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obecní zpravodaj
Milí spoluobčané,
jsou před námi asi nejkrásnější svátky v roce Vánoce. Mnoho lidí na celém světě si bude připomínat a slavit
narození Ježíše Krista. Mnoho z lidí na celém světě se těší na Vánoce, i když ty letošní budou opět vinou
koronaviru trochu jiné. Omezení počtu scházejících se lidí se dotkne všech činností, na které jsme zvyklí. Například
naše „rozšířená“ rodina (tety, strýcové, bratranci a sestřenice s rodinami) se vždy na štědrý den dopoledne chvilku
sešla, povídali jsme si a byli spolu. Letos poprvé se nesejdeme osobně, ale na ZOOMu (přes internet). Bude milé je
vidět, ale osobní setkání, objetí je nenahraditelné.
Na Vánoce a právě kvůli koronaviru bude letos ještě více lidí samotných. V tomto týdnu jsem objevila u
kamarádky na Facebooku následující text:
Dveře jsou u mě pro přátele vždy otevřené. Káva může být připravena za dvě minuty a kuchyňský stůl může
být čistý za okamžik - toto je místo míru a klidu. Každý přítel, který potřebuje mluvit, je kdykoliv vítán. Není
třeba trpět v tichosti. Mám jídlo v lednici, kávu nebo čaj aj, uši k naslouchání a rameno k vyplakání se. To je
stará hodnota, která se ztrácí s dnešními technologiemi. Text nebo milý obličej nejsou stejné, jako čas pro ty,
Obsah:
kteří to potřebují. Chci vám připomenout, že někdo vždycky poslouchá, nikdy nejsi
Slovo starostky………………...1
doopravdy sám. Nevkládám sem tuto zprávu jen proto, že se mi to líbí, ale hlavně
Společenská kronika….……..2
proto, že s ní souzním a vnímám tato slova, jako kdyby byla moje.
Dění v obci………………..……..2
Musím říct, že se mi to moc líbí, mít domácnost a srdce otevřené nejen pro přátele,
Sdružení žen Podbřezí....….3
ale pro všechny, kteří to potřebují. Někdy ale úplně stačí, zastavit se na kus řeči se
SK Skalka…………………….…4-5
sousedem, usmát se, nebo jen být na blízku. Je také vidět, že letošní zvláštní rok se
SDH Lhota……………….….…...6
objevilo mnoho skvělých aktivit. Na jaře lidi šili „ve velkém“ roušky a dávali je těm,
SDH Podbřezí …………….….…7
kteří neměli. Někdo zdarma někdo za cenu symbolickou. Lidi se také zapojovali do
Schůze zastupitelstva…....8-9
dobrovolnických akcí, jako jsou například nákupy seniorům. Teď na podzim se objevily
Charita…………….…….. ...10-11
další skvělé aktivity, jako je pečení dobrot pro zdravotníky, nebo potravinová sbírka pro
ZŠ…………………………………....12
potřebné.
Jsem moc ráda a děkuji Vám, že i tady u nás jste se zapojili, protože potřebných je
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dost a proto každý dobrý nápad, každá pomocná ruka a každé otevřené srdce je
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potřebné.
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www.podbrezi.cz
redaktor: Andrea Dušková

Milí spoluobčané, přeji Vám za
celý obecní úřad krásné a klidné
Vánoce a hodně zdraví.
Dětem i nám dospělým bych
chtěla přát, aby napadlo aspoň
trochu sněhu, protože k Vánocům a
k zimě sníh prostě patří  .
Ester Horáková, starostka
Fotografie z roku 2009
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubilea:
Leden
Koutská Nataša
Novotný Josef
Radocha Josef

Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba

65 let
84 let
65 let

Narodili se:
Petříková Natálie
Lhota Netřeba 11.11.2020
Švadlenka Matouš (Francovi) Lhota Netřeba 01.12.2020
Rodičům gratulujeme

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Únor
Hanušová Anežka
Mervart Václav
Kavka Josef
Nesvačil Mojmír
Tomáš Jan
Voglová Anna

Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

82 let
80 let
91 let
87 let
70 let
82 let

Březen
Křelinová Jaroslava
Tomášová Pavla
Verner Jaroslav

Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba

85 let
65 let
65 let

Omlouváme se panu Jaroslavu Netíkovi
z Chábor za chybně uvedený věk v předešlém
vydání zpravodaje.

