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obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
a jsou tu opět vánoční svátky. Ten rok uběhl jako voda a nejen že se připravujeme na nejkrásnější svátky roku, ale
musíme také konstatovat, že jsme zase o rok starší. Vždyť je před námi konec kalendářního roku. Zamýšlíme se nad
právě prožitým rokem a zároveň se připravujeme na rok příští.
Rok 2015 byl z pohledu obce dobrý. Podařilo se zateplit budovu základní školy a Montessori mateřské školy.
Vytápění všech prostor je zajištěno tepelnými čerpadly, takže již nenajdete ve škole akumulační kamna. Podařilo se
vybudovat nové sociální zařízení ve 2. nadzemním podlaží a osadit umyvadla v učebnách. Byly provedeny opravy
místních komunikací a restaurovány dvě sochy ve Lhotě Netřebě. Zahájili jsme úkony ke zpracování nového
územního plánu obce Podbřezí. Začal se zpracovávat pasport stávající kanalizace včetně čistících zařízení u rodinných
domků.
Letošním rokem se také uzavírá „Program rozvoje obce Podbřezí na období 2011 –
Obsah:
2015“.
S radostí mohu konstatovat, že hlavní programový bod „Stavební úpravy
Slovo starosty…………………..1
budovy čp. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení“ byl úspěšně plněn. Podařilo
Společenská kronika………..2
Sdružení žen Podbřezí…..2-3 se realizovat 10 etap z plánovaných 11. Na schůzi zastupitelstva na konci roku bude
KST Skalka………………………..4 předložen ke schválení nový „Program rozvoje obce Podbřezí na období 2016 –
SDH Podbřezí ………………….4 2020“. Hlavní prioritou bude realizace 11 etapy stavebních úprav základní školy.
Rozvoj obce a její zvelebování je cesta správným směrem. Čeho si však nejvíce
SK Skalka……………………….5-6
vážím
je práce Vás občanů ve prospěch obce,
Knihovna………………………….7
Informace OÚ……………….7-8 práce a činnosti spolků, realizace šikovných
Schůze zastupitelstva….8-10 nápadů, kvalitní práce s dětmi ve školce, škole a
Vánoce……………………………11 v kroužcích, protože jedině tak se dá i nadále
Naše škola a školka…………11 vytvářet dobrá vesnická pospolitost, která má
Informace FÚ………………… 12 v naší obci trvalou působnost. Každá tvořivá práce
musí mít svou „duši“ a to u nás perfektně funguje.
Vydává:
Lidský život je v dějinách času krátkou epizodou.
Obecní úřad Podbřezí
Mějme toto na paměti nejen o nadcházejících
vychází 4x do roka
svátcích. Láska, přátelství, obdarování a sousedské
náklad 230 výtisků
vztahy jsou pilíře, které podpírají naší pozemkou
pro občany zdarma
cestu až do konce života. To jsou dary, které
tel.: 494 666 220
obdržel jen člověk, a proto si jich važme.
obecni.urad@podbrezi.cz
Vánoce jsou svátky pokoje, míru a obdarování.
www.podbrezi.cz
My dospěláci si berme příklad z dětí, které se
redaktor: Ester Horáková
s opravdovou a nefalšovanou radostí těší na
vánoce, dárky a nenapodobitelně obdivují symbol
vánoc – stromeček a jesličky. Nezapomínám také na ty spoluobčany, kteří budou
prožívat současné vánoční svátky se svou nemocí, a děkuji rodinným příslušníkům,
kteří se o ně vzorně starají.
Loučíme se s rokem 2015. Proto Vám občanům, podnikatelům, pedagogickému
sboru a pracovnicím obecního úřadu chci při této příležitosti poděkovat za
vykonanou práci ve prospěch celého správního obvodu obce Podbřezí. Blíží se také začátek nového roku. Ať je rok
2016 pro nás lidstvo rokem klidu, míru a pokoje. Všechno nejlepší přeje do dalších dní Váš starosta.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
Leden
Koutská Nataša
Radocha Josef
Únor
Nováková Anežka
Kavka Josef
Ryšavý Václav
Nesvačil Mojmír
Mervart Václav
Tomáš Jan
Březen
Křelinová Jaroslava
Tomášová Pavla
Verner Jaroslav

