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obecní zpravodaj
Milí přátelé,
pomalu nám končí letošní léto,
které mělo dle různých statistik
spoustu tropických dní a nocí a
které si užili zejména milovníci
koupání a vodních radovánek.
Poněkud horší statistika panuje
ohledně celkového úhrnu srážek za
dosavadní
část
roku,
kdy
v některých oblastech, včetně
našeho kraje, skoro nepršelo a i
malý deštík byl takový menší
zázrak, z kterého jsme se radovali,
podobně jako kdysi afričtí divoši při
oslavách začátku období tropických dešťů.
Podzim přicházející již v září - silnice Chábory / Podbřezí
Trávníky a louky byly sluncem vypálené prakticky již na konci července a vypadalo to někde jak v Chorvatsku nebo
Řecku na konci letní sezóny. Snad nám nastávající podzim a potom i zima doplní, k radosti hlavně zemědělců a
vodohospodářů, současný značný vláhový deficit a stavy hladin spodní vody.
Školákům skončily prázdniny, které si většina určitě náležitě užila zejména v bazénech a na koupalištích, vždyť letos
jsme nemuseli ani někam k moři, někdy bylo tady u nás tepleji než na jihu. My starší, kteří již to teplo tak
„nemusíme“, jsme nakonec rádi, že jsme ty neustálá tropická a subtropická vedra bez
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jsme ve spolupráci s firmou Dabona zahájili prvotní práce v rámci výběrového řízení na dodání vybavení do nově
vybudovaných školních prostor. Takže to je zhruba, co se týče školy.
Ohledně cyklotrasy do Studánky, je vše již dlouho připraveno, máme finanční prostředky a obnovenou stromovou
alej, výběrové řízení je již dávno provedeno a zase jenom opravdu velmi netrpělivě čekáme pouze na stavební
povolení, prostě úřad. Věřte mi, je to opravdu velmi deprimující, když současné počasí, které je ideální pro tento
druh prací pomalu končí a čekáte bezmocně jenom na jeden povolující papír z ouřadu. Uvidíme, jak to bude
pokračovat dále. Je ale možné, že povolení dostaneme v době, kdy práce už nebudou možné. V takovémto případě
budeme jednat s firmou o jarním termínu. V příštím roce bychom chtěli u této opravené komunikace také vybudovat
jedno odpočinkové místo pro cyklisty s krytým přístřeškem.
Také plánovaná oprava dožité místní komunikace na Netřebě od Markových k Moravcům je zatím letos nejistá, zde
zase máme již od května t.r. zajištěno stavební povolení a dodavatele prací a čekáme také od května pro změnu
zase na obdržení rozhodnutí o přidělení dotace.
Pomalu a jistě pokračují také projektové práce na projektu Cyklostezka a místo pro přecházení komunikace č.I/14
v Podbřezí. Projektant s námi pravidelně konzultuje jednotlivé etapy proj. prací, definitivní návrh, respektující
podmínky a připomínky jednotlivých organizací jsou vypracovány a jak nás projektant na minulé schůzce informoval,
k jeho nesmírné radosti obdržel po půl roce také nejdůležitější vyjádření k této akci od Ředitelství silnic a dálnic. Je
však předpoklad, že vše se podaří přes zimu v rámci dokumentace dokončit a akce bude připravena příští rok
k realizaci. Je důležité, že výstavbou prostoru pro přecházení a navrženým novým chodníkem k zastávce na protilehlé
straně komunikace I/14 se značně zlepší bezpečnost chodců a cyklistů v rámci „překonávání“ této frekventované
silnice. Záleží také na zajištění dotace a také, jak se povede řešit současné problémy ohledně cyklostezky Ještětice B. Újezd – Podbřezí, která spadá pod Bílý Újezd. Musíme doufat, že se to projekčně Újezdu nakonec podaří dořešit,
protože vybudovat z naší strany cyklostezku do zatáčky k Jablonským, na kole si zajet a prohlídnout ovocný sad a
vrátit se zpět, by asi opravdu přílišný význam nemělo. Tak to je v kostce o akcích v rámci obnovy obce. Těch
drobnějších věcí a akcí k řešení je samozřejmě více, ale to bych popsal půl zpravodaje.
Touto cestou také děkuji všem našim spolkům a těm občanům, kteří organizovali nebo přispěli nějakým dílem
k uspořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v uplynulém letním období, a že jich bylo opravdu hodně.
Je radostné, že aktivita spolků neupadá, naopak si myslím, že roste a stále se v naší obci najde dost schopných a
ochotných lidí, kteří nelitují část svého volného času využít ve prospěch druhých a touto svojí činností značně
přispívají ke kulturnímu a sportovnímu vyžití občanů a dětí v obci a ve své podstatě tím přispívají i k soudružnosti
