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obecní zpravodaj
Vážení spoluobčané,
tak nám snad pomalu a jistě končí letošní zimní čas. Nebylo to vůbec jednoduché období, kdy se k probíhající
epidemii přidalo i počasí, kdy převažovaly zamračené a mlhavé dny s teplotou kolem nuly. Přesto alespoň napadl
sníh a tak, nebýt zákazu provozu sjezdovek, by si letošní zimu určitě dosyta užili milovníci sjezdového lyžování.
Bohužel na poměrně krátký a omezený čas mohli vyrazit aspoň běžkaři. I u nás v podhůří bylo, hlavně v únoru, pár
hezkých dní s modrou oblohou a sněhovou pokrývkou, kterou si mohly naplno užít děti.
Přiznám se, že jsem původně nechtěl vůbec psát o současné epidemii. Slovem covid jsme masírováni ze všech
možných stran, ale opravdu to asi nejde... Bohužel, krize a strach z koronaviru sužuje naši společnost již více než rok.
Po pravdě, nezávidím opravdu nikomu, kdo epidemickou situaci řeší, musí rozhodovat a za toto nést i odpovědnost.
V současné době je ale i naše osobní zodpovědnost a přístup k opatřením, která asi
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Světový meteorologický den, který letos přinesl snad
už opravdu definitivní náznak jarního počasí a jaro nám už konečně ukázalo svou
vlídnou tvář - jen tak dál. Už naši dávní předci oslavovali příchod jara, všichni se
radovali, že v tehdejších krutých dobách přežili zimu a těšili se ze života. I my se
musíme snažit radovat a to zejména v dnešní složité době z každé i třeba
maličkosti, jako jsou první rozkvetlé sněženky a barevné krokusy na zahradě, nebo třeba bledule u Zlatého potoka a
podléšky na židovském hřbitově.
Přeji nakonec všem, abychom, i v rámci nynějších omezených možností, prožili pokud možno radostně a v lásce
nastávající velikonoční svátky, přeji vám hodně zdraví, pohody, optimizmu a co nejméně starostí.
Jan Tomáš, místostarosta
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Stavební akce v Podbřezí
Jak jste měli možnost během uplynulých dní vidět, stalo se Podbřezí staveništěm.
Za prvé se jedná o výstavbu dlouho připravované kanalizace, ta bude trvat až do podzimu roku 2022 a za druhé se
připravuje rekonstrukce a odbahnění rybníku na návsi a ta by měla být hotová do letošního října.
S těmito pracemi je spojeno:
 zvýšený pohyb těžké mechanizace po obci
 chvilkové znečištění místních komunikací
 drobné uskladnění materiálu po obci (potrubí, šachty)
 omezení rychlosti v místě vjezdu
Už teď si všichni umíme představit, že to bude dost perných 18 měsíců. Možná si ale neumíme představit, co to
skutečně bude obnášet. Připravme se na to, že ne vždy budeme mít přístup všude, připravme se na to, že v obci bude
hluk, prach, špína a plno velkých strojů... Na konci toho všeho ale bude pro nás všechny komfort v podobě
kanalizace, která zhodnotí nemovitosti a usnadní péči o odpadní vody a v neposlední řadě dojde ke zlepšení
životního prostředí, protože již nebudeme splašky vypouštět do příkopů.
Prosím Vás tedy o přísné dodržování těchto zákazů:
 vstupovat do blízkosti staveniště (ČOV a čelo výkopu)
 vstupovat do blízkosti (ochranného pásma) těžké mechanizace (bagry, tatry aj.)
 pohybovat se po uskladněných stavebních materiálech nebo je dokonce využívat jako „prolejzačky“
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo připomínku, můžete oslovit nás zastupitele, je totiž důležité o problémech
mluvit než se zbytečně zlobit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom se s vámi sešli a odpověděli Vám na to, co Vás
zajímá. A pokud společná setkání nebudeme moci mít, zastavte nás a ptejte se, rádi Vám budeme nápomocní.
Když spolu budeme komunikovat, tak vše lépe zvládneme.
Ester Horáková, starostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:

Narodili se:

Duben
Ehl Zdeněk
Kovářová Marta
Nesvačilová Jana
Stodůlková Věra
Vavřincová Jana

Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí
Podbřezí

75 let
80 let
80 let
75 let
65 let

Hanuš Marcus
Vlk Sebastián
Vrbová Eliška

Podbřezí
Podbřezí
Chábory

01.01.2021
11.01.2021
03.03.2021

Rodičům gratulujeme.

Květen
Knapová Zdeňka
Koutský Jaroslav
Vesková Věra

Podbřezí
75 let
Lhota Netřeba 70 let
Lhota Netřeba 70 let

Úmrtí:
Umlauf Zdeněk

6.2.2021

Čest jeho památce!

