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Vážení spoluobčané,
nacházíme se na přelomu roku 2017. Čas utíká jako voda, děti se těší na prázdniny a dospěláci na
dovolenou. Všichni se společně těšíme na pěkné slunečné počasí, ne však na tropické teploty, které
přinášejí nejen nedostatek tekutin v lidském těle, ale i na vyprahlých polích a zahrádkách. Také nás občas
straší konec tropů, kdy nás ohrožují velké bouřky spojené s přívalovými lijáky a obava, jak si s tím poradí
náš oblíbený Zlatý potok.
Jsem velice hrdý na práci spolků a zapojení občanů do různých aktivit obce. Daří se držet vysoký
standard všech realizovaných akcí. Ať to jsou hasiči, ženy, sportovci či jiné spolky, které vytvářejí tu
nenahraditelnou vesnickou pospolitost, kterou si mnohdy v tom časovém shonu ani nestačíme uvědomovat.
V tom je však základ mezilidských vztahů si vzájemně pomáhat a učit se
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Jsem opravdovým zastáncem dobrých mezilidských a pracovních vztahů. Jsem přesvědčen, že touto
cestou jdou i dvě zaměstnankyně obecního úřadu a že Vám poskytujeme dobrý a spolehlivý servis, jak ve
výkonu státní správy, tak i ve správě obecních záležitostí. I na nás se hrne bezpočet novel a zákonů,
vyhlášek a předpisů. Ale jak říkával podnikatel Baťa, rozčílení není program, a co nemůžeš ovlivnit, tím se
nezabývej.
Letošní rok je prozatím příznivý v získávání finančních prostředků z různých dotací. Získali jsme dotaci
z MMR Praha na Územní plán Podbřezí, na opravu komunikací na Škutině a na 11B etapu stavebních úprav
v ZŠ, tj. na nové stropy na II. nadzemním podlaží. Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím SZIF
schválilo dotaci na restaurování sousoší Nejsvětější Trojice u zámečku Skalka. Krajský úřad
Královéhradeckého kraje poskytl dotaci na zpracování projektové dokumentace pro Územní řízení
Kanalizace v obci Podbřezí.
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S velkým napětím také čekáme na kladné či záporné rozhodnutí o poskytnutí dotace na závěrečnou 11.
etapu stavebních úprav budovy ZŠ (půdní vestavba včetně sociálního zařízení). Obec také požádala o dotaci
na projektovou přípravu dokončení cyklostezky z Ještětic na hlavní křižovatku včetně místa přecházení a na
projektovou přípravu a vlastní realizaci rekonstrukce cyklotrasy Podbřezí - Studánka.
Protože končí školní rok 2016 - 2017, chtěl bych poděkovat pedagogickému sboru MMŠ, ZŠ a všem
zaměstnancům školy a školky za jejich úsilí o kvalitní výuku našich potomků. Není to vždy jednoduché a
také nelze vyhovět každému přání. Je dobré občas zalistovat v historii a uvědomit si, že v roce 2008
navštěvovalo naši školu 21 dětí. V současné době jich je 25 v Montessori mateřské škole a na 50 v základní
škole. A budova se nedá jen tak „nafouknout“.
Chtěl bych také poděkovat všem podnikatelům, kteří přispívají k rozvoji obce. Mezi ně patří především
šikovní řemeslníci, Hostinec Skalka, prodejna smíšeného zboží a Motel Skalka. Dík také patří firmě
PROTECO nářadí s.r.o. a ZEAS a.s. Trnov.
Závěrem bych chtěl dětem popřát hezky prožité prázdniny, všem ostatním příjemnou dovolenou jak
doma tak i v cizině. Pamatujme však nejen na bezpečnost svou, ale také svých ratolestí. Ať tyto letní
krásné dny jsou také posilou pro Ty, kteří celý život poctivě pracovali a nyní prožívají mnohdy nelehké
chvilky života. Na ně mysleme především.
Zdraví a děkuje Váš starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:

Narodili se:

Červenec
Srpen

Bartošová Jana
Preclíková Anna
Umlauf Zdeněk

Září

Obst Josef
Endler Miroslav

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí

65 let
87 let
70 let

Matl Matěj
Hanuš Maxim
Doležal Matyáš
Doležalová Lada

Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

66
54
79
14

11.5.2017
1.6.2017
1.6.2017
26.6.2017

Gratulujeme!
Lhota Netřeba
Podbřezí

60 let
80 let

Oslavencům přejeme dobré zdraví!
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Zemřeli:

