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obecní zpravodaj
Milí spoluobčané,
prázdniny a čas dovolených je již nenávratně za námi. Letošní rok jsme si nemohli dopřát úplně dovolené a volné
dny podle našich představ, přesto doufám a věřím, že jste si tento čas užili, i kdyby jen v lese na houbách nebo u
rybníku.
Děti nám 1. září nastoupily do škol a školek a nejeden rodič s obavou vyhlíží příští dny. Budeme společně doufat, že
školy se jen tak rychle opět neuzavřou. Naše škola je sice připravená na on-line výuku, ale bude to až krajní řešení.
A co se bude dít v obci? Momentálně se skaleckými hasiči a hostincem zvažujeme, jak a co udělat s tradičním
posvícením, které by mělo být v listopadu. Je možné, že za dva měsíce bude situace v Česku úplně jiná a rozhodnou
za nás „jiní“.
Kanalizace Podbřezí - nyní jsme v etapě, kdy je vyhlášená veřejná zakázka na zhotovitele. Do ní se můžou dle
daných kritérií přihlásit firmy, které chtějí tuto zakázku získat. Po výběru zhotovitele a podepsání smlouvy čekají obec
některé další důležité kroky. Obec Podbřezí se bude muset stát plátcem DPH. Také nás čeká návštěva banky a jednání
o výši úvěru.
V uplynulých dnech navštívili pracovníci projektové firmy IKKO vlastníky nemovitostí
a zakreslovali soukromé přípojky. Ty musí být zakreslené a podané na stavební úřad Obsah:
Slovo starostky…….……….1-2
k povolení. To vše stojí nějaké peníze. Tato nejen finanční povinnost je na vlastníkovi
Společenská kronika……….2
nemovitosti. Již na začátku jsme se ale jako zastupitelé shodli, že chceme alespoň Sdružení žen Podbřezí…….2
trochu v počátcích obyvatelům vypomoct. Proto jsme v červnu schválili, že toto SDH Podbřezí….……………3-4
zakreslení soukromé přípojky, oběhání úřadů a s tím spojenou i finanční část zajistí a SDH Lhota Netřeba….…..5-6
zaplatí obec. O peníze jde až na druhém místě. Jde nám o to, že zakreslení a podání SK Skalka……………..….……7-9
Informace OÚ……...…..10-12
těchto dokladů je pro mnohé větším a někdy i nepřekonatelným problémem.
Předběžný harmonogram výstavby kanalizace je, že počátek bude duben 2021 a Schůze zastupitelstva…….13
ukončení celého by mělo být říjen 2022. Nechci slibovat, že to zvládneme bez ZŠ…………………..............……….14
problémů, ale je důležité, abychom si všichni uvědomili, že se tímto problémem
zabýváme již mnoho let. Již minulé vedení obce dělalo kroky, které jsou s plánováním Vydává:
spojené. Již několik dlouhých let taky víme, že až to nastane, rozkopeme postupně Obec Podbřezí
celou obec. Teď je to před námi a proto Vás prosím, mějte na paměti, že je to potřeba vychází 4x do roka
a že i Vám se jednotlivé nemovitosti zhodnotí a zkvalitní se odvádění splašků, za které náklad 220 výtisků
pro občany zdarma
paradoxně zodpovídá obec. Až budeme vědět zhotovitele, podmínky a jiné důležité
tel.: 494 666 220
skutečnosti, chceme udělat velkou schůzku a tyto informace Vám předat.
obecni.urad@podbrezi.cz
Rekonstrukce a odbahnění rybníku na návsi v Podbřezí. Tuto akci připravujeme již www.podbrezi.cz
několik let a až letos jsme získali příslib dotace z Ministerstva zemědělství. K opravě a redaktor: Andrea Dušková
odbahnění by mělo dojít příští rok. Nyní budeme soutěžit zhotovitele.
Cyklostezka a místo pro přecházení. Tato akce je rozdělena na dvě části. Nám se nyní jedná především o místo pro
přecházení a stavbu nového chodníku od Motelu k zastávce. Tento chodník bude součástí místa k přecházení. Podali
jsme žádost na MAS Pohoda Venkova, kde je výzva vypsaná. Pro žadatele je velice výhodná, protože podíl
uznatelných nákladů je 5% žadatel, 95% dotace. Pokud budeme úspěšní, bude se tato část stavět v roce 2021.
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Když si to tak po sobě čtu, vidím, že nás čeká perný následující rok a ne jeden. Doufám, že ve spolupráci a s vaší
podporou to vše zvládneme. Emoce a nedorozumění určitě nastanou, a proto za zastupitelstvo obce Vám chci slíbit,
že se budeme snažit Vám být nápomocní.
Proto nám všem přeji hodně optimizmu a nadhledu do situací, které přijdou. Přeji také hodně zdraví
v přicházejícím podzimu.
Ester Horáková, starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:
Říjen
Brožek Petr
Netík Jaroslav
Novotná Miloslava
Hynková Marie
Pop Miroslav
Rydl Václav

