ROČNÍK XXIII
ZIMA 2017

obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
konec roku 2017 se neúprosně blíží. Ještě předtím prožijeme nejkrásnější svátky roku, kterými jsou Vánoce. Je to
čas obdarování, lásky, úcty a vzájemného pochopení. To vše je umocněno rozsvíceným vánočním stromečkem, pod
který se na Štědrý večer zvláště upínají rozzářené dětské pohledy. Síla toho večera je tak mocná, že i nepřátelé za I.
světové války si předávali na válečné frontě dárky. Jak se ale dění kolem slavení těchto svátků v lidských dějinách
vyvíjelo, budu se snažit popsat v následujícím textu.
Přirozeným mezníkem počítání času a nejstarším počátkem kalendáře byl zimní slunovrat. Pro náš kalendář po
různých úpravách byl postupně od 17. století stanoven počátek občanského roku 1. leden.
V křesťanské liturgii se však 1. leden jako počátek roku nesvětil. Církevní rok byl členěn podle základních
náboženských svátků, kterými jsou Vánoce, Velikonoce a Svatodušní svátky.
Křesťanský rok začíná adventem, který je první částí a začíná čtyři neděle před svátkem narození Páně – Ježíše
Krista. Hlavním svátkem je od 4. století slaven 25. prosinec. Advent znamená doslova „příchod“ a je dobou očekávání
příchodu Mesiáše na svět.
Přípravná doba na vánoce zahrnuje prvé čtyři neděle církevního roku před Božím hodem vánočním (25. 12.). Je to
doba očekávání, proto střídmost v jídle a pití, intenzivní zbožné rozjímání, zákaz zábav, tance a zpěvu. Přesto se o
Adventu konaly četné lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly.
4. prosinec – svatá Barbora
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6. prosinec – svatý Mikuláš
Legenda praví, že jeden muž se dostal do takových dluhů, že mu nezbývalo než prodat své tři dcery do nevěstince.
Když se o tom dozvěděl Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem tři noci za sebou peníze na splacení dluhů a dokonce dal
tolik, že zbylo i na věno jeho dcerám.
Svátek sv. Mikuláše je od středověku tedy spojován s vírou v bohatství. V české tradici se mikulášská nadílka
odbývala vždy v předvečer světcova svátku. S tímto svátkem se konaly i mikulášské trhy, kde se prodávalo pečivo
z marcipánu, figurky čertů ze sušených švestek.
Na vesnici chodil svatý Mikuláš, anděl a čert. Uložil hospodáři, aby dobře pečoval o děti a učil je bázni Boží. Potom
obdaroval děti sušeným ovocem, cukrovinkami a hospodář dal Mikulášovi do pokladničky peněžní dárek.
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.
Štědrý den byl také 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.
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 – svatý 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 – svatý 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 – 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 a 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.
Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z
prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Nejdříve bychom jej
našli v cechovních a řemeslnických domech. Do soukromých prostor začal pronikat až v polovině 17. století. Německé
prostředí opouští v 19. století. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově, většinou ho přijímají dříve protestanté
než katolíci.
Živě rostoucí stromy jsou zdobeny i v současnosti – za nejvyšší vánoční živý strom je považován několik staletí starý
eukalyptový strom, rostoucí ve Styx Valley v Tasmánii, měřící úctyhodných 84 m. Aktivisté z Japonska, Austrálie a
Kanady se jej snažili zachránit před těžbou dřeva a na nějaký čas se stal jejich domovem, 17. prosince 2003 jej
vánočně ozdobili více než 3000 solárními světly.
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V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku Šilboch. Nový zvyk se však začal prosazovat jen
pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. Zřejmě roku 1860 se na
stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky. Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky
ještě pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová
větev.
Na náměstí ve městech se často umísťují velké vánoční stromy. Poprvé tento Strom republiky byl postaven na
brněnském Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli
v zimě, v roce 1919, v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o vánocích v roce
1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem.
Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích
1999 vatikánské Svatopetrské náměstí.
První vánoční betlém vzniknul v roce 1562 v Alpách a rozšířil se do celé Evropy.
A co nám přinesl rok 2017 na vsi? Všechny spolky velice dobře pracovaly, což bylo znát na četnosti a kvalitě
pořádaných akcí. Udržel se vysoký standard společenských setkání, jako jsou plesy, přednášky, různé výtvarné a
sportovní akce. Mladé páry nezapomněli na své poslání a tak s radostí mohu konstatovat, že 16 narozených dětí je
toho důkazem. Jsem přesvědčen, že i všední vesnická pospolitost se dále rozvíjí a angažovanost některých občanů je
příkladná. Je také dobré, že Základní škola a Montessori mateřská škola plní své poslání a že investice, které se
vkládají do stavebních úprav budovy, jsou účelně vynaložené. I letos se podařilo realizovat další etapu stavebních
úprav. Opravila se také cesta na Škutině, restaurovalo se pilířové sousoší Nejsvětější Trojice a je před dokončením
nový Územní plán Podbřezí. Pokračuje zpracování projektové dokumentace k Územnímu řízení na akci Kanalizace a
ČOV Podbřezí. Je finančně zabezpečena rekonstrukce cyklotrasy Podbřezí – Studánka, která je součástí plánovaného
cykloregionu Vlastimila Moravce. Je projekčně připravována cyklostezka a místo pro přecházení v Podbřezí.
Pracovnice obce a obecního úřadu vzorně plnily své úkoly, předkládaly včas požadované podklady a informace na
projednávání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo se scházelo v pravidelných intervalech a vždy okamžitě řešilo palčivé
problémy. Jen připomínám, že zázraky se v současném politickém a velmi byrokratickém systému nedají uskutečnit.
Je samozřejmé, že zlepšování všeho druhu není nikdy u konce.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, spolkům, podnikatelům, kolektivu základní školy, pracovnicím obecního
úřadu a Zastupitelům Obce Podbřezí za jejich vykonanou práci ve prospěch všech občanů správního území Podbřezí.
Všem pak přeji hezky prožité svátky vánoční, dětem, ale i dospělým bohatou nadílku. V Novém roce pak pevné
zdraví, rodinnou i osobní pohodu. Jak říkal Svatopluk svým synům – držte dohromady a bude se vám i vašim dětem
dařit dobře.
To vše Vám z celého srdce přeje vedení obce v čele se starostou.

