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obecní zpravodaj
Vážení a milí spoluobčané,
nový rok nám již vstupuje do své druhé čtvrtiny, tedy do jarní části. V minulém týdnu jsme s dětmi ze základní školy
vynesli paní zimu Moranu a již netrpělivě vyhlížíme teplé sluneční dny. Nejblíže před námi jsou Velikonoce, ve
kterých si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista a ostatní lidé se těší na svátky jara, které lidem přinášejí první
květy, napučené stromy a zvířecí mláďátka. Děvčata a ženy, kluci a muži již vymýšlí básničky a převleky, ve kterých
půjdou na koledu. Jsem ráda, že se v Podbřezí drží tato tradice, protože není větší potěchy
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zámku. Při výběru druhu stromů, které by měly v aleji být vysázeny, nikoho nenapadla jiná
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volba než bříza. U nás jich je již pomálu, a proto volba byla jasná Podbřezí – bříza.
Obecní úřad Podbřezí
Jak čas plyne, poznávám pomalu a někdy rychle, někdy tiše a někdy dost nahlas, jak to
vychází 4x do roka
v Podbřezí a v jejích
náklad 230 výtisků částech chodí. Občas
tel.: 494 666 220
jsem překvapena nemile,
obecni.urad@podbrezi.cz
někdy mě ale potěší, že
www.podbrezi.cz
redaktor: Andrea Dušková nejsme lhostejní k okolí,
k našemu okolí. Chtěla
bych
poděkovat
na
Škutinu, že když vítr povalil těžký kříž, tak ho tam
nenechali ležet, ale vzali ho k sobě a zavolali nám.
Chtěla bych také poděkovat každému, kdo nelení a
nahlásí rozbité světlo, plný odpadkový koš nebo
vyvrácený strom. Chtěla bych také poděkovat lidem,
kteří uklízejí po druhých, těm kteří sem tam něco
opraví a nic za to nežádají. Také každému, kdo
nehledá konflikty, každý takový má můj dík a obdiv.
Do jarních dní Vám všem přeji pevné zdraví, klid v rodinách a úsměv na tváři.
Ester Horáková, starostka
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Osmnáctá Tříkrálová sbírka
na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi
Tříkrálová sbírka se letos konala v ČR po devatenácté, účastní se jí každoročně přes
60 tisíc dobrovolníků, objem vykoledovaných peněz je v celé republice přes 100 mil. Kč.
Při letošní TKS celkem v celém našem obvodu koledovalo 129 skupinek. Koledovalo se v jeden den, v sobotu
5. ledna.
Výtěžek TKS 2019 byl 692 844 Kč, což je o cca 28 tis. Kč vice než loni. 65 % z vykoledovaných peněz se vrací do
Dobrušky.
Ráda bych Vám poděkovala za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech, děkuji všem dárcům,
dětem a jejich rodičům, vedoucím skupinek, pánům farářům za požehnání v kostelích, všem dobrovolníkům
zajišťujícím zázemí pro koledníky a rozvozy dětí do potřebných míst, starostkám a starostům ve všech zúčastněných
obcích za pečetění a rozpečeťování pokladniček a také městu Dobruška za dvě bezplatná filmová představení pro
koledníky.
Jménem Farní charity Dobruška i jménem svým Vám všem do nového roku přeji, hodně zdraví, optimismu a
vzájemné lásky.
Ing. Jana Poláčková Farní charita Dobruška
V Podbřezí a ve Lhotě Netřebě vybrali malí koledníci 26 595 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Rodičům gratulujeme.

