Noviny obce Podbřezí
Vydáno u příležitosti slavnostního vyhodnocení soutěže VESNICE ROKU 2006 Královéhradeckého kraje.

Slovo úvodem

Dnes je den, kdy nám bude předáno nejvyšší
ocenění v soutěži Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje. Je to ocenění práce všech občanů obce,
neboť každý svým dílem přispěl k tomuto úspěchu,
společenských organizací, které jsou tvůrci společenského, kulturního a sportovního života, zastupitelů,
kteří vzorně plní své úkoly, účetní, pedagogického
sboru základní školy a v neposlední řadě i podnikatelů, kteří jsou nedílnou součástí života obce. Vyslovuji všem upřímné poděkování za dosavadní práci
a přeji pěkné prožití dnešního svátečního dne jak
občanům, tak i hostům.
Antonín Novotný,
starosta obce Podbřezí

Úřad Královéhradeckého kraje,
Spolek pro obnovu venkova a Obec Podbřezí
si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení
krajského kola soutěže

VESNICE ROKU 2006
které se uskuteční v sobotu 26. srpna 2006
od 10 hodin v Podbřezí.

Obec
a
obecní
úřad
Ve světle času
Skutečný rok založení osady Podbřezí není doložen. Dle prvních písemných
zpráv můžeme soudit, že to bylo již během
14. století, kdy je doložena existence tvrze
s hospodářskými budovami v místě dnešního zámeckého areálu Skalka. Umístění jednotlivých obydlí ani jejich počet není znám,
ale zřejmě to bylo pod vrcholkem porostlém
březoví, což dalo vznikající vsi i název – Podbřezí. Je jediná toho jména v naší republice.
Od 17. století žila v obci silná židovská komunita. Již od počátku zde žili drobní řemeslníci se zemědělským zázemím. Na Zlatém
potoku bylo vybudováno několik mlýnů a
potok byl využíván i pro bílení pláten. V 18.
století byl zámek přestavěn do dnešní podoby a v jeho vlastnictví se vystřídalo několik rodů. V obci vždy probíhal čilý obchodní
ruch. První číslování chalup proběhlo v roce
1740. Kronika obce má svůj začátek v roce
1825. Rok 1848 je rokem založení správní
Obce Podbřezí. V roce 1863 byla uzavřena
pro nedostatek žáků židovská škola u synagogy. Zámecký kaplan p. Rozínek byl jmenován v roce 1866. Šenk u Dostálů se datuje rokem 1887. Největší známá povodeň
byla v roce 1880. Zdejší skalecká škola byla
postavena v letech 1896-97. Kolem roku
1900 navštěvovalo tuto školu 220 dětí. Výstavba rodinných domků v části Hadí konec
se začíná rokem 1911. Lipka svobody u synagogy byla vysazena v roce 1920. Rok 1923
byl skonem p. Rozínka, ve Lhotě se začal
stavět Hostinec u Kašparů a začíná se psát

Vjezd do obce

lhotecká kronika. Poslední pohřeb na židovský hřbitov se uskutečnil v roce 1924. V roce
1925 se buduje v obci telefonická síť. V roce
1926 začal geologický průzkum předpokládané přehrady nad židovským hřbitovem,
je přestavěna hospoda u Dostálů do dnešní
podoby a zaniká hospoda u Moravců, objevilo se první rádio v obci a v obchodě Františka Abela byla zřízena veřejná telefonní
stanice. V roce 1927 začíná elektrifikace
obce a v roce 1928 byl postaven pomník
obětem z I. světové války. Původně byl
umístěn pod zámkem naproti škole a v roce
1999 byl přestěhován na náves. V roce 1951
se realizuje přístavba k synagoze, kde je
umístěn národní výbor a později i pošta. Ve
Lhotě se staví dům pro potřeby tamní obce
v letech 1952 - 1953. První televize v obci
je zaznamenána v roce 1955. V roce 1957
jsou k budově školy přistavěny nové WC.
JZD je založeno během roku 1958. V letech
1958 – 1960 byla postavena budova hasičské zbrojnice v Podbřezí na návsi a dochází
ke sloučení obcí Podbřezí a Lhoty. V roce
1961 je v Podbřezí uveden do provozu veřejný vodovod. V roce 1968 byly vysázeny
dvě lipky svobody u obchodu v Podbřezí.
Samostatnost obce zanikla v roce 1976, kdy
došlo ke sloučení s Dobruškou. V roce 1983
byla na školním hřišti postavena nová budova se sociálním zařízením a pro lední hokej
zřízena plocha s mantinely.Tentýž rok bylo
realizováno vytápění základní školy akumulačními kamny.

