Příležitosti na vesnici“. Ke klíčovým
aktivitám, které již úspěšně fungují – Služba péče o děti – mateřská škola a Poradenské místo v místní knihovně,
přibývají postupně nové, stejně důležité. Novinkou je působení psycholožky, každý první čtvrtek v měsíci
v poradenském místě. Můžete si s ní objednat rozhovor o pracovních ale i rodinných problémech a zatím se tato
služba setkala s velice velkou odezvou. Další aktivitou, kterou již absolvovaly dvě ženy, je Stáž v okolních firmách.
Tato služba má osobně přiblížit zájemkyním o podnikání všechny činnosti, komplikace, ale i formuláře, které na
počátku samostatné činnosti budou potřebovat zvládnout. Další novou aktivitou jsou Semináře, které stejně jako
stáže mají osvětlovat management nové firmy, finanční zajištěnost a skloubení podnikání s rodinou a dětmi.
S oběma aktivitami souvisí i Osvěta, kterou si za vlastní vzal partner projektu Sdružení žen Podbřezí, o.s. Byly
vyrobeny letáčky pro cílovou skupinu, které přibližují, co znamená slaďování práce a rodiny a jaké jsou její
překážky, ale i přednosti. Sdružení žen se podílelo na distribuci těchto letáčků do rodin. Chtěla bych závěrem
poděkovat každému, kdo se na těchto aktivitách účastní. Vím, že není vždy lehké zařídit si volno a zúčastnit se
akce, i když je zajímavá. A jelikož nám začaly prázdniny, oznamujeme, že některé aktivity jsou po tuto dobu
omezeny nebo uzavřeny úplně.
Ester Horáková, koordinátorka projektu



