Vážení občané,
mnohý z Vás si jistě posteskne, že se opět blíží doba škaredého podzimu, kdy
ubývá slunečných dnů a nevlídné počasí má zelenou. Je také pravda, že je nutné
sklízet na zahrádkách a polích úrodu a tyto pak připravit na zimní spánek. Totéž však
platí i pro nás, abychom se dobře připravili na každoroční změnu rytmu života. Povzbuzující skutečností je, že uteče pár měsíců a budeme stát opět na prahu jara.
V tom je kouzlo čtvero ročních období, které mnohé národy neznají a možná nám i
trochu závidí.
Děti nastoupily do zdejší školy, která je přivítala opět trochu vylepšená. Přeji jim a
celému kolektivu pracovníků trpělivost při získávání a předávání vědomostí a doufám, že již nebude platit, že: „Učení je mučení“.
Těším se s Vámi na setkání při tradičním posvícení a setkání spojené s oslavou
Dne seniorů, kdy se s námi bude dělit o své bohaté cestovatelské zkušenosti z cesty
po Novém Zélandu první starosta v novodobé historii naší obce PhDr. Josef Kavka.
Spoluobčané, přeji vám krásný podzim, pevné zdraví a hojnost vitamínů proti případné chřipkové viróze.
Starosta

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2005-2006
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

středa 26. října 2005
čtvrtek 27. října 2005
pátek 23. prosince 2005 – pondělí 2. ledna 2006
(vyučování začne 3. ledna 2006)
pátek 3. února 2006
6. března – 12. března 2006
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006
sobota 1. července – pátek 1. září 2006
(vyučování začne v pondělí 4. září 2006)

Ze života obce
Z veřejné schůze zastupitelstva obce ze dne 29. 8. 2005
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení
1. Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- Uschlá třešeň na hřišti je poražena a místo ní je vysazena vzrostlá lípa.
- Překážející strom na cestě k židovskému hřbitovu byl odstraněn.
- Strom za obecním úřadem bude skácen ve vegetačním klidu – úkol trvá.
- Lavičku u splavu nelze napevno přidělat, ponechá se do podzimu a pak se odveze.
- Smlouva o dílo na akci Výměna oken a dveří v ZŠ je podepsána. Výměna oken
v ZŠ je v současné době ukončena.
- S majiteli hájovny v Podbřezí bylo projednáno osekání jejich pozemků a dle dohody
bylo provedeno.
- Na Cháborách u Kupků byly přerušeny dle požadavku vodorovné čáry umožňující
bezpečné odbočování vlevo.
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2. Místostarostovi Janu Tomášovi:
- Velice aktivně se věnovat přípravě akce: „ Vodovod Podbřezí – část Netřeba a
Lhota u Dobrušky“ – úkol trvá.
3. Všem zastupitelům:
a) Důkladně prostudovat a vyjádřit se k předloženému materiálu Strategický plán
rozvoje obce Podbřezí – úkol trvá.
2. Informace starosty
- poděkování pořadatelům za diskotéku, Opočenku a výstavu jiřin v zámecké kapli,
- udělena výjimka z počtu žáků (20 je a má být 24 žáků) Základní škole v Podbřezí,
- zpráva Policie ČR kolovala mezi přítomnými a jinak je uložena na obecním úřadě,
- byl poskytnut materiál pro společnost ASPIDA, která vytiskne formou inzerátu v publikaci Cestujeme po Čechách informace s obrázky o obci Podbřezí,
- poděkování Václavu Mervartovi za zazdění rozvaděče u školy,
- aktivní pomoc obce při doděďování pozemků (Brandejsovi Lhota, Čudovi Podbřezí
a Kovářovi Solnice),
- je již podepsaná smlouva na finanční prostředky z POV pro ZŠ výši 350 000,- Kč,
- je podepsaná smlouva na Vodovod do Lhoty a přiděleny finanční prostředky pro 1.
etapu ve výši 3 000 000,- Kč z grantu Královéhradeckého kraje,
- je podepsána smlouva na vybavení naší obecní knihovny počítači s připojením na
internet,
- oprava usazení roštů na Hadím konci by měla být provedena v září 2005.
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje
1.Prodej obecního pozemku dle KN parc. č. 908, který se nachází v k.ú. Podbřezí o
výměře 45 m2 za cenu 2700,- Kč Josefu Novotnému, Podbřezí 10. Kolek ve výši
500,- Kč za vklad a poplatek za ověření podpisu bude hradit kupující, daň
z převodu nemovitosti bude hradit prodávající.
2.Směnu obecního pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) parc. č. 572 o výměře
8844 m2 za pozemky zjednodušené evidence (PK), které jsou ve vlastnictví Josefa
Grima, bytem Bílý Újezd Hroška 89, parc. č. 49 o výměře 399 m 2, parc. č. 50 o výměře 1 602 m2, parc. č. 51 o výměře 396 m2 a parc. č. 800 o výměře 219 m2
všechny pozemky jsou v k. ú. Podbřezí. Dle znaleckého posudku č. 2219-004/05 ze
dne 13. 1. 2005 je obecní pozemek parc. č. 572 oceněn částkou 26 125,- Kč. Dle
znaleckého posudku č. 3442-042/2005, ze dne 29. 3. 2005 jsou pozemky ve vlastnictví Josefa Grima, parc. č. 49, 50, 51 a 800 oceněny částkou 24 910,- Kč včetně
porostů na nich rostoucích. Rozdíl v ceně pozemků ve prospěch obce Podbřezí se
nebude vyrovnávat - kompenzace za užívání soukromých pozemků bez náhrady.
Veškeré poplatky bude hradit Obec Podbřezí.
3.Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se doplňuje vyhláška č. 2/2005, Požární řád obce s účinností dnem 15. 9. 2005.
4.Výměnu elektroinstalace včetně rozvaděče v bývalé prodejně ve Lhotě. Předpokládaná cena je stanovena na částku 50 tis. Kč včetně DPH. Výměnu elektroinstalace
provede firma UNIVEL v co nejkratší době. Výměna bude provedena na náklady
Obce Podbřezí.
5.Činnost Místní akční skupiny POHODA venkova v katastrálním území Podbřezí a
Lhota u Dobrušky, které jsou součástí obce Podbřezí.
6.Záměr opravy podlahy ve II. třídě ZŠ Podbřezí s předpokládaným nákladem cca
100 tis. Kč. Oprava bude provedena v závislosti na finančních možnostech obce.
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7.Záměr využití hospodářské usedlosti čp. 33 a čp.1 na penzion s 11 apartmány a s
případným stanovištěm karavanů na přilehlém pozemku. Uvedené nemovitosti se
nacházejí ve Lhotě Netřebě (původní majitel Josef Brandejs). V současné době je
nemovitost ve vlastnictví společnosti Bachmann s.r.o. z Nového Města nad Metují.
8. Spolupráci se společností Scheele Broumov při třídění a odvozu PET lahví.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2005.
10. Finanční příspěvek Sportovnímu klubu Skalka ve výši 15 000,- Kč na pořízení nových dresů na lední hokej s tím, že na dresech bude znak a název obce Podbřezí.
11. Rozpočtový výhled DSO region Orlické hory.
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá
1. Starostovi obce Antonínu Novotnému:
a) Projednat s ing. Fléglovou z firmy Prospekt provedení dokumentace na opravu
Obecního úřadu v Podbřezí.
b) Úklid sklepa ve škole pod přístavbou.
c) Úklid staré hasičské zbrojnice
d) Dořešit spolupráci s ing. Josefem Hroudou ohledně digitalizace katastru obce
Podbřezí.
e) Zajistit kolaudaci na veřejné osvětlení, vodovod a kanalizaci na „hadím konci“ u 4
stavebních parcel.

