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obecní zpravodaj
Vážení občané,
rád vás zdravím v tomto vánočním období. Je čas velmi aktivních příprav na nejkrásnější svátky v kalendářním roce.
Vánoce jsou svátky obdarování, zvláště děti je prožívají s neopakovatelnou radostí. Pro nás dospělé by to měly být
svátky zklidnění, rodinné pohody a také též obdarování blízkých. Měli bychom si také najít chvilku času a navštívit ty,
kteří již nemají své blízké, kteří jsou upoutáni na lůžko a jsou třeba v různých ústavech sociální péče. Měli bychom si
také uvědomit, že se před více jak 2 000 lety narodila v Betlémě osobnost, která v dospělosti ukázala na smysl života,
jak dobře a bezpečně překonávat životní překážky a problémy. Přitom nám zanechala absolutní svobodu
rozhodování a je jen a jen na nás, jakou cestou se vydáme. V tom je velikost slov a příkladu nejznámější osoby z knihy
knih – Bible a hlavně Nového zákona. Když už mluvím o narození děťátka, tak bych rád co nejsrdečněji poblahopřál
maminkám, které v nedávné době přivedly na svět nové občánky Podbřezí a Lhoty Netřeby.
Blíží se také konec občanského roku. Je to čas, kdy se zamýšlíme nad rokem odcházejícím a vstřícně hledíme na rok
příští. Jsem přesvědčen, že je v obci dobrá vesnická pospolitost, že se občané aktivně podílejí dle svých možností na
činnosti spolků a vytvářejí tak vynikající kulturní, společenskou a sportovní atmosféru v obci. Za to vám všem moc
děkuji.
Díky aktivitě paní ředitelky Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí Radky Zelené byly v rámci soutěže,
kterou vyhlásila firma Domestos, získány finanční prostředky ve výši 200 000,- Kč + DPH. Tyto finanční prostředky
budou použity na rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení v budově školy. Paní
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea

Narodili se

Leden
Němeček Josef
Únor
Nováková Anežka
Kavka Josef
Ryšavý Václav
Nesvačil Mojmír
Březen
Francová Jarmila
Vavřinec Jiří
Malá Jana
Švojgrová Ivana

Podbřezí

70 let

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí

92 let
85 let
81 let
81 let

Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

70 let
60 let
60 let
60 let

Sedlák Josef
Kondek Dominik
Novotný Antonín
Prokeš Antonín
Chaloupka Jan

Lhota Netřeba 14.10.2014
Podbřezí
9.11.2014
Podbřezí
2.12.2014
Podbřezí
10.12.2014
Podbřezí
19.12.2014

Úmrtí
Čudová Jana
Petříková Miloslava
Netík Josef

Chábory
24.9.2014
Lhota Netřeba 18.11.2014
Lhota Netřeba 11.12.2014

Fotografie z oslavy Zlaté svatby
manželů Věry a Václava Vojnarových z Podbřezí.
Gratulujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Oslavy 180 let rodu Markových z Netřeby.
Dne 1.11.2014 proběhla oslava rodu Markových z Netřeby. Chtěl bych touto cestou poděkovat starostovi obce
Podbřezí panu Novotnému za přednes o dění v obci, za umožnění prohlídky základní školy. Dále bych chtěl
poděkovat starostovi Sboru dobrovolných hasičů Podbřezí Pavlovi Mervartovi a také Bohuslavu Cvejnovi, který se
podílel na tesařských pracích, při obnově domu na Netřebě. Děkujeme také za příjemné posezení v místním hostinci
Skalka panu Leoši Janskému a ochotnému personálu.
Za všechny zúčastněné děkuji za průběh oslav. František Marek a ostatní z rodu.

