ROČNÍK XXVII
ZIMA 2021

obecní zpravodaj
Milí spoluobčané,
máme za sebou druhý zvláštní rok, kterým nás provází různá omezení, opatření, zákazy a nařízení. A to kvůli nemoci Covid 19.
Možná očkováním, proděláním nemoci nebo dodržováním opatření, nám letošní rok dopřál aspoň trochu dýchat. Stále se ale
musíme mít na pozoru. Prosím, abyste pečlivě zvažovali své akce, návštěvy a pokud vám není dobře, zůstaňte doma a
odpočívejte.
A jaký ten rok 2021 byl po jiných stránkách?
V Podbřezí jsme v březnu začali budovat kanalizaci a spolu s tím se vyměňuje i veřejný vodovod. Nedávno mi jeden občan říkal,
že dělat kanalizaci je zbytečné. V okolních obcích, že to nemusí. Není to pravda. V současné době probíhá mapování obcí
Královéhradeckým krajem, a jak někteří mí kolegové říkají, „nás to čeká, vy budete mít splněno“. Také poslední laboratorní testy
vzorků z kanalizace jsou velmi špatné, především vše co teče do příkopu k motelu.
Během roku se podařilo opravit rybník na návsi. Došlo k odbahnění, ke zpevnění všech stran a k opravě zábradlí. Za zábradlí
bych chtěla moc poděkovat místním - Slávku Cvejnovi a Janu Tomášovi.
Nejen stavební akce, ale připravovaly se i akce pro občany. Spolky pečlivě zvažovaly a
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea:
Leden
Novotný Josef
Čermáková Hana

Podbřezí
Podbřezí

85 let
70 let

Narodila se:
Abelová Nela

Podbřezí 10.12.2021

Rodičům gratulujeme!

Únor
Kavka Josef
Nesvačil Mojmír
Voglová Anna
Hanušová Anežka
Mervart Václav
Vojnar Václav
Truhlářová Alena
Veselá Stanislava
Švojgr Jaroslav

Lhota Netřeba
Podbřezí
Lhota Netřeba
Lhota Netřeba
Podbřezí
Podbřezí
Chábory
Podbřezí
Podbřezí

92 let
88 let
83 let
83 let
81 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Březen
Křelinová Jaroslava
Bílková Marie
Nováková Helena

Podbřezí
Chábory
Podbřezí

86 let
75 let
65 let

Oslavencům přejeme dobré zdraví!

Mikuláš v Podbřezí
V neděli 5. 12. obcí prošla Mikulášská výprava s andělem
a čtyřmi čerty. Měli hodně práce, než se všemi dětmi probrali
jejich hříchy, ale u každého dítka viděli i snahu a dobré skutky
a tak je nakonec všechny odměnili nadílkami.

Rozsvícení vánočního stromu v Podbřezí
O třetí adventní neděli jsme se v opravdu hojném počtu sešli na návsi v Podbřezí,
abychom i u nás rozsvítili vánoční strom. Koledy nám za velkého mrazu zahrála Valanka,
strom spolu s betlémem se rozsvítili a my měli možnost nasát trochu té vánoční
atmosféry a popřát sousedům požehnané Vánoce. Jelikož v tu dobu byla i sněhová
nadílka, děti si zařádily ve sněhu, nebo třeba zaprskaly prskavky. I když kvůli covidovým
omezením se akce musela konat bez občerstvení a dalšího doprovodného programu,
bylo to velice milé a příjemné setkání.
Andrea Dušková
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SPOLKY A SDRUŽENÍ OBCE
Sdružení žen Podbřezí
Podbřezí = zdravá obec
Letní měsíce se nám na chvíli vrátily do klidného období, kdy jsme alespoň na
krátkou dobu trochu zapomněli na všudypřítomnou nemoc, která je už druhým
rokem součástí našich životů. S koronavirem můžeme bojovat různými způsoby,
ale v létě jsme do boje zapojili pohyb. Po celé tři měsíce probíhala letní výzva,
kdy jsme naše občany vyzvali ke sportu. Pohybová aktivita byla čistě na nich, ať
to byla chůze, běh, kolo či plavání. V průběhu období jsme si sdíleli výkony a
krásná místa při sportování.

Z nahlášených výsledků byl vybrán nejlepší sportovec, kterým se stal Pepík
Novotný. Pepík za letní období ujel 222,1 km na kole a na horské túře ušel
20 km. Jeho radost z vítězství a získaného poháru byla veliká. Pepíkovi ještě
jednou gratulujeme. Všem ostatním děkuji, že myslíte na své zdraví. Věřím,
že i v dalších měsících budete na sebe myslet zdravě, budete se hýbat,
protože každý krok se počítá.

Uspávání broučků
Letošní podzim byl ve znamení broučků. Ptáte se proč?
Protože jsme si uspořádali krásný lampiónový průvod. 31.
října jsme se sešli na začátku cyklotrasy ke Studánce. Děti si
přinesly vyrobené broučky a s lampióny a lucerničkami jsme
se vydali k lesu. Abychom se nebáli, tak jsme si křídou na
cestu namalovali další kamarády pavoučky, broučky,
berušky. I když nám cestu zkřížila tři strašidla, tak jsme
průvod zvládli bez újmy. Průvodem provázela Beruška, která
děti zavedla k Podzimní víle, kde si všichni společně vyrobili
domečky pro broučky a uložili je k zimnímu spánku.
Společně jsme zazpívali Mravenčí ukolébavku. Nakonec si
děti odnesly omalovánku a sladkou tečku. Pokud půjdete
k lesu na procházku, tak buďte potichoučku, ať broučky
nevzbudíte.
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Vánoční přáníčka pro seniory
Ráda bych tímto způsobem poděkovala všem
dětem, které se zapojily do výroby vánočních
přání pro seniory a nemocné, ke kterým dojíždí
do domácností charitní sestřičky a pečovatelky.
Poděkování patří i rodičům a zástupcům naší
školy, kteří se do výroby pustili společně
s dětmi. Krásných přáníček byla spousta a
všechny stromečky, svíčky, hvězdy, sněhuláčci
vykouzlí na tváři nefalšovaný úsměv.
I já všem přeji krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, pohody a také nekončící
úsměv, protože Vánoce jsou o úsměvu 😊.