Jak se dařilo
Ve dnech 8. - 10. července 2005 se zúčastnilo cca 36 našich občanů srazu Lhot
a Lehot, pořádaný Lhotkou pod Ondřejníkem, okr. Frýdek Místek. Atmosféra srazu
byla výborná, počasí moc nepřálo, ale účastníkům dobrou náladu nezkazilo.
Lhotka, podhorská vesnice, vzdálena dnes od okresního města Frýdku-Místku
čtrnáct kilometrů, rozkládající se na úpatí 890 metrů vysokého Ondřejníka v Moravsko-slezských Beskydech. V současnosti má zhruba 454 obyvatel, obecní dům,
sportoviště s rybníkem a hřištěm na kopanou i tenis, školu, prodejnu potravin, dvě
hospody a hřbitov. Značené turistické stezky vedou všemi směry romantickým Janáčkovým krajem s krásnými pohledy po celém okolí, lemovaném vrcholky hor.
Lhotka leží velkou částí území v Hornoslezské pánvi (černé uhlí, zemní plyn),
v nadmořské výšce 433 metrů. Kdysi se zde těžila železná ruda a vápenec. I po
skončení těžby se většina obyvatel živila zemědělstvím a řemesly. Na katastru obce
je několik rybníků, tři prameniště potoků: Říčka, Lhotecký potok a Velký potok.
Obec i přes malý počet obyvatel a malou rozlohu (722 ha) byla vždy samostatná.
V roce 2003 získala Lhotka modrou stuhu za společenský život v soutěži Vesnice
roku 2003 v Moravskoslezském kraji.
Sraz Lhot a Lehot byl touto vesničkou uspořádán zbytečně velkoryse s bohatým
programem, ale v rámci časové pohody by stačilo se sejít ve skromnějším duchu.
V příštím roce pořádá tento sraz Hroznová Lhota u Veselí nad Moravou a to ve
dnech 7. – 9. července.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat zastupitelstvu naší obce za uhrazení nákladů na dopravu.
Za účastníky zájezdu Jan Tomáš st.
V měsíci srpnu pořádal SDH Podbřezí svoji největší kulturní akci a to velkou letní
diskotéku 12. 8. 2005 a 14. 8. 2005 již pojedenácté koncert dechové hudby Opočenka. Počasí na obě akce docela přálo a tak tradičně byla účast velice dobrá. Poděkování patří všem organizátorům, kteří se aktivně podíleli na pořadatelské činnosti.
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Z části výdělku bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky 17. 9. 2005
opékání selete na místním hřišti. Poděkování za veškerou péči patří rodině Miloše
Stodůlky z Bačetína.
Zároveň ve dnech 13. a 14. 8. 2005 uspořádal pan Petr s manželi Hejzlarovými
zajímavou výstavu jiřin v kapli na zámku Skalka s možností prohlédnout si i terasu
zámku, odkud bylo dobře vidět i na koncert Opočenky. Poděkování za zapůjčení kaple patří majitelům firmy AZ Satelit a vystavovatelům za uspořádání pestrobarevné výstavy.

