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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už máme zase jaro. Je to období
probouzení přírody, je to období, kdy provádíme úklid a je
to období, kdy se těšíme na první zelené výhonky na
našich zahrádkách. První poslové jara, bledule a
sněženky jsou v plném květu, ale chladné počasí se nám
ještě určitě ukáže. Kdysi se říkalo: březen – za kamna
vlezem, duben – ještě tam budem. Můžeme se po roce
opravdu těšit na krásné jarní počasí. Holčičky a děvčata
mají koledu úspěšně za sebou, a tak je nyní na řadě
mužská generace.
Letos nám zákonodárci připravili některé novinky. Obce
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mají povinnost od 1. dubna do 31. října každého roku zajišťovat sběr kovů a
biologických odpadů rostlinného původu. Kovy třídíme již 20 let a tak se na
systému sběru nic nemění. Příslušný zákon nezakazuje občanům ukládat
biologický odpad rostlinného původu na svých pozemcích nebo ho po dohodě
ukládat k následnému společnému využití. Cílem zákonodárců je, aby
biologický odpad rostlinného původu nebyl ukládán do sběrných nádob pro
směsný komunální odpad a nekončil na skládce nejen v Křovicích. Splnění
litery novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech projednalo Zastupitelstvo
Obce Podbřezí na své veřejné schůzi dne 19. 2. 2015 a přijalo následující
usnesení:
USNESENÍ ZO/1/11/2015
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
Návrh starosty obce na sběr a likvidací kovového odpadu a na sběr a likvidaci
biologických odpadů rostlinného původu takto:
a) Sběr kovového odpadu bude i nadále prováděn do kontejneru o obsahu 1 100 l, který
je umístěn u Obecního úřadu v Podbřezí a u Polických ve Lhotě Netřebě a vyvážet ho
bude dle potřeby do Sběrných surovin v Dobrušce Jan Tomáš.
b) Kontejner na biologický odpad rostlinného původu přistaví dle potřeby a do určeného
místa místní dopravce Antonín Novotný ml. na dobu max. 3 hodin. Na příjem a kvalitu
ukládaného biologického odpadu rostlinného původu do kontejneru bude dohlížet
pracovník Obecního úřadu Podbřezí. Po ukončení sběru bude biologický odpad
rostlinného původu odvezen na kompostárnu společnosti KERSON spol. s r.o. Dobré.
c) Informovat občany v Obecním zpravodaji o sběru kovového odpadu a biologických
odpadů rostlinného původu a zjistit potřebu obyvatel o četnosti přistavení a svozu
biologických odpadů rostlinného původu v obci Podbřezí.
d) Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologickými odpady rostlinného
původu mezi objednatelem: Obcí Podbřezí a dodavatelem: KERSON spol. s r.o., Dobré
USNESENÍ ZO/1/11/2015 bylo schváleno.

Následně byla vypracována Obecně závazná vyhláška Obce Podbřezí č.
1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Podbřezí, která
bude projednána a schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Podbřezí dne
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9.4.2015. Zároveň budou projednány a schváleny nové obecně závazné vyhlášky: Obecně závazná
vyhláška Obce Podbřezí č. 2/2015 o místním poplatku ze psů a Obecně závazná vyhláška Obce Podbřezí
č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Všechny tři vyhlášky prošly úspěšně připomínkovým
řízením Ministerstva vnitra a byly tímto orgánem doporučeny ke schválení. Nové vyhlášky převážně
zohledňují nové právní úkony a normy a pro občany nepřináší výraznější změny kromě výše uvedené
možnosti sběru biologických odpadů rostlinného původu.
Znovu a znovu naléhavě žádám o kvalitní třídění odpadů a všem, kteří tak činí, moc děkuji.
Mohu s radostí konstatovat, že úspěšně probíhají přípravy oslav 130. výročí založení SDH Podbřezí a
Srazu rodáků obce Podbřezí. Všem, kteří nesete tíhu přípravných prací, vyslovuji co nejvřelejší
poděkování.
Jsem také velmi spokojen s činností Jednotky SDH Podbřezí, která je organizační složkou Obce
Podbřezí. JSDH od vedením Tomáše Cvejna (díky aktivitě všech členů) bere své poslání opravdu vážně.
Mohu konstatovat, že v letošním roce se uskuteční všechny potřebné úkoly, jako jsou lékařské prohlídky,
povinná odborná příprava a materiální dovybavení.
Co nás čeká za projekty v budově Základní školy a Montessori mateřské školy? Zanedlouho bude
zahájen projekt na zateplení celého objektu s finanční podporou Státního fondu životního prostředí. O
prázdninách bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v I. nadzemním podlaží a instalace
umyvadel v učebnách s finanční podporou společnosti Domestos. Dále velmi aktivně usilujeme o získání
finančních prostředků na dokončení stavebních úprav budovy školy, které jsou odhadnuty na 12 000 000,Kč včetně DPH.
V letošním roce také budou provedeny opravy místních komunikací za finanční podpory Programu
obnovy Královéhradeckého kraje.
Protože se blíží velikonoční svátky, tak vám všem přeji, jejich hezké prožití a chlapcům pohodovou
pomlázku. Ať vám nechybí zdraví jak tělesné tak i duchovní. To vám přeje starosta.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea

Zemřela:

Duben
Doležal Miroslav
Květen
Radochová Jarmila
Netíková Lidmila
Pařízek Vladimír
Křepela Jaroslav
Křepelová Alena
Dubánek Luboš
Křepelová Božena
Hušková Ivana
Javůrek Jiří
Červen
Ehl Josef
Cvejn Bohuslav
Ehlová Milena

Podbřezí

60 let

Cvejnová Anna

Lhota Netřeba

21.12.2014

Vzpomínáme.
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí

83 let
83 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

91 let
65 let
60 let

Narodila se:
Doležalová Sára

Podbřezí

25.2.2015

Všem přejeme dobré zdraví.