Červen
Melichar Václav
Novák Josef
Cvejn Vratislav

Barbora Kubcová
Timea Sedláková
Jakub Kondek
Michael Schod

Všem oslavencům blahopřejeme.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí, z.s.
Babský bál
Během příprav Babského bálu padla otázka – co jej takhle udělat ve stylu
první republiky? Tak to je výzva! Jako by nestačilo každoroční dilema co na
sebe na normální ples. Nakonec se ale ukázalo, že garderoba z třicátých let
minulého století dá možnost zazářit kouskům, které již byly na cestě do
charitativního kontejneru. Nebo kouskům, které si člověk pořídil „co by kdyby“
a když jej okrášlil kuličkový vánoční řetěz na stromeček, stala se z nich
perfektní plesová róba. Ovšem vedle těchto „znouze ctností“ přišli na Babský
bál dámy a pánové ve vychytaných šatech a oblecích, skvělých doplňcích,
kravatách, šlích a kloboucích, nezbytných čelenkách s pérem, neodmyslitelně
pelichajících péřových boa a s perlovými
náhrdelníky téměř až ke kolenům. Při pohledu na
tolik prvorepublikových plesových hostů mi
doslova spadla čelist. Ta mi vlastně spadla už při
příchodu při pohledu na obsluhu, která jakoby pro jednou vzala směnu v Podbřezí místo v paláci
Lucerna. Přátelé, děkujeme, že jste toto téma uchopili tak výtečně! Předtančení nám předvedlo
uskupení Chaozz a po volné taneční části přišlo překvapení v podobě vystoupení pečlivě nacvičeném
v úsporných prostorách knihovny . Po krátkém přemlouvání se nechala přesvědčit „babička Mirka“
a spolu s dalšími devíti tanečnicemi to na parketu roztočily v rytmu charlestonu. Vloni se osvědčilo
hudební duo Vosa band a i letos jsme si s hudební produkcí notovali až do časných ranních hodin,
kdy jsme se obohaceni o zážitky i o výhry z tomboly (děkujeme přispěvatelům) rozešli spořádaně do
svých domovů.

Pro lepší představu, jaká elegance se na sále sešla, doporučuji obecní fotoalbum na
Rajčeti: https://obecpodbrezi.rajce.idnes.cz/Babsky_bal_2019
Terka Novotná

Dětský karneval
Cirkus bude?!
Kdepak, cirkus k nám již přijel a to s velkým úspěchem 24. února v podobě skaleckých klaunů  Letošní dětský
karneval se nesl v duchu cirkusové manéže, kdy se
místní Hostinec proměnil na vesele vyzdobené
šapitó. Nechyběla drezůra koní, do které se
zapojily všechny děti. Sálem se prošla spousta
provazochodců a provazochodkyň, ale naštěstí
nikdo nespadl. Až z daleké Austrálie k nám
dohopsali klokani, kteří si po úspěšném slalomu
v pytlích sladkou odměnu rozhodně zasloužili.
Skvělým číslem byl žonglérský výstup světoznámé
Terezie von Statkovič, která nám ukázala nejen
žonglérské kousky s míčky, ale i s ponožkami,
kostkami a botami. V našem cirkuse nechyběly ani
opičky, které bravurně zvládly náročné opičí dráhy
a některé se odvážily jít i vícekrát. Věříme, že si
malí klauni, víly, zvířátka i tanečnice cirkusový
program náležitě užili. Odměnou jim byl nejen
klobouček s frkačkou, ale i další ceny a hlavně
skvělá zábava. Celým programem hudebně
provázela DJka Jana. Dobroty svými zlatými ručičkami upekly ženy z Podbřezí. Za tuto podporu a vaši skvělou náladu
moc děkujeme.
Za klaunskou sestavu Petra Čepelová
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SDH Lhota Netřeba
Čas letí jako voda, rok 2019 se už naplno rozběhl a máme tu opět jaro. My se můžeme ohlédnout, co jsme zažili
s naším Sborem dobrovolných hasičů Lhota Netřeba. Těsně před koncem každého roku, dá se říct už tradičně, se
setkáváme a říkáme tomu hasičský předsilvestr. 29. 12. 2018 byla naše malá společenská místnost v patře bývalého
obecního úřadu ve Lhotě Netřebě opět úplně plná. Každý přinesl nějaké to pohoštění a společně jsme poseděli a
poklábosili o tom, jak se máme, co se v naší vesnici děje, co kdo povídal, jaké byly Vánoce, jaké bude léto a tak
všelijak. Momentálně se také řeší naprostý nedostatek jakéhokoli
obecního pozemku ve Lhotě Netřebě, na kterém by se dalo
vybudovat třeba malé, ale alespoň nějaké to dětské hřiště, aby děti
nemusely sedět doma a mohly se sejít a společně si na bezpečném
místě zařádit.
V lednu proběhly výroční valné hromady spolků. Zástupci našeho
sboru se zúčastnili jak setkání hasičů v Podbřezí, tak valné
hromady zástupců ze všech okrsků v Křovicích. Mezitím také
samozřejmě proběhla Výroční valná hromada SDH Lhota Netřeba
dne 26. 1. 2019 v Motelu Skalka. Účast tentokrát nebyla zas až tak
skvělá, ale na zhodnocení minulého roku a plánování nových
aktivit to stačilo. Trošku jsme změnili zajišťování našich pravidelných schůzek každý první pátek v měsíci. Novou
strategii jsme si mohli vyzkoušet již 2. 3. 2019, tedy výjimečně první sobotu v měsíci březnu, kdy pro nás otevřeli
hospůdku Liborové Kovář a Piskora. Bylo pivko a uzené, účast veliká, hrál se pinec a vesele se diskutovalo.
V sobotu 9. března nastal čas na výlet. Autobus
plný dobrodružství očekávajících sedmačtyřiceti
pasažérů vyrazil v 5:30 ze Lhoty Netřeby směr Brno.
Tam při malé zastávce ještě přistoupili dva naši
členové a v plném počtu 49 účastníků výletu jsme
dorazili na minutu přesně do Jaderné elektrárny
Dukovany. Zhlédli jsme krátký film o výrobě elektřiny
z jádra, pak si nás rozebraly dvě průvodkyně a
rozebraly s námi důkladně celou elektrárnu. Bohužel
jen na informačních panelech v informačním centru.
Trošku jsme litovali, že nás nepustili aspoň na chvilku
do chráněného výrobního prostoru, ač jsme byli
naprosto střízliví, abychom si na památku odnesli maličko toho ozáření, ale nic. Prý bychom stejně nic nechytili,
jistější prý je se objednat na rentgen. Plni nových informací jsme popojeli do Pivovaru Dalešice, abychom ještě
naplnili prázdné žaludky. Dalešické pivo nás
v autobuse příjemně uklimbalo a přejeli jsme
k dalšímu bodu našeho výletu. Bylo to Papouščí
ZOO v Bošovicích. Ve vcelku mladé zoologické
papouščí zahradě na nás dokonce vykouklo
slunce, a tak také vykoukly z klecí páry
Amazónků, Artingy i Ary a veselí papoušci
Kakadu. Před vchodem do ZOO jsme pak pořídili