V roce 1990 se občané rozhodli vzít vedení obce do svých rukou a ve volbách dne 24.
listopadu 1990 si zvolili své zástupce.
V roce 1991 byla upravena nynější budova, kde sídlí obecní úřad. V této budově je umístěna hasičská zbrojnice, veřejná
knihovna a pošta. Od roku 1995 je každé
čtvrtletí kalendářního roku vydáván Obecní zpravodaj, který je doručován zdarma do
každé rodiny. Počínaje rokem 1998 jsou vydávány novoročenky s tématikou obce.
Obec je členem Dobrovolného svazku
obcí Region Orlické hory, zájmového sdružení právnických osob Orlické hory, Svazu
měst a obcí ČR a Euroregionu Glacensis
v Rychnově nad Kněžnou. Je také zastoupena v MAS Pohoda Venkova.
Obecní úřad je napojen na bezdrátový internet
a starosta je vybaven elektronickým podpisem.

Důležitá data o spojení:
OBEC PODBŘEZÍ
518 03 Podbřezí, okres Rychnov n.Kn.,
IČO: 579319
Tel., fax, zázn.: 494 666 220
Mobil starosta: 606 828 507
E-mail: starosta@podbrezi.cz
obec@podbrezi.cz

Budova obecního úřadu

Rozpočet obce na rok 2006:
Les
Pozemky – pronájem
Vnitřní obchod, služby
Silnice – komunikace údržba
Vodní hosp. vodovod,kanalizace
ZŠ
Hřiště
Bytové hospodářství
3 x 7 b.j. – splátky od BD 21
3 x 7 b.j. – splátky HÚ od obce
Veřejné osvětlení
Odpady
Kultura, sociál.komise, sport
Péče o zeleň(náves)
PO – SDH
Komunální služby
Místní správa
Daně (PO, FO, DPH)
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Poplatek ze psů
Úroky, poplatky
Dotace na úroky z HÚ-obec
Dotace (ZŠ, správa, soc. dávky)
CELKEM

PŘÍJMY
10000
12000
36000
33000
3000
92000
357000
78000
148000

390000
4000
2720000
7000
299000
7000
77200
16000
43800
4333000

VÝDAJE
24000
60000
200000
1500000
520000
30000
260000
357000
78000
100000
148000
80000
50000
10000
615000
1070000

15000
16000
5133000
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Kulturní a společenské akce
Tvůrci kultury v obci jsou spolky. Obec
jim v rámci dobré spolupráce sponzoruje sál hostince nebo sportovní areál. Díky
pracovnímu nasazení místních sportovců
s hasiči a finančním prostředkům obce
bylo zhotoveno na 55 souprav skládacích

stolů a lavic pro potřebu akcí pořádaných
v přírodě.
Slavnostní akt svěcení znaku a praporu obce
se uskutečnil 12. 5. 2001 při mši svaté, sloužené
na postaveném podiu ve sportovním areálu za
školou. Tento den se také uskutečnilo setkání

rodáků, svěcení opravených památných soch
sv. Antonína z r. 1758 a P. Marie z r. 1760.
Popis znaku: V červeném štítě stříbrná vykořeněná bříza se šesti zelenými listy (osady
Skalka, Přímy, Chábory, Studánka, Netřeba
a Škutina) a dvěma zlatými jehnědami (ves-

nice Podbřezí a Lhota). Po stranách kmenu
břízy je černá položená routa (fragment z rodového znaku Mladotů) a stříbrná ryba (fragment z rodového znaku Wostrowských).
Občané ze Lhoty se zúčastňují pravidelných setkání Lhot v České republice.

