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Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že ve spolupráci se všemi spolky a pracovitými lidmi se velice dobře podařilo zvládnout
oslavy 130. výročí založení SDH Podbřezí včetně srazu rodáků. Akce byla kladně hodnocena rodáky i
návštěvníky. Zvláštní poděkování patří členům SDH, kteří večer předvedli fontánu sestávající ze
středového vodního sloupce, který byl obklopen vodním kuželem, vytvořeným 12 proudy. Zážitek, na který
se nezapomíná. Oslavy byly také součástí Česko – polského projektu: „Podbřezí žije a slaví se svými
polskými přáteli“. Přivítali jsme na 40 občanů z naší družební obce Jaszkowa Górna z Gminy Klodzko
včetně jejich pěveckého souboru Górnianky. O sobotách 6. a 27. června navštívili naši občané v rámci výše
uvedeného projektu družební obci v Polsku. Obě akce byly vydařené, což konstatovali nejen účastníci
zájezdu, ale i polští přátelé.
Budova Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí opět prožívá prázdninovou přestavbu.
Provádí se zateplení pláště a osazení dalšího tepelného čerpadla. V rámci projektu Domestos projde
rekonstrukcí i sociální zařízení ve II. nadzemním
podlaží a budou osazena umyvadla v
učebnách. Připravujeme také závěrečnou část
stavebních úprav celého objektu. Držte nám
prosím palce. Věřím, že 1. září bude vše
připraveno na slavnostní přivítání 17 prvňáčků,
což je v novodobé historii naší školy unikátní
počet.
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vychází 4x do roka
Je třeba nabrat sílu do dalšího studia a případně najít dobré kamarády.
nákladem 230 výtisků
Závěrem bych chtěl poděkovat občanům a spolkům za jejich aktivity při
pro občany zdarma
vytváření
společného kulturního, společenského a sportovního života v obci. A
tel.: 494 666 220
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málo.
Buďme právem hrdi na svou obec, protože ta je obrazem naší
obecni.urad@podbrezi.cz
společné práce. Díky Vám všem.
www.podbrezi.cz
redaktor: Ester Horáková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea

Narodili se:

Červenec
Hartmanová Jaroslava
Abelová Jitka
Srpen
Jarkovský Josef
Preclíková Anna
Dobrovolný Antonín
Ryšavá Ludmila

Podbřezí
Podbřezí

Podbřezí
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí

65 let
60 let

Antonín Laštovic
Michaela Novotná
Lucie Volhejnová
Tereza Dušková

Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

3.4.2015
10.4.2015
3.5.2015
19.5.2015

85 let
85 let
70 let
60 let

Září

Všem přejeme dobré zdraví a rodičům moudrost ve výchově.

Název konečného uživatele:
Název mikroprojektu:
Registrační číslo mikroprojektu:

Obec Podbřezí
„Podbřeží žije a slaví se svými polskými přáteli“
CZ.3.22/3.3.02/14.04241

Obec Podbřezí v minulých pár měsících realizovala projekt s názvem „Podbřezí žije a slaví se svými
polskými přáteli“, jehož cílem bylo poznat obyvatele, zvyky a prohloubit vztahy s polskou vískou
Jaszkowa Górna, s kterou máme uzavřenou partnerskou smlouvu.
Jako obec jsme realizovali čtyři společná setkání, tři v Polsku a jedno u nás v Podbřezí.
Prvním setkáním byla v březnu „Česko polská Noc
s Andersenem“ na zámečku v Želazném, na kterou vyjeli
naši školáci s doprovodem, kteří tam plnili soutěže a byli za ně
odměněni hodnotnými cenami. Soutěžilo se v pěti kategoriích
– recitace, zpěv, hra na hudební nástroj, tanec, divadlo. Naše
děti si vedly velice úspěšně a byly odměněny velikým
potleskem.
Druhou akcí byly v květnu oslavy v Podbřezí - v projektu
nazvané „Představujeme se přátelům“. Z polské Jaszkowy
Górnej nás navštívila početná skupinka 38 osob. Byl mezi nimi
pěvecký sboreček polských žen Górnianky, které nám
v odpoledním programu zazpívaly pár písní. Z Polska k nám také dorazili i hasiči - strażaci se svým
hasičským vozem Renolt. Tato akce byla velice srdečně přijata od našich přátel z Polska a začal vznikat
partnerský vztah, který se může v příštích letech jen a jen prohlubovat.
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Třetí akce byla v sobotu 6.6.2015 s názvem „Požární útok vážně i nevážně“. Naši nejmenší hasiči vyjeli
do Jaszkowy Górnej předvést, co se již naučili při požárním útoku. Po příjezdu byla jejich snaha odměněna
různými soutěžemi s cenami. Ve velice horkém odpoledni byly děti ovlažené proudy vody z hadic místních
hasičů. Za předvedený výkon byli naši nejmenší odměněni bouřlivým potleskem, který je vyprovázel i na
cestu domů.