společné foto .
Vrcholem dne byla návštěva vinného sklípku První vinařská s.r.o.
v Hustopečích. Objednaný šestihodinový program nám zpočátku
naháněl obavy, ale již při příchodu do sklepa jsme byli příjemně
překvapeni. No posuďte sami, tabule jako na svatbu . Prostředí
bylo opravdu stylové a velmi přátelské. Na začátek jsme si dali
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předem vybranou první večeři. Poté následovala řízená degustace s majitelem, sklepmistrem ing. Jiřím Kuklou. Je to
kamarád našeho člena Pepíka Pašty, který nám také tento sklípek doporučil, a musíme mu velice poděkovat, byla to
skvělá volba! Přes ryzlink vlašský, rulandské šedé, tramín červený a pálavu jsme se propili až
k zwiegeeltrebe/frankovce cuvée. Spolu s devíti vzorky různých vín jsme strávili i poučné informace o víně a
úsměvné historky, které k tomu už tak nějak patří. Také se soutěžilo. Následovala volná zábava, druhá večeře - horká
šunka na kosti, která visela na šibenici a domácí moučník. Jirka Piskora s Milošem Hofmanem nám k tomu bezvadně
zahráli, zpívali jsme a tančili. Některým se v 11 večer ani nechtělo domů. Po takto stráveném dni jsme byli na
zpáteční cestě v autobuse naprosto bezproblémoví a většina usnula, jako když je do vody hodí.
Všem účastníkům ještě dlužím výsledek Testu č. 2. Tak pro kontrolu:
1a, 2c, 3b, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a, 11b, 12c .
V jarních měsících nás čekají první pátky a tradiční čarodějnice. I
nadále pokračuje sběr vysloužilého elektroodpadu, za jehož úklid do
plechového domku děkujeme Honzovi Tomášovi st. To by jeden
nevěřil, kolik se toho během roku sejde.
Za všechny hasiče Vám příjemně strávené Velikonoce přeje
Petra Petříková