Přehled akcí v roce 2006:
14. 01. 2006 - Babský bál v hostinci Skalka. Pořádá Sdružení žen v Podbřezí.
04. 02. 2006 - Myslivecký ples v hostinci Skalka. Pořádá Myslivecké sdružení Podbřezí.
18. 02. 2006 - Ples dobrovolných hasičů v Podbřezí v hostinci Skalka. Pořádá SDH Podbřezí.
05. 03. 2006 - Dětský karneval v hostinci Skalka. Pořádá Sdružení žen v Podbřezí.
10. 03. 2006 - Přednáška MUDr. Végso o jeho cestě po severozápadní Americe v hostinci
Skalka. Pořádá Sdružení žen v Podbřezí.
17. 03. 2006 - Přednáška Ladislava Hrnčíře z Opočna o ovocnářství v hostinci Skalka.
Pořádá Obec Podbřezí.
31. 03. 2006 - Školení řidičů amatérů v Základní škole v Podbřezí s použitím videotechniky. Pořádá Obec Podbřezí.
11. 04. 2006 - Maminko, tatínku, pojďte se mnou tvořit podruhé ! Druhý projekt žáků
s rodiči na téma „Jarní dekorace“. Výrobky byly vystaveny k shlédnutí
pro širokou veřejnost v základní škole v Podbřezí dne 11.dubna 2006.
30. 04. 2006 - Akce pro děti a mládež. Pálení čarodějnic s kulturním programem
na hřišti v Podbřezí za školou. Pořádá Sdružení žen v Podbřezí.
30. 04. 2006 - Akce pro děti a mládež. Pálení čarodějnic s kulturním programem na
hřišti ve Lhotě Netřebě. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě.
07. 05. 2006 - Klub skaleckých turistů zve své příznivce na jarní špacír.
13. 05. 2006 - Oslava 105 let od založení SDH Lhota.
14. 05. 2006 - Svátek Matek, kulturní program pro matky a ženy v hostinci Skalka
v Podbřezí. Pořádá Obec Podbřezí.
04. 06. 2006 - Dětský den s pohádkovým lesem a soutěžemi pro děti. Pořádá Sdružení žen
v Podbřezí.
11. 06. 2006 - Běh Areálem zdraví Chábory, pořádá SDH Chábory. Sponzor Obec Podbřezí.

16. 06. 2006 - Rokotéka, pořádá Sportovní klub Skalka v přírodním areálu za ZŠ v Podbřezí.
17. 06. 2006 - Diskotéka, pořádá Sportovní klub Skalka v přírodním areálu za ZŠ v Podbřezí.
08. 06. 2006 - Klub skaleckých turistů pořádá automobilový výlet na Bukovou horu.
07. - 09. 07. 2006 - Zájezd na 26. sjezd Lhot a Lehot do Hroznové Lhoty.
11. 08. 2006 - Velká letní diskotéka v přírodním areálu za ZŠ v Podbřezí. Pořádá SDH Podbřezí.
13. 08. 2006 - Koncert dechové hudby „Opočenka“ v přírodním areálu za ZŠ v Podbřezí.
Pořádá již 12let SDH Podbřezí.
26. 08. 2006 - Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2006 Královéhradeckého kraje.
02. 09. 2006 - SDH Podbřezí pořádá společenskou akci pro členy a rodinné příslušníky.
16. 09. 2006 - Myslivecké sdružení - opékání divočáka pro členy honebního společenstva.
25. 11. 2006 - Tradiční posvícenská zábava v hostinci Skalka. Pořádá SDH Podbřezí.
26. 11. 2006 - Nedělní posvícenské posezení s hudbou v hostinci Skalka.
27. 11. 2006 - Tradiční mše svatá v zámecké kapli za zemřelé občany Podbřezí, následuje
průvod občanů s kapelou po obci, který je ukončen u pomníku obětem
z I. světové války, kde jim je vzdán hold písní „ Hoši od Zborova“.
Po ukončení pietního aktu se odchází do hostince Skalka na pondělní
posvícenskou taneční zábavu včetně Zlaté hodinky. Pořádá SDH a Obec Podbřezí.
14. 12. 2006 - Setkání seniorů v hostinci Skalka s kulturním programem se závěrečným
předáním vánočních dárků a novoročních gratulací. Pořádá Obec Podbřezí.
Prosinec 2006 - Vánoční besídka s mikulášskou nadílkou pro děti. Jsou zváni rodiče
i veřejnost. Pořádá Základní škola v Podbřezí v areálu školy.
26. 12. 2006 - Již 10. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu, který se uskuteční
v hostinci Skalka. Pořádá mládež pod záštitou Obce Podbřezí.
30. 12. 2006 - Poslední výšlap roku 2006 do blízkého okolí. Pořádá Klub skaleckých turistů.