obyvatel naší obce. Moc ještě jednou děkujeme!
Ve dnech 5. a 6. října se konají po čtyřech letech opět komunální volby do obecních zastupitelstev. Možná si
řeknete, vždyť v Podbřezí je v rámci voleb nového zastupitelstva jenom jedna kandidátka, tak svou účastí nic
nezměním a nemá to cenu jít volit. Myslím si, že opak je pravdou, neboť svou účastí, svými hlasy a svým způsobem
podpoříte ty, kteří jsou ochotni pracovat ve prospěch rozvoje obce na další čtyřleté období. Svojí účastí na volbách
ztratíte opravdu jenom pár minut a projevíte tím alespoň elementární zájem o svoji obec a její budoucnost.
V letošním roce dále nekandidují a končí svoji dlouholetou činnost v zastupitelstvu obce Ing. Josef Novotný a
Antonín Dobrovolný. Tímto jim chci poděkovat za veškerou aktivní činnost ve prospěch naší obce, která probíhala od
počátku devadesátých let až do dnešních dnů, opravdu pěkná řádka let. Moc díky za vše, do dalších, již „opravdu“
důchodcovských let přejeme hodně zdraví, radosti a pohody. Jak většina víte, během července nám onemocněla
„hybná síla“ naší obce p. starosta Antonín Novotný. Po čtyřiadvaceti letech usilovné práce starosty obce, prakticky
bez dovolené a stále všem k dispozici, si odpočinek více než zaslouží, ale lepší by to bylo určitě prožít ten odpočinek
někde u moře nebo v klidu přírody. Zajisté všichni přejeme panu starostovi brzké uzdravení a obnovení sil, a aby ta
nemoc, jak se poměrně rychle projevila, tak aby ještě rychleji odezněla.
Také se blíží stoleté výročí vzniku naší republiky. Toto výročí nechceme nějak pompézně oslavovat, ale chtěli
bychom si ho připomenout slavnostním vysazením Lípy svobody v den výročí - v neděli 28. října ve Lhotě. Za
přítomnosti zástupců obou našich SDH, ostatních spolků a dětí ze ZŠ zazpíváme státní hymnu. Děti vystoupí ještě
s několika lidovými písněmi. Již teď s předstihem jste všichni srdečně zváni na toto krátké připomenutí, pro náš
národ tak významné historické události.
Na závěr příspěvku bych chtěl popřát nově zvolenému zastupitelstvu obce a jejím členům hodně elánu a sil v práci
pro obec v rámci jejího dalšího rozvoje. Čekají je opravdu velké výzvy, jako je například dořešení kanalizace a čističky
a možná i vodovodu v obci, ale také akutně i dokončení ostatních plánovaných akcí v souladu s Plánem obnovy obce
do roku 2020.
Všem občanům pak přeji hezké prožití nastávajícího podzimu ve zdraví a pohodě bez rýmy a ostatních podzimních
neduhů. Čas rychle kvapí, brzo si budeme pobrukovat „Vánoce, Vánoce přicházejí“, ale k těm Vánocům Vám
pogratulujeme raději až v příštím zpravodaji, bude to přece jenom více aktuální.
Jan Tomáš, místostarosta
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Obnova stromové aleje ke Studánce
Před plánovanou úpravou povrchu obecní komunikace ke Studánce bylo na jaře letošního roku provedeno firmou
Green4plan z Vysokova kácení a prořez stávající dožité aleje v úseku zámek až po rozcestí ke Španělskému kříži.
Následně bylo provedeno odstranění pařezů a nová výsadba ovocnými
stromy, na což jsme čerpali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
160 tis. Kč.
Jelikož po vysazení a zejména
v letním období skoro nepršelo a
letní subtropická vedra vysušila
půdu, musel OÚ přistoupit, v rámci
záchrany
vysázených
stromů,
k pravidelné zálivce a to minimálně
jednou týdně. Pokud by stromy
(skoro 60 ks) uschly, byla by to
opravdu velká škoda a žádnou další dotaci na toto stromoví bychom již určitě
neobdrželi. Museli bychom to vše řešit jen z vlastních prostředků. Při zálivkách
cca 40 litrů na strom se snad podařilo naprostou většinu stromů zachránit, ale
ještě není vyhráno, záleží na počasí a množství vláhy v zimě a v příštím roce.
V tomto období si budou nové stromky ještě přednostně budovat a rozšiřovat
svůj kořenový systém, a proto je třeba budeme muset zase zalévat.
Chtěl bych tímto poděkovat našemu občanovi panu Josefu Červinkovi za
nebývalou ochotu a vstřícnost v rámci realizace zálivky a poskytnutí potřebné
techniky a dále i zjevný zájem o stav stromoví. Pepíku, díky moc.
Jan Tomáš
První úroda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:
Říjen
Šimek Jaroslav
Vernerová Marta
Hynková Marie
Novotná Miloslava
Rydl Václav
Klimešová Lidmila
Listopad
Felcman Josef
Plištil Bohuslav
Koblása Josef
Prosinec
Felcmanová Jana
Hanuš Václav