Červen
Balcar Pavel
Doubravská Miroslava
Melichar Václav
Němečková Anežka
Novák Josef

Podbřezí

Podbřezí
Podbřezí
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí

65 let
60 let
85 let
75 let
84 let

Všem oslavencům blahopřejeme.
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Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním, je přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně koledníci
přinášejí zvěst, že nikdo není sám. Pracovníci Farní charity Dobruška jsou tu také s Vámi. Jsme Vám nablízku i v
době covidové a můžeme dál pomáhat seniorům a potřebným.
Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná. Chyběli malí králové v bílých pláštích v
ulicích, nebylo slyšet radostné zpívání tříkrálové koledy, nikdo nezvonil u
dveří domácností. Chyběla setkávání, která
činí sbírku tak lidsky
výjimečnou a jedinečnou. Díky 5.stupni PES nebylo možno vyjít 9. ledna ani
v posunutém termínu 23. ledna do ulic, proto jsme použili připravenou
variantu se statickými stojany a kasičkami. Tento nápad nám nabídl pan
Ladislav Horčička už v prosinci, a přestože jejich firma měla v závěru roku
velký „frmol“, vyrobila nám 50 ks unikátních kartonových stojanů, které
nikdo jiný v republice neměl  Tyto stojany s kasičkou měly také přihrádky
s kalendáříky, cukříky a informačními letáčky. Rozmístili jsme je do všech
obcí a měst. Byly v obchodech, na obecních úřadech, v lékárnách,
v kostelích, v knihovnách apod. Tyto kasičky byly zapečetěny stejně jako
klasické tříkrálové pokladničky. Celý výtěžek 274 530 Kč byl hlavně díky
těmto stojanům. Menší část tvoří darování online, ke dni uzávěrky tohoto
čísla je to 79 745 Kč. Letošní výtěžek se zdaleka nepřibližuje k výtěžkům z
minulých let, ale vzhledem k tomu, že mnozí prožívají těžké časy v osobním
i pracovním životě, je výtěžek velmi povzbudivý a radostný.
Mám velkou radost z celkové částky 354 275 Kč, která se součtem výtěžků ze 66 zapečetěných kasiček a online
plateb doposud sešla. Konečná částka bude zřejmá až na konci dubna. Online část sbírky pokračuje na
www.trikralovasbirka.cz do 30. dubna!!
Pro Vaši představu uvedu, že loni se v České republice vykoledovalo 133 mil. Kč, letos je to zatím 79 mil. Kč.
V Dobrušce jsme měli loni výtěžek 802 tis. Kč.
Tříkrálová sbírka je pro naši činnost velmi důležitá,
pomáhá zajistit služby, pro které se nedaří zajistit
finance z jiných zdrojů. I když je letošní výtěžek nižší,
naše Farní charita se musí s aktuální situací vyrovnat
a zvládnout ji.
Výtěžek pro Dobrušsko je určený pro sociální službu
osobní asistence, na nákup dalších pomůcek do
půjčovny a na pomoc lidem v nouzi. Dobrušská
charita obdrží 65 % z celkového vykoledovaného
výtěžku v místě. Pět procent je určeno pro realizaci
humanitárních projektů v Indii a Hondurasu. Tři
procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc
při mimořádných událostech (např. při povodních).
Třetina výtěžku je určena na humanitární pomoc
Charity Česká republika v zahraničí i u nás a na další charitní projekty na pomoc lidem v nouzi.
S velkým díkem a přáním klidného roku Ing. Jana Poláčková