Za Sdružení žen Petra Čepelová
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Zájezd na divadelní představení
V neděli 24. října jsme pro naše členky a ostatní zájemce uspořádali zájezd na divadelní představení Láska nebeská
- muzikál s písněmi Waldemara Matušky v Divadle Broadway v Praze.
Navštívený muzikál byl především komedií, někdy smutnou, někdy rozvernou, občas dojemnou, ale velmi zábavnou.
Příběh vyprávěl o dvou bratrech Jáchymovi a Ondřejovi, z nichž Jáchym se po své tragické smrti vrátil na svět jako
duch, aby se postaral o ty, které měl rád - o svoji dívku Kristýnku, svého nesmělého a nepraktického bratra a svého
otce, kterého opustila radost ze života.
Jáchym se tedy, po dohodě s Pánem Bohem, znovu ocitl mezi spolužáky z vysoké školy, ale také ve finále příběhu u
svého otce ve své rodné vesnici. Přítomnost ducha viděl pouze jeho bratr Ondřej, což způsobilo nejednu komickou
situaci. 
Myslím si, že celému
hereckému souboru se
podařilo odvyprávět a
zazpívat děj tak, že v
divákovi vyvolali smích i
slzy zároveň. O nadšení
publika svědčil i závěrečný
potlesk ve stoje.
V představení jsme měli
možnost ze známých herců
vidět Petra Kostku, Milana
Peroutku, Josefa Vojtka,
Hanu Křížkovou, Bořka
Slezáčka, Ditu Hořínkovou
a
Ondřeje
Báboru.
Připomněli jsme si také
smysluplné a básnivé texty
Matuškových písní, které
pro něho před mnoha
desetiletími napsali mistři
svého oboru.

Poděkování
Ráda bych zde veřejně poděkovala jménem našeho spolku Sdružení žen Janě
Marešové za její odvahu a vytrvalost v dlouhém boji s úřednickou mocí, jejímž
výsledkem je, za výborné spolupráce paní starostky, na hlavní silnici u naší obce
omezení rychlosti na 50 km/hod. Domnívám se, že toto poděkování vyslovuji
nejen za ženy spolku, ale zvláště za všechny rodiče, jejichž děti dojíždí za
vzděláním do Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou. Díky silničnímu značení mají
děti i ostatní obyvatelé obce mnohem větší bezpečnost při přecházení této
frekventované silnice.
Marcela Volfová
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SK Skalka

Turnaj v nohejbalu
V sobotu dne 18. září 2021 se konal 8. ročník turnaje v nohejbalu, do kterého nastoupila 4 mužstva. Venku bylo
poměrně chladno, ale co bylo hlavní, nepršelo. Den před turnajem mi přišlo několik omluvenek od tradičních hráčů,
proto musím poděkovat Zdeňku Volfovi, který se snažil pomocí mnoha telefonátů do poslední chvíle sehnat
náhradníky. Nakonec se mu to podařilo a turnaje se zúčastnilo celkem 12 nohejbalistů. Bylo rozhodně lepší hrát ve
čtyřech mužstvech než ve třech. Turnaj se hrál systémem každý s každým na dvě kola a poté nám tabulka určila
celkové pořadí. Nejlepší hráčem byl vyhlášen Michael Berka.
Na závěr turnaje byly předány hodnotné ceny všem týmům.
Konečné pořadí bylo následující:
1. Dlouháni – Miloš Votroubek, Vojta Bílek, Michael Berka
2. Příbuzní - Josef Novotný, Pavel Hanuš st., Pavel Hanuš ml.
3. Holubáři – Jiří Hušek, Zdeněk Volf, Radek Volf
4. Scalové – Václav Hanuš, Zdeněk Kaplan, Václav Kletečka
Děkujeme všem za účast, sportovní výkony a férovou hru a také sponzorům za pěkné ceny. Letos nás podpořili
pivovar Primátor Náchod a Václav Hanuš. Utíká to rychle, za rok se sejdeme již na 9. ročníku.
za SK Skalka organizátor Zdeněk Kaplan
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Sedmiboj – 10. ročník
V sobotu 9. října se ráno sešlo na hřišti za školou deset teple ustrojených smíšených dvojic, aby se zúčastnili
jubilejního 10. ročníku v sedmiboji. Počasí bylo chladné, ale naštěstí nepršelo a občas se na nás i ukázalo sluníčko.
Letos byl nově do soutěže zařazen petang, který nahradil střelbu na bránu a vypadá to, že v soutěži zůstane i do
příštích ročníků. První utkání v ping-pongu se hrálo na stole, který pokrýval led a na finále se musel kvůli tmě rozložit
stůl před boudou na štěrku. Šipky se ještě ráno kupovaly v Dobrušce ve sportu, aby bylo s čím házet do terče.
Badmintonové utkání občas přerušil poryv větru, ale ve výsledku vše proběhlo bez výrazných problémů a jakýchkoliv
zranění. Turnaj opět končil ve večerních hodinách a všem zúčastněným patří velké díky za výdrž. Teplá polévka,
nějaká ta jablečná buchta a guláš každému z účastníků přišel určitě k chuti.
Celkovým vítězem skaleckého sedmiboje se stal pár Bára a Jiří Hovorkovi (51 bodů). Druhé místo Jana a Zdeněk
Volfovi (48 bodů) a na třetím Ivona Bílková a Kuba Volf (45 bodů). Další pořadí bylo následující: Renča a Miloš
Novotní (40 bodů) Dana a Láďa Konečný (39 bodů), Majda Lhotská a Vojta Bílek (38 bodů), Kuba a Martin Stodůlkovi
(31 bodů), Marťa Konečná a Filip Umlauf (29 bodů), Naďa Pagáčová a Libor Umlauf (29 bodů), Karolína Michlová a
Matěj Stodůlka (28 bodů).
Vítězové jednotlivých disciplín:
Tenis - Bára Hovorková – Jiří Hovorka
Hod na koš - Majda Lhotská – Vojta Bílek
Šipky - Karolína Michlová – Matěj Stodůlka
Ping pong - Bára Hovorková – Jiří Hovorka
Střelba ze vzduchovky - Bára Hovorková – Jiří Hovorka
Badminton - Majda Lhotská – Vojta Bílek
Petang - Ivona Bílková – Kuba Volf