Dne 6.1.2015 oslavili manželé Libuše a Josef Novotní
z Podbřezí 50 let společného života.
Ještě jednou moc gratulujeme.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
SDH Lhota Netřeba
Vánoce pominuly, zima se nám vyhnula tak nějak malým obloukem a život na jaře dodává sílu všem, co
rádi připojí ruku k dílu, aniž by cítili únavu zimy.
Ani náš malý sbor není zimou až tolik ovlivněn, jak
by se zdálo. Nebudeme mlžit, i my bychom si někdy
rádi dali nohy na pohovku a hltali dodanou směs
profesionální celosvětové záplavy pořadů i ne
pořadů. Jen nám to prostě připadá k tomu
obyčejnému životu málo. Jsme rádi, za to co pro
nás naši příznivci i přátelé dělají, a proto bychom je i
letos rádi pozvali na tradiční oslavu pálení
čarodějnic, které bude 30 dubna. Pozvání platí i pro
soutěž historických stříkaček 27. června ve Lhotě a
samozřejmě se v květnu všichni v hojném počtu
setkáme v Podbřezí na oslavách 130 let SDH
Podbřezí a srazu rodáků.
Spoustu krásně prožitých dnů nejen s hasiči přeje jednatel Jiří Piskora

SKALÁCI
Opička
Tak jako každý rok, jsme i letos 18. ledna zahájili lezením na umělé stěně v Hradci
Králové. Celkem se nás zúčastnilo 31. Celé lezení probíhalo v klidné atmosféře a bylo
vidět, že se každý maximálně soustředí na to, jak nejlépe vylézt. Skupina našich
nejstarších dětí (Tereza, Jirka, Vašek, Matouš, Petra a Tomáš) se byla již schopna
sama na stěně navzájem jistit. V lezení není tak důležité jak vysoko nebo jak rychle
kdo vyleze, ale to jak dobrého máte pod stěnou kamaráda – jističe. Tuto dovednost již
trénujeme rok a musím přiznat, že děti ji již plně zvládají. Důkazem toho bylo i jištění
dospělé osoby. Rád bych, ale vyzdvihl i výkony menších dětí, které bez nějakého
strachu lezly i po těžkých cestách. Na závěr lezení jsme si zahráli hry na boulderové
stěně. V rámci konání akce jsem vypozoroval zvláštní úkaz. Někteří rodiče chodili kolem dětí, které lezly,
jako mlsní kocouři. Na mou otázku, zdali si to chtějí vyzkoušet také, odpověděli že určitě ne! Jakmile jsme
ale s dětmi odešli do patra na boulderovou stěnu, jako by do nich píchnul nožem a hned poskakovali po
stěně jako kamzíci. Nevím, jestli se styděli přede mnou nebo před dětmi. Každopádně milí rodičové, příště
se nestyďte, rád vezmu lezecký materiál i pro vás .
O pohár Boba pekáče
Na tradiční únorovou akci, s názvem „O pohár Boba pekáče“, jsme toužebně očekávali, jestli nám
sněhová nadílka dovolí se naplno pustit do soutěžení. Bohužel v roce 2014 se nám sněhu nedostávalo, a
tak jsme museli volit náhradní variantu. Letos to ale bylo jiné. I když sněhu nebylo zase tolik, tak závody
proběhly. A na čem jsme letos soutěžili? Každý si měl připravit sjezdový prostředek z pytle. Nejkvalitněji
měl pytel upraven Jiří KAVAN. Jeho jízdy by byly nejen nejrychlejší, ale i nejdelší, jen kdyby byl, více
pečlivější v řízení svého stroje. Závěrečná disciplína - běh od studánky na tábořiště, s celkovým pořadím
zamíchala již jen málo a tak stejně jako vloni vyhrála Tereza PRECLÍKOVÁ. Snad se příští rok někdo najde
a sesadí ji z pomyslného trůnu. Děti si jako zpestření akce mohly vyzkoušet, jaké to je, být zasypán
sněhovou lavinou a vyzkoušet si vyhledávat zasypaného člověka pomocí lavinového vyhledávače.
Z počátku to nikoho moc nebavilo až na pár výjimek, ale jakmile se roznesla zpráva, že zasypaný má u
sebe nějaké bonbóny, hned se našlo, spousta ochotných hledačů. Večer jsme hráli Bang a novou deskou
hru Osadníci z Katanu, která všechny velmi zaujala.
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Po stopách Yettiho
Na základě zprávy
našich kolegů obrologů
z dalekých Himalájí jsme
obdrželi informaci, že
sněžný muž – Yetti se
vydal
na
pochod.
Bedlivým
sledováním
vesmírných družic jsme
mapovali trasu sněžného
muže a zjistili jsme, že
míří přes naše Orlické
hory. Po obdržení této
zprávy byl ihned svolán
celý náš vědecký tým a
my jsme se vydali po
jeho stopách. Výprava to
byla opravdu monstrózní,
jelikož vědecký tým se rozrostl o laickou společnost, kterou tvořili rodičové. Celkem nás vyrazilo 24
dychtících badatelů vidět či zahlédnout Yettiho. Samozřejmě k tomu, abychom mohli, sněžného muže
sledovat jsme potřebovali i vhodné vybavení, s kterým se můžeme pohybovat po sněhových pláních a
kopcích. Všichni tudíž obdrželi sněžnice pro snadnější postup. Ze začátku nám chvíli trvalo, než jsme našli
stopu, ale jakmile jsme ji jednou měli, tak jsme se jí drželi jako honicí psi. Nakonec nás stopa vedla přes
Masarykovou chatu na Bukačku a do Šerlišského mlýna. Tam jsme stopu ztratili, ale Yettiho se nám
podařilo vidět a dokonce se ho někteří odvážlivci pokoušeli i chytit, ale marně. Když už jsme byli ve mlýně,
tak jsme se posilnili v místním hostinci a vyrazili zpět k Masarykové chatě na parkoviště. Po cestě zpět jsme
připravili několik sněhových léček na rodiče a trochu jsme je zkoulovali.
Odemykání Dědiny
Jaro se kvapem blíží a sníh nám z hor
mizí před očima. A tohle je ta pravá chvíle,
kdy jsou řeky plné roztátého sněhu a
vodáky začínají svrbět ruce po pádlech.
Skaláci chtěli odemykat Dědinu, ale
bohužel podmínky nedovolovaly plné
nasazení oddílu do sjezdu řeky. Nakonec
jsme sjížděli se staršími dětmi řeku od
hřbitova až po most. Děti se alespoň učily
ovládat loď. Zkoušely si nájezdy lodi do
proudu, přiražení lodi ke břehu, správné
pádlování a spousty dalších drobných
dovedností související s ovládáním lodi.
Unikátní
kousek
předvedla
loď
s kormidelníkem Petrou HEJZLAROVOU a
háčkem Jirkou KAVANEM, která bravurně sjela řeku pozadu až k mostu . Doufám, že voda ještě přijde a
my si řeku sjedeme minimálně do Chábor.
Za Skaláky Marek „kulíšek“ Kulich