Základní škola

Podbřezská náves z r. 1899

Škola byla postavena v letech 1896
– 1897. Přestože obec platí dojíždějícím dětem náklady na dopravu a dětem z jiné obce
ještě náklady na stravování, potýká se škola
s nedostatkem žáků. Mimo základního vyučování dobře fungují různé kroužky a i nepovinná výuka anglického jazyka. Na školní
zahradě byl vybudován koutek pro děti. Do
školy byl zaveden internet a instalováno pět
počítačů. V roce 2004 byly školní třídy vybaveny novými stavitelnými stolečky a židličkami, novou televizí a videem. V roce 2005
byla vyměněna dřevěná okna a vstupní dveře za plastové.

Základní škola

Velikonoce v ZŠ

Dýňová soutěž žáků ZŠ-podzim 2005

Historie obce
Místní rodák Pan Petr vyčerpávajícím
způsobem zpracoval historii obce Podbřezí,
zámku a statku Skalka včetně jejich majitelů, farnosti Bílý Újezd, Dobré, Dobrušky a Opočna i života podorlického regionu.
Pod záštitou Obce Podbřezí postupně vydával samostatné brožury či obsáhlejší publikace. Vše vzbudilo nečekaný zájem čtenářů,

takže bylo prodáno písemností o váze téměř
700 kg. Obec také vydává pohledy, brožury,
skládačky, upomínkové předměty a příležitostně i noviny.
Nedávno byla vydána publikace s názvem
„Průvodce staletími obce Podbřezí“, která
byla zpracována dle všech dostupných kronik
a Kniha obyvatel domů obce Podbřezí.

Rodiny
Při narození dítěte obec daruje rodičům kromě blahopřání a kytičky také vkladní knížku s částkou 1 000,- Kč. Na výstavbu nebo
přestavbu rodinného domku poskytuje půjčku do výše 100 000,Kč. Cena za placení komunálního odpadu se vztahuje pouze na
dvě děti v rodině a je snížena o 60,- Kč proti ceně za dospělého občana, která činí 240,- Kč. Pokud dítě studuje, pobývá na internátě
a nedosáhlo věku 26 let, je cena snížena o 150,- Kč.
Od roku 1997 je pravidelně pořádán druhou květnovou neděli
Den matek s kulturním programem v místním hostinci.
Výše poplatků ze psů a daně z nemovitostí jsou vyměřovány tak,
aby rodiny, které žijí v okrajových částech, byly finančně zvýhodněny.

Oslava svátku matek

Gratulace při narození dítěte
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Senioři

Péče o památky

Po dosažení věku 60-ti let jsou senioři
navštěvováni jednou za pět let členy kulturní komise a od obce dostávají kytičku
s gratulací a dárkový balíček v hodnotě
dle dožitého výročí. Totéž platí i o zlaté
svatbě.
V ceně za placení odpadů je jim základní částka snížena o 60,- Kč. Před
vánocemi jsou zváni do hostince Skalka,
kde po kulturním programu obdrží s novoroční gratulací i malý dáreček.

