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obecní zpravodaj
O víkendu se v hodně domácnostech rozsvítí čtvrtá svíčka na adventním věnci. To znamená, že Vánoce jsou již
opravdu blízko a klepou na dveře. Poznávám to i z četnosti otázek mých již skoro odrostlých synů, „co dostaneme
pod stromeček?“ Stejně jako ostatní děti se chystají na různé besídky, shání dárečky pro kamarády a hlavně se již
těší, že budou vánoční prázdniny, kdy nebudou muset vstávat do školy a kdy se pod stromečkem objeví dárek jen a
jen pro ně.
A na co se těšíme my dospělí? Ze všech stran si přejeme hodně zdraví a klidné svátky. Klidné svátky to ne vždy
znamená, že si dáme nohy nahoru a na kliku cedulku „nerušit“. Znamená to, že si sedneme společně s rodinou,
s přáteli, se sousedy a zastavíme se. Zeptáme se, jak se daří? A taky čekáme na odpověď. Nemá to být jen zdvořilá
otázka.
Ne každý z nás ale dokáže odložit hadr, vařečku a užít si ten jedinečný čas Vánoc. Křesťané se radují z narození
Ježíška, v každém městě i vesničce jsou postavené jesličky, které nám ukazují, že nejen křesťané chtějí tomuto
zázraku věřit.
Obsah:
Slovo starostky……………….1
Společenská kronika……….2
Info o odpadech……………..3
Kačenčina pohádk. říše….4
Akce……………………………….5
Sdružení žen Podbřezí…6-7
SDH Lhota…………………..7-8
SDH Podbřezí ……………..8-9
SK Skalka…………………….9-10
Naše škola a školka…..10-11
Tříkrálová sbírka…………..11
Jednání ZO………………12-13
Vánoční bohoslužby……..14

Milí spoluobčané z Podbřezí, Skalky, Přímů, Lhoty, Netřeby, Škutiny, Chábor
a Studánky prožijte nadcházející svátky v míru nejen na venek ale hlavně
v duši.

Vydává:
Obecní úřad Podbřezí
vychází 4x do roka
náklad 230 výtisků
pro občany zdarma
tel.: 494 666 220
obecni.urad@podbrezi.cz
www.podbrezi.cz
redaktor: Andrea Dušková

Teď už jen pár informací z jiného soudku. Změnu ve funkci starosty jste již určitě
zaznamenali. Došlo i ke změně na obecním úřadě. Od 1.11.2018 nám doplnila stav paní Andrea Dušková z Podbřezí,
která je na obci referentkou. Nebojte se tedy na ni obrátit s čímkoliv. Samozřejmě můžete přijít i za mnou, a nebo za
paní účetní Lídou. Jsme a chceme tu být pro Vás.
Ester Horáková, starostka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea
Novotný Josef

Leden
Podbřezí

82 let

Kavka Josef
Ryšavý Václav
Nesvačil Mojmír
Voglová Anna
Hanušová Anežka
Novotná Eva

Únor
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí

89 let
85 let
85 let
80 let
80 let
70 let

Křelinová Jaroslava
Bartoš Josef
Hynková Marie

Březen
Podbřezí
Lhota Netřeba
Podbřezí

83 let
65 let
60 let

Vítání dětí v Podbřezí
Ve středu 21.11.2018 jsme na Obecním úřadě v Podbřezí slavnostně přivítali tři nová miminka. Jednoho
chlapečka a dvě holčičky. Miminka i rodiče dostali dárečky a místní děti všem zazpívali krásné písničky.