Lhota Netřeba
Chábory
Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

70 let
82 let
86 let
83 let
60 let
90 let

Listopad
Plištil Bohuslav
Šimková Hana
Novotná Naďa
Marková Jana
Koblása Josef
Endlerová Anna

Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Chábory
Lhota Netřeba
Podbřezí

83 let
60 let
70 let
70 let
93 let
81 let

Prosinec
Tomášová Jana
Kovář Josef
Paštová Ludmila
Piskorová Lidmila
Hanuš Václav
Šolínová Eva
Mach Václav

Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba

70 let
81 let
80 let
65 let
82 let
65 let
81 let

Sňatek
Zuzana Jarkovská & Vít Janský
12.9.2020

Oslavencům přejeme dobré zdraví!
SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE

Sdružení žen Podbřezí
Výroční schůze

V pátek 18. 9. se v Motelu Skalka uskutečnila výroční členská schůze našeho spolku, která
musela být z důvodu vyhlášení nouzového stavu v březnu zrušena. Po zhodnocení činnosti spolku za uplynulý rok a
šest měsíců následovala společná večeře. Jako host byl letos pozván pan Ladislav Martinek, psycholog a vedoucí
Speciálně pedagogického centra v Rychnově n. Kn., který pro nás měl připravenou přednášku na téma: Vzdělávání
pro budoucnost. Bylo příjemné se po několika měsících opět s členkami spolku setkat a společně se pobavit.
V současné době můžeme jen polemizovat, za jaký čas bude tato možnost opět omezena. Doufejme však v lepší
zítřky a smýšlejme pozitivně.
To Vám všem přeje Marcela Volfová

Cvičení dětí
Od října se opět začneme scházet s dětmi ve věku 1-6 let v tělocvičně ZŠ na cvičení. Moc se na všechny děti těšíme.