Ryšavý Jiří
Melicharová Zdeňka
Zemánek Vladimír
Kletečková Jana

Podbřezí 99
Lhota Netřeba 47
Lhota Netřeba 95
Podbřezí 103

5.4.2017
2.5.2017
20.6.2017
20.6.2017

Čest jejich památce!
Svatbu uzavřeli:
& Lukáš Taichman, Dobruška
3. června 2017

Ivona Dostálová, Podbřezí 10

& Martin Petřík, Lhota Netřeba 35
10. června 2017

Martina Chmelařová, Dobruška

Novomanželům přejeme hodně štěstí!
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sportovní klub Skalka
Florbalový turnaj (7. ročník)
Poslední květnová sobota 27.5.2017 se na místních hřištích nesla ve sportovním duchu. Na
multifunkčním hřišti za školou bojovala místní i pozvaná přespolní mládež již o sedmý florbalový
titul. Celkem se sešlo 21 florbalistů, kteří se rozdělili do 4 týmů - Play-Boys: Filip Umlauf,
Tomáš Preclík, Štěpán Janský, Vojtěch Mňuk, Ondřej Bílek; Barbaři: Jindřich Vojnar, Josef
Pohl, Ondřej Felcman, Martin Felcman, Matouš Horák; Los Galacticos: Dominik Umlauf, Vojtěch Šrenk, Dan Mňuk,
Slávek Bílek, Jakub Touc, Filip Horák; Palmičky: Ladislav Mičian, Jan Gregor, Matěj Stodůlka, Jakub Volf, Michal Pohl.
Vítězem základní části se stali Barbaři, kterým stál v cestě do finále tým Los Galacticos. K velkému překvapení
všech se po výsledku 2:4 radoval z vítězství druhý jmenovaný tým. V druhém semifinále se utkali Play-Boys
s Palmičkami a tentokrát se potvrdily papírové předpoklady. Play-Boys si se soupeřem poradili v těsném poměru 2:1 a
jako favorit šli do rozhodujícího utkání. V něm si s přehledem v poměru 5:1 poradili s Los Galacticos a mohli oslavovat
letošní triumf. Boj o 3. místo musely rozhodnout až samostatné nájezdy, které odsoudily vítěze základní části
k poslednímu místu v turnaji. Třetí příčku tedy obsadily Palmičky a až čtvrtí skončili Barbaři.
Dopoledne plné nečekaných výsledků se stejně jako minulé roky povedlo a dík za to patří především klukům
Umlaufovým, kteří si vzali organizaci celého turnaje na starosti. Nejen jim, ale i ostatním skaleckým florbalistům
můžete přijet fandit na Open Air Cup. Ten se uskuteční v termínu 4. až 6. července 2017 na městském stadionu
v Dobrušce. Vloni se našemu týmu SK Skalka podařilo postoupit ze skupiny do vyřazovací části, držíme tedy palce, ať
to letos kluci dotáhnou ještě dál.

#

Play-Boys

Barbaři

Los Galacticos

Palmičky

SKÓRE

BODY

Play-Boys

2

3:4 po n.

3:4

3:1

9:9

4

Barbaři

4:3 po n.

0

3:0

2:1

9:4

8

Los Galacticos

4:3

0:3

1

2:4

6:10

3

Palmičky

1:3

1:2

4:2

7

6:7

3

SEMIFINÁLE #1

Play-Boys

Palmičky

SEMIFINÁLE #2
O 3. MÍSTO
FINÁLE

Barbaři
Barbaři
Play-Boys

Los Gal.
Palmičky
Los Gal.

2:1
2:4
2:3 po nájezdech
5:1

Fotbalový turnaj (8. ročník)
Skalečtí fotbalisté odehráli v sobotu 27. května další z povedených fotbalových turnajů. I přes hodně omluvenek
byla účast nad očekávání dobrá. Přišlo celkem 15 chlapů a 2 ženy a v kombinaci s parádním počasím se de facto
nemělo už co pokazit. Jediným problémem bylo zdolání 50 litrového sudu piva, se kterým jsme se „prali“ do večerních
hodin. Byl to náročný a zdlouhavý boj, ale zároveň jeden z těch, který jsme rádi absolvovali a úspěšně dotáhli do
vítězného konce. Horší to již bylo se samotnými fotbalovými zápasy.
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Stylem každý s každým jsme odehráli velice vyrovnanou základní skupinu, ve které skončilo několik zápasů
remízou. Vyrovnanost se potvrdila i ve vyřazovací části, kdy se tři utkání ze čtyř rozhodovaly až na penalty.
Prodloužení nikdy žádný gól nepřineslo, takže vše dospělo do vypjatých trestných kopů. A fyzickou únavu vystřídala
únava psychická. Nejodolnějším týmem byli nakonec Křečáci (Tomáš Cvejn, Dominik Umlauf, Klára Harapátová, Petr
Cvejn), kteří ve finále uspěli 2:1 v náhlé smrti penaltového rozstřelu. Smutným finalistou se stal tým s názvem 3. místo
(Tereza Novotná, Václav Kletečka, Filip Umlauf, Jaroslav Kubec), který ze základní části postupoval díky příznivějšímu
skóre jako nejlepší celek. O to zvláštnější byl jeho název. O bronzovou příčku si to rozdaly Cháborský blesky (Pavel
Gregor, Jan Gregor, Michal Gregor, Patrik Suk / Miloš Votroubek) a Ježkovy voči (Lukáš Pop, Dan Mňuk, Josef Cvejn,
Zdeněk Kaplan). Bezbranková remíza úplně neodpovídala průběhu zápasu, jelikož akce střídala akci a k vidění bylo i
několik trefených tyček. V penaltách byly nakonec šťastnější Ježkovy Voči.
Dalo by se říct, že letošní akce se nesla v duchu prodloužení, do kterého směřovala nejen většina zápasů, ale i
závěrečné dopíjení sudu. Vše se nakonec povedlo na výbornou – nikdo se nezranil a nikdo nebyl nucen odejít po
čtyřech. Díky všem za účast a za pohodové odpoledne.