Za SK Skalka Filip Umlauf
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Amatérská florbalová liga Broumov
Po loňské přerušené a nedokončené sezoně se opět na
začátku podzimu zahájila nová sezona. Je to již třetí ročník,
do kterého jsme nastoupili. Ze soutěže odstoupily během
sezony tři týmy, ale i tak je počet týmu slušný. První
polovinu sezony můžeme hodnotit úspěšně, protože se
nám daří bodově i herně držet nejlepších týmů. Cílem do
druhé části sezony je dostat se do top čtyřky a tím si zajistit
přímý postup do play-off. Další kolo nás čeká hned po
novém roce.

Tým

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zápasy
Kanárci
12
Savice
12
Olymp Kramolna
12
FBC Buldoci
12
SK Skalka
12
No limit
12
Legendy G.m.B.H.
12
FBT Žďár nad Metují
12
FBC Broumov
12
Nicht team
12
Orel Červený Kostelec
12
Baníci
12
Error team
12

V
10
10
9
8
8
6
4
4
4
3
2
2
1

Hráči

Vsn
1
0
1
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0

Psn
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1

P
1
2
2
3
3
6
6
6
8
9
8
9
10

Skóre

Body

107 : 43
69 : 23
68 : 35
61 : 42
64 : 47
66 : 46
65 : 75
37 : 50
62 : 60
36 : 52
23 : 53
28 : 71
37 : 103

32
30
29
26
25
18
16
15
12
9
9
6
4

Sezona 2021/2022

Jméno

Příjmení

Zápasy

Goly

Asistence

Dominik
Filip
Jindřich
Šimon
Matěj
Jakub
Vladimír
Tomáš

Umlauf
Umlauf
Vojnar
Zelený
Stodůlka
Volf
Mičian
Ehl

9
8
8
6
8
11
8
8

11
12
12
5
7
5
5
2

10
7
7
9
3
4
3
3

Příjmení
Pohl

Zápasy
11

ø branek
4,3

Asistence
1

Kanadské
body
21
19
19
14
10
9
8
5

Trestné
minuty
4
2
0
12
0
0
0
0

Brankáři
Jméno
Josef
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O Skalecké štamprle - 11. ročník skaleckého koštu 30. 10. 2021
Konečné pořadí
1. Cvejn Josef st.
2. Jureček Slávek
3. Hovorka Jiří
4. Kletečka Václav
5. Cvejn Josef ml.
6. Volf Zdeněk
7. Mňuk Daniel

Druh
S
S
S
S
S
S
S

Poč.bodů
15,07
14,93
14,29
13,93
13,86
13,36
12,64

Po jarním covidovém lockdownu byl termín přesunut na podzim a již jedenáctý ročník koštu pálenek se tedy konal v
sobotu 30. 10. 2021 na sále Hostince Skalka. Do soutěže bylo přihlášeno 15 vzorků destilátů. Slivovice byla
zastoupena 12x, třešeň 2x a jeden vzorek byl vypálený z hrušek. V porotě zasedlo 14 soutěžících. Do finálového kola
postoupilo prvních 7 vzorků ze základního kola a ty se již tradičně hodnotili ještě jednou.