Hurá, prázdniny!!!!
Nevím, jak to máte vy, ale já se každoročně touto dobou divím. Pokud máte doma alespoň jednoho školáka, možná jste
na tom stejně. Tedy mluvím o škole a o tom, jak nám každý ten školní rok rychle uteče. Není to přece tak dávno, co v září
děti usedly do lavic, co si užívaly vánoční prázdniny, co nám přinesly pololetní vysvědčení - a v současné době přichází na
řadu onen zmiňovaný údiv: jak je to možné, že už je červen a další rok nabývání nových vědomostí je vlastně zase za námi?
Děti si užívají školní výlety, společně se fotografují, aby měly památku a po letech si mohly připomenout tváře svých
bývalých spolužáků. A najednou je tu pro školáky ten nejvýznamnější den, na který se těšili už od 1. září: konec školního
roku! Konec školního roku je tím významnější, čím je dítko školou povinné menší. Pro některé je konec školního roku
vlastně teprve přípravou na jeho začátek: budoucím prvňáčkům pomalu začínáme pořizovat leckdy poslední kousky do
školní „výbavičky“, protože aktovku a penál většinou už děti našly pod stromečkem. Pro rodiče prvňáčků a prvňáčky
samotné pak přinese letošní 28. červen první velké vysvědčení a tudíž prožijí stejně slavnostní den jako vstup do školy.
Většinou se žáčci za svoji snahu ve škole dočkají i odměny od rodičů a třeba i prarodičů - čeká na ně návštěva cukrárny
nebo pěkný dárek.
Po náročném školním roce, který byl pro nás všechny svým způsobem nový a výjimečný (od září 2012 se jmenujeme jinak
a fungujeme společně s Montessori mateřskou školou) jsem už tak unavená, že nemám sílu na to, abych vyjmenovávala
události, které máme více či méně úspěšně za sebou. Jedno si ale neodpustím. Na konci školního roku proběhlo hodně
medializované plošné testování žáků 5. ročníků. Nám testování zas až tak nevadí, naopak ho vnímáme jako zpětnou vazbu
a možnost porovnání kvality vzdělávání na naší škole. Žáci byli testování z matematiky, českého jazyka a anglického
jazyka. To, jak dopadli ve srovnání s celorepublikovým průměrem, nás velice těší, jsme na své žáky hrdi a k výsledkům jim
blahopřejeme.
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První sloupec naznačuje, že naši žáci dosáhli v porovnání se žlutým celorepublikovým, nadprůměrných výsledků.
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Poslední den školy, poslední zvonění, poslední kytička nebo dárek předaný paní učitelce, radost nebo zklamání
z vysvědčení.... Někteří školáci budou ještě pokračovat dál ve školní docházce na základních školách, některé
bude čekat v budoucnu střední škola nebo učební obor nebo dokonce škola vysoká. Pro některé je to poslední den
na jejich škole; po něm "krok do neznáma". Všem bez rozdílu ale začínají prázdniny. Je konec školního roku,
nastává onen dlouho očekávaný čas dvou měsíců bez školních povinností. Čas sladkého nicnedělání a rán bez
budíku. Čas cestování a dovolených, čas brigád, čas prvních lásek - čas, který všem tak rychle uteče….
Děkuji všem pedagogům i nepedagogům základní i mateřské školy za celoroční poctivou a obětavou práci a
přeji i jim pohodovou dovolenou.
Děkuji všem rodičům a přátelům školy za spolupráci, které si velmi vážíme, a těšíme se na další ve školním
roce 2013/2014.
Radomila Zelená, ředitelka školy
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Zabezpečení bytu v době dovolené
Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase
tráví rekreaci v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená.
Přinášíme některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu. Obecně může bezpečnost domu či bytu
každý z nás ovlivnit tím, že bude dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné
finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky, které budeme pečlivě dodržovat:
Řádné uzamykání objektu. Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna
a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.
Zbytečně neupozorňujte na vaši nepřítomnost. O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým
věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti nesdělujte
do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší
nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy
apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný. Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým
zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je
obydlen.
Přehledný prostor před objektem. Důležité je dobré osvětlení před objektem, které zloděje odrazuje od pokusu
vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu, to
by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši
sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
Uklízejte na pozemku. Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte
a uzamykejte je do kůlny či do garáže. Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je objekt
obýván.
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je. Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma
cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je
na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor. Večer zatahujte
závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu. Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy
na stěnách nebo zařízení bytu apod. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit. Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní
označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho
uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není
snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci
a ulehčí tak práci pojišťovně a policii.
Dobré vztahy se sousedy. Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.
Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří
ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tzv. tipaři.
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Mohl by tam být ještě zloděj, který by vás mohl
napadnout nebo by mohl dokonce ve stresu použít i zbraň. Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího
příjezdu. Nikdy neuklízejte ihned po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii
a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
Zdroj: server: www.prevencekriminality.cz
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Z činnosti Sdružení žen Podbřezí, o. s.

Sdružení žen Podbřezí pozvalo občany obce v pátek 19. 4. 2013 do Motelu Skalka na sousedské posezení s
ochutnávkou vína. Pod vedením zkušeného sommeliéra z vinařství Novosedly – Vinofol jsme odkrývali chuť a
aroma kvalitního vína. I přesto, že tato akce byla novinkou, zájem o ni předčil naše očekávání. Věříme, že
degustace nebyla první a zároveň poslední a v čase příštím se u skleničky vína opětovně sejdeme. Ráda bych zde
poděkovala paní Jiřině Noskové za její vstřícný přístup a spolupráci.
K příležitosti dětského dne jsme v neděli 9. 6. 2013 uspořádali zábavné odpoledne, které se neslo v duchu
cestování s Večerníčkem. Malí cestovatelé dostali na první zastávce „U Jabloně“ od Večerníčka jízdenku do
pohádkového nádraží „Na Skaleckém hřišti.“
Děti si prošly trasu, která vedla od jabloně pod školou podél remízku k rybníčku u Cvejnů, poté vedle strouhy
k obecnímu úřadu, dále přes náves k vodárně a zpět k mostu. Na 10 zastávkách čekaly se svými úkoly pohádkové
postavičky, jež vídáme v pravidelném čase na televizní obrazovce - kouzelník Pokustón, víla Amálka, vodník
Česílko, Krakonoš s Kubou a Ančí, Pat a Mat, Kanafásek, kosí bratři, malá čarodějnice, maková panenka s
motýlem Emanuelem a Krteček.
Po projetí všech zastávek byl připraven na místním hřišti parní a elektrický vláček. Svezl všechny zájemce – malé
i velké. Mašinky byly plně využity a zastavily se až při úplném ukončení akce. Děkujeme panu Prokešovi za jeho
plné nasazení během jízd našich dětí. Závěrem je nutno říci: akce se vydařila, návštěvnost byla rekordní a počasí
hřálo! Díky všem, jež přiložili ruku k dílu.

