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obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
je čas, kdy vrcholí příprava na nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou bezesporu Vánoce. Každý si představujeme
zasněžená pole, stromy ověnčené sněhovými vločkami, my starší pamatujeme ještě saně, tažené koňskými
spřeženími a cinkot zvonků, které vždy tuto jízdu provázely. Ale snad nejkrásnější dar je to, když se můžeme dívat do
rozzářených dětských očí, když se těšíme na okamžik rozbalování dárků a máme radost z obdarování našich blízkých.
Tato radost však není každému dopřána. Proto také vzpomeňme na naše spoluobčany, kteří musí prožívat vánoce na
lůžku, nebo jsou u štědrovečerního prostřeného stolu sami. O to více si pak budeme vážit a snad i v duchu
poděkujeme za to, že můžeme slavit tyto svátky v rodinném kruhu u rozsvíceného stromečku. Pak i ty dárky pod ním
budeme chápat jako výraz lásky našich bližních, nikoliv jen jako nezbytný kolorit vánoc. Protože se vánoce stávají
svátky konzumu, je dobré si připomenout, jak je prožívali naši předkové ještě v nedávné době.
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24. prosinec – Štědrý den
Slavnostní štědrovečerní večeře začala po východu první hvězdy, kdy končil
Advent. Lidé věřili v tento den na mnoho pověr:
- u štědrovečerní večeře nesměl být lichý počet stolovníků,
- bylo několik chodů jídel: kuba, čočková polévka, hubník a teprve v 19. století se
stal kapr vánočním pokrmem,
- jídla muselo být na stole tolik, aby se každý nasytil a ještě zbylo, což bylo zárukou
hojnosti v příštím roce,
- část pokrmů se dávala dobytku, kladla ke kořenům stromů a sypala do studně.
První vánoční betlém vzniknul v roce 1562 v Alpách a rozšířil se do celé Evropy.
Zdobení vánočních stromečků byl zvyk ještě z dřívější doby. Později se pod něj dávaly
dárky, čeleď připravovala dárky hospodáři a hospodář zase pro čeledíny a děvečky.
Štědrý den byl vhodný pro předvídání budoucnosti – pouštěly se na potoce skořápky
s malými svíčkami, přes rameno se házel střevíc, po večeři se rozkrajovala jablka a
podle tvaru jaderníku se usuzoval příští rok.
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25. prosinec – Boží hod vánoční
Toho dne se narodil v prostých jesličkách v chlévě nedaleko města Betléma Ježíš Kristus – spasitel lidstva. Na Boží
hod vánoční měli věřící zbožně rozjímat, podle lidové víry se nesmělo pracovat, neustýlala se ani lůžka a někde
dokonce zavazovali dobytku hubu, aby přežvykováním neznesvěcoval tento den.
26. prosinec – sv. Štěpán
Tento den byl dnem koledníků. Stal se společenskou událostí, tradičním zvykem konaným pro radost i zábavu.
Koledování začalo už na Štědrý den a pokračovalo na sv. Štěpána a v různé podobě až do Tří králů – 6. ledna. V 19.
stol. chodili koledníci s malým betlémem a velkou hvězdou na hůlce.
31. prosinec – sv. Silvestr
Protože teprve během středověku se sjednotil konec roku na 31. prosinec, do té doby nebyl žádný významnější
zvyk. Teprve později se zařadil do cyklu lidových oslav. Lidé navštěvovali kostel, aby poděkovali za všechno dobré, co
bylo v uplynulém roce. Někde očekávali s modlitbou příchod nového roku, jinde provázelo tento den bujaré veselí.
Často se podávala podobná jídla, která se podávala při štědrovečerní večeři.
1. leden – Nový rok
Přirozeným mezníkem pro počítání času a pravděpodobně nejstarším počátkem kalendářního roku byl zimní
slunovrat. Římané původně počítali nový rok od 1. března.
6. leden – sv. Tři králové
Když se narodil v Betlémě Ježíšek, chodili k němu s dary lidé. Z Dálného východu přišli s dary i tři mudrci. Přinesli
zlato, kadidlo a myrhu. Od 12. století jsou uváděny i jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar, která jsou známá ze
zkratky „K + M + B“ psaná spolu s letopočtem svěcenou křídou nad dveře stavení.
Svátkem Tří králů končil cyklus vánočních svátků a toho dne se obvykle odstrojoval vánoční stromeček.
---------------------------------------Takto to prožívali dříve a co my nyní? Budeme hodnotit, co se nám povedlo a co se nepodařilo splnit? Buďme tedy
reální jak při hodnocení, tak i v předsevzetích na rok 2017. Není to jen práce, co by nás mělo těšit, ale každá pomoc
bližnímu, každé vlídné slovo se sousedem by mělo být také jedním z cílů našeho každodenního života. Zkusme se na
chvíli zastavit, popřejme si klid a pohodu, abychom na Štědrý den neusnuli únavou pod rozsvíceným vánočním
stromečkem.
Za sebe děkuji spolkům, podnikatelům, pedagogům MŠ a ZŠ a v neposlední řadě i všem občanům, kteří svou prací
a aktivitami přispěli k dalšímu rozvoji obce Podbřezí včetně jejich místních částí. Ocenění Bílou stuhou v soutěži
Vesnice roku 2016 je významným povzbuzením pro další činnost.
Přeji Vám hezké prožití nadcházejících svátků vánočních, radost z dárků, osamělým a nemocným sílu a naději, že
na ně někdo vzpomíná a navštíví je. Přejme si, aby se nám podařilo v novém roce splnit naše přání a tužby, které však
nelze uskutečnit bez pevného zdraví a dobrého rodinného zázemí.
To vše Vám z celého srdce přeje vedení obce v čele se starostou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
Leden
Novotný Josef
Čermáková Hana
Únor
Nováková Anežka
Kavka Josef
Ryšavý Václav
Nesvačil Mojmír
Truhlářová Alena
Švojgr Jaroslav
Veselá Stanislava
Vojnar Václav
Březen
Křelinová Jaroslava
Bílková Marie
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Příběh svatého Mikuláše
Svátek svatého Mikuláše připadá na 6. prosince. V předvečer
svátku navštěvuje děti postava s berlou a s vousy doprovázená čerty
a andělem, odkud se ale vzal ten divný pán Mikuláš?
6. prosinec je den úmrtí svatého Mikuláše někdy mezi lety 345 až
351. Protože Mikuláš sloužil jako biskup v řeckém městě Myra (nyní
spadá pod Turecko), je zobrazován jako starší muž s biskupskou
mitrou na hlavě a biskupskou holí v ruce. Mezi další jeho atributy
například na obrazech patří kniha evangelií a tři zlaté koule nebo
jablka. Ta odkazují na jeho štědrost, neboť Mikuláš se narodil do
bohaté rodiny, a svého majetku štědře a tajně využíval
k obdarovávání chudých a potřebných. Původně nechtěl ze
skromnosti ani přijmout biskupský stolec. Nicméně v počátcích
křesťanství v době římské vlády neměli církevní předáci na růžích
ustláno, a tak se i Mikuláš ocitl během Diokleciánova pronásledování
křesťanů ve vězení a ve vyhnanství. Až za císaře Konstantina se
dostal Mikuláš zpět na svůj stolec a pokračoval ve své lásce
k bližním. V Mikulášově době docházelo, při nesplacení dluhu nějaké
rodiny, k braní dítěte do zástavy, a to mohlo být prodáno na trhu s
otroky. Těmto rodinám biskup Mikuláš prý tajně pomáhal vkládáním
potřebného obnosu do okna. Je mu dále přičítáno, že byl
zřizovatelem škol a sirotčinců, které pak navštěvoval.
A jak je to s dnešní sestavou, která chodí v předvečer svátku sv. Mikuláše? Jde o tzv. „svátkové předhodí“. Lidé se
připravují na samotný svátek, aby ten pak proběhl důstojně. V Německu od 10. století doprovázel postavu Mikuláše
jakýsi čeledín Ruprecht, který rozdával dětem dárky, popřípadě je káral za nesprávné chování. K tomu účelu se do
tradičního Mikulášova doprovodu dostali anděl a čert, kteří si podle povahy Ruprechtův úkol rozdělili. Kde byla o tyto
návštěvníky nouze, dávala se do okna pověstná punčocha nebo něco jiného, v čem děti ráno našly vytoužené dárky.
Odtud tedy tradice některých zemí, kdy nenaděluje Ježíšek, ale postarší vousatý pán. Legenda o svatém Mikulášovi
je silně zakořeněna v pravoslavném Rusku, Mikuláš je dokonce ruským patronem. Změna sv. Mikuláše v Dědu Mráze
na území Ruska, s nahrazením mitry kožešinou podšitou kapucí, měla zjevně ateistické pozadí. Ruskému lidu nebylo
možné vzít sv. Mikuláše přímo a nejspíš proto byla volena přeměna. Také do Severní Ameriky se dostal sv. Mikuláš v
jistých přeměnách. Legendy o něm se propojily s tradicí severského folklóru až do podoby kouzelníka a vznikl dobrý
Santa Claus, přijíždějící na saních tažených soby. Mikuláš je podle zemí označován dosti různě: Nicolas, Nikolaj,
Niklas, Klaus, Claus, Klaes, Claes, Nils. V Rakousku např. chodí, Nikolo, v Anglii Father Christmas, ve Francii Saint
Nicolas popřípadě o Vánocích Père Noël, v Holandsku Sinterklaas, v Portugalsku Pai Natal, v Turecku Noel Baba.
Při hledání podrobností o příběhu svatého Mikuláše mě zaujala jeho klíčová láska k druhým a chuť je nezištně
obdarovávat. Mikuláš dobré skutky konal potají: "Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice."
Tohle si ještě musím dokladně rozmyslet – udělám si kafíčko a popřemýšlím si, jestli je dobré pomáhat potají – pak
ten obdarovaný neví, co všechno dostal, co za tím bylo, spadne mu to klína…, nebo je lepší pomáhat osobně – a
nedělám to pak ze zištných důvodů, něco za něco? ... a pomáhám já vůbec, nebo se můžu na té cestě ještě někam
posunout…? No snad mi ta káva nevystydne, než si to vše promyslím.
S využitím internetových zdrojů: Rok se svatými (Schauber, Schindler); catholica.cz (Jan Chlumský))
zpracovala Terka Novotná