Odpadové hospodářství obce Podbřezí v roce 2018
Na pracovní schůzce dne 23. 11. 2017 nás pracovníci společnosti Marius Pedersen informovali o nových
skutečnostech ohledně sběru a skládkování komunálního a tříděného odpadu. V I. pololetí 2018 končí skládka v
Křovicích, bude zde jen překladiště a odpady se budou vozit skládku k Trutnovu nebo do Libchav. Tím samozřejmě
narůstá cena za svoz i skládkování, protože výše uvedené skládky nejsou ve vlastnictví svozové firmy Marius
Pedersen. Další zdražení nastává u svozu plastů, protože Čína odmítá tento odpad a ten se hromadí v Evropě. Ke
zvýšení cen svozu a skládkování komunálního odpadu dochází v první etapě o 9% a úprava cen bude podle svozové
firmy pokračovat i ve II. pololetí 2018 o dalších 9 %. Obec zabezpečuje pro občany 2 x do roka sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů. V roce 2017 jsme zahájili sběr a odvoz biologických odpadů rostlinného původu, které
také něco stojí. Z výše uvedených důvodů Zastupitelstvo Obce Podbřezí na své schůzi dne 19. 12. 2017 odsouhlasilo
navýšení plateb za sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu na území Obce Podbřezí. Ceny jsou
uvedeny v části schůze ZO.
Zdůrazňuji, že kontejner pro komunální odpad o obsahu 1 100 l, který je umístěn u obecního úřadu, je výhradně
určen pro ty občany, jejichž nemovitosti jsou mimo svozovou trasu. Čísla popisná budou specifikována. Jinak je
povinností majitelů zabezpečit u svých nemovitostí popelnice o obsahu 110 nebo 120 l. Pokud si obstaráte popelnici i
obsahu 240 l, počítejte s tím, že musíte vylepovat 2 samolepky na jeden vývoz.
Závěrem chci poděkovat všem občanům, kteří vzorně třídí komunální odpad. Je to trošku práce, ale vše je k
prospěchu vás občanů a je to také vizitka obce. Těm, kteří ještě nepochopili tuto nutnost, sděluji, že prostor u
kontejnerů je monitorován kamerou s nočním viděním po celých 24 hod. a se záznamem po dobu 40 dní. Dále máme
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také přehled o zakoupených samolepkách. Věřím, že se stav zlepší a že nebudeme muset použít nápravné prostředky
s finančním postihem. V současné době jsou náklady Obce Podbřezí na odpadové hospodářství ve výši 263 000,- Kč a
výnosy 237 000,- Kč.

Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
schůze ze dne 26. 10. 2017
ZO schvaluje
 zpracování projektové dokumentace dle předloženého projekčního návrhu na akci: „Stavební úpravy
sportoviště v Podbřezí“
 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 12. 2015, který bude uzavřen mezi Obcí Podbřezí a projektovým
ateliérem Regio Hradec Králové na zpracování návrhu ÚP Podbřezí pro 2. veřejné projednání tohoto
dokumentu za finanční částku ve výši 30 734,- včetně DPH
 nabídku č. 1 Ing. Filip Eichler, Nové Město nad Metují, jako nejvhodnější nabídku na zpracování
dokumentace na projekt/akci: „Oprava MK v obci Podbřezí“ s konečnou cenou včetně DPH ve výši 30 000,Kč
 nabídku č. 3 INS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier, Petr Šulc, Náchod, jako nejvhodnější nabídku na
zpracování dokumentace na projekt/akci: „Úpravy sportoviště v Podbřezí“ s konečnou cenou včetně DPH ve
výši 43 560,- Kč
 dar SDH Podbřezí ve výši 10 000,- Kč na aktivity, které realizovali během roku
 přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 17RRD05-0003 na projekt „Cyklostezka a místo
pro přecházení Podbřezí. Dotace je poskytnuta ve výši 239 000,Kč. Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 11.
2019. Předpokládané celkové náklady uvedené v žádosti o dotaci
činí 312 225,- Kč
 přijetí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
17RRD05-0002 na projekt „Rekonstrukce cyklotrasy Podbřezí Studánka“. Dotace je poskytnuta ve výši 2 848 000,- Kč. Doba
realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2019.
Předpokládané celkové náklady uvedené v žádosti o dotaci činí 3 711 472,- Kč
 podání žádostí o dotace na následující investiční akce:
 11. etapa stavebních úprav MŠ a ZŠ – Podbřezí
 obnova aleje ke Studánce
 oprava MK v obci Podbřezí
 oprava a odbahnění rybníka na pozemku parc. č. 39 k.ú. Podbřezí
 úpravy sportoviště v Podbřezí
 restaurování sochy Panny Marie v Podbřezí
 přístřešek u ZŠ