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

60 let
60 let
81 let
84 let
88 let
89 let

Narodili se:
Voborníková Líza

Podbřezí

2.7.2018

Rodičům gratulujeme!

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

75 let
81 let
91 let

Podbřezí
Podbřezí

75 let
80 let

Úmrtí:
Felcmanová Martina

Podbřezí

1.7.2018

Čest její památce!

Oslavencům přejeme dobré zdraví!

Sňatek uzavřeli:
Andrea Mervartová, Podbřezí & Josef Šabata, Brocná
15. září 2018

Novomanželům přejeme hodně štěstí!
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1918

Válka světová

Dne 3. března uzavřelo zbolševizované Rusko v Brestu Litevském s Německem a Rakouskem mír a

potom i Rumunsko. Dne 13. dubna v schromáždění v Praze , prohlásili přední mužové českého národa že
neustanou v boji o českou samostatnost. Toto prohlášení a potom různé zprávy o prosby císaře Karla
zaslané presidentu Wilsonovi o zprostředkovaném míru byly u nás silně přetřásány a usuzováno na

brzký mír. V tomto čase však nikdo u nás nepředvídal takový konec války jaký přišel. V červenci byla
nucena německá armáda ve Francii ustupovati. Velitel Soluňské armády francouzského generála

Franchel d´ Espéray prolomil dne 16. září německo-bulharskou frontu a Bulhaři již dne 28. září
kapitulovali. Na italské frontě tím časem odcházeli samovolně z fronty celé Rakousko-Uherské pluky
a tím se celá tato fronta rozpadla a s ní i Rakouská říše.

Takový byl konec světové války, přestalo pronásledování Čechů a jejich žalářování.

28. října

Praha prohlásila samostatnost českou dne 28. října, všechen lid jásal na ulici odklízel vše co

připomínalo Rakousko ale důstojný průběh byl zachován. Prahu ještě ten den následovali ostatní
města. K nám donesla se zpráva o naší samostatnosti druhý den 29. října z Dobrušky. Radost ze svobody

byla ohromná. Každý stát ve světě a tak i náš má památné dny dvojího druhu:Dny smutku a žalu a
dny radosti a plesu.

Nejkrvavějšími písmenami v kronice našeho národa zapsán je den 8. listopadu 1620, kdy na Bílé Hoře
byla nám zasazena smrtící rána dovršená 21. června roku 1621 hromadnou popravou odbojných pánů

na náměstí Staroměstském. Následovalo pak 300 let poroby, pod krutou habsburskou, až válka světová
smetla habsburský trůn a dopomohla nám k naší samostatnosti.Velikou zásluhu o to mají „Legie“ a

první náš president T.G. Masaryk kteří bojovali za nás za hranicemi v armádě Ruské, Francouzské a
Italské.

28. říjen 1918 toť den radosti a plesu v ten den ustavili jsme vlastní svůj stát.

Kdo prožil ty chvíle nadšení a radosti nezapomene nikdy. A těžko asi pokolení po nás tuto radost a
nadšení pochopí protože neprodělali porobu a bůh dej aby ji neprodělali. Proto je na nás a na našich

pokoleních abychom si této svobody dovedli vážiti abychom si ji dovedli uhájiti a abychom nikdy
nezapoměli co pro náš národ 28. říjen znamená.

Doslovně přepsáno z kroniky – rok 1918
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE

Sdružení žen Podbřezí

Akce na které Vás zveme:
Stezka odvahy
Již pár let, milí odvážlivci, dokazujete, že strach je pro vás cizí a mysl máte bystrou. Proto letos máme pro vás
připravené něco záhadnějšího a strašidelnějšího. Výzva pro všechny malé i velké odvážné:
"Dne 1. 11. v podvečer před Památkou zesnulých se otevře cesta k pokladu. Ten je již dlouhá staletí ukryt na
židovském hřbitově. Poklad může najít jen ten, kdo předem splní 3 úkoly."
Více informací se dozvíte 10 dní před tajemným večerem. Sledujte nástěnku u obecního úřadu. Těšíme se na vás.

2.2.2019 Babský bál
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SDH Lhota Netřeba
Právě nám končí jedno velmi horké a suché léto. Každý
si ho jistě užil po svém. Někdo si liboval na sluníčku,
někdo bědoval, aby se aspoň na chvilku ochladilo. Když
středa 18. července celá propršela, ti co právě měli
dovolenou, jistě volali po změně a trochu to zakřikli na
celých 36 dní. Dalšího deště jsme se totiž dočkali až 23.
srpna.
Zmoženi tímto novým typem letního počasí jsme se
sešli jen jednou, a to první pátek v září 7. 9. 2018. Opět
bylo nebe bez mráčků a do noci přes 20 stupňů, tak jsme
posezení rozbalili přímo před hasičskou zbrojnicí. Tím se
návštěvnost postupně rozšiřovala i o kolemjdoucí…
Nálada byla velmi veselá, tak jen doufáme, že jsme
nikoho moc nerušili.
Během léta jsme opět několikrát stavěli a zase skládali náš velký stan. Půjčujeme ho na různé příležitosti – oslavy
narozenin, stoletá výročí i koncerty.
Elektroodpad jsme odevzdávali 16. srpna za vydatné pomoci Honzy Tomáše st. V souvislosti se sběrem
vysloužilého elektroodpadu se nám stala jedna nemilá věc. Ztratila se jedna zánovní kladka na plechové garáži u
rybníčka ve Lhotě Netřebě. Možná ji někdo omylem odvezl, když ukládal do boudičky něco nepotřebného a my
bychom tu kladku ještě docela potřebovali. Pokud by se objevil poctivý nálezce, byli bychom moc rádi. Elektroodpad
každopádně sbíráme dál a stačí, když ho odložíte k plechové garáži, nebo k vratům hasičské zbrojnice. Předem moc
děkujeme.