Narodila se
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

60 let
60 let

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba

93 let
86 let
82 let
82 let
75 let
65 let

Kasalická Anna

Podbřezí

15.10.2015

Podbřezí
Podbřezí

15.09.2015
12.10.2015

Úmrtí
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

80 let
60 let
60 let

Ehl Josef
Hušek Zdeněk

SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Z činnosti Sdružení žen Podbřezí, o.s.
Stezka odvahy
„Byl jednou jeden král, ten krásnou dceru měl. Jednoho dne tomu zlý osud chtěl…“ – tak bylo psáno na plakátu
stezky odvahy. Měl nalákat všechny odvážlivce, kteří se chtěli dozvědět, jak to bylo
dál. Malí i velcí se sešli v podvečer dne 9. 10. u jabloně před školou. A bylo jich
hodně! Přes 60! Všechny přivítal sám pan král. Poprosil odvážlivce o pomoc
osvobodit princeznu – polít jí živou vodou ze studánky v lese. Cesta šla podél
Zlatého potoka k lávce. Tam se u pavouka museli naučit kouzelné zaklínadlo
(mimochodem, heslo EJFUFULUK ČUBRFUK si moji kluci s oblibou připomínají
dodnes)). U studánky dostali za zaklínadlo svolení od Bílé paní si nabrat trochu
„živé vody“ pro princeznu. Cestou kolem strouhy a rybníčku u Cvejnů se nesměli
nechat zlákat strašidly, upíry či smrtkou a v pořádku odnést vodu v ampulce až na
hrad. V cíli cesty, pod Homolí, čekal na zachránce poklad. Po osvobození princezny
dostlali od rytíře odměnu, kterou hlídal drak. Nechyběl královský glejt (pamětní
list), sladkost a svítivá medaile ve tvaru hvězdy.
Kdo trasou prošel, zažil a spatřil nečekané: strašidla všeho druhu, pavouky a
jinou havěť, nasvícené dýně a lucerničky, kouzelnou studánku s odleskem třpytivé
modré barvy. Musel překonat různé překážky: bažiny, lávky přes vodu, tmavá
zákoutí, hustý les. Odměnou mu byl nezapomenutelný zážitek z příjemně prožitého večera.
Děkujeme všem za přízeň (příchozím i pomáhajícím) a příští rok opět se těšíme na shledání. Krásné Vánoce!

Cvičení rodičů s dětmi
„Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den, ručičkami zatleskáme, nožička zadupáme.
Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem!“
Takto se vítáme každé pondělí od 16 hodin v tělocvičně místní školy. Začíná nám totiž hodina cvičení rodičů
s dětmi, kterého se účastní děti ve věkovém rozmezí 0 - 6 let. Průměrná návštěvnost jedné cvičební hodiny je 15 dětí.
Od zahájení cvičení navštívilo tuto aktivitu celkem 14 rodin. Sdružení žen v březnu 2015 získalo od
Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 14.000,- Kč na nákup sportovních a cvičebních pomůcek. K naší radosti jsme
tak mohli rozšířit stávající materiálové vybavení. V současné době mohou malí sportovci používat nášlapnou dráhu,
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říční kameny, sadu překážek, chodníčků a kruhů, skákací pytle, padák, mety a kužele. Používání nejrůznějších
cvičebních pomůcek vede u dětí ke zlepšení motorického vývoje a také k získání větší důvěry v sebe sama při jejich
zdolávání. Během celé cvičební hodiny se děti učí spolupráci, trpělivosti a ohleduplnosti. Ale také zažívají společné
veselí a radost, která se zrcadlí v jejich tvářích.

Za tým cvičitelek (Veronika, Terka a Marcela) napsala Marcela Volfová

Lucie, Lucky a rozsvěcení vánočního stromku
Letos připadlo rozsvěcení vánočního stromku na svátek Lucie což je 13. prosince, proto se rozhodly místní ženy
oživit naše tradiční setkání i připomínkou starého lidového zvyku, kdy chodily po vesnici bíle oděné Lucie neboli
Lucky. Tyto postavy s maskou v podobě bílého zobáku měly za úkol dohlížet s bílou peroutkou nad čistotou stavení,
nebo zdali se někde v tento den nedere peří nebo nepřede. Neposlušným a příliš pracovitým hospodyňkám pak peří
rozfoukaly, popřípadě rozmotaly upředené nitě. No nepřáli byste si také takovou družnou sousedskou návštěvu? Na
programu měly ty dávné Lucky i hezčí povinnosti – hodným dětem nadělovaly nějaký pamlsek (zato zlobivé kleply
vařečkou nebo jim dlouhým nožem hrozily rozpárat břicho, pokud se v adventu nebudou postit). Na návsi na Skalce
však Lucie ukázaly jen svou hodnou tvář. Procházely mezi lidmi, s kdejakou hospodyňkou se zastavily na dobré slovo
a hlavně jim přály jen to dobré se slovy: „my Lucie, Lucky jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám“. Děti společně
s dospělými zazpívaly u stromečku koledy a potom odpočítaly rozsvícení stromečku. V milé, přátelské náladě se
prskaly prskavky, pouštěly svíčky po vodě, ochutnávalo cukroví a pil výborný čaj a svařák. Společně jsme obdivovali
jesličky a Ježíška, který spokojeně leží a čeká, co se bude dít dále. Zatím obyvatele jesliček střeží jen dvě ovečky, ale
brzy přibudou zástupy prosebníků, přicházejících se poklonit Jezulátku v podobě tří králů, které nesou dary
k jesličkám. Již v této době je můžete potkat, jak ze tří směrů putují po Podbřezí a hledají ten správný chlév.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří něčím malým, nebo již jen svou přítomností oživili toto naše setkání. Krásné
Vánoce za všechny organizátory přejí Tereza Novotná a Ester Horáková.
Ještě jedna pranostická douška:
Lucie noci upije…
…ale dne nepřidá.
Tato pranostika se dá vysvětlit dvěma způsoby. Buď
podle dřívějšího juliánského kalendáře připadal zimní
slunovrat na 13. prosince. Nebo je možné vysvětlení
podle toho, že do svátku sv. Lucie slunce vychází stále
později a zapadá stále dříve. Ale okolo svátku Lucie se
čas západu slunce již více neposouvá a dále začne
zapadat později (NOCI UPIJE), ale východ slunce je
nadále každý den později a později (ALE DNI NEPŘIDÁ).
Připravujeme a zveme:
16. 1. 2016 Babský bál
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KST Skalka
KST pořádá ve středu 30. 12. 2015 tradiční Předsilvestrovský špacír po našem okolí. Sraz u hostince
Skalka v 10 hodin. Každý je zván.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a pohodu do roku 2016.
Za KST Věra Stodůlková