Oslavencům přejeme dobré zdraví!

Vánoce na návsi, aneb netradiční rozsvícení vánočního stromu v Podbřezí
Letos jsme se nemohli sejít všichni na návsi, u svařáku, s cukrovím,
prskavkami, přesto jsme si druhou adventní neděli udělali pěknou.
V 17 h se z rozhlasu po celé vesnici začaly linout vánoční koledy a na
každém z nás bylo, rozsvítit si nějaké to světýlko u nás doma, nebo
vyjít se zapálenou svíčkou před dům. V jednu chvíli se tak celé
Podbřezí a Lhota rozsvítili, včetně našeho vánočního stromu na
návsi. Stáli jsme s rodinami se svíčkami před domem, poslouchali
koledy a svítící strom na návsi nás doslova vtáhl, jít se k němu projít
a podívat se zblízka… A ejhle, byla to asi skutečně nějaká magická
moc, protože se nás tam takhle sešlo více a nakonec z toho bylo
takové příjemné sousedské setkání.
Děti také měly možnost namalovat vánoční obrázky a vhodit je do
schránky obecního úřadu a teď je jimi ozdobené zábradlí u rybníka.
Tak až se půjdete o Vánocích projít, můžete se u nich zastavit a
prohlédnout si je.
Andrea Dušková
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Stezka odvahy trochu jinak
Během letošních dušiček jsme se báli společně v bezpečném místě tepla domova. Jak to?
Situace nám neumožnila projít si „strašidelnou“ trasu v podvečer na konci října, tak jako ji známe z dřívějších let.
Proto kdo chtěl, poslal mi na mail fotku vydlabané dýně, strašidla, tematických obrázků nebo výtvorů a na začátku
listopadu čekal na odezvu.
Do mailu autorům krásných
výtvorů
přišla
vytvořená
prezentace z přišlých fotografií.
Mohli jsme se tak bát společně
alespoň „na dálku“.
Děkuji všem, kdo se zapojil.
Myslím, že děti měly radost,
když svou práci (nebo i sebe)
objevily vedle obrázků svých
kamarádů.