První pátek v říjnu probíhají volby do obecních zastupitelstev, takže prostor, kde někdy máme „1. pátek v měsíci“
přenecháme volební komisi. V listopadu ale setkání členů SDH i ostatních občanů obce plánujeme. Na konci roku
bychom také rádi uspořádali tradiční „Předsilvestr“.
Za Spolek dobrovolných hasičů Lhota Netřeba všem přeje krásný, barevný a přiměřeně deštivý podzim
Petra Petříková
Po letech opět včely přímo ve Lhotě
Radostná událost pro všechny zdejší zahrádkáře a pěstitele se udála na
jaře letošního roku přímo ve Lhotě, kde se poblíž středu obce u
Preclíkových, podařilo vybudovat mladému včelaři Tomášovi (syn Pavla
Preclíka) pro začátek tři úly se včelami. Tak se nám přímo ve Lhotě po cca
55 letech znovu (poslední včelař p. Josef Novák - zemřel v roce 1962)
objevily včely a bylo to určitě znát už na jaře při letošním vydařeném počasí,
zejména v období květu stromů. U nových pěkně vybudovaných úlů to
jenom hučelo a následně byl letos Tomáš za odvedenou práci a námahu
určitě odměněn dostatkem kvalitního medu, vždyť pro tuhle zálibu má
zajisté dobrý základ a znalosti získané od svého dědy. Tak Tomáši, jen tak
dál k radosti všech zahrádkářů ve Lhotě, přejeme Ti hodně zdaru a
doufáme, že tady bude časem k mání třeba i dobrá Lhotecká medovina.
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SDH Podbřezí
Z činnosti SDH v Podbřezí a Skalce
Po zaslouženém odpočinku o dovolených naše činnost pokračovala dle plánu. Vždy druhý týden v srpnu pořádáme
taneční zábavu a koncert dechové hudby. Taneční zábava se konala 10. srpna od 20.00 hodin v areálu hřiště pod
zámkem. K poslechu a tanci hrála skupina Rock Sorry. V neděli 12. srpna se konal koncert dechové hudby a to
tentokrát s dechovkou Valanka. Počasí přálo a obě akce se vydařily. Poděkování patří všem pořadatelům i těm, co
přišli a tím přispěli pro zdárný průběh akcí. Na první zářijový den byl naplánován již tradiční Skalecký srandamač. I
přesto, že bylo letos méně družstev v převlecích, akce se vydařila. Byl čas si popovídat i u sklenky vína. Na ohni se
rožnilo prasátko a vše jsme zapili dobrým pivečkem.
Za SDH starosta Pavel Mervart

Co připravujeme a na co Vás všechny zveme:
Tradiční Kateřinské posvícení 24.11.2018
- od 20.00 hodin taneční zábava se skupinou Rock Sorry
26.11.2018
- průvod obcí a zábava s dechovkou Valanka
- večer Zlatá hodinka se skupinou Memory