#

Cháborský
blesky

Ježkovy voči

3. místo

Křečáci

SKÓRE

BODY

Cháborský
blesky

2

2:1

2:2

2:4

6:7

4

Ježkovy voči

1:2

0

0:3

1:1

2:6

1

3. místo

2:2

3:0

1

0:0

5:2

5

Křečáci

4:2

1:1

0:0

7

5:3

5

SEMIFINÁLE #1

3. místo

Ježkovy voči

1:0 po pen.

SEMIFINÁLE #2

Křečáci

Cháborský
blesky

6:1

O 3. MÍSTO

Cháborský
blesky

Ježkovy voči

0:1 po pen.

FINÁLE

3. místo

Křečáci

1:2 po pen.

Volejbalový turnaj (3.ročník)
Za mírně deštivého počasí se v sobotu 17. června 2017 uskutečnil 3. ročník volejbalového turnaje. Po několika
telefonátech se podařilo sehnat pár chybějících lidí, a mohlo tak vzniknout pět týmů po pěti hráčích. V jednom týmu
byl navíc hráč na střídání, takže celkové číslo zúčastněných se zastavilo na šestadvaceti. Losem z pěti košů vznikly tyto
týmy:
Bez sebe
Jana Volfová, Ondřej Felcman, Jan Kletečka ml., Martin Stodůlka, Josef Cvejn
Chemici
Irena Pařízková, Martin Felcman / Miroslav Jarkovský, Filip Umlauf, Václav Kletečka, Lukáš Pop
Bez názvu
Mirka Doubravská, Bára Volfová, Dominik Umlauf, Zdeněk Volf, Pavel Felcman
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Na pivo
Tereza Novotná, David Kletečka, Matěj Stodůlka, Miloš Novotný, Jiří Hovorka
Bez Zuzky
Zuzana Jarkovská, Jana Veselá, Tomáš Ehl, Jan Kletečka st., Jan Křepela
V klasickém systému každý s každým zvítězil se ztrátou pouhého jednoho setu tým Na pivo. Další tři týmy
zvítězily shodně ve dvou utkáních a dle skóre se umístily v tomto pořadí: 2. Chemici, 3. Bez názvu, 4. Bez Zuzky. Na
pátém nepostupovém místě skončil bez jediného vyhraného utkání tým Bez sebe, který v prvních třech zápasech vždy
vyhrál první set, aby nakonec vše prohrál. Jeho hráči pak nebyli zrovna štěstím bez sebe. Turnaj pokračoval vyřazovací
částí, ve které proti sobě nastoupili první se čtvrtým a druhý se třetím. Pořadí v základní části evidentně nic
neznamenalo, jelikož z vítězství se vždy radoval hůře postavený tým. První semifinále „Na pivo Bez Zuzky“
s přehledem opanoval tým se Zuzkou a druhé semifinále, kde hráli „Chemici Bez názvu“, vyšlo lépe těm bez názvu.
V zápase o třetí místo šli „Chemici Na pivo“ a nakonec se s přehledem radovali z imaginárních bronzových medailí.
Tým s názvem Na pivo to možná po základní části s tím pivem přehnal a musel se nakonec spokojit až s bramborovou
příčkou. Finále mezi týmy Bez názvu a Bez Zuzky bylo vyrovnané a napínavé až do samotného konce. Ve třetím
rozhodujícím setu vedl tým Bez názvu 14:10 a chyběl mu jeden jediný bod k vítězství v celém turnaji. Tým Bez Zuzky
se ale nevzdal a skóre vyrovnal a po několika dalších tahanicích i otočil. Zuzka se tak stala jedinou z nás, kdo obhájil
loňské prvenství. Vloni se jí zadařilo s týmem Zůzo Labůžo a letos paradoxně s týmem Bez Zuzky. Gratulujeme nejen
jí, ale i ostatním spoluhráčům.
Celý turnaj proběhl sice za drobného mrholení, ale hlavně v poklidu a v dobré náladě. Děkujeme všem za
účast a za příspěvky do kasičky sportovního klubu. Na dalších akcích na viděnou!
Za SK Skalka Josef Cvejn

T

Bez sebe

Chemici

Bez názvu

Na pivo

Bez Zuzky

SKÓRE

BODY

Bez sebe

U

1:2

1:2

1:2

0:2

3:8

0

Chemici

2:1

R

1:2

0:2

2:0

5:5

2

Bez názvu

2:1

2:1

N

0:2

1:2

5:6

2

Na pivo

2:1

2:0

2:0

A

2:0

8:1

4

Bez Zuzky

2:0

0:2

2:1

0:2

J

4:5

2

SEMIFINÁLE #1

Na pivo

Bez Zuzky

0:2

SEMIFINÁLE #2

Chemici

Bez názvu

1:2

O 3. MÍSTO

Na pivo

Chemici

0:2

FINÁLE

Bez názvu

Bez Zuzky

1:2
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Přijďte si zahrát
SK Skalka vás zve každou středu od 18 hodin na nohejbal. Hraje se vždy každý týden, pokud
zrovna neprší nebo nesněží. Jestliže vás tento sport baví, přijďte si zahrát. Můžete to navíc pojmout jako
trénink na 4. ročník nohejbalového turnaje, který se bude konat 7. října 2017. Neváhejte a přijďte. Díky
všem, kdo pravidelně chodíte.
Za SK Skalka Zdeněk Kaplan

============================================================

SDH Lhota Netřeba
Z činnosti SDH za poslední období
Dne 15.4.2017 se uskutečnil III. Lhotecký vejšlap. Počasí nám tentokrát přálo, takže vše proběhlo
podle plánu. Po občerstvení vlastními špekáčky jsme v hojném počtu vyrazili směr Dobré po nově
vyznačené turistické trase, která nás provedla přes Skalí. Místy s krásnými názvy Živina a Březiny jsme došli
až do osady Roudné a celou skoro 11 kilometrů dlouhou trasu jsme zakončili v motorestu U Sekyrky v Bílém
Újezdě. Rádi bychom letos ještě někam vyšlápli, pokud se nám podaří domluvit se na nějaký vhodný
termín.