Mikuláš a spol. se omlouvají za letošní pozdní návštěvu v
některých rodinách. Celá výprava za zlobivými dětmi trvala déle,
než se plánovalo. Z tohoto důvodu budou brány pekel příští rok
otevřeny o hodinu dříve, aby se vše stihlo v rozumný čas ještě
před večerkou.
Mikuláš, anděl a čerti
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Z činnosti Sdružení žen Podbřezí z.s.
Poslední čtvrtletí tohoto roku je za chvíli za námi. Uteklo jako voda ve Zlatém potoce. Ohlédněme se nyní za tím,
co jsme během něco měli možnost prožít za přispění našeho spolku.
 Cvičení rodičů s dětmi
Od začátku října každé pondělí chodí děti předškolního věku se svými rodiči cvičit do místní Základní školy. Jsme
rádi, že nám paní ředitelka školy umožnila využívat tyto prostory. Statistické údaje ukazují na to, že naše snaha o
domluvu nebyla zbytečná. Cvičební hodiny navštěvuje průměrně 14 dětí a nabízenou aktivitu využilo 17 rodin
z Podbřezí a Lhoty. Cvičení rodičů s dětmi se stalo součástí životního stylu mnohých rodin. A z toho máme velkou
radost, protože pohybu není nikdy dost! Tímto bych zde ráda poděkovala Terce Novotné a Petře Čepelové za
nápadité cvičební hodiny.
 Burza dětského oblečení a potřeb pro podzim a zimu
V polovině října, v tradičních dnech: pátek a sobota, měli možnost zájemci o prodej a nákup obnošeného
dětského oblečení a použitých potřeb navštívit jídelnu Sodexo ZŠ Františka Kupky v Dobrušce. Tato aktivita je našim
spolkem organizovaná pro širokou veřejnost. Lidé na burzu přicházejí zejména z Dobrušky, ale také z okolních vesnic.
Zájem o ni k naší radosti stále trvá a to i přes to, že organizace burz a bazárků v okolí rok od roku stoupá. Jedná se o
časově a personálně nejnáročnější akci našeho spolku. Děkuji všem členkám, že ochotně nabídnou svůj čas a tím
pádem můžeme burzu opakovaně organizovat a zdokonalovat její průběh. Zvláště chci poděkovat Ester Horákové,
která je již několik let hlavní organizátorkou akce.
 Stezka odvahy
Ke konci měsíce října jsme pro děti a jejich rodiče připravili stezku, kde bylo nutné mít aspoň trochu odvahy. Kdo
si v minulém čísle zpravodaje vyluštil tajenku z křížovky
s chytákem , dozvěděl se, že letos bude nutné mít s sebou
baterku. Trasa byla tentokráte delší a tak se baterka hodila.
Startovali jsme před Novotnými ze statku a tradičně za
dohledu Bílé paní. Ta malým účastníkům rozdávala látkové
pytlíčky na mince, které děti na stanovištích dostávaly od
nadpřirozených bytostí za splněné úkoly. Na konci trasy čekal
na odvážlivce duch. Zahrál si s nimi ruletu o nasbírané mince
a poté rozdával odměnu. Počasí nám přálo, déšť pokropil
hlavy pouze posledním účastníkům. Duchové nám věnovali
svojí přízeň a jako vloni se zjevili, za což jim ze srdce děkuji!
Děkuji také Janě Křepelové, která svým kreativním umem
dodává akci tu pravou tajuplnou atmosféru.