V Podbřezí a ve Lhotě Netřebě jste darovali 18 316 Kč. Děkujeme.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí, z.s.
Za Sdružení Žen jsme pro lock-downové omezení vymysleli nejen pro děti několik tipů na procházky
(viz přiložená mapa).
Na stanovištích 1 – 8 najdete část pohádky O dvou bratrech - rákosníkovi obecném a zpěvném od Vladimíra Šoltyse.
První třetina pohádky je rozstříhaná na šest dílů a najdete ji na stanovištích 1 až 6, nemusíte sbírat v pořadí. Druhá
třetina pohádky je na sedmém a třetí třetina je na osmém stanovišti. Místo je označeno červenobílým fáborkem a
v jeho blízkosti je ukryta sklenice s papíry.
A protože se lockdown prodloužil, tak jsme prodloužili i pohádkové procházky či úkoly:
Koho by to lákalo - namalujte obrázek ptáka/ptáčka - vymyšlený, opravdový, velký nebo malý, tužkou obkreslený
nebo s přilepenými peříčky, úplně jakýkoliv. Ptáčka pojmenujte, podepište a vhoďte do schránky na obecní úřad.
Pak jen napište na mail hra.pro.deti.podbrezi@gmail.com, nebo na facebook (Tereza Novotná), že jste tak udělali,
a já vám pošlu odkaz na čtenou pohádku. A třeba časem někdy někde obrázky ptáčků vystavíme :-)
Dalším úkolem je heslo v dochozí vzdálenosti - bod 9. Podle mapy najděte místo označené fialovou stuhou, kde se v
blízkosti skrývá menší sklenice. Na ní je napsáno heslo. To si opište (radši, taky se dá zapamatovat, ale to už je krapet
výzva, česky to není) a pošlete mailem nebo facebookem a já vám pošlu jinou ptačí pohádku. Ve sklenici jsou i nějaké
samolepky, můžete si vzít.
A konečně heslo pro odvážné, zdatné a nebojácné. Podle mapy najděte bod 10, fialovou stuhu a sklenici, opište si
heslo a užijte si delší procházku či cyklovýlet za hranice katastru obce. Heslo pošlete a já vám pošlu třetí pohádku.
Jarní příroda se pomaloučku probouzí, brzy přiletí tažní ptáci, tak se na ně můžete letos dívat i jiným pohledem díky
ptačím pohádkám.
Odkaz na mapu:
https://mapy.cz/s/nadujocera
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SDH Lhota Netřeba
Co se týče činnosti SDH Lhota Netřeba za poslední tři měsíce, musíme konstatovat, že jsme nedělali
vůbec, ale vůbec nic. Nekonala se ani výroční valná hromada, a tak se členské příspěvky vybíraly bezpečně
převodem na bankovní účet. Tímto bych ráda poděkovala všem, kdo již příspěvek zaslali, a požádala těch
pár jedinců, jenž ještě nezaplatili 200,- Kč na rok 2021, aby tak neprodleně učinili. Instrukce najde ve zprávě
ze dne 27. 1. 2021 zaslané na váš nahlášený e-mail.
Plánování jakékoli akce, setkání,
výletu, vejšlapu nebo prvního
pátku je tento rok ve hvězdách.
Když tedy nemůžeme hledět do
budoucnosti, podívejme se spolu
zpátky do minulosti. Náš sbor
dobrovolných
hasičů
Lhota
Netřeba byl založen v září roku
1901 a na ustavující schůzi byl
zvolen prvním starostou sboru Jan
Tomáš z Netřeby č.p. 2, velitelem
Antonín Poláček č. p. 40. Zakládající sbor čítal 20 členů a byl začleněn v župě albrechtické, jež byla největší
župa v české zemské hasičské jednotě. V roce 1937 v ní bylo začleněno 139 hasičských sborů s 4500 členy a
z toho 46 sestrami.
Od svého založení sbor vlastnil dvoukolovou stříkačku „berlovku“ v ceně 1 080,-Kč. Poprvé ji hasiči využili
k zásahu již v roce 1902 u Hynků č. p. 8, kde prolívali doškovou střechu. Pan doškař pracoval s fajfkou bez
příklopce a ani nezpozoroval, že se pod ním došky vzňaly. Měl co dělat, aby včas ze střechy slezl. Odneslo
to celé stavení, a tak bylo zase co stavět a pokrývat znovu.
V roce 1950 je
zakoupena pro sbor
motorová stříkačka DS
14. Ta byla ve službě do
roku 1957, kdy ji
nahradila
silnější,
motorová stříkačka DS
16 a slouží dobře
našemu sboru dodnes.
Mezi členy našeho
sboru se za celé období
přihlásilo a bylo přijato
více než 250 členů. Mezi nimi se objevily i některé význačné osobnosti, jako například dlouholetý
funkcionář kontrolní a revizní komise tehdejšího federálního Svazu požární ochrany bratr Josef Novák,
hudební skladatel Josef Hynek, jehož krásné skladby z našeho okolí rozdávají radost dodnes, Miroslav
Štěpán, který zasvětil svůj život a práci hasičům Ten od roku 2001 vykonával více jak deset let funkci
generálního ředitele Hasičského Záchranného sboru a byl v roce 2011 povýšen do hodnosti generálmajora.
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K 1. 1. 2021 čítá členská
základna 58 členů a z toho 21
žen. Nepočítaje ztracené roky
2020/2021
se
pravidelně
účastníme hasičských prověrek
techniky okrsku číslo 2, což je
již tradice. Kromě toho se
snažíme pořádat i jiné akce,
jako
například
pravidelné
pálení čarodějnic spojené s
aktivitami pro děti, vtipné
zátahy při svatbách členů SDH,
sem tam i divadlo, různě zaměřené výlety, již tradiční Lhotecké vejšlapy a samozřejmě sousedská setkání
každý první pátek v měsíci.
Letos tedy náš sbor oslaví 120 let od založení. No oslaví… V lednu jsme požádali přes dotační portál DOTIS
o dotaci z programu – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Pokud
bude žádost schválena, měla by nám být poskytnuta dotace na pořádání oslavy 120. výročí založení SDH
Lhota Netřeba. Ovšem pouze v případě, že se nějaká akce bude moci uskutečnit. To si však momentálně
nikdo netroufá ani odhadnout, takže uvidíme, uvidíme.
Rádi bychom alespoň takto prostřednictví Zpravodaje popřáli našim členům, kteří oslavují… . Copak
nenajdu nějaké jiné příhodné slovo, které by nenaznačovalo příjemné setkání spousty lidí a bujarou
zábavu, víno, zpěv…, když to si právě teď nemůžeme nikdo dovolit?! Dobrá, tak oslavují v kruhu nejbližší
rodiny a za přísných epidemických opatřeních svá významná životní jubilea. Přejeme hlavně to zdraví,
lásku, štěstí a všechno zlé ať se vyhne Josefu Radochovi, Janu Tomášovi a Zdeňku Ehlovi. Blahopřejme!