Připravované akce
Posvícenská zábava 8. 10. 2005 – pořádá SDH Chábory
Tradiční posvícení ve dnech 19. a 21. 11. 2005
Den seniorů 15. 12. 2005 od 17 hod.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 12.10. 2005 proběhne očkování psů proti vzteklině před obecním úřadem
v Podbřezí
ve Lhotě před prodejnou

od 16 -16.20 hod
od 16.30 – 16.55 hod.

Očkování se týká psů starších 3 měsíců, s sebou vezměte očkovací průkaz psa a
finanční částku 80 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
Říjen
Listopad

Prosinec

75 let
95 let
84 let
88 let

RÝDL Václav, Lhota Netřeba 42
NOVOTNÁ Božena, Podbřezí 17
POHLOVÁ Marie, Lhota Netřeba 38
NETÍKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 25

65 let
83 let

PAŠTOVÁ Ludmila, Lhota Netřeba 3
KŘEPELOVÁ Danuška, Podbřezí 70

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2004:
se narodili:
HORÁK Matouš, Podbřezí 96
se přihlásili:
STRAPKOVÁ Andrea, Podbřezí 97
sňatek uzavřeli:
PISKORA Jiří, Lhota Netřeba 44
BRIESELOVÁ Stanislava, Kunčina Ves 57

27.6.2005
27.8.2005

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
E-mailová adresa Obecního úřadu v Podbřezí je obec@podbrezi.cz
E-mailová adresa starosty obce je starosta@podbrezi.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://www.podbrezi.cz
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Ti, kdo mají zájem zveřejnit své řádky, příspěvky či připomínky ve zpravodaji (jak
jednotlivci, tak organizace), je doručí buď elektronickou poštou nebo i osobně na
obecní úřad nejpozději do 20. dne měsíce března, června, září a prosince kalendářního roku.

ODPADY
V úterý 27. září 2005 bude opět přistaven velký kontejner na komunální odpad a malý kontejner na pneumatiky u Obecního úřadu v Podbřezí. Kontejnery budou přistaveny do jejich naplnění – minimálně týden.
Připomínáme, že splatnost odpadů za 2. pol. 2005 je do 30. 11. 2005
HODINY PRO VEŘEJNOST
NA OBECNÍM ÚŘADU:

pondělí
13 - 18 hod.
středa
13 - 17 hod.
úterý a čtvrtek 7.30 -12 hod.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 29. října na neděli 30. října 2005 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu nazpátek na středoevropský čas.


Konec platnosti občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů v roce 2005
Podle zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů … jsou občané České republiky povinni provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů. V letošním roce končí platnost občanských průkazů,
které byly vydány do 30. 4. 1993 (typu knížka) a od 1. 5. 1993 do 31. 12. 1994 typu
karta. Platnost těchto občanských průkazů končí 31. 12. 2005, požádat o výměnu se
musí nejpozději do 30. 11. 2005.
(V září byla schválena novela zákona, že občané ve věku nad 70 let nebudou muset
tyto typy občanských průkazů, kde mají uvedenu platnost bez omezení, již vyměňovat. Novelu má ještě podepsat prezident).