Rodina Marečka Kováře ze Lhoty Netřeby

Rodina Lízinky Voborníkové z Podbřezí

Rodinka Sárinky Janské z Podbřezí
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Krátce o odpadech
Obecní úřad zajišťuje shromažďování a odvoz veškerého odpadu z území naší obce. Musím konstatovat, že odpadu
a to hlavně plastů, neustále přibývá. Vzhledem k uzavření skládky v Křovicích a stále se zvyšujícím nákladům na
odvoz, převážení a vlastní likvidaci odpadu je ve výhledu předpoklad všeobecného nárůstu cen za uložení a likvidaci
odpadu. Navíc v poslední době, a to zejména na Skalce, dochází k tomu, že někteří obyvatelé přestali třídit a vše
hází, jak se říká „do jednoho pytle“. Vím, že těchto nedisciplinovaných obyvatel není procentně moc, ale ti jedinci,
kteří takto „netřídí“, si z toho udělali možná jakéhosi svého koníčka a dělají to snad i naschvál a někdy člověk ani
nevěří, že by se takto mohl nějaký občan naší obce chovat. Co se někdy vyvalí z roztržených pytlů uložených mimo
popelnice je někdy až neskutečné. Přesto chci poděkovat té naprosté většině lidí, kteří opravdu poctivě třídí a
nepřidělávají dalším práci. U této příležitosti chci jenom uvést a zdůraznit několik konkrétních zásad v rámci ukládání
odpadu tak, aby se nám zbytečně už teď nezvyšovaly náklady.
Co se týče plastů, prosím, aby se veškerý tzv. “měkký plast“ dával v maximální možné míře do žlutých plastových
pytlů, které dostanete zdarma na OÚ. Týká se to kromě různých igelitů, plastových lahví apod. také např.
polystyrenu, kde i větší kusy lze snadno během chvilky rozlámat a uložit do těchto pytlů. Je však třeba, aby se do
těchto pytlů neukládal i ostatní domovní odpad, vč. igelitů se zbytky salámů a potravin. Tím zamezíme, aby se nám
do centra obce neseběhli potkani a krysy ze širokého okolí. Bez těchto pytlů bychom museli mít asi deset kontejnerů
jenom na plast, přičemž za každý vývoz kontejneru zaplatíme 400,-Kč. Proto prosím, do žlutých kontejnerů ukládejte
pouze „tvrdý plast„, který nejde umístit do pytlů a dále plast, který by způsobil při manipulaci roztržení pytlů.
Tzv. tetrapaky, tj. obaly zejména od mléka a džusů, se ukládají do oranžových pytlů a společně se žlutými se
ukládají v prostoru za Obecním úřadem v Podbřezí (zdůrazňuji to proto, že někteří stále hází tyto pytle do
kontejnerů). Tetrapaky prosím neházet do kontejnerů na plast a papír, jak se to stále děje.
Papír - snažíme se v co největší míře snížit náklady na odvoz a likvidaci. Papír ukládáme do krabic a je vždy koncově
uložen do pravidelně přistaveného kontejneru na papír pro školu. My ušetříme za vývoz a škola dostane pár korunek
navíc za sběr. Pomůžete nám tím, že papír naskládáte do krabice, kterou uložíte pod střechu za obecní úřad, díky.
Kovový odpad – v rámci úspor byly v současné době pořízeny dvě (Podbřezí + Lhota) popelnice o obsahu 240 l na
lehký kovový odpad, tj. veškeré plechovky, víčka, drobné kovové díly. Tyto kontejnery budou dle potřeby pravidelně
vyváženy. Ostatní objemnější a těžší kovový odpad, prosím, ukládejte za tento kontejner – bude to sběr pro místní
hasiče a sportovce. Nejlépe ho ale nechat někde stranou doma a dát ho vždy do přistaveného velkého kontejneru na
železo, který je přistaven přibližně dvakrát ročně. Do kontejneru neukládejte plechovky s barvami a nátěry, tyto patří
do nebezpečného odpadu – sběr obec organizuje také dvakrát ročně – jaro, podzim.
Elektroodpad – v Podbřezí možno veškeré dožité elektrospotřebiče uložit u staré požární zbrojnice, drobný
elektroodpad, jako např. monočlánky a drobný elektroodpad, je možno ukládat v přízemí budovy obecního úřadu do
červené nádoby, která je pro tyto účely určená. Ve Lhotě sbírají elektroodpad také hasiči, a dosloužilé
elektrospotřebiče ukládejte prosím u plechového skladu nad obecním rybníčkem.
Domovní odpad – je až překvapivé, že kontejner na domovní odpady, který je vyvážen pravidelně jednou týdně, je
vždy přeplněný. A to zejména na Skalce, kde je cca 95% obyvatel na svozové trase a má v rámci uložení svého
domovního odpadu (prosím a to není jenom popel) používat své vlastní popelnice. Je až s podivem, s jakou
samozřejmostí někteří jedinci vlastnící doma popelnici (mají na základě toho slevu na poplatku) ukládají svůj patrně
veškerý domovní odpad do kontejneru u OÚ. Chápu, ona ta známka na popelnici je relativně dost drahá a některým
jedincům ten čas patrně tak rychle utíká, že si nestačí koupit ani jedinou známku za rok.
Textil a oděvy se ukládají do igelitových pytlů a následně do bílého kontejneru v Podbřezí. Odvoz zajišťuje zdarma
firma Dimatex, tato spolupráce funguje dobře. Viděl jsem ale v televizním šotu, jak se v poslední době stává, že se
kromě oděvů objevuje v tomto sběru i spousta nejrůznějšího domovního odpadu. Věřím ale, že u nás se toto snad
neděje.
Nechci otázku odpadů nijak dramatizovat, ani způsobit nějaké rozbroje v obci, zvláště v tomto vánočním čase, ale
je nutno upozornit, že otázkou odpadů je nutno se zabývat neustále a snažit se maximálně snížit náklady na likvidaci.
Obecní úřad se co nejvíce snaží snižovat náklady na likvidaci odpadů. Více to už opravdu nejde.
Proto prosím občany obce, aby se snažili v rámci možností co nejlépe třídit a s rozumem ukládat veškerý svůj
vyprodukovaný odpad. Děkuji.
Jan Tomáš - místostarosta
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Kačenčina pohádková říše ožívá
Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory ve spolupráci s polským partnerem Gmina Bystrzyca Kłodzka v rámci projektu „U
nás začíná pohádková říše“ dokázali, že naše společná příhraniční oblast je prostě pohádková. Na české straně byla oživena