Lidové tradice a zvyky
24.prosince – Štědrý den v Česku
Zdobení vánočního stromku je jedním z nejpoetičtějších a nejhezčích symbolů Vánoc. První zprávy o něm v Evropě
máme až z počátku 19. století. Do Čech se rozšířil z Německa. Na Štědrý den se také v domech a domácnostech
zavěšuje jmelí, které má do stavení přinést štěstí a lásku a chránit proti všemu zlému. Zvyk líbat se pod zavěšeným
jmelím pochází od starých Keltů, kteří věřili, že jmelí zajišťuje plodnost. V některých domácnostech se dodnes udržují
zvyky jako je házení pantoflí, rozkrajování jablíčka nebo louskání ořechů. Ke štědrovečerní večeři se jako sváteční
pokrm podává rybí polévka, smažený kapr s bramborovým salátem. Po večeři se rodina sejde u vánočního
stromečku, kde jsou dárky. U nás stejně jako na Slovensku, v Rakousku a v Itálii dárky naděluje Ježíšek. K zakončení
Štědrého dne patří půlnoční mše, při které se často hraje nejznámější „ Česká mše vánoční“, někdy nazývaná „Hej
mistře“ od Jana Jakuba Ryby.

24.prosince – Štědrý den v Polsku
Stejně jako u nás zdobí lidé v Polsku stromeček, tato tradice k našim severním sousedům přišla společně
s německými protestanty na přelomu 18. a 19. století. Nejvýznamnějším okamžikem štědrovečerní večeře je dělení
se o oplatku. V Polsku se tento zvyk vyvinul samostatně a je jedinečný. Velmi úzce souvisí s Polskem a je hluboce
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zapsán do srdce každého Poláka, má téměř mystický význam a nelze ho vysvětlit rozumovými, obyčejovými a ani
náboženskými argumenty. Do dnešní doby se tento zvyk zachoval v podobě zdobení balíčků s oplatkami. Motivem
jsou často výjevy z betlému, anebo klanění se Tří králů.
Zdroj: Zpravodaj Euroregionu Glacensis

SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Z činnosti Sdružení žen Podbřezí, o.s.
Co tváří rozzáří, vánoční strom do tmy svítí nám.
Co tváří rozzáří, komu radost udělá.
Co tváří rozzáří, vánoční den už se blíží k nám…...
Třetí neděli adventní se občané obce sešli na návsi u borovičky,
kde proběhlo předvánoční setkání. Po pěkném přivítání pana
starosty si děti u jesliček poslechly příběh o narození Ježíška. Za
zvuku kytary, fléten a sborového zpěvu jsme poté slavnostně
rozsvítili náš vánoční stromeček a společně ho ozdobili kouličkami.
Nechyběly prskavky, tradiční svařené víno nebo čaj a cukroví
z našich domácností, kterého byl plný stůl. Naše sdružení připravilo
pro přítomné malý dárek s přáním radostných Vánoc a šťastného roku 2015. Děkujeme Obecnímu úřadu Podbřezí a
všem, kteří akci podpořili svojí přípravou a přítomností.
A co nás čeká v nejbližším období příštího roku?
Babský bál, který proběhne v sobotu 24. ledna 2015. K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina POKROK
z Kostelce nad Orlicí. Těšíme se na Vás!
S přáním spokojených vánočních svátků Marcela Volfová

Sněhová královna
V neděli 25. října 2014 v 7 hodin vyjel autobus plný dětí, rodičů, prarodičů a tet do Prahy do divadla Hybernia.
Vyrazili jsme na muzikál Sněhová královna, který vznikl volně na motivy H.
CH. Andersena. Do Prahy jsme dorazili s jednou přestávkou na benzínové
pumpě s hodinovým předstihem. Pan řidič nás vysadil u Národního
muzea, takže nás čekala ještě procházka skrz celé Václavské náměstí, kde
jsme si u koně udělali pár snímků a pokračovali ulicí na Příkopech před
divadlo Hybernia. V 11 hodin začalo představení. Postavy v muzikálu měly
krásné kostýmy a celé zpracování pohádky bylo moc pěkné a vtipné. Děti
seděly a ani nedutaly a chvílemi se válely smíchy. V hlavní roli sněhové
královny se nám představila Dagmar Patrasová.
Po představení jsme měli téměř 3 hodiny volno. „Moje“ skupina vyrazila
kolem Týnského chrámu na Staroměstské náměstí, kde jsme se podívali
na orloj a pokračovali přes Kaprovu ulici a přes Mánesův most na Karlův
most, kde jsme obdivovali panoramata Prahy. Dále jsme šli přes
Smetanovo náměstí na Národní třídu, kde jsme dětem ukázali Národní
divadlo, a vraceli jsme se přes Františkánskou zahradu zpět na Václavské náměstí. Před nástupem do autobusu jsme
se posilnili zmrzlinou a dávkou kofeinu. Výlet do Prahy se vydařil možná i proto, že se vydařilo počasí.
Děkujeme obci Podbřezí za příspěvek na autobusovou dopravu a Sdružení žen Podbřezí za nemalý příspěvek na
vstupenku, vždyť lístek nás přišel i s dopravou na menší peníze než byla skutečná hodnota jedné vstupenky.
Mgr. Andrea Kulichová