=======================
SK Skalka
Turnaj v benďáku (7.ročník)
V sobotu 25.8.2018 se uskutečnil 7.ročník turnaje v benďáku. Za příjemného počasí se sešlo 18 hráčů doplněných
o dva opozdilce, takže celkem se zúčastnilo 20 hráčů. Při spravedlivém rozlosování se hráči rozdělili do čtyř týmů:
Lions – Zdeněk Kaplan, Radek Urban, Vratislav Skvrna, Miloš Novotný, Jirka Řízek
Mimoni – Jakub Volf, Jaroslav Kubec, Lída Grimmerová, Pavel Hanuš ml., Jiří Hovorka
Brexit – Jiří Hušek, Víťa Janský, Pepa Pohl, Šimon Zelený, Milan Kovář
Mladí a neklidní – Tomáš Ehl, Petr Cvejn, Míra Jarkovský, Filip Umlauf, Matěj Stodůlka
Hrálo se systémem každý s každým v základní skupině. Poté následovaly dva semifinálové zápasy, které rozhodly o
tom, kdo bojoval pouze o třetí místo anebo o příčku nejvyšší. V základní skupině jsme mohli vidět jak velice
vyrovnané zápasy, hlavně u týmu Lions, tak také zápasy s velikým rozdílem. Například tým Mimoni dostál svému
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názvu a v zápase s týmem Mladí a neklidní byl úplně mimo a dostal rovnou 8 gólů. Základní skupinu přesvědčivě a
bez ztráty bodu vyhráli Mladí a neklidí, kteří byli klidní v koncovce a dosáhli skóre 16:5. Následovali boje v semifinále
podle výsledků v základní části.
V prvním semifinále se utkal tým Mladí a neklidní proti poslednímu týmu základní části Lions a ve velmi
vyrovnaném zápase (výsledek 6:5) nakonec do finále postoupil favorit. Ve druhém semifinálovém zápase se utkal
tým Brexit a Mimoni. Bez větší námahy a při výsledku 4:1 postoupil do finále tým Brexit. Před finále se odehrál zápas
o 3. místo, v němž se utkaly poražené týmy ze semifinále a to týmy Mimoni a Lions. Zápas byl vyrovnaný až do
poslední minuty a nakonec šťastnějším týmem se stal tým Lions. Na celkovém posledním místě tedy skončil tým
Mimoni a na příští turnaj by to
rozhodně chtělo změnit jméno
týmu.
Ve finálovém zápase se utkal
tým Mladí a neklidní proti týmu
Brexit. Musíme ale dodat, že tým
Brexit do tohoto zápasu nastoupil
pouze se čtyřmi hráči a tato
nevýhoda byla v zápase patrná.
Mladí a neklidní v zápase
s přehledem dominovali a při
výsledku 8:0 se stali vítězi
letošního
ročníku.
Nejlepším
střelcem turnaje se stal Míra
Jarkovský z vítězného týmu s 12
přesnými zásahy.
Turnaj se povedl na výbornou a už
se těšíme na příští ročník.