SDH Podbřezí
Z činnosti SDH
Jelikož jsme v podzimním čísle nestihli dodat článek, zhodnotíme činnost našeho spolku za posledního půlroku nyní.
V měsíci červnu jsme sbor prezentovali při oslavách v Záhornici. Poté jsme si všichni užívali zasloužené dovolené.
V srpnu a to čtrnáctého jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Rock Sorry. V neděli 16. 8. 2015 se konal již
tradiční koncert dechové hudby Opočenky. V září jsme se jako členové sboru sešli a pobavili na každoročním
Skaleckém srandamači. Všechny „soutěžící“ týmy byly opět perfektně připraveny a vybrat nejlepší tým bylo
nemožné. Občerstvení v podobě prasátka na grilu všem chutnalo. V hezkém počasí odpoledne uplynulo a bylo
naplněno ze strany dětí ale i dospělých skvělými sportovními výkony. Večer jsme si s mladými nadšenci připomněli
květnovou fontánu, tentokrát ne na rybníku, ale na hřišti v kádi.

Také jsme uspořádali sběr použitých elektro spotřebičů. V hasičské zbrojnici jsme instalovali 9 skříněk pro
jednotlivé členy zásahové jednotky. V měsíci listopadu jsme společně s Obecním úřadem Podbřezí a hostincem
Skalka pořádali tradiční Kateřinské posvícení. Účast na pondělním průvodu za doprovodu hudby Valanka byla hojná a
okolní vesnice nám jí jen mohou závidět. Naši zástupci se také účastnili porad a schůzí okrsku. SDH jsme zaregistrovali podle nového občanského zákona u Městského soudu v Praze. Celý rok byl naplněný usilovnou prací, ale i
zaslouženým odpočinkem a zábavou.
Závěrem chci všem čtenářům popřát hezké prožití vánočních
svátků a v nadcházejícím novém roce hodně osobní spokojenosti,
pohody a pevné zdraví.
Za SDH v Podbřezí-Skalce starosta sboru Pavel Mervart

Připravujeme:
9. 1. 2016 - Výroční valná hromada SDH / Hostinec Skalka
6. 2. 2016 - Tradiční Hasičský ples / Hostinec Skalka
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SK Skalka
ČUČO-KAREL CUP
Vzhledem k tomu, že Sportovní klub neslyšících z Hradce Králové již nepokračuje v pořádání Memoriálu Karla
Novotného, rozhodl se Sportovní klub Skalka, navázat na tuto tradici a spojením vzpomínky na Míru Jarkovského a
Karla Novotného vznikl nový název turnaje ČUČO-KAREL CUP. Jeho první ročník se uskutečnil 5. 12. 2015 na zimním
stadiónu v Novém Městě nad Metují. Zúčastnily se tradiční týmy SK Skalka, SKN Hradec Králové a stará garda
Semechnice.
V prvním zápase jsme brankou Kováře porazili silný výběr Semechnic 1:0. Ve druhém utkání, bohatém na branky,
zvítězili Semechnice nad SKN poměrem 6:4. Náš zápas s SKN jsme nezačali nejlépe, když jsme hned v úvodu
inkasovali. Po brankách Janského, Kováře a Mervarta jsme ale vývoj utkání otočili a zvítězili 3:1. Tím jsme se také stali
celkovým vítězem turnaje.

----------------------------------------------------

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 10. 10. 2015 se za chladného počasí konal 2. ročník turnaje v nohejbalu, kterého se zúčastnilo 5 družstev.
Hrálo se systémem každý s každým a poté se vyřazovacím pavoukem rozhodovalo o umístění. Zápasy byly kvalitní a
vyrovnané. Turnaj se opět neobešel bez zranění (tentokrát vymknutí kotníku), ale jinak vše proběhlo v pořádku. Celý
turnaj skončil následovně: 1. místo Ammanni (P. Felcman, V. Hanuš, M. Ehl), 2. místo Bílá Skalka (bratři Volfové, L.
Konečný), 3. místo Generace (otec a syn Hanušovi, J. Novotný), 4. místo Comyzde (M. Novotný, Z. Kaplan, T. Cvejn),
5. místo Kolýci (otec a ml. syn Umlaufovi, J. Macek). Při vyhlášení dostal každý tým věcné ceny. Letošním nejlepším
nováčkem byl vyhlášen Ladislav
Konečný. Děkujeme všem za účast,
sportovní výkon a férovou hru.
Děkujeme sponzorům a také Milošovi
Novotnému za pomoc s organizací.
Příští rok na viděnou!
Organizátor Zdeněk Kaplan
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Skalecký sedmiboj 2015
V sobotu 19. 9. 2015 se na místním hřišti konal 5. ročník Skaleckého sedmiboje.
Za pěkného počasí se na hřišti sešlo dvanáct dvojic, aby si zasoutěžili v těchto disciplínách: ping pong, tenis, střelba
ze vzduchovky, hod na koš, badminton, šipky a střelba na bránu.
Po rozdělení do čtyř skupin v každé disciplíně jsme mohli začít. Celý den se nesl v přátelské a pohodové atmosféře.
Soutěže byly vyrovnané a po součtu všech bodů se na prvním místě umístila dvojice Bára Volfová a Filip Umlauf, na
druhém místě Eva a Martin Stodůlkovi a na třetím Renata a Milda Novotní. Doufáme, že se i v příštím roce sejdeme
v tak hojném počtu a užijeme si další ročník Skaleckého sedmiboje.