Kačenčina pohádková říše, která o sobě v posledních letech nedávala moc znát. Kdo pamatuje její začátky, jistě si vzpomene na
vandrovní knížku, do které se sbíraly razítka. Sbírání razítek je stále velmi oblíbená činnost, jak u těch nejmenších návštěvníků,
tak i u dospělých. Zejména pokud se sbírají razítka s kouzelnými bytostmi. A těch je po Orlických horách celá řada! Může zde
potkat princeznu Kačenku, Rampušáka, ale i pašeráky, bludičky a jinou havěť. Ke sbírání jejich razítek byl vydán nový propagační
leták a zároveň byla zjednodušena pravidla pro získání odměny za putování Kačenčinou pohádkovou říší. Kromě sbírání razítek a
vyzvedávání odměn si můžete užít procházku na dvou zcela nových stezkách. Pašerácká stezka vznikla v Orlickém Záhoří v místní
části Černá Voda. Trasa dlouhá necelých 5 km seznamuje s pohnutou historií místa a pašeráctvím, které bylo v této oblasti kdysi
nedílnou součástí společnosti. Na jednom z pěti zastavení si mohou děti na příklad vyzkoušet zavázat tkaničku na botě. Totiž
pašerák, který si neuměl pořádně zavázat tkaničku, mohl dopadnout velice špatně… Druhou stezkou, dlouhou cca 6 km, provází
skřítek Frymbulín, který vtipně přibližuje historii Nového Hrádku a okolí. Cesta vede velkou částí lesem, takže je tato procházka
zároveň velkým balzámem na duši. Navštívení obou míst můžeme vřele doporučit. Ale abychom se vrátili k té Kačenčině
pohádkové říši. V každé členské obci Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory byla umístěna informační cedule s pravidly o
putování Kačenčinou pohádkovou říší a patronem dané obce. Příběhy o každém z nich jsou uvedeny v knize pohádek, kterou lze
získat jako jednu z odměn po nasbírání všech 23 razítek. No a pro ty, kteří informace raději shánějí na internetu, byly
zaktualizovány webové stránky www.orlickehory.eu, kde jsou veškeré vydané propagační materiály volně přístupné ke stažení.
Velké dík patří paní Haldové, která původně černobílé patrony vybarvila a tím jim vdechla novou chuť do života. Namalovala také
rozcestník s princeznou Kačenkou, který můžete vidět na úvodní straně webových stránek nebo v knize pohádek. Rozcestník se
stává symbolem novým pokračováním tohoto krásného turistického produktu.
Na polské straně se nachází pohádkové Międzygórze. V rámci projektu zde byly vyznačeny největší turistické atraktivity –
Zahrada pohádek (Ogród bajek), vodopád Wilczki (wodospad Wilczki) a vodní nádrž (Zapora wodna). Po naše vzoru i projektový
partner vydal cestovní pas, do kterého lze sbírat razítka zejména na polské straně. Tyto pasy jsou zdarma k dostání v TIC
v Orlickém Záhoří. Ti rychlejší mohou získat i karty s pohádkami z města Bystrzyca Kłodzka nebo knížečku Bájnou cestou
z Międzygórza do Orlických hor.
Projekt ale nebyl jen o stezkách a propagačních materiálech. V přeshraničních projektech jde hlavně o spolupráci partnerů a
setkávání komunit z obou stran hranice. Minulý rok v prosinci se konalo v Kladské Bystřici pohádkové koledování, kde děti
z Orlického Záhoří a děti z Kladské Bystřice společně zpívaly vánoční
koledy. K této příležitosti byl vydán česko-polský zpěvník vánočních
koled. Další akcí bylo pohádkové putování po Międzygórzu, kdy si
děti v červnu místo školy, udělali pěknou procházku do zahrady
pohádek a k místnímu vodopádu. Společná procházka pak byla
završena společným obědem. Hranolky a řízek ocenily děti jak
z
procházka městem Bystrzyca Kłodzka. Při této akci byly zdarma
přístupné veškeré atraktivity města – věže, muzeum sirek, podzemí,
kostely a další. Na české straně se konaly dva pochody nově
otevřenými stezkami v Orlickém Záhoří a na Novém Hrádku a celý
projekt završila akce Kačenčino loučení s létem, které se konalo
1.9.2018 v Deštném v Orlických horách.
Aktivitami na české straně bylo vytvoření dvou stezek a to Stezka
skřítka Frymbulína v Novém Hrádku a Pašerácká stezka v Orlickém
Záhoří. Na slavnostní otevření stezek a na akci Kačenčino loučení s
létem přijeli polští partneři s dětmi. Dále byly obnoveny venkovní
mapy říše v každé členské obci, razítkovací místa, upraven web
svazku na stránkách www.orlickehory.eu a byla vydána kniha s
příběhy patronů. Aktivitami na polské straně bylo Označení
největších turistických atraktivit Międzygórza: vodopád Wilczki,
zahrada pohádka (Ogród bajekt) a vodní nádrž (Zapora wodna) a
pořádání tři společenských akcí zaměřených na rodiny s dětmi:
Pohádkové koledování, na kterém české a polské děti zpívaly vánoční
koledy, pohádková procházka do zahrady pohádek a k vodopádu
Wilczki a noční prohlídka města Bystrzyca Kłodzka spojená s
návštěvou největších turistických atraktivit města. Během práce na
projektu se Dobrovolný svazek rozhodl, že budou zjednodušeny pravidla putování po Kačenčině pohádkové říši tak, aby získání
odměn bylo více motivující. Pravděpodobně tím největším a nejkrásnějším počinem bylo, že svazek zadal autorce patronů, aby
postavy
vyobrazila
v
barevném
provedení.
Naši
patroni
tak
obživli
a
stali
se
veselejšími.
Svazek bude i v příštím roce pracovat na rozkvětu naší říše a bude podporovat obce k práci se svými pohádkovými patrony.
Mgr. Michaela Prouzová, projektová manažerka
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Mikuláš se svou čertovskou družinou
V Podbřezí a ve Lhotě měli letos Mikuláš s čerty a
andělem hodně práce. Celkem navštívili snad 30 rodin.
Ale co vím, všechny děti Mikuláši slíbily, že se polepší,
budou více poslušné a budou si uklízet. Zklamaní čerti
tedy odcházeli s prázdnými pytli. Pro jistotu ale v každé
rodině zanechali metličku, kterou je rodiče mohou
přivolat kdykoli zpět, kdyby děti své sliby nedodržely.