Po krátkém ohlédnutí Vám ráda nabídnu připravované akce:
 Vánoce na návsi
Čtvrtou neděli adventní 18. 12. se od 17. hodiny sejdeme na návsi, abychom
podpořili rozsvěcení obecního Vánočního stromu. Společně si za zvuku libého troubení
zazpíváme koledy, popijeme něco na zahřátí a ochutnáme cukroví z našich domácností.
Pro děti jsou připraveny prskavky a pro všechny malý dáreček. Přijďte mezi ostatní a
podpořte tím vesnickou pospolitost.
 Babský bál
Přijďte se společensky pobavit dne 21. 1. 2017 do místního hostince Skalka. K tanci bude hrát hudební skupina
POKROK. Předem děkuji všem za přispění do tomboly.
S přáním pokojných Vánoc Marcela Volfová
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SDH Lhota Netřeba
Z činnosti SDH
Dne 19. listopadu 2016 se uskutečnil II. Lhotecký vejšlap. Počasí nám tentokrát vůbec nepřálo. Celý den pršelo.
Když se sešlo pár odvážlivců před naší hasičárnou, nebylo vůbec jasné, zda se někam půjde. Nakonec zvítězila touha
po dobrodružství a držíce se hesla: „Není špatné počasí, je jen špatně oblečený turista“, jsme vyrazili. O dobrou
náladu a vnitřní teplo se cestou starali nejen manželé Paštovi se speciálním vyhřívacím nápojem, ale i terénní hlídka
s horkým čajem, pro zájemce s rumovým aroma…Po necelých dvou hodinách jsme dorazili k cíli. V restauraci Zlatý
potok v Kounově jsme se odměnili výbornou večeří. Poseděli jsme i s dalšími členy našeho spolku, kteří za námi
dorazili v hasičském automobilu. Někteří nezmaři se ještě stihli zúčastnit posvícenské taneční zábavy v Podbřezí.