STŘEDA od 16:30-17:30
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SDH Podbřezí
Období letních prázdnin a nedovolených
dovolených je již za námi. Snad jsme si ho
všichni užili dle svých představ, bez úrazů a
nemocí.
Pro naše sdružení tato doba úplně klidná
není. V srpnu pořádáme každý rok zábavu a
koncert dechové hudby. S tím je spojena
spousta práce a starostí. Musíme mluvit o
štěstí, že máme tak širokou základnu s tolika
pomocníky. Děkujeme všem, kteří přišli a
přiložili ruku k dílu. V tomto roce plném zmatků
se dostal šotek i do našeho plánování a koncert
dechové hudby musel být zrušen. Usoudili
jsme, že tak bude i lépe z důvodu nebezpečí
onemocnění našich starších spoluobčanů. Snad příští rok. Necháme se překvapit. Zábava se skupinou Rocksorry se
konala 8.8.2020. Počasí vyšlo báječně, hudba hrála, pivo teklo a lidé se dobře bavili, co více si přát.
Nezaháleli jsme ani nadále. Sešli jsme se na několika schůzích, popřáli oslavencům a Pavlové z výboru (Mervart a
Abel) se 30. srpna zúčastnili Setkání představitelů sborů okresu Rychnova nad Kněžnou v Nové Vsi u Albrechtic, kde
byl náš starosta hasičů zvolen do výkonného výboru okresního sdružení hasičů.
A je tu září a blížící se Srandamač. Honem
dát hlavy dohromady, vymyslet převleky a
scénky. Občas si říkáme, že již není kde brát,
všechny nápady se vyčerpaly, ale pak všichni
ti nadšenci jdou a zase na něco přijdou.
Úžasné! Myslím, že je bezva se sejít a
zablbnout si, zvlášť když to pobaví ostatní.
Srandamač se konal 5. září. Samozřejmě
předcházela dopolední brigáda, kterou hoši
zvládli hravě, ženy zatím pekly, aby bylo co
ke kávě. O maso a opékání se starali Zdeněk Doubravský s Martinem Zítkem. Byla to dobrota! Kdo ochutnal, ví jaká.
V ukázkách netradičních útoků se předvedly malé
děti, které zachraňovaly rozuteklá prasátka
z havarovaného vozu, větší děti nám daly šanci,
v hodně zpomaleném útoku, prohlédnout si
pořádně jednotlivé části hasičské práce. Ženy, coby
servírky, nabízely prapodivné nápoje, mládež
předvedla vývoj hasiče od plenek až po dospěláka,
muži se na chvíli stali Ramby (svalnatý muž, který si
umí poradit s čímkoliv a kdekoliv) a nakonec se
objevil i COVID -19.  Naštěstí se nechal brzy
zlikvidovat. Paní starostka se obětovala a zavřela si
ho domů.  Všichni se vyřádili a vše se obešlo bez
úrazu. Jen to počasí trochu zlobilo. Ukázky přerušila
bouřka a hřiště bylo za chvíli pod vodou. Nevadí,
vždyť hasiči a voda k sobě patří. Mokří byli skoro
všichni, jen dětem to nevadilo. To pak měly
maminky plné ruce práce.
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Dne 6.9.2020 se v Rychnově nad Kněžnou konalo
Setkání všech hasičů okresu RK, žehnání nového
praporu a křtění knihy o dobrovolných hasičích
okresu. Milda Novotný, Vráťa Cvejn, Zdeněk Volf a
Míra Doležal v bílých uniformách předvedli naši
historickou techniku. Zdeněk Doubravský, Luboš
Pohl, Tonda Novotný šli s praporem v průvodu ze
zámku na náměstí a Pavel Mervart na tribuně křtil
knihu a četl proslov. Všem to moc slušelo. Krásná
akce, která stála za zhlédnutí. Pěkně jsme se ohřáli,
ale také lekali žízní. Ještěže Mildu Novotného den
předem napadlo natočit pivo do „petek“, jinak
nevím, nevím.
Už bych měla asi přestat. Nějak moc jsem se
rozepsala. To bude stránek. Abych nezahltila
zpravodaj.

To mi nedá. Tohle se sem musí vejít. Zuzka
Jarkovská a Víťa Janský měli 12. září svatbu.
Krásný pár. Přejeme jim jen samé štěstí, ať
jim vše vychází, alespoň tak, jako doposud.
Přeji krásný podzim a doufám, že se uvidíme
při listopadovém posvícení.

Za SDH Podbřezí-Skalka
Lenka Mervartová

Od září opět začali fungovat malí hasiči, schází se jich ve třech skupinkách okolo třiceti.
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SDH Lhota Netřeba
Léto zase uteklo jako
voda, deště i sluníčka
bylo dost a i přes
některá opatření bylo
možné si ho přiměřeně
užít.
Do
žádných
velkých akcí jsme se
zatím nepouštěli, a tak
jsme společně prožili
alespoň tři super první
pátky.

3. července pro nás připravili první pátek Paštovi z čp. 3. Na dvorku
ve „Stodolní ulici“ bylo velmi příjemně a útulno, tomu také
odpovídala silná účast. Počasí vyšlo, takže jsme poseděli do pozdních
nočních hodin. Veškerou politickou, osobní, místní i kulturní oblast
jsme důkladně prodiskutovali. Se soumrakem skočila Gábina pro
kytaru a došlo i na zpěv. Ke konci byl i tanec a náznak založení nové
kapely . Snad jsme nikoho nerušili…

V červenci jsme absolvovali ještě jeden pátek, protože někdy se
stane, že je nezbytné termín trochu pošoupnout. Na kvalitu ani účast
to ale nemělo žádný vliv. Tentokrát jsme se sešli 31. 7. u Radochů.
Letní počasí, vzorná obsluha a připravené občerstvení, bylo opět zárukou pohodově stráveného večera.
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Také letos půjčujeme náš hasičský stan na různé akce. Přitom nám pomáhá naše hasičské auto… A zde vidíme i
kachny, které tvoří u rybníčka na návsi ve Lhotě Netřebě pěkné zátiší.