Občanské průkazy vydané od ledna do srpna 2005 jsou platné!
Rádi bychom uklidnili občany, kteří mají občanské průkazy vydané od 1. ledna
2005 do 31. srpna 2005. Tyto občanské průkazy jsou platné a není důvod pro jejich
výměnu. Přestože mají chybný francouzský text (nesprávný sklon čárky nad písmenem "e") jsou notifikované, což znamená, že je možné používat je k cestám do států
Evropské unie.
Od 1. září 2005 byly uznané (notifikované) občanské průkazy s opraveným francouzským textem. Státní tiskárna cenin však toto nerespektovala a vydávala občanské průkazy s chybným francouzským textem i po 1. září 2005 (cca jeden týden).
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Občanské průkazy vydané od 1. září 2005 je tedy nutné vyměnit. Z těchto občanských průkazů většina dosud nebyla na úřady distribuována a převzalo je tedy minimální množství občanů. Z celkového počtu zhruba 32 tisíc chybných kusů si je jen
několik desítek občanů stihlo vyzvednout. Upozornění, aby raději na ně necestovali
do zahraničí, platí výhradně jim.
Pro úplnost ještě uvádíme, že samotných občanů se toto pochybení výrazně nedotkne. Žadatelé o nový občanský průkaz nebudou muset znovu vyplňovat příslušné
formuláře, úředníci pouze na jejich žádostech přelepí číslo a sami je pošlou
k vyřízení. Také jsme patřičné úředníky i Státní tiskárnu cenin vyzvali, aby zvýšili
svou výkonnost a tyto žádosti vyřizovali přednostně. Tím by se měla dodržet zákonná
lhůta do 30 dnů, během které by měl občan nový občanský průkaz získat.
Lidé, kteří již dostali nenotifikovaný průkaz, by měli počkat na výzvu svého úřadu,
který jim předá nový a původní jim odebere.
Žádáme proto o uveřejnění této výzvy, neboť nám tím pomůžete předejít zbytečným
obavám mnohých občanů.
Předem děkujeme.
V Praze dne 14. 9. 2005
Radka Kovářová, tisková mluvčí min.vnitra

Výměna starších řidičských průkazů
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila pozměňovací návrh Senátu,
který se týká lhůt pro povinné výměny řidičských průkazů.
Výměna řidičských průkazů je časově rozložena do termínů uvedených v tabulce.
Řidičský průkaz vydáván od - do
01. 07. 1964 - 31. 12. 1993
01. 01. 1994 - 31. 12 2000
01. 01. 2001 - 30. 04. 2004

Povinná výměna do:
31. 12. 2007
31. 12. 2010
31. 12. 2013

Výměna řidičských průkazů není zpoplatněna, protože se jedná o povinnou
výměnu ze zákona.
Každý podle svého uvážení má možnost řešit výměnu řidičského průkazu
na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Dobrušce .

Úřední hodiny:

pondělí a středa

8.00 - 17.00 hodin.

Pozor na přídavky na děti
Přídavky na dítě jsou dávkou, na kterou oprávněnost jejího přidělení musí v tomto
období dokazovat tisíce rodičů. Září a nástup do školy znamená, že na příslušná potvrzení musí rodiče sehnat příslušná razítka z příslušných škol.
Jana Linhartová, vedoucí oddělení státní sociální podpory v Rychnově n. Kn.,
chce tuto skutečnost naléhavě připomenout: „Rodiče mají čas do konce září předložit
jak potvrzení o studiu, tak své příjmy za rok 2004. Pokud tak neučiní, bude jim přerušena výplata dávek, o kterou bude muset případně znovu žádat a komplikuje se situace jim, tak i našim pracovníkům“. Podle statistiky bylo jen v srpnu vyplaceno 16 094
přídavků na děti, což reprezentuje více jak osm milionů korun. Téměř devět milionů
korun se vyplatilo na rodičovský příspěvek 2 440 žadatelům. A jen pro zajímavost 6

porodné v srpnu patřilo 68 maminkám a stálo 608 tis. korun. Pohřebné se vyplatilo
v 71 případech a státní pokladnu stálo 355 tis. Kč.
Došlo ve vyplácení dávek státní sociální podpory v poslední době k nějakým
zásadním změnám?
„Od ledna platí změny ve vyplácení rodičovského příspěvku. Rodiče si musí dát
především pozor na skutečnost, že své dítě mohou dávat do předškolních zařízení
pouze na 5 dní v měsíci. Jinak může dojít k situaci, že jim příspěvek bude krácen,
resp. bude jim stanovena povinnost jej za příslušný měsíc do státní pokladny vrátit.
Sice se snažíme jak rodiče, tak personál předškolních zařízení upozorňovat, aby tomu věnovali pozornost, ale stále se setkáváme porušením tohoto pravidla. Už teď ale
můžeme s jistotou říci, že od 1. ledna 2006 je již zákonem o státní sociální podpoře
režim návštěvy předškolních zařízení stanoven odlišně od dosavadní úpravy. Na tuto
změnu ještě vhodným způsobem naše žadatele na začátku příštího roku upozorníme“.
Kolik si může žena s rodičovským příspěvkem vydělat?
„Dnes je částka neomezená. Pokud je ale rodič zaměstnán, musí být dítěti zabezpečena řádná celodenní péče jinou zletilou osobou. Zákon výši výdělku ale už nijak
neomezuje.“
Čerpáno z Orlického týdeníku