Během uplynulých let se podařilo opravit
všechny sochy, křížky, památné soubory a zeď
židovského hřbitova. V rámci dotace byla vypracována kompletní dokumentace všech 27
soch, křížků a souborů na území obce. Díky

novým majitelům zámečku Skalka firmě AZ
Satelit s.r.o. je tato památka vzorně udržována
včetně parku, bývalého dvora a okolí. Novou
fasádu dostala také bývalá synagoga, která je
ve vlastnictví místního podnikatele.

Gratulace seniorům

Majetek obce
Obec vlastní hostinec Skalka, který zakoupila v roce 1995 a následně provedla
generální opravu. Ve vlastnictví je také základní škola s bytem, skladem a zahradou,
budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí a poštou v Podbřezí, budova bývalého
národního výboru s hasičskou zbrojnicí,
bytem a nyní již uzavřenou prodejnou ve
Lhotě, stará hasičská zbrojnice v Podbřezí, povodňový domek se třemi garsonkami
v Podbřezí, 3 bytové domy, sportovní areál
s dětským koutkem za školou, kanalizační
a vodovodní síť, veřejné osvětlení s téměř
120 osvětlovacími tělesy a rybník na návsi v Podbřezí, pozemky o výměře 28 ha,
místní komunikace o ploše 117 000 m2 , tj.
v délce cca 30 km a 22 ha lesa.

Braunovo sousoší u zámku

Povodňový domek

Bytová výstavba
V roce 2003 byly zkolaudovány 3 bytové domy s 21 bytovými jednotkami v Pod-březí včetně infrastruktury. Výstavba
byla financována z prostředků obce, družstevníků, ze státní dotace a hypotéčním
úvěrem u Čs. spořitelny a.s.

V roce 2004 byly zainvestovány 4 stavební parcely. V obci dochází také průběžně k úpravám, přestavbám a stavbám rodinných domků včetně rekreačních stavení.
Byla zpracována mapa, která podchycuje
všechny rodinné domky s popisnými čísly
a jejich majiteli na území obce.

Bytové domy v Podbřezí

Dětský koutek

Péče o zeleň a odpadové hospodářství
Úpravami obce vznikly nároky na údržbu zeleně. Proto obec zakoupila křovinořez,
motorovou pilu, motorovou sekačku a samojízdný žací stroj. Je také zajištěno odstraňování sněhu z chodníků a sjízdnost místních
komunikací v zimních měsících.
Obec provozuje odpadové hospodářství
dle platné obecně závazné vyhlášky. Občanům je umožněno odpad třídit a je pravidelně zajišťován sběr nebezpečného odpadu,
železného šrotu a odpadů větších rozměrů.
V rámci snížení nákladů na odpadové hospodářství byl vyroben hydraulický lis, který
je využíván na lisování PET lahví.
Vzornými pečovateli o zeleň, lisování plastů, úklid a všeobecnou údržbu jsou
místní mladí občané.

Centrum obce Podbřezí

Lisování PET lahví
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Zásobování obyvatel Podnikatelské subjekty
pitnou vodou
Nejvýznamnějším subjektem na území obce je obchodní firma AZ Satelit s.r.o.
se sídlem na zámku a v přilehlých prostorách. Ve Lhotě sídlí firma FR Trading
s.r.o. Dále jsou na území obce objekty
akciové společnosti Zeas a.s. Trnov, sou-

S budováním vodovodní sítě v Podbřezí
se začalo v roce 1961. Její součástí je akumulační nádrž u stávající vodárny a přivaděč
pitné vody v délce téměř 2 km z dobrušské
vodovodní sítě. Díky podpoře Královéhradeckého kraje se podařilo v r. 2006 vybudovat vodovod do Lhoty v délce cca 6 km,
který je v současné době již zkolaudován.
V dnešní době je napojeno na veřejný vodovod přes 95 % obyvatel, což při značné
rozloze katastru obce je velkým úspěchem.

kromé zemědělské farmy, truhlárny, další
objekty drobných živnostníků nebo vlastníků živnostenských oprávnění a obchod
se smíšeným zbožím v Podbřezí. V listopadu 2004 byl otevřen Motel Skalka.