Volejbalový turnaj (1. ročník)
Ve velice pozdním termínu v sobotu 24. října 2015 uspořádal sportovní klub Skalka pro místní občany 1. ročník
volejbalového turnaje. I přes veškeré obavy vyšlo počasí náramně a chvílemi se dalo hrát dokonce v kraťasech
a tričku. Projasněná obloha nakonec nalákala celkem 19 volejbalistů a volejbalistek, kteří vytvořili čtyři čtyřčlenné
týmy (tři hráči přišli jako náhradníci). Základní skupinou prošly bez ztráty bodu Dlahy (Ladislav Konečný/Dana
Konečná, Jiří Hovorka, Jana Volfová, Martin Stodůlka) a jednu prohru si připsal tým Krásky a zvíře (Zdeněk Volf/Filip
Umlauf, Bára Volfová, Tereza Novotná, Kamila Mikušová). Hned za nimi se umístily Fialky (Jiří Fiala/Miloš Novotný,
Josef Cvejn, Ester Horáková, Matěj Stodůlka) a bez výhry ale po vyrovnaných zápasech skončila na posledním místě
Ohnivá záře (Jan Křepela, Jana Křepelová, Petr Cvejn, Klára Kavanová). Smolné zápasy ze základní skupiny se Ohnivé
záři podařilo prolomit v semifinále, kde porazila 2:1 na sety favorizované Dlahy. Ve finále na ni čekaly Krásky a zvíře,
které porazily Fialky s přehledem 2:0. Utkání o třetí místo bylo jako na houpačce a nakonec rozhodující třetí set vyšel
ve prospěch Fialek. Finálový zápas začala lépe Ohnivá záře, nicméně Krásky a zvíře se nevzdaly a dokázaly nepříznivý
průběh otočit ve svůj prospěch. Tým s nejlepším názvem se tak nakonec stal i vítězem celého turnaje.
Celé
odpoledne
proběhlo
v klidu
a
v pohodové atmosféře. Ve
volných chvílích se dokonce
hrál ping pong a děti si
zahrály i fotbal. Po turnaji
se ještě neoficiálně hrál
chvíli
volejbal,
ale
v pozdějších hodinách už
začalo přituhovat a na
údery bagrem ani mikina
nestačila. Každé odehrání
míče bolelo, a tak se kolem
šesté
hodiny
odpískal
konec. Abychom se vyhnuli
chladnému počasí, tak příští
rok počítejte s tímto turnajem pravděpodobně v půlce května. Nyní ale nastává čas trénovat na turnaj v ping pongu,
který se bude opět konat 30. prosince. Do té doby sportu zdar!
Za SK Skalka Josef Cvejn

SK Skalka pořádá pro všechny generace již XIX. ročník
TURNAJE VE STOLNÍM TENISU
ve středu 30. 12. 2015 od 12:30 v hostinci „Skalka“
Přihlásit se do soutěže je možné nejdéle do 13:00 *
Pingpongovou pálku a dobrou náladu s sebou!
* pouze pro občany Obce Podbřezí (včetně Lhoty a části Chábor) a pro pozvané
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Knihovna Podbřezí
Podzimní tvoření
Na začátku listopadu se v knihovně opět sešly
šikovné ruce i s jejich majitelkami. Tentokrát se dělala
podzimní dekorace v podobě ježečků. Z fotografie je
vidět, že nápaditosti se meze nekladly a vznikli krásní
ježečci, kteří udělají nejen dětem hodně radosti. Za
nápad a metodickou pomoc bych chtěla poděkovat
Janě Křepelové ze Lhoty. Už se těšíme na příští rok, kdy
se ke tvoření zase budeme někdy scházet.

Zpívejme vesele
Před vánočními svátky jsme se s dětmi sešly v knihovně
zazpívat si koledy. Děti byly vyzbrojeny zvučnými hlasy a
ještě zvučnějšími hudebními nástroji. Tón nám na kytaru
udávaly dvě maminky Hanka Laštovicová a Marcela
Volfová. Děti byly nabuzeny a chovaly se jako
profesionální hudebníci. Ve chvíli kdy měly hrát nástroje hrály hlasitě nástroje, když se mělo zpívat - děti zpívaly
jako o život. Nikomu ani nevadilo, že ti mladší u toho
stavějí kostky nebo jezdí s autíčkem. Doufám, že za rok si
to v knihovně zopakujeme.
Děkuji za přízeň, kterou jste v letošním roce knihovně
dopřáli, a přeji vám krásně prožité Vánoce v kruhu nejbližších.
Ester Horáková

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Tříkrálová sbírka 2016 - patnáctý ročník
proběhne v sobotu 9. 1. 2016.

Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na
pomoc lidem v nouzi. Každá korun v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných,
kteří zazvoní u Vašich dveří v sobotu 9. 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!
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UPOZORNĚNÍ:
Obecní úřad Podbřezí oznamuje, že úřední hodiny pro občany o
vánočních svátcích budou:
pondělí
21. 12. 2015
úterý
22. 12. 2015
středa
23. 12. 2015
ostatní dny bude zavřeno