Hned po vejšlapu jsme začali připravovat tradiční pálení čarodějnic ve Lhotě Netřebě. I přes chladné a
větrné počasí se akce jako každoročně vydařila a setkání čarodějnic a čarodějů ze Skalky i ze Lhoty
proběhlo ve velmi přátelské atmosféře.
Na 20. května nám připadla milá povinnost zajistit pro náš okrsek prověrku techniky spolků
dobrovolných hasičů. V pátek jsme ještě lehce trénovali v teplém a slunečném podvečeru, abychom byli
v sobotu ráno nemile překvapeni velmi chladným a větrným počasím. Nicméně všechny spolky jsou
připraveny na vše, a tak si s touto maličkostí hravě poradily. Soutěžící se odvážně vrhali s koši do kádě
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s ledovou vodou, zaštiťovali nedotažený rozdělovač vlastním tělem a kreativně tančili s neposednými
proudnicemi. Prověrka techniky i odolnosti všech zúčastněných tak ukázala velké odhodlání, kolektivního
ducha i smysl pro humor.

Po takto naplněném dubnu i květnu však naši dobrovolní hasiči nezaháleli ani v červnu. Protože se měl
ženit jeden z jejich členů, připravovali se velmi pečlivě, jak by mu cestu do manželství trochu zkomplikovali.
Ale opět to počasí! Letošní jaro nás teda vypeklo. Na připravenou scénu, ozvučení a techniku co chvíli
padaly provazy vody… Nakonec se podařilo předvést nastudování skotského tance, vyzkoušet novomanžele
z praktických činností i rozloučit se originální písní. Představení bylo naprosto úžasné, a za jeho uskutečnění
bych chtěla všem, kteří se na něm podíleli, moc poděkovat.

Skotský tanec pro nevěstu

A co nás čeká v létě? Tak hlavně doufáme v trošku stabilnější počasí. Ty soboty jsou letos tak nějak
studené a deštivé, takže bychom se rádi drželi zavedené tradice scházet se první pátek v měsíci.
Za SDH Lhota Netřeba Vám všem přeji klidnou a příjemnou dovolenou plnou odpočinkových aktivit
Petra Petříková
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SDH Podbřezí - Skalka
Z činnosti SDH za poslední období
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči,
v posledním čísle zpravodaje jsme psali o návštěvě bioplynky v
Dobrušce, ale čas plyne jako voda, nastalo jaro a s ním i příprava na
okrskové cvičení. Naše družstva se několikrát sešla a 20. května vyrazila
do Lhoty Netřeby obhajovat vavříny z loňského roku. V prověrce
techniky se nám opět dařilo a ze čtrnácti družstev obsadili naši muži s
časem 36 vteřin 1. místo – gratulujeme!
Do soutěže požární techniky jsme přihlásili družstva dvě. Naše ženy
se umístily sice na druhém místě ze dvou, ale v krásném čase –
gratulujeme i za to, že nás již tolik let reprezentují a dají své družstvo
vždy dohromady. Muži se pak s SDH Lhotou Netřebou dělili o třetí místo.
Děkujeme všem zúčastněným a také SDH Lhotě Netřebě za vzornou
organizaci celého okrskového cvičení. Fotografie ze soutěže naleznete
na stránkách obce a na vývěsce SDH.
V letošním roce se konaly opět po třech letech hasičské slavnosti v
Litoměřicích. Tentokrát jsme chtěli představit i dva naše nové technické
přírůstky. Příprava na slavnosti byla dlouhodobá a náročná. Přes schůzky
o účasti, strojové kázni, výbavě techniky až po propagační materiály, na
kterých mimo jiné prezentovali naše sponzory: Obec Podbřezí - nová trička a finanční spoluúčast, Staročeský pivovárek
Dobruška - zlatavý mok a tiskárna AG TYP – propagační materiály. Všem patří velké poděkování. Samotné slavnosti se
konaly ve dnech 8. - 11. června 2017 na výstavišti v Litoměřicích. My účastníci jsme se sešli již ve středu, abychom
vše dochystali. Osm natěšených členů sboru, se druhý den o půl deváté vydalo na cestu. A posádka vozu Magirus?
Řidiče Vráťu Cvejna a Tondu Novotného ml. doplnili: Pavel Abel, Zdeněk Doubravský, Pavel Mervart, Milda Novotný,
Zdeněk Volf a Martin Zitko. Cesta probíhala v
dobré náladě a kolem čtvrté jsme dorazili na
výstaviště v Litoměřicích. Vybalili jsme vše
potřebné, postavili stánek a dali si vytoužené
pivečko. Ubytováni jsme byli v autokempu Slavoj.
V pátek žádné dlouhé vyspávání, ale hurá na
výstaviště obhlédnout ostatní vystavovatele.
Nechyběla ani společná fotografie. Večer jsme se
zúčastnili Floriánské mše v místní katedrále.
Velkým zážitkem bylo defilé praporů, kde
nechyběl ani ten náš nesený praporčíkem A.
Novotným ml. V sobotu opět brzký budíček
kolem páté. Pak rychlá snídaně, dát se do pucu a
šup do průvodu, kde naše řady rozšířili další
členové sboru s dětmi. Odpolední program na
výstavišti a večer ukázky moderní hasičské
techniky na nábřeží Labe. Slavnosti byly
zakončeny hudební fontánou a velkolepým
ohňostrojem. V neděli bylo v devět hodin rozloučení s vystavovateli a po sbalení všech věcí, jsme spokojení i když
pěkně unavení, vyrazili na cestu domů. Do naší rodné vesničky jsme dorazili kolem 16té hodiny. Poděkování patří
všem, kteří se na oslavách podíleli.
Každou středu se i nadále schází kroužky mladých hasičů (s výjimkou prázdnin).
A co nás čeká?
11. 8. 2017 taneční zábava se skupinou Rocksorry
13. 8. 2017 od 15 hodin dechová hudba Opočenka
9. 9. 2017 tradiční „Skalecký srandamač“
Přejeme příjemnou sluníčkem provázenou dovolenou.
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Svátek hasičů v Polsku
V neděli 7.5.2017 se vydali naši malí hasiči s trenéry a s rodiči na Svátek strażaków do Polska. Oficiální
pozvání znělo - předvést ukázku hasičského útoku nejmladších dětí. Jelikož malí hasiči měli z lednového plesu
nacvičenou i záchrannou akci při dopravní nehodě, bylo se na co dívat. Polští hasiči a účastníci byli nadšení dětmi a
celou jejich povedenou ukázkou. Dřevěné auto Magirus nenechalo nikoho bez zájmu.
Jelikož se vše odehrávalo v naší partnerské obci Jaszkowa Górna, byli jsme všichni velice dobře zásobeni nejen
dobrým občerstvením, ale i pastvou pro naše hasičské oko. Protože chceme v přátelské obecní a hasičské spolupráci
pokračovat i v dalších letech, rozhodli jsme se pozvat polské hasiče na náš tradiční hasičský srandamač, který se bude
konat v září 2017.
Ester Horáková