Čerti si ani nestihli odpočinout a druhý den ráno se ještě
vydali zkontrolovat děti do naší místí školy a školky. Ani tady
ale zástupci z pekla nepochodili a odcházeli s prázdnou.
Anděl rozdal balíčky a děti jim za to zazpívaly krásné písničky.
Tak uvidíme, jestli to děti vydrží a budou celý rok hodné. Však
oni si to přijdou čertíci zase zkontrolovat. 

Setkání seniorů
V neděli 9. prosince se uskutečnilo setkání seniorů
v místním hostinci Skalka. Každý z našich spoluobčanů
dostal malý dáreček s přáním do nového roku. Od půl
čtvrté jim i široké veřejnosti pan fotograf Rostislav
Bartoň promítl své fotografie z Orlických hor.
K prezentaci měl připravené zajímavé vyprávění, jak a
kde fotku pořídil. Své povídání měl dokonce
obohacené kvízem o ceny. Strávili jsme společně
příjemné odpoledne.
Andrea Dušková – obec Podbřezí

Vánoce na návsi - Rozsvěcení Vánočního stromu
Navzdory deštivému a chladnému počasí se na akci Rozsvěcení vánočního stromu sešlo mnoho lidí, což potěšilo
srdce všech pořadatelů. Takovou účast jsme ještě neměli. Všechny příchozí sousedy a rodiny zase na oplátku potěšila
letošní novinka v podobě otevřené a osvětlené hasičské garáže. Silné světlo zaplašilo adventní tmu, rodiče se mohli
dopočítat ratolestí, děti si mohly ozdobit perníčky a dospělí si mohli v klidu prohlédnout a ochutnat přinesené
cukroví. Například o ořechových Masarykových kolečkách již kolují
téměř legendy. Děkujeme všem, kdo přinesli své dobroty na
ochutnání. Letos se sešlost nesla v ekologickém duchu, protože kvůli
absenci jednorázových kelímků se pil dobrý čaj a svařák z klasických
hrnků, hezky jako v minulém století. Adventní atmosféru doplnily
naše nejmenší děti v bílých andělských řízách s křídly a s hvězdou na
čepici. Rodiče obrazně uronili slzu, když si vzpomněli, před kolika lety
takto na návsi stály jejich dnes již odrostlé děti; andělskou štafetu
přebírají mladší. Přes tyto okrajové detaily se pomalu prokousávám
k hlavní náplni nedělního večera, a tou je rozsvěcení stromu na návsi
a zpěv koled. Po úvodním slovu naší staré dobré známé, nové
starostky Ester, jsme koledy zazpívali, strom jsme rozsvítili,
prskavkami zaprskali, a v dobré sousedské pospolitosti radost měli,
že se blíží vánoční čas.
Příští rok se na vás opět budeme těšit, přijďte si společně vychutnat předvánoční atmosféru.
Terka Novotná
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Hvězdné manýry
Dne 20. 10. 2018 jsme pro členky našeho spolku uspořádali zájezd na divadelní představení Hvězdné manýry od
společnosti Háta do divadla Palace, které sídlí na Václavském náměstí v Praze. Autobus pro účastnice zájezdu a jejich
drahé polovičky vyjížděl ve 13 hod. z návsi v Podbřezí. Cesta pěkně ubíhala a po odpočinkové přestávce na benzínové
pumpě jsme dojeli na parkoviště Wilsonova nedaleko Václavského náměstí, kde jsme vystoupili. Do začátku
představení zbývaly tři hodiny, které každý z nás využil a prožil podle svých představ. Někdo k prohlídce památek,
nakupování, návštěvy příbuzných nebo k posezení v restauraci.
Po příjemně strávených chvílích jsme se všichni
opět sešli v 19 hod. v předních řadách hlediště
divadla. Děj komediálního představení se odehrával
v elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Zde se
má uskutečnit koncert s beneficií na podporu
amerických válečných výdajů a organizátoři se
neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály
a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné
umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti,
nechávají zajít až k fyzickému napadaní. Jak je
ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví
přesný plán, který ale od začátku selhává. Vydrží jeho
nervy až do konce? Bude to těžké, protože obě
hvězdy mají své manýry a nekompromisně vyžadují to
nejlepší apartmá. Jako generální ředitel hotelu Palm
Beach Royal se nám představil Lukáš Vaculík a všemi
Američany milovanou zpěvačku ztvárnila Adéla Gondíková.
Během celého představení, které trvalo přes 2 hodiny, všichni herci hráli s velkým komediálním nasazením. Nejen
herci ale také publikum bylo úžasné, což nám sdělil i herec Roman Štolpa, kterého jsme po představení potkali
v šatně. Dobrá nálada a humor provázela nejen představení, ale také celý zájezd.
Za Sdružení žen Podbřezí Marcela Volfová