KST Skalka
Na podzim jsme absolvovali pobyt v termálu v Dunajské Stredě.
- 28.10.2014 jsme se vydali na procházku po okolí Prázovy Boudy a Šedivin.
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- 13.11.2014 jsme vyjeli auty do Potštejna a dále jsme pokračovali vlakem do Litic nad Orlicí. Zpět jsme vyšli kolem
lomu, podél Divoké Orlice chatovou oblastí do Sopotnice přes Modlivý důl, Vochtánku zpět do Potštejna. Výšlapu se
zúčastnilo 17 turistů spokojených s trasou i počasím.
- 25.11.2014 jsme opět auty vyjeli do Potštejna, autobusem jsme dojeli do Horní Sopotnice, tam uskutečnili výstup
na hřeben a dál přes Polom, Kapraď a Proruby zpět k autům.
- 26.11.2014 jsme jeli do Teplic nad Metují směr osada Skály. Prošli jsme kolem skalního hradu Bišík, kolem Černého
jezera a z nové rozhledny Čáp jsme si prohlídli okolní krajinu.
Na pátek 26.12.2014 připravujeme výšlap s trasou: Deštné v Orlických horách (Národní dům), Prázova Bouda,
Dobré, Masty s ukončením v Podbřezí. Autobus odjíždí ze Solnice v 8.30 hod.
I letos na zakončení turistické sezony bude 30.12.2014 tradiční předsilvestrovský špacír po okolí Skalky. Sraz je u
hostince Skalka na návsi v 9.30 hod.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a pohodu do roku 2015.
Za KST Skalka Věra Stodůlková

SDH Podbřezí
Z činnosti SDH
Měsíc listopad se již tradičně nese ve znamení kateřinského posvícení. Letos se konalo ve dnech 22. - 24. listopadu
v místním hostinci Skalka. Pořadateli byli hasiči, Obecní úřad v Podbřezí a hostinec Skalka pod vedením nového
hostinského Leoše Janského. Všem patří poděkování za zdárný průběh posvícení. Poděkovat se ještě patří všem
pořadatelům, členům, kteří zhotovili věnec, a firmě PROTECO nářadí za zapůjčení kaple na mši. V měsíci listopadu
byla zazimována technika a uklizena zbrojnice. Pokračujeme také v soutěži „Recyklujte s hasiči“, kde jsme uskutečnili
dva svozy. Děkujeme všem, kteří přispěli nadbytečným elektromateriálem.

Připravujeme
Dne 10. 1. 2015 se sejdeme od 18 hodin na Výroční valné hromadě sboru. Bude zhodnoceno pětileté funkční
období SDH. Pozvánku obdrží každý člen domů. Dále se sejdeme 14. února 2015 na tradičním hasičském plese se
skupinou Trop. O týden později, a to 21. února, se bude v hostinci Skalka konat výroční valná hromada okrsku č.2
Dobruška. Poté již všechny síly věnujeme setkání rodáků a oslavě 130. výročí založení SDH. Termín konání těchto
oslav je 22. - 23. května 2015.
Velmi rád bych touto cestou poděkoval všem činným členům za práci v roce 2014. Všem bych pak chtěl popřát
pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce nadcházejícím.
Za SDH v Podbřezí-Skalce starosta sboru Pavel Mervart