Čtvrtou a poslední akcí byla akce „Podbřezí jede do Jaszkowej“. Tentokrát se účastnili především naši
obecní zastupitelé s manželkami a zástupci ostatních spolků. Po příjezdu jsme se prošli po vesničce a
podívali se ke zdejšímu kostelu a k domu lidovému, kde pořádají všecky akce při špatném počasí. Po
návratu na místo konání akce, jsme dostali občerstvení a začal festival místních sborů. První vystoupil, nám
již dobře známý, sbor Górnianky. I přes nepřízeň počasí se nám po 20 hodině nechtělo odjíždět a nebýt
pana starosty a jeho pevného slova „odjíždíme“, kdo ví….

Cíl projektu - navázat dobré vztahy pro další setkávání a poznávání tradic obou vesniček byl do puntíku
splněn. Ten kdo se zúčastnil, alespoň jedné akce, může upřímně říct, že se akce povedly a dobře jsme se
pobavili.
Ještě na závěr chci dát jeden statistický údaj – tří akcí v Polsku se zúčastnilo dohromady 78 občanů obce
Podbřezí a Lhoty Netřeby. Je to číslo dostačující při úvaze, že všichni zúčastnění obětovali svou volnou
sobotu a jeli za poznáním něčeho nového. Všem chci za milou společnost poděkovat.
Ester Horáková, koordinátorka projektu
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sportovní klub Skalka
SK SKALKA: FLORBALOVÝ A FOTBALOVÝ TURNAJ
V náhradním termínu, v sobotu 13.6.2015, uspořádal klub SK Skalka pátý florbalový
turnaj dětí a šestý fotbalový turnaj dospělých. Mladší i starší sportovci se museli
vypořádat s doslova letním počasím s třiceti stupni ve stínu, i přesto se jednalo o
nejpočetněji zastoupený sportovní den posledních let. Celkem se ho zúčastnilo 45
sportovců a k tomu stačí jen dodat – díky vám všem za účast!
5. florbalový turnaj dětí
Dvacet devět! Přesně tolik dětí přišlo v 9 hodin ráno soupeřit na naše multifunkční hřiště za školou.
Rozděleny byly do dvou kategorií – starších a mladších, a o vítězství bojovaly až do jedné hodiny
odpolední. Deset mladších dětí se rozdělilo do dvou týmů – Červení lvi (Michal Pohl, Jirka Kavan, Vojta
Stodůlka, Slávek Bílek, Verča Kotvová) a Barca (Vašek Čtvrtečka, Vašek Kavan, Kuba Stodůlka, Radek
Paštika, Jakub Touc). V prvním utkání se radovala z vítězství 6:1 Barca, v tom druhém zas pro změnu
uspěli Lvi v poměru 2:1. Po vzoru opravdové
fotbalové Barcelony se tak díky více vstřeleným
gólům mohla z prvenství radovat právě Barca.
Starší děti vytvořily čtyři týmy po pěti hráčích a
utkaly se v základní části každý s každým. Do
finále postoupily dva nejlepší týmy FB Negrido
(Dominik Umlauf, Vojta Bílek, Ondra Felcman,
Kuba Volf, Lukáš Ehl) a No Name (Filip Umlauf,
Honza Gregor, Martin Stodůlka, Vojta Mňuk, Martin
Felcman). Z prvního místa se nakonec radoval tým
FB Negrido (viz foto). Na bronzové příčce skončil
tým Třeba (Jindra Vojnar, Dan König, Pepa Pohl,
Šimon Zelený, Kuba Michl) a bramboračka zůstala
pro Bílé Rytíře (Tomáš Ehl, Dan Mňuk, David
Kletečka, Štěpán Janský, Michal Pohl). Nejlepšími
střelci byli vyhlášeni Vašek Kavan mezi mladšími a
Dominik Umlauf mezi staršími. Diplom za statečnost dostal i Jirka Kavan za drobné zranění na ruce. Mimo
to se turnaj velice povedl a pro příště se starší účastníci můžou těšit na nový putovní pohár. Za pomoc
s organizací turnaje děkujeme Filipu Umlaufovi.
Fotbalový turnaj (6. ročník)
Jako švábi na pivo se začali scházet chlapi na
odpolední turnaj a místo plánovaného začátku lehce po
poledni se úvodní hvizd prvního utkání ozval až o půl třetí
odpoledne. Počet účastníků se zastavil na čísle dvacet,
když se přidali i nějací florbalisté z dopoledního
programu. Vzniknout tak mohly čtyři týmy po pěti
hráčích. Základní část byla hodně vyrovnaná a žádný tým
neodešel s prázdnou. Z prvního místa nakonec po jedné
výhře a dvou remízách postoupil tým Achtung (Pavel
Hanuš, Honza Kodytek, Vojta Bílek, Karel Paštika, Pavel
Felcman). Druhé postupující mužstvo Teplej vánek
(Tomáš Cvejn, Ota Prokeš, Petr Cvejn, Filip Umlauf,
Tomáš Dyntar) si připsalo shodně po jedné výhře, prohře
a remíze. Jen o skóre pokračoval do vyřazovací části ze
třetí příčky tým Přetříděnej odpad (Miloš Votroubek,
David Paštika, David Urbánek, Dominik Umlauf, Lukáš
Pop). Poslední tým FC Žiletky (Víťa Janský, Jarda Kubec,
Lukáš Pilát, Petr Jirsa, Dan Mňuk) tak ve finále čekal
Achtung a historie se více méně opakovala.
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Achtung zvítězil stejně jako v základní části 4:0 a šel dost suverénně do boje o titul. Když nepočítáme tyto
dva zápasy, tak o vyrovnanosti turnaje svědčí jedna statistika – všechny ostatní zápasy skončily remízou
nebo pouze jednobrankovým rozdílem. Druhé semifinále mezi Teplým vánkem a Přetříděným odpadem
bylo tedy znatelně napínavější. Odpad dlouho vedl 2:0, nicméně Vánek se nadechoval k závěrečnému
náporu a podařilo se mu snížit. Časomíra byla ale neúprosná a další remízový stav se nekonal. Souboj
poražených, kteří se mohli radovat alespoň z bronzové příčky, přinesl rovněž zajímavou podívanou. Teplej
vánek sice opět inkasoval dva góly, ale tentokrát i tři vstřelil a dostal se na stupně vítězů. Ve finále chtěl
Achtung potvrdit roli favorita, ovšem konkurenční odpad už byl přetříděnej a vyzrál na svého soupeře
v poměru 2:1. Tým pod vedením Miloše Votroubka tak zvedl nad hlavu pohár a jako vůbec první měl tu čest
obléknout nové fotbalové dresy SK Skalka (viz foto). Počasí nám na poslední medailové souboje dopřálo i
trochu té Anglie, když hřiště zkrápěl osvěžující déšť. Jako již tradičně se fotbalem nekončilo. Pár nadšenců
si ještě zahrálo nohejbal a společnými silami se podařilo i dopít sud piva. Sečteno podtrženo – vše se
povedlo na výbornou. Ještě jednou díky všem za účast a za pomoc s organizací.
Za SK Skalka Josef Cvejn