Naše sdružení se v měsíci dubnu přihlásilo do projektu s názvem Ambasadorky. Jedná se o dlouhodobý projekt
společnosti Hero a jiných komerčních firem, na kterém spolupracuje na 70 mateřských center po celé České
republice. Aktivita je určena převážně pro maminky na rodičovské dovolené. Každý měsíc probíhá beseda
s proškolenou ambasadorkou na určené téma. Maminky tak mají možnost dozvědět se prostřednictvím diskuse
nové informace z oblasti výchovy a péče o dítě. V místní knihovně proběhla, pod vedením Evy Kovaříkové –
předsedkyně mateřského centra Hastrmánek v Dobrušce, první beseda na téma Vstup do dětského kolektivu. Další
besedy odstartujeme v září a tímto zvu všechny maminky!
Marcela Volfová za Sdružení žen Podbřezí, o. s.

Zpravodaj Obce Podbřezí

Stránka 6

Z činnosti SDH Podbřezí za poslední období
Na konci března se v Doudlebách nad Orlicí konalo setkání starostů okresu Rychnov nad Kněžnou, kterého se
zúčastnil starosta sboru. V měsíci dubnu se uskutečnila schůze okrsku č. 2 v Domašíně, na které byl přítomen
velitel Tomáš Cvejn a strojník sboru Antonín Novotný ml.. Hlavním bodem bylo okrskové cvičení. To se konalo na
„Vagóně“ 27. 4. 2013 Zúčastnilo se mužstvo mužů, žen a dorostu. Podrobnější informace včetně foto je na
stránkách SDH. V dubnu též sbor, ve spolupráci se starostou obce, podal žádost na místní akční skupinu Pohoda
ve Valu na nákup víceúčelového stanu a přívěsu za vozidlo Magirus v celkové výši 199 000 Kč. Žádost byla
úspěšně zaregistrována pro rok 2014. Touto cestou chci poděkovat starostovi obce Antonínu Novotnému
za vypracování žádosti o dotaci.
Každou středu se scházíme ve zbrojnici, kde je vylepšována technika. Na vozidlo Magirus byl instalován nový
závěs na vozík. V poslední době byla příprava směřována na hasičské slavnosti v Litoměřicích, které se měly konat
ve dnech 6. - 9. června 2013. Vzhledem k okolnostem záplav v České republice byly tyto slavnosti zrušeny a byl
stanoven náhradní termín v roce 2014. Dne 7. 6. jsme v počtu 5 členů reprezentovali sbor na dobrušském náměstí
při Dni bezpečnostních složek. Viz foto.
Co nás v nejbližší době čeká? Doufám, že lepší počasí
a krásně strávená dovolená. V srpnu 16. pak zábava se
skupinou Rocksorry a poté 18. 8. již tradiční koncert
Opočenky na hřišti pod zámkem Skalka.
Za SDH starosta sboru Pavel Mervart