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
SDH Skalka - Podbřezí
Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasičky. Za pár dní přivítáme první jarní den a my doufáme, že zima již
definitivně skončila. Náš sbor však nelenil ani v zimním období. První lednovou sobotu jsme se sešli na výroční valné
hromadě. Zde byla zhodnocena činnost za rok 2018 a odsouhlasen plán činnosti pro rok 2019. Z rukou zástupce
okresního sdružení hasičů Otty Ptáčka byla některým členům předána hasičská ocenění. Dále se naši zástupci
účastnili výroční valné hromady okrsku č. 2 Dobruška konané 15.2.2019 v Křovicích, kde jsme přednesli zprávu o
činnosti našeho sboru za rok 2018.
Hned druhý den a to 16.2.2019 jsme pořádali tradiční hasičský ples. K poslechu a tanci nám hrála kapela TROP
z Olešnice v Orlických Horách. Ozdobou plesu byla pěkná ukázka "Skaleckého hmyzu na louce". Vyvrcholením plesu
byla bohatá tombola. Poděkování patří pořadatelům a všem, co přispěli do tomboly.
Na počátku měsíce
března jsme mimo plán
činnosti připravili
promítání filmu Sen
safari o bývalém řediteli
Královédvorské
zoologické zahrady.
Zajímavé bylo vyprávění
režiséra Ivo Paveleka a
spoluautora scénáře
Milana Duse.
Dne 23.3.2019 se náš zástupce zúčastnil setkání představitelů sborů v Bílém Újezdě.
Na měsíc duben je připravován výlet do hlavního města Prahy.
Co nás čeká v jarních měsících
- do 29.3. 2019 lékařské prohlídky členů jednotky
23.3. 2019 setkání představitelů sborů okresu RK
27.4. 2019 výlet Praha
11.5. 2019 okrsková soutěž v Českém Meziříčí
Za SDH Pavel Mervart
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Napsali o nás:

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
SK Skalka
Turnaj v ping pongu 2018 (22.ročník)
V neděli 30.prosince 2018 se v hospodě na sále uskutečnil 22.ročník turnaje v ping pongu. Oproti minulému
ročníku, kdy byla účast soutěžících velmi vysoká, se letošního turnaje zúčastnilo pouze 10 hráčů. Nicméně na dobré
náladě a zápalu do hry to rozhodně nebylo znát. Hráči se rozlosovali do dvou skupin a po odehrání všech zápasů
postupovali z každé skupiny první tři nejlepší hráči do finálové skupiny. Ostatní se utkali ve skupině o 7.-10. místo.
Nejlépe ze všech se dařilo Jakubovi Michlovi, který bez ztráty jediného setu zcela ovládnul letošní turnaj a obhájil tak
loňské vítězství. Hned za ním se umístil Otakar Prokeš a třetí místo obsadil Petr Němeček. Dále se ve finálové skupině
umístili Zdeněk Volf, Zdeněk Kaplan a Filip Umlauf. Ve skupině o 7. místo si nejlépe vedl otec vítěze Pavel Michl. Za
ním skončil nejmladší hráč turnaje Petr Němeček ml., dále Jakub Volf a nakonec Jiří Hovorka.
Doufejme, že na příští rok potrénují i ti kteří se letos nezúčastnili a znovu se u ping pongového zápolení tradičně
sejdeme před koncem roku.
Za SK Skalka Jiří Hovorka
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9.2.2019 se konala výroční schůze SK Skalka, kde jsme zhodnotili činnost klubu v uplynulém roce a oficiálně uzavřeli
hokejovou sezónu. Konečné 2. místo v Třebechovické hokejové lize je za současných podmínek a nedostatku hráčů
úspěchem. Snažíme se hokej v obci udržet i nadále. Tímto bych chtěl také poděkovat všem nadšencům, kteří nám
pomohli postavit mantinely a vyrobit led na hřišti za školou. Sice se bruslilo jen několik dní, ale podle využití soudím,
že to úsilí a námaha stála za to. Všechny zájemce o sport i kulturu zvu na jarní akce pořádané naším klubem.
Za SK Skalka Novotný Miloš

Co se chystá:
13. duben O„Skalecké štamprle“
08. květen Cyklovýlet
18. květen Florbalový turnaj - dopoledne
18. květen Fotbalový turnaj - odpoledne
08. červen Volejbalový turnaj
22. červen Festival pod zámkem (divadlo KODYM Opočno + Rocksorry)