Jestli se nakonec aspoň trochu
bály?…
……… Já ano 
Za „Ženy“ Jana Křepelová

Mikuláš
Vládní opatření se bohužel dotklo i nadpozemských
bytostí, jako jsou Mikuláš s andělem a čerti. Nemohli se
vydat navštívit děti domů, ani do školy a školky. Do ZŠ a
MŠ dětem poslali alespoň balíček se vzkazem, že se na ně
těší příští rok a myslím, že v rychlosti anděl obletěl i
balkony domovů a nikdo z dětí nebyl o nadílku ochuzen ani
letos, v této podivné době. 
Andrea Dušková
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SK Skalka
Nohejbal
Dne 4. října 2020 se konal 7. ročník turnaje v nohejbale na hřišti za školou v Podbřezí - Skalce. Původní termín v
sobotu 26. září musel být zrušen kvůli předpokládané malé účasti. Přesun na neděli 4. října bylo dobré rozhodnutí,
neboť se zúčastnilo 15 hráčů. Začátek byl
stanoven na 10:00 hodin, bohužel v tuto
dobu zrovna vydatně pršelo, proto se
zahájení posunulo až na 12:30 hodin.
Musím poděkovat těm klukům, kteří mi
pomáhali s odstraněním vody z hřiště, tak
aby byl povrch nohejbalového kurtu
suchý a nedošlo ke zranění. Počasí se
umoudřilo a odpoledne nám svítilo
krásné podzimní sluníčko. Účastníci byli
rozděleni do 5-ti tříčlenných družstev.
Tým: Babička Evička( Vojta Bílek, Filip
Umlauf, Dominik Umlauf ), Scalové (
Václav Hanuš, Zdeněk Kaplan, Milan Ehl ),
Gen-e-race (Pavel Hanuš st., Pavel Hanuš
ml, Josef Novotný ),Čučoriedky ( Miroslav
Jarkovský, Václav Kletečka, Pavel Felcman), Kopejtka (Jiří Hušek, Tomáš Ehl, Zdeněk Volf). V základní skupině hrál
každý s každým na dva vítězné sety. Všechny týmy postoupili do playoff. Jediné čtvrtfinále sehrál čtvrtý s pátým
týmem a vítěz postoupil do semifinále. Tento souboj byl mimořádně vyrovnaný a o postupujícím rozhodl jeden bod
ve třetím setu. Černý Petr zbyl na Babičku Evičku a tím pádem celkové páté místo v turnaji. Semifinále se hrálo
klasicky druhý se třetím ze skupiny a vítěz základní skupiny narazil na úspěšného čtvrtfinalistu (Kopejtka). Poražení
semifinalisté, Scalové a Kopejtka se utkali o bronz, jenž získali prvně jmenovaní. Na Kopejtka zbyly jen ,,brambory“.
Finále zvládlo lépe generační mužstvo. Vítězem turnaje se tedy stávají Gen-e-race, 2. místo braly Čučoriedky. Celý
turnaj proběhl v pořádku, bez zranění a hlavně za pěkného babího léta. Po finálovém utkání, téměř v 18 hodin, jsem
provedl vyhodnocení a předání cen za 1. až 5. místo. Děkuji všem zúčastněným hráčům.
Velmi děkuji sponzorům za příspěvky a dary: PRIMÁTORU Náchod a Josefu Novotnému st. Příští rok na viděnou na
8. ročníku turnaje v nohejbalu na Skalce.
Za pořadatele Zdeněk Kaplan
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Nové florbalové dresy
Jménem všech hráčů florbalového týmu SK Skalka bych chtěl tímto poděkovat obci Podbřezí a oddílu SK Skalka za
zakoupení nových dresů, ve kterých si snad co nejdříve budeme moci zahrát. Nezbývá než si přát, abychom co
nejdříve mohli navázat na výsledky z ligy, která byla přerušena kvůli koronavirové krizi, a nadále příkladně
reprezentovat nejen SK Skalka, ale i obec Podbřezí. Děkujeme.

Za SK Skalka Filip Umlauf
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SDH Lhota Netřeba
Když jsem se s Vámi loučila v minulém zpravodaji, slibovala jsem za SDH Lhota Netřeba vejšlap a několik prvních
pátků do konce roku… tak sorry jako 
… termín naplánovaný pro VII. Lhotecký vejšlap byl na sobotu 26. září 2020. To vám ale bylo tak strašně hnusně, že i
když jsme zvyklí chodit v dešti, tentokrát jsme pochod odvolali a zůstali raději doma v teple a suchu. No a druhý
termín v sobotu 7. listopadu 2020, to vám bylo tak neuvěřitelně krásně, že jsme kvůli státním nařízením zůstali opět
raději doma…

Na poslední chvíli jsme stihli uspořádat říjnový první pátek, a to bylo dobře. Jako by to tušili, přišli všichni, co mohli
. Nálada hodinu od hodiny gradovala a pivo ubývalo. Když došlo, obstarali pořadatelé Ulrychovi další soudek a
navíc zábavu již tradičně okořenili zpěvem a hrou na kytaru a na cajlón. Bylo nám dobře v kruhu přátel, sousedů a
kamarádů, tak jsme si to užívali, jako bychom věděli, že je to zase na delší dobu poslední setkání.
No a taky jo. Koronavirus nám překazil
nejen další první pátky, ale také osobní
pogratulování
našim
členům
k významným
životním
výročím.
Využíváme tedy alespoň tuto cestu
prostřednictvím zpravodaje a přejeme
Miroslavu Popovi a Ludmile Piskorové
hlavně pevné zdraví, pohodu, žádné
starosti, jen samé radosti a hodně dalších
let ve Spolku dobrovolných hasičů ze
Lhoty Netřeby.
Co plánovat a slibovat na příští dny a
měsíce? S nekončící krizí se blíží konec
roku 2020 a kdoví, jestli vůbec
budeme moci uspořádat v lednu
výroční valnou hromadu. Tak nám ty
tradice trochu berou za své, ale
Vánoce naštěstí zatím ještě nikdo
nezrušil a tak si je všichni užijte
v kruhu nejbližších a daleko od
nepříjemných zpráv.
Za SDH Lhota Netřeba Vám všem
přeji úplně normální rok 2021.
Petra Petříková
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SDH Podbřezí
Doba je, jaká je. Z mého přání v minulém zpravodaji, že se uvidíme na našem posvícení, zbylo jen málo. Každoroční
třídenní oslavy se smrskly do položení věnce u pomníku padlých. Společně s obcí se uspořádalo setkání výboru SDH
ve vycházkových uniformách a samozřejmě i v nařízených rouškách. Položili jsme věnec a uctili památku minutou
ticha. Vzhledem k nařízení vlády bylo toto vše z naší činnosti za uplynulé období. Můžeme jen doufat, že se situace
uklidní a my se budeme zase moci potkávat jako dřív.