Stezka odvahy
"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." Takto začala další výzva pro naše malé i
velké odvážlivce. Protože pár let dokazují, že strach je pro ně cizí a mysl mají bystrou, letos byla stezka jiná,
záhadnější.
Kdykoliv během týdne před zmíněným večerem měly děti najít
aspoň tři záhadná místa v okolí hřbitova a odpovědět na otázky.
Pak přišly po tmě pouze s baterkou až před bránu hřbitova. Tam
mohly odvážně a bez světel vstoupit na čarovné území zemřelých
a najít poklad. Ve tmě vypadá hřbitov úplně jinak, tajemně,
strašidelně…. Kdo se odvážil přijít, odešel se zážitkem, na který se
nezapomíná.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo trpělivě vyčkal na
tajuplnou atmosféru večera. Ráda bych vám, za všechny „Ženy“
popřála do dalšího roku špetku dětské dušičky v srdci. Ta neřeší
maličkosti, má radost z každé chvilky a je upřímná. Zkusme se na
svět podívat aspoň chvíli jejich očima a dopřáti jim trochu toho
tajemna nejen o Vánocích.
Za Sdružení žen, Jana Křepelová
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Středeční cvičení dětí a rodičů
Chystáme se na cvičení. Děti mají radost, těší se, ale do
příprav se NIKDY nezapojí. Vyhrožuju, že půjdu sama, brečí,
ale do příprav se NIKDY nezapojí. Balím každému bačkory,
svačinu, pití a sešitek.
Jdeme do školy. Dle portálu Mapy.cz člověk těch 384
metrů ujde za 6 min. Povzbuzuji, motivuji a za 15 minut tam
většinou jsme.
Cvičíme. Více, či méně organizovaně točíme kolo mlýnský,
běháme jako srny, lezeme jako hadi, nebo skáčeme jako
klokani. Házíme míčky, válíme sudy, zdoláváme překážkovou
dráhu. Na závěr si nalepíme obrázky do sešitků.
Jdeme domů. Únava, nedostatečná svačina, nedostatečná
trpělivost matky a bůhví co ještě způsobí, že těch 384 metrů jdeme klidně půl hodiny.
Středa je fajn, středu máme rádi .
Za organizátorky Naďa Kasperová

SDH Lhota Netřeba

Spolek dobrovolných hasičů ze Lhoty Netřeby uspořádal dne 29. září 2018 V. lhotecký vejšlap. Po malém
občerstvení na seřadišti u Ehlů jsme se odebrali na autobusovou zastávku v Podbřezí a použili veřejnou autobusovou
dopravu. Na zdolání 17 kilometrů jsme vystřídali 3 autobusy, aniž bychom zabloudili . V Sedloňově u Grulichů jsme
si na začátku pochodu, prohlédli Alpinum – skalku se skálou. Paní
Grulichová se nám ochotně věnovala a poskytla nám zajímavý výklad. Pak
už jsme vyšlápli po svých. Hned na začátku nás čekal výstup travnatou
strání, a tak musel být nejmladší účastník pochodu trochu poponášen.
Počasí nám přálo, procházeli jsme krásnou přírodou podhůřím Orlických
hor, prohlédli jsme si obec Dobřany a údolím Zlatého potoka jsme došli
do cíle. V Hotelu Zlatý potok v Kounově nás čekalo občerstvení a
zakončení celé akce. Věkový rozdíl nejmladšího a nejstaršího účastníka
byl 72 let, zúčastnilo se 27 dospělých, 3 děti a jedno nemluvně, které si
cestou v klídku slavilo čtyřměsíční narozeniny .
Další akcí, na které se SDH Lhota Netřeba podílel a na kterou není
možné zapomenout, bylo sázení Lípy svobody na návsi u rybníčka dne 28. října 2018. Oslava byla velmi zdařilá, účast
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vysoká, občerstvení chutné, horké a povzbudivé, ale to počasí!!! Tak to se opravdu nepovedlo. Silný studený vítr
s deštěm nás provázel po celou dobu slavnostního ceremoniálu. Asi proto, abychom na to aspoň dalších 100 let
nezapomněli…

Dne 17. listopadu 2018 při slavnostním vyhlášení celkový výsledků Mezinárodního mistrovství České republiky za
rok 2018 byl dekorován i jeden člen Spolku dobrovolných hasičů Lhota Netřeba. Martin Petřík se umístil celkově na
druhém místě a stal se tak vícemistrem České republiky v kategorii Buggy 1600. Martin se s buginou s motorem
Suzuki a s šikovným a odhodlaným týmem zúčastnil šesti ze sedmi závodů seriálu MMČR. Gratulujeme!
Letošní „hasičský předsilvestr“ se bude konat v budově bývalého obecního úřadu ve Lhotě Netřebě v sobotu
29.prosince 2018 od 18.00 hodin. Pivo je zajištěno a malé občerstvení si může přinést každý z povánočních zásob.
Těšíme se, že se po delší době zase sejdeme.
Poklidné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra, zdraví, dobrou náladu a spoustu nových zážitků
v přicházejícím roce 2019 Vám přeje za celý Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě Petra Petříková

SDH Podbřezí
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči.
Rok uplynul jako voda a jsou tu opět vánoční svátky. Jménem výboru SDH Podbřezí bych Vám chtěl popřát do
nového roku 2019 hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. Poděkování patří i všem, kteří svůj volný čas
věnovali práci ve sboru.
Rok 2018 zhodnotíme na výroční valné hromadě dne 5.1.2019 od 18 hodin v místním hostinci Skalka.
Činnost sboru od posledního vydání zpravodaje
V měsíci listopadu jsme byli spolupořadateli tradičního Kateřinského posvícení. Poděkování patří všem
pořadatelům, brigádníkům při sobotním úklidu a obecnímu úřadu za finanční podporu. Též náš dík patří členům za
zhotovení věnce a firmě Proteco nářadí za zapůjčení kaple na mši.