Bohužel se nám z technických důvodů dvakrát nepodařilo uspořádat 1. pátek. Až 2. prosince jsme se sešli
v klubovně budovy obecního úřadu ve Lhotě Netřebě. Občerstvení si zajistil každý sám dle vlastní chuti. Nemuseli
jsme tedy posílat žádné hlášení do EET. Škoda jen, že účast na obou akcích zdaleka neodpovídá počtu členů SDH
Lhota Netřeba. Není ani zájem ostatních občanů, které bychom na těchto akcích také rádi uvítali.
SDH Lhota Netřeba dále připravuje předsilvestrovské setkání dne 29. prosince 2016, které bude ve stejném duchu
jako 1. pátky. Doufáme, že i v roce 2017 se budeme setkávat každý 1. pátek v měsíci. Uvidíme se jistě také při výroční
valné hromadě sboru dne 28. ledna 2016. Dále plánujeme tradiční Čarodějnice a pravděpodobně i okrskovou soutěž
sborů dobrovolných hasičů v květnu.

Přejeme všem klidné prožití vánočních
svátků, veselého silvestra a do nového roku
2017 hlavně hodně zdraví a životní pohody.
Za SDH Lhota Netřeba Petra Petříková
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SDH Podbřezí
Z činnosti SDH:
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči. Rok utekl jako voda v našem Zlatém potoce. Nastává doba vánočních
svátků. Chtěl bych vám i vašim rodinám, jménem svým i výboru sboru, popřát pohodu a šťastný vstup do nového
roku 2017. Zároveň děkuji všem činným členům za odvedenou práci ve prospěch sboru.
A teď již k samotné činnosti za poslední období. V měsíci listopadu jsme se zúčastnili schůze starostů SDH
v Opočně. Též jsme byli přítomni na jednání okrsku číslo 2- Dobruška, které se konalo v Běstvinách. Naší největší akcí
v listopadu bylo tradiční Kateřinské posvícení. Po tři dny v místním hostinci
probíhalo posvícenské veselí. Poděkovaní patří všem, kteří tuto akci
pořádali. Zejména pak Obecnímu úřadu v Podbřezí za finanční podporu a
Hostinci Skalka. Dále jsme se zapojili do programu Živá komunita na
podporu hasičských akcí obcí. Žádali jsme jako sbor o finanční částku na
rozvoj skaleckého srandamače, ale bohužel pro letošní rok jsme neuspěli.
Děkuji touto cestou starostovi Antonínu Novotnému a Ester Horákové za
rychlé vypracování projektu. Náš velitel uspořádal pro členy zásahové
jednotky velitelský den. Opět jsme se zapojili do soutěže Recyklujte
s hasiči.
A co připravujeme?
7. 1. 2017 od 18:00 – Výroční valná hromada v Hostinci Skalka
11. 2. 2017 – Okrsková výroční valná hromada v Hostinci Skalka
18. 2. 2017 od 20:00 – Tradiční hasičský ples
Krásné Vánoce přeje všem Pavel Mervart – starosta SDH

SK Skalka
Turnaj v nohejbalu
V sobotu 8. října se sešli sportovní nadšenci při turnaji v nohejbalu. Čtyři tříčlenná družstva svedla
urputné boje, z kterých vyšli vítězové – Zdeněk Volf, Lukáš Ehl a Vašek Hanuš. Poděkovat patří hlavnímu
organizátorovi Zdeňkovi Kaplanovi, který obstaral i ceny pro vítěze.