Sportovní klub Skalka
Pingpongový turnaj 2014
Nedělní předsilvestrovské odpoledne patřilo 18. ročníku pingpongového turnaje,
kterého se zúčastnilo 14 mužů, 3 ženy a 5 dětí. Chlapi byli rozděleni do dvou skupin
po sedmi, kde každý s každým odehráli svá utkání na 2 vítězné malé sety. Z obou
skupin postoupili do čtvrtfinále první čtyři a zbytek hráčů se utkal v zápasech o
umístění. Ve finále se proti sobě postavili bratři Felcmanovi, přičemž tentokrát se
z vítězství nad Pavlem radoval Luboš. O třetí příčku bojoval Josef Cvejn s Petrem
Toucem a šťastnějším byl nakonec první jmenovaný. Mezi ženami zvítězila Lída Grimmerová, kterou na
stupních vítězů doplnily Bára a Jana Volfovi. Mezi dětmi doslova kraloval Jakub Michl, proti kterému nikdo
nezískal ani set. Druhou příčku obsadil Jakub Volf a třetí místo získal Martin Felcman po souboji s Dianou
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Grimmerovou. Turnaj proběhl v klidné a pohodové atmosféře, jak se na závěr roku sluší a patří. Na příští
rok můžete všichni pilně trénovat v místním hostinci. Jeden pingpongový stůl totiž natrvalo zůstane
připraven na sále. Díky všem za účast a za pomoc s přípravou a úklidem.
http://obecpodbrezi.rajce.idnes.cz/2014_Turnaj_v_pingpongu_18._rocnik/
Za SK Skalka Josef Cvejn
Hokejisté SK Skalka slaví premiérový titul
Letos je tomu 19. let, co byl založen sportovní klub Skalka, jehož původní činnost byl lední hokej.
Hokejový klub SK SKALKA hraje jen soutěže neregistrovaných, a i když se pravidelně umisťuje v horní
polovině tabulky, zatím se nepovedlo dosáhnout příčky nejvyšší. Od roku 2004 jsme účastníky soutěže
neregistrovaných v Třebechovicích pod Orebem a doposud bylo naše nejlepší umístění druhé místo. Letos
se ale vše změnilo! Stručně vám přiblížím naší pohádkovou pouť za historicky prvním vítězstvím! Soutěže
se letos zúčastnilo 6 mužstev (Skalka, Orel, Lípa, Max hokej, Black Team a Rokytno), hraje se tříkolově
systémem každý s každým.
Sezónu jsme začali zápasem proti Rokytnu, který jsme vyhráli 6:4. Říká se, první vyhrání z kapsy vyhání,
my jsme se ale nenechali uspat a tímto důležitým vítězstvím jsme najeli na vítěznou vlnu. Další zápas proti
Black Team skončil 8:3 v náš prospěch a následující Lípu jsme udolali 8:4. Ve čtvrtém zápase v sezóně
nás vyzvali borci z týmu Orel. Byl to ovšem boj do posledních vteřin. Náš náskok 4:1 dokázal Orel ve třetí
třetině úplně smazat a naše psychika byla na dně. Vše už směřovalo k remíze, když v poslední minutě vzal
Cvejn puk, přenechal ho za modrou do tandemu Novotnému a ten vystřelil. První střelu brankář vyrazil, ale
pouze k najetému Cvejnovi, který dal důležitý gól na 5:4. Na tabuli svítilo pouhých 22 sekund do konce!
V dalším zápase jsme, i přes omluvenky některých hráčů, porazili papírově silnějšího soupeře, Max hokej
4:1. Druhé kolo jsme začali s týmem Orlů. Nyní žádné drama nenastalo a vyhráli jsme 7:1. Následovalo
jedno z větších vítězství proti Lípě – 10:0 a urputný boj s Max hokejem, kde jsme nakonec i s velkou
dávkou štěstí vyhráli 3:2. A to v závěrečných minutách zvonili tyčky jak zvony v neděli na kostele. Zde se