První pátek v září byl pro změnu v hasičárně na návsi. Trochu jsme si přitopili, a tak jsme do půlnoci vydrželi .
Zúčastnily se i nové lhotecké tváře ze Škutiny a dokonce i přespolní z Opočna. Naše stálé hosty z Prahy totiž už za
přespolní ani nepovažujeme.

Všechna letní setkání se konala
venku, takže s minimálním rizikem
přenosu nákazy. Doufáme, že nám
vyjde i letošní VII. Lhotecký vejšlap,
který plánujeme na sobotu 26. září
2020. Jak to dopadne, to už bude
téma příštího článku. Do konce roku
jsou naplánované ještě 3 první pátky,
a také již tradiční předsilvestr. Věřím,
že nám epidemiologická situace
umožní naše setkávání třeba i
v rouškách, které jsme už všichni
oprášili a máme je neustále při ruce.

Za Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě Netřebě Vám přeji příjemný, klidný, barevný podzim a všechna nákaza a
karanténa nechť se nám vyhne.
Petra Petříková
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SK Skalka
Turnaj v benďáku (9.ročník)
Poslední prázdninový víkend za hezkého letního počasí se v sobotu 29. 8. 2020 pod záštitou SK Skalka uskutečnil
devátý ročník turnaje v benďáku. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů, kteří se pomocí spravedlivého rozlosování rozdělili
do 4 týmů. Složení týmů:
 Polena: Míra Jarkovský, Michal Pohl, Josef Pohl, Jindřich Vojnar, Matěj Stodůlka
 Roztržená kaťata: Václav Kletečka, Denis Táčner, Vojtěch Mňuk, Daniel Mňuk, Filip Umlauf
 Kappa X: Víťa Jánský, Lukáš Ehl, Anna Křížová, Dominik Umlauf, Petr Cvejn
 Leváci: Zdeněk Volf, Slavomír Bílek, Jakub Volf, Tomáš Ehl, Jan Kodytek
Po odehraných zápasech ve skupině (výsledky viz tabulka) následovalo play-off. První semifinále bylo soubojem
vítěze skupiny Kappa X proti poslednímu týmu Roztržená kaťata. Ve skupině Roztržená kaťata vyhrála jediný zápas
právě proti svému soupeři a v semifinále své vítězství dokázala zopakovat a vyhrála 5:2. Druhé semifinále mezi týmy
Polena a Leváci bylo mnohem napínavější. Polena hned od začátku vedla a poločas vyhrála 4:2 a zdálo se, že jasně
směřují za finálovou účastí. V druhém poločase, ale přišlo nečekané probuzení týmu Leváci a poté co nastříleli 5 gólů,
otočili zápas na konečných 4:7 a postoupili do finále. V zápase o třetí místo si tým Polena alespoň trochu zpravil chuť
po prohraném semifinále a vyhrál 5:2 nad týmem Kappa X. Finále bylo správným vyvrcholením turnaje. Celé utkání
bylo vyrovnané a skončilo remízou 2:2. Následovalo prodloužení, ve kterém mohl rozhodnout v samostatném úniku
Kuba Volf, ale prázdnou bránu jen těsně netrefil. A tak přišlo na řadu pravé sportovní „nedáš, dostaneš“, kdy vstřelil
velmi šťastný gól z poloviny hřiště Václav Kletečka. Finále nakonec skončilo výsledkem 4:2 a vítězem se stal tým
Roztržená kaťata. Tým Leváci ukázal, že nejsou tak levým týmem, jak si říkali a skončili na druhém místě. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Tomáš Ehl s devíti góly. Konečné pořadí turnaje ukázalo krásu play-off, když umístění týmů se
po skupinové části v play-off zrcadlově otočilo. Děkujeme všem hráčům za účast a už se všichni určitě těšíme na příští
ročník.
Polena
Polena