Připravujeme:
26. prosince 2016 od 12:30 - Turnaj v pingpongu (20. ročník)
leden nebo únor 2017 - Biatlon (1. ročník) - někdy v sobotu dopoledne v případě
dostatečného množství sněhu
8. dubna 2017 - O "Skalecké štamprle" (9. ročník)
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Holubáři
Máme za sebou hlavní závodní sezónu starých holubů a můžeme se Vám pochlubit s našimi výsledky:
Mistrem Místního spolku holubářů Podbřezí se stal Josef Školník, před druhým Janem Dankem a třetí Irenou
Dankovou. Čtvrté místo pak obsadil Miloš Javůrek, páté Vladimír Andrš, šestý skončil Jiří Růžička, sedmý Rudolf
Hlaváček a poslední dvě místa patří Vladimíru Štenclovi a Pavlu Kočíšovi.
Závěrem vám MS holubářů Podbřezí oznamuje vynikající úspěch našeho chovatele Miloše Javůrka v mezinárodním
závodě holoubat poštovních holubů. Miloš se do této soutěže přihlásil stejně jako 242 dalších chovatelů z různých
zemí. Celkem bylo na jaře letošního roku dodáno do testovací stanice Talent Šternberk 1.457ks holoubat. Poté
následoval seriál 10 tréninků ze vzdáleností 6 – 78 km a 4 závodů od 113 do 305 km. Z dodaných 12 ks holoubat
vydrželo Milošovi až do posledního FINÁLOVÉHO závodu 10 ks. Ten poslední, nejtěžší závod se letěl z Maďarského
města Barc, které leží na Maďarsko-Chorvatských hranicích a pro holoubata to znamenalo 419 km ve velkém horku
(28 – 32°C). První den doletělo pouhých 32 statečných.
Podmínkou bylo holoubata pojmenovat a tak dostala jména např.: Natálka, Herten, Lire, Karl von Bahnhof a další.
Ovšem největší radost nám udělalo holoubě jménem Adélka, které ve světovém měřítku doletělo z 919 nasazených
kusů FINÁLOVÉHO ZÁVODU na krásném 26. místě. (!!) A že to konkurence byla silná:

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CN

DE

SK

BE

AT

CZ

NL

PT

RO

PL

GR

UK

FR

USA

Stát
Koeficient
Čína
4853.000
Německo
4788.000
Slovensko
4766.000
Belgie
4713.000
Rakousko
4701.000
Česká republika 4685.000
Nizozemsko
4661.000
Portugalsko
4604.000
Rumunsko
4565.000
Polsko
4426.000
Řecko
3710.000
Velká Británie 3613.000
Francie
3287.000
USA
1712.000
Švédsko
1697.000

SE

Pořadí států dle koeficientu ze všech měřených tréninků a závodů (max. 5.000).
Druhý den ráno pak doletělo další holoubě jménem Hanička. Během dopoledne ještě další a tak byl závod velice
úspěšný i pro naše barvy. Škoda jen, že nepřiletělo o trochu dříve. Vítěz (letos Belgičan Geert Pollin) totiž bere výhru
6.000 eur.
Holoubě nyní poputuje do zahraniční dražby, kde se rozhodne o jeho novém majiteli. Milošovi k úspěchu
gratulujeme.
Za holubáře Vladimír Andrš

Turisté Skalka
Zveme všechny spoluobčany na předsilvestrovský špacír, který se bude konat v pátek 30. 12. 2016.
Sejdeme se v 9,30 na návsi a projdeme se kolem naší krásné obce.
Jinak všem přejeme krásné Vánoce a hlavně pevné zdraví.
Za turisty Skalka Věra Stodůlková
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Sčítání lidu v r. 1930
Dne 2. prosince začalo se sčítáním lidu. Kritickým okamžikem byla půlnoc s 1. na 2. prosince. Sčítacím
komisařem byl Václav Čáp, říd. učitel ve Skalce, revisorem Ladislav Brandejs, komisař důchod. kontroly
v Dobrušce. Sčítalo se popisnými archy, které vyplňoval sčítací komisař v každém bytě. Pro každé popisné
číslo byl vyplněn vzláštní popisný arch.
Výsledek sčítání:
Počet domů obydl.
Neobydlených
Chábory
10
0
Podbřezí
56
2
Přímy
7
0
Skalka
7
0
Studánka
11
0
Chábory
Podbřezí
Přímy
Skalka
Studánka