Přejeme všem krásné svátky.
Prožijte je se svými blízkými
v klidu u rodinného krbu. Buďte
zdraví a neklesejte na mysli,
vždyť nás čeká nový rok.
Za SDH Lenka Mervartová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Schůze zastupitelstva Obce Podbřezí
Schůze ze dne 22. 10. 2020
ZO schvaluje
 firmu POPR spol. s r.o., Hradec Králové, IČ 46509283 jako zhotovitele akce “Rekonstrukce a odbahnění
rybníku na parc. č. 39 v k.ú. Podbřezí“ s nejnižší nabídkovou cenou 1.929.950,- Kč vč. DPH
 zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek, veřejné zakázky malého rozsahu Výkon technického
dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod obec
Podbřezí“
 uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 797/13 a 797/14 , v k.ú. Podbřezí za cenu 100,-Kč/m2
 směnnou smlouvu dle Záměru č. 5/2020, s tím že obec Podbřezí směnou získá 20 m2 za úplatu 100,-Kč/m2

Schůze ze dne 19. 11. 2020
ZO schvaluje
 firmu BAK stavební společnost a.s., Praha 9, IČ: 28402758 s cenou 59.271.033,12 Kč vč. DPH jako zhotovitele
stavby „Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod obec Podbřezí“
 firmu Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř, IČ: 27504514, s nabídkou 1.132.560,- Kč vč. DPH pro
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod obec Podbřezí“
 příspěvek zřizovatele ve výši 600 000,- Kč na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce 2021

Schůze ze dne 15. 12. 2020
ZO schvaluje
 rozpočet na rok 2021 jako schodkový s příjmy ve výši 35.686.175,82 Kč, výdaji ve výši 41.126.741,82 Kč a
financováním ve výši 5.440.566,- Kč
 střednědobý výhled Obce Podbřezí na rok 2022 s celkovými příjmy 8.550.000,- Kč, s celkovými výdaji
8.300.000,- Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 456.000,- Kč. V roce 2023 s celkovými příjmy
8.550.000,- Kč, s celkovými výdaji 8.300 000,- Kč a splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 311.000,- Kč
 vyrovnaný rozpočet Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2021 s celkovými příjmy ve
výši 8.463.000,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 8.463.000,- Kč
 střednědobý výhled Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2022 s celkovými příjmy
8.352.924,- Kč a s celkovými výdaji 8.352.924,- Kč, v roce 2023 s celkovými příjmy 8.488.724,- Kč a
s celkovými výdaji 8.488.724,- Kč
 firmu IKKO Hradec Králové, s.r.o., IČ: 27482782 jako autorský dozor při akci „Splašková kanalizace a ČOV
obec Podbřezí“ dle nabídky ze dne 1. 12. 2020 v ceně 193.600,- Kč vč. DPH
 zvýšení částky za odpady pro rok 2021 takto:
- dospělý občan
500,- / rok
- dítě (od 18 let nutnost potvrzení o studiu)
400,- / rok platí pro první a druhé dítě, další zdarma
- senior od vstupu do starobního důchodu
400,- / rok
- majitel rekreační nemovitosti
500,- / rok
- jeden dospělý občan žijící ve společné domácnosti na jednom č.p., hradí nákup jednorázových
samolepek a neplatí příslušnou částku
- jednorázová samolepka
80,- / ks
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 dobrovolné plátcovství DPH od ledna 2021
 ceník pronájmu:
- Pronájem sady lavic 40,- Kč s DPH
- Pronájem hřiště
500,- Kč s DPH
 Program rozvoje obce Podbřezí na období 2021 – 2025
 že v roce 2021 se za odvádění odpadních vod od obyvatelstva nebude vybírat žádný poplatek (stočné)