Roztržená kaťata

Kappa X

Leváci

Body

Pořadí

4:3

1:3

3:2

6

2

6:3

3:4

3

4

2:0

6

1

3

3

Roztržená kaťata

3:4

Kappa X

3:1

3:6

Leváci

2:3

4:3
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Sedmiboj (9. ročník)
V sobotu 20. září se za hezkého podzimního počasí konal na hřišti již devátý ročník Skaleckého sedmiboje. Do
akce se v devět ráno hlásilo osm smíšených dvojic. Jedná se o dobu trvání nejdelší turnaj, protože se začíná brzy
dopoledne a finálové boje vždy vrcholí až pod umělým osvětlení. Na turnaji samozřejmě nesměl chybět výborný
guláš, polévka, pivo a mnoho dalšího pro správné doplnění energie.
V každé z disciplín se dvojice nejdříve rozlosovali vždy do dvou skupin, které následně určili jejich nasazení do
pavouka, kde už se pokračovalo systémem klasického play-off a prohra znamenala konec v dané disciplíně. Boje
v jednotlivých disciplínách byly často velmi zajímavé a napínavé. Nejúspěšnější dvojící se stali Majda Lhotská - Vojta
Bílek, kteří jako jediní dokázali v každé disciplíně vyhrát první kolo play-off, a proto se zaslouženě stali vítězi turnaje.
O druhé až třetí místo se dělily Bára Volfová - Jiří Hovorka společně s párem Renata Novotná - Miloš Novotný. Pořadí
dalších párů bylo následující: Jana Volfová – Zdeněk Volf, Ivona Bílková – Slavomír
Bílek, Kateřina Novotná – Patrik Linhart Hana Konečná – Ladislav Konečný, Jana
Křepelová – Jan Křepela ml. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru a
pohodový sportovní den. Zároveň velké díky patří Janě a Zdeňku Volfových a všem
ostatním, kteří pomohli s organizací. Na dalších turnajích na viděnou.
Vítězové jednotlivých disciplín:
Tenis: Bára Volfová - Jiří Hovorka
Pinpong: Majda Lhotská - Vojta Bílek
Střelba ze vzduchovky: Renata Novotná - Miloš Novotný
Hod na koš: Ivona Bílková – Slavomír Bílek
Badminton: Majda Lhotská - Vojta Bílek
Šipky: Majda Lhotská - Vojta Bílek
Střelba na bránu: Renata Novotná - Miloš Novotný
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Amatérská florbalová liga Broumov
V sobotu 5. září jsme odjeli do Broumova zahájit již druhou sezonu amatérské florbalové ligy. Loňská sezona byla
bohužel ukončena předčasně a z důvodu koronavirových opatření zůstala nedohrána. Liga se hraje na menším hřišti
než klasický florbal a v poli nastupují tři hráči plus brankář. Kluby nejprve odehrají dvoukolovou základní část (30
zápasů) a poté následuje play-off, do kterého postoupí osm nejlepších týmů. Každý hrací den odehraje tým 4 zápasy.
Momentálně jsou za námi dvě nekompletní kola a našemu celku patří první místo. Z osmi odehraných zápasů jsme
prohráli pouze jediný. Daří se i jednotlivým hráčům, když v tabulce kanadského bodování máme hned tři hráče mezi
10 nejlepšími hráči ligy. Velké
poděkování patří klubu SK Skalka za
finanční podporu našeho týmu,
kterou se snažím vracet co nejlepší
reprezentací klubu.

Za SK Skalka Filip Umlauf
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

provede v naší obci mobilní svoz NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

v sobotu
stanoviště:

24. října 2020
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! : 493 646 750

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Od pondělí 19. října 2020 budou u Obecního úřadu
v Podbřezí a u hasičské zbrojnice ve Lhotě přistavené
kontejnery na velkoobjemový odpad. Doba
přistavení se předpokládá do neděle 25. října 2020.