schůze ze dne

30. 11. 2017

ZO schvaluje
 nabídku uchazeče č. 2 STRABAG a.s., Hradec Králové, který nabídl nejnižší konečnou cenu včetně DPH ve výši
1 702 049,- Kč na dílo: „Oprava MK v obci Podbřezí“ včetně Smlouvy o dílo
 nabídku uchazeče č. 1 Atelier Zídka, architektonická kancelář s r.o., Hradec Králové, který nabídl nejnižší
konečnou cenu včetně DPH ve výši 360 580,- Kč na dílo: „Stavební úpravy č.p. 11 ve Lhotě Netřebě“
 podání žádosti o dotaci na akci: „Oprava MK v obci Podbřezí“ na MMR Praha v programu 117D815 – Podpora
obnovy a rozvoje venkova. Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací. Celkové uznatelné
náklady činí 1 702 049,- Kč. Dotace je požadována ve výši 850 000,- Kč, což je 49,93 % celkových uznatelných
nákladů. Náklady obce jsou spočítány na částku ve výši 852 049,- Kč
 podání žádosti o dotaci na akci: „Oprava MK v obci Podbřezí“ na Krajský úřad Královéhradeckého kraje
v Programu ob novy venkova, č. 18POVU1, účel 2, komplexní úprava místních komunikací. Celkové uznatelné
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náklady činí 1 702 049,- Kč. Dotace je požadována ve výši 850 000,- Kč, což je 49,93 % celkových uznatelných
nákladů. Náklady obce jsou spočítány na částku ve výši 852 049,- Kč
 podání žádosti na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha o dotaci na akci: „Stavební úpravy č.p.
3 v Podbřezí – 11. etapa“ z programu 133 310. Předpokládané náklady 10 048 909,- Kč. Požadovanou dotaci
ve výši 85 % celkových nákladů, tj. 7 789 363,- Kč. Zafinancování podílu ve výši 15 % z celkových nákladů
akce, tj. 1 374 595,- Kč
 podání Žádosti o realizaci plánu společných zařízení - KoPÚ Lhota u Dobrušky na Státní pozemkový úřad,
Rychnov nad Kněžnou, o realizaci následujících opatření k zpřístupnění pozemků
 polní cesty VPC 16 s asfaltobetonovým povrchem z důvodu potřeby vysoké únosnosti komunikace – slouží i pro
odvoz dřeva z lesa; cesta se nachází na parcele KN č. 3428
 polní cesty DPC 22 zpevněné travnaté na parcele KN č. 3437
 polní cesty VPC 11 – od silnice III/32117 k domu čp. 94 rekonstrukce s povrchem z penetračního makadamu, od
domu čp. 94 k napojení na cestu DPC 22 postačí s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva nebo zpevněná
travnatá, cesta se nachází na parcele KN č. 3448.
 následující dokumenty vyplývající z jednání mezi Obcí Podbřezí, zastoupenou starostou obce Antonínem
Novotný a Komerční Bankou a.s. Rychnov nad Kněžnou, zastoupenou Petrou Synkovou, její bankovní
poradkyní:
 žádost o předčasné splacení úvěru a to částkou ve výši 1 444 889,08 Kč (z toho Obec Podbřezí částku ve výši
967 770,08 Kč a BD Podbřezí 21 částku ve výši 477 119,- Kč)
 dodatek ke smlouvě o úvěru, splátky skončí dnem 31. 8. 2023 a budou činit 39 155,- Kč včetně úroků měsíčně,
fixační období je pětileté a výše úroků se nemění, tj. zůstává na 2,47 %
 dodatek č. 5 ke Smlouvě o vymezení právních vztahů a vzájemné součinnosti mezi Obcí Podbřezí a
Bytovým družstvem Podbřezí 21 o platebních podmínkách splácení úvěru
 finanční částku do výše 30 000,- Kč na provedení keramické dlažby v lokále hostince Skalka, práce provede
Petr Andrš, Podbřezí za cenu do 30 000,- Kč, realizace – leden 2018
 příspěvek Obce Podbřezí na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce 2018 ve výši 500 000,Kč, nevyčerpanou část příspěvku je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele do 31. 3. 2019

ZO bere na vědomí
 sdělení nájemce a provozovatele vodovodu v Podbřezí AQUA Servis a.s. Rychnov nad Kněžnou, že cena
vodného pro rok 2018 zůstává nezměněna, tj. ve výši 40,60 Kč/m3

schůze ze dne 19. 12. 2017
ZO schvaluje
 schodkový rozpočet Obce Podbřezí na rok 2018 s celkovými příjmy ve výši 8 103 971,00 Kč, s celkovými
výdaji ve výši 8 516 467,00 Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 412 496,00 Kč
 střednědobý výhled Obce Podbřezí na rok 2019 s celkovými příjmy 7 860 000,- Kč, s celkovými výdaji 5 500
000,- Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 423 000,- Kč. V roce 2020 s celkovými příjmy – 7
960 000,- Kč, s celkovými výdaji 5 500 000,- Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 434 000,-Kč
 vyrovnaný rozpočet Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2018 s celkovými příjmy ve
výši 4 829 135,68 Kč a celkovými výdaji ve výši 4 829 135,68 Kč
 střednědobý výhled Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2019 s celkovými příjmy
4 672 166,88 Kč, s celkovými výdaji 4 672 166,88 Kč. V roce 2020 s celkovými příjmy – 4 717 655,61 Kč,
s celkovými výdaji 4 717655,61 Kč
 navýšení služeb za odpady:
 cenu za vývoz popelnice o obsahu 110 l nebo 120 l ve výši 70,- Kč
 fyzické osoby, které jsou uvedeny jako produkující osoby komunálního odpadu, uhradí za shromažďování, sběr,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně tříděného odpadu níže uvedené roční
částky:
a) starobní důchodce
260,- Kč
b) studující dítě do 26 let - max. 2 děti v rodině
260,- Kč
c) studující dítě do 26 let - na internátu či koleji
130,- Kč
d) 3. a další dítě ve společné domácnosti
0,- Kč
e) všechny fyzické osoby, které nejsou uvedeny v bodě a) – d)
350,- Kč
f) majitel rekreační nemovitosti
350,- Kč
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povinnost majitele nebo uživatele nemovitosti, která je na svozové trase, zabezpečit si a užívat popelnici i
obsahu 110 l nebo 120 l a to bezpodmínečně počínaje dnem 1. 1. 2018
 restaurování sochy Panny Marie u vstupu do obce za cenu 175 950,- Kč včetně zhotovení tří andílků v roce
2018, podání žádosti o dotaci z programu obnovy památek z Ministerstva zemědělství pokud bude vypsán
dotační titul, případně podání žádosti na Ministerstvo kultury přes Město Dobruška jako naší trojkové obce
 individuální dotaci Farní charitě Dobruška, ve výši 5 000,- Kč
 individuální dotaci Domácímu hospici Setkání, o.p.s., Rychnov nad Kněžnou, ve výši 10 000,- Kč
 individuální dotaci A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s., Dobré ve výši 20 000,- Kč
 delegaci starosty obce Antonína Novotného na valnou hromadu akcionářů společnosti AQUA Servis, a.s.,
Rychnov nad Kněžnou
 dar spolkům na činnost v roce 2018 ve výši 10 000,- Kč, které se zasloužily v roce 2017 o bohatý kulturní,
společenský a sportovní život v Obci Podbřezí, jedná se o následující spolky: SDH Podbřezí, SDH Lhota
Netřeba, SK Skalka, Myslivecké sdružení Podbřezí a Sdružení žen Podbřezí