Záznam projevu
Václava Hanuše ml. na slavnostní schůzi SDH 20.5.2005
Bratři a sestry, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás i já uvítal na
dnešním slavnostním shromáždění ke 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí a Skalce a provedl Vás v krátkosti historií sboru.
Oheň a voda, dva rozdílné živly, které se prolínají historií našeho sboru a
se kterými se potýkají generace hasičů dodnes. Oheň, dobrý sluha a zlý pán, jak
praví jedno staré české přísloví a voda, životodárná tekutina, na níž závisí život na
planetě zemi. Toto věděli již naši předkové a snažili se bránit před těmito živly vlastními silami a organizovanou obranou již ve středověku. V 60. letech 19. století začíná
období organizování dobrovolných hasičů v českých zemích a první sbor dobrovolných hasičů je založen v r.1864 ve Velvarech.
Zakládající dobrovolní hasiči v Podbřezí a Skalce se v prosinci r. 1885 po jednání
se Vzájemnou pojišťovnou ve Spech, které trvalo tři roky, hlásí k župě Albrechtické,
která byla tehdy největší župou sdruženou v České zemské hasičské jednotě. Tímto
jsou založeny tradice našeho hasičského sboru, který již po několik generací přenáší
úděl nezištné a obětavé pomoci chránit své spoluobčany před požáry a jinými živelnými pohromami nejen v obci, ale i v okolí.
Zakládajícími členy sboru byli:
Pavel Rozínek, zámecký kaplan
Josef Colloredo-Mansfeld, majitel panství
Josef Macháček, řídící učitel
Josef Král, farář v Bílém Újezdě
Josef Fous, rolník čp. 16
Karel Novotný, rolník čp. 17
Josef Felcman, rolník čp. 8
Karel Kornfeld, obchodník na Skalce
Vilhelm Tomáš, nájemce dvora
Leopold Meisel, obchodník čp. 46
Dle ústního podání vstoupilo do sboru asi 28 členů činných a 10 přispívajících.
V této době obec vlastnila přenosnou ruční stříkačku, do které se voda nalévala plátěnými kbelíky a putnami, voda se přivážela v sudech. V roce 1886 byla zakoupena
nová velká čtyřkolová ruční stříkačka od firmy Smekal a vdova - Smíchov za 600 zla-
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tých a 200 m hadic bylo zapůjčeno od pojišťovacího spolku ve Spech. Jako hasičská
zbrojnice sloužila obecní kůlna mezi čp.29 a 30 postavená v roce 1883. Kůlna stojí
dodnes mezi Javůrkovými a Jablonskými.
Jako první se ujal výcviku hasičů ve sboru velitel br. Josef Felcman čp.37, který
byl nadšeným a obětavým velitelem od r. 1886 – 1889 a sbor zasahoval pod jeho velením při několika požárech na Skalce a osmkrát v okolí.
Dalším velitelem v období let od r. 1889 – 1899 byl br. František Linhart a v tomto
desetiletém období sbor zasahuje u čtyř požárů na Skalce a čtrnácti v nejbližším okolí, v Dobrušce, Hrošce, Bílém Újezdě, Mastech a sousední Lhotě atd.
Na přelomu století v letech 1899 – 1911 stojí v čele sboru br. Josef Červnika čp.
15, který sbor řídil nejen po stránce technické, ale nově i po stránce správní, svolával
schůze, vedl zápisy a pokladní a inventární knihu. Z roku 1903 se nám dochovala
historická fotografie tehdejšího sboru. V tomto období zasahuje sbor dvanáctkrát, třikrát na Skalce a devětkrát v okolí na Netřebě, Lhotě, Škutině, Podchlumí a velkém
požáru v Dobrém, při kterém shořelo šest stavení.
Do první světové války jsou významnými představiteli sboru br. Václav Dostál čp.
29, Josef Kubec čp.25 a Jan Školník. V tomto období sbor zasahuje u požáru stohu
v Bílém Újezdě a na Skalce u Zimů a požáru chléva ve dvoře. Činnost sboru je během první světové války utlumena, mnoho členů narukovalo do války a již se nevrátilo. Na jejich počest byl pod zámkem Skalka postaven pomník s jejich jmény a generace hasičů uchovávají jejich památku kladením věnců a zahráním skladby Hoši od
Zborova a státní hymny. Nově byl pomník v r. 1999 přestěhován na náves, kde se
stal novou dominantou obce.
Po skončení první světové války a vzniku Československé republiky se hasičské
hnutí opět rozvíjí v lepších podmínkách. Sbor dobrovolných hasičů v Podbřezí a
Skalce přijímá nové členy, velitelem se stává v letech 1919 - 1922 br. Josef Javůrek
čp.28. Sbor nabírá nových sil, účastní se župních sjezdů a cvičení, pořádá různé kulturní akce, jako dožínkové slavnosti atd. Zasahuje u několika požárů, převážně stohů