Opravená vodárna

Povodeň v roce 1998
Postihla naší obec v nočních hodinách
z 22. na 23.července 1998. Byl zničen
splav, část židovského hřbitova, stržen
most, poničen bývalý panský pivovar,
zničeno hřiště a mnoho dalších objektů
po obou březích Zlatého potoka. Obnovu obce se podařilo uskutečnit během
roku 1999.
Zámek Skalka – sídlo firmy AZ Satelit s.r.o.

Povodeň 1998

Program obnovy venkova a granty
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
Obec Podbřezí se přihlásila do Programu obnovy venkova v roce 1992. V srpnu
roku 1995 byl schválen Územní plán sídelního útvaru Podbřezí. Další program obnovy
schválilo zastupitelstvo obce v roce 2000 a 2005.
V rámci tohoto programu je také pravidelně vyhlašována soutěž o Vesnici roku. Účastnili
jsme se ročníků 1997, 1999, 2000, 2004 a 2006.

Dotace z Programu obnovy venkova:
POV, příprava programu 1996
Komunikace, rok 1997
Úprava návsi, rok 1999
Oprava hřiště, rok 1999 – 2000
Oprava veřejného osvětlení, rok 2001

50 000,- Kč
180 000,- Kč
500 000,- Kč
415 000,- Kč
117 000,- Kč

Oprava chodníku „Hadí konec“, rok 2001
Oprava komunikace, rok 2002
Péče o památky, rok 2002
Obnova zábradlí nad Volfovými, rok 2004
Výměna oken v ZŠ Podbřezí, rok 2005
Oprava veřejného osvětlení, rok 2006
Oprava kanalizačních vpustí, rok 2006

118 000,- Kč
85 000,- Kč
210 000,- Kč
77 000,- Kč
350 000,- Kč
50 000,- Kč
50 000,- Kč

Granty Královéhradeckého kraje:
Změna č. 2 ÚPSU Podbřezí, rok 2004
Dokumentace vodovod Podbřezí – Lhota, rok 2004
Vodovod Podbřezí – Lhota, rok 2005 - 2006

17 500,- Kč
150 000,- Kč
7 666 000,- Kč

Investiční a neinvestiční akce
Od vzniku samostatné obce v roce 1990
zastupitelé vždy usilovali o rozvoj obce. Začaly
se opravovat místní komunikace. Zvláště po
povodních v roce 1998 se kompletně opravila
náves včetně chodníků a veřejného osvětlení v Podbřezí a na Škutině, upravila se náves
ve Lhotě, vybudovala se nová opěrná zeď
včetně zábradlí u rybníka v Podbřezí, opravily se mostky na Cháborách a Studánce, byla
provedena oprava sportoviště, opraveny byly
další komunikace na území obce. Betonové
dlaždice na všech chodnících byly vyměněny
za dlažbu zámkovou. Opravy se dočkala také
zvonička ve Lhotě. Obec také přispěla na
opravu farního kostela v Bílém Újezdě částkou 50 000,- Kč.

Připravované akce:
- rekonstrukce požární nádrže ve Lhotě
- generální oprava budovy obecního úřadu
v Podbřezí
- ústřední topení a byt v hostinci Skalka
- víceúčelové sportoviště s umělým povrchem
- úpravy v budově bývalého obecního úřadu
ve Lhotě (byty)

POV - oprava veřejného osvětlení na Cháborách

Granty - vodovod Podbřezí Lhota
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Program obnovy obce Podbřezí ve zkratce (schválen v roce 2005)
Péče o člověka
a) Školství – mimoškolní program, vybavení
základní školy, sportovní vyžití.
b) Vybudování hřiště na tenis s umělým povrchem.
c) Dětské hřiště – soulad s normami EU.
d) Veřejná prostranství – péče o zeleň, volné
plochy, lavičky.
e) Generální oprava budovy obecního úřadu.
f) Vybavení obecního úřadu.
g) Děti, matky a senioři, občané –vylepšovat
již probíhající akce.