SDH Lhota Netřeba
Říká se, že už Ježíšek brzy zaklepe na dveře. Nebo přijde bez klepání a neviděn odejde s jen tak mimoděk
zapomenutými dárky pod rozsvíceným stromečkem v láskou provoněném domově. Těžko bychom hledali někoho, i
když ne bohužel marně, kdo má k těmto svátkům ne příliš vřelý vztah. My, co jsme si v dětství rozbalili pod
stromečkem více či méně vysněné dárky, si pro kouzlo Vánoc tento okamžik nenecháme vymazat z paměti a snažíme
se jej jako poselství lásky více či méně úspěšně předávat mladším ročníkům. Ani členové různých spolků, jako třeba
našeho SDH nejsou výjimkou a u štědrovečerní přípravy na příchod Ježíška či jiné jeho náhražky, sdruží své rodinné
členy do srdečné pospolitosti, ve které by mělo být vše špatné zapomenuto a vše dobré jemně připomenuto.
Krásné prožití svátků i následný nový rok přeje za SDH Lhota Netřeba Jirka Piskora
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SK Skalka
Nohejbal
V sobotu dne 11.října 2014 se v Podbřezí konal
1.ročník turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se 5 družstev:
Příbuzní (Pavel Hanuš st., Pavel Hanuš ml., Josef
Novotný st.), Legendy (Radek Volf, Zdeněk
Volf, Miroslav Jarkovský, Petr Andrš), Sousedi (Libor
Umlauf, Václav Hanuš, Pavel Felcman), Chromáci (Jiří
Hušek, Václav Kletečka, Miloš Novotný) a Deafáci
(Zdeněk Kaplan, Vojtěch Pražák, Tomáš Dyntar). Hrálo
se každý s každým dvoukolově. Z vítězství se radoval
tým Příbuzní. Turnaj se odehrál za pěkného počasí
a hra byla kvalitní. Škoda jen jednoho vážného zranění.
Dotyčnému přejeme brzké uzdravení.
Vše jinak proběhlo v pořádku a všichni nohejbalisté
dostali věcné ceny. Za dary a ceny děkujeme pivovaru
Primátor. Děkujeme také všem účastníkům za jejich
sportovní výkon a Zdeňkovi Kaplanovi za organizaci.
Hokej
V sobotu 25.10.2014 Sportovní klub Skalka zahájil novou hokejovou sezónu. Třebechovické ligy neregistrovaných se
účastní šest týmů a hrají se tři kola každý s každým. Úvodní zápas se nám vydařil, když jsme porazili mužstvo Rokytna
6:4. Také z dalších utkání jsme odešli jako vítězové. Nad týmem Black jsme vyhráli 8:3, s Lípou jsme hráli
8:4,nejtěsnější byla výhra s Orlem 5:4, MAX hokej Čadek 4:1 a opět Orel 7:1. Nejvíce se střelecky daří Tomášovi
Cvejnovi, který vsítil už 10 branek. Pozvánku na další zápasy najdete na webových stránkách obce. Můžete nás přijet
podpořit na zimní stadión do Třebechovic pod Orebem.
Tenis
Tento rok byl uspořádán již 4. ročník tenisového turnaje. Zúčastnilo se ho 15 mužů a 7 žen. Po těžkých bojích se do
finále mužů probojovali Zdeněk Volf a Ota Prokeš. Z tohoto duelu vyšel vítězně Zdeněk Volf. Na třetím místě se
umístili Tomáš Kasper a Petr Cvejn. Ženy bohužel turnaj nestihly dohrát, a tak budeme do jara čekat na výsledek
zápasu mezi Martinou Novotnou a Šárkou Ehlovou. Na třetím místě skončila Jana Volfová a Dana Konečná. Vyhlášení
mužské části proběhne 30.12.2014 po turnaji v ping-pongu. Ženy se příští rok budou snažit turnaj dohrát včas tak,
aby mohlo vyhlášení proběhnout společně.
Bowling
Manželé Eva a Pavel Hanušovi, reprezentující SK Skalka, obhájili letos vítězství z loňského roku v 1.Doberské
bowlingové lize.
Za SK Skalka Miloš Novotný
Brigáda (mantinely)
Dne 29. 11. 2014 se uskutečnila další z brigád zaměřených na úklid a přípravu hřiště na zimní sezónu. Dobrovolníků
se sešlo poměrně dost a tímto jim děkujeme za pomoc. Doufejme, že počasí bude přát bruslařům více než vloni a
mantinely se snad nestěhovaly zbytečně.
Turnaj v pingpongu
18. ročník vánočního turnaje je naplánovaný na úterý 30. prosince od 12:30 hod. Vítáni jsou všichni od nejmladších
po nejstarší.
Skalecký biatlon
Pokud se na nás letos počasí usměje a nadělí nám nějaký ten sníh, můžete se těšit na první ročník skaleckého
biatlonu – závodu na běžkách a střelbě ze vzduchovky na sklopné terče. V plánu máme nejen závody jednotlivců, ale i
družstev. Trasy budou vybrány na poslední chvíli a to samé platí i pro samotný termín této akce. Vše záleží na tom,
kdy a jak hodně nasněží. Aktuální informace vždy hlídejte na webových stránkách obce. Doufejme, že to vyjde, a my
se budeme moct těšit na vaši účast a zároveň diváckou podporu.
O „Skalecké štamrple“ – V sobotu 28. března 2015 se ve večerních hodinách opět sejdeme v místním hostinci
Skalka, abychom okoštovali a ohodnotili slivovice a jiné pálenky. Nezapomeňte si tedy včas nechat vypálit vaše
letošní vzorky.
Za SK Skalka Josef Cvejn
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Tříkrálová sbírka 2015
čtrnáctý ročník
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na
pouť za „světlem dobrých skutků“ už po čtrnácté a věříme, že jich bude zase mnoho ...
Na Dobrušsku a Opočensku budou koledovat v sobotu 10. ledna 2015. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím
budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávat dárce
drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2015 již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny,
podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem a
podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku.
Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 11. ledna v 17 hod. zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se
předběžný výsledek sbírky.
Děkujeme všem lidem dobré vůle za vlídné přijetí koledníků při sbírkách v uplynulých čtrnácti letech a prosíme vás
všechny, u koho naši koledníci zazvoní v sobotu 10. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že
přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti
koledujícím dětem předem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší
pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Ing. Jana Poláčková, 723 539 100
Farní charita Dobruška
www.dobruska.charita.cz
E-mail: charita.dobruska@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ !!!
Oznamujeme změnu dne vyvážení popelnic.
Místo pondělního vývozu se bude vyvážet
v roce 2015 ve čtvrtek. První vývoz z důvodu
Nového roku bude v pátek 2.1.2015, potom
již čtvrtky.

