ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČU
V PODBŘEZÍ – SKALCE ZA ROK 2004.

v Podbřezí 8.1.2005

Bratři a sestry, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás i já přivítal na dnešní
výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí – Skalce a přednesl zprávu
velitele sboru za rok 2004.
Loňský rok nebyl v činnosti a práci sboru nijak vyjímečný, žádná živelná pohroma nás
naštěstí nepostihla a ani jsme nezasahovali u žádného požáru. Držíme si ten svůj standart
v konání kulturních akcí, péčí o hasičskou techniku a doplňování hasičské výstroje a výzbroje.
Myslím si, že plán akcí je již po několik let obdobný, přiměřený práci dobrovolných hasičů na
vsi v dnešních podmínkách. Naše činnost snad nebude v budoucnu opomenuta, ale naopak
bude rozvíjena nastupující hasičskou generací. Snažíme se zasvětit do práce a organizování
mladé členy a řádně se připravit na oslavu 120. výročí založení sboru, která připadne na
sobotu 21.květena 2005. Je potěšující, že dnes můžeme do svých řad přijmout zase nové
členy, zvláště ženy v takovém to hojném počtu.
Teď již popořadě k jednotlivým měsícům loňského roku, akcím a činnostem v nich
konaných. Stejně jako po několik minulých let se konala výroční valná hromada sboru, zde a
to 10.1.2004 a schválila plán práce na rok 2004, který dnes budeme hodnotit. Začátkem
února byla svolána členská schůze na jejímž programu byl jediný bod a to hasičský ples.
Tradiční hasičský ples se konal zde na sále a to 14.2.2004, hudba Dynamic. Ozdobou plesu
byla již tradičně bohatá tombola, zaplněný sál a dobrá kuchyně. Poděkování patří všem
členům sboru za přípravu plesu a tomboly, ale také podnikatelům v obci, kteří se na ní
podíleli.
V předvečer plesu v pátek 13.2.2004 proběhla výroční valná hromada okrsku č.2 Dobruška,
zde v místním hostinci Skalka, které jsme se zúčastnili jako domácí v hojném počtu. Zpráva
byla přednesena, svou činností nezaostáváme a patříme k těm aktivnějším sborům v okrsku a
troufám si říci, že snad i k nejpočetnějším. Práce sousedních sborů je obdobná, všude se něco
děje a organizuje a to je dobře. Letošní výroční valná hromada okrsku Dobruška bude zde
v hostinci Skalka v sobotu 19.2.04.od 18.00 hodin.
V následujících jarních měsících se konala jedna výborová a tři členské schůze.Projednávala
se Pomlázková zábava, prověrka hasičské techniky v Pulicích a hasičský výlet na celostátní
setkání dobrovolných hasičů do Litoměřic. Hasičská stříkačka byla odzimována a odzkoušena
strojníkem br,Cvejnem Vratislavem v polovině března. V zimních a částečně jarních měsících
probíhala rekonstrukce naší staré historické stříkačky z roku 1934. Tam odvedli kus poctivé a
řemeslnické práce br.Cvejn Vr.ml.,Mervart P. a Pohl Lub.ml. Jejich um a dílo jsme mohli
obdivovat při každém otevření zbrojnice v letních měsících. Od konce března se začalo
scházet naše družstvo žen,které se připravovalo na své premiérové cvičení do Pulic. Poctivě
se scházeli a cvičili u řeky a na Plónu pod dohledem strojníka br.Cvejna Vr. a starosty
br.Mervarta Pavla. Všem ženám patří obdiv a dík za projevené úsilí,snahu,píli a čas.
V polovině března jsem se zúčastnil okresního setkání představitelů sborů dobrovolných
hasičů okresu Rychnov v Pohoří. Na takovéto akci jsem byl poprvé a zastupoval jsem starostu
sboru br.Mervarta Pavla. Schůze na celý den,vyslechl jsem si zprávy jednotlivých odborných
komisí a představitelů okresu a kraje. Zpráva a závěrečné usnesení nám bylo předáno na
okrskové schůzi v Dobrušce.