13,00 – 18,00 hodin
7,30 – 12,00 hodin
8,00 – 12,00 hodin

------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Firma AQUA SERVIS a.s., Rychnov
nad Kněžnou oznámila, že cena
vodného na rok 2016 zůstává na výši
40,60 Kč za 1 m3.
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Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
schůze ze dne 30. 10. 2015
ZO schvaluje


finanční částku ve výši ve výši 219 262,- Kč včetně DPH na Stavební úpravy ZŠ a MMŠ Podbřezí pro STAVOS Dobruška
s.r.o., Dobruška
 rozpočtové opatření č. 9/2015 a č. 10/2015
 finanční částku do výše 95 000,- Kč včetně DPH za zpracování Pasportu kanalizace Podbřezí společností IKKO Hradec
Králové, s.r.o.,
 schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo zateplení budovy ZŠ a MMŠ ze dne 6. 1. 2015 takto:
Změnový list č. 1
s DPH:
197 393,00 Kč
Vícepráce (čerpání rezervy)
bez DPH:
251 578,00 Kč
Méněpráce
bez DPH:
88 443,00 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:
1 931 553,00 Kč
Nová cena díla dle dodatku č. 2 s DPH:
2 337 178,00 Kč
V ostatních bodech zůstává Smlouva o dílo a dodatek č. 1 beze změn.
 proplacení nákladů ve výši 151 534,96 Kč za havarijní opravy místních komunikací v katastru obce Podbřezí společnosti
Stavitelství DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. Jedná se místní komunikaci parc. č. 885/1 a místní komunikaci parc. č. 3552.
Obě komunikace se nacházejí v k. ú. Podbřezí. Dále se jedná o místní komunikaci parc. č. 3433, místní komunikaci parc.
č. 3467, místní komunikaci parc. č. 1213/1 a sjezd z komunikace III. tř. ve směru Podbřezí – Dobré na místní komunikaci
parc. č. 3459. Všechny místní komunikace se nacházejí v k. ú. Lhota u Dobrušky
 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 23. 11. 2015
 žádost o dotaci na Opravu místní komunikace parc. č. 3433 a parc. č. 3435, Obec Podbřezí, k. ú. Lhota u Dobrušky, osada
Škutina jak z POV Královéhradeckého kraje, tak i z PORV MMR Praha
 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002519/VB/1 Podbřezí, čp. 3 obec – přeložka PB č. 43 mezi Obcí
Podbřezí, zastoupené starostou obce Antonínem Novotným jako strana povinná a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV –,
zastoupená na základě plné moci zmocněncem Energomontáže Votroubek, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou jako strana
oprávněná. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 694,- Kč
 vypracování prováděcí dokumentace na opravu těchto místních komunikací:
1. místní komunikace Podbřezí u hájovny, parc. č. 3555 k.ú. Podbřezí a parc. č. 3466 v k.ú. Lhota u Dobrušky, celková l = 388 m,
2
2
těleso komunikace 388 x 3 = 1 164 m , asfaltový koberec á za 600,- Kč/m , předpokládané náklady 700 000,- Kč.
3. místní komunikace Křepelovi, parc. č. 3461, l = 170 m a parc. č. 3467, l = 452 m v k.ú. Lhota u Dobrušky, celková l = 622 m,
2
2
těleso komunikace 622 x 3 = 1 866 m , asfaltový koberec á za 600,- Kč/m , předpokládané náklady 1 120 000,- Kč.
5. místní komunikace Radochovi, parc. č. 1213/1, l = 157 m a parc. č. 3417 část l = 213 m, v k.ú. Lhota u Dobrušky, celkem l = 370
2
2
m, těleso komunikace 370 x 3 = 1 110 m , asfaltový koberec á za 600,- Kč/m , předpokládané náklady 700 000,- Kč.
 sponzorský dar pro Základní školu a Montessori mateřskou školu Podbřezí ve výši 7 050,- Kč od Lukáše Králíčka –
Kamnářství, Podbřezí 87, pro potřeby školy

neschvaluje


pronájem ½ (jedné poloviny) zemědělské budovy Obcí Podbřezí na pozemku st. 159, k. ú. Lhota u Dobrušky, Obec
Podbřezí, zapsané na LV č. 372, vlastnické právo: Polický Zdeněk, Náchodská 263, 549 32 Velké Poříčí, zapsané
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou

bere na vědomí


nedostatečnou kapacitu a nevyhovující stavební a prostorový stav budovy bývalého obecního úřadu ve Lhotě Netřebě č.
11 pro plnohodnotnou spolkovou a zájmovou činnost všech generací místních obyvatel

doporučuje


přítomným zástupcům jednotlivých spolků a zájmových skupin, aby do konce listopadu 2015 vypracovali a doručili na
Obecní úřad v Podbřezí záměr na využití bývalého obecního úřadu ve Lhotě Netřebě pro spolkovou a zájmovou činnost,
který bude sloužit jako podklad pro zpracování stavební studie se zapracováním uvedeného záměru
------------------------------------------