Počet bytů
10
74
10
16
12

Počet obyvatel
33
266
28
64
41

Celkem domu obydlených 91, neobydlených 2, počet bytů 122, počet obyvatelu 432. Z těch mužů 202 a
žen 230. Z nich bylo náboženského vyznání:
římsko – katolického 403 osob
českobratrského evangel. 8 osob
československého 5 osob
bez vyznání 16 osob
Zaměstnání obyvatelstva je následující:
Zemědělců, obhospodařujících do 5ha pozemku je 46, od 5-10ha je 12, od 10 výše je 11.
Obchodníků je 5, hostinští 2, kováři 2, kolář 1, pekař 1, truhláři 2, obuvníků 6, tkalců dom. 3, cementář 1,
krejčí 1, tesaři 3, zedníků 7, cestáři 2, povozník 1, pumpař 1, malíř 1, ob. posel 1, pošt. posel 1,trafikanti 3,
strojník 1, řezník 1, zástupce pojišťovny 3, obchodník uměl. hnojivy 1, dělníků továrních 13, dělníků zem.
9, švadleny 2, učitelé 4, lesní správce 1.
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Sčítání zemědělských závodu r. 1930.
Dne 27. května sčítaly se zemědělské a průmyslové závody. Týden před tímto dnem byly do každého
domu doručeny k vyplnění příslušné sčítací archy komisařem Václavem Čápem. Dotyčného dne bylo
započato se sbíráním a prohlídkou vyplněných archů. Z dat vypsaných ve sčítacích arších sestavoval
komisař přehledy. Oprava a sestavení přehledu byla práce opravdu obtížná. Celková plošná výměra místní
obce Podbřezí byla 499.5969 ha.
Hospodářské stroje
V každém hospodářství používají se stroje: mlátičky, řezačky, krouhačky, vyorávák brambor, řepy, na
sázení brambor, stroj na mák, řepné semeno, jetel. semeno, secí stroje, žací stroje, pohrabáčky, obracečky,
ledkovač, štrotovníky, cirkulárky, trieur. Pluhy, železný samochod, obracováky, hárky, kultivátory.
Traktor 1, motory benzinové 7, automobil 1, motory elektrické 27, motocyklů 6, samovazače 2, radia 3,
čistící mlátičky 5, vodní turbina 1, jet. vyluštovače 2.
Hospodářské zvířectvo
V zemědělských podnicích chová se dle statistiky r. 1930 toto hosp. zvířectvo:
Koňů 16, ovce 10, hovězí skot 370, slepice 1860, vepřový brav 504, husy 295, kozy 127, kachny 40 krůty
a krocani 8.
Obecní knihovna
Obecní knihovna měla 237 svazků. 28 čtenářů přečetlo 156 knih. Na koupi knih bylo přijato 605,85 Kč,
z toho příspěvek obce činil 430.- Kč, za knihy a na vazbu bylo vydáno 774,30 Kč. Přibylo 37 svazků, 3
z nich daroval okr.osv.sbor, ostatní pořídila obec. Knihovníkem byl Václav Čáp, říd. uč. Knihovna byla
uložena ve škole a půjčovalo se v zimním období, vždy ve čtvrtek večer.
V obecní knihovně nacházely se knihy, které bývaly majetkem Hospodářsko-čtenářské besedy na Skalce.
Koncem roku požádala tato korporace o jejich vrácení. Obecní zastupitelstvo se usneslo knihy vydati,
protože nebyl nalezen žádný zápis o tom, byly-li knihy ty obecní knihovně darovány neb půjčeny.
Hospodářsko-čtenářské besedě bylo proto vráceno celkem 72 svazků.
Doslovný přepis z kroniky roku 1930, kdy zápisy do kroniky zaznamenával pan František Abel
obchodník z Podbřezí čp. 53.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ:
Obecní úřad Podbřezí oznamuje, že úřední hodiny pro občany o vánočních svátcích
budou:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

19. 12. 2016
20. 12. 2016
21. 12. 2016
22. 12. 2016

13,00 – 18,00 hodin
7,30 – 12,00 hodin
13,00 – 17,00 hodin
7,30 – 12,00 hodin

ostatní dny bude zavřeno
Knihovna ve středu 21. 12. 2016 bude otevřená.
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Tříkrálová sbírka 2017
šestnáctý ročník
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na
pouť za „světlem dobrých skutků“ už po šestnácté a věříme, že jich bude zase mnoho…
Na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi budou koledovat v sobotu 7. ledna 2017. Skupiny tří králů
doprovázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a
obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2017 již tradičně zní:

POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny,
podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v soc. tísni, rodinám s postiženým dítětem a
podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.
Po skončení sbírky vám přijdou koledníci v neděli 8. ledna v 17 hod. zazpívat na náměstí v Dobrušce a dozvíte se
předběžný výsledek sbírky.

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 7. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a
věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké
maličkosti koledujícím dětem předem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a
vzájemné lásky!

Prosíme každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit do organizování a realizace sbírky, nechť nás kontaktuje. S vaší
pomocí a dobrými nápady přinese Tříkrálová sbírka ještě více užitku.
Ing. Jana Poláčková, koordinátorka sbírky, tel. 723 539 100, Farní charita Dobruška, www.dobruska.charita.cz
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Firma AQUA SERVIS a.s., Rychnov
nad Kněžnou oznámila, že cena
vodného na rok 2017 zůstává na výši
40,60 Kč za 1 m3.