Žádné fotky z akcí bohužel nemám, tak aspoň zkuste uhodnout, kde bylo v naší obci v lednu toto zamrzlé
pleso. Mějte se dobře, přiměřeně situaci a snad se letos někdy setkáme.
Za SDH Lhota Netřeba Petra Petříková
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SDH Skalka - Podbřezí
V prvních měsících nového roku se situace kolem Covidu-19 nijak zvlášť nezměnila. Dělali jsme tedy jen to, co bylo
možné. Hasičské auto Magirus se projelo na hřiště a vytvořilo alespoň na pár dnů ledovou plochu a tím trochu zábavy
a pohybu. Vráťa Cvejn a Pavel Mervart se pokusili vytvořit pořádek ve staré i nové hasičárně. Děkujeme za snahu.
Děkujeme také všem, kteří svůj elektroodpad věnují hasičům a vozí ho ke staré hasičárně. Jen prosíme o oznámení
Pavlovi či Vráťovi, ať tam zbytečně dlouho neleží. Členské příspěvky na rok 2021 byly díky naší vzorné pokladní
Martině Králíčkové vybrány a starostou sboru odevzdány společně s hlášením za rok 2020 na OSH v Rychnově nad
Kněžnou v požadovaném termínu.
Navštívili jsme a obdarovali oslavence při jejich významných jubileích. Nebojte, vše probíhá při dodržování
bezpečnostních podmínek. Bohužel mám i smutnou zprávu. Naše řady opustil dlouholetý člen pan Zdeněk Umlauf.
Čest jeho památce.
Mějte se všichni moc hezky, přeji pevné zdraví a až to půjde, tak to zase rozjedeme. Jen mám trochu strach,
abychom nezlenivěli. Nezvykli si na roušky, nicnedělání a povalování se u televize.
Za SDH přeje krásné jarní dny Lenka Mervartová

Malé ohlédnutí za letošní zimou

Tak letošní pomalu končící zima nám přeci jen nadělila více sněhu, než zimu minulou. Hlavně na horách, kde byly
dobré sněhové podmínky po poměrně dlouhou dobu. Kvůli probíhající pandemii toho bohužel mohli využít
v omezené míře jen běžkaři. I u nás v podhůří byla několik dní v únoru zima jak z Ladových obrázků s teplotami i pod
- 10st.C, takže i tady jsme, díky slušné sněhové pokrývce, mohli zase po čase nasadit běžky a vyrazit v prašanu do
stopy. Příchod astronomického jara nám přinesl pouze takový chabý náznak jarního povětří, tak si už určitě přejme,
aby už přišlo to opravdové jaro se sluníčkem, které by nám určitě dodalo, zvláště v této složité době, více optimismu,
elánu a radosti. A tak na závěr se pár snímky vracím do únorových dnů letošní zimy.
Jan Tomáš
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Schůze zastupitelstva obce Podbřezí
Schůze ze dne 28. 1. 2021
ZO schvaluje
 a) navýšení finančního příspěvku při narození dítěte na 5.000,- Kč
b) změnu formy finančního příspěvku při narození dítěte. Finanční příspěvek bude předáván rodičům
v hotovosti při vítání občánků. S účinností pro děti narozené po posledním vítání, které proběhlo dne
16.9.2020
 OZV č. 1/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity ze
dne 9. 4. 2015
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 pro společnost Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
ve výši 8.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 pro společnost Marta spol. s r.o., Dobruška ve výši
10.000,- Kč
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 pro společnost A Rocha o.p.s., Dobré ve výši
20.000,- Kč
 ukončení DPP zastupitelky Ester Horákové na pozici knihovnice k 31.12.2020
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavby č. IV-12-2020992/SOBS VB/2 Podbřezí , p.č.
3098 – kNN
 Smlouvu o úvěru č. 99027905065 s Komerční bankou, kterou si Obec Podbřezí půjčí 23.000.000,- Kč na 20 let
s úrokovou sazbou 1,8% s fixací 10 let na spolufinancování projektu „Splašková kanalizace a čistička
odpadních vod obec Podbřezí“ a „Výkon TDI a koordinátora BOZP“