Milda Novotný
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ČESKÁ REPUBLIKA NESLYŠÍCÍCH vs. HC SKALKA 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)
Téměř po dvou letech se hokejisté Skalky představili opět na ledě. Do Pardubic je k přátelskému utkání pozvala
hokejová reprezentace ČR neslyšících. Zápas se odehrál v malé pardubické Enteria aréně v sobotu 6.11.2021. Po
příjezdu ke stadiónu nás překvapilo zcela
zaplněné parkoviště a pořadatelé usměrňující
dopravu. Takovou návštěvu jsme opravdu
nečekali. Vysvětlení přišlo záhy. Ve velké aréně
se ve stejný čas konal Oktagon – bojové zápasy
MMA. Sestava Skalky se s obtížemi skládala ještě
v sobotu dopoledne. Někteří hráči nebyli na ledě
od posledního zápasu hraného v prosinci 2019,
ještě v před covidové době. Proto se v úvodu
utkání naši hokejisté seznamovali jak s ledem tak
i sami mezi sebou a především se soupeřem.
První gól padl ve dvanácté minutě, bohužel do
skalecké sítě. To borce zdravě nabudilo a po
brankách Čevory a Umlaufa překlopili skóre ve
svůj prospěch. Ovšem jen na kratičkých 10 vteřin. Dva rychlé góly během necelé minuty vrátily vedení na stranu
reprezentace. Druhá třetina se nám moc nepovedla (3:1) a do šatny jsme odcházeli už s tříbrankovým mankem.
Nástup do poslední části byl ale o mnoho lepší. Škoda jen, že místo gólů zvonili pouze tyče za nic neslyšícím
brankářem soupeře. Jediný úspěch v závěrečné třetině zaznamenal tři minuty před koncem Kuba Volf. Většímu
přídělu gólů zabránil spolehlivý výkon Jirky Řízka. Sportovně musím uznat, že neslyšící reprezentanti byli sehranější.
Byl vidět výsledek jejich týdenního soustředění v Pardubicích. Na závěr konstatuji, že se utkání odehrálo v přátelském
duchu, obešlo se bez zranění a skalečtí hokejisté mohli po delší odmlce důstojně reprezentovat svojí obec.
BRANKY:
13:55 BAKRLÍK (BERÁNEK, HARTINGER) - 1:0
16:34 ČEVORA (JARKOVSKÝ) - 1:1
17:55 UMLAUF (VOLF J.) - 1:2
18:05 HARTINGER (BERÁNEK) - 2:2
18:46 BAKRLÍK (HARTINGER) - 3:2
24:30 LUŇÁK (HARTINGER) - 4:2
28:27 BAKRLÍK (REZEK, HARTINGER) - 5:2
31:33 HARTINGER (BAKRLÍK) - 6:2
35:42 ZELENÝ - 6:3
51:44 BAKRLÍK - 7:3
56:59 VOLF J. - 7:4
Vyloučení: 1:0 Využití: 0:0, Oslabení: 0:0
SESTAVA:
ČR NESLYŠÍCÍCH: MARTÍNEK (31’ HORA) NINGER, REZEK - HOLÝ, BUCHTA BAKRLÍK, HARTINGER, BERÁNEK - PRAŽÁK,
FILIPI, LUŇÁK - HANOUSEK, FUKA
HC SKALKA: ŘÍZEK Jiří, VOLF Zdeněk, KLETEČKA Václav – VALÁŠEK David, CVEJN Michal, ZELENÝ Šimon, ČEVORA Olda,
MIČIAN – MŇUK Daniel, VOLF Jakub, UMLAUF Dominik – JARKOVSKÝ Míra, JANSKÝ Vít
Ohlasy trenéra Dostála (neslyšící): Vlivem nemocí, zranění a dalších omluvenek jsme hráli pouze se 12 hráči v poli.
Hned od první minuty jsem ale věřil, že dnes můžeme vyhrát. Hráči utkání zvládli velmi dobře po taktické stránce.
Výborně zachytali oba brankáři a naši klíčoví hráči se dokázali gólově prosadit. Už jsme však podali i lepší výkony. I
když vítězství je fajn, stále je na čem pracovat.
Za SK Skalka Milda Novotný
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SDH Lhota Netřeba
Po roční pauze jsme si 28.
září,
posilněni
ohřátými
špekáčky, vyšlápli skrz hustou
mlhu k autobusové zastávce
v Podbřezí, abychom v počtu
20 dospělých a 4 dětí včetně
jednoho kočárku dorazili
kolem poledne do Potštejna.
V restauraci Praha jsme se
opět trochu posilnili, protože
nás čekal táhlý výstup
k rozhledně
Vrbice.
Po
opuštění Potštějna nás také
opustila mlha, a když jsme
prošli kamenolomem Černá
skála a pokračovali červenou turistickou
Cestou Dr. J. S. Gutha-Jarkovského lesem
do nekončícího kopce, pomalu nás už
opouštěly i síly. Naštěstí nám kiosek u
rozhledny Vrbice poskytl nejen kávu,
pivo, klobásu, ale i přístřeší před průtrží
mračen, která nám tím pádem náladu
vůbec nepokazila. Z rozhledny jsme se
ještě podívali, že směrem k horám není

nic vidět a pak už jsme pomalu scházeli ke Kostelci nad Orlicí. Zde jsme
měli objednané občerstvení v HARABURDI® Recyclart Hotel. Zdolaných cca
12 kilometrů nás určitě zocelilo a pozitivně připravilo na další vlnu
covidové epidemie, abychom zůstali negativní.
Říjen 2021 začal pro Sbor dobrovolných
hasičů ze Lhoty Netřeby tradičně prvním
pátkem. Pátek to byl ovšem trochu
netradiční. V nedávné době se nám totiž
oženil jeden ze členů sboru, a protože jeho
bydliště je ve Starém Plzenci, nestihli jsme
se včas dostavit na svatbu udělat „zátah“. 1.
října jsme si všechno vynahradili a
vyzkoušeli jsme nevěstu, jak umí upéct
housky a ženich jí k tomu složil originální
písničku. Novomanželé Obstovi vše zvládli a
porota jim schválila jejich rozhodnutí býti spolu. Poté jsme se skvěle bavili, pili, jedli a zpívali. Pořadatelům novomanželům Obstovým, moc děkujeme.
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Sportovně založení členové sboru se tento
podzim párkrát sešli na improvizovaném hřišti
u Ehlů, aby si společně kopli fotbálek. Bezva
nápad se ujal a neuvěřitelné výkony všech
hráčů měly i své fanoušky. I když divačky krávy
nedodržovaly rozestupy, žádná nařízení nebyla
porušena.
Další akcí poměrně pestrého letošního podzimu bylo Rozloučení s létem, které jsme pojali jako poděkování všem,
kteří se podíleli na uspořádání Oslav 120. výročí založení sboru. Vzhledem ke zvolenému datu 29. října to počasí
pojalo jako rozloučení s podzimem. Na velmi silný jihovýchodní vítr jsme vyzráli přistavením stanů k naší dřevěné
boudě u Ehlů a tím se kryli před častými poryvy. Pod plynovými hořáky a s hrnečky svařeného vína v rukou jsme si
chladný večer nepřipustili k tělu a ještě jsme to podpořili grilovaným vepřovým masem, chlebíčky, koláčky a
v neposlední řadě i tancem. Účast členů,
kteří dorazili i s rodinnými příslušníky byla
slušná a to včetně nejméně pěti dětských
kočárků .
Další první pátek 5. listopadu byl opět
netradiční. Na Škutinu nás pozval Milan
Rohlena. Vytopená dílna, pivo, víno a
občerstvení včetně teplých řízečků
přivítala hlavně skalní účastníky prvních
pátků, kteří neváhali překonat vzdálenost
jeden kilometr z lhotecké návsi a neměli
zrovna, jako na potvoru, jinou akci.
Nepřekonatelné ovšem byli výborné
koláčky, které pro nás v podvečer napekla
paní Plištilová. Moc ji děkujeme, to jsme si opravdu pochutnali!
Se stoupajícími počty nakažených jsou vyhlídky na další setkávání opět mlhavé. První pátek v prosinci jsme zrušili a
konání tradičního Předsilvestra, který nás čeká 27. prosince je opět ve hvězdách. Každopádně o tom budeme tradiční
cestou informovat.
Ještě bych ráda vzpomněla jedno foto, které se
mi vzhledem k mému dodržení avizovaného data
uzávěrky minulého zpravodaje 15. 9. nepodařilo
zveřejnit. I naše SDH se připojilo k uctění památky
zesnulých hasičů JSDH Koryčany minutou ticha ve
12:00 dne 19. 9. 2021.
Myslím, že po chudém podzimu 2020 jsme si
letošní rok užili dosyta a už s nadějemi vyhlížíme
rok příští, že nám snad očkování a prodělané
onemocnění covid-19 umožní opět uspořádat
nějaké plánované akce.