ELEKTROODPAD
V týdnu od 19. 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 zbavit starých elektrospotřebičů a
dovézt je 24. října ke kontejnerům.
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Obnova lidského ekosystému
Vysoko nad horami na západu USA plachtí kalifornský kondor, největší pták Severní Ameriky, který má
rozpětí křídel tři metry. Vylétá až do výšky tří mil (4.850 m) a občas sklouzne dolů, aby se s velkou chutí nažral
červeného masa a lososů. Se svým černým tělem, holou hlavou a červenými koleny tento majestátný pták tisíciletí
létal přes hory a údolí Kalifornie, Nevady a Arizony. Ale v roce 1990 poklesl jeho počet na 23 jedinců, z toho žilo 6 v
Kalifornii a 17 v blízkosti Velkého kaňonu v Arizoně. Stal se ohroženým druhem. Každý druh potřebuje na své přežití
svůj zvláštní ekologický systém. Co se stane, když se jeho ekosystém ničí? Druh pomalu ubývá a v nejhorším případě
vyhyne. Víte o tom, že miliony druhů, které kdysi zaplňovaly planetu Zemi, jsou nyní vyhynulé? Může se to stát
i s lidskou rasou? Bude snad zničen jeho ekosystém násilnou kataklyzmou (živelnou pohromou) pocházející z lidského
díla, anebo obrovskou bombou? Nebo bude zničen, když dopadne na naši planetu gigantický asteroid? Nebo ho zničí
postupné znečišťování člověkem? Nebo udělá lidstvo něco pro obnovu svého ekosystému?
Prožíváme 5. výročí od vydání encykliky “Laudato si’”, kterou napsal papež František a která vstoupila do
vědomí ekologů jako jeden z nejdůležitějších, na celým světe přijímaných dokumentů, o obnově ekologického
smýšlení a konání. Nabízí nejenom křesťanům - katolíkům orientační body pro “zdravý vztah ke Stvoření, k přírodě“,
ale klade si za cíl poukázat na “cesty pro péči o společný dům”. Přestože tento text byl napsán před pandemií Covid19, poukazuje na vzájemnou provázanost různých krizí, kterou označuje za jedinou složitou sociálně-environmentální
krizí, která si žádá skutečnou ekologickou konverzi, čily neustálou směnu smýšlení a konání v této oblasti.
Co to pro nás znamená? Vybízí nás to ke změně mentality, abychom se více zadívali na naši historii, na naše
předky, od kterých se můžeme mnohému naučit a kde můžeme vidět, jaká bohatá byla v Čechách monastická –
klášterní tradice, učící kontemplaci, modlitbě, práci a službě, která vedla naše předky k lásce a úctě ke světu a zvlášť
k přírodě. Naši předkové v praxi prožívali centrální postavení člověka, lidského života, ve všech jeho formách a
stádiích, protože “není možné chránit přírodu, nechráníme-li každou lidskou bytost”. Naši předkové měli rozvinutý
koncept „hříchu proti lidskému životu” při výchově mladých generací, kde se přes “kulturu péče” v chudých rodinách
předcházelo “skartační kultuře”. Když studujeme rodinu a její funkce v naši historii, nacházíme tam nezastupitelnou
roli rodiny, která byla založená na základních principech “společenství a plodnosti”.
„Laudáto si“ stimuluje školy a univerzity, aby se svým trojím úkolem výuky, bádání a služby společnosti
povzbuzovali studenty k profesní dráze podporující pozitivní změny životního stylu a prostředí. Nasazení v péči o
společný dům je integrální součástí křesťanského života a nikoli druhotnou volbou. Aktivity v této oblasti mohou
čerpat z dlouhodobé, historické zkušenosti kontemplativního a střízlivého života.
Když se díváme otevřenýma očima kolem sebe, určitě vidíme i jiné ekologické hříchy. Například: plýtvání
potravinami s tím, že jídlo vyhozené je jakoby ukradené chudým (LS,50). Koncept plýtvání, pojímaného jako projev
nespravedlnosti, má povzbudit k podpoře udržitelného zemědělství, obraně drobných zemědělců i přírodních zdrojů,
zvlášť vody, a přístup k ní vnímat jako základní lidské právo a na všech úrovních vytvářet veřejné mínění, které bude
varovat před privatizací tohoto přírodního dobra.
Ve farních ohláškách jsem na začátku roku "Laudato si" vyzval spoluvěřící, abychom uvažovali nad možnými
aktivitami v tomto roce. Například: společné vysazování stromků. Přemýšlejme nad způsoby zadržování vody v naší
zemi. Nemusejí to být megalomanské projekty. Budeme rádi, když se přidáte k nám a budeme vám vděční za každý
dobrý návrh, nebo inspiraci, abychom náš společný domov neodevzdali budoucím generacím zkažený a znečištěný,
ale obnovený a životaschopný.
Všichni jsme však pozváni, abychom se zapojili do seriózního procesu obnovy. Jen takoví členové lidské
komunity ponesou zárodky života do budoucnosti. Pokud místní společenství neuspěje v budování komunity, která
se bude celá angažovat na obnově, zemře.
A kalifornský kondor? Mohu vás informovat, že v posledním desetiletí jeho počet vzrostl z 23 na 120. Co se
stalo? Ti, co mají rádi tohoto majestátného ptáka, obnovili pro něho ekosystém, kde může žít a rozmnožovat se.
Doufám, že i my můžeme udělat v různých oblastech totéž, pokud budeme všichni budovat životaschopnou
společnost.
P. ThLic. Augustín SLANINKA, CM, děkan římskokatolické farnosti Dobruška
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Vítání občánků
Po roce jsme opět přivítali
nově
narozená
miminka.
Tentokrát jsme se se šesti
miminky a jejich rodinami sešli
v Hostinci.
Paní
starostka
nejprve
každého
nového
občánka představila, poté řekla
pár slov a rozdala dětem
drobné dárky a také certifikáty
na vklad 2 000,-Kč na dětské
konto. Maminky dostaly krásné
kytičky. Program byl proložen
písničkami, které zazpívaly
Klárka Novotná s Gabčou Volfovou, za doprovodu Marcely Volfové. Vyfotografovali jsme pár památečních snímků, dali
si něco k pití a nějakou tu dobrotu a poté chvíli povídali. Bylo z toho pěkné sousedské posezení.
Samozřejmě za dodržení hygienických pravidel .
Za OÚ Andrea Dušková