KALENDÁŘ AKCÍ
PRO ROK 2015
29. srpen Turnaj v benďáku (4. ročník)
12. září Skalecký duatlon (7. ročník)
19. září Sedmiboj (5. ročník)
10. říjen Nohejbalový turnaj (2. ročník)
17. říjen Volejbalový turnaj (1. ročník)
konec října Čučo-Karel Cup (1. ročník)
30. prosinec Turnaj v pingpongu (19. ročník)

SDH Podbřezí - Skalka
Z činnosti SDH za poslední období
V měsíci dubnu, a to 25., jsme po dlouhé době byli pořadateli okrskového cvičení. Počasí přálo a účastníci
okrsku č. 2 Dobruška odjížděli spokojeni. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
cvičení. Pak již veškeré úsilí bylo směřováno na oslavy 130. výročí založení našeho sboru. Dvoudenní
maraton byl zahájen průvodem od hasičské zbrojnice za doprovodu dechové hudby a mažoretek.
V zámecké kapli byla sloužena děkovná mše
a na závěr byla zavěšena pamětní stuha na
hasičský prapor. Průvod následoval na
náves, kde jsme mohli shlédnout vystoupení
mažoretek. Pro členy sboru v hostinci Skalka
proběhla slavnostní schůze s předáním
ocenění.
Poté
následovalo
divadelní
představení „Koukej vrátit to pyžamo“.
Druhý den vše začalo v půl desáté projevem
starosty obce a starosty sboru dobrovolných
hasičů.
Všem zúčastněným sborům na
oslavách byl předán pamětní list a malý
dáreček. Poté následovaly výstavy všech
osmi místních spolků. Od 13 hodin u
hasičské zbrojnice jsme shlédli ukázky
malých hasičů, motorové stříkačky a hasiče
v dobových uniformách.
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Naše ženy nám připomněly všechny ročníky skaleckého „Srandamače“. Dále jsme se po obci mohli svézt
v historickém vozidle z Českého Meziříčí. K vidění byla parní stříkačka z Opočna a vše dokreslovala hudba
v podobě flašinetu. Pro děti bylo připraveno zmrzlinového auto a skákací hrad. Před hasičskou zbrojnicí
byla výstava stříkaček. V průběhu odpoledne jsme přivítali přátele z Polské republiky. K poslechu dále hrála
dechová hudba Valanka. Poté následovalo divadelní představení ochotníků ze Lhoty Netřeby. Večer začal
taneční zábavou se skupinou Trop. Vyvrcholením oslav byla hasičská hudební fontána okolo místního
rybníčku na hudbu Vltava a Piráti z Karibiku. Poté následoval ohňostroj. Po ohňostroji jsme pokračovali
v taneční zábavě do ranních hodin. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh oslav.
Poděkování též patří našemu hostinskému za výborné občerstvení v průběhu oslav.

Dne 12. 6. jsme se zúčastnili na dobrušském náměstí
Dne bezpečnostních a záchranných složek.

O týden později, a to 20. 6. jsme sbor prezentovali
na oslavách 135. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Solnici.
PŘIPRAVUJEME:
 14.8.2015 taneční zábava se skupinou Rocksorry
 16.8.2015 tradiční koncert Opočenky
 5.9.2015 skalecký „Srandamač“
Za SDH Podbřezí – Skalka Pavel Mervart, starosta sboru