schůze ze dne 3. 12. 2015
ZO schvaluje






a) přijetí dotace na výdaje Jednotky SDH Podbřezí ve výši 6 000,- Kč
b) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, financování JPO (15JPO03)
a) záměr realizace provedení oprav místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 – část v roce 2016. Dle Pasportu
místních, účelových komunikací se jedná o místní komunikace III. třídy s označením MK 7c. Výše uvedené komunikace
se nacházejí v obci Podbřezí, k. ú. Lhota u Dobrušky, místní část Lhota Netřeba – Škutina
b) podání žádosti o dotaci na opravy místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 – část ve výši 600 000,- Kč
z programu Královéhradeckého kraje. Číselné označení dotačního programu: 16POV02, slovní označení dotačního
programu: Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací, infrastruktura.
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Předpokládané celkové náklady na opravu činí 1 352 842,- Kč včetně DPH. Předpokládané náklady Obce Podbřezí ve výši
752 842,- Kč. Procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 44,35 %
dotaci z dotačního titulu se slovním označením: Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje,
číselné označení dotačního programu: 16KPG02 na restaurování pilířové sochy Nejsvětější Trojice u zámečku Skalka.
Předpokládané celkové náklady ve výši 101 000,- Kč včetně DPH, dotace ve výši 80 000,- Kč. Předpokládané náklady
obce ve výši 21 000,- Kč, procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 79,21 %. Socha je
zapsána v seznamu památek, rejstřík č. 47116/6 – 2382. Realizace v roce 2016
dotaci na Zpracování územního plánu Podbřezí z dotačního programu Královéhradeckého kraje, číselné označení
programu: 16RRD03, slovní označení dotačního programu: Podpora územního plánu obcí. Předpokládané celkové
náklady 361 790,- Kč včetně DPH, požadovaná dotace ve výši 143 000,- Kč. Procentuální podíl podpory na celkových
uznatelných výdajích projektu je 39,53 %. Realizace v roce 2016 – 2017
a) záměr provedení oprav místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 – část v roce 2016. Dle Pasportu místních,
účelových komunikací se jedná o místní komunikace III. třídy s označením MK 7c. Výše uvedené komunikace se
nacházejí v obci Podbřezí, k. ú. Lhota u Dobrušky, místní část Lhota Netřeba – Škutina
b) podání žádosti o dotaci na opravy místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 – část ve výši 670 000,- Kč
z dotačního podprogramu MMR Praha: Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, dotační titul (DT) č. 5 –
podpora obnovy místních komunikací. Předpokládané celkové náklady na opravu činí 1 352 842,- Kč včetně DPH.
Předpokládané náklady obce činí 682 842,- Kč. Procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu
je 49,52 %
dotaci na Zpracování územního plánu Podbřezí z dotačního podprogramu MMR Praha: Podpora územně plánovacích
dokumentací obcí – dotační titul: Územní plán. Předpokládané celkové náklady 361 790,- Kč včetně DPH, požadovaná
dotace ve výši 288 000,- Kč. Procentuální podíl podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 79,60 %.
Realizace v roce 2016 – 2017
nabídku uchazeče č. 1, REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové, který nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH
ve výši 361.790,- Kč a Smlouvu o dílo – Zpracování Územního plánu Podbřezí
finanční částku ve výši 51 204,- Kč na zpracování prováděcí projektové dokumentace na vzduchotechniku v budově
Základní školy a Montessori mateřské školy v Podbřezí, pro Ateliér Zídka, Hradec Králové
2
prodej dvou dílů „a“ o celkové výměře 59 m Martinu Stodůlkovi. Cena obou dílů je stanovena na 5 900,- Kč. Výše
jmenovaný zaplatí dále vklad do katastru nemovitostí ve výši 1 000,- Kč a 30,- Kč za ověření podpisu na kupní smlouvě.
rozpočtové opatření č. 11/2015 a č. 12/2015
----------------------------------------------

schůze ze dne 17. 12. 2015
ZO schvaluje


a) vyrovnaný rozpočet Obce Podbřezí na rok 2016 s celkovými příjmy a výdaji ve výši
6 762 719,00 Kč
 b) závaznými ukazately rozpočtu paragrafy 3639 a 6112, starosta není oprávněn navyšovat celkové výdaje ve výše
uvedených paragrafech
 c) příspěvek Obce Podbřezí na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce 2016 ve výši 500 000,- Kč.
 rozpočtové výhledy na roky 2017, 2018, 2019 s celkovými příjmy 5 865 000,- Kč a výdaji, v roce 2017 – 5 200 000,- Kč,
v letech 2018 – 4 800 000,- Kč a v roce 2019 – 5 200 000,- Kč, které jsou kryty příjmy
 jako zpracovatele studie využitelnosti budovy bývalého obecního úřadu čp. 11 ve Lhotě Netřebě ATELIÉR ZÍDKA,
architektonická kancelář s.r.o., Hradec Králové
 a) pořízení Změny č. 7 ÚPSÚ Podbřezí na základě návrhu na pořízení změny ÚPSÚ Podbřezí od Jana Moravce, Lhota
Netřeba 85. Důvodem pro pořízení změny územního plánu je záměr vybudovat rodinný domek na pozemku parc. č.
3224 – trvalý travní porost v obci Podbřezí, místní části Lhota Netřeba, k. ú. Lhota u Dobrušky,
 b) v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., žádost Obce Podbřezí o pořizování Změny č. 7 ÚPSÚ Podbřezí
Městským úřadem Dobruška, odborem rozvoje města, úřadem územního plánování,
 c) Antonína Novotného, starostu Obce Podbřezí, jako určeného zastupitele podle stavebního zákona, který bude
s pořizovatelem spolupracovat při pořizování Změny č. 6 ÚPSÚ Podbřezí,
 d) zpracovatele Změny č. 7 ÚPSÚ Podbřezí REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hradec Králové
 e) náklady ve výši cca 20 000,- Kč na zpracování Změny č. 7 ÚPSÚ Podbřezí bude hradit Jan Moravec, Lhota Netřeba 85,
a to hotově do pokladny Obce Podbřezí do 17. 12. 2015.
 finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Farní charitě Dobruška
 závazný dokument pro obec „Program rozvoje obce Podbřezí na období 2016 – 2020“
 finanční příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí na rok 2015 ve výši
150 000,- Kč
 zrušení platnosti usnesení ze schůze Zastupitelstva Obce Podbřezí ze dne 16. 12. 2009, které bylo přijato v bodě 13
(nájem ze sálu hostince Skalka)
 delegaci starosty obce Antonína Novotného na valnou hromadu akcionářů společnosti AQUA Servis, a.s., Rychnov nad
Kněžnou, která se bude konat dne 28. ledna 2016
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Prosinec
V našem současném kalendáři je prosinec posledním, dvanáctým měsícem v roce, ale ještě v kalendáři římském byl měsícem
desátým. Z tohoto důvodu je jeho latinské pojmenování December a od něho jsou odvozeny názvy tohoto měsíce v mnoha
dalších jazycích, například v němčině der Dezember, ve španělštině Diciembre, v italštině Dicembre. Odlišuje se – kromě češtiny –
polština; ta má pro pojmenování tohoto měsíce pojmenování grudzień ve významu „měsíc s drsným podnebím“ – a také
například ukrajinština – грудень a litevština – gruodis. Není bez zajímavosti, že v polštině se v minulosti používalo pojmenování
podobné jako v češtině, tj. prosień nebo prosiniec. Původ slova prosinec, pojmenování prvního zimního měsíce, je vykládán
různě. Bývá spojován se slovem siný (šedivý) a prosijáť (prosvítat); nejspíše tedy znamená dobu, kdy jsou šedivé dny, slunce svítí
v této zimní době polojasně. Existují další výklady původu pojmenování. Jeden říká, že pojmenování prosinec pochází od prosa,
resp. prosné kaše, která dříve bývala nejčastějším pokrmem. Další z výkladů podal Josef Dobrovský, který pojmenování prosinec
dával do souvislosti se slovem prositi, a to proto, že v době adventu jsou pronášeny prosby za seslání Vykupitele. Sloveso prositi
se objevuje i v jiném výkladu názvu měsíce, a to v tom, v němž toto sloveso mělo znamenat zváti na (vepřové) hody. S tímto
výkladem koresponduje skutečnost, že od 15. století se užívalo též pojmenování prasinec, neboť v tomto měsíci, zejména o
Vánocích, byly tradiční zabíjačky, zabíjela se prasata. Nejvýznamnějšími prosincovými dny je Štědrý den a Silvestr. Důležité je ale
celé období, které letos začíná v neděli 30. listopadu – a to je advent, období očekávání narození Ježíše Krista, období ztišení a
rozjímání.