slámy a hospodářských budov v Podbřezí – Skalce, Hrošce, Ještěticích a okolí. Starostou sboru se v letech 1923 – 1929 stává br. Václav Matějů čp. 29 a v období mezi
světovými válkami se ještě několikrát mění představitelé sboru. V roce 1929 – 1932
je starostou sboru br. František Dostál čp.11 a po něm přebírá funkci br. František
Cvejn čp.14 na dobu 30 ti let až do roku 1961. Na místě velitele dochází také
k několika změnám od r. 1923 – 1929 zastává tuto funkci br. Adolf Čtvrtečka čp.43 a
po něm přebírá funkci velitele sboru na dobu 38 let br. Václav Čuda čp.54 až do
r.1967.
V roce 1927 se koná v Podbřezí - Skalce první okresní hasičský sjezd, kterého se
účastní 26 sborů a velitelem celého cvičení je tehdejší velitel br. Adolf Čtvrtečka, jeden z nejobětavějších činovníků sboru jak mezi válkami tak i po druhé světové válce.
V roce 1934 je hasičům zakoupena nová motorová stříkačka s motorem TATRA
30 HP a třístupňovým čerpadlem o výtlaku 1 200 l za min. Pro skalecké hasiče začíná nová, lepší etapa při boji s požáry a ohněm. Motorová stříkačka byla jedna z mála
na okolí a mohlo se jí pochlubit jen několik málo sborů v okrese. První malý požár
hasila u Novotných čp. 17, kde byla uskladněna po koupi a vlastně jen dohašovala
dýmající slámu. Svůj velký křest si odbyla 25. března r. 1935 na Cháborách a 1. září
1935 při požáru v Přímech, kde čerpala a dopravovala vodu z náhonu v Podchlumí
až k chalupě čp. 65 Josefa Vernera. V předválečném období jsou hasiči v popředí
konání všeho kulturního dění v obci, hrají divadlo, pořádají masopustní průvody a
oslav státních svátků a výročí se zúčastňují ve stejnokrojích.
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Během druhé světové války opět dochází k utlumení činnosti, mnoho mužů musí
do totálního nasazení, jsou to roky strádání a nadějí. Po roce 1945 dochází k oživení
tradic a rozvoji hasičstva. V roce 1948, v červenci, se koná v Podbřezí – Skalce
okresní hasičský sjezd, na který se připravuje celá obec. Slavnost se konala na místním hřišti za školou a přilehlém okolí, průvod se řadil na Plóně, včetně 20 alegorických vozů, které znázorňovaly dějiny hasičstva a 800-sty hasiči. K občerstvení bylo
připraveno 14 stánků a dobrušský pivovar dodal 20 hl. piva. Vyvrcholením sjezdu byl
již zmiňovaný průvod s alegorickými vozy, který byl tak dlouhý, že čelo průvodu obešlo ves, když poslední ještě nevyrazili. V kronikách je také zaznamenáno, že občerstvení ve stáncích, včetně 20 hl. piva a hostince, který byl pomyslnou občerstvovací
zálohou, bylo vyprodáno. Zisk z tohoto sjezdu činil 163.000 Kčs.
V tomto období je již dlouholetým starostou sboru br. František Cvejn čp.14, který
se usadil v Podbřezí – Skalce v roce 1919 a ve sboru byl veden od r. 1923 jako přispívající. Starostou sboru je zvolen v r. 1932 a v roce 1942 se stává velitelem okrsku
a později náměstkem velitele okresní hasičské jednoty. Byl iniciátorem všeho dění ve
sboru po dobu 40 ti let, vše důsledně zaznamenával, což oceňujeme již po několik
posledních desetiletí. Za svou záslužnou činnost v hasičstvu byl několikrát oceněn
čestnými uznáními a zlatou medailí za zásluhy. Je potěšující, že generace hasičů
Cvejnových z čp.14 pokračuje v této tradici dodnes již čtvrtou generací, která stojí
vždy v popředí činnosti našeho sboru.
Dalším významným členem v našem sboru byl dlouholetý velitel br. Václav Čuda
čp. 54, který do sboru vstoupil v r. 1900 a velitelem se stal v roce 1929 na plných 38
let až do r. 1967. Za jeho velitelování došlo k nákupu motorové stříkačky, byl postaven sušák na hadice, konal se okresní sjezd hasičů, cvičilo mužstvo mužů, žen a dvě
družstva mládeže. Za jeho přispění byla na přelomu 50 a 60 let postavena nová
hasičská zbrojnice. Za svou záslužnou činnost byl několikrát oceněn čestnými uznáními a zlatou medailí za zásluhy. Jeho následovníky a pokračovateli tradic ve sboru
je generace Hanušových z čp. 54.
V 50. a 60. letech se sbor aktivně zúčastňuje všech hasičských cvičení s družstvem mužů, žen a dvěma družstvy mládeže. Spolupracuje s tehdejší národní frontou na rozvoji obce, buduje se nový vodovod a stojí v popředí konání kulturních a