Legionela a pitná voda
Mikroorganismy rodu Legionela jsou běžné vodní organismy. Mohou se v malých množstvích vyskytovat i
v pitné vodě, ale zde nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem k tomu, že nízká teplota pitné
vody (do 15 oC) neumožňuje jejich růst. O tom, že v pitné vodě není Legionela nebezpečná svědčí i to, že
zákon dodavatelům pitné vody neukládá povinnost tyto bakterie sledovat. Problém nastává při teplotách
25-50 oC a delším zdržení např. v bojleru. Při těchto podmínkách se bakterie dobře množí a již mohou
představovat nebezpečí pro lidské zdraví. Proto je nutné teplou vodu při výrobě zahřívat nejméně na 60 oC,
nebo periodicky zvyšovat teplotu teplé vody nad 70 oC.
Další možností, jak bránit rozvoji Legionel ve vnitřním rozvodu, je použití vhodných trubních materiálů.
Vhodná jsou plastová potrubí německé výroby (přísné výrobní podmínky, velice hladký povrch) a měděná
potrubí (voda nesmí být agresivní vůči mědi).
Další informace lze získat na stránkách Státního zdravotního ústavu.
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/legioneloza-a-jeji-prevence
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod
zdroj: AQUA Servis, a.s., Rychnov nad Kněžnou

Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
schůze ze dne 15. 11. 2016
ZO schvaluje



záměr vypracování dokumentace k územnímu řízení (DUR),
1. společnost, která bude zajišťovat činnosti v rámci projektu: „Kanalizace a ČOV Podbřezí a to - Ekologický
rozvoj a výstavba s.r.o., (ERV) se sídlem nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř, ředitel
společnosti, prokurista Ing. Jan Hurdálek, mobil: +420 734 427 782, e-mail: jan.hurdalek@erv.cz,
www.erv.cz,
2. příkazní smlouvu č. 120208/2016, která stanovuje podmínky Obce Podbřezí jako příkazce a společnosti
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. Jaroměř jako příkazníka při uskutečňování projektu: „Kanalizace a ČOV
Podbřezí“ a obsahuje:
a) poradenskou činnost v rámci přípravy projektu před podáním žádosti o finanční podporu za cenu služeb
40 000,- Kč, s DPH 48 400,- Kč,
b) zpracování a podání žádosti o finanční podporu (dotaci) z Operačního programu životního prostředí; nebo
Ministerstva zemědělství ČR za cenu 40 000,- Kč, s DPH 48 400,- Kč a případnou odměnu po schválení žádosti
řídícím orgánem OPŽP odpovídající 1% z předpokládané výše poskytnuté dotace.
3. cenovou nabídku č. 120207 na zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního programu
Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) za cenu 8 000,- Kč, s DPH 9 680,- Kč.
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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 21. 11. formou daru
 a) záměr realizace provedení oprav místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 – část v roce 2017. 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: 17POV02, slovní
označení dotačního programu: Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních
komunikací, infrastruktura. 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 %, vlastní náklady obce činí 55,65%.
 podání žádosti na MMR Praha v rámci programu 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova a jeho zásad
pro poskytování dotací v roce 2017. Dotační titul č. 1. Obec Podbřezí získala Bílou stuhu za činnost mládeže
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016. Akce: Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací
zařízení - 11B.etapa. Celkové náklady akce dle prováděcí projektové dokumentace od Ateliér Zídka Hradec
Králové jsou vypočítány na částku 1 049 996,28 Kč. Spoluúčast obce ve výši cca 449 996,28 Kč. Výše dotace
je 600 000,- Kč, tj. podíl ve výši 57,14%, vlastní podíl obce je 42,86 %
 dotaci z dotačního titulu se slovním označením: Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého
kraje, číselné označení dotačního programu: 17KPG05, na restaurování sochy Nejsvětější Trojice v Podbřezí.
Předpokládané náklady ve výši 93 150,- Kč, včetně DPH ve výši 15 %, dotace ve výši 70 000,- Kč.
Předpokládané náklady obce ve výši 23 150,- Kč, procentuální podíl podpory na celkových uznatelných
výdajích projektu je 75,15 %. Socha je zapsána v seznamu památek, rejstřík č. 47116/6 – 2382. Realizace
v roce 2017
 rozpočtové opatření č. 10/2016
 finanční částku ve výši 64 483,- Kč včetně DPH na kopírku CANON iR ADVANTE C3325i. od společnosti SENTA,
spol. s r.o., Náhon 277/56, 509 00 Hradec Králové
 finanční částku ve výši do 15 000,- Kč na nákup křovinořezu pro potřeby údržby v místní části Lhota Netřeba
 a) záměr provedení oprav místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 – část v roce 2017. 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 2017, 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 %
ZO bere na vědomí
předloženou Studii kanalizace a ČOV Podbřezí, kterou vypracovala společnost IKKO Hradec Králové, Bratří Štefanů
238/55, 500 03 Hradec Králové, propočet investičních nákladů na projekt ve výši 23 826 550, s DPH 28 830 125,50 Kč
ZO neschvaluje
žádost Jiřího Langra, Podbřezí, Chábory č.p. 5, 518 01 Dobruška, která je vedena pod č.j: 590/2016, o poskytnutí
finančního příspěvku na již postavený betonový plot sloužící k částečnému odhlučnění zahrady a prostoru kolem
domu, včetně snížení hladiny prachu ze státní komunikace I-14 a v zimě též omezuje stříkance soli na stromy a keře
v zahradě
ZO bere na vědomí
informaci starosty obce k žádosti Jiřího Langra, Podbřezí, Chábory č.p. 5, 518 01 Dobruška, která je vedena pod č.j:
591/2016, o vybudování chodníku, či jinou úpravu tak, aby voda z přilehlé státní komunikace netekla k domu č.p. 5 a
zároveň se vyřešil vzhled pozemku před tímto domem s tím, že po konzultaci s Ing. Janečkem z odboru dopravy
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je v současné době jediné možné řešení, a to obrátit se se žádostí na ŘSD
Pouchovská 401/59, Pouchov, 503 41 Hradec Králové 7.
ZO bere na vědomí
zprávu předsedy kontrolního výboru Miloše Votroubka DiS., a zprávu předsedkyně finančního výboru Bc. Marcely
Volfové o činnosti výborů za III. Q. 2016
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Co všechno bude ve školství v příštích letech jinak
Konec letošního roku a začátek příštího roku přináší ve školství zásadní změny. Dovolte mi
proto, abych vás s těmi zásadními seznámila, i když by se v tento čas a na tomto místě asi
hodilo psát o něčem méně vážném. Změny se týkají předškolního i základního vzdělávání.