Splatnost poplatku za odpady a psy
pro rok 2015 je do 30. září 2015. Platbu
lze již provádět od ledna na účet obce
Podbřezí nebo v úředních hodinách do
obecní pokladny.
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AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou
oznámila navýšení vodného na rok 2015 o 1,10
Kč na celkovou výši 40,60 Kč za 1 m3.

Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
Ustavující schůze dne 6. 11. 2014
Složení slibu zvolených zastupitel
schvaluje



volbu jednoho místostarosty
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn
 volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním
 volbu starosty obce Antonína Novotného
 volbu místostarosty obce Jana Tomáše
 zřízení tříčlenného finančního výboru a tříčlenného kontrolního výboru
 v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce a to od 6. 11. 2014 takto: místostarosta 3 800,- Kč, zastupitelé 460,- Kč, předsedové
finančního a kontrolního výboru 810,- Kč, členové výborů 310,- Kč. Odměny jsou uvedeny jako částky před
zdaněním
 na základě vyjádření Městského úřadu Dobruška, odboru rozvoje města, úřadu územního plánování,
Dobruška č.j. PDMUD 27516/2014 ze dne 3. 11. 2014 a v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., stavebního zákona, v platném znění:
a) pořízení Změny č. 6 ÚPSÚ Podbřezí za účelem prověření požadavků p. Jana Macha, Suchdol, p. Zdeňka Tomáše,
Chábory – Studánka a p. Jana Moravce, Solnice
b) Antonína Novotného, starostu Obce Podbřezí, jako určeného zastupitele podle stavebního zákona, který bude
s pořizovatelem spolupracovat při pořizování Změny č. 6 ÚPSÚ Podbřezí
c) zpracovatele Změny č. 6 ÚPSÚ Podbřezí REGIO, projektový ateliér, s.r.o, náklady spojené se zpracováním změny
budou hradit zainteresovaní účastníci řízení Jan Mach, Zdeněk Tomáš, Jan Moravec, každý ve výši
1/3 z předpokládaných celkových nákladů
 finanční částku ve výši 10 000,- Kč na hudbu Valanka, která bude hrát při průvodu a následné zábavě
v hostinci Skalka při tradičním posvícení dne 24. 11. 2014.
 finanční částku ve výši 4 940,- Kč Mysliveckému sdružení Podbřezí za provedené práce na údržbě lesních cest
a vodotečí v majetku Obce Podbřezí v období od 1. 4. 2014 do 12. 10. 2014
 finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Sdružení žen Podbřezí, na autobusovou dopravu na muzikál Sněhová
královna,
 pořízení Územního plánu Podbřezí z vlastního podnětu, Antonína Novotného, starostu jako určeného
zastupitele, který bude s pořizovatelem spolupracovat při pořizování a předpokládanou finanční částku na
pořízení nového územního plánu do 400 000,- Kč včetně DPH.
 postup starosty při řešení přeložky vedení NN u budovy Základní školy a Montessori mateřské školy
v Podbřezí včetně uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120046936 o smlouvě budoucí a předpokládanou částku
za realizaci díla ve výši 76 000,- Kč
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finanční částku ve výši 64 977,- Kč na ošetření vybraných stromů v obci Podbřezí, které provede arborista
OZA, Žďárky
podání žádosti na dotaci ve výši 600 000,- Kč z POV HK na rok 2015 - Komplexní úprava nebo dovybavení
veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura, na opravu místních komunikací v obci Podbřezí,
výše dotace nesmí překročit 50 % celkových nákladů včetně DPH