Sdružení žen
Sdružení žen Podbřezí, z.s. – DĚTSKÝ EKO DEN
V neděli 7. června jsme společně s dětmi a jejich rodiči oslavili
dětský den, který se nesl v ekologickém duchu, konkrétně
recyklací oblečení. Hlavní, sic pomyslnou, postavou našeho
odpoledne bylo tričko a společně s ním se děti z místního hřiště
vydaly na nedaleký vandr, během kterého plnily sportovní a
tematické úkoly. Hned za první zatáčkou u mostu na děti čekala
hromada odpadu a bylo nutné ji správně vytřídit do hnědého,
žlutého, modrého, zeleného a bílého kontejneru. Na druhém
stanovišti u kompostu se tričko potřebovalo protáhnout a tak si děti
zaběhaly slalom mezi motýly a žížalami. U další zastávky se mohli
všichni přiučit tomu, jaké existují druhy látek a poté podle hmatu a
zraku přiřadit látkové odstřižky. Čtvrté a páté stanoviště bylo
sportovní. Děti si zde zaskákaly v pytli a prošly se na chůdách
nebo kyblíčkách. Na zastávce u rybníčka byl připraven tvůrčí úkol:
vystřihnout ze starých triček proužky a provléknout je perlinkou.
Vznikl tak kobereček ve tvaru duhy. U sedmého stanoviště
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vandrovníci zkoušeli poznat odpad podle hmatu se zavázanýma očima. Ze zavřené krabice si museli
vytáhnout předměty a následně uhádnout, co to je a z jakého je to vyrobeno materiálu. Před cílem na děti
čekalo ještě shazování špalíčků a návštěva recyklační linky, kde se textil dále zpracovává. Úkolem dětí bylo
vytřídit z linky odpad, který lze použít pro další zpracování: zipy, knoflíky, ozdoby, atd. V cíli dostali malí
účastníci vandru bavlněné tričko a přímo na místě si ho pomalovali. Kdo chtěl, mohl si nechat vyzdobit
obličej tělovými barvičkami.
Pro přítomné bylo připraveno
občerstvení a děti dostaly
zasloužený párek v rohlíku a
limonádu. Vzhledem k velmi
teplému počasí přišel vhod
proud vody ze stříkací
hadice. Příjemné osvěžení
pro nás připravil místní SDH.
Závěrem chceme poděkovat
všem,
kteří
pomohli
s přípravou
a
zdárným
průběhem akce!
S letním pozdravem
Marcela Volfová

Recyklo tým

============================================================
ÚVAHA

(převzato z internetu)