Vážení přátelé přírody, nedávné silné větry jistě daly do pohybu nějaký ten odpadek, který nyní zapomenutý v trávě
v příkopu čeká na vaši pomocnou ruku, aby jej umístila tam, kam patří. Proto vás i letos zvu na krátkou nenáročnou
procházku v okolí vesnice zpestřenou protahováním zadních stran nohou (to jako při shýbání pro ten odpadeček, ale
v podstatě můžeme dát na začátku akce malý strečing). V případě příznivého počasí bychom se sešli v den
celorepublikového sbírání, tedy v sobotu 6. dubna v deset hodin před obecním úřadem. Letos jsem zaspala
s přihlášením se pro úklidové prostředky, tak prosím rukavice si vezměte s sebou vlastní; pytle k dispozici budou.
Potvrzení konání úklidu bude pár dní před akcí na nástěnce a na stránkách obce.
Terka Novotná

Možnost inzerce
Vedle úřední desky byla vytvořena nástěnka, kam máte možnost
umístit jakýkoliv inzerát. Takže pokud chcete někdo něco prodat,
vyměnit, nebo něco sháníte, můžete bezplatně využít tento prostor.
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Myslivecké sdružení Podbřezí
Přátelé, sousedé, členové honebního společenstva, chceme Vás touto cestou seznámit s činnosti Mysliveckého sdružení
Podbřezí, z.s. v zimních a jarních měsících.
V loňském roce jsme si naplánovali mnoho brigádních akcí: rozebraní a úklid již nevyhovující nástavby na uskladnění krmení,
likvidaci přístavku u myslivecké chaty, opravy stávajících pozorovacích a loveckých zařízení a stavby nových zařízení, v dotačním
programu pokračovali v ochraně zvěře na silnici E14 před střety s vozidly, opravu příjezdové cesty k myslivecké chatě a největší
akcí podzimu byla oprava obecních cest prořezáním stromů a větví zasahujících do cest a včetně srovnání povrchu cest technikou
JCB.
Na úseku chovu a péče o zvěř jsme mnoho důvodů k radosti neměli. Loňské suché léto a podzim se podepsal na stavu srnčí
zvěře, kde meziročně evidujeme po jarním sčítání pokles v populaci u srnčí zvěře o 20%. Černá zvěř se díky opatřením, které měli
zabránit přenosu Afrického moru prasat, dostává na minimální stavy, kdy v zimních měsících téměř nenavštěvovala krmeliště a i
lov černé zvěře poklesl na 1/3 z předešlých let. Stejně nepříznivý dopad suchého roku byl i na populaci zajíce a koroptve.
Přijatelné stavy zaječí zvěře se udržely pouze v okolí Zlatého potoka v Masteckých stráních.
Na úseku společenském jsme se zúčastnili střelecké soutěže sousedních mysliveckých spolků na střelnici v Lukavici a obsadili
krásné první místo. V prosinci jsme připravili pro členy výboru SDH Podbřezí výjezdní zasedání výboru na naši myslivecké chatě.
Vše se již neslo v atmosféře blížících se vánočních svátků. Zvěřinová kuchyně, příjemné prostředí lovecké chaty, točené pivečko,
teplo krbu a spousta vtipů jen dokreslilo výbornou zábavu a bylo i poděkováním členům výboru za jejich celoroční práci.
Od podzimu se již naplno členové sdružení věnovali přikrmování zvěře. Poděkování patří našim dodavatelům krmení. Zdeněk
Pavlíček nám zajistil a prodal mačkaný oves, pan Kovář z Bílého Újezda zajistil na prodej ječmen, pšenici a kukuřici a pan Jiří Petr
nám prodal seno, přestože byla v loňském roce o krmení nouze. Letošní zima nebyla pro zvěř nijak náročná, protože loňský
semenný rok zajišťoval dostatek žaludů a bukvic. Sněhová pokrývka nebyla vysoká a hlavně nebyla zmrzlá a tak umožňovala zvěři
se prohrabat k těmto laskominám. Mírná zima je vidět na jarní kondici zvěře, kdy i slabší srnčata, která by za normálního
průběhu zimy nepřežila, se dnes pohybuji v honitbě.
Naši hlavní společenskou akcí byl lednový hon, kterého se zúčastnili hosté 10 okolních mysliveckých sdružení a přátelé ze
Slovenska. Krásný den se sněhovou pokrývkou se velice vydařil a za toto patří poděkování všem členům našeho sdružení, kteří
pracovním i finančním přispěním tuto akci uspořádali. Slavnostní bohatý výřad na návsi obce za doprovodu loveckých fanfár a
hořících loučí byl důstojným ukončením celého lovu. Zvláštní poděkování patří i Leošovi Jánskému, nájemci Hostince Skalka,
který ve spolupráci s našim sdružením uspořádal pro občany Podbřezí zvěřinové hody. Bylo k výběru množství zvěřinových
specialit a velký zájem občanů o tuto akci jen potvrdil zdárný průběh a dobrou kuchyni. Ve večerních hodinách proběhla na sále
hostince poslední leč za doprovodu harmoniky, společného zpěvu, dobrého jídla a bohaté tomboly, která čítala na 300 cen.
Během celého následujícího týdne volali hostující účastníci této akce, aby poděkovali našim členům za vysokou společenskou a
organizační úroveň společného honu na Skalce.
Co říci závěrem? Začíná jaro a to se myslivci k přírodě chovají co nejšetrněji, co nejméně se snaží pohybovat v honitbě a rušit
zvěř, které se již chystá na kladení mláďat. S tímto se obracíme i na Vás. Nenechte volně pobíhat své čtyřnohé miláčky v honitbě,
nenechte je honit a plašit zvěř.
Členům Honebního společenstva Podbřezí děkujeme za jejich důvěru a zájem o dění v honitbě. Všechny naše kroky a zásahy
v honitbě řešíme s konkrétními vlastníky pozemků a s jejich souhlasem. Naše poděkování patří i Obecnímu úřadu Podbřezí,
zastupitelům a paní starostce za kladný a vstřícný přístup ke všem spolkům a tedy i myslivcům.
Všem občanům obce přejeme krásné chvíle v probouzející se jarní přírodě.
Doubravský Zdeněk, předseda MS Podbřezí
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Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
Schůze ze dne 24.1.2019
schvaluje
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2019 pro SDH Lhota Netřeba ve výši 10.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2019 pro společnost Marta s.r.o., Dobruška ve
výši 10.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní dotaci na rok 2019 pro společnost A Rocha, Dobré ve výši
20.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2019 pro společnost Kultura Rychnov nad
Kněžnou, s.r.o. ve výši 8.000,- Kč
 pověřuje jako delegátku na valné hromadě společnosti AQUA Servis, Rychnov nad Kněžnou starostku
Ester Horákovou