Skalecký duatlon (10.ročník)
Za hezkého počasí se v sobotu 8.září uskutečnil jubilejní 10.ročník Skaleckého duatlonu.
Celkem se sešlo 8 dětí, 2 ženy a 10 mužů. Nedříve odstartovali děti, které byly rozděleny do dvou skupin na mladší a
starší. Mladší děti absolvovaly určenou trasu jednou na kole a poté jedno kolo běžely, starší děti jely trasu třikrát na
kole a jednou běžely. Nejlépe si v mladší kategorii vedla Kamila Toucová, mezi staršími zvítězil Jan Křepela ml. Za
zmínku stojí výkon Jakuba Stodůlky, který se rozhodl soutěžit mezi staršími i když věkem spadá ještě mezi mladší
kategorii a nevedl si vůbec špatně.
Po vyhlášení výsledků dětí se na start postavili dospěláci, společně muži a ženy. Po loňské dobré odezvě od
závodníků byla trať letošního ročníku stejná jako vloni ale jelo se v opačném směru. Po zdolání cyklistické části ještě
následoval běh. Se závodem se nejlépe vypořádal Tomáš Kasper, který stylem start-cíl obhájil loňské vítězství. Na
druhém místě se umístil Dominik Umlauf, na třetím pak Filip Umlauf. Mezi ženami zvítězila Lenka Mervartová, na
druhém místě pak
skončila
Jana
Křepelová. Uznání
od všech závodníku
si zasloužil Jan
Křepela ml., který
po vítězství v dětské
kategorii startoval
také
v kategorii
dospělých a závod
dokončil
s velice
hezkým časem.
Závod se velmi
povedl a všichni
v pořádku dorazili
do cíle. Děkujeme
všem závodníkům
za účast a těšíme se na příští ročník a snad i ve větším počtu závodníků.
Za SK Skalka Jiří Hovorka
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Myslivecké sdružení Podbřezí
Vážení spoluobčané, sousedé, členové honebního společenstva a milovníci krásné přírody, dovoluji si Vás touto
cestou pozdravit jménem Mysliveckého sdružení Podbřezí, z.s. a seznámit s činností Mysliveckého sdružení Podbřezí.
Letošní rok jsme pojali ve znamení „Ukliďme si v honitbě a buďme společensky aktivní“. Po dvou předešlých
letech, kdy myslivecké sdružení procházelo určitou stagnací a pouze udržováním stávajícího, začali jsme být opět
aktivní na úrovni společenské i brigádní. Po dvouleté odmlce jsme uspořádali v lednu 2018 společný hon na drobnou
zvěř pro naše členy a pro hosty z okolních mysliveckých sdružení. Krásný hon kazilo pouze počasí, které se
lednovému nepodobalo ani malinko. Jinak měl vlastní hon úplně všechno - vyspělou bažantí zvěř, velký počet lečí,
vystupování účastníků dle mysliveckých tradicí, slavnostní výřad v zámeckém parku, důstojnou poslední leč
v loveckém sále Machovcovy myslivny, bohatou tombolu a zpěv za doprovodu harmoniky.
V jarních měsících jsme pokračovali v přikrmování zvěře v honitbě a spolu s mírným průběhem letošní zimy se
vše podepsalo na dobré zdravotní kondici zvěře. Všichni jste jistě slyšeli z médií o nemoci černé zvěře – Africkém
moru prasat, který se naštěstí podařilo udržet v lokalitě kolem Zlína a nedošlo k dalšímu postupu do jiných krajů.
Přesto byla vydaná přísná opatření ze strany ministerstva zemědělství a státní veterinární správy, která umožňovala
používat metody lovu, jinak běžně zakázané. Toto opatření se projevilo i v okrese Rychnov nad Kněžnou, kdy zde bylo
sloveno v loveckém roce 2017/18 celkem 2600 ks černé zvěře. Pro vaši informaci. V roce 2016/17 bylo sloveno
v okrese 1600 ks černé zvěře. Nárůst je tedy 1000 ks a na současných stavech černé zvěře v honitbě je toto znát
jejím úbytkem.
V březnu jsme museli rozebrat již nevyhovující automobilovou nástavbu, kterou jsme dlouhá léta používali jako
sklad sena a technického zázemí. Železo a hliník z nástavby bylo darováno Sportovnímu klubu Skalka, který
organizoval sběr starého železa. Po domluvě s vedením sportovního klubu budou prostředky z prodeje použity na
podporu sportovních akcí dětí a mládeže a nás jen těší, že můžeme trochou také přispět.
V dubnu došlo na likvidaci přístavku u
myslivecké chaty, protože kalamitní stav
stavby již byl nebezpečný k jeho dalšímu
využívání. V letech budoucích plánujeme na
toto místo postavit ve stejných rozměrech
nový, otevřený přístavek. V tomto měsíci
každoročně využíváme u obce přistavené
kontejnery na odpady. Zapojíme za auto
vlek a jedeme poklidit po honitbě věci,
které zde kdosi neúmyslně zapomněl.
Nejvíce nás překvapí, když doma vytříděný
odpad určený k recyklaci skončí v příkopu u
cesty.
Před hlavní loveckou sezónou, která
začíná každý rok 16. květnem lovem srnců,
jsme v honitbě uklidili větší část již nevyhovujících pozorovacích a loveckých zařízení a nahradili je novými.
Prázdniny jsou i u myslivců obdobím dovolených a věnováním se rodině. Brigádní činnost je minimální a realizuje
se pouze to nejnutnější. Letošní prázdniny se určitě líbily dětem, ale myslivcům přinášely vrásky na čele úmorná
sucha a vedra. Štěstím této honitby je, že jejím středem, od Aldorfů až po Čápovu tůň pod Chlumem, protéká „Zlatý
potok“, který byl v létě opravdu zlatý. Voda Zlatého potoka a vodotečí v polních plochách byla v nočních hodinách
hojně navštěvována zvěří a snad se podaří udržet přijatelné stavy zvěře v honitbě. Co se však daří méně, je zabránit
střetu vozidel se zvěří na silně frekventované silnici E14. Všichni jste svědci hromadného stěhování zaměstnanců
Škoda Kvasiny, které probíhá několikrát během dne. Myslivecké sdružení se před 4 lety zapojilo do dotačního
programu na ochranu vybraných nebezpečných úseků silnic, kdy jsme instalovali v úseku 4 km světelné odrazky a
pachové ohradníky. Účinnost světelných odrazek je v letních měsících snížena vegetací, která je kolem silnic
neudržovaná a dochází i ke snížení odrazu světelných prvků do plodin kolem cest. Pachové ohradníky mají účinnost
omezenou a i zvěř si dokáže na nepříjemný zápach zvyknout. Stromy kolem silnice a velké množství jablek pod
stromy jsou pro zvěř velkým lákadlem, ale i nebezpečím v nočních hodinách. Jen pro Vaši představu o ztrátách na
silnicích. V loňském roce v naší honitbě skončilo pod koly aut: 2 srnci, 12 srn, 6 srnčat, 1 březí daněla a 2 divočáci.
Výčet je to hrozný a to vykazujeme počty sražené zvěře, o kterých víme. Kolik se nedozvíme, se dá jen těžko
odhadnout. Veškeré chovatelské záměry pak berou za své ….
Co nás dále čeká? V plánu máme ještě opravit ve spolupráci s obecním úřadem a s akciovou společností Zeas
Trnov příjezdovou cestu k myslivecké chatě, kdy bude zarovnán povrch cesty a zavezen drtí. Naší větší akcí podzimu
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je údržba obecních cest, které zároveň slouží zvěři jako myslivecká políčka. Každoročně se musí vyžínat příkopy a
prořezat větve stromů podél cest. V letošním roce a na jaro příštího roku jsme si dali za úkol komplexní rekultivaci
povrchu cest, posečení pomocí mechanizace mulčováním, rozvláčením a jarním dosevem travní směsi. Tyto práce
plánujeme na druhou půli října, protože doposud je zelená vegetace cest hojně navštěvovaná zvěři a osevy ozimů na
polích zatím potravní nabídku nenabízí.