Životní prostředí a trvale
udržitelný rozvoj mikroregionu
a) Koryto Dědiny – vyřešit ve spolupráci
s Povodím Labe zanášení toku koryta
pod mostem.
b) Generální oprava požární nádrže ve Lhotě.
c) Odpadové hospodářství – nákup nových
sběrných nádob o objemu 1 100 litrů.

Infrastruktura a doprava
a) Komunikace a cyklotrasy – zpevněný povrch asfaltovým kobercem.

aa) Podpora cyklodopravy – vybudování odpočinkových míst, přístřešků, kolostavů.
ab) Značení cyklotras – provést doznačení,
vydat mapku místních cyklotras včetně
cílových stanic.
b) Vodovod – Výstavba vodovodu Podbřezí
– část Netřeba a Lhota u Dobrušky.
c) Veřejné osvětlení – výměna starých svítidel za nové.
d) Ozdravění ovzduší – možná kombinace
s energetikou, tepelnými čerpadly či sluneční energií. Hledat využití alternativních zdrojů energie.

e) Internetizace obecní knihovny – možnost
napojení i pro občany.

Cestovní ruch
a) Informovat o naší obci na webových stránkách obce. Spolupracovat se všemi obcemi
DSO Orlické hory na propagačních materiálech, které by spolu s turistickou nabídkou
měly přilákat turisty do Orlických hor.

Průmysl, podnikání a bydlení
a) Pozemky pro bytovou výstavbu.
b) Pomoc stavebníkům a začínajícím podnikatelům.

Sbor dobrovolných hasičů Podbřezí
Rok 1885 je rokem založení místního hasičského sboru. Od
té doby se stali hasiči nedílnou součástí kulturního a společenského života v obci. V současné době má sbor 85 členů (bratrů
a sester) s příkladnou aktivitou. Pravidelně pořádají Velkou letní diskotéku a koncert dechové hudby Opočenka v přírodním
areálu za školou, taneční zábavy a plesy v hostinci Skalka, besedy, se Sdružením žen Dětské dny a hasičské výlety. Zúčastňují
se okrskových cvičení a prověrek techniky. V tomto směru s nimi drží krok i družstvo děvčat a velmi učenlivé jsou i děti. Výjimečnost v tomto regionu má tradiční třídenní posvícení, kdy
byl do dnešní doby zachován pondělní průvod obcí s položením
věnce a uctěním památky obětem I. světové války. Že se tato
tradice zachovala, vděčí obec právě zdejším hasičům. Několik
nadšenců rekonstruovalo motorovou stříkačku z roku 1934, která je plně funkční a je ozdobou všech výstav historických stříkaček. Velice dobře byly zvládnuty oslavy 110., 115. a 120. výročí
založení sboru.

120 let SDH

Tradièní koncert

OPOÈENKY

u pøíleitosti 12. výroèí úmrtí J. Hynka

13. 8. 2006

areál høištì

Historická stříkačka

SKALKA od 15.00 hodin

Pozvánka na koncert Opočenky

120 let SDH-svěcení praporu

Sbor dobrovolných hasičů Lhota

Oslavy 105 let SDH Lhota

Dne 1. září 1901 byl založen zdejší sbor
dobrovolných hasičů ve Lhotě – Netřebě.
Členem našeho sboru byl i významný
rodák a osobnosti jako genmjr. Ing. Miroslav ŠTĚPÁN – náměstek ministra vnitra
pro požární ochranu.
Velice se vydařila i oslava 100. a 105. výročí založení sboru. Za připomínku také stojí
zorganizování zájezdů na sjezd Lhot. I když
se sbor v současné době řadí počtem členů
mezi ty menší, vykazuje úspěšnou činnost.
Dokladem toho je i péče o motorovou stříkačku DS 16 z roku 1957, která je i v současné době plně funkční a je tak základem
úspěchů družstev nejen na prověrkách, ale
zejména na soutěžích. Každoročně je na
konci dubna organizováno Pálení čarodějnic
se soutěžemi pro děti.
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Sdružení žen Podbřezí
Sdružení žen v naší obci má již dlouholetou tradici. Ženy vždy pomáhaly při různých akcích. V těchto aktivitách pokračují
i dnes. Z akcí pro děti to jsou např. karnevaly, dětské dny a mikulášské nadílky. Nejen pro své členky pořádají různé besedy
(o zdraví, pohybu, módě, o vaření, cestování, aranžování květin atd.). Několikrát
uspořádaly burzu dětského oblečení v DD
v Dobrušce. K pravidelným akcím pořáda-