Schůze ze dne 21.3.2019
schvaluje
 firmu green4plan s.r.o., Vysokov, s nejnižší nabídkovou cenou 101.337,40 Kč na realizaci projektu









„Podbřezí – Březová alej u zámku“
pořízení dětských herních prvků v ceně do 50.000,- Kč na pozemek parc. č. 15/2 v kat.ú. Lhota u
Dobrušky ve Lhotě Netřebě.
veřejnoprávní smlouvu na individuální dotaci na rok 2019 pro spolek Pionýr z.s. Dobruška ve výši
20.000,- Kč
pořízení stavby dřevěného veřejně přístupného přístřešku za OÚ v Podbřezí na pozemku parc. č. 40
v kat.ú. Podbřezí v ceně do 70.000,- Kč.
novou zástupkyní v MAS Pohoda venkova starostku obce Ester Horákovou
firmu Parkety Stříbrný s.r.o, Hradec Králové na opravu parket v budově Hostince Skalka čp. 11
v Podbřezí, v rozsahu a v cenách dle nabídky ze dne 20.3.2019
a) účetní závěrku Obce Podbřezí za účetní období roku 2018 - náklady celkem 5.965.372,36 Kč,
výnosy celkem 10.194.282,60 Kč, výsledek hospodaření za účetní období roku 2018 činí
4.228.910,24 Kč
b) účetní závěrku Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí za účetní období roku 2018 náklady celkem 5.855.101,07 Kč, výnosy celkem 5.855.101,07 Kč, výsledek hospodaření za účetní
období roku 2018 ve výši 0,0 Kč.
objednat služby technického dozoru stavebníka pro akci „Rekonstrukce cyklotrasy Podbřezí –
Studánka“ u firmy V-STAV RK s.r.o., Rychnov nad Kněžnou za nabídnutou cenu 36.300,- Kč vč. DPH.