ZO ruší
 v plném rozsahu USNESENÍ ZO/7/14/2014, ve kterém byly schváleny finanční odměny pracovníkům obce,
jedná se o pracovníky na dohodu o provedení práce
ZO bere na vědomí
 dopis od České pošty o jednání zřízení v obci Podbřezí Poštu Partner

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
Leden
Novotný Josef
Votroubek Vladislav
Cvejnová Hana
Únor
Nováková Anežka
Kavka Josef
Ryšavý Václav
Nesvačil Mojmír
Ehlová Miroslava
Březen
Křelinová Jaroslava
Dudychová Blanka
Škoda Vladimír

Narodili se
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

81 let
65 let
60 let

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba

95 let
88 let
84 let
84 let
70 let

Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba

82 let
65 let
60 let

Slovák Matyáš
Podbřezí
23.10.2017
Preclíková Sofie
Podbřezí
31.10.2017
Volhejn Lukáš
Podbřezí
18.11.2017
Rodičům gratulujeme!

Úmrtí
Bartošová Květoslava Lhota Netřeba
Doležal Václav
Lhota Netřeba
Čest jejich památce!

9.11.2017
9.11.2017

Zlatá svatba
Dagmar a Zdeněk Umlaufovi Podbřezí

16.9.2017

Věra a Josef Stodůlkovi

30.9.2017
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Setkání seniorů
V sobotu 9. prosince se uskutečnilo setkání seniorů v místním
hostinci Skalka. Skoro plný sál si vyslechl shrnutí uplynulého roku
od pana starosty. Každý také dostal malý dáreček s přáním do
nového roku. Od tří hodin jsme si potom vyslechli zajímavé
povídání pana Ladislava Mičeka o tom „Jak se píšou knihy“ a co
vše musíte umět a mít, aby kniha spatřila světlo světa. Pan Miček
je spisovatel, který píše detektivní knihy z období Třicetileté
války. Zájemci si mohli knihy zakoupit a nechat si je podepsat.

Vánoce na návsi
Hned následující neděli 10.12. jsme se sešli na návsi,
abychom rozsvítili náš vánoční stromek, naši borovičku.
Každým rokem je vyšší a vyšší a proto se obec rozhodla
vyměnit svícení a celkově jí jinak ozdobit. Díky
finančnímu přispění firmy Škoda auto jsme zakoupili
svícení, hvězdu a nové koule. Nedělní podvečer nám u
stromečku zpříjemnila dechová hudba Valanka, která nás
provázela hudbou i zpěvem. Pro děti si místní ženy
připravily výrobu hrkaček, kterými potom děti mohly
doprovázek koledy. Všichni byli obdarováni, někdo
malým dárečkem, někdo svařáčkem nebo čajíkem tak, jak
to má o Vánocích být. I přes chladné počasí se nás sešlo
dost a každý se na chvílku mohl potkat se sousedem
nebo přítelem a aspoň na chvilku se zastavit.

Vítání dětí
Letošní rok byl v Podbřezí a ve Lhotě Netřebě
požehnaným. Nevím, jestli je to vodou, jak
někteří říkají, ale narodilo se zde 16 miminek.
Sedm holčiček a devět kluků jako buků. Za obec
Podbřezí chodí miminko přivítat pan starosta se
mnou přímo domů, do rodiny. Je to takový zvyk.
Pan starosta přitom „vyzpovídá“ rodiče, jak se
jim tady bydlí a zda nepotřebují nějakou pomoc
od obce. Letos tomu bylo ale jinak. Do půlky
roku jsme navštívili pět miminek a potom se
nám z různých, nejen pracovních důvodů,
návštěvy nedařily. Proto nastala středa 13.
prosince a my jsme měli tu čest uvítat společně
mezi občany Obce Podbřezí osm dětí. Krátký
program, s kterým nám přišly vypomoct děti ze
základní školy, malé občerstvení, dáreček a
příjemné posezení. Tak takové bylo vítání dětí v Podbřezí. A jaké jména budete slýchat po vesnici? Dora, 2x Lukáš,
Eliška, František, Matěj, Maxim, 2x Matyáš, Lada, Anna, Victoria, Tereza, Sebastián, Štěpán a Sofie.
Ještě jednou chci všem rodičům nejen za sebe ale i za Vás popřát, hlavně moudrost k výchově, protože z vlastní
zkušenosti vím, že to není vždy lehké.
Za obecní úřad Ester Horáková
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Stezka odvahy
Jednoho říjnového podvečera seděl na konci Haďáku smutný myslivec.
Hledal pomocníky, kteří by donesli vzkaz jeho milé Helence Mladotové na
zámek. Měl štěstí, protože na Skalce je malých pomocníků víc než dost. Tak
tedy každá holčička či kluk vyrazili na stezku odvahy po louce směrem
k bytovkám. Odvaha a statečnost byla opravdu třeba, protože cestou plnili
úkol od ošklivých čarodějnic, u Doubravských je vystrašil hejkal, v zahradě u
Volfových bloudila bílá paní a chtěla je svést z cesty. Naštěstí opodál tančily
v březovém hájku krásné víly, které poradily, kudy dál. U potoka pak každý
prolezl pavoučí sítí, pod mostem pomohl vodníkovi sbírat kamínky a nechal se
převést přes silnici od němého ducha. Na každé zastávce při své cestě si děti
mohly přečíst část smutné historie o myslivci a jeho milé Helence, takže když
vystoupaly po zámeckých schodech až pod zazděné okno s obrazem Helenky
Mladotové, znaly už celý příběh. Ten náš příběh měl však šťastný konec, a tak
se děti v závěru stezky setkaly s krásnou Helenkou, která jim poděkovala za
doručení dopisu a dala jim na památku svůj portrét a sladkou odměnu.