Odpady v roce 2021
Možná jste zaregistrovali nejen z médií, jak v České republice narůstá množství odpadu a zároveň i cena za něj. U
nás v regionu k nárůstu ceny přispělo i uzavření skládky v Křovicích a odvážení odpadu až do Libchav. Odpady
přibývají a jistě jste to zaznamenali i doma. Koupíte televizi, mikrovlnku a zbyde Vám velký karton, několik velkých
polystyrenů a kupa igelitu. Koupíte balík limonád a sundáte z něj igelit, a pokud vodu vypijete, máte dalších šest
plastových odpadků. Vše co koupíte, je zabalené a bude z toho jednou odpad.
Na obci jsme to zaregistrovali v tom, že pytlový odpad, který dáváme do přístřešku za úřad, nevyvážíme jednou za
dva měsíce jako ještě před dvěma roky, ale jednou za 5. – 6. týdnů. Přibyl nám kontejner na bílé sklo a kontejner na
papír nám škola nechává přistavit jednou za tři měsíce. Od roku 2019 také zajišťujeme kontejner na bio odpad a
větve. Jednorázové samolepky obec již nenakupuje za 75 Kč ale 91 Kč. Asi bych ve výčtu mohla pokračovat, ale to
nemá smysl. Ceny jdou stále nahoru.
Poslední zdražování odpadů v obci bylo k 1. 1. 2018, což už jsou skoro tři roky, proto zastupitelstvo obce schválilo
zvýšení za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních a tříděných odpadů takto:
- jednorázová samolepka
80,- / kus
- dospělý občan
500,- / rok
- dítě (od 18 let s potvrzením o studiu)
400,- / rok první a druhé dítě v rodině, ostatní neplatí
- senior od vstupu do starobního důchodu 400,- / rok
- majitel rekreační nemovitosti
500,- / rok
- jeden dospělý občan žijící ve společné domácnosti na jednom č.p., hradí nákup jednorázových
samolepek a neplatí příslušnou částku
V měsíci lednu budou sepsány a podepsány s občany nové smlouvy na nové částky. Splatnost je do 30. 4. 2021.
Nevíme, jak se bude odpadové hospodářství vyvíjet dál, ale je jen na nás občanech, jak rychle ceny porostou.
Vyzývám Vás všechny k pečlivějšímu třídění. Například do žlutého pytle přijdou čisté plasty z domácnosti, bez
zbytků jídel. Nepřála bych vám vidět zvířátka, která po čichu najdou sebemenší zbytek. A že jich v přístřešku je dost,
dosvědčují nejen roztrhané pytle… Poslední dobou také nějaký „dobrák“ dává do tohoto přístřešku pytel, ve
kterém je úplně všechno – plast, sklo, zbytky jídel, papír. Pokud už to nevytřídíte, patří takový pytel do vaší
popelnice.
Připomínám, že kontejnery jsou pod dohledem kamery a zaměstnankyně obce budou tyto prohřešky důkladněji
dohledávat a s občany řešit. Také připomínám, že každý kdo má povinnost mít popelnici, jí musí mít a využívat.
Tyto připomínky nemají určitě vést k odkládání odpadu po příkopech a nebo do cizích popelnic, má to vést
k lepšímu třídění a k lepšímu soužití nás všech.
Každému poctivému třídiči taky moc děkuji, vždyť jsme ve třídění ušli pořádný kus a hodně se toho naučili.
Ester Horáková, starostka
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Charita v druhé vlně koronakrize
- největším úkolem je udržet péči o seniory
Osobní asistence
Farní charita Dobruška poskytuje už devět let službu osobní asistence všem potřebným zájemcům od 3 let věku,
valnou většinu však tvoří senioři, kteří již plně nezvládají sami běžné životní úkony. Naše obětavé asistentky je
navštěvují v jejich domácnostech a pomáhají jim setrvat v jejich domácím přirozeném prostředí tak dlouho, jak to
jenom lze. Tato činnost je důležitá nejenom pro psychiku uživatelů a jejich rodin, ale významně odlehčuje i
požadavkům na umístění do domovů důchodců, LDN apod.
Charita nepřerušila svoji činnost ani v první ani v druhé koronavirové vlně. Někteří naši staroušci či spíše jejich
rodiny sice některé služby kvůli obavám z covidu dočasně přerušili, ale hned se ujišťovali, že jakmile nejhorší čas
pomine, ihned k nim zase nastoupíme. A zároveň ve stejném