společenských akcí ve vsi. Sbor zasahuje u několika požárů na Skalce a Lhotě, dále
v Ještěticích a Brocné. Výstavbu nové zbrojnice řídí velitel br. Václav Čuda, který má
na starosti zednické práce a starosta sboru br. František Cvejn, který má administrativní dozor.
Starostou sboru je v roce 1961 zvolen br. Josef Červnika čp. 24 a starostuje až do
roku 1975. Velitelem sboru od roku 1967 je br. Stanislav Ryšavý čp. 40 až do roku
1975 a v dalším období je starostou sboru až do roku 1982 a až po současnost je
hybnou silou a organizátorem všeho dění kolem hasičů. V tomto období zasahuje
náš sbor u požáru ve Lhotě u Paštů a při požáru skladováku píce v Bílém Újezdě.
V roce 1971 dostává náš sbor novou motorovou hasičskou stříkačku PS 12, kterou
přebírá nový strojník br. Josef Stodůlka čp. 79, který se pak od r. 1975 stává velitelem sboru až do r. 1982.
Začátkem 70. let se dění sboru soustředí na praktická cvičení, preventivní prohlídky budov a kulturní činnost, kterou představují plesy, posvícení a další akce. V roce
1973 zemřel br. Josef Čtvrtečka čp.23, dlouholetý aktivní a obětavý člen sboru. O rok
později v roce 1974 zemřeli naši nejvýznamnější představitelé sboru, zasloužilý starosta sboru br. František Cvejn a zasloužilý velitel sboru br. Václav Čuda. V letech
1978 a 1979 dochází k vyčištění rybníka na návsi, který slouží jako požární zdroj a
jeho přítoku od Zlatého potoka tzv. stroužky. Sbor se omlazuje o několik mladých
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členů. V létě roku 1980 pomáháme společně s hasiči z Dobrušky evakuovat dětský
letní tábor z Třebechovic do místní školy. Po vydatném dešti se řeka vylila z břehů a
dětský tábor na Cvejnových loukách zaplavila. V 80. letech starostují sboru br. Josef
Novotný čp. 10 r. 1982 až 1985 a br. Václav Kletečka čp.103 od r. 1985 až 1992. Ve
funkci velitele sboru je v letech 1982 až 1985 br. Zdeněk Umlauf čp. 101 a v letech
1985 až 1990 br. Jiří Hušek čp. 66. Sbor se aktivně zúčastňuje okrskových cvičení,
proběhlo i několik námětových cvičení za součinnosti okolních sborů ze Lhoty a Chábor. Nadále pořádáme kulturní akce ve vsi, dětské dny na hřišti za školou, branné
závody, několik hezkých výletů, připomenu Českomoravskou vrchovinu, jižní Moravu
a hnědouhelné doly na Mostecku. Tyto a mnoho dalších zdařilých výletů pro nás připravoval br. Josef Stodůlka čp. 79. V květnu 1986 sbor oslavuje 100 let založení sboru oslavami s ukázkou hasičské techniky na plóně a večerní pouťovou zábavou, pozváno bylo několik okolních sborů. Sbor byl oceněn čestným uznáním okresního výboru a několik dlouholetých členů bylo vyznamenáno.
Během 80. let se sbor loučí s několika dlouholetými členy sboru:
br. Bohoušem Pecholtem, Janem Volfem, Antonínem Bartošem, Františkem Venclem, Václavem Pecholtem st., Josefem Červinkou, Josefem Javůrkem, Zdeňkem
Huškem, Josefem Taucem a Františkem Zítkem. U všech jmenovaných jsme stáli
čestnou stráž ve stejnokrojích.
Začátkem 90 let se náš sbor potýká s obsazením představitelů sboru, starosty a
velitele. Obou funkcí se ujímá br. František Marek čp. 64 až do března 1995, kdy ze
zdravotních důvodů odstupuje s obou funkcí. Společně s dlouholetým funkcionářem
a jednatelem sboru br. Stanislavem Ryšavým čp. 40 vedou sbor, činnost a práce
sboru není tak bohatá jako v předcházejících letech. Těmto dvěma členům patří dnes
velký dík, že sbor nezanikl v nových demokratických podmínkách po roce 1989.
V létě 1990 náš sbor zasahuje u požáru stohu slámy u kravína a v roce 1992 při požáru stavení ve Lhotě. V tomto období probíhá též oprava rybníka, naší požární nádrže, investorem je obecní úřad. Kulturní akce probíhají v rámci možností, místní
hostinec nemá stálého nájemce a staronoví majitelé ho prodávají Obci Podbřezí.
V březnu 1995 po odstoupení starosty a velitele v jedné osobě br. Fr. Marka je na
výborové schůzi dočasně zvolen nový starosta sboru br. Pavel Mervart čp. 105 a velitel sboru br. Václav Hanuš ml. čp.84 až do řádných voleb, které proběhly v prosinci
1995.
V tomto roce jsme v květnu měli naplánované oslavy 110.výročí založení sboru,
