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obecní zpravodaj
Vážení občané,
blíží se konec volebního období 2010 – 2014. Je to doba, kdy se hodnotí výsledek činnosti zastupitelstva a celé
obce. Nejdůležitější skutečností je, že se daří s vaší pomocí držet dobrou vesnickou pospolitost. Velmi dobře pracují
spolky, které vytvářejí kulturní a společenskou činnost v obci. Na dobré úrovni jsou také služby a i podnikatelé
přispívají ke zlepšení vzhledu obce. Daří se držet pořádek, úklid veřejných prostranství a údržbu veřejné zeleně. Za
každou z činností je nutné vidět konkrétní ochotné spoluobčany. Pedagogický sbor Základní školy a Montessori
mateřské školy odvedl a odvádí poctivou výuku dětí, naší
budoucnosti. Jsem také spokojen s prací děvčat na obecním
úřadě. To vše následně motivuje i mě. Podařilo se sehnat i
nějaké dotace, takže krok za krokem naplňujeme strategii
rozvoje obce. Ne vždy se vše povede a bylo by to až nezdravé,
kdy to tak bylo. Vy nejlépe vidíte, co se zlepšilo a co je nutné
ještě vylepšit. Ne na vše jsou finanční prostředky a jsou také
určité priority. Tou je v současné době generální oprava budovy
školy. Jsme zhruba v polovině vytčeného cíle.
Končí jedno období a začíná další. Co nás čeká? Abychom
mohli naplnit naše představy, potřebujeme především zdraví,
pak pohodu, dobré rodinné
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zdárně pokračovala. My dříve narození také prožíváme svůj podzim, který s sebou
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea

Narodili se

Říjen
Kupka Václav
Rydl Václav
Novotná Miloslava
Klimešová Lidmila
Vojnarová Věra

Chábory
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí

75 let
84 let
80 let
85 let
70 let

Žofie Čepelová
Tobiáš Králíček

Podbřezí
Podbřezí

29. 7. 2014
29. 7. 2014

Zlatou svatbu oslavili
Listopad
Piskora Josef
Koblása Josef
Bartošová Květoslava
Endlerová Anna
Cvejn Josef

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí

65 let
87 let
86 let
75 let
60 let

manželé Věra a Václav Vojnarovi z Podbřezí
8. 8. 2014

Sňatek uzavřeli
Prosinec
Mach Václav
Novotný Josef
Kovář Josef
Novotná Libuše
Ehl Jaroslav

Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

75 let
65 let
75 let
70 let
60 let

Markéta Obstová, Lhota Netřeba a
Tomáš Ulrych, Dobruška

26. 7. 2014

Projekt „Příležitosti na vesnici“ je ukončen
Ani jsem se nenadála a doba trvání obecního projektu, který byl financován z Evropského sociálního fondu, je za
námi. Na začátku byly obavy, jestli malá obec může vůbec čelit papírové mašinérii při realizování projektu. Jak se po
dvou a půl letech ukázalo, může. Ne vždy bylo jednoduché komunikovat s úřady a ne vždy to proběhlo hladce, ale
výsledek je vidět.
Díky projektu máme v obci mateřskou školu, která v září započala již třetí rok fungování a má povinnou
udržitelnost pět let. S výhledem na mladé rodiny a narozená miminka v naší obci v posledních letech a nyní můžeme
tuto obavu pustit z hlavy.
Školka ale není to jediné, co nám po projektu v obci
zbyde. V knihovně je nová PC technika s internetem, kvalitně
vybavená knihovna odborné literatury, o kterou již dnes mají
zájem k výpůjčce jiné i větší knihovny.
A co jsme si odnesli my, účastníci projektu, tzv. cílová
skupina? Myslím, že účast na seminářích, ať byly zaměřené
na cokoliv, možnost popovídat si s paní psycholožkou nebo
se zúčastnit stáže ve firmě a dozvědět se něco o podnikání
bylo pro nás dobrou zkušeností i příjemným setkáním
s jinými lidmi.
Nyní nás, tedy především mě, čeká zhodnocení celé doby
realizace, jednotlivých aktivit a dodržení všech podmínek, ke
Setkání v poradenském místě
kterým jsme se zavázali, v závěrečné zprávě. Pokud bude i
toto shrnutí stejně úspěšné jako celý projekt, budeme moci říct: projekt je za námi, a to úspěšně.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří obětovali svůj čas a na nějaké setkání nebo seminář přišli.
Doufám, že to nebyla ztráta času a něco malého nám to přineslo.
Ester Horáková – koordinátorka projektu
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
„Detektivní kancelář pátrá po ztraceném strašidle…“.
Tak začala pro odvážlivce zpráva na startu letošní stezky odvahy, která se konala v pátek 19. 9. 2014. Tentokrát
děti a jejich rodiče hledali podobu strašidla z fotografie. Po trase plné strašidel, duchů a jiných zjevení hledali
jednotlivé části obličeje daného strašidla a postupně lepili jeho podobu. Na startu jim
Bílá paní nalepila na oblečení malého pomocníka v podobě broučka, pavoučka či vážky.
Děti si mohly nechat pomalovat ruku či obličej barvami. V cíli (v detektivní kanceláři) po
předložení slepeného obrázku dostaly zaslouženou odměnu: blikající tužku nebo
odrazku, diplom a malou sladkost. Stezka byla tentokrát trochu delší, ale děti si toho
samým nadšením z hledání ani nevšimly . Bílé stopy a malí papíroví duchové je vedli
z hřiště doleva loukou kolem pole poblíž Španělského kříže a po kraji silnice směřující od
Studánky do cíle ke křížku u křižovatky nad zámkem. Rozzářené obličeje všech účastníků
(dětí bylo 58, nepočítaje jejich doprovod) nám byly velikým potěšením .
Děkujeme, že jste letos přišli! Děkujeme také všem, kdo i malou mírou pomohli, neboť
při takovýchto akcích je každá ruka k nezaplacení.
Za Sdružení žen Podbřezí Jana Křepelová
Milí spoluobčané!
Ráda bych vás informovala o tom, že Sdružení žen Podbřezí bude pořádat zájezd na nový český rodinný muzikál
Sněhová královna, který uvádí divadlo Hybernia v Praze. Muzikál vznikl velmi volně na motivy známé pohádky H. Ch.
Andersena a měl premiéru 20. září 2014. Jeho tvůrci slibují velkou podívanou s výpravnými kostýmy, krásnou scénou
a působivou hudbou. Termín zájezdu je v současné době zatím v jednání, přesné informace budou včas sděleny.
S přáním pěkného podzimu Marcela Volfová

Sdružení žen Podbřezí zve všechny zájemce o dětské
oblečení a potřeby na BURZU, která se bude konat v sobotu
4. října 2014 od 8 hodin v jídelně SODEXHO v ZŠ Františka
Kupky v Dobrušce.
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KST Skalka
Z činnosti KST
V červenci jsme absolvovali pochod z Čiháku na Zemskou bránu přes Pašeráckou lávku podél řeky Orlice až do
Klášterce nad Orlicí a potom zpět k autům. Cestou domů jsme se zastavili prohlédnout si sportovní areál v Českých
Petrovicích.
Další výlet byl po rozhlednách. Navštívili jsme Roprachtice, Štěpánku a Kozákov, ze kterých byly krásné výhledy po
Krkonoších a Jizerských horách.
V srpnu jsme absolvovali se solnickými turisty výlet do Strážovských vrchů na Slovensko:
1. den - Vydali jsme se na prohlídku Trenčanských Teplic a Bojnic, kde jsme si prohlédli krásný zámek. Ubytovaní jsme
byli v rekreačním středisku Púšť.
2. den – Navštívili jsme vesničku Čičmany s krásnými malovanými domečky, vystoupili na Stážov a následně sestoupili
do Zliechova.
3. den – Výlet jsme začali z Chvojnic (493 m n.m.) výstupem do sedla Obšiar (778 m n.m.), po cestě jsme trochu
bloudili, protože stezky byly špatně značené. Dál jsme pokračovali na sedlo Kolenová (813 m n.m.) a vystoupali na
Lazový vrch (856 m n.m.). Celý den jsme ukončili v Čičmanech.
4. den – Vyšlápli jsme z Kanianky přes Panský háj, Šútovské sedlo (529 m n.m.)a Bojnice. Po cestě jsme si užili
zasloužený odpočinek v termálech.
5. den – Vydali jsme se z Valašské Belé do sedla pod Čiernou horou (868 m n.m.) přes Kremeniště na chatu Homolka,
která je součástí lyžařského areálu.
6. den – Ráno nám pršelo, a proto jsme se vydali domů s krátkou zastávkou v Trenčíně.
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo, túry byly náročné, ale zato jsme procházeli krásnou panenskou přírodou.
Již teď se těšíme na další spolupráci se solnickými turisty.
Za KST Skalka Věra Stodůlková