Nová nástavba - technický skládek
Příjezdová cesta k myslivecké chatě
Od podzimu začíná zimní přikrmování zvěře, aby si zvěř vytvořila dostatečné tukové zásoby před nadcházející
zimou. Jaká bude, nikdo neví. Připravit se na ni však musíme.
Na úrovni společenské se prezentují členové sdružení na střeleckých soutěžích regionální úrovně a máme ve svém
středu i členy, kteří úspěšně reprezentují Českou republiku i na úrovni mezinárodní.
Na leden 2019 jsme si naplánovali společný hon na bažantí zvěř za velké účasti všech sousedních mysliveckých
sdružení a zástupců významných vlastníků honebních pozemků. Všechny akce mysliveckého sdružení jsou
financovány z příspěvků členů sdružení. Myslivost je krásný, ale zároveň i drahý koníček a roční příspěvek 10 tis. Kč
na člena není výjimkou. Odpočinek, pohoda a klid v honitbě je však odměnou za naše vynaložené prostředky a úsilí.
Na závěr chceme touto cestou poděkovat všem, kteří jsou příznivě nakloněni naši činnosti a našemu malému
sdružení. Zvláštní poděkování patří starostovi obce Podbřezí panu Antonínu Novotnému, za jeho pozitivní přístup a
podporu všech spolků obce, všem zastupitelům obce a pracovníkům obce, členům Honebního společenstva Podbřezí
– vlastníkům honebních pozemků a také všem, kteří se chovají k přírodě a honitbě slušně.
Myslivecké sdružení Podbřezí, z.s., Doubravský Zdeněk, předseda MS

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

Vážení spoluobčané, sousedé,
chtěla bych Vás pozvat po nějaké době opět do Hostince Skalka na promítání filmu 10 miliard - co máte na

talíři?

Sešli bychom se během října, bližší termín bude upřesněn na nástěnkách a web stránkách obce Podbřezí.
Recenze filmu:
Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové
katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v
roce 2012, analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes
umělou výrobu potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje různorodé pohledy ze všech
koutů světa, finální rozhodnutí je však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme?
Přijďte i diskutovat. Těším se na Vás. Terka Novotná
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

KONEC LETNÍHO ČASU

Ze soboty 27. října na neděli 28. října 2018
si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu zpět na středoevropský čas.

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

Volby do zastupitelstva
obce

5. – 6. října 2018
===================================

BIOODPAD
Kontejner na bioodpad u Obecního úřadu v Podbřezí bude přistaven v těchto
termínech:

středa 10.10.2018
celý týden od 22.10. do 28.10. (společně s velkoobjemným kontejnerem)
středa 7.11.2018
Další termíny budou na jaře.
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provede v naší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu
stanoviště:

27. října 2018
Podbřezí před OÚ
Lhota u kontejnerů

8,00 – 8,25 hodin
8,30 – 8,45 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, detergenty,
odmašťovací prostředky, staré léky, pesticidy, akumulátory (i plné), monočlánky, zářivky, výbojky
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní bez disků),

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! : 494 666 220

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Od pondělí 22. října 2018 budou u Obecního úřadu
v Podbřezí a u hasičské zbrojnice ve Lhotě přistavené
kontejnery na velkoobjemový odpad. Doba
přistavení se předpokládá do neděle 28. října 2018.