Schůze ze dne 4. 3. 2021
ZO schvaluje
 individuální dotaci a veřejnoprávní smlouvu na rok 2021 pro Domácí hospic Setkání, o.p.s. Rychnov nad
Kněžnou ve výši 10.000,- Kč
 přenechání do bezúplatného užívání plochu o výměře 0,68/1,02/2,04 m2 na parc.č. 125 k.ú. Podbřezí, firmě
Zásilkovna s.r.o. pro umístění Z-BOXU a to na dobu neurčitou
 dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů vč. Přílohy č. 3 Uplatnění nároku obce na zahrnutí
využitelných odpadů do dílčího poplatku od firmy Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové
 smlouvu č. 1190400090 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 27.093.590,82 Kč na akci „Splašková
kanalizace a ČOV obec Podbřezí“
 žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace na pořádání Podorlické rally pro rok 2021 spolku JCH
rallye team z.s. Semechnice
 smlouvu o spolupráci na projektu „Cyklostezka - Pokračování cyklostezky podél komunikace I/14 z obce
Ještětice do Podbřezí“ mezi obcemi Podbřezí, Bílým Újezdem a městem Solnice
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Na viděnou!
Společně s orchestrem Police Symphony
Orchestra nabídneme bezpečnou kulturu i v naší
obci.
Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a ne
všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor,
ale i za něj buďme vděční. Mladí hudebníci z
Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad
Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na
viděnou!” a než se budou moci se svými
posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit
do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními
plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná
skladba z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód
načtete, uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou
například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního
divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a obcích, která se
připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak bude stačit
mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili
všechny hudební dárky, které pro Vás Police Symphony Orchestra připravil.
Variant “hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou Vám i u nás v obci sice
zaznamenanou, ale přesto vlastně živou kulturu.
Tak Na viděnou i na naší plakátovací ploše!
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
O půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 začalo sčítání a je primárně
navrženo jako online prostřednictvím elektronického
formuláře, který je od tohoto data k dispozici na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte
online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři.
Kdo by potřeboval s vyplňováním formulářů jakkoliv
pomoct, budeme Vám na Obecním úřadě k dispozici a
rádi Vám pomůžeme.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Od úterý 13. dubna 2021 budou u Obecního úřadu
v Podbřezí a u hasičské zbrojnice ve Lhotě přistavené
kontejnery na velkoobjemový odpad. Doba přistavení se
předpokládá do neděle 18. dubna 2021.
ELEKTROODPAD
Od 13. dubna bude také možné se v Podbřezí zbavit starých
elektrospotřebičů, jako jsou staré ledničky, pračky, sporáky,
mikrovlnky atd. Tyto spotřebiče můžete odložit u staré
hasičárny v Podbřezí – naproti Kovářovým. SDH Podbřezí
nabízí také pomoc při odvozu velkých spotřebičů.
Lhotečtí občané se mohou starých elektrospotřebičů zbavit
kdykoliv odložením u sběrné plechové garáže nad rybníčkem
na návsi.