Společné foto se
solnickými turisty
Foto: Josef Rak

SDH Podbřezí
Z činnosti SDH
Po návratu z hasičských slavností v Litoměřicích jsme uložili techniku a užívali si zasloužených dovolených. Sešli
jsme se až v měsíci srpnu, kdy jsme společně připravili naši největší akci, kterou SDH pořádá, a to taneční zábavu a již
po dvacáté koncert Opočenky. Taneční zábava se skupinou Rocksorry se konala v pátek 15. 8. Na úvod se nám ještě
představila skoro místní skupina Rachot. Počasí příliš nepřálo a počet účastníků hlavně z řad místních a lhoteckých
byl jako vždy nevalný. V neděli 17. 8. se konal již zmiňovaný tradiční koncert Opočenky. Na úvod se nám představily
mažoretky Tyrkys z Dobrušky a závěrem vystoupil náš nejmladší hasičský potěr. Účast byla přiměřená.
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O týden později se naši členové zúčastnili soutěže starých stříkaček ve Lhotě. V sobotu 6. 9. se členové SDH od 14
hodin sešli na hřišti u příležitosti 6. ročníku skaleckého srandamače. Zúčastnila se družstva nejmenších dětí jako
Večerníčci, dále pak družstvo dorostu, žen, mladších mužů a starších mužů, kteří předvedli útok se stříkačkou PS 8.
Počasí se vydařilo a myslím, že jsme se dobře pobavili a zasoutěžili si až do nočních hodin. Pivečko dobré, uzené
výborné, gyros vynikající a nechyběly ani výborné koláčky od Marty Kovářové. Všem pořadatelům patří poděkování
za organizaci všech uskutečněných akcí.
Nyní se scházíme každou středu od 17 hodin u zbrojnice, kde se vylepšuje naše technika a trénují také malé děti.
Naše síly již směřujeme na tradiční Kateřinské posvícení, na které všechny srdečně zvu. Další úsilí též směřujeme na
rok 2015, kdy sbor oslaví 130. výročí od svého založení.
Za SDH Podbřezí starosta sboru Pavel Mervart

Odměna pro hasičský potěr

Skok „Skalkmena“ při záchraně dítěte

SDH Lhota Netřeba
Za naše malé SDH přeji všem spoluobčanům vše, jak má být, abychom si mohli užívat následující dny mizejícího
léta a nastávajícího (věřím, že krásného) podzimu. Když před 150 lety, 12. března 1864 založili ve Velvarech první
český hasičský sbor, nikdo tenkrát, a po pravdě snad možná ani loni, netušil, že to bude důvod k oslavám ve Lhotě
Netřebě.
Jak asi většina z vás zaznamenala, oslavy proběhly (a nám se zdá, že neproběhly, ale utekly). Dopoledne začalo již
po 9. hodině soutěží starých stříkaček a pokračovalo
soutěží jednotlivců, která se protáhla skoro do 13 hodin.
Následné vyhlášení těch nejostřílenějších borců a družstev
bylo odměnou za jejich snažení.
Dobrou náladu a pozornost obecenstva od začátku drželo
trio pod vedením Lukáše Koblásy. Svým výkonem na
pódiu, který nikoho nezklamal, ale zaujal, dokázali hráči
strhnout i část obecenstva ke zpěvu. Slyšeli jsme Šavlový
tanec od Arama Chačaturjana nebo akordeonový boom
Bohumila Bláhy, ale když zaznělo na pódiu Hospůdko,
hospůdko malá, Co jste hasiči a další písničky, do zpěvu se
dali více i méně nadaní hudebníci z řad diváků a společně si bez not zanotovali. No a o to popravdě šlo.
Po malé přípravě se uskutečnila premiéra
vystoupení divadelního spolku hasičských celebrit,
kdy již tradičně a nacvičeně opět selhala technika
pod vedením lidského faktoru. Naštěstí byl tento
faktor objeven hned v začátku a byl minimalizován
pod dohledem publika. Dle ohlasů jako ryze
amatérskému spolku, přátelům venkovského divadla,
přátelům kultury, přátelům osvětové činnosti … bla,
bla a hlavně podporovatelům srandy a legrace u nás
i v okolí bylo dopřáno po zásluhách všem hercům
velkého, vřelého a myslím, že i upřímného potlesku.
V podvečer zahájila svoje vystoupení skupina
GRADACE, která si udržela své věrné posluchače a dokonce i některé nevěrné, kteří dříve poslouchali jiné skupiny.
ROČNÍK XX