dne 25. 11. 2014
schvaluje









podání žádosti na opravu místních komunikací v obci Podbřezí z POV Královéhradeckého kraje, DT 2, do
maximální výše 1 500 000,- Kč včetně DPH
nabídku uchazeče č. 1, STAVOS Dobruška s.r.o., který nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH ve výši 2 139
786,- Kč na projekt: „Rekonstrukce vytápění a zateplení objektu ZŠ a MŠ Podbřezí“ včetně návrhu Smlouvy o
dílo
pana Miroslava Šmídu, Dobruška za technický dozor investora na akci „Rekonstrukce vytápění a zateplení
objektu ZŠ a MŠ Podbřezí“, která se bude realizovat v roce 2015, s finanční odměnou ve výši 50 635,- Kč
včetně DPH za prováděný technický dozor
uzavřít kupní smlouvu na prodej sousoší Kalvárie na pozemku pana Jiřího Piskory, Lhota Netřeba za cenu 1,Kč
provést majetkové narovnání mezi Obcí Podbřezí a majiteli jednotlivých pozemků, které hraničí s komunikací
parc. č. 79 v k.ú. na základě nového geometrického plánu, který vypracuje Ing. Miloš Tůma, Opočno za cenu
cca 6 000,- Kč
zakreslit do mapy kamenný kříž na návsi ve Lhotě Netřebě, sochu sv. Antonína Paduánského nad hostincem
Skalka, sochu sv. Jana Nepomuckého u Základní školy a Montessori mateřské školy v Podbřezí, sochu Panny
Marie u Noskových a křížek u Jablonských, předpokládané náklady cca 6 000,- Kč.
finanční částku ve výši 47 190,- Kč včetně DPH na zpracování prováděcí projektové dokumentace ateliérem
pana Zídky z Hradce Králové na nové sociální zařízení ve 2. podlaží v Základní škole a Montessori mateřské
škole v Podbřezí
finanční částku ve výši do 40 000,- Kč na nákup nové myčky do hostince Skalka