Z činnosti SK Skalka
Sportovní klub Skalka pořádal ve dnech 14. a 15. června taneční zábavy na hřišti za školou. V pátek nám hrála
skupina ROCKSORRY a na sobotu byla objednána skupina 4WATTY. Bohužel ve čvrtek večer mi kapelník skupiny
4WATTY oznámil, že pro nemoc musejí své vystoupení zrušit. Narychlo byla tedy sjednána náhrada v kapele
BLADEX, která tím zachránila sobotní akci. Po celý víkend nám přálo počasí, takže účast byla uspokojivá. Musím
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s přípravou a následným úklidem. Za náš klub přeji všem
krásné prosluněné léto plné sportu.
Za SK Skalka Milda Novotný
V posunutém termínu v neděli 23. června se odehrál 4. ročník skaleckého Fotbalového turnaje. Bláznivé počasí
posledních dní a týdnů se tuto neděli umoudřilo a připravilo téměř ideální fotbalové podmínky. Účast se vzhledem
k řadě omluvenek nečekala příliš vysoká, nakonec ale přišlo jednadvacet fotbalistů. Horší to bylo s turnajem dětí…
Mladých fotbalistů se sešlo pouze šest, tedy ještě méně než vloni. Jen díky pomoci dvou starších hráčů mohly být
vytvořeny dva čtyřčlenné týmy. Po vzájemném dvojzápase se z vítězství radovali Šmoulové (Dominik Umlauf, Jan
Novotný, Lukáš Ehl, Filip Umlauf), jež porazili tým K.F.C. (Vojtěch Mňuk, Ivan Legr, Jiří Čepela, Tomáš Ehl).
Nejlepším střelcem se čtyřmi góly se stal Dominik Umlauf. Pro příští rok se budeme snažit zacílit i na mladší děti,
aby se i ony přišly na turnaj pobavit. Je škoda, že mezi dětmi, a zdá se i některými rodiči, není o turnaj příliš velký
zájem.
Turnaj dospělých si naštěstí drží svou oblibu a opět tak mohlo dojít na střetnutí čtyř pětičlenných týmů. Hrálo se
tradičně čtyři na čtyři s jedním hráčem na střídačce. Po vyrovnaných bojích v základní části, kde hrál každý
s každým, se do semifinále dostali z prvního místa Žebráci (Tomáš Cvejn, Klára Harapátová, Karel Paštika, David
Paštika, Dominik Novotný). Proti nim nastoupil čtvrtý tým s názvem Desert Mutant (Miroslav Jarkovský, Jaroslav
Kubec, Luboš Pohl, Daniel Mňuk a Jan Jánský, kterého po třech zápasech nahradil Petr Novotný) a po vyrovnaném
průběhu se nakonec z výhry 3:2 radovali Žebráci. Druhé semifinále proti sobě svedlo druhý tým zvaný Krajní nouze
(Miloš Votroubek, Josef Cvejn, Marek Kulich, Tomáš Ehl, Lukáš Pop) a třetí tým pojmenovaný Autodílna (Jiří
Hovorka, Pavel Hanuš, Vít Jánský, Dominik Umlauf, Filip Umlauf). Vše nasvědčovalo tomu, že si Autodílna dojde
Zpravodaj Obce Podbřezí
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pro postup do finále, v posledních vteřinách ale Krajní nouze vyrovnala a v prodloužení nakonec udolala výhru 5:3.
Souboj o třetí místo vyzněl lépe pro Mutanty, kteří si po napínavém utkání došli pro výhru 3:2 nad Autodílnou.
Finálový zápas začala lépe Krajní nouze, která vedla již 3:1, ovšem Žebráci se nevzdali a vyrovnali na 3:3.
V prodloužení se poté ujali dokonce dvoubrankového vedení, Krajní nouze ale opět těsně před konečným hvizdem
stav srovnala a stejně jako vloni musely rozhodnout penalty. V nich se svými zákroky blýskli brankáři, několik střel
letělo i mimo a v závěru rozhodla jediná branka ve prospěch Krajní nouze. Ta se tak mohla radovat z letošního
triumfu.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Karel Paštika, jehož deset přesných zásahů nenašlo přemožitele. Turnaj
proběhl bez větších úrazů a letos jenom s minimem odřených kolen. Kvůli nepřístupnosti starého hřiště se opět
hrálo na hřišti multifunkčním. Příští rok se z kraje června můžete těšit na jubilejní 5. ročník, na který již bude
připraven putovní pohár pro vítěze. Děkujeme Obecnímu úřadu Podbřezí za podporu a díky také všem, kteří
pomohli s organizací a úklidem.
Co se týče dalších sportovních
aktivit, tak letos se bude poslední
prázdninovou sobotu 31. srpna
konat Turnaj v benďáku, dále 14.
září Skalecký duatlon a na závěr
roku 30. prosince 2013 Turnaj
v pingpongu. Neurčené termíny
zatím mají dvě akce pořádané
skaleckými tenisty - tenisový turnaj
dětí a tradiční sedmiboj. O datech
konání bude brzy rozhodnuto a vše
se dozvíte na vývěsce u hřiště.
Všichni jste na tyto akce zváni! Jako
každý rok se rozeběhl tenisový turnaj žen a mužů, který je již rozlosovaný a čeká na své odehrání. Proto tímto
prosíme všechny přihlášené, aby si hlídali svá utkání a poctivě a včas je odehráli.
Za SK Skalka Josef Cvejn ml.