ným ženami patří již několik let Babský bál.
V loňském roce také pořádaly zájezd do divadla v Pardubicích.
Sdružení žen se aktivně podílelo i na některých větších akcích, které pořádala obec.
Byla to oslava 100 let od založení školy, sjezd
rodáků spojený s vysvěcením znaku a praporu, 120. výročí založení zdejšího hasičského
sboru a to příjemným posezením u kávy a koláčů upečených právě ženami ve zdejší škole.

Předsilvestrovský výšlap turistů

Klub skaleckých turistů
Dětský den-Večerníčkův pohádkový les

Myslivecké sdružení Podbřezí
Po vzájemné dohodě bývalých členů MS
Podorlicka Skuhrov nad Bělou byly v průběhu roku 1990 vytvořeny tři samostatné
celky. Tím na ustavující schůzi 21. června 1991 bylo opět obnoveno MS Podbřezí
s celkovou výměrou 654 ha.
V roce 1998 se začalo s výstavbou chovných a aklimatizačních voliér pro chov
bažantů. V současné době jsou myslivci
schopni ročně odchovat na 600 kusů bažantích kuřat. Na Panském rybníku odcho-

Klub skaleckých turistů je místní obdobou
Klubu českých turistů. Hlavní náplní činnosti
klubu je pěší a vysokohorská turistika, příležitostně doplňovaná cykloturistikou a v zimních měsících také lyžařskou turistikou.
A právě zimní výlety na běžkách bývají často zahájením naší turistické sezóny. V případě příznivých sněhových
podmínek jsou směřovány do okolí naší
obce, na blízké hřebeny Orlických hor
a v minulosti také do oblasti Krkonoš.
Mezi již tradiční akce patří „Špacír za
krásami jarní přírody“ pořádaný každo-

ročně 8. května za široké účasti i tzv. svátečních turistů.
Pravidelnou celoroční náplní činnosti
klubu jsou nedělní vycházky či vyjížďky
po zajímavých koutech blízkého i vzdálenějšího okolí, zpestřené jedno či vícedenními výlety po krásách české a slovenské
krajiny.
Kalendářní rok pravidelně uzavíráme
dne 30. prosince „předsilvestrovským pochodem“ zakončeným jako většina našich
akcí občerstvením v restauračním zařízení vybraném dle plánované trasy.

vávají 50 ks kachny divoké. Již několik let
se úspěšně věnují chovu divokých králíků,
jenž byli dovezeni ze Skotska. Pro sdružení
je odměnou postupné rozšiřování králíka divokého v honitbě. Na přelomu roku se podařilo založit oblast chovu koroptve polní,
která byla vždy zemědělci vítána.
V roce 1998 se podařilo členům sdružení
obnovit tradici mysliveckých plesů v hostinci Skalka. Dvakrát jsme zorganizovali výstavu loveckých trofejí na zámečku Skalka.

Hokejové mužstvo SK Skalka

Sportovní klub „SK Skalka“
Výstava trofejí v zámecké kapli

Hlavní zaměření tohoto klubu je lední
hokej, ale dobrých výsledků dosáhl také na
fotbalovém trávníku malé kopané. Klub byl
založen v roce 1994. „SK Skalka“, to není
jen aktivní sport, ale také spousta práce při
údržbě a opravách sportoviště, jako je např.

stavba mantinelů, údržba ledové plochy
a přilehlých kabin. Každým rokem klub pořádá v tomto areálu Diskotéku a Rokotéku,
jejíž výtěžek je věnován na podporu sportu.
V loňské sezoně vyjeli sportovci na led v nových dresech.