============================================================

Sdružení žen
Dětský den
Letošní dětský den byl na téma „Dopravní prostředky“. Opět k nám zavítal p. Prokeš se svými mašinkami, na
kterých se děti i dospělí mohli vozit celé odpoledne. Děti plnily na hřišti a v okolí úkoly na stanovištích, každé místo
mělo svůj dopravní prostředek. U metra měly prolézt tunelem, u koloběžky projet trasu s překážkami. Jako řidiči
autíček z banánových krabic zase projížděly silnici s křižovatkou a dopravními značkami. S nákladním autem (pořádnou
Tatrovkou) převážely kostky a stavěly věže či domy. Poskládaly si z papíru vlašťovku (letadlo) a házely s ní do dálky. U
řeky si vyrobily loďky a pouštěly je po řece. Také vyhazovaly parašutistu z vrtulníku a luštily slovo z připravených
úkolů na papíře.
I když nám trochu zapršelo, nikoho to neodradilo
a nedělní odpoledne si všichni náramně užili. Na
konci děti dostaly párek, limonádu, sladkou odměnu
v podobě perníčků a nanuka. Kdo mohl, vozil se ještě
dlouho na kolejích, kdo chtěl, prohlédl si policejní
auto, které přivezl p. Fiala. Tímto děkujeme všem,
kdo nám s akcí pro děti pomohli. Fotky z dětského
dne jsou na webu obce. Budeme se těšit zase na
příště.
Za ženy děkuje Jana Křepelová
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Křížovka na prázdniny

ROČNÍK XXIII

LÉTO 2017

Stránka 10

Kávička v knihovně
Dne 30.3.2017 se ve spolupráci obecní knihovny a Sdružení
žen Podbřezí konalo první setkání žen všech generací u kávičky
v knihovně. Popovídali jsme si o nadcházejících velikonočních
svátcích, zvycích, zážitcích i starostech, které s tím máme
spojeny. Podruhé jsme se takto setkali dne 8.6.2017.
V příjemném prostředí knihovny jsme se rozpovídali tentokrát
na téma knih. Dozvěděli jsme se zaručené tipy na poutavé i
odlehčené čtivo na léto a dovolenou. Znovu při tom nechyběla
vůně lahodné kávy ani něco sladkého na zub.
Obě setkání provázela vstřícnost a veselá
nálada,
a
proto
zveme
všechny
Podbřezačky, Lhoťačky i obyvatelky Přímů,
Studánky a ostatních okolních osad, ať se
také určitě na kus řeči i něčeho dobrého
zastaví. Příští „kávičku“ plánujeme na
podzim.
Veronika Votroubková, Ester Horáková