neschvaluje
 žádost Pavla Vrby na umístění dopravního zrcadla k výjezdu od čp. 22 v místní části Chábory na
pozemek silnice I/14 parc. č. 3600 v k.ú. Podbřezí.
 žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací v k.ú. Lhota u Dobrušky pro akci
I. Podorlická rally.
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ŠKODA AUTO předala dva vozy KODIAQ Záchranné službě Královéhradeckého kraje

ŠKODA AUTO darovala Zdravotnické záchranné
službě Královéhradeckého kraje dva nové vozy ŠKODA
KODIAQ, které budou sloužit v nejbližším okolí jejích
výrobních závodů:
V Rychnově nad Kněžnou a v Trutnově.
Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov
nad Kněžnou společnost také poskytne finanční dar ve
výši 1 000 000 Kč, který bude využit pro potřeby místní
nemocnice.

Nezapomeňte, že se ze soboty 30.3. na neděli 31.3. mění čas.
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provede v naší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu

11. května 2019

stanoviště:

Podbřezí před OÚ
Lhota u kontejnerů

8,00 – 8,25 hodin
8,30 – 8,55 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 6. května 2019 budou u Obecního úřadu
v Podbřezí a u hasičské zbrojnice ve Lhotě přistavené
kontejnery na velkoobjemový odpad. Doba přistavení
se předpokládá do neděle
12. května 2019.
ELEKTROODPAD
Od 6. května 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 v sobotu 11. 5. v době 8,30 – 9,00. Hasiči si je
odeberou u nového skládku nad rybníčkem, nebo u hasičárny.

Kontejner na železo
Od středy 8.5. do 12.5. bude na návsi v Podbřezí kontejner na železo.
BIO odpad
Ve stejném týdnu co bude přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad, bude i kontejner na BIO. Prosíme,
aby se do něj dávala pouze tráva, shrabané listí… Větve
dávejte do velkoobjemového kontejneru.
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EuroKlíč v Dobrušce
CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ
Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří
let, a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K
tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou
Euroklíče je, že si s ním lidé se zdravotním postižením mohou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč
obsluhu.
KDO MŮŽE ZÍSKAT ZDARMA EUROKLÍČ
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk
trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a
ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do tří let. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP,
ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé
cílové skupiny.
KDE MŮŽETE EUROKLÍČ ZÍSKAT
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Královéhradecký kraj je Centrum pro integraci osob se zdravotním
postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. a jeho regionální pracoviště Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a
Trutnov.
Od 2.1. 2019 můžete Euroklíč získat na MěÚ Dobruška, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Nám. F.L. Věka 26,
518 01 Dobruška.
Kontaktní osoby: Ing. Mgr. Simona Dolková, vedoucí odboru OSVZ, tel.: 494 629 621
Mgr. Bohuslav Matys, sociální pracovník, tel.: 494 629 625
KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT
Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v
obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale
hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na internetových stránkách
www.euroklic.cz
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami, každé takové místo je označeno
pamětní deskou.
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Základní a Montessori mateřská škola
Poslední (?) etapa modernizace budovy základní školy
Určitě nikomu jdoucímu kolem školy neušel fakt, že se zde od podzimu
zase něco děje. Všichni jistě zaregistrovali lešení, ale ne všichni si všimli, že
dochází k výměně celé střechy s novými střešními okny. Pod střechou se
budují dvě úplně nové učebny, kabinet, technická místnost a chodba.
Z druhé strany budovy se nad stávající toalety do 3. nadzemního podlaží
přistavuje část, ve které je výtahová šachta, a budou nové toalety.
Asi si dovedete představit, že když řemeslníci spustí míchačku a motorovou
pilu, výuka není úplně komfortní. A bude ještě o trochu hůř. Zatím se
provádějí práce mimo prostor, kde pobývají děti, ale v květnu a červnu se
práce přesunou i do spodních pater. Ve třídách se bude sekat a následně
instalovat zařízení pro rekuperaci vzduchu a do již vybudované šachty se
umístí výtah s nástupem / výstupem z přízemí až do 3. podlaží. To už by pro
nás nebylo bezpečné, proto budeme muset opustit třídy a dokončit výuku
v náhradních prostorách. Snad se najdou prostory a dobří lidé, kteří nám
pomohou tyto necelé dva měsíce překlenout a ve zdraví přežít. V úvahu
připadá pro některé děti obecní knihovna a pro ty zbylé hospoda.
Prosím všechny rodiče i místní obyvatele o shovívavost a trpělivost, protože je jasné, že v určitém ohledu není tato
situace komplikací jen pro školu, ale také pro její okolí.
V červenci by však mělo být vše hotové. Pak už bude zbývat jen nově vzniklé prostory vybavit nábytkem a technikou
a v září hurá, znovu do školy. Už teď se těšíme do nového.
Radomila Zelená