Prosíme, kdo tak ještě neučinil, aby se co nejdříve dostavil v úředních
hodinách na Obecní úřad podepsat novou smlouvu o odpadech.
A připomínáme, že splatnost odpadu za rok 2021 je do 30. dubna 2021.
Rozhovor s místostarostou obce, panem Janem Tomášem, nejen o odpadovém hospodářství
Pane Tomáši, jste rodákem ze Lhoty nebo jste se do obce přistěhoval? Kde máte své kořeny?
Tak na tuto otázku je celkem jednoduchá odpověď. Od narození žiji zde. Tedy kromě asi osmi let, kdy jsme krátce po
svatbě s manželkou využili možnost bydlení, nejdříve v panelovém domě tehdy nově postavených bytovek
v Dobrušce – Za Universitou a později mi byl přidělen firemní byt v místě pracoviště v Rychnově n. Kn., v novostavbě
na sídlišti Na Trávníku. Ale jelikož jsem duchem vyloženě vesničan, tak jsme si postupně přestavěli dům po rodičích
ve Lhotě. Bylo to docela náročné období po relativní pohodě v paneláku, ale nakonec se zdařilo a od roku 1986 jsem
zase Lhoťák a žijeme tu v klidu a pohodě moc rádi.
Jak vzpomínáte na své zaměstnání?
Na své zaměstnání vzpomínám nyní, s odstupem času, velmi rád. Pracoval jsem celkem 42 let prakticky u stejné
firmy, která pouze měnila postupem času své názvy. Začínal jsem po škole zácvikem krátce jako elektromontér sítí u
VČE. Potom jsem zde asi 20 let projektoval liniové stavby v rámci energetiky a v porevolučním období pracoval
v různých funkcích v rámci řízení výstaveb energetických staveb. Bylo to občas opravdu náročné. Pracovní doba na
dvanáct hodin byla někdy normálem, ale práce to byla různorodá a zajímavá i z toho důvodu, že jsem neseděl jen
v kanceláři, ale často byl i v terénu na stavbách v rajonu od Králík až po Liberec. Přínosem pro mne bylo to, že při této
práci a řízení lidí, která je asi prací nejnáročnější, jsem dokonale poznal různé lidské charaktery a také jsem se,
myslím, naučil pokoře, která člověku v životě hodně pomáhá.
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Co se pro Vás změnilo vstupem do důchodu?
Do důchodu jsem odešel na sklonku roku 2013. Firma chtěla, abych ještě pracoval, ale manželka byla v té době už
dva roky doma v důchodu, tak jsem si řekl, bylo toho dost a doma, kde máme velikou zahradu, se určitě nudit
nebudu. Už po krátkém čase v důchodu jsem si uvědomil, jaká je to pohoda, nebudit se v noci pracovními starostmi a
mít více času na svou rodinu, své záliby a koníčky.
V naší obci vykonáváte funkci místostarosty. V jakém roce jste vstoupil do zastupitelstva a co je Vaší motivací pro
tuto veřejnou činnost?
Do zastupitelstva jsem vstoupil již v prvním volebním období po tzv. revoluci. Myslím, že v roce 1991. Uvědomoval
jsem si, že pro malé vesnice je možnost mít vlastní Obecní úřad se starostou jedním z největších porevolučních
přínosů. Možnost rozhodovat si o vlastních záležitostech sami, to bylo pro mě něco úžasného. Zvláště když vesničky
typu Lhoty zažily prakticky z hlediska svého rozvoje jakousi dobu „temna“, kdy zde nebyly povolovány žádné nové
stavby rodinných domků. Jeden čas byly problémy i s jakoukoliv třeba jen přestavbou, což zavinilo vylidnění těchto
obcí. Proto, když jsem byl osloven, rád jsem souhlasil a rozhodl se pracovat v novém zastupitelstvu.
Zásadně se podílíte na odpadovém hospodářství obce. Je pro Vás ekologie důležitá?
Tak, jelikož mám „na dohled“ stanoviště kontejnerů ve Lhotě, vadil mi nepořádek, který okolo nich často byl.
Postupně jsem toto začal, dá se říci, pravidelně kontrolovat a uklízet. No, a když jsem potom pracoval už v rámci OÚ
a byl častěji na Skalce, viděl jsem, jak i tam pan starosta Novotný po práci ještě uklízí kolem kontejnerů. Řekl jsem si,
že mu s tím občas pomohu a postupně to tak nějak převzal i na Skalce s tím, že jsem se začal více zajímat i o ekologii
jako celek. Myslím si, že ekologie je v dnešní době hodně důležitá, ať již z hlediska ochrany přírody, tak i v rámci
likvidace stále přibývajícího odpadu. Pravidelně sleduji stanoviska ekologických organizací a navštěvuji i různé
přednášky a exkurze například do horských oblastí Šumavy, Jeseníků a Orlických hor. S některými stanovisky
organizací třeba zprvu nemusím souhlasit, ale praktické pochůzky Šumavou s výkladem, např. s pracovníky
ekologické organizace Duha, mi pomáhají pochopit jejich pocity, snahy a požadavky.
Jak si jako obyvatelé obce, dle Vašeho názoru, stojíme v třídění odpadu?
Myslím si, že v rámci naší obce je v současné době likvidace odpadu na celkem dobré úrovni. Většina lidí pochopila
nutnost důsledného třídění odpadu a chová se podle toho. Je však i část lidí, odhaduji tak možná asi 5%, kteří si
z toho nedělají příliš těžkou hlavu a i v dnešní době na to vyloženě „kašlou“ a netřídí zdaleka tak, jak by bylo
zapotřebí. Kazí tím výsledek, práci a snahu těch opravdu zodpovědných občanů, kterým touto cestou moc děkuji.
Na čem by bylo dobré v této problematice zapracovat, co by se dalo zlepšit? Na co bychom si měli dávat při tříděni
odpadu lepší pozor?
V rámci obce je nutno, aby i ten zbývající zbytek občanů začal opravdu třídit. Obec se bude snažit, i v souvislosti
s novým Zákonem o odpadech, občanům usnadnit likvidaci odpadu např. rozšířením svozových tras s následnou
možností ukládání domovního odpadu do vlastních popelnic.
Při vlastním třídění odpadu je nutno zejména u plastu, kterého je objemově asi v současné době nejvíce, důsledně
třídit do žlutých pytlů, které je možno obdržet zdarma na OÚ a po zaplnění uložit pod přístřešek za OÚ. My bychom
pak už nemuseli vybírat plasty do pytlů z kontejnerů. Není to opravdu pěkná práce, zvláště v této kovidové době.
Rozhodně nechceme navyšovat počet kontejnerů na plast. Do těch žlutých pytlů však chce ukládat plast rozhodně
bez zbytků jídla, domovního odpadu, skla a dalších různých příměsí. Nedojedené kartony se salámem velice lákají
někdy ne zrovna drobné živočichy, kteří ve snaze získat potravu pytle rozkoušou, udělají si zde svá hnízda a je
opravdu nepěkné uklízet tento prostor po odvozu plastu. Také upozorňuji, že z tohoto prostoru firma dle jejich
nařízení zásadně nenaloží žádný volně položený plast, který je tam vhozený. A zrovna tak to je s plastem, který
občané položí u kontejnerů. Musíme ho zase dodatečně uklízet. Měli bychom si uvědomit, že vyhozený plast je
tříděn lidmi a když jsem se zeptal jednoho řadového pracovníka firmy Pedersen, jak to při zpracování odpadu vypadá,
tak mi sdělil krátce a výstižně, cituji: „Tak mě tam na pás do Rychnova jednou z trestu přeřadili. První den jsem se
tam asi čtyřikrát pozvracel, pak jsem si pomalu začal zvykat. Někteří lidi jsou strašná prasata“.
Co se týče komunálního odpadu, to se přece jen v poslední době, zvláště na Skalce, trochu zlepšilo. Věřím, že si lidé
dávají více do svých popelnic, tak jak by to nakonec mělo správně být.
Při třídění papíru je nutno, aby občané neházeli do kontejneru celé krabice, ale sešlapané nebo rozřezané. Je to
nakonec chvilka práce. Nebo ještě podstatně lépe, krabice postupně naplnili a uložili do prostoru pro papír pod
přístřešek za OÚ. Pro textil máme kontejner od firmy Dimatex, který je hodně využíván, což je dobře. Do kontejneru
by neměly přijít úplně špinavé a zničené látky a oblečení. Sám jsem při kontrole našel u kontejneru navrchu v tašce
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třeba montérky asi nějakého natěrače, které byly celé od barvy, a když jsem je přistavil ke zdi, tak tam obstojně
„stály“ v pozoru. Ty už asi opravdu na sebe nikdo v životě nenatáhne.
Vzpomenete si na nějaký odstrašující příklad zacházení s odpadem, se kterým jste se setkal?
Určitě, příkladů za tu dobu by bylo více, ale uvedu třeba ukládání uhynulých zvířat do kontejneru na popel nebo
plastových tašek. Dále naplnění kontejneru těžkou stavební sutí, že ani nejde vyklopit. V současné době se objevuje
házení použitých roušek do papíru a plastu.
Jaký máte názor na bioodpad?
Ukládání biodpadu je asi dobrá věc a obec vychází maximálně vstříc. Na druhou stranu si myslím, že každý schopný
zahrádkář vlastnící zahradu by si mohl založit někde v rohu zahrady kompost a odměnou za tuto práci by mu byla
časem úrodná černozem na hnojení, ale chápu, že je snazší kupovat hnojiva a zahradní zeminu v pytlích a odpad vozit
do přistaveného kontejneru. Stále to je ale lepší, než kdyby nám to občané vozili někam do příkopů nebo lesa.
Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Je pravda, že nyní v důchodu je toho volného času podstatně více než dříve, takže se ho snažím využít prací a
kocháním se na zahrádce. Potom mám rád turistiku a cestování. Zapojil jsem se do práce v Klubu českých turistů
odbor Solnice, kde pořádáme různé aktivity, výlety a kde organizuji i vícedenní zájezdy pěšmo a na kolech.
Jak stárneme, přešli jsme postupně z cizích destinací převážně na tuzemské a Slovensko. Líbí se mi nejvíce a „znám
každý kout“ zejména v Českém ráji, na Kokořínsku, Broumovsku, Českém středohoří a v dalších destinacích. Během
posledních asi pěti let mě okouzlila také Jižní Morava se svými vinohrady a dobrými lidmi, které jsem měl možnost
blíže poznat. Na Slovensku se mi líbí zejména Roháče, Malá Fatra, Nízké Tatry a také samozřejmě termály, kam
s manželkou velmi rádi jezdíme. Bohužel, v nynější situaci se musíme spokojit a omezit se pouze na procházky po
okolí, ale třeba údolí Zlatého potoka je také nádherné, zvláště nyní na jaře. Také mám moc rád country hudbu a
pravidelně navštěvuji třeba Country festivaly na Vochtánce. Nyní mi nezbývá, než si pouštět písničky a potlachy
z přehrávače. Pak ještě rád fotím, zejména v přírodě a také svou nejmenší vnučku, Vendulku.
Otázky položila Marcela Volfová