Proč jsem neadoptovala dítě v Africe?
A proč nezachraňuji deštné pralesy?
My lidé si toužíme pomáhat, je to naše přirozenost. V dnešní době je snadné pomáhat i na druhém konci
světa. Jenže ...
Když jsem potkala člověka, který v Africe sázel stromy, byla jsem unesená tou vznešenou myšlenkou. Jak
nádherné. Dokud mi nevyprávěl, že se rozvedl s manželkou, s rodiči se nestýká a děti vídá jen občas.
Zrovna byl na cestě do Nepálu jako dobrovolník pro místní sirotky. Pak ho čekal ášram v Indii, aby našel
vnitřní klid a pak možná domů, i když - jak řekl - ta vidina ho moc nelákala.
Zůstala jsem jako opařená a vzpomněla si na Amazonii a na Indiána v pouliční restauraci, který se mě ptal,
co tam dělám. Řekla jsem mu, že jedu do pralesa. Udiveně vzhlédl od misky fazolí a zeptal se: "Vy u vás
nemáte lesy?!" Tak to bolelo!
A pak jsem se vrátila domů. Vzala pytel na odpadky a šla uklidit dolů pod barák k silnici ty poházené
petflašky. Seděla jsem tam na hromadě odpadu a jen vnímala to, co mi starý Indián předal.
Jak jsem já mohla pomoci druhým, když jsem si nejdřív neuklidila doma?
Jaký smysl dávalo létat na druhý konec světa a zachraňovat prales, když prales umírá kvůli tomu, že
všechno, co dělám je závislé na ropě, kterou odtamtud chtějí vytěžit, abych tam pak já mohla nadšeně
přiletět a držet transparent: Zachraňte prales!?!
Jak jsem mohla pomoci dítěti v Africe, když jsem neuměla naučit svoje vlastní děti, aby si po sobě uklidily?!
Jaký smysl dávalo někam jezdit a ukazovat druhým řešení jejich problémů, když to znamenalo obírat je o
jejich zodpovědnost za vlastní chyby? Obírat je o sílu najít vlastní řešení? A tím prohlubovat jejich závislost
na mně!?
Bylo to stejné jako s dětmi. Nemohla jsem je naučit chodit. Musely x krát spadnout na zadek. Čím déle jsem
je držela za ruku, tím později začaly samy chodit. Mohla jsem tam jen být a povzbudit je, že to zvládnou a
naučí se to. Samy. Jako se Ella naučila hrát sama na piano a Zak postavil svůj první domek z cihel na
hromadě hlíny. Jeho chyby ho naučily, co udělat příště líp.
Nemohla jsem zachránit Afriku, ani prales, ale mohla jsem začít u sebe. Chodit víc pěšky.
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Přestat si foukat zbytečně vlasy. Přestat kupovat hloupé marketingové produkty zaručeně vita a raw z
druhého konce světa a místo toho jít k zelináři na náměstí. Mohla jsem toho změnit tolik! Každý den. 365
dní v roce…, to není málo!
A když to udělá každý z nás? Nebude koho zachraňovat!! Africké děti nebudou hladovět, protože jejich
rodiče otročí ve zlatých dolech do mého iPhone. Prales nebude umírat, protože nebude potřeba tolik ropy.
Mám pokračovat?
A já si nebudu kupovat své svědomí charitou a lítat na drahé semináře, abych chlastala panáky z pupku
Deepaka Chopry, ale budu dělat to, co dává smysl. Zodpovědně se starat o mír u sebe doma. Učit děti na
řece Orlici, že když mám jen malou loď, nevezmu si nic navíc, nejlepší lekce skromnosti, kterou znám.
Když jsem já spokojená, je takový i můj svět. Potřebuji tak málo! Svou rodinu a kus chleba, čistou vodu a
jedno jablíčko. Jako na vodě. To, co bylo nejcennější, byl smích mých dětí, které pozorovaly říčního raka a
cestou sbíraly odpadky po lidech, kteří jezdí do daleké Indie, okázale pomáhají světu, ale doma si neuklidí.