3 PODZIM 2014

Stránka 5

Nebýt toho všeho byla by tato oslava jen možná obyčejným setkáním obyčejných lidí. A o to nám vlastně šlo a
možná se to i povedlo.
Mohli bychom vám dnes tvrdit, že díky skvělé přípravě a známostem v těch nejvyšších kruzích bylo počasí na
oslavy 23. srpna velice příznivé pro pořádání oslav. Ne, že bychom neměli žádné známé. Ne, že bychom se na to
trochu nepřipravili, ale takhle to opravdu nebylo. Musíme poděkovat patronu hasičů svatému Floriánovi, který měl
to vše na Netřebě ve skutečnosti na starosti, za což mu patří od nás hluboká poklona. No a hlavní díky patří taky vám,
kteří jste nelenili a na Netřebu přišli.
Jednatel SDH Lhota Jirka Piskora

SK Skalka
Turnaj v benďáku
V sobotu 30. srpna se uskutečnil 4.
ročník turnaje dětí ve florbalu a 3.
ročník turnaje dospělých v benďáku.
Dopoledního soupeření s plastovými
hokejkami se zúčastnilo pouhých 9
dětí, které se rozdělily do dvou
mužstev a odehrály 2 utkání po 30
minutách. První střetnutí se rozhodlo
až na samostatné nájezdy, díky
kterým zvítězil tým „Narození a
nenarození“ (Dominik Umlauf, Matěj
Stodůlka, Vojta Mňuk, Jakub Touc,
Lukáš Ehl) v poměru 5:4. Druhý tým
„S.O.S.“ (Tomáš Ehl, Josef Pohl,
Jakub Michl, Martin Felcman) se
v odvetě snažil o obrat a po 1. třetině vedl 2:0. Vedení mu ale nevydrželo dlouho, jelikož po 2. třetině byl stav již 2:5
a v závěru vše skončilo dokonce 4:11. Z triumfu a vítězných medailí se tak mohli radovat „Narození a nenarození“.
Nejlepším střelcem turnaje se sedmi góly se stal Dominik Umlauf a nejmladším hráčem byl Jakub Touc.
Po polední pauze se začali scházet starší sportovci s hokejkami a hokejovými rukavicemi a turnaj v benďáku mohl
pomalu začít. Celkem se podařilo vytvořit 4 týmy po šesti hráčích, přičemž 3 týmy byly skalecké a 1 tým pod vedením
Zdeňka Kaplana byl složen z neslyšících. Tým z Havlíčkova Brodu letos bohužel nedorazil. Jednotlivé zápasy se hrály
na dva poločasy po 7 minutách systémem každý s každým. Základní část byla vyrovnaná, když dva týmy získaly
shodně 3 body a další dva 6 bodů, a ve vyřazovací části měl možnost poprat se o vítězství opravdu každý. Podle skóre
nakonec z 1. místa šel do semifinále tým „Babolap“ (Petr Cvejn, Miloš Novotný, Miroslav Jarkovský, Jaroslav Kubec,
Otakar Prokeš, Jiří Hovorka) a proti němu se postavil tým neslyšících „Rampušáci“. Zápis z tohoto klání bohužel
nenávratně zmizel, ale jedno bylo jisté – postoupil tým „Babolap“. V druhém semifinále se střetly týmy „Abeceda
hvězd“ (Zdeněk Volf, Tomáš Cvejn, Vít Janský, Pavel Hanuš ml., Petr Touc, Štěpán Janský) a „Sajrajti“ (Jiří Hušek, Karel
Paštika, Tomáš Ehl, Dominik Umlauf, Zuzana Jarkovská, Josef Cvejn). Zpočátku vyrovnaný souboj se nakonec ve druhé
části rozhodl jednoznačně ve prospěch „Abecedy hvězd“, která svého soupeře přestřílela 6:2. Zápas o bronzovou
příčku se podařilo urvat ve svůj prospěch „Sajrajtům“ v poměru 7:5 a „Rampušáci“ se i přes kvalitní výkon umístili na
4. pozici. Ve finále bylo k vidění nejvyrovnanější utkání celého dne, když se oba týmy postupně přetahovaly o
jednogólové vedení a za stavu 3:3 mělo dojít k prodloužení. K tomu ale nakonec vůbec nedošlo. Všichni se shodli, že
běhat dalších několik minut je nesmysl, a finále tak rozhodovaly penalty na dřevěného gólmana. V nich byla
úspěšnější „Abeceda hvězd“, čímž nejenže oplatila „Babolapu“ porážku ze základní části, ale zároveň se zapsala
zlatým písmem na nový putovní pohár. Ten již brzy bude k vidění v místním hostinci. Stříbrný tým si připsal také
jeden triumf, a to v podobě nejlepšího střelce celého turnaje, jímž se stal Miroslav Jarkovský s devíti přesnými
zásahy.
Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru a pohodové sportovní odpoledne. Zároveň díky všem, kteří
pomohli s organizací. Na dalších turnajích na viděnou.
Za SK Skalka Josef Cvejn
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Skalecký duatlon
Skaleckého duatlonu, společenského závodu v jízdě na kole a v běhu po svých, který se konal v neděli 21. 9., se
letos zúčastnilo 15 dětí, 4 ženy a 7 mužů. Výsledková listina vám sdělí fakta, níže pak přinášíme trochu netradiční
zevrubnou reportáž z vlastního pohledu vítězky Terezy Novotné.
Děti nejmladší - 1. Kamila Toucová, 2. Jakub Stodůlka, 3. Filip Cvejn
Děti starší - 1. Jan Křepela, 2. Petr Němeček, 3. Jakub Touc
Děti nejstarší - 1. Jakub Volf, 2. Vojtěch Mňuk, 3. Martin Felcman
Ženy - 1. Tereza Novotná, 2. Andrea Kulichová, 3. Jana Křepelová
Muži - 1. Petr Němeček, 2. Tomáš Kasper, 3. Filip Umlauf