Z činnosti KST Skalka

Koncem března jsme se zúčastnili otvírání 8 studánek kolem Jahodova a Javornice za mrazivého zimního
počasí.
Během dubna jsme byli na vycházce do okolí Rovného a Dobrého, jezdili jsme na kolech a prožili jarní pobyt
v termálních lázních v Dunajské Stredě.
8. května jsme se vydali na pravidelný špacír ze Sněžného od chaty Horalka, pod vedením pana Čtvrtečky kolem
šachet k bunkru Skutina, který jsme si prohlédli. Po obědě na Polomech ve Staré škole jsme se vydali lesní cestou
do Sedloňova ke známé skalce u Grulichů a potom zpět na Horalku. Špacír absolvovalo 35 spokojných turistů.
Se solnickými turisty jsme byli na 4 denním zájezdu do Slezských Beskyd s ubytováním v Třinci.
1.den. Lanovkou na Javorový a dál jsme šli na Malý a Velký Javor, Kozubovou a Košařisku.
2.den. Z Nýdku na Čantoryji - rozhledna krásné výhledy. Beskydským sedlem a prudkým klesáním zpět do Nýdku.
Potom následovala prohlídka Jablůnkova.
3.den. Z Mostů u Jablůnkova jsme se vydali na chatu SKALKA, dál na chatu Kamenná kde je rozhledna Tetřev,
potom jsme pokračovali stoupáním na Velký Polom a D.Lomná.
4.den. Z Hrčavy jsme vyrazili na Trojmezí (česko-polsko-slovensko), stoupáním jsme se dostali do polské vesnice
Jaworzynka a odtamtud zpět do Hrčavy, kde jsme si prohlédli dřevěný kostelík a původní dřevěné hospůdky. Celý
pobytem nás provázela krásná příroda s výhledy do kraje.
V červnu jsme se zúčastnili 41. ročníku Solnické solné stezky. Z Antonínova údolí se šlo přes Lomy, Osečnici,
Proloh, Rybníčky, Skuhrov nad Bělou a Kvasiny. Koncem 12 km naší trasy nás dostihl déšť.
Zpravodaj Obce Podbřezí
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Za Skalecké turisty
Věra Stodůlková