Ano, i my tu máme lesy!
A jak o ně pečujeme, to vidíme každý den. Nijak.
Pohltila nás pýcha a ovládl parazit chamtivosti. Touha mít a dobýt! Ty nejvyšší hory, ty nejhlubší oceány.
Ale uvnitř jsme neskutečně chudí. Pomozme nejdřív sobě. Uzdravme sebe a svou rodinu. V ní to všechno
začíná i končí. Pak naše děti nebudou muset hledat smysl života na pláži v Goa, ale budou si vážit
rozkvetlé louky za domem. Hloupý Honza šel do světa, aby se pak vrátil domů.
A já?
Sázím stromy v tichosti a pokoře.
Uklízím "naši" studánku v údolí.
A vím, kde je moje místo.
Doma. V lese.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POZOR ZMĚNA - Splatnost úhrady
Splatnost úhrady za odpady a poplatku za psy je do 31. srpna 2015. Žádáme občany o
dodržení tohoto termínu. Platit můžete hotově na úřadě nebo bezhotovostně - číslo účtu:
107-4172460247/0100, VS je uveden na smlouvě.

Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
dne 9. 4. 2015
schvaluje
 nabídku uchazeče č. 2, STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, který nabídl nejnižší
konečnou cenu včetně DPH ve výši 1 253 544,51 Kč na projekt: „Oprava místních komunikací
v obci Podbřezí“ včetně návrhu Smlouvy o dílo
 Obecně závaznou vyhlášku 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 byla vypracována na základě § 17 odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 5. 2015
 Obecně závaznou vyhlášku Obce Podbřezí č. 2/2015 o místním poplatku ze psů, která byla
vypracována na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 5. 2015
 Obecně závaznou vyhlášku Obce Podbřezí č. 3/2015 o místním poplatku z ubytovací kapacity, která
byla vypracována na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 5. 2015
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cenovou nabídku od Ateliéru Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o., Hradec Králové na
dokončení rekonstrukce Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí. Jedná se o
zpracování projektové prováděcí dokumentace a výkazu výměr za 264 990,- Kč včetně DPH.
Realizační cena díla je cca 11 000 000,- Kč včetně DPH. V ceně projektu je započteno 6 paré
dokumentace, včetně výkazu výměr a dvě paré rozpočtu, včetně digitálního záznamu.
individuální dotaci pro SK Skalka ve výši 8 017,- Kč včetně veřejnoprávní smlouvy
dovybavení JPO V SDH Podbřezí, která je organizační složkou Obce Podbřezí o zásahovou obuv,
zásahové obleky a pracovní rukavice ve výši 25 000,- Kč, nákup bude proveden v roce 2015
finanční příspěvek ve výši 150 000,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Montessori
mateřská škola Podbřezí
rozpočtové opatření č. 4/2015
nákup nástavného modulu velkostanu forum alfa 10 x 5 m, kterým by se rozšířilo zastřešení
stávajícího stanu pro hudbu 10 x 5 m, okap 3 m, konstrukce Al eloxovaná, modulová, sedlová
střecha, profil 70/130 mm, 1 x modul 5 m, PVC plachta pouze střecha, kotvení, za cenu 56 749,- Kč
včetně DPH. Dodavatel: FORUM STANY, s.r.o., výroba velkostanů a textilních hal, Brno,
členský příspěvek pro DSO Region Orlické hory, pro Euroregion Glacensis a v celkové výši 18 056,Kč.
schvaluje finanční prostředky ve výši 100 000,- Kč, které budou vynaloženy na oslavy Srazu rodáků
a 130. výročí založení SDH Podbřezí ve dnech 22. a 23. 5. 2015