Téměř polední start Skaleckého duatlonu (v jednu hodinu
odpoledne) dává závodníkům prostor pro první taktické úvahy obědvat či neobědvat? Nervozita před závodem stoupá, sekaná
uvízne v krku… Lépe snad nejíst? Muži mají dilema ještě těžší,
neboť se zdá, že start kolem půl třetí oběd umožní. Ale co to? I
ten králík se při běhu do kopce dere ještě jednou na svět.
Dětský duatlon jsem neviděla, proto se budu blíže věnovat závodu žen a mužů. Letos se na start dostavily ženy čtyři,
vypadá to na boj o bramborovou medaili. Poklidný start od zámku vystřídá ostré tempo do prvního kopce – bez
šlapání to holt nepůjde. Rovinky ke Studánce ještě dovolí společenskou konverzaci, ale táhlé stoupáníčko k Domašínu
již vybízí k závodění. Peloton se začíná trhat, Bára Volfová a Andrea Kulichová jedou vpředu, já se je snažím
dotáhnout a Jana Křepelová udržuje tempo, které ji dětská „čtyřiadvacítka“ dovolí. Na hlavní silnici z Provoze do
Bačetína se kousnu a se slovy „aby byla legrace“ předjedu Andreu i Báru. Do Bačetína jedu s jazykem na vestě, hlavní
motivací je dětská radost z toho být na špici. Jedu, co to dá, po kamenité a bahnité Pařezové cestě z Bačetína, na
asfaltku k Miškovu. Soupeřky mi jistě dýchají na záda, co nenašlapu tady, už později nenahoním, myslím si. To ještě
nevím, že Báru vyřadila křeč v lýtku. Z Miškova dále po lesních i polních cestách, bláto lítá do obličeje, to je paráda si
kousek i žvýknout. Trochu se mi začíná stýskat po kolegyních, snad nepíchly? Kolem posedu na Škutinu a frrr dolů
přes Lhotu. Přehodit na největší talíř a poctivě šlapat, nevézt se z kopce, jsme přeci na závodech! Zámek, zatáčka,
hřiště, odložit kolo a přesvědčit mozek, že to divné bez citu jsou vlastní nohy, a že ještě před necelou hodinkou uměly
chodit… Zatímco se potácím z hřiště, už přijíždí Andrea na kole. Z toho chytnu „pořádnýho nerva“, protože běh
(natož po rosolovitých nohou) není mojí silnou stránkou, zatímco Andrea běhá jako laňka. Nicméně krátká trať na
jeden kilometr nedá rozvinout běžeckým technikám a finesám a umožní udržet pořadí nastolené cyklistikou. Po
plouživém běžeckém výkonu tedy protrhávám hrudí cílovou pásku toaletního papíru a jsem fakt šťastná, to víte,
endorfiny. Druhá přibíhá Andrea Kulichová; sotva se rozběhla a dostala do tempa, už je v cíli. A nakonec, po krásném
cyklistickém výkonu předvede Jana Křepelová ještě hezčí běžecký výkon a bronz putuje na Lhotu Netřebu. Bára
Volfová pro iontovou disbalanci v musculus triceps surae musela odstoupit.
A jak si vedli muži? Sedm statečných opouští Skalku v poměrně
homogenním peletonu, dále rekonstruuji podle vyprávěného. Zkratka
polňačkou do Provoze, zejména sjezd, rozřadí závodníky na ty, kteří to
„pustí“ a na ty, kteří si přibrzdí. Největší chrti nebrzdí ani kvůli příčným
kanálkům na vodu a do zatáček uvolní nášlapy a klopí bicykl jako na ploché
dráze. Nicméně ani to jim není platné, štíhlejší plášť na trekovém kole
boduje a Petr Němeček se nad Provozí ujímá vedení a cestou do kopce do
Bačetína náskok již jen zvětšuje. Pořadí borců v závěru závodu v místě
blátivého sjezdu k Cikánce (divácky velmi atraktivní, bohužel se však nikdo
nevymázl) bylo: Petr, pak dlouho nic, pak Filip Umlauf, po chvilce Tomáš
Kasper, pak Pepa Cvejn, a na další už nečekám, chvátám ještě ke kopečku
nad lávku přes Zlatý potok, co kdyby se tam ještě odehrál nějaký zajímavý
běžecký souboj (s blátem). Muži měli totiž trať pro běh delší (dva kilometry)
a členitější. V kopci za židovským hřbitovem zamíchala trať pořadím a
vynesla tak Tomáše na druhé místo; předběhnutý Filip nakonec do cíle
doběhl jako třetí.
Doufám, že jsem ve čtenářích nevyvolala dojem, že se při Skaleckém duatlonu závodí hlava nehlava. Naopak.
Nejlepším soupeřem je člověk sám sobě, a nejtěžší souboj se odehrává doma, jestli vůbec přijít. Pro další ročník
zůstávají následující otázky: Obhájí Tomáš Kasper čtvrté stříbro v řadě? Vyhraje příští rok opět nováček? Nepíchne
nikdo? Budeme si příště stopovat čas? Předčí každý sám sebe? A přijdete i Vy?
Terka Novotná
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Sedmiboj dvojic
Místní vícebojaři mají za sebou čtvrtý ročník Skaleckého sedmiboje, kterého se v sobotu 20. září 2014 zúčastnilo
deset smíšených dvojic. Počasí vyšlo navzdory předpovědím výborně a celý den se mohlo bez problému soutěžit.
Účastníci se mohli těšit z nové disciplíny - šipek, která nahradila kroket. V jednotlivých disciplínách zvítězily tyto
dvojice:
Hod na koš: Bára Volfová + Filip Umlauf
Kop na bránu: Renata Novotná + Miloš Novotný
Střelba ze vzduchovky: Eva Hanušová + Pavel Hanuš
Šipky: Katka Novotná + Zdeněk Kaplan
Tenis: Renata Novotná + Miloš Novotný
Badminton: Bára Volfová + Filip Umlauf
Ping-pong: Bára Volfová + Filip Umlauf
Nejvíc bodů ze všech soutěží získaly shodně dvě dvojice - Bára s Filipem a Renata s Milošem. Díky tomu se společně
mohli radovat z celkového vítězství. Zbylé třetí místo vybojovali Iva a Luboš Bílkovi. Souboje o nejvyšší příčky se
protáhly až do večera a všichni se při tom dobře bavili. A to hlavně díky organizaci Jany a Zdeňka Volfových, bez
kterých by tato akce vůbec neproběhla. Tímto jim děkujeme a těšíme se na příští rok. Přijďte si zablbnout i vy.
Za SK Skalka Josef Cvejn