Běh kolem ostrova

Lyžařský klub Wikov SKI Skuhrov nad Bělou
pořádal ve spolupráci s obcí Podbřezí "Běh
kolem Ostrova" – závod se konal 8. srpna.
Víkendové tropické teploty neodradily více
než stovku závodníků všech věkových
kategorií, kteří se vydali na tratě Běhu kolem
Ostrova. Nejmenší děti závodily na trati
dlouhé 100m, starší na 1km a 3 km a dospělí
na 10km trati, která vedla po polní cestě mezi
obcemi Podbřezí, Trnov
a Hroška.
Epidemiologická situace a teplé počasí
ovlivnilo účast na těchto závodech, ale i tak
byla akce podpořená návštěvou senátora
Královéhradeckého kraje Miroslava Antla
úspěšná. Do cíle doběhli úplně všichni, takže
si každý z nich zasloužil potlesk, medaili a
uznání za svůj výkon.
Jana Křepelová
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Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
Schůze ze dne 20.8.2020
ZO schvaluje





přijetí dotace ve výši 50.000,- Kč od KÚ KHK na akci „Setkání rodáků a 135 let SDH Podbřezí“
prodej pozemku parc. č. 3473, k.ú. Lhota u Dobrušky manželům Haromovým, za cenu 100,-Kč /m2
prodej pozemku p. č. 3474, k.ú. Lhota u Dobrušky panu Vladimíru Chmelařovi, za cenu 100,-Kč /m2
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122020493/SOBS VB/01

bere na vědomí
 obdržení Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR – Kanalizace a ČOV Podbřezí
dotace je ve výši 63,75 % a tj. 27.093.590,82 Kč