blýskli Dvořák, který za záda gólmana umístil 2 střely a brankář Jiří Řízek, jenž byl pro soupeře jako
betonová zeď. S Black Teamem, který loňské ročníky s přehledem vyhrával, se nám povedl i druhý zápas a
vyhráli jsme 5:3. Následovala přestřelka s Rokytnem, kde diváci viděli 15 gólů. Tímto zápasem také
skončila výherní šňůra a Rokytno nám nadělilo „desítku“. Jejich tým byl oproti prvnímu kolu značně
omlazen a my jsme se nestačili ani otáčet. Druhé kolo skončilo a my jsme na ostatní týmy koukali z čela
tabulky. Na mysl se poprvé přikradly myšlenky prvního titulu a tým a jeho fanoušci začali snít o medailích a
poháru.
První zápas třetího kola jsme začali opět vítězně a porazili jsme Orel 3:1. Tuto radost nám ale o týden
později překazili borci z Max hokeje, kteří nám v tabulce dýchali na záda a porazili nás 2:3, když zápas
rozhodl nájezd v poslední třetině. Tím začalo drama a my jsme u piva kalkulovali, jak musíme sehrát další
zápasy, abychom pomyslný trůn udrželi. Vyšlo nám, že následující zápas proti Black Teamu je rozhodující.
Nemohli jsme prohrát. Zápas byl značně napínavý. Minutu a půl před koncem jsme drželi těsné vítězství
3:2, Black Team se ale nevzdával a zkoušel to s šesti hráči v poli. Brankář Jiří Řízek vyrážel jeden puk za
druhým. Klid do našich srdcí a zároveň bezmoc na hole soupeře vlil Jan Kletečka, který vypíchl křížnou
přihrávku soupeře a vstříc prázdné bráně skóroval na konečných 4:2. Zápas proti Lípě jsme i přes
nepovedený úvod vyhráli 11:3 a tím jsme si zajistili nečekané, ale o to vzácnější, první místo. Halou se tak
mohlo ozývat „Tak jsme mistři, no a co!“. V tomto utkání se parádně předvedl Paštika Karel, který vstřelil
svůj první hattrick a 3x také překonal gólmana Václav Kletečka ml. (3+1). Poslední zápas sezóny nemohl již
nic změnit a i přes prohru 3:4 s týmem Rokytna se můžeme vyhřívat na nejvyšším stupínku. A tak se
poprvé na putovním poháru ligy neregistrovaných objevuje tým SK SKALKA. Galavečer pro hráče a
fanoušky tím dostal pomyslnou třešničku na dort a slavilo se až do brzkých ranních hodin. Tímto bych chtěl
poděkovat všem věrným fanouškům, kteří nás podporovali na většině zápasů a byli pro nás tím důležitým
šestým hráčem na hřišti. Bez nich bychom to nezvládli!
Vítězná sestava:
Jiří Řízek (brankář) – Tomáš Cvejn, Jiří Dvořák, Leoš Effenberk, Dušan Felcman, Miroslav Jarkovský, Jan
Kletečka, Václav Kletečka ml., Milan Kovář, Miloš Novotný, Tomáš Pavlík, Karel Paštika, Pavel Pokorný,
Milan Rejchrt, Kamil Ryšavý, David Valášek, Zdeněk Volf, Pavel Žid, Tomáš Ehl, Vít Jánský, Miloš Javůrek
– Václav Kletečka st. (trenér), Jiří Hušek (kustod týmu)
Kanadské bodování týmu:
1. Tomáš Cvejn - 12 zápasů – 24 b. (18 + 6)
2. Miroslav Jarkovský – 15 zápasů – 18 b. (4+14)
3. Pavel Žid – 14 zápasů – 16 b. (5+11)
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4. Karel Paštika – 15 zápasů – 15 b. (12+3)
5. Jan Kletečka – 12 zápasů – 13 b. (7+6)
Za zmínku také stojí výkon našeho gólmana, který pustil pouhých 45 branek (3 branky na zápas) a jeho
úspěšnost se vyšplhala nad 97%.