dne 5. 5. 2015
schvaluje
 přijetí sponzorského daru pro Základní školu a Montessori mateřskou školu Podbřezí ve výši
50 000,- Kč od společnosti SUNFOOD s.r.o., Dobruška,
 zadání Změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Podbřezí podle § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 rozpočtové opatření č. 5/2015
 mimořádný členský příspěvek na rok 2015 ve výši 4 000,- Kč MAS POHODA venkova, z.s. se
sídlem ve Valu
 roční úrazové pojištění 9 členů JSDH Podbřezí ve výši 12 834,- Kč dle nabídky, kterou vypracovala
pojišťovna Kooperativa a.s.
 navýšení rozpočtové ceny o cca 12 200,- Kč za přeložku vedení NN u budovy Základní školy a
Montessori mateřské školy v Podbřezí. Dle smlouvy č. Z_S14_12_8120046936 o smlouvě budoucí
od společnosti ČEZ byla stanovena cena za realizaci díla s DPH 91 960,- Kč. Nová smlouva č.
S24_12_8120046936 již stanovuje částku
 a) přidělení dotace z Krajského programu obnovy venkova, číslo programu 15POV02, název
programu „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura“ na projekt „Oprava místních komunikací v obci Podbřezí“ ve výši 600 000,- Kč,
 b) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis,
15POV02, Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura s Královéhradeckým krajem
dne 18. 6. 2015
schvaluje
 a) podepsání závazné objednávky se společností Geosense s.r.o. se sídlem Praha 9, na dodání
mapového portálu START, mapového portálu PLUS, modulu Pasport katastru nemovitostí, 4
volitelné vrstvy bezplatně a servisní služby za cenu 726,- Kč měsíčně, tj. 8 712,- Kč ročně včetně
DPH
 b) vydání pověření společnosti InterSoft s.r.o. Choceň se sídlem Choceň, aby tato společnost
zastupovala Obec Podbřezí ve věcech získávání mapových podkladů či majitelů inženýrských sítí a
dále od Města Dobrušky, které je naší obcí s rozšířenou působností a která zpracovává územně
analytické podklady (ÚAP) umístěných v k. ú. Podbřezí a k. ú. Lhota u Dobrušky
 dosavadní způsob čištění odpadních vod a to:
a) využívat i nadále stávající jednotnou kanalizaci v Podbřezí
b) zkvalitnit čištění odpadních vod u jednotlivých rodinných domků
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c) v případě ekonomického zdůvodnění zavést stočné
d) zaslat žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje o upřesnění metodiky v čistění
odpadních vod
 a) koupě pozemku parc. č. 794/7 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace od Knotková
Marcela, Koněvova 147, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín za cenu 100,- Kč/m2, celková cena
2 700,- Kč a vklad do katastru nemovitostí v ceně 1 000,- Kč
 b) darování pozemku parc. č. 79/4 o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace pro
Laštovičková Petra, Mírová 734, 518 01 Dobruška, účetní cena pozemku 21,- Kč/m2, celkem 399,Kč Kč a o vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000,- Kč se budou podílet rovným dílem oba
účastníci řízení,
 c) směnu pozemku, který je vlastnictví Obce Podbřezí, parc. č. 879/2, díl „c“ o výměře 93 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, účetní cena pozemku 21,- Kč/m2, celkem 1 953,- Kč za pozemky, které
jsou ve vlastnictví: Veverka Josef, Podzámčí 680, 517 73 Opočno a Veverka Lubomír, Orlická 978,
518 01 Dobruška, parc. č. 794/1, díl „d“ o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
794/5, díl „e“ o výměře 64 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, cena pozemků je 21,- Kč/m2,
celkem 1 449,- Kč, rozdíl v ceně ve výši 504,- Kč nebude obcí vyžadován a o vklad do katastru
nemovitostí ve výši 1 000,- Kč se budou podílet účastníci řízení, z toho 500,- Kč připadne na obec.
 rozpočtové opatření č. 6/2015
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2006242/VB/22 mezi Obcí Podbřezí,
zastoupené starostou obce Antonínem Novotným jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupená na základě plné moci zmocněncem Energomontáže Votroubek, s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou jako strana oprávněná. Jedná se o provedení elektrické zemní přípojky NN na pozemek
parc. č. 716/20 v obci a k.ú. Podbřezí, místní část Podbřezí ve vlastnictví Kláry Harapátové pod
místní komunikací parc. č. 885/1. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 1 210,- Kč včetně DPH.
 a) individuální dotaci SDH Podbřezí ve výši 11 322,- Kč včetně DPH na výdaje spojené s oslavou
130. výročí založení SDH a srazu rodáků obce Podbřezí ve dnech 22. a 23. 5. 2015, kterou zaslat
na peněžní ústav: ČSOB, účet č.: 257424714/0300
 b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnuté dotaci
I. neschvaluje
 nabídku od Okrasné zahrady arboristika s.r.o., sídlo: Žďárky www.arboristika.com na zpracování
projektu a podání žádosti na revitalizaci zeleně v Obci Podbřezí za celkovou cenu 144 595,- Kč
včetně DPH