SKALÁCI informují



Stejně jako v loňském roce jsme i letos 16. dubna odemykali naši říčku Dědina. Účast byla velmi hojná. Oproti
loňské flotile dvou lodí (1 raftu a 1 pálavy) jsme letos museli použít dva plně naložené rafty. Funkce háčků (to je
osoba, co sedí vpředu v lodi a hlídá plavbu) byla svěřena nejstarším dětem z oddílu na důkaz toho, že si již na
vodě trošičku věříme. Při letošním odemykání jsme si dovolili doplout až do Mělčan na tábořiště Příměšťák. Řeka
tekla svižně, proto největším zážitkem byl jez v Cháborech. Černá perla (jeden z raftů) proplula bez potíží, ale
druhá loď pod vedením kapitána Čukina si špatně vyjela z peřeje (viz. obrázek vlevo) a zůstala dnem viset na
mělčině. Když se již situace zdála bezradná, tu se z lesa vynořila ve spodním prádle víla, která nám loď z mělčiny
odstrčila, abychom mohli pokračovat. Sice jsme museli několikrát z lodí vysednout a překonat stromy, které leželi
přes celý potok, ale to nám nevadilo. Alespoň jsme si protáhli nohy. Celá plavba proběhla bez dalších větších
potíží. Nebylo zaznamenáno žádné neúmyslné koupání či napadení pirátskou lodí. Jen jeden plavčík svou
nepozorností přišel o své vlastní pádlo.

Na konci května jsme podnikli víkendový výlet do malebné vesničky Mařenice v Lužických horách. Mařenice leží
asi 7 km od státních hranic s Německem, kde se nachází ferratová cesta, která byla cílem naší víkendovky. Ferrata
je lezení po skále pomocí uměle vytvořeného jištění (ocelové lano), na které se lezec v průběhu postupu vzhůru
jistí. Výprava to byla opravdu velkolepá. Celkem se nás zúčastnilo 35 osob. Účastníci byli nejen děti z oddílu
Skaláci a jejich rodiče, ale i naši kamarádi. V den odjezdu 31. 5. 2013 nám počasí opravdu přálo, bylo slunečno prostě nádhera. Tak jak to bývá s ujetými kilometry na sever ke státní hranici, počalo se malinko ochlazovat.
V pátek proběhlo potřebné vyzkoušení lezeckého materiálu. Sobotní ráno pro nás připravilo šok. Nejen že se
rapidně ochladilo, ale ke všemu hustě pršelo a nepřestalo ani do našeho odjezdu v neděli. V důsledku nepříznivého
Zpravodaj Obce Podbřezí
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počasí jsme museli změnit plán a ferratu odsunout na podzim. Nicméně jsme v sobotu podnikli stopovací výlet do
nedaleké jeskyně. Po zbytek dopoledne a odpoledne jsme pořádali různé hry a soutěže, které lze hrát v místnosti.
Tak trochu nám pomohla náhoda, jelikož v sále místního hostince odpoledne probíhal dětský den - zúčastnili jsme
se. Děti získaly spoustu zajímavých cen. Po sobotní večeři se rozjela rodinná soutěž v předvádění různých
pohádek a povolání. Nejpopulárnější se stala rodina Horákova, která svým hereckým výkonem opravdu upoutala a
pobavila všechny zúčastněné. Po večerce se rodiče pustili do deskových her. V neděli jsme akci ukončili již
dopoledne, jelikož počasí nám stále nepřálo. Dohodli jsme se, že ferraty určitě podnikneme znovu s tím, že si
objednáme „někde“ pěkné počasí.
Moc se již těšíme na náš letní Pidi tábor, který proběhne na přelomu července a srpna na obecním hřišti v
Podbřezí.
Všem přeji pěkné a slunné léto. Marek Kulich (Kulíšek)



KNIHOVNA hlásí….
V naší malé knihovničce si můžete nejen zapůjčit hezkou knížku, pohrát si
s dětmi v mini koutku nebo na počítači, ale také zapojit se do naší tvořivé
dílničky. Pod vedením Jany Křepelové ze Lhoty se mnohá z účastnic
proměnila ve výtvarnici nebo zručného košíkáře. To, že si její práce pro
druhé vážíme, jsme chtěli jako Sdružení žen Podbřezí ocenit. Proto jsme ji
nominovali na dobrovolnickou cenu Křesadlo za rok 2012. I přesto, že ve
velké konkurenci nevyhrála, byla oceněna za svou dobrovolnou činnost
diplomem. Ještě jednou moc děkujeme za její čas a nápady pro skalecké
ženy.
Ester Horáková - knihovnice