byla ustavena přípravná skupina a výbor pod novým vedením začal ihned s přípravou oslav, na které jsme měli asi šest týdnů. A to jsou již naše novodobé dějiny. Výbor a vůbec celý sbor přistoupil zodpovědně k plánovaným oslavám, což se projevilo
na přípravných činnostech a brigádách. Celý průběh oslav byl zdařilý a důstojný,
kladně ho ohodnotili jak představitelé okresního sdružení hasičů tak i představitelé
obce a hlavně zúčastněná široká veřejnost z okolí. Oslavy 110. výročí jsou zaznamenány na videokazetě současně se vzhledem obce a posvícením, což je dnes již
historie.
V srpnu roku 1995 probíhá na hřišti za pořadatelství sboru první ročník koncertu
dechové hudby Opočenka k 1. výročí úmrtí našeho rodáka pana Josefa Hynka
z Netřeby. Na prosincové výroční valné hromadě sboru jsou při nových volbách oficiálně potvrzeny do funkcí starosty sboru br. Pavel Mervart čp.105 a do funkce velitele
sboru br. Václav Hanuš ml. čp. 84. Nový výbor byl 15ti členný a po několika letech a
hlavně na několik let budoucích se ustálil post starosty a velitele sboru, stabilizovala
se činnost a práce sboru po několik následujících let, dá se říci že až do současnosti.
Těchto posledních deset let od roku 1995 až po současnost, jsou roky zdařilé, daří se
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nám rozvíjet členskou základnu, máme bohatý kulturní program, staráme se o svěřenou techniku, kterou postupně doplňujeme. Toto desetileté období je podrobněji popsáno v prvních skaleckých novinách, které se Vám dostanou do ruky, tak mi to nemějte za zlé, že toto období šidím, podrobné hodnocení slýcháte každou výroční valnou hromadu. Pro hosty jmenuji stěžejní akce posledních 10 ti let. V lednu máme výroční valnou hromadu a v únoru tradiční hasičský ples zde v hostinci. Březen a duben jsou věnovány besedám, péčí o techniku a nácviku na prověrky okrsku, kterých
se pravidelně zúčastňujeme. V květnu jsme měli před pěti lety oslavy 115ti let založení sboru a tradičné pořádáme pouťovou zábavu a nějaký ten výlet. V červnu se
podílíme finančně na dětském dnu, červenec a srpen věnujeme přípravám na naši
největší akci, letní diskotéku a koncert Opočenky, letos již 11 ročník. V září opékáme
prase na hřišti a na podzim se věnujeme zazimování techniky a přípravám na tradiční
posvícení, které je koncem listopadu a rok je pryč. Doufám, že za tak strohé hodnocení posledních deseti let nebudu Vámi pokárán.
Během 90 let až do současnosti se sbor loučí s několika dlouholetými členy sboru:
br. Václavem Pecholtem, Václavem Mervartem, Františkem Vaňkem, Josefem Moravcem, Karlem Novotným, Karlem Šolínem čp. 21, Antonínem Forejtkem, Františkem Ábelem, Vladimírem Doubravským, Karlem Šolínem čp. 2, Ladislavem Janským,
Josefem Grimem a Jiřím Novotným. U všech těchto jmenovaných jsme stáli čestnou
stáž ve stejnokrojích. Čest jejich památce.
V posledních letech se dalo dohromady družstvo žen, které se pravidelně schází a
cvičí. Patří jim za to obdiv a dík za snahu, čas a píli. Po několika desetiletích nečinnosti je zrenovovaná a funkční stará historická stříkačka z roku 1934, na čemž mají
největší zásluhu br. Vratislav Cvejn ml., Pavel Mervart a Luboš Pohl, odvedli kus poctivé řemeslnické práce.
Závěrem chci celé členské základně poděkoval za dlouhodobou obětavou práci,
za volný čas, který věnujete hasičině. Vím, nepořídil jsem zde vyjmenovat všechny,
kteří jste následovníky a nositeli tradic Skaleckých hasičů, našich pradědů, dědů a
otců. Když se rozhlédnu po sále tak tu vidím několik generací hasičů vedle sebe, což
je potěšující. Té mladé nastupující přeji ať vytrvá v započaté tradici a naváže na tradice, které zde mají pevné a hluboké kořeny v našich předcích. Moc si přeji, aby se
oslavy vydařily, aby vynaložené úsilí a čas věnovaný přípravám reprezentoval náš
sbor na časy budoucí.
Děkuji za pozornost. Václav Hanuš, velitel jednotky SDH v PODBŘEZÍ -SKALCE.

  
Na poslední straně jsou 4 fotografie našich účastníků ze srazu Lhot a Lehot pořádaný Lhotkou pod Ondřejníkem, okr. Frýdek Místek ve dnech 8. – 10. 7. 2005.
Fotografie dodal pan B. Plištil.
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