dne 18. 12. 2014
schvaluje


zařadit do připravované změny č. 6 ÚPSÚ Podbřezí, pozemek KN par. č. 40, druh pozemku – zahrada, k.ú.
Podbřezí, který je ve vlastnictví Obce Podbřezí, byl zařazen do pozemku, na kterém se může povolit výstavba
příslušenství pro SDH a Obec v Podbřezí
 vyrovnaný rozpočet Obce Podbřezí na rok 2015 s celkovými příjmy a výdaji ve výši
6 119 396,00 Kč
 příspěvek Obce Podbřezí na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce
2015 ve výši 350 000,- Kč
 rozpočtové výhledy na roky 2016, 2017, 2018 s celkovými příjmy 5 590 000,- Kč a výdaji, v roce 2016 –
4 941 000,- Kč, v letech 2017 – 4 937 000,- Kč a v roce 2018 – 4 933 000,- Kč, které jsou kryty příjmy obce
Podbřezí
 následující harmonogram přípravy technické dokumentace na jednotlivé objekty, které by se měly stát
předmětem žádostí o investiční dotaci v letech 2015 - 2020
 finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na nákup 2 ks zásahových obleků pro JSDH Podbřezí
 finanční příspěvek ve výši 10.000 ,- Kč pro Domácí hospic setkání, o.p.s. se sídlem v Rychnově nad Kněžnou
 podání žádosti o dotaci z dotačního titulu s názvem „Obnova památkového fondu na území
Královéhradeckého kraje“, na opravu sochy Nejsvětější Trojice u zámečku Skalka, předpokládané náklady ve
výši 101 000,- Kč, dotace ve výši 50 000,- Kč
 finanční částku ve výši 25 350,- Kč na zpracování projektové dokumentace v 5-ti paré k ohlášení stavby na:
1. „Úprava místní komunikace u č.p. 87“ (parc. č. 885/1 v obci a k.ú. Podbřezí)
2. „Úprava místní komunikace Škutina – Pohl“ (parc. č. 3425 v obci Podbřezí a k.ú. Lhota u Dobrušky
3. „Úprava místní komunikace Škutina“ (parc. č. 3433 a parc. č. 3435 v obci Podbřezí a k.ú. Lhota u Dobrušky.
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Ať i ve Vás vyhraje ten dobrý vlk
Opět nám v kalendáři zbývá z roku 2014
už jen pár dnů, a tak mi dovolte popřát
vám všem, šťastné a bezstarostně prožité
vánoční svátky a do nového roku 2015
mnoho zdraví a spokojenosti.
Nevím, jak to máte vy, ale mne každý
konec roku nutí alespoň chvilku přemýšlet nad tím končícím a zároveň
nad tím, co asi přinesou dny budoucí. Snažím se uklízet a do rukou
beru staré věci, které kdysi sloužily třeba při výuce v hodinách
angličtiny. Už jsou dávno zapomenuté, a tak se v nich občas i začtu.
V jednom vánočním čísle časopisu R+R mi padl do očí zajímavý indiánský příběh:
Jednou vyprávěl starý Indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu:
„Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek,
sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a faleš. Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra". Vnuk o tom chvíli přemýšlel
a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ Starý indián odpověděl: „Ten, kterého pravidelně dennodenně krmíš ...“
Pokusme se tedy každý z nás u sebe příští rok vyhladovět alespoň jednu špatnou vlastnost a krmit jen ty dobré.
Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za jejich práci, všem spolupracujícím rodičům
za podporu a všem přátelům školy za přízeň.
Krásné Vánoce vám přeje Radomila Zelená

Pohádka o tom, jak malá školička v Podbřezí ve velké celostátní soutěži získala hlavní cenu
Bylo, nebylo, jedna velká mezinárodní firma se už nemohla dívat na stav toalet na českých a slovenských školách, a
proto se rozhodla alespoň některým pomoci. Ne však tak, že by školy objížděla a někomu něco vnucovala, nechala to
na nich. Chceš-li pomoc, zasluž si ji. Prvním krokem bylo sáhnout po nabízené pomoci a nehodit zaslaný mail do koše.
Druhým krokem bylo uvěřit, že se ještě v naší zemi najde někdo, kdo nemá starost o školy v náplni práce a komu není
jejich stav lhostejný. Pak už zbývalo jen prostudovat pravidla, zapojit do práce žáky, jejich rodiče a široké okolí,
kterému také není lhostejné, v jakém prostředí se děti pohybují. Od 15. 9. do 15. 11. 2014 děti ve škole plnily úkoly a
dospělí jim za ně posílali elektronicky hlasy. V pondělí 17. 11. byly vyhlášeny výsledky, které nám opravdu zněly
přímo pohádkově. Hlavní
cenu 200 000,- (bez DPH)
v kategorii škol s přepočtem
bodů na žáka vyhrává
Základní škola a Montessori
mateřská škola Podbřezí.
Pohádka? Ne, když ještě pan
starosta z obecního rozpočtu
ještě něco přidá, budou mít
děti příští školní rok úplně
nové, moderní, krásné a
voňavé toalety.
Velmi děkujeme firmě
DOMESTOS a všem dospělým,
kteří pochopili, že bez jejich
podpory škola sama nic
nezmůže.
Radomila Zelená, ředitelka
Základní škola a Montessori
mateřská škola Podbřezí
Foto: archiv obce Podbřezí
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