V měsíci listopadu se také starosta sboru zúčastnil schůze starostů SDH v Opočně a schůze okrsku v Běstvinách.
Opět jsme zorganizovali svoz elektrospotřebičů. Dík patří všem co nám použité a nepotřebné spotřebiče vozíte ke
staré hasičské zbrojnici. V listopadu se opět sešla jednotka a byla proškolena naším velitelem. Naše hasičská technika
byla zazimována a převedena na zimní provoz, kromě garáže, která posloužila ještě jako azyl při rozsvícení vánočního
stromu.
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Co připravujeme:
05.01.2019 - Výroční valná hromada SDH v hostinci Skalka od 18 hodin
15.02.2019 - Výroční valná hromada okrsku č.2 Dobruška
16.02.2019 - Tradiční hasičský ples hostinec Skalka od 20 hodin
Krásné vánoce Vám všem přeje Pavel Mervart - starosta SDH

SK Skalka
Tenisový turnaj 2018
I letos jsme rozehráli tenisový turnaj, na který se přihlásilo pouze 8 hráčů.
Z toho důvodu jsme hráli systémem každý s každým.
Do turnaje se zapojili Jiří Hovorka, Jan Křepela, Miloš Novotný, Milan Ehl,
Zdeněk Volf, Tomáš Kasper, Zdeněk Formánek a Zdeněk Kaplan. Letos nám
přálo počasí a hráči přistupovali k zápasům velmi zodpovědně. Díky tomu
jsme měli vše odehráno do konce října. Pořadí od pátého místa: Milan Ehl, Jiří
Hovorka, Miloš Novotný, Tomáš Kasper, Zdeněk Volf.
Příští rok nás čeká 10. ročník, proto věřím ve větší účast. Když nebudete
chtít hrát na body, přijďte si zahrát, jen tak pro radost.
Za SK Skalka Volf Zdeněk

Nohejbalový turnaj trojic
V sobotu dne 29. září 2018 se konal 5. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Venku bylo poměrně chladno, což se
možná podepsalo na slabší účasti - celkem 13 hráčů vytvořilo 4 družstva. Myslel jsem, že na 5. výročí turnaje dorazí
více sportovců, tak snad příště. Všichni soupeři mají podobnou výkonnost a hrají dobře. Mladí kluci se s každým
odehraným zápasem neustále zlepšují, proto věřím, že o budoucnost nohejbalu na Skalce nemusíme mít obavy.
Turnaj se hrál systémem 1. a 2. kolo každý s každým s následnou vyřazovací částí. Tradiční a populární tým „Haďáci“
se dostal opět do finále. Tam ho ovšem možná trochu překvapivě porazila „Vzpomínka na vítězství“, družstvo ve
kterém se hráči dokáží zdravě vyhecovat . Třetí příčku vybojovali „Marňáci“ jelikož jejich soupeř „Síť-Síť“ tu
skutečnou síť mnohokrát rozvlnil. Již v první minutě turnaje si Jiří Hušek přivodil výron v kotníku. Na závěr turnaje
byly předány hodnotné ceny všem účastníkům.
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Konečné pořadí bylo následující:
1.
2.
3.
4.

Vzpomníka na vítězství – Pavel Felcman, Václav Hanuš, Milan Ehl
Haďáci – Miroslav Jarkovský, Pavel Hanuš st., Pavel Hanuš ml.
Marňáci – Zdeněk Volf, Miloš Novotný, Zdeněk Kaplan
Síť - Síť – Tomáš Ehl, Jiří Hovorka, Daniel König

Děkujeme všem za účast, sportovní výkony a férovou hru a sponzorům za pěkné ceny. Letos nás podpořili
„Ammann“ Václav Hanuš. Utíká to rychle, za rok se sejdeme již na 6. ročníku.
Za SK Skalka organizátor Zdeněk Kaplan