Za SDH Lhota Netřeba Vám pohodové svátky a rok 2022 plný jen pozitivních zážitků přeje Petra Petříková
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SDH Podbřezí
Něco málo z omezené činnosti SDH
Nastalo zimní období s krátkými dny a dlouhými večery. Je fajn, že napadl sníh
a dodal této době punc a dětem zábavu. Třeba vydrží až do Štědrého dne.
Po „Srandamači“ v září nás čekalo tradiční posvícení v listopadu. Předtím jsme
ještě v říjnu stihli předat dar, sbírku peněz, v hodnotě 30 000,-Kč starostovi SDH
v Mikulčicích, které zasáhlo tornádo. Dle toho, co jsme tam viděli, tyto peníze
určitě pomohou, kde je třeba. Srdečně děkujeme všem, kteří neváhali a přispěli.
A nastala omezení. Třídenní kateřinské posvícení se smrsklo do sobotní
brigády na úklid návsi a do nedělního průvodu s položením věnce u pomníku
padlých. Do kroku nám vyhrávala dechová hudba Valanka. K poslechu poté
pokračovala se svým vystoupením před hasičskou zbrojnicí. Dle pořádné délky
průvodu je znát, že máme tradici zakořeněnu hluboko v nás a že se jí jen tak
nevzdáme.
Na podzim také proběhlo školení
velitelů a jejich zástupců. Kluci
děkujeme za váš čas. Kroužky dětí
bohužel ani nezačaly. Snad příští
rok. Stále probíhá akce „Recyklujte
s hasiči“, takže své dosloužilé
elektrospotřebiče můžete i nadále
vozit ke staré hasičárně. Do konce
roku bude provedena inventura
majetku a zazimování techniky.
Výbor SDH opět odsouhlasil věnovat
finanční příspěvek Spolku žen na
dětské akce.
V listopadu oslavil svých krásných 80 let náš dlouholetý člen a jednatel bratr Stanislav Ryšavý. Touto cestou mu
srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Zda se výroční valná hromada plánovaná na 8. ledna uskuteční, či ne, uvidíme dle aktuální epidemiologické situace.
Případná změna termínu bude včas oznámena. Totéž se týká hasičského plesu. Budeme si přát, aby obě akce vyšly.

Za SDH Podbřezí Skalka
přeji klidné Vánoce a do
nového roku vykročit jen
tou správnou nohou.
Lenka Mervartová
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Schůze zastupitelstva Obce Podbřezí
Schůze ze dne 12. 10. 2021
ZO schvaluje
 dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na projektu – cyklostezka ze dne 21.4.2021 mezi smluvními stranami Obcí Bílý
Újezd , Městem Solnice a Obcí Podbřezí, který vymezuje další práva a povinnosti partnerů
 žádost paní Andrey Nagyové o převedení družstevního podílu v Bytovém družstvu Podbřezí 21 k bytové jednotce čp.
98/7 na další osobu
 dodatek č. 2 s firmou BAK stavební společnost, a.s, kterým se navyšuje celková cena díla o 833.300,50 Kč bez DPH
 1. cenovou nabídku se společností Aqua Servis a.s., kterou bude za cenu 272.272,- Kč bez DPH vyměněn vodovod
v Podbřezí od čp. 13 po čp. 84
2. cenovou nabídku se společností Aqua Servis a.s, kterou bude za cenu 539.912,- Kč bez DPH vyměněn vodovod
v Podbřezí od čp. 32 po šachtu ZD
 OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Základní sazba poplatku činí 500,- Kč,
úleva ve výši 20% (což je poplatek ve výši 400,- Kč) se poskytuje osobě, která:
k 1. 1. daného kalendářního roku nemá 16 let,
k 1. 1. daného kalendářního roku má 60 let a více
 OZV č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Podbřezí

Schůze ze dne 12. 11. 2021
ZO schvaluje





Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190400090 s poskytovatelem SFŽP ČR, který mění výši finanční podpory takto:
rok 2021
23.384.676,85 Kč
rok 2022
3.708.913,97 Kč
smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s
příspěvek zřizovatele ve výši 700 000,- Kč na provoz Základní školy a Montessori mateřské školy v roce 2022

Schůze ze dne 16. 12. 2021
ZO schvaluje












schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový s příjmy ve výši 22.910.060,36 Kč, výdaji ve výši 42.034.631,- Kč a
financováním ve výši 19.580.570,64 Kč
střednědobý výhled Obce Podbřezí na rok 2023 s celkovými příjmy 9.500.000,- Kč, s celkovými výdaji 7.800.000,- Kč a
splátek jistiny dlouhodobého úvěru ve výši 311.000,- Kč. V roce 2024 s celkovými příjmy 10.000.000,- Kč, s celkovými
výdaji 7.800.000,- Kč
vyrovnaný rozpočet Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2022 s celkovými příjmy ve výši
9.665.000,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 9.665.000,- Kč
schvaluje střednědobý výhled Základní školy a Montessori mateřské školy Podbřezí na rok 2023 s celkovými příjmy
9.865.000,- Kč a s celkovými výdaji 9.865.000,- Kč. V roce 2024 s celkovými příjmy 10.165.000,- Kč a s celkovými výdaji
10.165.000,- Kč
cenovou nabídku se společností Aqua Servis a.s., kterou bude za cenu 873.879,- Kč bez DPH vyměněn vodovod
v Podbřezí od čp. 32 po čp. 10
přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.981.337,57 Kč, což je 95% celkových nákladů na akci Chodník a
místa pro přecházení v obci Podbřezí. Vlastní zdroje obce budou činit 156.912,51 Kč
dodatek č. 3 s firmou BAK stavební společnost, a.s., kterým se navyšuje celková cena díla o 122.553,81 Kč bez DPH
mimořádnou odměnu starostce obce Ester Horákové
mimořádnou odměnu místostarostovi Janu Tomášovi
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Rekultivace obecního pozemku v místní části Chábory
Na podzim letošního roku rodina Markova a Vrbova upravila obecní pozemek v Cháborách u č.p. 22 za finančního
přispění Obce Podbřezí. Pozemek byl zbaven náletů a následně byly srovnány nerovnosti. Dále došlo k výsadbě
různých keřů, které do budoucna budou oddělovat pozemek Markových od silnice I/14.