ELEKTROODPAD
V týdnu od 22. října bude také možné se v Podbřezí zbavit starých elektrospotřebičů,
jako jsou staré ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnky atd.
Tyto spotřebiče můžete odložit u staré hasičárny v Podbřezí –
naproti Kovářovým. SDH Podbřezí nabízí také pomoc při
odvozu velkých spotřebičů.
Lhotečtí občané se mohou starých elektrospotřebičů zbavit
kdykoliv, stačí je dovést k plechové garáži nebo se lze
domluvit telefonicky na čísle 605 429 803.
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Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
Schůze dne 10. 7. 2018
Zastupitelstvo schvaluje
 a) vybraného dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 3 v Podbřezí – 11. etapa“, jímž se stal KERSON
spol. s r.o., se sídlem Dobré č.p. 80, IČ: 45536040 a jeho nabídkovou cenou ve výši 8 510 497,55 Kč bez DPH,
 b) předložený měsíční harmonogram prací včetně odhadovaného platebního kalendáře předloženého společností
KERSON spol. s r.o. vyhotoveného dne 19. 6. 2018
II. pověřuje
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem
Usnesení ZO/5/5/2018 bylo schváleno
 uchazeče č. 2, STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744, který nabídl nejnižší konečnou
cenu včetně DPH ve výši 3 642 603,92 Kč, aby realizoval veřejnou zakázku
Usnesení ZO/5/6/2018 bylo schváleno
 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015301/VB/4 – Podbřezí, p. č. 716/3 Hanušová – na
pozemek parc. č. 885/1 ve vlastnictví Obce Podbřezí, který se nachází v obci a k. ú. Podbřezí, pro umístění
kabelového vedení NN k novostavbě rodinného domku paní Petry Hanušové, s finanční náhradou 1 000,- Kč
Usnesení ZO/5/7/2018 bylo schváleno
 zprávu o stavu přípravy realizace projektu Rekonstrukce a odbahnění rybníka na návsi a vynaložené finanční
prostředky k 30. 6. 2018 na projekční práce ve výši 69 400,- Kč, rozbory bahna a zeminy pozemku pro uložení
bahna ve výši 14 520,- Kč a předpokládané náklady na zpracování žádosti o dotaci do výše 10 000,- Kč
Usnesení ZO/5/9/2018 bylo schváleno
 a) pořízení Změny č. 1 ÚP Podbřezí zkráceným postupem na základě návrhu od Petry Petříkové, výše jmenovaná
by chtěla postavit rodinný domek na části pozemku č. 1 parc. č. 3273 – orná půda. Pozemek se nachází v obci
Podbřezí a k.ú. Lhota u Dobrušky
 b) pořízení Změny č. 1 UP Podbřezí na základě návrhu zkráceným postupem od Lenky Mikušové, výše jmenovaná
by chtěla postavit rodinný domek na části pozemku parc. č. 3274/1 – orná půda. Pozemek se nachází v obci
Podbřezí a k.ú. Lhota u Dobrušky
 c) v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., žádost Obce Podbřezí o pořizování Změny č. 1 ÚP
Podbřezí Městským úřadem Dobruška, odborem rozvoje města, úřadem územního plánování
 d) Antonína Novotného, starostu Obce Podbřezí, jako určeného zastupitele podle stavebního zákona, který bude
s pořizovatelem spolupracovat při pořizování Změny č. 1 ÚP Podbřezí
 e) zpracovatele Změny č. 1 ÚP Podbřezí REGIO, projektový ateliér, s.r.o., Hořická 50/20, Pražské Předměstí, 500
02 Hradec Králové 2
 f) jmenované zašlou na výzvu na účet Obce Podbřezí zálohu, každá ve výši ve výši 15 000,- Kč
Usnesení ZO/5/10/2018 bylo schváleno
 směrnici pro nakládání s osobními údaji s účinností 10. 7. 2018, včetně kontaktu na Pověřence pro naši obec pana
Zdeňka Kašpara ze Sdružení místních samospráv ČR, tel.: 707 919 771, email: zdenek.kaspar@sms-sluzby.cz, též
na obou úředních deskách obce
Usnesení ZO/5/11/2018 bylo schváleno
 počet členů Zastupitelstva Obce Podbřezí na volební období 2018 – 2022 v počtu 9
Usnesení ZO/5/12/2018 bylo schváleno
 nákup křovinořezu Aktive 6,5 BT za cenu 16 990,- Kč od AMIPE s.r.o., Bílý Újezd
Usnesení ZO/5/13/2018 bylo schváleno
 poskytnutí neinvestiční dotace na Restaurování sochy Panny Marie v Obci Podbřezí z programu 12966 – Údržba a
obnova kulturních a venkovních prvků z Ministerstva zemědělství ČR Praha, celkové uznatelné náklady jsou
vypočítány ve výši 59 900,- Kč, z toho dotace je ve výši 41 930,- Kč. Celkové náklady včetně neuznatelných výdajů
činí 187 450,- Kč. Celkové výdaje obce budou činit 145 520,- Kč
Usnesení ZO/5/15/2018 bylo schváleno
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Pozdrav z Úpice
V minulých dnech přišla do školy zajímavá zásilka. Obálka, která obsahovala Úpické
noviny podobné našemu Zpravodaji s odkazem na článek uvnitř, a průvodní dopis
podepsaný Bc. Josefem Cabadajem. Tento pán o sobě sděloval, že píše kroniku města
Úpice a že se v současné době věnuje židovské komunitě z Úpice. Židovská tématika
byla také pravděpodobně důvodem návštěvy Podbřezí.
Na závěr dopisu mě pan Cabadaj žádá, abych pozdravovala jeho průvodce- našeho
žáka, a popřála mu vše nejlepší. No jo, ale koho mám pozdravovat? Kdo může být tím
asi osmiletým klukem z naší školy, který velmi ochotně provedl pana Cabadaje a jeho
ženu po židovském hřbitově a celém Podbřezí a podal ke všemu dokonalý výklad?
S touto otázkou jsem obešla všechny třídy a… nic. Až děvčata, která také oba manžele potkala, ukázala na Dominika.
Dominik je kluk, který je velmi neposedný, a málokdo z nás by hádal, že to byl právě on, kdo škole i obci dělal svým
vystupováním a vědomostmi čest. On sám už na celou průvodcovskou historku zapomněl.
Panu Cabadajovi ráda sdělím, že jsem Dominikovi jeho poděkování a pozdrav vyřídila. Nás všechny moc těší, že
jsou v Podbřezí právě takové děti.
Radomila Zelená, ředitelka školy
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