TYP NA VÝLET
Na Škutině je také hezky a žijí tam dobří lidé...
Část naší obce Lhota Netřeba - Škutina je od našeho „správního centra“ v Podbřezí nejvíce vzdálena, je zde
poměrně hodně rozptýlená zástavba a možná naši občané ze Skalky sem ani často nezavítají. A jak jsem zjistil, někteří
to tady ani moc neznají. Takže toto je taková malá pozvánka i třeba na procházku do zdejší části naší obce. Ze Skalky
se můžete vydat po červené turistické značce podél Zlatého potoka, židovského hřbitova a nad údolím řeky. Značka
vás dovede k Šedivému křížku u Lhoty a dále na Škutinu. Po přejití hlavní silnice na Masty dojdete k chalupě manželů
Frolíkových, kteří sem jezdí z Hradce Králové již více než třicet let a časem si vytvořili tak
kladný vztah k této lokalitě, že se sem na důchod přestěhovali natrvalo. Jsou to opravdu
velmi pracovití lidé, kteří kromě vzorného udržování chaloupky, zahrady a okolí ještě
vybudovali, a to nejen pro svá vnoučata, ale i pro děti z okolí, hezký herní prvek průchozí parní lokomotivu. Takže i vy do ní můžete s dětmi zavítat a třeba si i opatrně
„zaťukat„ s instalovaným datlem na stromě. Jste tu vítáni - Frolíkovi, moc vám děkujeme.
No a pokud vyjdete na blízký vrchol stoupání u Pohlových, uvidíte již odsud obec Dobré a
část hřebenu Orlických hor. Při pohledu zpět můžete shlédnout „Vrcha“ s vesnicemi a
rozhlednou Dřízna u Vojenic. Dál se můžete vydat na rozcestí nad pilou, kde opustíte
červenou tur. značku a vydáte se vpravo asfaltovou silničkou k blízkému kamenolomu,
kde z leteckého pohledu z horní cesty můžete vzhlédnout neuvěřitelně se rozšiřující
těžební prostor lomu. Pak už jen osadou Polom dorazíte do Mastů, odkud se můžete
rozhodnout, kterou cestou se vrátit nazpět. Je zde několik možností, které již nebudu
rozepisovat. Méně zkušení turisté nechť se vyzbrojí mapou, případně buzolou a tak jenom všem přeji, abyste „zdrávi
došli“.
Jan Tomáš
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Základní a Montessori mateřská škola