Pavel Vrba

========================================

Charitní zprávy

PODZIMNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK ZASE POTĚŠIL
Třídenní akce, kterou jsme opět mohli uspořádat v Pastoračním centru u kostela sv. Václava, se konala v termínu od
12. – 15. listopadu 2021.Celkem bylo prodáno cca 9 560 ks věcí a utrženo 50 470 Kč.
Spokojenost byla opět všech stranách – dárce hřálo u srdce, že mohou darovat, kupující měli radost, že za symbolické
obnosy nakoupili věci pro ně užitečné, Charita získala na svou činnost nezanedbatelnou částku a ještě jsme z
neprodaného zůstatku věcí darovali oblečení a vybavení potřebným. Asi 100 pytlů s oblečením si ještě druhý den
odvezla Diakonie Broumov, která oblečení roztřídí a účelně použije dál.
Děkujeme všem darující, kupujícím a dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří všichni společně přispěli k úspěchu akce.
Peníze budou použity na provoz půjčovny a nákup dalších pomůcek a na sociální služby.
Příští bazárek plánujeme uspořádat na jaře před Velikonocemi. Termín 25. – 28. března 2022.
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Tříkrálová sbírka 2022
Na Dobrušsku po dvacátéprvé !!!
Možná ani letos nebude znít ulicemi jako obvykle, ale štěstí,
zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2022 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. A tak se tři králové pilně
připravují na koledu buď s respirátory, nebo na koledu virtuální –
stále nevíme, co nám situace dovolí.
Jedno je však jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční.
Pravděpodobně bude probíhat opět ve třech formách – omezené
koledování dětí, na vybraných místech statické pokladničky a online
koleda přes QR kódy nebo bezhotovostní příspěvky na účet.

Hlavní koledovací den bude v Dobrušce a okolí sobota
8 . ledna 2022.
Jsme připraveni neriskovat zdraví Vás - přispěvatelů,
ani našich dobrovolníků. Jednáme se všemi zapojenými
obcemi a připravujeme se na všechny možné varianty.
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.
Další informace se dozvíte začátkem ledna, kdy budeme znát aktuální epidemiologickou situaci a možnosti
koledování.
Za celý charitní tým
Ing. Jana Poláčková, Farní charita Dobruška

Pozvání na Půlnoční mši
Milí spoluobčané přijměte pozvání na Půlnoční mše v naší farnosti Dobruška. Ozvláštněte svůj Štědrý den
křesťanskou liturgií a architekturou, Betlémem nebo zpěvem za zvuku varhan.
V kostele sv. Václava v Dobrušce se můžete zapojit do pomoci šestiletému Matyáškovi, který je v současné
době upoután na lůžko, připojen na plicní ventilaci a krmen hadičkou přímo do žaludku. Chlapec potřebuje
specializované rehabilitace a rehabilitační pomůcky, které jsou velmi nákladné a pro jeho rodinu těžko
dosažitelné. Děti vytvořily spoustu krásných vánočních výrobků. Pokud si některý z nich v kostele za
libovolnou částku zakoupíte, pomůžete tím malému Matyáškovi.
Půlnoční mše na Štědrý den:
Kostel sv. Petra a Pavla v Dobrém – 15:30 hod.
Kostel sv. Prokopa v Přepychách – 16:00 hod.
Kostel sv. Václava v Dobrušce – 16:00 hod. a v 22:00 hod.
Kostel sv. Jakuba ve Skuhrově nad Bělou – 17:00 hod.
Kostel Proměnění Páně v Bílém Újezdu – 22:00 hod.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Solnici – 22:00 hod.
Marcela Volfová
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Základní škola a Montessori mateřská škola
Milí občané Podbřezí,
Máme tu předvánoční čas, čas klidu, míru, lásky a pohody.
Nenechme si tento krásný čas ničím pokazit.
Tento čas by měl přinést zklidnění, zpomalení, přemítání o uplynulém roce, poděkování těm,
kteří odvádí úžasnou práci, i když to může vypadat naprosto všedně a samozřejmě.
Proto bych zde chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří skvěle zvládají současnou náročnou situaci. V naší
škole je sehraný tým, který dokáže vyřešit všechny komplikace.
V průběhu října jsme se začali připravovat na možnost on-line výuky, připravili jsme všechny notebooky a tablety,
začali jsme tvořit, aktivovat a obnovovat adresy a hesla do aplikace Teams. V listopadu jsme již s klidem sledovali
vývoj situace, protože jsme byli připraveni. Také se nám podařilo nakoupit 10 nových notebooků z evropského
projektu. Tyto notebooky budou sloužit pro podporu výuky. S dětmi se budeme učit využívat techniku a výukové
programy v běžné výuce. Z evropského projektu také plánujeme v brzké době pořídit tzv. robůtky, malé
programovatelné roboty na podporu informativního myšlení. Tuto iniciativu spustilo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, a do září roku 2023 musí i naše škola modernizovat školní vzdělávací program.
Samozřejmě nechceme, aby děti stále seděly u počítačů, proto se budeme snažit o vytváření pestrého programu
školních i mimoškolních aktivit. V tělesné výchově jsme v listopadu z preventivního důvodu chodili ven, abychom se
nadýchali čerstvého vzduchu, a abychom omezili přenášení bacilů. Děti si tento pobyt venku velice užívaly, protože
byla sněhová nadílka, která skýtala možnost pestré zábavy. Vždyť obyčejná koulovačka je úžasná pohybová aktivita,
při které se děti slušně zapotí.
Velice nás těší aktivita Sdružení žen, které zahájilo tvorbu školních novin. Budeme se snažit tuto aktivitu podpořit,
aby se zapojila škola, rodiče, i děti. Bude to úžasná možnost realizace talentů a kreativity všech, kdo chtějí přispět.
Za celou školu Vám přeji krásné prožití vánočních svátků, zasloužený odpočinek, radostné chvíle s dětmi, a hlavně
pevné zdraví. Ať se Vám vše daří v novém roce 2022.
Mgr. Marek Skála, ředitel školy