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Kominictví Meloun

nabízí pravidelné čištění komínů před začátkem topné
sezony. Zájemci se mohou hlásit do pondělí 6. 10. 2014 na Obecním úřadě
v Podbřezí.

Kdy: úterý 7. 10. 2014
Cena: 300,- Kč
V ceně je vyčištění + revize komínu.

UPOZORNĚNÍ !!!
Splatnost poplatku za odpady a psy pro rok 2014 je 30. září 2014.
Platbu lze provést na účet obce Podbřezí nebo v úředních hodinách do obecní pokladny.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 25. října na neděli 26. října 2014 si nezapomeňte posunout ručičky
hodinek o jednu hodinu zpět na středoevropský čas.
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provede v naší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu
stanoviště:

1. listopadu 2014
Podbřezí před OÚ
Lhota u kontejnerů

8,00 – 8,25 hodin
8,30 – 8,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty,
odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné), monočlánky, zářivky, výbojky
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní bez disků),
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd. ledničky, mrazničky, televizory
Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je
nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! : 494 666 220

Od pondělí 27. 10. 2014 do neděle 2. 11. 2014
budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na zbytkový komunální odpad.
Jeden kontejner bude stát u Obecního úřadu v Podbřezí,
druhý u budovy čp. 11 (bývalý obecní úřad) ve Lhotě Netřebě.

Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
dne 15. 7. 2014
schvaluje







rozpočtová opatření č. 5/2014 a č. 6/2014
na příští čtyřleté volební období devítičlenné Zastupitelstvo obce Podbřezí
ukončení výplaty náhrad za obědy pro žáky z jiné obce a výplaty náhrad za dojíždějící žáky, a to dnem 1. 9.
2014
měsíční poplatek za dítě umístěné v Montessori mateřské škole v Podbřezí ve výši 199,- Kč (kromě dětí,
které absolvují poslední rok ve školce – předškoláci)
finanční částku ve výši 11 000,- Kč na opravu křížku v lokalitě Škutina u Machů
a) Dotaci na zateplení budovy Základní školy a Montessori Mateřské školy v Podbřezí. Celkové náklady na
projekt činí 3 669 180,- Kč. Tyto náklady zahrnují: realizační náklady, náklady na projektovou přípravu ve
výši max. 5% z uznatelných nákladů, náklady na autorský a technický dozor ve výši max. 3% z uznatelných
nákladů a rozpočtovou rezervu na nepředvídatelné práce max. ve výši 5% z uznatelných nákladů.
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Uznatelné náklady 2 832 442,- Kč z toho 90 % dotace. Dotace činí 2 549 197,- Kč. Vlastní podíl obce činí
1 119 983,- Kč.
 b) Návrh příkazní smlouvy společnosti DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na technickou podporu akce:
Rekonstrukce vytápění a zateplení objektu ZŠ a MMŠ Podbřezí.
Výběrové řízení
– 30 250,- Kč
Inženýrská a investiční činnost
– 42 350,- Kč
Závěrečné vyhodnocení akce
– 24 200,- Kč
Celkem 96 800,- Kč
Všechny uvedené ceny jsou s DPH.
 podání Žádosti o investiční dotaci, název programu: Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních
škol, číslo programu: 133 310 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor investic,
Karmelitánská 7, 118 12 Praha
 společnost Martin Šofr, Žďárky, www.arbon.cz na údržbu stromů dle znaleckého posudku Ing. Jaroslava
Kolaříka, Ph.D. - jedná se o alej 7 lip u synagogy, 2 břízy a lípu u rybníka na návsi a lípu ve Lhotě Netřebě u
budovy bývalého obecního úřadu
 finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na činnost SDH Lhota Netřeba a uspořádání oslav 150 let založení
prvního českého hasičského sboru

neschvaluje


záměr výstavby nájemních bytů podle Podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů“, který
stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k
sociálnímu bydlení a byl vydán MMR Praha, který podal Josef Veska

dne 11. 9. 2014
schvaluje





prodej pozemku parcely č. 1213/14, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 159 m2 Josefu Šitinovi,
Družstevní 878, 518 01 Dobruška za cenu 7 950,- Kč, kolek pro vklad na KÚ a za ověření podpisu zaplatí
kupující Josef Šitina, daň z převodu nemovitosti zaplatí obec Podbřezí
podání žádosti na Městský úřad Dobruška, odbor rozvoje města, Investice, Úřad územního plánování ing.
Šanovcová o Vymezení zastavěného území obce Podbřezí, katastr Podbřezí a Lhota u Dobrušky
rozpočtová opatření č. 7/2014 a 8/2014
výkup stávajících vodoměrů obcí Podbřezí na základě kupní smlouvy s AQUA Servis, Rychnov nad Kněžnou za
celkovou cenu ve výši 30 926,20 Kč

neschvaluje


záměr stavby Zdeňka Tomáše na Studánce mimo zastavěné území (blíže popsat stavbu, dotčené pozemky)

bere na vědomí



hodnocení starosty obce současného volebního období
hlavní úkoly pro nové volební období