Schůze ze dne 15.9.2020
ZO schvaluje
 a) zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky „Splašková kanalizace a
čistírna odpadních vod Obec Podbřezí“
b) pravidla pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod
obec Podbřezí“
c) ustavení komise ve smyslu § 42 ZZVZ ve shora uvedené veřejné zakázce, přičemž stanoví
jmenný seznam členů a náhradníků komise
 prodej pozemků parc. č. 3560/1, 3604/2, 3604/3, 3612/1, 3612/2, 3612/3, 3612/5 a stavební parc. č.
134, k.ú. Podbřezí, místní část Chábory firmě Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IČ: 70890005
za kupní cenu 340.740,- vč. DPH
 smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2018772/VB/01 a Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti č. IV/12/2018772/VB/02 na akci Podbřezí – Lhota Netřeba, 3393/2 – kabel NN
 schvaluje nabídku od firmy Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na zajištění kompletní organizace a
administrace vč. výběrového řízení dle nabídkového listu ze dne 8.9.2020 na akci „Rekonstrukce a
odbahnění rybníku na parc. č. 39 v Podbřezí“ v celkové ceně 73.810,- Kč vč. DPH
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ze soboty 24. října na neděli 25. října 2020
si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu
hodinu zpět na
středoevropský čas.
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Základní a Montessori mateřská škola
Hurá, zahájili jsme nový školní rok 2020/2021. V dětských tvářích jsme hned první školní den mohli číst na jednu
stranu radost ze shledání s kamarády, na druhou stranu očekávání, co se bude dít. Ani my, dospělí jsme na tom
nebyli lépe. Spíš hůř, protože jsme jen odhadovali, kdo to vlastně s námi z pod roušky mluví. Co naplat. Pojďme se
raději radovat z toho, že máme to štěstí, že jsme vůbec mohli školní rok zahájit, protože všichni to štěstí neměli.
A co je nového? Na konci minulého školního roku odešla z pátého ročníku veliká skupina 15 dětí do 6. ročníků (10
dětí odešlo do Dobrušky do ZŠ Pulická, 4 děti do Dobrého a 1 na gymnázium). Loučení s nimi nebylo lehké (ale stejně
těžké je to každý rok). Za 5 let, které strávily v Podbřezí, jsme si na ně zvykli a hodně nám záleží na tom, aby
v budoucnu byly úspěšné a dařilo se jim alespoň tak, jako v Podbřezí. Každý rok je to stejné. Páťáci, kterým už je
naše škola malá, odejdou, na jejich místo se posunou loňští čtvrťáci, z loňských třeťáků, jsou čtvrťáci, ze druháků
třeťáci, z prvňáků druháci a přijdou ti, kteří si teprve musí zvykat na to, že už jsou školáci. Letos nám do 1. ročníku
nastoupilo 11 prvňáčků, které bude jako samostatnou skupinu učit paní učitelka Kroulíková. Protože 1. září zahájilo
celkem 40 žáků, je škola opět trojtřídní. Jsme sice o 2 děti pod limitní, ale příští školní rok by mělo být méně dětí,
které školu opustí a odejdou do 6. ročníku, než těch, které přijdou do 1. ročníku. Děti se nyní učí v krásných světlých
a prostorných třídách, které máme nadstandardně vybavené. To, že je tomu opravdu tak, potvrzuje i nová paní
učitelka Marcela Bílková, která jako plně kvalifikovaná vystřídala sice oblíbeného, ale bohužel, nekvalifikovaného
Adama Ježka, a učí druháky a třeťáky.. Paní učitelka si ve škole rychle zvyká a učí se pracovat v málotřídní škole. Když
porovnává se svým bývalým pracovištěm, říká, že změny vůbec nelituje. To nás může jen těšit. Další malou novinkou
je, že ve škole působí školní asistentka paní Voglová. Nejvíce pomáhá ve třídě paní učitelky Evy Pavlové, která je
třídní čtvrťáků a páťáků. V této početné třídě je 18 dětí. Školní asistent není asistentem pedagoga, kterého obvykle
doporučí pedagogicko-psychologické poradna jako pomoc určitému žáku, ale pomáhá všude tam, kde ho je právě
třeba. Bohužel, školní asistent není placen z prostředků MŠMT, škola si na plat školního asistenta musí získat dotaci.
V klidu a bez problémů
také zahájili ti nejmenší
v Montessori mateřské
škole. Opět máme
naplněnou kapacitu,
všem zájemcům o
přijetí ze spádové
oblasti
bylo
letos
vyhověno. Odmítnuti
byli pouze „přespolní“.
Radujeme se z každého
dne, kdy můžeme
v klidu a bez větších
omezení chodit do
školy a učit. Moc si
přejeme, aby tento
stav vydržel co nejdéle.
Jsme připraveni i na
variantu výuky na
dálku, ale jestli má
přijít, tak ať přijde co
nejdéle nebo na co
nejkratší dobu.

Přeji všem pevné zdraví, žákům a učitelům pohodu ve škole, rodičům hodně radosti z jejich dětí a ostatním, kteří
školu jakkoli podporují a škole pomáhají, velký dík.
Radomila Zelená, ředitelka školy
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