Významná výročí
červenec
srpen

září

82 let
83 let
83 let
83 let
60 let
70 let
84 let

VAŇKOVÁ Lidmila, Podbřezí
JARKOVSKÝ Josef, Podbřezí
PRECLÍKOVÁ Anna, Lhota Netřeba
CVEJNOVÁ Anna, Lhota Netřeba
JABLONSKÝ Miroslav, Podbřezí

NETÍKOVÁ Anna, Lhota Netřeba
PETŘÍKOVÁ Miloslava, Lhota Netřeba

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
svatby:

FRIEDOVÁ Hana a LAŠTOVIC Filip, Podbřezí 98
POHLOVÁ Michaela a VAŇKA Lubomír, Podbřezí 23
ŠMÍDOVÁ Markéta a PAŠTA Jiří, Lhota Netřeba 3

20. 4. 2013
8. 6. 2013
22. 6. 2013

Na společnou cestu přejeme hodně lásky.
narodili se:

SOUČEK Matěj, Lhota Netřeba

2.5.2013

Rodičům přejeme hodně moudrosti k výchově.
Zpravodaj Obce Podbřezí
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31. 7. – 4. 8. 2013 Piditábor (Skaláci)
16. 8. 2013 – Zábava se skupinou ROCKSORRY za školou v Podbřezí
18. 8. 2013 – Koncert dechové hudby Opočenka
31. 8. 2013 - Turnaj v benďáku (2. ročník)
7. 9. 2013 - Hasičský srandamač
14. 9. 2013 - Skalecký duatlon (5. ročník)
září 2013 – Stezka odvahy pro malé i velké



Mateřské centrum Hastrmánek
V budově krytého bazénu v Dobrušce (vchod z boku)

Tel. 775 441 907

mc.hastrmanek@seznam.cz

Od září v Hastrmánku nabízíme hlídání dětí (forma miniškolky)
více informací na www.hastrmanek.dobruska.cz



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: starosta@podbrezi.cz Web stránky Obce Podbřezí http://www.podbrezi.cz

Úřední hodiny na obecním úřadu: pondělí 13-18 hod., středa 13-17 hod., úterý, čtvrtek 7.30-12 hod.
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ZUBNÍ POHOTOVOST – rozpis služeb
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
05.07.
06.07.
07.07.
13.07.
14.07.
20.07.
21.07.
27.07.
28.07.
03.08.
04.08.
10.08.
11.08.
17.08.
18.08.
24.08.
25.08.
31.08.
01.09.
07.09.
08.09.
14.09.
15.09.
21.09.
22.09.
28.09.
29.09.
05.10.
06.10.
12.10.
13.10.
19.10.

MDDr. Kačerová Veronika
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Šťastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr. Zdeňka Jiří
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František

poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
Voříškova 169, Vamberk
Smetanovo nábř. 334, Vamberk
Komenského 127, Opočno
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
K.Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kn.
polikl. Mírové nám.88, Týniště nad Orl.
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
J. Pitry 448, Opočno
Komenského 209 , Častolovice
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdrav.středisko Kout 566, Borohrádek
polikl. Mírové nám.88, Týniště nad Orl.
Tyršova 515 , Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Zdrav.středisko Rokytnice v O. hor.
nám. Dr.Lutzowa 345, Vamberk
polikl. Mírové nám.88, Týniště nad Orl.
J. Pitry 344, Opočno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
polikl. Mírové nám.88, Týniště nad Orl.
polikl. Mírové nám.88, Týniště nad Orl.
dr.Lützova 244 , Vamberk
Kvasinská 129 , Solnice
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí

494 622 114
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 323 152
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
731 980 112
494 322 706
494 323 958
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 371 782
494 667 154
494 622 114
494 542 102
494 371 781
494 541 757
494 596 732
731 980 112
494 323 152

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

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

Obl.nemocnice Rychnov n.Kn.a.s.
Jiráskova 506

Oblasní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446

Dětské oddělení
Ordinační hodiny:
Všední den: od 16.00 hod.
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

Zpravodaj Obce Podbřezí
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