------------Naše škola a školka
Paní učitelka se při přírodovědě ptá:
„ Jakýpak ptáček je nejchytřejší?“
Malý Péťa bez rozmýšlení odpoví: „Vlaštovky.“
„ A proč si to myslíš?“ ptá se paní učitelka.
„Protože když začne škola, odlétají do teplých
krajin.“
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Co nového s novým školním rokem?
Letošní školní rok jsme zahájili s menším počtem žáků – školní rok 2013/2014 ukončilo a odešlo na II. stupeň
základní školy nebo na víceleté gymnázium 8 žáků a do prvního ročníku nám nastoupilo 5 prvňáčků. Pomalu si
začínáme zvykat, že do naší školy bude přecházet hodně dětí, které prošly Montessori předškolním vzděláváním, a ty
budou již vyžadovat jiný přístup a organizaci výuky. Škola kontinuálně prochází změnami, které se týkají jak vnitřních
i venkovních prostor a vybavení, tak obsahu vzdělávání, přístupu pedagogů
k dětem, spolupráce s rodiči i širší veřejností.
Ve škole se stále něco zajímavého děje. Z podzimních aktivit školy bych ráda
upozornila na plánovaný výjezd žáků naší školy a partnerské školy v Dobrém
zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů financované částečně
z grantu projektu „Moderní škola“ ( realizovaného z OP VK
CZ.1.07/1.1.20/02.0085). Tento projekt bude ještě do svého konce (února 2015)
kromě programu primární prevence nabízet dětem spoustu aktivit zaměřených
především na zdravý životní styl a výuku přírodovědných předmětů.
Jako novinku chceme 11. 11. 2014 ve škole dát budoucím prvňáčkům
možnost vyzkoušet si, jak jsou připraveni na vstup do první třídy a zahájení
povinné školní docházky. Dovoluji si s předstihem pozvat všechny děti –
předškoláky a jejich rodiče (vůbec nezáleží na tom, zda půjdou k zápisu k nám
do školy), aby si přišli pohrát a při tom vyzkoušet školní zralost na akci „Škola
předškoláky volá“.
Děkuji všem ochotným rodičům a přátelům školy, kteří ve svém volném čase přišli do školy pomáhat před
rekonstrukcí ale i po ní. Bez vás, vážení rodiče, by naše škola nebyla tou, kterou je.
Radomila Zelená, ředitelka ZŠ a MMŠ Podbřezí

Vítáme Vás ve školce
Tímto tématem jsme uvítaly děti a jejich rodiče v měsíci září a pro děti jsme pod tímto názvem připravovaly
činnosti. Do školky nastoupily jen tři nové děti, takže většina se již znala z minulých let. Každopádně jsme si s dětmi
povídali o tom, co prožily o prázdninách, kreslili jsme obrázky a
zpívali.
Také jsme si společně s dětmi vytvořili nová pravidla naší třídy.
Děti odpovídaly na otázku „Co potřebuji, abych se ve školce cítil
dobře?“. Jejich odpovědi zapisovala a kreslila paní učitelka na papír.
Děti odpovídaly např. takto: „Já potřebuju, abychom byli kamarádi“,
„A já potřebuju, abychom se usmívali“, „A já zase, abychom se
nestrkali“, „Já potřebuju lásku.“ Někdo potřeboval vidět hodně
strojů a někdo zase nové pomůcky. Odpovědí byla spousta. Z nich
jsme pak společně s dětmi sepsali a nakreslili nová pravidla, která se
všichni snažíme dodržovat tak, aby nám ve třídě bylo všem
příjemně.
Dětské výtvory - sovičky
Děti moc rády chodí ven na zahradu nebo na procházky po okolí. Na školní zahradě byl přes prázdniny zprovozněn
dřevěný domeček se skluzavkou, udělaný nový chodníček mezi záhonky, kudy děti rády probíhají, dále máme nový
sud s dešťovou vodou, kterou si mohou děti napustit do konviček a zalévat záhonek, a ještě se pro děti chystají
několikametrové klády, které budou sloužit jako prolézačky.
Tento školní rok budeme pokračovat v pravidelných setkáních s rodiči na Školkových kavárnách, kde si mohou
rodiče popovídat o školce, o dětech nebo jen tak mezi sebou. Dále budeme pravidelně každý měsíc pořádat Lesní
dny, kdy s dětmi hned ráno vyrazíme do lesa a vrátíme se až na oběd. Také se ve školce bude dne 21. 10. konat
beseda pro rodiče se speciálním pedagogem na téma „Aby děti správně vyslovovaly, držely tužku a učily se, nemusí
být rodiče odborníci“ a dne 14. 11. seminář pro rodiče s lektorkami Montessori společnosti na téma “Nápady a tipy
na aktivity s dětmi na doma (věk 0 – 3 roky)“.
Celý tým mateřské školy přeje rodičům a jejich dětem krásné podzimní dny
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