Kavárnička v knihovně
V třetím adventním týdnu se zdejší ženy sešly ke krátkému setkání nad kávičkou a
vánočním popovídáním v knihovně. Krátce jsme zavzpomínaly na to, co dělaly naše
maminky na štědrý den a co jsme dělaly jako malé my. V milé atmosféře čas rychle utíkal a
než jsme se nadály, byl konec. Chtěla bych poděkovat každému, kdo kdy do naší
kavárničky zašel a podělil se o své zkušenosti i dobroty.
Za organizátorky Ester Horáková a Veronika Votroubková

Zveme Vás všechny na Babský bál, který se bude konat v sobotu 3.2.2018.
Spoluobčané, sousedé, kamarádi!
Ráda bych Vás, jménem hudební skupiny ÚKAZ, pozvala na půlnoční mši do kostela Proměnění Páně v Bílém
Újezdě ve 22:00 hod. Přijďte a společně s ostatními zakončete Štědrý den ve slavnostní atmosféře, během které
máme všichni možnost, uvědomit si podstatu vánočních svátků – narození Ježíše Krista.
Marcela Volfová

Římskokatolická farnost Dobruška srdečně zve na pásmo mluveného slova, zpěvu
a divadla vytvořené dětmi z Dobrušky, Přepych a Bílého Újezdu.

VÁNOČNÍ HOSPODA

aneb
Když veškeren svět byl popsán, na svět přišel náš milý Pán.

Adam Michna z Otradovic

KDY: úterý 2.1.2018 v 16 hod.
KDE: Kostel sv. Václava v Dobrušce
Těšíme se na Vás!
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SDH Lhota Netřeba
Z činnosti SDH
Rok se s rokem sešel a opět je před námi to krásné období vánoční. Ale co se vlastně dělo v posledním čtvrtletí
roku 2017?

Na podzim byla spousta krásných dní, ale když se konal náš IV. Lhotecký vejšlap, bylo tak šeredně, že by psa
nevyhnal… Častý déšť, zima a dost silný vítr přesto pár skalních neodradil. Škoda, že na společném fotu pod
cháborským mostem již někteří chybí. Dlouho jsme přemýšleli, proč heslo „Není špatné počasí, je jen špatně
oblečený turista“ nám nijak v hustém dešti cestou do Podchlumí nepomáhalo. No ano - proto, že nejsme spolek
turistů, ale hasičů. Přesto jsme v docela dobré náladě dorazili do cíle asi devíti kilometrového vejšlapu, kterým byl
tentokrát Motel Skalka. Tam jsme se v pohodě vešli k jednomu stolu a dali si chutné občerstvení.
V pátek 3. listopadu jsme se sešli v hojném počtu
v budově bývalého obecního úřadu ve Lhotě Netřebě.
Potěšila nás nová výmalba a skoro nové stoly, které jsme
hned prakticky využili. Bylo opravdu veselo.
Další setkání Spolku dobrovolných hasičů ve Lhotě
Netřebě se konalo první pátek v prosinci. Během živého
povídání došlo i na téma přestavby obecního domu ve
Lhotě Netřebě. I proto, že teď v období chladných měsíců
je to naše jediné útočiště, okamžitě se rozhořela diskuze
o využívání případného budoucího multifunkčního
střediska uprostřed obce, jak jsme si to před dvěma lety
namysleli. Už jsme si skoro rozdělovali funkce a služby
při provozu nové společenské místnosti, abychom zase
rychle vychladli při pomyšlení, že se zatím připravuje
projekt, který je určený do šuplíku, kde bude třeba rok,
pět nebo i deset let čekat na finanční podporu z nějakých
napasovatelných dotací. Ale to už zase může být
všechno jinak. Jsme však optimisté a věříme, že se
nějakého kulturního stánku ve Lhotě Netřebě brzo
dočkáme, na což jsme si připili lahvovou plzní, abychom
nemuseli pak umývat sklenice v malinkém umyvadle na WC.
A co nás čeká? Teď především krásné svátky - Vánoce. Pokud naleznete pod stromečkem nějaký úžasný „ elektro“
dárek, nezapomeňte, že starý spotřebič můžete zanechat před vraty hasičské zbrojnice. Poslední pátek v roce 2017
pořádáme posezení na rozloučenou se starým rokem. Pivo bude zajištěno a malé občerstvení si může přinést každý
z povánočních zásob. Sejdeme se tedy 29. 12. 2017 v 18.00 hodin v budově bývalého OU.
Výroční valnou hromadu spolku budeme mít v sobotu 27. ledna 2018 v Motelu Skalka od 19.00 hodin.
I nadále budou setkávací první pátky v měsíci. V březnu bychom rádi upořádali výlet do Prahy na Letiště Václava
Havla a v dubnu se již těšíme na tradiční Slet čarodějnic.
Přeji Vám krásné a poklidné vánoční svátky, veselé ukončení roku 2017 a optimistické vykročení do roku
nového, roku 2018.
Za SDH Lhota Netřeba Petra Petříková
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SDH Podbřezí
Z činnosti SDH:
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči.
Nastává čas vánočních svátků. Chtěl bych Vám i Vašim rodinám popřát především hodně zdraví, spokojenosti,
pohodu a šťastný vstup do nového roku 2018. Poděkování za práci v letošním roce 2017 patří výboru sboru, jejich
rodinným příslušníkům za toleranci a všem činným členům sboru za odvedenou práci. Sbor svoji bohatou činnost za
uplynulý rok bude hodnotit na výroční valné hromadě konané 6.1.2018 v místním hostinci.
A teď již k samotné činnosti za poslední období. V měsíci
listopadu jsme byli spolupořadateli tradičního Kateřinského
posvícení. Po tři dny bylo o zábavu postaráno. Děkujeme
Obecnímu úřadu v Podbřezí za podporu a zametení obce, čímž
nám usnadnil sobotní brigádu. Uznání si zaslouží i nájemce
hostince Skalka a všichni pořadatelé a členové, kteří zhotovili
věnec. Nesmíme zapomenout ani na hudby, které nám hrály ať
už do pochodu v průvodu a nebo k tanci. V měsíci listopadu se
konalo setkání starostů okresu Rychnov n. Kněžnou v Opočně a
schůze okrsku č.2 Dobruška. Obou akcí jsem se osobně účastnil.
Poznatky z těchto schůzí uslyšíte na výroční valné hromadě
sboru. Dále úspěšně recyklujeme s hasiči. Zorganizovali jsme již
13 svozů nepotřebných elektrospotřebičů. Děkujeme všem za to,
že vozíte elektrospotřebiče ke staré hasičské zbrojnici. Co se týká
odborné přípravy pro členy zásahové jednotky obce, byl našim velitelem zorganizován velitelský den. Za finanční
podpory OÚ byla a ještě bude jednotka dovybavena zásahovými přilbami, vázacím lanem s opaskem a svítilnou.
Technika byla na podzim prohlédnuta a převedena na zimní provoz. Poděkovat se patří Vráťovi Cvejnovi za opravu
startování našeho vozidla Magirus. Další poděkování patří všem, co se starají a pracují s našimi nejmladšími hasiči.