Umělecká tvorba žáků 2. a 3. ročníku.
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Rozhovor se Slávkou Cvejnovou nejen o vánočkách
Slávko, žiješ od svého narození na Skalce?
Mohlo by se zdát, že ano, když mí rodiče oba pocházeli z Podbřezí potažmo ze Lhoty, ale rodačka nejsem. Narodila
jsem se se sestrou ve Znojmě. Rodiče se po svatbě odstěhovali do tohoto pěkného města s tím, že tatínek tam
nebude tak sledován příslušníky STB, ale opak byl pravdou. A tak v roce 1958 jsme se vraceli a nejprve bydleli
v podnájmu na Cháborách v bývalé hospodě u Melicharů. Zde se narodil bratr a v roce 1966 rodiče koupili domek
v Podbřezí čp. 42. Vzpomínky na tuto dobu jsou velmi pěkné, protože jsme se nastěhovali pro nás děti jako do
„pohádky“. Domek byl zarostlý křovinami a stromy, takže jej ani z cesty nebylo dobře vidět, a za domem rostla řada
břízek, pod kterými jsme nacházeli kozáky. Z rybníčku, který sousedil s cestou, se ozývaly v létě žáby a v zimě jsme se
na něm klouzali. Pro rodiče už to taková pohádka nebyla.
Jak vzpomínáš na své dětství?
S mou o rok mladší sestrou jsme prožily dětství hodně společně. Jako předškolačky nás maminka vozila na mopedu
do školky v Hrošce. Jednou maminku zastavil příslušník VB a domlouval ji, že nás takhle nemůže vozit. Tak jsme šly
všechny tři pěšky a jen co příslušník odjel, pokračovaly jsme v jízdě. Do školy jsme chodily pěšky tzv. „zátokami“
z Chábor do Podbřezí. Na druhý stupeň jsme už jezdily do Dobrušky často plným autobusem. To byly také zážitky
z cestování, když se jezdilo ze školy a kolikrát se stalo, že jsme se do busu ani nevešly. Do školy jsme navíc chodily i
v sobotu. Jako děti jsme musely doma dost pomáhat, ale vždy se našel čas na to sejít se s kamarády a mastit karty.
V létě jsme přespávaly ve stanu a vyrážely na tajné výlety po okolí, o kterých rodiče nesměli vědět. Koupaly jsme se
v řece, chodily na houby, ale také i na brigády, kde jsme např. sklízely speciálními hřebeny heřmánek nebo
protrhávaly řepu pro místní zemědělské družstvo.
Tvého bratra v útlém věku postihla ztráta sluchu. Jaké byly v té době možnosti a formy pomoci pro rodiny s dětmi
s tímto handicapem?
Přiznám se, že si nepamatuji, že by rodiče byli nějakým způsobem podporováni od státu. Většinou se spojili s rodiči
se stejně postiženými dětmi a pomáhali si navzájem. Střídali se ve vožení dětí do základní školy v Hořičkách u České
Skalice a pak v Praze, kde se bratr vyučil zámečníkem, a kde mohl bydlet v rodině u tatínkova bratra. Obě školy byly
pro sluchově postižené.
Pro jakou střední školu ses rozhodla po základní škole a kde jsi následně byla zaměstnaná?
V roce 1969 jsem byla přijatá na Střední ekonomickou školu v Náchodě. Byl to docela zázrak, protože děti z věřících
rodin moc šancí uspět na středních a vysokých školách neměly. Po maturitě jsem bez prázdnin nastoupila ihned do
Papíren v Solnici jako účetní. V té době ještě nebyly počítače, takže se vše zpracovávalo na dlouhých papírových
plachtách a kontrolní křížové součty musely padnout do haléře. Po první mateřské jsem nastoupila v Podbřezí na
poštu coby vedoucí. Po druhé mateřské dovolené jsem se vrátila na poštu jako doručovatelka. Byla to zajímavá ale
náročná práce za jakéhokoliv počasí. V roce 1986 jsem nastoupila do zemědělského družstva coby sekretářka
předsedy družstva a pak jako účetní. Při další mateřské dovolené jsem vypomáhala při znovuobnovení národního
výboru v Podbřezí, avšak v kanceláři ve Lhotě. Po ukončení třetí mateřské jsem nastoupila na rok do účtárny ve
výrobním družstvu, kde jsem se naučila pracovat na počítači. S těmito zkušenostmi jsem nastoupila do banky na
pokladnu. Také to byla zajímavá ale náročná práce, protože téměř veškeré transakce se uskutečňovaly hotovostně. A
nebyly to malé částky. A aby toho nebylo málo, ještě jsme měli směnárnu s patnácti různými světovými měnami. Po
vyhlášení konkurzu na pracovníka obecního úřadu v Podbřezí, kterého jsem se zúčastnila, jsem nastoupila na svůj
nejdelší pracovní poměr. Z tohoto mého výčtu je vidět, jaký jsem na tehdejší dobu byla fluktuant. 😊
Od roku 1998 jsi patnáct let pracovala jako účetní na obecním úřadě v Podbřezí. Jak vzpomínáš na toto období?
Každé zaměstnání má svá specifika. I přes tolik zkušeností z předchozích pracovních poměrů to pro mě i zde bylo
něco nového. V té době byly obce řízeny okresními úřady a také účetnictví bylo zpracováváno tam. Proto jsem
nejprve zpracovávala podklady a veškeré náležitosti k nim. Účetní agenda ale narostla, když naši obec postihla
povodeň v červenci 1998. Taková perlička z té doby: 23. července jsme měli na obci návštěvu zástupce okresního
úřadu v Rychnově nad Kněžnou pana Dohnálka, který se přijel podívat na studie pro úpravy v obci připravené panem
starostou, rozšíření mostu, vybudování chodníků apod. V 18 hodin jsem odvážela pana Dohnálka do Rychnova a
v Solnici již dost pršelo. S mou poznámkou, že bude pršet jen v Solnici a Rychnově a k nám ta fronta nedojde, jsme se
rozloučili. A opak byl hořkou pravdou. Do té doby jsem se plně věnovala práci v kanceláři, a ráno po prošlé povodni
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bylo vše zcela jinak. Nerada na to vzpomínám, nebylo to jednoduché období, ale zvládlo se to a po roce, díky
připraveným studiím, dotacím a hodným dárcům, se naše obec zcela změnila. Tak jak šel čas, změnilo se i účetnictví,
které už jsme si museli dělat přímo na obci a narostla celkově agenda spojená s různými hlášeními. Na základě toho
jsem i absolvovala roční kurz Účetnictví obcí v Brně.
Jaké jsou tvé zájmy a při jaké činnosti ráda relaxuješ? Co ti dělá radost?
Nástupem do starobního důchodu jsem zůstala ve spojení s obcí, a to díky kulturní komisi, jejíž členové navštěvují
občany při životních jubileích. Jinak relaxuji u sudoku, na zahrádce, nebo vycházkami do přírody a na cyklovýletech
s manželem. Občas při vycházkách vidím, co všechno se nachází po příkopech, a tak mi to nedá a snažím se trochu
uklízet. Naše autobusová čekárna u hlavní silnice také občas „volá“ po úklidu, tak ji udržuji v přijatelném stavu.
Blíží se Vánoce, a tak se nabízí otázka, jaký je tvůj oblíbený vánoční recept? 
V dnešní digitální době a díky dobrým cukrářským knihám je tolik receptů na různá cukroví a pochoutky, že je těžké si
vybrat jen něco. Dalo by se jmenovat spousta dobrých a oblíbených receptů, ale pro mě jsou Vánoce spojené
s dobrou vánočkou.
Jinak mé oblíbené je pečení kváskového chleba, které pokaždé přináší nové situace, způsobené třeba změnou teploty
při kynutí, řidším těstem a podobně. Každý chléb je originál a nikdy není stejný 😊