Velký úspěch malé školy
V celé ČR je 4 653 základních škol, v Královéhradeckém kraji jich je 300. Pro všechny tyto
školy už čtvrtým rokem probíhá soutěž o Hejtmanův pohár. Cílem soutěže je podpořit u dětí
a mládeže zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. V loňském roce jsme
se rozhodli poměřit síly s ostatními školami poprvé a obsadili jsme v kraji pěkné 4. místo. Protože nás soutěžní
aktivity bavily, přihlásili jsme se znovu, plnili jsme poctivě sportovní úkoly i Hejtmanské výzvy a povedlo se nevídané.
Naše škola zvítězila. Vybojovali jsme originální pohár a současně 10 000,- Kč. Získali jsme titul nejlepší krajská škola
2018 a s 4 189 body jsme skončili v celorepublikovém srovnání škol na 17. místě. Hejtman Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán při předávání ceny zvláště ocenil, že žáci naší školy porazili i školy mnohem větší s lepším zázemím. Hlavní
cenu a šek na 10 000,- Kč si z rukou pana hejtmana a organizátorů soutěže a za účasti starostky Podbřezí paní Ester
Horákové převzalo 15 nejaktivnějších žáků v sídle úřadu Královéhradeckého kraje. Na oplátku děti panu hejtmanovi
zazpívaly a pozvaly ho na návštěvu školy do Podbřezí, aby se na vlastní oči přesvědčil, že zisk poháru není náhodný.
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Rok se s rokem sešel a za dveřmi jsou Vánoce, snad nejkrásnější období v roce. V čase, kdy žijeme stále rychleji, je
třeba se na chvilku zastavit a vnímat okolí všemi smysly. Zvuky, vůně, barvy, atmosféru… Těšíme se na sváteční chvíle
křesťanských svátků plných pohody, sváteční nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. Snad každého z nás
vzpomínka z dětských let na vůni vánočního cukroví a na
rozzářený vánoční stromek uklidňuje a hladí. Snad proto
je pro každého z nás vánoční čas tím obdobím, na které
se tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o
dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkáních s
blízkými, s kterými se během celého roku tak často
nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří
k Vánocům a nedá se zapomenout, je o vlídném teple
domova, radosti v dětských očích a pokoře nás
dospělých. Mějme k sobě blíž, těšme se z maličkostí a z
každého upřímného úsměvu, a to nejen o Vánocích, ale i
po celý nadcházející rok.

Do nového roku pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů a splnění všech přání přeje
Radomila Zelená a kolektiv Základní školy a Montessori mateřské školy

Tříkrálová sbírka
osmnáctý ročník
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí
v České republice. Tentokrát se koledníci vydají na pouť za
„světlem dobrých skutků“ už po osmnácté a věříme, že jich bude
zase mnoho...
Na Dobrušsku budou koledovat

v sobotu 5. ledna

2019.

Skupiny tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat
finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené
charitním logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí
skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Motto Tříkrálové sbírky 2019 již tradičně zní:
POMOC RODINÁM A LIDEM V NOUZI U NÁS I V ZAHRANIČÍ A
PODPORA CHARITNÍHO DÍLA
Konkrétním záměrem Farní charity Dobruška je doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny,
podpora sociální služby osobní asistence, přímá pomoc rodinám v soc. tísni, rodinám s postiženým dítětem a
podpora aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na
pomoc lidem v nouzi. Každá korun v kasičce koledníků má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných,
kteří zazvoní u Vašich dveří v sobotu 5. ledna.
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška, koordinátorka sbírky
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Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Podbřezí

ze dne 22.10.2018
Zastupitelstvo obce Podbřezí
 volí starostkou Ester Horákovou
 volí místostarostou Jana Tomáše
 zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
 volí předsedou finančního výboru Marcelu Volfovou
 volí předsedou kontrolního výboru Miloše Votroubka
 volí členy finančního výboru Petra Novotného a Jiřího Piskoru
 volí členy kontrolního výboru Zdeňka Pavlíčka a Antonína Novotného (nar. 1944)
 stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ode dne složení slibu takto:
místostarosta
3.800,- Kč
předseda výboru
810,- Kč
člen výboru
310,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
460,- Kč
 a) schvaluje zhotovitelem Změny č. 1 ÚP Podbřezí firmu Regio, Hradec Králové
 b) pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo
 a) schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7DHM180161
 b) pověřuje starostku podpisem Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a podepsanou zaslat
zpět.
 a) schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/TC/RD/2018/106 se zhotovitelem stavby firmou
Strabag a.s., Praha.
 b) pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1 a zaslat ho firmě zpět
 a) schvaluje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/RD/226/2017 se zhotovitelem stavby firmou
Strabag a.s., Praha
 b) pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1 a zaslat ho firmě zpět
 schvaluje žádost o svolení postoupit členská práva povinnosti k bytu Podbřezí 98/2 na jinou osobu
 schvaluje žádost o svolení postoupit členská práva povinnosti k bytu Podbřezí 98/7 na jinou osobu