čase žádají noví uživatelé a jejich blízcí, abychom jim služby
začali poskytovat bez ohledu na stávající nákazovou situaci.
Přestože byly školy zavřené, asistentky s dětmi školou povinnými
si zajistily hlídání dětí vždy tak, aby naši uživatelé nepocítili
žádné výpadky. I když nebylo to vůbec jednoduché v době, když
byly dvě asistentky pozitivně testovány a na 10 až 14 dní nám
vypadly z týmu. V tu dobu ostatní zdravé asistentky sloužily a
zaskakovaly, jak mohly nejvíc. Takže jsme se brzy mohli vrátit ke
všem našim uživatelům, kteří službu nepřerušili. Jsme velice
rády, že uživatelům služby osobní asistence se prozatím
koronavirus vyhýbá, takže jsme doposud nemuseli zavést žádná
mimořádná opatření.
Asistentka dobrušské charity u jedné z uživatelek v domácnosti v době covidu
Ochranných pomůcek jsme měli na jaře dostatek, a i v současné době jsme nakoupili v rámci dotačních programů
dostatečné množství. Roušky, respirátory, rukavice a dezinfekce nechybí u žádného z uživatelů a vždy všechna
hygienická opatření dodržujeme. Drží nás nad vodou výborný kolektiv, vzájemná důvěra a dobrá nálada. Věříme, že
všechny nástrahy doby koronavirové ustojíme, a život se brzy vrátí do normálních kolejí.
Bc. Olga Valenčinová
Půjčovna zdravotnických pomůcek
Aktuální situace ohledně koronaviru není v našem okrese příznivá, a to se projevuje i v naší půjčovně
zdravotnických pomůcek. Každý den se setkávám s příběhy lidí, kteří si přejí nebo jsou naopak nuceni současnou
situací starat se o své blízké v domácím prostředí. To
může představovat problém, pokud na to domácnost
není
plně
uzpůsobená.
S dobře
zvolenými
zdravotnickými pomůckami lze dosáhnout komfortu při
sebeobsluze nebo v celkové péči o nemohoucího.
Nově jsme naši charitní půjčovnu rozšířili o další
(dvanáctou v pořadí) elektrickou polohovací postel
s antidekubitní matrací, dvě vysoká chodítka s opěrnou
deskou a dva přenosné koncentrátory kyslíku (tzv.
oxygenátor), o které je obrovský zájem.
Aktuálně je půjčených 73 pomůcek v 45 domácnostech, a zatím vykrýváme téměř všechny požadavky.
Půjčovna zdravotnických pomůcek je v provozu bez omezení po předchozí telefonické domluvě na telefonním
čísle 734 262 501.
Michaela Stodůlková
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Potravinová pomoc
Ve spolupráci s MÚ a Technickými službami města Dobrušky, které nám maximálně vycházejí vstříc, dovážíme
potraviny z Potravinové banky Hradec Králové.
Je na nás uspokojit oprávněné potřeby a požadavky těchto klientů, které doporučuje sociální odbor města
Dobrušky, též města Opočna, dále obce a úřad práce.
Vzhledem k aktuální karanténní covidové situaci, která nastala, přibylo rodin, kterým se nedaří zvládat tíživé
podmínky a propad příjmů vlastními silami. Proto stoupla potřeba této materiální pomoci a my dovážíme potraviny a
drogerii někdy i dvakrát měsíčně. Náš charitní sklad má omezené prostory, ale přesto se snažíme vyhovět všem podle
možností, což se nám snad i daří. V měsíci září jsme dodali potraviny do 27 rodin a v říjnu do 22 rodin, což bylo 32
dospělých a 39 dětí. Pomáháme, kde je třeba, a vidíme z reakcí lidí, že tato pomoc má velký smysl.
Děkujeme tímto i radě města, která vstřícně schválila spolupráci s technickými službami při dovážení potravin. Za
rok 2020 jsme do konce října získali pro místní lidi 1 873 kg v hodnotě 87 746 Kč.
Marcela Vernerová
Podzimní dobročinný bazárek
Omlouváme se všem obětavým lidem, kteří dlouho dopředu schraňovali věci, aby je mohli věnovat našemu
bazárku, a byli pak zklamaní, když se nemohl konat ani v březnu ani v listopadu……Termín byl naplánován na 20.
listopadu, naše dobrovolnice byly všechny ještě v říjnu odhodlané přijít, pak už to ale bohužel nešlo.
Věci nevyhazujte, schraňujte dále. Slibujeme, že akci uspořádáme hned, jak to bude možné.