A co připravujeme?
6. 1. 2018 od 18:00 – Výroční valná hromada v Hostinci Skalka
10. 2. 2018 - Okrsková výroční valná hromada v Křovicích
17. 2. 2018 od 20:00 – Tradiční hasičský ples
Krásné Vánoce přeje všem Pavel Mervart – starosta SDH
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SK Skalka
Skalecký duatlon 2017 (9. ročník)
Za příjemného podzimního počasí se v neděli 1.
října 2017 uskutečnil devátý
ročník skaleckého duatlonu. Tento termín byl až
třetí v pořadí, ale vyplatilo se na
něj počkat. Předchozí dva totiž propršely a
v takovém marastu by nemělo
smysl se trápit. Porovnat své síly dorazilo celkem
23 závodníků - 7 mužů, 5 žen, 5
starších dětí a 6 mladších dětí.
Mladší i starší děti se opět vydaly na trasu
kolem místního kravína, kterou
absolvovaly 2x na kole a 1x pěšky, resp. 3x na kole a 1x pěšky. Mezi mladšími došlo k mnoha zvratům a téměř nikdo
si neudržel svoji pozici získanou na kole. Nejvyrovnanější výkon předvedl Jakub Stodůlka, kterému se dařilo na kole i
v běhu a umístil se na první příčce. Druhé místo po neuvěřitelně rychlém běhu získal Jiří Křepela. Ten se z posledního
místa po cyklistické části prodral dopředu a nechybělo moc k tomu, aby vyhrál. Na stupních vítězů kluky doplnila
Tereza Hofmanová. Na dalších pozicích postupně doběhli František Stodůlka, Filip Cvejn a Kamila Toucová. Závod
starších dětí byl o poznání klidnější, a to ve smyslu rozestupů mezi jednotlivými účastníky. K nepatrným změnám na
závodnické listině došlo ve třetím cyklistickém okruhu, poté si už každý svou pozici pevně držel. Do cíle postupně
doběhli Jan Křepela, Petr Němeček ml., Jakub Touc, Lucie Hofmanová a Vojtěch Stodůlka.
Ženy a muži odstartovali svůj závod společně po vyhlášení dětských kategorií a vydali se na dvoukolovou
cyklistickou trať dlouhou necelých 19km. Mezi ženami bojovaly o prvenství Šárka Fialová s Jana Marešová. Janě se
podařilo Šárku ve druhém kole předjet a v běhu si svou první příčku již udržela. Za nejrychlejší dvojicí dorazila téměř
se shodným časem zbylá trojice žen, kterou čekal ještě 1km dlouhý běh k lávce. Marie Hofmanová se vědomě
rozhodla, že poběží mužskou trasu, takže souboj o bronzové místo mezi sebou svedly Jana Křepelová s Evou
Stodůlkovou. V tomto pořadí nakonec s minimálním rozestupem doběhly i do cíle. V mužské kategorii byl velmi
očekáván duel mezi Tomášem Kasperem a Petrem Němečkem, kteří se společně s Jiřím Hovorkou vloni umístili na
stupních vítězů. Přes veškerou snahu všech zúčastněných k žádnému překvapení ale nedošlo. Medailové příčky měly
stejné obsazení jako při 8. ročníku. Tomáš Kasper si stylem start-cíl připsal své druhé prvenství v řadě, Petr Němeček
potvrdil svou výbornou výkonnost dalším z řady umístění na stupních vítězů a Jiří Hovorka si zopakoval pocit ze zisku
bronzové medaile. Běžecká trať dlouhá 2,5km tentokrát k žádným změnám nepřispěla, jelikož všichni zúčastnění
doběhli na stejné příčce, na které dokončili druhý okruh cyklistické trasy. Další pořadí tedy bylo následující: Lukáš Ehl,
Matěj Stodůlka, Petr Touc a Josef Cvejn.
Novinka v podobě rozdělení trasy do dvou okruhů se setkala s kladnými ohlasy a stejně tak si závodníci
pochvalovali i asfaltové či jinak zpevněné cesty, které nahradily loňské stezky po loukách a lesích. Na pěkné počasí
jsme si letos museli doslova počkat, ale výsledek se dostavil. Následné posezení na hřišti do večerních hodin bylo
menší třešničkou na dortu. Děkujeme všem pomocníkům, organizátorům a divákům, že přispěli k dobré atmosféře
nedělního odpoledne a blahopřejeme všem zúčastněným k jejich výkonům a medailistům k jejich úspěchům. Na
dalších akcích na viděnou…

Turnaj v nohejbalu
Dne 7.10.2017 se konal 4. ročník
v nohejbale.
Zúčastnilo
se
šest
tříčlenných družstev. V základní skupině
se potkalo každé družstvo s každým.
Týmy na 1. – 4. místě bojovaly o
medaile, ostatní už jen o konečné
umístění. Nakonec do finále postoupili
Haďáci ve složení otec a syn Pavlové
Hanušové a Míra Jarkovský a tým
Intovoni ve složení Miloš Novotný, Josef
Novotný a Jaroslav Novotný. Vítězi se
stal tým Haďáci.
Celý turnaj proběhl v pořádku a i
počasí přálo. Za rok na viděnou.
Za organizátory Zdeněk Kaplan
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Hokej
HOKEJOVÁ SEZONA 2017-18
22.10.
28.10.
11.11.
25.11.
03.12.
09.12.
16.12.