NAŠE ŠKOLA
Škola končí, prázdniny začínají
Měsíc červen je právě v půli kalendářního roku, ale také otevírá čas letních dní majících nenapodobitelný
půvab. Koncem června už ve škole polevilo napětí, o známkách bylo rozhodnuto, a tak si děti užily kultury,
pohybu i zábavy. Po celý školní rok jsme naplňovali školní vzdělávací program školy, plnily projektové
úkoly, skládaly účty mnohým kontrolám, z nichž nejdůležitější byla Česká školní inspekce. Není se čemu
divit, že se pátek 26. června stal dětem z naší školy letos jedním z nejkrásnějších dní v roce. Už dlouho se
těšily na poslední školní den, kdy dostanou vysvědčení, opustí školní lavice a otevře se jim brána
dvouměsíčních prázdnin.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem žákům školy, kteří svou prací i chováním přispěli k dobrému
jménu školy. Děkuji učitelkám za jejich práci, která byla velmi často nad rámec jejich pracovních povinností.
Děkuji jim za jejich pedagogické umění a snahu vykonat pro každé dítě vždy maximum. Cením si práce
nejen pedagogických pracovníků, ale i nepedagogů, kteří byli vždy ochotni podat pomocnou ruku tam, kde
to bylo právě potřeba. Děkuji jim za celkovou péči o školu.
Velice děkuji zřizovateli školy, školské radě, rodičům, dárcům, sponzorům a všem ostatním, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na aktivitách pro školu. Rodičům přeji mnoho radostí z jejich dětí a v jejich
přítomnosti vždy dostatek trpělivosti a otevřenou a naslouchající mysl. Dětem přeji krásné radostné
prázdniny, ať už doma či na cestách, plné zážitků, sluníčka a v září očekávaný návrat do školních lavic.
Radomila Zelená, ředitelka školy
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