Spolupráce knihovny Podbřezí a knihovny gminy Klodsko
Letošní spolupráce našich knihoven se především týkala dětí. Jako tradičně jsme s dětmi vyjeli na Noc
s Andersenem, kde se letos děti účastnily různých workshopů. Také předvedly něco málo ze svého umu. Kluci odříkali
nedávno použité velikonoční koledy a holčičky zazpívaly pár písniček. Vše šlo podle našich představ a kolem 22 hodiny
jsme byli doma.
Druhým výletem, kterého jsme se s dětmi zúčastnili, byl výlet do Zahrady pohádek a Muzea hraček v Karpaczi, což

je polská strana Krkonoš. Jediné co se dá tomuto výletu vytknout je špatné, chladné počasí a dlouhá,
předlouhá cesta. Jinak byl pro děti nachystán volný program, kdy se mohly po zahradě pohádek pohybovat
volně a vyzkoušet si každou atrakci, která tam byla. Nejvíce si oblíbily zvláštní šišatý kolotoč, na který se
vešly skoro všechny. Jak vidíte na fotografiích i tzv. tym opiekunow (tým opatrovníků) přežil a navíc se i
dobře bavil.
Za knihovnu Podbřezí a opiekuny Ester Horáková
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Myslivecké sdružení Podbřezí, z.s.
Členové Mysliveckého sdružení Podbřezí chtějí touto cestou
poděkovat všem vlastníkům honebních pozemků – členům
Honebního společenstva Podbřezí za projevenou důvěru a
prodloužení nájemní smlouvy našemu sdružení do roku 2026.
Již v předstihu si Vás proto dovolujeme všechny pozvat na
pochoutky z grilovaného divočáka a na přátelské posezení,
které se bude konat v sobotu 19. srpna 2017 od 15 hodin „ Na
mlatě“ Hostince Skalka. Zde se můžete přímo s členy MS pobavit o
jejich práci, kterou vykonávají pro přírodu a volně žijící zvěř
v honitbě.
Na Vaši účast se těší členové MS Podbřezí.
Doubravský Zdeněk, předseda MS Podbřezí

============================================================

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Schůze zastupitelstva Obce Podbřezí
dne 27. 4. 2017
schvaluje













finanční částku ve výši 13 500,- Kč a veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci spolku Pionýr, z.s.,
Pionýrská skupina Dobruška, Za Univerzitou 869, 518 01 Dobruška
finanční částku ve výši 10 000,- Kč a veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci na provoz Domácího
hospice Setkání, o.p.s., Hrdinů odboje 1017, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 02305291 na rok 2017
a) nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor s platností od 1. 5. 2017 v budově č.p. 11, místní část
Lhota Netřeba, mezi Obcí Podbřezí a společností SolidKon CZ s.r.o., Jedná se o bývalou prodejnu smíšeného
zboží s příslušenstvím. Celková podlahová plocha vyjmenovaných prostor činí 53,61 m 2
b) nájemce se zavazuje hradit Pronajímateli za užívání nebytových prostor a vybavení nájemné ve výši 769,Kč měsíčně. V nájemném nejsou zahrnuty úplaty za služby a elektrické energie
nabídku uchazeče č. 1 - IKKO Hradec Králové s.r.o., který nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH ve výši
479 160,- Kč na dílo: „Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na oddílnou kanalizaci
v Podbřezí“ včetně Smlouvy o dílo
nabídku uchazeče č. 1, STRABAG a.s., který nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH ve výši 1 134 696,- Kč
na dílo: „Opravy místních komunikací v obci Podbřezí“ včetně Smlouvy o dílo
poptávkové řízení č. 6/2017 a finanční částku do výše 50 000,- Kč na zhotovení a osazení dřevěných herních
prvků pro děti na návsi za pomníkem obětem I. světové války v Podbřezí. Je to začátek plnění rozvojové
priority obce: Projekt: 01/3 Oáza pohody pro všechny generace, dílčí část - výstavba přírodního dětského
hřiště
1. záměr realizace cyklostezky od Moravcových po hlavní křižovatku a realizaci místa přecházení přes
komunikaci I - 14 do Podbřezí a úpravu povrchu komunikace od zámku Skalka do místní části Studánka na
pozemcích parc. č. 3549 a parc. č. 3552
2. podání samostatné žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje s číselným označením:
17RRDO5, slovní označení: Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji, typ dotace: Investiční. Jedná se o dotaci na výkupy pozemků, geodetické zaměření a projektovou
dokumentaci DUR a DSP včetně prováděcí dokumentace na výstavby cyklostezky od Moravcových po hlavní
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křižovatku u Motelu včetně přechodu nebo místa přecházení pro chodce a cyklisty přes státní komunikaci I-14
v prostoru mezi zastávkami autobusů a jmenovanou křižovatkou
 3. podání samostatné žádosti o dotaci z Dotačního programu Královéhradeckého kraje s číselným označením:
17RRDO5, slovní označení: Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém
kraji, typ dotace: Investiční. Jedná se o dotaci na dokumentaci DPS a vlastní provedení stavebních prací na
úpravu povrchu cyklotrasy od zámku Skalka do místní části Studánka
 finanční částku ve výši 95 700,- Kč následujícím vlastníkům za nákup jejich pozemků Obcí Podbřezí:
a) Klimt Ladislav Ing., Hradec Králové - 25 575,- Kč za podíly pozemků parc. č. 879/6 - podíl ½, parc. č. 879/7 - podíl
1/16, parc. č. 911/4 - podíl 1/16
b) Míšková Eva, Všestary - 47 100,- Kč za podíly pozemků parc. č. 879/6 - podíl ½, parc. č. 879/7 - podíl 1/2, parc.
č. 911/4 - podíl 1/2
c) SJM Knap Libor a Holancová Pěva, Dobruška - 10 281,- Kč za podíl pozemku parc. č. 911/4 - podíl 7/16
d) ZEAS Podorlicko a.s., - 11 244,- Kč za podíl pozemku parc. č. 879/7 - podíl 7/16
e) SJM Pavlíček Roman a Pavlíčková Eliška, Lhota Netřeba - 1 500,- Kč za pozemek parc. č. 911/3
Všechny výše vedené pozemky se nacházejí v obci a k.ú. Podbřezí, místní část Podbřezí. Obec Podbřezí jako kupující
uhradí veškeré náklady spojené s nákupem výše uvedených pozemků jako je kupní smlouva, vklad do KN včetně
poplatku, za ověření podpisů a úhrady daně z nemovitých věcí. Finanční prostředky budou jednotlivým vlastníkům
předány při podpisu kupní smlouvy.
 přijetí daru ve výši 35 000,- Kč od společnosti ZEAS Podorlicko a.s. Trnov na nákup dřevěných herních prvků
pro děti, které budou umístěny na návsi v obci Podbřezí za pomníkem obětem I. světové války
 přijetí dotace ve výši 48 000,- Kč na úpravu návrhu Územního plánu Podbřezí pro veřejné projednání na
základě vyhodnocení výsledků společného jednání. Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celkové
náklady na 2. etapu zpracování Územního plánu Podbřezí činí 119 790,- Kč. Vlastní prostředky obce jsou ve
výši 71 790,- Kč