Zápis do 1. ročníku Základní školy Podbřezí pro školní rok 2021/2022
K zápisu musí dle zákona přijít rodič/zákonný zástupce dítěte, které
se narodilo v rozmezí od 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná
opatření v době konání zápisů, proběhne zápis distančním způsobem.
Dokumenty k vyplnění a podrobné informace k zápisu budou zákonným
zástupcům doručeny v obálce a zároveň jsou k dispozici ke stažení
na webových stránkách školy.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit do 19. 4. 2021 následujícími
způsoby:
Do datové schránky školy , e-mailem s elektronickým podpisem
zákonného zástupce, poštou, nebo osobním podáním ve škole (popř.
vhozením do poštovní schránky školy).
Zápis proběhne v pátek 23. dubna 2021, a to tak, že budou zákonní zástupci vyzvání k účasti na zápisu v určený a
předem domluvený čas.

Zápis do Montessori mateřské školy Podbřezí pro školní rok 2021/2022
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Montessori mateřská škola Podbřezí, budou po dohodě se
zřizovatelem přednostně přijímány:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let věku a mají trvalý pobyt v
Obci Podbřezí.
2. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou do 31. 8. 2021 tří let věku a mají trvalý pobyt v Obci
Podbřezí.
3. Děti, jejichž sourozenec se již v mateřské nebo základní škole vzdělává a ve školním roce 2021/2022 se dále bude
vzdělávat a k 31. 8. 2021 dosáhnou věku tří let.
4. Další děti budou přijímány dle věku v pořadí od nejstaršího do naplnění kapacity 25 míst Montessori mateřské
školy, pokud mají trvalý pobyt v Obci Podbřezí; pokud bude i nadále volná kapacita, budou přijímány děti i z jiných
územních obvodů.
Kritéria a podrobné informace k zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy, kde budou ke stažení i
všechny dokumenty k vyplnění.
K žádosti není nutné dokládat potvrzení o zdravotním stavu vystavené dětským lékařem.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze podávat do pondělí 10. 5. 2021:
Do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, nebo osobním podáním
ve škole (popř. vhozením do poštovní schránky školy).
Zápis proběhne ve čtvrtek dne 14. 5. 2021 v době od 14:00 do 15:30 hod (zákonní zástupci budou telefonicky nebo
e-mailem informováni o přesném čase, kdy se mají k zápisu/převzetí rozhodnutí bez dětí, dostavit)
Mgr. Bc. Radomila Zelená, ředitelka školy

ROČNÍK XXVI I

JARO 2021
Stránka 13

Obec Podbřezí
Během měsíce dubna začne obec Podbřezí využívat novou užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou
informovanost o dění v obci, o důležitých informacích, uzavírkách, poruchách, o povinnosti plateb, událostech apod.
Tuto aplikaci „Česká Obec“ si stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat
Podbřezí. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho
telefonu.
Přesné datum spuštění aplikace dostanete SMSinfokanálem, který stále bude součástí informovanosti občanů.
Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes Google Play nebo App Store.

QR kód pro Android
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