Po vyhraném titulu

Před zápasem
27. březen
28. březen
16. květen
6. červen
19. červen
20. červen
29. srpen
12. září
19. září
3. říjen
10. říjen
konec října
30. prosinec

Sběr železa (doba trvání až do 4. dubna)
O „Skalecké štamprle“ (7. ročník)
Opékání prasete
Fotbalový turnaj (6. ročník)
Bladex Rock
Rocksorry
Turnaj v benďáku (4. ročník)
Skalecký duatlon (7. ročník)
Sedmiboj (5. ročník)
Volejbalový turnaj (1. ročník)
Nohejbalový turnaj (2. ročník)
Čučo-Karel Cup (1. ročník)
Turnaj v pingpongu (19. ročník)

SDH Podbřezí - Skalka
Z činnosti SDH
Každoročně naším prvním setkáním je výroční
valná hromada. Ta se konala 10. ledna
v hostinci Skalka. V letošním roce byl zvolen
nový výbor pro 5tileté funkční období 2015 2020. V únoru a to 14 jsme pořádali tradiční
hasičský ples. K poslechu a tanci nám hrála
skupina Trop. Ozdobou plesu byla bohatá
tombola. O týden později jsme byli pořadateli
výroční valné hromady okrsku č. 2 Dobruška
v místním Hostinci Skalka. Již nový výbor sboru
se pravidelně schází a připravuje oslavy 130.
výročí založení sboru. Každou středu se
scházíme od 17 hodin u hasičské zbrojnice a
rádi mezi nás přivítáme každého nového
brigádníka.
Nový výbor SDH Podbřezí pro období 2015 - 2020
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PŘIPRAVUJEME:
25.4.2015 - okrskové cvičení zde v Podbřezí (přijďte se podívat a podpořit naše družstva)
22.-23.5.2015 - oslavy 130. výročí založení SDH v Podbřezí - Skalce (viz pozvánka, která je přílohou
zpravodaje)
Za SDH Pavel Mervart, starosta sboru

KST Skalka
Na konec roku 2014 byl uskutečněn tradiční
předsilvestrovský špacír za pěkného zimního počasí
a s účastí nad 50 turistů. Zvolená trasa vedla
zasněženou krajinou na Netřebu, Spáleniště,
Miškov, Studánku a závěrečné posezení s obědem
bylo v hostinci na návsi. Naše řady podpořili opět
turisté ze Solnice a z Náchoda. Pochod zvládl i malý
Jakub za pomocí bobů, škoda většího nezájmu
spoluobčanů.
Letošní rok jsme opět zahájili novoročním
výstupem na nejvyšší bod Vrchů.
Další akce v lednu byly vlakem z Častolovic do
Týniště n. Orl. Tam jsme se seznámili s historií města a návrat byl přes Rašovice a Čestice do Častolovic.
V únoru jsme vyšli z Panské Habrové k Panoramě a procházkou uličkami Rychnova n. Kn. jsme nabrali
směr nádraží.
V březnu jsme se účastnili na 20. ročníku Otvírání studánek kolem Jahodova, které bylo provázené
sluníčkem a nečekaně rekordním počtem účastníků - 78 lidí. Odpoledne bylo doplněno nejrůznějšími
soutěžemi.
Mírná zima lákala k častým odpoledním vycházkám po okolí.
Za KST Věra Stodůlková

Sdružení žen
Činnost našeho spolku v roce 2015 nám zahájil tradiční BABSKÝ BÁL, který proběhl 24. ledna. K tanci a
poslechu hrála hudební skupina Pokrok z Kostelce nad Orlicí. Dynamické předtančení s názvem „Loutky“
nám předvedly Lucie Mervartová a Jana Syrovátková. Před půlnocí proběhla veselá tombola. Díky všem,
kteří se přičinili o pěkné ceny! (A že jich nebylo málo.)
Dne 22. února jsme uspořádaly DĚTSKÝ KARNEVAL,
který jsme pojaly ve westernovém duchu. Krásné
kovbojnice přijely do hostince vláčkem. Odpolednem
provázeli Šerif Bill s Calamity Jane a pokusili se předat
dětem některé dovednosti z dalekého západu. Děti se
přiučily, jak se zachází s lasem, co je to ponny express,
jak se střílí z luku do dálky. Vše si zkusily v upravených
disciplínách. Nakonec je čekalo rýžování zlata, které
vyměnily v místní bance za zlaté mince. Nechyběla
tombola a její hlavní cenou byl dort – šerifský klobouk.
Jako každý rok se členky spolku zasloužily o tácky plné
dobrot ke kávě, které si bylo možné na karnevalu
zakoupit. Věřím, že si děti domů kromě perníkové
šerifské hvězdy, kola loky, diplomu a cen z tomboly,
odnášely i pěkný zážitek z prožitého odpoledne.
V pátek 13. března sdružení zhodnotilo uplynulý rok na VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI. Naše řady se
rozšířily o šest nových členek, což nás velmi těší. Po ukončení schůze následoval veřejný kulturní program.
Pozvání přijala mladá a talentovaná kadeřnice Denisa Jirásková z Lupenice a přímo na schůzi proměnila
vzhled deseti zájemkyň o změnu.
Hned další víkend 20. a 21. března jsme uspořádaly BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB pro
jaro a léto. Tato organizačně náročnější aktivita se vydařila ku spokojenosti všech účastněných:
prodávajících, nakupujících i organizátorů.
S jarním pozdravem Marcela Volfová

ROČNÍK XXI

JARO 2015

Stránka 7

Holubáři
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech vrcholí přípravy na naši hlavní letovou
sezónu a všichni jsme již netrpěliví, až se budeme moci
poprvé na konci dubna sejít. Odstartujeme tak již 4. závodní
sezónu holubářů v Podbřezí. Doufejme, že nám letos bude
počasí přát a nepotkají nás ani ztráty holubů.
Všem příznivcům děkujeme, a pokud se na nás budete
chtít přijít podívat, téměř každou sobotu odpoledne budeme
ve své klubovně…
Za místní holubáře Miloš Javůrek