Advent
Slovo advent má latinský původ a znamená příchod. Adventní období je pro křesťany časem očekávání narození Krista. K
tomuto období se vztahuje řada živých či dnes již zaniklých tradic. K těm patří například lití olova, třesení plotem či uříznutí
větvičky třešně. Svátek sv. Mikuláše se od středověku spojoval s vírou v bohatství. Ve městech i na vsích bylo zvykem v předvečer
svátku sv. Mikuláše pořádat průvody, podobné těm masopustním. Mezi maškarami v průvodu nechyběli kominíci, smrtka,
andělé či čerti. Do dnešních dnů zbyly z průvodu už jen tři postavy: Mikuláš, anděl a čert, které přicházejí do domácností a štědře
obdarovávají děti. Třináctého prosince, na den sv. Lucie, býval v době platnosti staršího juliánského kalendáře zimní slunovrat –
nejdůležitější okamžik v celém roce. Z této doby pochází také známé pořekadlo „Lucie – noci upije, ale dne nepřidá“. V den jejího
svátku platil přísný zákaz předení a draní peří.

Vánoční strom
Nejrozšířenějším symbolem Vánoc na celém světě se v posledních staletích stal vánoční stromek. Co nám připomíná? V staré
křesťanské době si věřící událost narození Pána Ježíše kreslili a malovali. Proti náboženským obrazům se však občas ozvala
kritika, když docházelo k jejich přehnanému uctívání. Sv. František z Assisi si přál znázornit a prožít vánoční tajemství tak, že na
bohoslužbu, kterou chtěl konat v jeskyňce, přivedl i ovečky s oslem a býkem. To se stalo základem stavění betlémů a jesliček.
V době reformace byly však obrazy odstraňovány a betlémy zůstaly projevem vánoční zbožnosti katolíků. Později proti lidovým
betlémům vystoupili i osvícenci a v té době se objevuje nový symbol Vánoc. Je to vánoční stromek, který má dávnou
náboženskou minulost, aniž si to uvědomujeme. Pochází až z babylónské mytologie o uctívaných božských stromech. To se
dostalo i do starozákonního vyprávění o ráji, kde krom jiného stromoví je též strom poznání dobra a zla, z něhož člověk neměl
právo jíst, a kde nesmí o mravnosti sám od sebe rozhodovat. Je tam také strom života zaručující nesmrtelnost. A tady jsme u
původu onoho vzácného stromu, obrazu to hojnosti, života i nesmrtelnosti. Právo na užívání tohoto stromu ztratili lidé vyhnáním
z ráje po své hříšné neposlušnosti. Když zavzpomínám na dobu svého dětství, tak na vánočním stromku jsme měli také věci, na
kterých jsme si mohli i pochutnat. Bylo to vánoční pečivo, čokoládové ozdoby, kterých tehdy byl ovšem nedostatek, fondánové
bonbóny, jablíčka a oříšky. Stromek plnil i praktickou funkci, což dnešní umělé stromky se skleněnými ozdobami a elektrickými
svíčkami nemají. A jak vánoční stromek vypovídá o narození Ježíše? Ježíš, který se narodil a přišel na tento svět, chce nás ke
ztracenému ráji přivést. Žádný stát, strana ani ekonomika bohužel nikdy pro všechny lidi ráj nevytvoří. Ježíš je zdroj hodnotného,
plného a věčného života, jehož pradávným symbolem byl rajský strom života. Vystihuje to i verš z jedné adventní písně: „Což byl
Adam ztratil, to nám Kristus vrátil…
zdroj: internet