Na Dobrušsku po dvacáté !!!
Letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví Vás, jakožto
našich příznivců, i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Kdo by se bál otevřít, může přispět i jiným způsobem.
Jsme připraveni koledovat s omezeným počtem skupinek podle aktuálně ochotných dobrovolníků, kteří se nám
přihlásili. Koleda proběhne pouze v bezpečném odstupu a při dodržení pravidel.
Hlavní koledovací den bude v Dobrušce a všude, kde se koleduje v okolí sobota 9. ledna 2021. Letos poprvé ale
neproběhne koleda pouze v jednom dni, on-line koledování bude trvat až do 24. ledna 2021!
Č. účtu 66008822/0800 VS 77705024
Věřte, že jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z nejdůležitějších
momentů sbírky. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit nepřipravit dárce o zážitek z koledy ani z požehnání,
které koledníci do domů přinášejí.
Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška
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Základní škola a Montessori mateřská škola
Vánoční čas
Nemám ráda zimu. Tmu, mráz nebo naopak rozbředlý sníh a těžké šedivé nebe. Nemám ráda
stereotyp, zmatek a shon, který přináší prosinec. Nemám ráda chaotické pobíhání, tlačenice a
přeplněné obchody. Mám ráda vůně. Vůně jehličí, vanilky a hřebíčku. Mám ráda měsíc, který svítí do noci a v jeho
světle se třpytí sníh. Mám ráda rozzářené dětské oči sledující nazdobený stromeček, na jehož špici svítí betlémská
hvězda a jejich upřímnou radost z dárků. Mám ráda vánoční hudbu. Nemám ráda zimu, a přesto rok co rok
propadám kouzlu Vánoc.
Vzpomínám na vánoční čas prožitý v mládí. Je Štědrý den. Vidím krásně ozdobený stromeček, vnímám krásný pocit
slavnostní chvíle, slyším malý kouzelný zvoneček ohlašující příchod Ježíška s dárky. Zase jsme všichni doma
pohromadě, nikdo nespěchá, všichni navzájem jsou k sobě milí… Nádherné tóny České mše vánoční a koledy z rádia
mne svádí ke snění. Propadám kouzlu Vánoc, i když koloběh života nenávratně odnesl čas mládí.
Nemám ráda zimu, a přesto si v duchu představuji ticho zasněžené krajiny, které ruší jen křupající sníh pod
nohama. Na bílých loukách tančí sněhové vločky a na obzoru blikají světla za okny domů jako hvězdy na nebi.
Vnímám to ticho a je mi krásně. Připomínám si vánoční zvyky. Pod talíř pokládám rybí šupiny, rozkrojím jablíčko,
postavím Betlém. Koledy tiše doznívají. Tiše přemýšlím, zda se stane něco nečekaného, nového, kouzelného, nějaký
zázrak…
Nemám ráda zimu. Mám ráda Vánoční čas.

Přeji vám jménem svým i jménem všech zaměstnanců školy prožití Vánoc takových, jaké si prožít přejete.
Bohužel, letos bude na světě mnoho těch, kterým se nepoštěstí potkat se na Štědrý den s blízkými a s vůní
domova ve zdraví, klidu a míru. Příští Vánoce snad budou veselejší.
Radomila Zelená, ředitelka školy
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