Vynášení Morany
Vynášení Morany patří k předkřesťanským slovanským rituálům a je rozšířeno u západních Slovanů.
Slámou vycpaná loutka se oblékne do ženských šatů, zavěsí na tyč a za zpěvu a křiku se vynáší z vesnice
ven. Jméno se podle místních zvyků mírně liší, říká se jí Mařena, Morana, Morena, Marzana či Smrt,
Smrtka. Vynášení Morany se v posledních letech koná i u nás na Skalce. Je dobře, že se tento starý zvyk
(znovu) drží i u nás. Něco z té dlouhé tradice se jako červená nit musí táhnout těmi staletími - je to silný
zážitek vidět průvod, zatímco okolo se život odehrává ve svých kolejích 21. století.
Děti ze školy vytvořily pěknou postavu Morany a ve čtvrtek 19.
března ji v průvodu nesly přes ves a doprovázely jí různým lomozem.
Zima už je pryč, je na čase to stvrdit i spálením Morany. Průvod dětí
došel až ke splavu, kde Moranu zapálily a hořící hodily do Zlatého
potoka. A už se, zimo, nevracej! Děti šly podél potoka nazpátek,
vpředu dívenky s březovými větévkami ozdobenými barevnými
mašlemi, někdo držel vozembouch nebo činely, kluci poskakovali,
hele, tady se Morana zadrhla, postrčte ji tyčí. Mezi dětmi i mámy
s kočárky, ti nejmenší se vezly, přítomni vynášení Morany vleže.
Slunce svítí, snad je opravdu zimy konec.
Mořena, Mořena, kam jsi klíče dala?
Dala jsem je, dala svatýmu Janu,
aby nám otevřel do nebe bránu.
Svatý Jiří vstává,
zemi odmykává,
aby tráva rostla.
Travička zelená,
růžička červená,
fiala modrá.
Holčičí koleda
Tato tradice se drží hlavně ve Východních Čechách, respektive na Rychnovsku, a pak už jen místy na
jihovýchodní Moravě. Čtrnáct dní před Velikonocemi chodí na koledu holky (ty možná už spíš zůstávají
doma, tak tedy přesněji holčičky, děvčátka a mámy, ale taky báby). Stejně jako kluci o tradičních
velikonocích jsou vybaveny pomlázkami neboli binovačkami, sáhnout lze také po vařečce a ovázat ji
pentlemi. Chce to trochu společenské odvahy vydat se ven, ale stojí to za to! Tolik pěkných uvítání vás
čeká, tolik dobrot je pro vás přichystáno, tolikrát dostanete nalito domácí slivovice, tolik inspirace, jak si
hezky vyzdobit zápraží. Zpívání nebo aspoň přednes zůstává nejčastěji u té jedné koledy, ale je se čím
inspirovat, například jedna kratičká dívčí koleda, kterou zaznamenal Bohumil Žloutek, rodák z Bystrého u
Dobrušky: Fiala, růže kvésti nemůže, až jim Pán Bůh pomůže; abychom se napily, Pána Boha chválily.
Při dívčí koledě také chlapci zavěsí na nějaké dobře viditelné, ale nedosažitelné místo vycpanou a
vystrojenou figurínu „báby“. Čím déle bába visí, tím hůř pro ženské, do dvanácti hodin by měla být dole. O
klučičí koledě jim to holky zase oplatí a pověsí „dědka“. Letos visela bába na stromě naproti staré bytovce a
o sundání se postaraly kolednice přestrojené za čtyři roční období. Nejvýše vylezla neohrožená Zima, jak
by si tu výšku ani neuvědomovala, a fik, malý nožík přeřízl provázek, „bába“ letí dolů. Naštěstí už nikdo jiný
dolů neletí a tak se „bába“ může vyfotit se všemi čtyřmi kolednicemi.
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Za čtrnáct dní budou
Velikonoce a klasická
koleda. Těšit se bude
„dědek“, ale možná,
třeba, někdy i další
z obnovených tradic valbiska? Rychnov nad
Kněžnou totiž míval –
kromě dívčí koledy –
až do konce první
republiky
i
další
specialitu – valbiska
nebo taky balviska.
Bývala
to
zábava
soukenické mládeže o
Hodu božím velikonočním a Pondělí velikonočním a takových valbisek bývalo ve městě až pět. Jeho majitel
je nechal zhotovit ze dvou 10 až 14metrových “hrází” (klád), podbít prkénky a vnitřek vyplnit cihlářskou
hlínou. To se pak uhladilo a vysypalo popelem ze dřeva. Vznikl tak jakýsi žlab, na jedné straně o výšce 1,3
metru, dole zakončený jílovištěm, a nahoře musel být můstek neboli štábec. Vajíčka se koulela, a komu dál,
ten vyhrával. Hrávalo se do noci. Tento zvyk – na rozdíl od dívčí koledy – se však už nezachoval.

Převzato z článku na czechfolks.com Josef Krám: Dívčí koleda pod Orlickými horami
Napsala a zpracovala Terka Novotná

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Splatnost úhrady
Splatnost úhrady za odpady a poplatku za psy je do 30. září 2015. Žádáme občany o dodržení tohoto
termínu. Platit můžete hotově na úřadě nebo bezhotovostně - číslo účtu: 107-4172460247/0100, VS je
uveden na smlouvě.