Slávky vyzkoušený recept na vánočku:
500 g hladké mouky, 500 g polohrubé mouky
200 g cukru, 1 vanilinový cukr, 1 lžička soli
200 g tuku (sádlo a hera nebo máslo napůl)
50 g droždí, 0,5 l mléka, citronovou kůra
2 žloutky, trochu rumu, rozinky dle chuti
vejce na potření vánočky, mandlové lupínky na posyp.
Po několikaletých zkušenostech vím, že toto těsto je potřeba nechat déle kynout (více jak hodinu) a po upletení
vánoček opět nechat kynout na plechu, teprve před pečením potřít vajíčkem. Peču 10 min. na 190 st. a pak 10-15
min. na 170 st., u velkých vánoček celkem cca 50 minut. Aby vánočky nebyly moc tmavé, přikrývám je při dopečení
pečícím papírem. Z výše uvedeného množství pletu 4 vánočky o šesti pramenech (na jednom plechu 2 ks).

Otázky pokládala Marcela Volfová
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!!! NOVÁ VYHLÁŠKA O ODPADECH !!!
Od 1. 1 .2022 nabývá účinnosti Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Co to pro Vás znamená?
1. Nebudete si už kupovat jednorázové samolepky na vývoz popelnic.
2. Každá osoba v domácnosti zaplatí poplatek za odpady ve výši:
dospělá osoba 15- 60 let 500,osoba nad 60 let
400,každé dítě 0-15 let
400,3. Po zaplacení poplatku za odpady dostanete od obecního úřadu celoroční
samolepku na popelnici, na základě které Vám bude popelnice vyvezena každé dva
týdny. Je nutné, aby si popelnici pořídili i ti, kteří ji do této doby neměli. Tato forma
vývozu popelnic je pro nás nová, proto Vám bude v prvních třech měsících svozová
služba popelnici vyvážet ještě bez vylepené samolepky, ale během dubna už budou
vyvážet pouze popelnice se samolepkami, tzn. lidem, kteří budou mít uhrazený
poplatek. Také přibydou nová svozová místa, proto prosíme v začátcích o Vaši
schovívavost, než se vše vyladí.
4. Popelnici můžete pokaždé dát vyvézt, i když je naplněná např. jen z poloviny.
Nedoplňujte ji, ale prosím žádným jiným, než směsným komunálním odpadem.
Pokud by pracovníci Marius Pedersen v popelnici viděli odpad, který tam nepatří,
nemusí Vám ji vyvézt a navíc bychom přišli o třídící slevy.
5. Poplatek je splatný obvyklým způsobem buď hotově do pokladny obecního úřadu,
nebo na účet obce č. 107-4172460247/0100 do 30. 4. 2022.

PRVNÍ VÝVOZ V NOVÉM ROCE 2022 SE USKUTEČNÍ V ÚTERÝ 4. 1.
A POTOM KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ – tj. KAŽDÝCH 14 DNÍ.
Pokud máte nějaké nejasnosti, neváhejte se s dotazy obrátit na obecní úřad či na
starostku obce.
Telefon: 494 666 220, 731 187 007
Mail: obecni.urad@podbrezi.cz
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