SK SKALKA – MAX HOKEJ
SK SKALKA – HC ROKYTNO
SK SKALKA – HC LÍPA
SK SKALKA – HC ROKYTNO
SK SKALKA – HC LÍPA
SK SKALKA – MAX HOKEJ
SK SKALKA – HC ROKYTNO

1:3
7:6
1:2
2:4
3:2
7:3
6:0

I letos jsme začali hrát hokejovou ligu plni síly. Jak se nám daří, vidíte na výsledcích. Budeme se snažit, aby naše
výsledky byly tak výborné jako v sezoně 2016-2017, kdy jsme se stali mistry ligy (viz fotografie).

Naše hřiště za základní školou je již také přichystané na zimní sezonu, teď je jen na paní zimě, aby nám ochladila a
dal se připravit led.
Připravujeme:
30. prosince 2017 od 12:30 - Turnaj v ping pongu (21. ročník)
leden nebo únor 2017 - Biatlon (doufáme, že 2. ročník)

Magické kouzlo Vánoc
Kouzelné období vánočních svátků je za dveřmi. Řadu rodin zachvátil stres z příprav na
Štědrý večer. Lidé často podléhají přesvědčení, že Vánoce jsou obdobím, kdy musí být
všechno perfektně uklizené, provoněné, nazdobené a blízcí musejí pod stromečkem najít
spoustu dárků. Pojďme se v čase adventu na chvíli zastavit, zapomeňme na komerci, která
dnešní Vánoce bezezbytku doprovází, a soustřeďme se na skutečné vánoční kouzlo −
rodinnou pospolitost, vzpomínky na ty, kteří tu již s námi nejsou, a rozjímejme.
Oslava Vánoc byla původně spojena s oslavou slunovratu. Lidé slavili od 21. prosince až do Nového roku, tedy
dvanáct nocí. Odtud je také odvozen název vánočních svátků. Z dřívějšího „dvánnoce“ postupně vznikly dnešní
Vánoce.
Nevratnou proměnou prošel také štědrovečerní stůl a skladba večeře. K té se usedalo až poté, co ponocný
zatroubil na svůj pastýřský roh vánoční koledu. Dnešnímu kaprovi, bramborovému salátu, řízkům a rybí polévce
předcházely houby, jáhly, zelí na ochranu před zimnicí, knedlík pro sytost rodiny nebo například i hrách. Naši
předkové věřili v sílu kouzelného čísla devět, a proto připravovali na Štědrý večer devět chodů. Chystal se jeden talíř
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navíc, pro náhodného hosta. Pod talíř se dával zlatý penízek nebo šupinky z kapra pro štěstí a peníze. Od
štědrovečerní večeře se nevstávalo. Vrcholem Štědrého večera byla půlnoční mše v kostele, kde se zpívaly koledy.
Nezapomínalo se ani na domácí zvířata a dobytek. Hospodyně odebrala vždy po lžíci pro každé z jejich domácích
zvířat. Tradovalo se, že na Štědrý den rozumí zvířata lidské řeči a stěžují si na špatné zacházení. Proto si je lidé o
Štědrém večeru předcházeli. Ryba pro štěstí se vměstnala na štědrovečerní menu až v 19. století. Do té doby byla
považována za posvátné jídlo. Jako sladkou tečku nakonec připravila hospodyně domácí vánočku, která si své místo
na štědrovečerním stole uchovala dodnes. Její tvar symbolizuje dítě v zavinovačce.
Po štědrovečerní hostině přicházela na řadu celá škála štědrovečerních zvyků, které předpovídaly budoucnost.
Toto „magické čarovaní“ mělo například zajistit v dalším roce bohatou úrodu, ukázat jestli bude v rodině všem sloužit
zdraví či jejich syn nebo dcera půjdou z domu. Mezi nejznámější patřilo lití olova, kdy se nad plamenem na kovové
lopatce rozžhavil kousek olova, a to se pak vlilo do lavoru se studenou vodou. Podle tvarů, které vytvořilo, se
odhadovala podoba či povolání ženicha. Dalším oblíbeným zvykem bylo házení střevíce přes rameno ke dveřím.
Podle toho, kam směřovala jeho špička, se určovalo, zda se dívka příští rok vdá. Pokud špička směřovala ven,
oznamovala vdavky. Děvčata na venkově také na Štědrý den třásla bezem a vdala se tam, odkud se ozval psí štěkot.
V lavoru s vodou se pouštěly lodičky vyrobené z poloviny skořápek vlašských ořechů, do nichž se pomocí nakapaného
vosku připevnily zbytky vánočních svíček. Podle toho, jak daleko lodičky se zapálenou svíčkou dopluly, se usuzovalo,
kdo se bude držet doma a kdo se vydá do světa. Pouštění lodiček mělo ale i jiný výklad: šťastný a dlouhý život čekal
toho, jehož svíčka vydržela svítit nejdéle a jehož skořápka se nepotopila.
Do dnešních dnů se zachovala tradice půlení jablek. Podle tvaru jádřince se usuzuje, zda budou všichni zdraví či
někdo onemocní nebo zemře. Pokud jádřinec tvoří pěticípou hvězdu, sejdeme se všichni za rok ve zdraví.
Od 16 století se objevují zmínky o stavění Betlému. Betlém si lidé stavěli především doma a od roku 1562 i v
kostelech. Tehdy Jezuité postavili poprvé Betlém v pražském kostele a to v životní velikosti. V hebrejštině slovo bét
lechem znamená dům chleba, ale také dům (boha) Lachama. Od nepaměti se tak jmenovala malá judská vesnice
ležící necelých 12 km od města Jeruzaléma. Narodil se v ní podle pověsti starozákonní král David a Ježíš Kristus.