dne 1. 6. 2017

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

schvaluje
nabídku uchazeče č. 1 - Hynek Bláha, sochař - restaurátor, Vysoký Újezd 1, 517 71 Vysoký Újezd nad
Dědinou, IČ: 64216764 na dílo: „Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice v Podbřezí“ včetně Smlouvy o dílo
 podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje, číselné označení: 17RRD05, slovní
označení: Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji na:
1. Projektovou přípravu cyklostezky podél komunikace I-14, navazující na cyklostezku z obce Bílý Újezd včetně
vybudování přechodového místa u obce Podbřezí dle přiloženého situačního zákresu
a) náklady na geodetické zaměření spol. GEOSPOL Dobruška:
- 27 225,- Kč
b) náklady na výkupy pozemků:
- 150 000,- Kč
c) náklady na zpracování projektové dokumentace DUR, DSP a PD:
- 135 000,- Kč
celkem 312 225,- Kč
2. Rekonstrukci místní komunikace parc. č. 3549 a parc. č. 3552 z Podbřezí do místní části Chábory, osada Studánka
dle přiloženého situačního zákresu -cyklotrasa cykloregionu V. Moravce
a) náklady na geodetické zaměření spol. GEOSPOL Dobruška:
31 472,- Kč
b) náklady na zpracování projekt. dokumentace k ohlášení stavby:
30 000,- Kč
c) náklady na rekonstrukci cyklotrasy Podbřezí - Studánka:
- 3 650 000,- Kč
celkem 3 711 472,- Kč
 potřebné dokumenty k výběrovému řízení č. 3/2017 na veřejnou zakázku: „11. etapa stavebních úprav MŠ a
ZŠ - Podbřezí“, které vypracovala společnost DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na základě Příkazní
smlouvy
 finanční částku ve výši 10 000,- Kč jako individuální dotaci SDH Podbřezí na pokrytí části nákladů, které bude
nutné uhradit při účasti SDH na Hasičských slavnostech, konaných ve dnech 8. - 11. 6. 2017 v Litoměřicích.
Finanční prostředky budou použity na ubytování a pohonné hmoty do vozidla Magirus
 přijetí dotace ve výši 567 300,- Kč na akci: Oprava místních komunikací v obci Podbřezí, i.č. 117D815005436 poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové náklady činí 1 134 696,- Kč, vlastní prostředky
obce jsou ve výši 567 396,- Kč - jedná se o opravu místních komunikací parc. č. 3433 a parc. č. 3435 v místní
části Lhota Netřeba, osada Škutina


Projekt „ Oprava místních komunikací v obci Podbřezí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj.
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přijetí dotace ve výši 600 000,- Kč na akci: Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení
11B etapa, i.č. 117D815006028 - poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, celkové náklady činí
1 042 069,- Kč, vlastní prostředky obce jsou ve výši 442 069,- Kč - jedná se o výměnu nosného stropu na II.
NP se zachováním stávajícího podhledu

Projekt „Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí na moderní vzdělávací zařízení 11B etapa “ byl realizován za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 nabídku uchazeče Geospol s.r.o., Dobruška v následujícím členění:
a) mapový podklad podél silnice I-14
- 27 225,- Kč
b) mapový podklad ke Studánce
- 31 472,10 Kč
celkem - 58 698,- Kč