Novela školského zákona zavádí
s účinností od září 2017 povinné
předškolní vzdělávání a zavádí
individuální vzdělávání dětí jako
možnou alternativu plnění
povinného
předškolního
vzdělávání v mateřské škole.
V praxi to znamená, že s účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září,
nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zavádí se zápis k povinnému
předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní
v květnu). V naší mateřské škole je datum zápisu stanoven na čtvrtek 11. 5. 2017.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské
školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze
své spádové oblasti.
Mateřská škola musí do svého školního řádu zapracovat informace o podmínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a
omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů. Pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů
nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak bude muset učinit do tří dnů od vyžádání, tzn. omlouvání nepřítomnosti
dítěte stejně jako ve škole.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání.
U nás nejspíš přichází v úvahu individuální vzdělávání (to znamená možnost dítě vzdělávat doma). Individuální
vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě
individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr
oznámit (i ústně) řediteli mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku
(do konce května), ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě
individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho
dítě vzdělává. Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci
oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská
škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud
dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak
dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve svém školním
řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad
až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a
dovedností v určených oblastech.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy
ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a
to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze
strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.
Změny týkající se zápisu k povinné školní docházce v základní škole
Od 1. 1. 2017 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní
docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna. V naší škole
bude zápis do 1. třídy 12. 4. 2017.
Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do
školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě
zapsáno, do 31. května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (nejpozději však do 30 4.), kdy musí
zákonní zástupci doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující
posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa.
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Spousta dalších změn se týká
organizace výuky integrovaných
žáků a aplikace „podpůrných
opatření“. Vzhledem k tomu, že se
informace týkají konkrétních žáků,
není třeba se o nich široce
rozepisovat nyní. Každému, koho
se inkluze týká, budou potřebné
informace poskytnuty individuálně.
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu a s novým rokem jako bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků v novém roce spolu s krásně prožitými svátky vánočními Vám všem přeje
Radomila Zelená a celý kolektiv zaměstnanců základní a mateřské školy.

Knihovna Podbřezí
Knihovna v letošním roce přivítala několik návštěv. To že do ní zavítaly děti
z mateřské školy a několikrát i děti ze základní školy, se pomalu stává tradicí a vždy se
snažíme dětem tuto návštěvu něčím oživit. Naposledy zde byli žáci třetího až pátého
ročníku s paní učitelkou Hrčkovou a debatovali jsme nad výstavou, která v té době
v knihovně byla umístěná. Děti nás překvapovaly svými někdy hlubokými
myšlenkami. Vždyť téma výstavy bylo nemoc a pomoc nejbližších.
Výstava „Být spolu“ byla v knihovně 14 dní a mezitím ji navštívilo na třicet lidí a
k tomu ještě děti ze ZŠ. Také každý kdo navštívil výstavu, mohl přispět na práci –
službu domácího hospice Setkání z Rychnova nad Kněžnou. Děkuji každému i za
drobný peníz, kterým přispěl.
Knihovnu si také vybraly, jako jeden z cílů, knihovnice náchodského
okresu, když pořádaly svůj výlet. Bylo to milé setkání, kdy jsme si
předávaly zkušenosti a nápady – jak lépe a nápaditěji připravovat
různá setkání a akce. I naše knihovna přispěla svým nápadem pro
ostatní a výsledkem jsou dvě knihovny v Náchodském okrese, kde již
mají otisky dětských ručiček na stěně.

Pf 2017

Děkuji za přízeň, kterou jste v letošním roce knihovně
dopřáli, a přeji vám krásně prožité Vánoce.
Ester Horáková

Hostinec Skalka oznamuje,
že dne 24. 12. 2016 bude hostinec otevřen od 20 hodin.
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