Stromeček je nazdobený, dárky zabalené, štědrovečerní stůl prostřený. Nejkrásnější chvíle v roce ať jsou i pro vás
Vánoce.
Radomila Zelená, ředitelka ZŠ a MMŠ Podbřezí
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Skaláci
S blížícím se časem vánočním a koncem roku 2017 bych rád zhodnotil činnost našeho oddílu
Skaláci. Dovolte mi, abych se pokusil ve zkratce popsat naše celoroční aktivity.
Tento rok byl opravdu náročný. Hráli jsme celoroční hru, ve které jsme byli součástí
jednotek SOS (Stráž obrany státu). Naším úkolem bylo chránit hranice Českého státu před
protivníkem. V rámci přípravy naší jednotky jsme absolvovali bojové hry se zaměřením na
pohyb v terénu, maskování, poskytnutí první pomoci a základy rozdělání ohně v přírodě
s pomocí i bez pomoci sirek nebo zapalovače. Děti se seznámily s různými druhy opevnění
v našem pohraničí. První velkou zkouškou byl zimní boj o hraniční pevnost Řopík, který se
nachází pod vrcholem Velké Deštné. Následně jsme měli celodenní výlet po opevněních
Náchodska. Zde jsme během průzkumné cesty navštívili pěchotní sruby Březinka a Lom a pevnost Dobrošov. Při
výletech a hrách děti zkoušely rozdělávat oheň a vařit. K dispozici měly i vojenské potravinové dávky. Velmi
oblíbenou stravou se staly mexické nebo kovbojské fazole. Opět jsme podnikli vodní výpravy na řeky Orlice a Úpa.
V Babiččině údolí u splavu Viktorky si děti zkoušely přejezdy přes řeku a nájezdy a výjezdy z proudu. Musím říct, že i
ty menší děti spolu s větším zadákem byly schopny tuto činnost zvládnout. Děti během jednodenních, vícedenních
akcí nebo pravidelných schůzek získaly hodnostní odznaky. Při splnění náročných aktivit dokonce některé obdržely
medaile. S nástupem letních prázdnin jsme vyjeli na výpravu do Rakouských alp, konkrétně do oblasti Dachstein.
Výpravu jsme začali výletem do Bechyně, kde jsme přelezli místní ferratu, která nás měla připravit na rakouské cesty.
Po návštěvě zoo v Hluboké nad Vltavou jsme zamířili do Rakouska. Ubytování jsme byli v nádherné přírodě uprostřed
horských luk ve velmi stylové rakouské chalupě. Během celého pobytu jsme přelezli spoustu ferratových cest. Své
první ferratové zkušenosti zde získal i Kristián Kulich. Díky Pavlu FELCMANOVI, jsme měli super ubytování na
nádherném místě, ale získali jsme i spoustu výhod, které nám nejen zlevnili pobyt, ale umožnili nám využívat spoustu
atrakcí zdarma. Pavel byl také jediným superlezcem  našeho výletu, který přelezl celou tzv. Super ferratu.
Ke konci prázdnin jsme se začali těšit na tábor, který je každoročně vyvrcholením celoroční činnosti. Na táboře
nás navštívili vojáci AČR se svou technikou a výzbrojí, kterou si děti mohly nejen prohlédnout, ale doslova i osahat.
Jednoznačně největší atrakcí byl pochod na letiště, kde měly jednotlivé roty nastoupit do letadla a absolvovat let.
Kromě dvou výjimek let absolvovaly
všechny děti a myslím, že to byl pro
každého velmi silný zážitek.
Se zahájením nového školního
roku začala i nám nová celoroční
hra. V tomto školním roce jsme se
stali detektivy a založili detektivní
kanceláře,
které
pátrají
po
ukradeném receptu Jahodového
tolstolobiku
známého
cukráře
Sacharina. Prozatím jsme na
začátku, ale již nyní máme za sebou
zkušenosti s odhalováním totožnosti
zločineckých band, které jsme se
naučili na naší poslední víkendové
akci v listopadu.
S novým školním rokem jsme dostali nabídku Gymnázia Dobruška, které nám poskytlo prostory pro naše
pravidelné schůzky v zimních měsících. Tělocvična je perfektně vybavena nejen tělovýchovným nářadím a náčiním,
ale i zbrusu novou lezeckou stěnou. Za tuto možnost bychom chtěli poděkovat panu učiteli Mgr. Janu DYNTAROVI a
paní ředitelce Mgr. Lence HUBÁČKOVÉ.
Našich akcí se během celého roku zúčastnilo celkem 278 osob, a to není zrovna malé číslo. Putovali jsme po zemi,
po vodě i ve vzduchu a všichni se nakonec ve zdraví vrátili domů.
Touto cestou bych chtěl poděkovat starostovi panu Novotnému a celému zastupitelstvu obce Podbřezí za finanční
podporu pro náš oddíl. Dotace pomohla zkvalitnit naše akce. V roce 2017 jsme prožili spoustu zážitků, legrace i
vážných chvilek, a za sebe mohu říct, že Skaláci mají dobrou partu, která si kdykoliv pomůže bez ohledu na věk.
Dovolte, abych popřál nejen členům našeho oddílu, ale i všem občanům Podbřezí pohodové Vánoce a šťastný
nový rok 2018 plný zdraví, lásky a spokojenosti.
Za Skaláky Marek „kulíšek“ Kulich
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Tříkrálová sbírka 2018

Podbřezí
sobota 6. ledna 2018
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude použit na pomoc
lidem v nouzi a zdravotně postiženým.

DĚKUJEME
za Vaši solidaritu a pomoc
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Turisté Skalka a Solnice
Konec roku opět zakončíme předsilvestrovským
špacírem po našem okolí. Sejdeme se v sobotu 30.12.2017
v 9,30 hodin na návsi.
Přejeme všem krásné vánoce a pevné zdraví.
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