ze dne 28. listopadu 2018
Zastupitelstvo obce Podbřezí
 schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 53/18/BVB/MS,
 b) pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a zasláním zpět
 schvaluje na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce 2019 příspěvek ve výši 500 000,- Kč
s tím, že nevyčerpanou část příspěvku je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele do 31. 3. 2020.
Z příspěvku je možné hradit finanční prostředky na mzdy vedoucích kroužků a platu účetní, až do výše
celkového limitu, který je stanoven na částku 150 000,- Kč. Výše příspěvku je podložena očekávanými výnosy
a náklady v roce 2019
 a) schvaluje individuální dotaci Domácímu hospici Setkání ve výši 10.000,- Kč
 b) pověřuje starostku podepsat a odeslat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
 schvaluje objednat zhotovení projektu na opravu komunikace na p.p.č. 3573, 3348, 3353 k.ú. Podbřezí u Ing.
Petra Vlasáka, Hradec Králové v ceně do 40.000,-Kč bez DPH
 schvaluje přijetí finančního daru 10.000,- Kč od KÚ KHK pro ZŠ a MMŠ v Podbřezí
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13. prosince 2018
Zastupitelstvo obce Podbřezí
 schvaluje schodkový rozpočet Obce Podbřezí na rok 2019 s celkovými příjmy ve výši 15.135.042,- Kč,
s celkovými výdaji ve výši 19.677.754,- Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 422.951,- Kč
 schvaluje střednědobý výhled Obce Podbřezí na rok 2020 s celkovými příjmy 9.000.000,- Kč, s celkovými
výdaji 6.800.000,-Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 434.000,-Kč. V roce 2021 s celkovými
příjmy 9.200.000,-Kč, s celkovými výdaji 6.800.000,-Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši
434.000,-Kč.
 schvaluje vyrovnaný rozpočet Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2019
s celkovými příjmy ve výši 4.888.230,-Kč a s celkovými výdaji ve výši 4.888.230,- Kč.
 schvaluje střednědobý výhled Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2020 s
celkovými příjmy 4.826.000,- Kč a s celkovými výdaji 4.826.000,-Kč. V roce 2021 s celkovými příjmy
4.916.000,-Kč a s celkovými výdaji 4.916.000,-Kč.
 a) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Oprava MK v obci Podbřezí“ na MMR Praha v programu
117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019+. Dotační titul 117d8210A - Podpora obnovy
místních komunikací. Celkové uznatelné náklady činí 1.702.049,- Kč. Dotace je požadována ve výši
1.191.000,- Kč, což je do 70 % celkových uznatelných nákladů. Náklady obce jsou spočítány na částku ve
výši 511.049,- Kč
 b) ukládá Antonínu Novotnému a Ester Horákové zpracovat a odeslat žádost o dotaci na MMR.
 a) schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Oprava MK v obci Podbřezí“ na KÚ KHK do dotačního
programu 19POVU1 Program obnovy venkova, Celkové uznatelné náklady činí 1.702.049,- Kč. Dotace je
požadována ve výši 851.000,- Kč, což je do 50 % celkových uznatelných nákladů. Náklady obce jsou
spočítány na částku ve výši 851.049,- Kč.
 b) ukládá Antonínu Novotnému a Ester Horákové zpracovat a odeslat žádost o dotaci na KÚ KHK.
 a) schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce č. 9/50/18/0227/MA/N, se společností Správa silnic
Královéhradeckého kraje, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IČ: 70947996,
 b) pověřuje starostku obce podpisem smlouvy a zasláním zpět.
 a)
schvaluje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o odvozu odpadu č. 950236, se společností Marius Pedersen
a.s., se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové, IČ: 42194920,
 b)
pověřuje starostku obce podpisem dodatku a zasláním zpět.
 Zastupitelstvo obce, na základě obdržených stanovisek, nesouhlasí s návrhem na změnu ÚP Podbřezí
podanou panem Ladislavem Felcmanem
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Po tyto dny se i média věnují tématu Vánoc a někteří novináři si kladou otázku, zda si dokážeme naše Vánoce
uchránit. V době mého dětství probíhal boj o Vánoce mezi lidmi a státem, který Vánoce odmítal, jako náboženský
svátek. Na školních nástěnkách jsme neměli napsáno, že slavíme Vánoce, ale svátky zimy. Lidé si však Vánoce nedali
vzít, neslavili zimu, a i když mnozí nešli do kostela, slavili Vánoce jako svátky rodiny. V posledních letech narůstá
nebezpečí, že z Vánoc jako křesťanských a rodinných svátků stanou se stále více svátky konzumu. Někteří prarodiče
se mi stěžují, že jejich volají děti k sobě na Vánoce a že oni se samozřejmě těší, ale nelíbí se jim, jak v domácnostech
jejich dětí se podstata Vánoc přímo ztrácí za dárky a z rozbalování dárků se dělá hlavní bod Vánoc.
Kde je však ten hlavní vánoční bod, kde je to centrum nebo podstata Vánoc? Věřící rodiče vodí své malé děti k
jesličkám, ukazují jim Ježíška v betlémě. I zde v Dobrušce stavíme v kostele sv. Václava starobylý, krásný, velkolepý
betlém. Jesličky jsou milá věc, ale opět je to jen dekorace, odkaz na poselství, z něhož se ty Vánoce zrodily. Většina z
nás zná slovo z Matoušova a Lukášova evangelia o narození Ježíše v Betlémě, o Marii a Josefovi, o pastýřích a
mudrcích, co se přišli dítěti poklonit. Už méně vnímáme, že i tato vyprávění jsou jen slovní dekorací, obrazným
převyprávěním toho, co se uvěřilo skrze Ježíše.

Ve vánočních biblických textech se jako podstata Vánoc ohlašuje, že Bůh není zamlklý a uzavřen, ale mluvící a
jednající. Je Slovo a Tělo. Je možné ho přímo tělesně slyšet a zažít. Vánoce chtějí být každoročně velkým znamením
Boží lásky zjevené v Ježíši a žité námi v dnešním světě. Blahopřeji všem, kteří jsou nejen na Vánoce rádi se svou
rodinou. Blahopřeji i těm, kteří jsou sami a vědí to unést a mají rádi lidi a svět. Zvláště se těším ze všech lidí dobré
vůle, kteří pomáhají, aby se Milosrdná Láska vrátila do tohoto světa.
Bratrsky zdraví Augustin Slaninka, děkan
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