O naší školce
Na následujících řádcích si můžete přečíst krátký rozhovor s Karolínou Ondráčkovou, učitelkou v Montessori
mateřské škole Podbřezí. Paní učitelka po více než pěti letech z naší školky odchází na mateřskou dovolenou, ale jak
sama říká, ráda se sem zase vrátí.
Co Vás na Vaší práci baví nejvíc?
Baví mně celkově práce s dětmi, komunikace, interakce. Baví mě je pozorovat a úplně nejlepší je vidět, že mají radost
z toho, co jim nabízíme. Líbí se mi i spolupráce s obcí a rodiči. To, že tatínkové udělají led a my můžeme jít bruslit,
maminky napečou na Den dětí. To myslím není úplně standardní.
Co podle Vás nejvíc ve školce baví děti?
Dětem se určitě hodně líbí to, že tady můžou dělat věci, co jinde ne – krájet ostrým nožem, péct, zatloukat hřebíky
kladivem atd. Všechno je přizpůsobeno jejich potřebám (malá kuchyň, židle, záchod, umyvadlo) a tak se cítí
samostatně a svobodně. Také mají rády, když si na sebe uděláme čas a v klidu spolu mluvíme.
Když máte nějaké téma, věnujete se mu ve školce i venku
několik týdnů a poměrně dopodrobna. Teď se například
zabýváte živou a neživou přírodou a s dětmi si říkáte názvy
kamenů, které jsem asi nikdy neslyšela. K čemu je to dobré?
Není to pro malé děti zbytečně těžké?
Nechceme po dětech samozřejmě žádné výstupy, dáme jim
náhled do tématu a oni si z něj vezmou, co chtějí. Děláme to
v souladu se systémem montessori, který vychází z toho, že
děti prochází různými „senzitivními fázemi“. Podle toho, ve
které fázi se zrovna nacházejí, je zajímá něco jiného. Když jsme
např. měli téma zimní sporty, tak si někdo zapamatoval nové
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slovo skibob, nebo curling a někdo zase vášnivě leštil podlahu smetáčkem, jak se to při curlingu dělá. Teď máme
téma živá a neživá příroda, říkali jsme si např. kdo je geolog, co dělá a na procházku jsme potom vyrazili s lupami,
mikroskopy, štětečky a zápisníky. Některé děti si z toho zapamatují názvy kamenů, někdo si z procházky přitáhne
balvan, jiný rád zkoumá a zapisuje do sešitku, co kde našel. Ve školce jsme si potom ukazovali, co se z kamene dá
vyrobit (např. prsten s kamínkem). Na téma, které zrovna probíráme, vymýšlíme i odpolední tvoření (např. malování
na kameny), nebo pohybové aktivity (procvičování plosky nohy chozením po oblázcích). Děti tak mají aktivity denně
nové a to je, myslím, hodně baví.

Rozhovor zpracovala Naďa Kasperová

MASOPUST
V pondělí 4.3. se uskutečnil tradiční
masopustní průvod. Děti ze školy i
školky
se
sešly
v kostýmech,
s hudebními nástroji a doprovázené
hrou na kytaru paní učitelky se vydaly
na průvod vesnicí. Po cestě zpívaly,
tančily a i když průvod doprovázel
silný vítr, panovala dobrá nálada.

MORANA
V pátek 22.3.2019 děti ze ZŠ a
MŠ vynesly Moranu a snad
jsme se na dobro zbavili zimy a
konečně na plno propukne
jaro.

Andrea Dušková
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