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

dne 29. 6. 2017
schvaluje
 nabídku č. 2. Ing. Petr Vlasák, autorizovaný inženýr, Hradec Králové, jako nejvhodnější nabídku na:
a) zpracování projektové dokumentace DUP, DSP a PD na projekt: „Cyklostezka a místo pro přecházení Podbřezí“ 135 000,- Kč
b) zpracování projektové dokumentace pro Ohlášení stavby na projekt: „Rekonstrukce cyklotrasy Podbřezí - Studánka“
- 30 000,- Kč
c) konečnou cenu včetně DPH ve výši 165 000,- Kč, včetně Smluv o dílo
 záměr obce, SK Skalka a MMŠ a ZŠ Podbřezí rekonstruovat původní plochu a mantinely pro bruslení za ZŠ v
Podbřezí
 obecně závaznou vyhlášku Obce Podbřezí č. 1/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy a
to na základě uzavřené Smlouvy. ZŠ Podbřezí se stává částí školského obvodu Základní školy Františka
Kupky, Dobruška, pro plnění povinné školní docházky žáků II. stupně s trvalým pobytem v obci
Podbřezí
 přijetí investiční dotace ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové
dokumentace na projekt s názvem „Kanalizace a ČOV Podbřezí“, včetně Smlouvy o poskytnutí dotace č.
DS2017/02331



přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství ČR Praha v programu: 129 662 - Údržba a obnova
stávajících prvků venkovské krajiny, oblast podpory: 129 662 01 - extériérové sochy a sousoší, ve výši
62 790,- Kč na Restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice v Podbřezí

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva zemědělství ČR
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BIOODPAD
Oznamujeme občanům, že během roku bude přitaven u OÚ Podbřezí kontejner na
bioodpad. Do kontejneru můžete dávat trávu, listí, ořezaný živý plot a podobně.
Prosím, nedávejte do něj větve.
středa
středa
středa
středa
středa
středa
středa

5.7.2017
19.7.2017
2.8.2017
16.8.2017
30.8.2017
13.9.2017
27.9.2017

od cca 13 – 18 hodin
od cca 13 – 18 hodin
od cca 13 – 18 hodin
od cca 13 – 18 hodin
od cca 13 – 18 hodin
od cca 13 – 18 hodin
od cca 13 – 18 hodin

==============================================================

Splatnost odpadů a poplatku za psa pro rok 2017
Upozorňujeme občany, že konec splatnosti za odpady a poplatku za psa je 31.8.2017. Tento poplatek
lze zaplatit hotově na obecním úřadě nebo na č. účtu 107 – 4172460247/0100.

===============================

Konečně prázdniny

Děti se konečně mohou radovat, protože jim
začaly dlouho očekávané prázdniny. Určitě se
vám již pochlubily svými vysvědčeními a nyní už
vyrážíte na výlety, za příbuznými či na dovolené,
abyste je i sebe samotné odměnili. Někdo byl na své vysvědčení pyšný, jiný už méně. Ti méně spokojení
mají příležitost se zamyslet, zda udělali vše, co měli, a jestli by to příští rok nešlo lépe. Všichni školou
povinní bez rozdílu však konec vyučování vítali. Snad jen žáci páté třídy prožívali poslední školní den
trochu rozpačitě. Vždyť byli ve své třídě naposledy, někteří se tak rozešli se svými kamarády, někteří se
znovu setkají po prázdninách v jiné škole, ale všechny do jednoho čeká zcela nový život. Stejně tak čeká
velká změna naše předškoláky – po prázdninách se sejdou ve třídě s lavicemi, uvítá je nová paní učitelka a
hrát si budou už za účelem naučit se číst, psát a počítat.
Každopádně na všechny čekají dva měsíce volna, ve kterém je možnost prožít spoustu dobrodružství,
poznat mnoho nového a užít si každý podle svého gusta. Jen je třeba dělat vše bezpečně a s rozumem,
abychom se po prázdninách sešli všichni zdraví a odpočatí, připraveni k nové práci.
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Skokem jsem se dostala na konec prázdnin a začátek nového školního roku, protože v příštím
školním roce školu čeká významná událost. V září 1897 bylo zahájeno vyučování v nové školní budově
v obci Podbřezí. Určitě bychom chtěli tuto událost připomenout, a proto se obracím na všechny
pamětníky a majitele historických materiálů s prosbou. Pokud máte jakékoliv materiály (písemnosti
nebo fotografie) prosím o jejich zapůjčení k oskenování, popř. prosím o zapůjčení věcí nebo knih,
které se vztahují k vyučování v době na přelomu století. Moc děkuji.
Krásné léto plné pohodových slunečných dní Vám přeje Radomila Zelená

A Rocha a ZŠ
Dne 21.4.2017 k příležitosti Dne Země nezisková
ochranářská organizace A Rocha - Křesťané v ochraně
přírody ve spolupráci se Základní školou v Podbřezí
uskutečnila pro žáky program se zaměřením na
problematiku zbytečných střetů zvířat s lidskou činností a
architekturou. V rámci programu se také žáci dozvěděli,
proč se tolik ptáků zbytečně zraňuje nebo hyne z důvodu
nezabezpečených skel a oken. Důležité informace jsme
mimo jiné čerpali z webových stránek České společnosti
ornitologické - http://zastavky.birdlife.cz/. Zároveň
jsme si ukázali, jak se dá těmto střetům jednoduše a
levně zabránit. Žáci si ze samolepek vystříhali různé
siluety zvířat i rostlin a pak jsme je společně nalepili na
nezabezpečenou telefonní budku v obci Podbřezí, kde byl
již v minulosti zaznamenán zbytečný úhyn ptáků. Jak se
jim to podařilo, můžete vidět na společné fotografii.
Věříme, že jsme vytvořili jednoduché, ale velmi důležité
opatření na ochranu ptáků v zástavbě obce.
Filip Laštovic – A Rocha
Filip Laš tovi
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