DOPIS JEŽÍŠKOVI
I když ještě nejsme ani v polovině školního roku, přece možná stojí za to trochu zhodnotit konec toho
kalendářního. Máme velikou radost z letošních prvňáčků. Nejen proto, že jich je tolik, ale také proto, že
jsou moc šikovní a také se nám velmi dobře spolupracuje i s jejich rodiči. Tato pochvala však platí i pro
naše „mazáky“. Vážíme si toho i proto, že situace ve školství je dnes dost složitá a pracovat
v oboustranně přátelské atmosféře je pro nás odměnou. Výsledkem dobrých vztahů je také to, že jsou
rodiče ochotni pomáhat škole. Někdy finančně, někdy drobnou nezištnou pomocí, bezúplatnou
radou…ne na všechny služby si může dovolit mít v rozpočtu kolonku, a tak jsme vděčni, pomůže-li nějaký rodič i tím, v čem je
dobrý. Děkujeme za sponzorské dary - ať už to byl různý materiál pro pracovní činnosti nebo finanční prostředky, za které bylo
mimo jiné na zahradě MŠ vystavěno pískoviště a pořízeny další pomůcky a v 1. třídě položen hrací koberec. V neposlední řadě
děkujeme za pomoc při hlasování v soutěži Domestos pro školy, ve které naše škola získala 200 000 + 100 000 Kč.
A´ propos, píšete dopis Ježíškovi? Že se vůbec ptám… A co si přejete? Jasně – jak kdo. A nic mi do toho není. A taky uznávám,
některá přání jsou i tajná a nesdělují se nikomu jinému, jen právě oné kouzelné bytosti. Tak kouzelné, že svou existencí
překračuje všechno, co si jen umíme představit. Většinou si přejeme materiální věci. Děti hračky, maminky třeba parfém či
svetřík, tatínkové… co taková autodráha nebo dron na dálkové ovládání? Možná bychom do dopisů Ježíškovi mohli připsat i něco
nemateriálního, nehmotného. Lásku, pochopení, toleranci, upřímnost, schopnost povznést se nad malichernosti, umění
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odpouštět, schopnost domluvit se, vzájemně se nepodrážet atd. atd. Třeba nám to Ježíšek přinese. Nezbývá nám, než věřit. Ale
je pravděpodobnější, že si to budeme muset přinést my sami, jeden druhému, sobě navzájem. Ježíšek by s tím měl totiž hodně
práce – ona se třeba taková upřímnost nosí hůř než kašmírový svetřík či lahev whisky, co si budeme povídat.
Tak se přimlouvám – přinesme si to hezké alespoň o Vánocích. A ideálně napořád.
Krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku Vám přeje Radomila Zelená.

------------------------------------------

Informace Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj,
územního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou upozorňuje poplatníky daně z nemovitých
věcí, že od 01.09.2015 je možné daň z nemovitých věcí zaplatit v hotovosti na pokladně finančního úřadu v Královéhradeckém
kraji pouze na Územním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, v Hradci Králové, v Náchodě, v Trutnově a v Jičíně.
Pokladní hodiny:
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
Daň z nemovitých věcí je také možné zaplatit převodem z účtu na číslo účtu 7755-77626511/0710, KS 1148 - při platbě z účtu,
KS 1149 - při platbě složenkou, VS rodné číslo/IČO nebo složenkou, které budou opět centrálně zpracovány a postupně
rozesílány v průběhu měsíce května 2016.
Od roku 2016 bude možné daň z nemovitých věcí nově zaplatit též prostřednictvím SIPO. Kdo bude mít zájem o tento způsob
placení, odevzdá vyplněný formulář „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ nejpozději do
31.01.2016 svému místně a věcně příslušnému správci daně a jeho daňová povinnost bude od roku 2016 automaticky hrazena
prostřednictvím SIPO. Nedílnou součástí Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je doklad prokazující
přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis
bezhotovostní platby SIPO). Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří mají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2016 (tj. u kterých došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně), tak mohou učinit elektronicky pomocí daňového portálu Finanční správy ČR na www.daneelektronicky.cz nebo
se mohou dostavit na kterékoli územní pracoviště finančního úřadu, kde jim odborní referenti budou nápomocni s vyplněním
daňového přiznání. Poplatníci daně z nemovitých věcí, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, musí podání řádného a
dodatečného přiznání k dani z nemovitých věcí učinit pouze datovou zprávou ve stanoveném formátu a struktuře odeslanou
prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze
přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
V lednu 2016 budou úřední dny na Oddělení majetkových daní na Územním pracovišti v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a
v Kostelci nad Orlicí rozšířeny, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30 a v pátek od
8:00 do 14:00.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Finanční úřad dále upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, že novelizací § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, skončí s platností od 01.01.2016 výjimka z povinnosti podávat elektronicky daňová
přiznání nebo dodatečná daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, přílohy k těmto přiznáním, hlášení, přihlášku k registraci a
oznámení o změně registračních údajů pro fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl 6 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně
předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. To znamená, že od tohoto data jsou jmenovaná podání všichni plátci
daně z přidané hodnoty povinni činit pouze elektronicky.

www.financnisprava.cz
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Obecní úřad v Podbřezí - zima
2010

Bytové domy Podbřezí – zima
2009

Podbřezí - zima 2010
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