UPOZORNĚNÍ!!!
Ze soboty 28. března 2015 na neděli 29. března 2015 si nezapomeňte posunout
ručičky hodinek o jednu hodinu dopředu na letní čas!!!
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Co je domácí hospicová péče?
Hospicová péče poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům
všeho věku úlevu od bolesti a dalších symptomů. Podporuje život,
ale na umírání pohlíží jako na přirozený proces. Neusiluje ani o
urychlení, ani o oddálení smrti. Poskytuje lékařskou,
psychologickou a duchovní pomoc v péči o pacienta a nabízí
systém podpory, který pomáhá rodinám zvládat období pacientovy
nemoci a období zármutku.
Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou poskytuje
zdravotní i lidskou podporu nemocným pacientům, prožít důstojně a
v kruhu své rodiny poslední etapu svého života v domácím
prostředí. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní a ostatní
dobrovolníci. Pomáhají kvalifikovaně zvládnout bolest a další
průvodní jevy onemocnění.
Bližší informace lze najít na webových stránkách www.hospicrychnov.cz.



Komunální odpad a nebezpečné odpady, železo, eletroodpad !!!
Oznamujeme, že od soboty 28.3.2015 do pátku 3.4.2015 budou vedle obecního úřadu v
Podbřezí a u bývalého OÚ ve Lhotě přistavené velkoobjemové kontejnery na popel a
komunální odpad.


Ve stejném termínu bude na návsi v Podbřezí přistaven kontejner na železo.


Také se můžete zbavit starých elektrospotřebičů, které můžete odložit u staré hasičárny
v Podbřezí (naproti Kovářovým).



provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů.
Kdy: sobota 4.dubna 2015
Stanoviště: Podbřezí před OÚ 8,00 – 8,25 hodin

Lhota Netřeba u bývalého OÚ

8,30 – 8,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a tuky
barvy, lepidla, pryskyřice,
kyseliny, fotochemikálie, detergenty
pesticidy
staré léky
osobní pneumatiky – bez disků
akumulátory i plné
zářivky, výbojky
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
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Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
dne 10. 3. 2015
schvaluje


účetní závěrku Obce Podbřezí za účetní období roku 2014, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha,
náklady celkem 5 857 450,84 Kč, výnosy celkem 7 973 702,89 Kč, výsledek hospodaření za účetní období
roku 2014 činí 2 116 252,05 Kč
 účetní závěrku Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí za účetní období roku 2014, kterou tvoří
rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha, náklady celkem 3 859 361,36 Kč, výnosy celkem 3 871 169,25 Kč,
výsledek hospodaření za účetní období roku 2014 ve výši – 11 807,89 Kč
 závěrečný účet obce Podbřezí za rok 2014 s vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
 rozpočtové opatření č. 3/2015
 zprávu Mgr. Radomili Zelené, ředitelky Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí o činnosti obou
školských zařízení za školní rok 2014 – 2015
 Návrh Smlouvy č. 14199053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci: “Rekonstrukce vytápění a zateplení objektu ZŠ a MŠ
Podbřezí“ včetně doložky podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Způsobilé výdaje projektu činí
1 803 899,00 Kč, z toho dotace Státního fondu životního prostředí ČR představuje 5%, tj. 90 194,95 Kč
Zdroje financování:
Celkové výdaje:
2 467 408,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje:
663 509,00 Kč
Způsobilé výdaje:
1 803 899,00 Kč
100 %
Podpora:
1 623 509,00 Kč
90 %
Dotace FS:
1 533 314,15 Kč
85 %
Dotace SFŽP:
90 194,95 Kč
5%
Prostředky žadatele:
180 389,90 Kč
10 %
 dohodu o narovnání mezi Obcí Podbřezí a manželi Cvejnovými, Podbřezí na pozemek parc. č. 79/3 a mezi
Obcí Podbřezí a Veronikou Berkovou, Podbřezí na pozemek parc. č. 79/2 s tím, že výše uvedené pozemky
budou zapsány na původní majitele bez duplicitního zápisu Obce Podbřezí, poplatky za ověření podpisů
budou hradit manželé Cvejnovi a Veronika Berková a budou se také podílet 50 % na poplatku za vklad
vlastnického práva, který činí 1 000,- Kč za každý podaný vklad
 sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění

dne 19. 2. 2015
schvaluje








a)

b)

c)

d)

smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih, případně dalších dokumentů do výměnných fondů v rámci
regionálních knihovnických služeb ve výši 8 000,- Kč na rok 2015 pro Kulturu Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.,
sídlo: Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zastupující osoba: PhDr. Marie Otavová, jednatel, IČO:
27475689, DIČ: CZ 27475689
finanční dar ve výši 15 000,- Kč A ROCHA – Křesťané v ochraně přírody, o.p.s., Dobré
informaci starosty obce o stravování žáků MMŠ, ZŠ, zaměstnanců školy a Obce Podbřezí a o výši finančního
příspěvku Obce Podbřezí jednotlivým skupinám strávníků
nabídku uchazeče č. 1, STAVOS Dobruška s.r.o., stavební firma, Opočenská 436, 518 01 Dobruška, který
nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH ve výši 602 700,- Kč na projekt: Rekonstrukce sociálního zařízení
ZŠ a MŠ v Podbřezí č.p. 3 včetně návrhu Smlouvy o dílo
rozpočtová opatření č. 12/2014, č. 1/2015 a č. 2/2015
finanční částku ve výši 843 898,90 Kč na zateplení budovy MŠ a ZŠ v Podbřezí, kterou bude hradit Obec
Podbřezí
návrh starosty obce na sběr a likvidaci kovového odpadu a na sběr a likvidaci biologických odpadů rostlinného
původu takto:
sběr kovového odpadu bude i nadále prováděn do kontejneru o obsahu 1 100 l, který je umístěn u Obecního
úřadu Podbřezí a u Polických ve Lhotě Netřebě a vyvážet ho bude dle potřeby do Sběrných surovin v
Dobrušce Jan Tomáš
kontejner na biologický odpad rostlinného původu přistaví dle potřeby a do určeného místa místní dopravce
Antonín Novotný ml. na dobu max. 3 hodin. Na příjem a kvalitu ukládaného biologického odpadu rostlinného
původu do kontejneru bude dohlížet pracovník Obecního úřadu v Podbřezí. Po ukončení sběru bude
biologický odpad rostlinného původu odvezen na kompostárnu společnosti KERSON spol. s r.o. Dobré
informovat občany v Obecním zpravodaji o sběru kovového odpadu a biologických odpadů rostlinného původu
a zjistit potřebu obyvatel o četnosti přistavení a svozu biologických odpadů rostlinného původu v obci Podbřezí
smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologickými odpady rostlinného původu mezi
objednatelem: Obcí Podbřezí a dodavatelem: KERSON spol. s r.o., Dobré
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proplacení nákladů souvisejících s budováním 2 kabinetů v podkroví budovy Základní školy v Podbřezí ve výši
84 711,- Kč včetně DPH firmě STAVOS Dobruška s.r.o.
zaslání objednávky na nákup 2 hliníkových vitrín se skleněnými dvířky, zámkem, o rozměrech 1 500 x 1030 x
120 mm za cenu cca 13 000,- Kč včetně poštovného a balného od společnosti TERAsport-Müller, s.r.o. Praha
10 - Záběhlice,

bere na vědomí









informaci starosty obce a zastupitele Zdeňka Pavlíčka. Pověřuje Zdeňka Pavlíčka, Antonína Novotného a
Jana Tomáše, aby vykonali na místní komunikaci parc. č. 3014 v k.ú. Podbřezí (u myslivecké chaty
v Přímých) a z místní komunikace parc. č. 3437 v k.ú. Lhota u Dobrušky (u Ochoze) místní šetření a rozhodli
o provedení úpravy obou komunikací.
informaci starosty obce o nově vypracovávaných obecně závazných vyhlášek jako náhradu za původní
obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Požární řád obce Podbřezí, č. 4/2005 o místních poplatcích a vyhlášky č.
5/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Podbřezí včetně systému nakládání se stavebním odpadem
informaci o oslavách Srazu rodáků obce Podbřezí a oslavy 130. výročí založení SDH Podbřezí
zprávu starosty obce ohledně možné dotace na realizaci projektu: „Protipovodňová opatření na toku Dědina v
obci Podbřezí v lokalitě školy pod silničním mostem“
informaci starosty obce o jmenování, vybavení a proškolení členů Jednotky SDH Podbřezí
zprávu starosty obce o stavu přípravy oprav nemovitých kulturních památek, které jsou ve vlastnictví Obce
Podbřezí

NAŠE ŠKOLA

Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Moderní škola“ končí
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych ještě naposled podala prostřednictvím Zpravodaje informaci o právě končícím projektu.
Tento projekt byl v naší škole realizován 26 měsíců (od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2015) s rozpočtem 741 047,Kč. Cílem projektu byla podpora zájmu a prohloubení znalostí přírodovědných oborů a výchova ke
zdravému životnímu stylu. Stěžení pro nás byla výuka matematiky a přírodovědy v menších skupinkách tak,
aby bylo možno s žáky pracovat individuálně a hlavně zajímavě a tvořivě. Společně s partnerskou školou
v Dobrém bylo uskutečněno několik akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů vedených
specialistkou – etopedkou. Téměř všichni pedagogové prošli opět pod vedením odborníků výcvikem
zaměřeným na zdravotní tělesnou výchovu a prvky ZTV jsou běžně zařazovány do hodin tělesné výchovy.
Projekt škole přinesl i možnost zakoupit další moderní
techniku. Interaktivní tabule, mikroskopy, notebooky se
staly běžnou součástí vyučování, X-Box 360 kinect
využívají děti k pohybovým aktivitám hlavně ve volných
chvílích po vyučování.
Poslední projekt ve škole končí. Snad nebude
definitivně poslední.
Pokud bude možnost, chtěli
bychom se pokusit získat další finanční prostředky
z dotací EU i v budoucnu, protože nám tyto peníze
opravdu pomáhají.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Radomila Zelená, ředitelka školy
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Pro hezčí obec
Česká firma BESK, výrobce betonových střešních tašek s 24 letou tradicí
tímto podporuje stavitele ve vaší obci.
Pokud při objednávce uvedete kód obec2015 získáte slevu 5% navíc ke stávající slevě,
kterou nabízíme na základní tašku.
Betonové tašky se vyrábějí ve dvou provedeních a 11 barevných odstínech.
BESK super (lesklá) cihlově červená, višňová, tmavě hnědá, červeno hnědá, břidlicově
černá a černá.
BESK extra (matná) cihlově červená, višňová, tmavě hnědá, červeno hnědá, břidlicově
černá.
Firma BESK je též schopna zajistit kvalitní a prověřené tesaře, pokrývače a klempíře z
vašeho okolí, kteří provedou odbornou montáž se zárukou.

Více informací získáte na telefonech 603 783 273, 734 817 455 nebo na našich webových
stránkách www.besk.cz .
BESK spol. s r. o., Praskačka 25 u Hradce Králové
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