V březnu se také poprvé na OU sešel přípravný výbor pro konání oslav 120. výročí založení
sboru a srazu rodáků. Skládá se ze zastupitelů obce a představitelů jednotlivých složek , tj
sportovci, hasiči, ženy, myslivci a turisti. Za hasiče jsme chodili br.Mervart P., Ryšavý St. a
já. Schůzky se konaly celkem tři během roku,poslední v září, program a časový harmonogram
je již hotový, seznamovali jsme s ním průběžně na našich schůzích. Můžeme se pak
podrobněji vrátit v diskusi.
Začátkem května se uskutečnil pěší výlet okolo hradu Potštejn. Tradičně ho měl na starosti
br.Stodůlka Josef, k plné spokojenosti všech zúčastněných. Je to taková naše akce na půl
hasičská a napůl s klubem Skaleckých turistů, kde turisté jsou také většinou hasiči. Během
jara, ale i celého roku bylo několik kulatých výročí narození našich dlouholetých a
zasloužilých členů, vše má pod kontrolou jednatel br.Ryšavý Stanislav, který zajišťoval jak
dárkové balíčky tak i gratulanty.
V polovině května jsme se zůčastnili prověrky hasičské techniky v Pulicích,které se konalo u
příležitosti 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Pulicích.. Poprvé se zde
představilo naše družstvo žen, které se velmi líbilo a sklidilo aplaus. Reprezentovali nás
Hynková-Králičková Martina, Umlaufová Markéta, Stodůlková Eva, Moravcová Nada,
Chaloupková Lenka, Mervartová Lenka, Cvejnová Renata a Ehlová Šárka. Opět nás potrápila
technika, nová savice podcházela což se projevilo v dlouhém sání, ale voda nakonec tekla.
Počasí nic moc, zima, ale pohled na naše hasičky rozehřál všechny přítomné hasiče. Soutěžní
družstvo mužů bylo složeno z br.Cvejn Vr.ml, Pohl Lub.st., Ryšavý Kamil, Mervart Pavel,
Zítko Martin, Ehl Lukáš a Milan a Hanuš Václav ml.. Naši největší rivalové hasiči s Chábor a
Lhoty byli lepší, dá se říci, že nejlepší. Máme letos co dohánět, ale holky jsme měli nejhezčí
my !!!
Na dětském dnu , který pořádala místní organizace žen v červnu jsme se podíleli finančně.
Plánovaný výlet na oslavy 140.výročí založení sborů dobrovolných hasičů do Litoměřic se
pro malou účast nekonal.
Začátkem července byla svolána další členská schůze, na programu Diskotéka a
Opočenka,jejich organizační zajištění. Samotná akce v tradičním termínu polovina srpna,
přípravy krátké ale intenzivní. Na přípravách se podílelo průměrně 20 členů sboru, každý se
zamyslete zda je to hodně nebo málo ze 76 členné základny. Já osobně si myslím, že je to
žalostně málo a hlavně stále stejní. Ono se nám to hlavně projevuje na členských chůzích,
kdy se nás schází něco málo přes 20, což je žalostně málo a pak se obsazují stánky, pokladna
atd.. Mělo by se to zlepšit, moc si to přeji. Vlastní přípravy na Diskotéku a Opočenku už
máme zažité za těch 9 let a zorganizovat takovouto akci na hřišti máme za jednu schůzi, dva
dny příprav a jednoho dne úklidu. Začátky však byly daleko časově náročnější. Samozdřejmě
je to v lidech a o lidech, jak vidíte na poměru 20 ku 76. Loňský rok byl díky tradici a
propagaci těchto dvou akcí opět dobrý. Návštěvnost na obou akcích byla opět kolem 800 lidí
a podle toho vypadal i finanční zisk. Dík také patří našemu hospodskému,ochotně vyšel
vstříc při zajišťování občerstvení, ale i dalšímu osazenstvu v našich stáncích z řad rodinných
příslušníků, letos již sestry hasičky. Samozřejmě se tato akce připravuje a organizuje déle, tisk
a rozvoz plakátů, zajištění vlastního občerstvení atd.
Koncem srpna byla svolána členská schůze, program vyhodnocení Diskotéky a Opočenky,
dále opékání selete na hřišti a zajištění podzimních akcí. Opékání selete na hřišti byla velice
zdařilá a líbivá akce již po několik let, letos vyšlo počasí. Opět jsme si to zadali hasičům z
Běstvin, jsou to profíci, nemělo to chybu.
Na hasičské stříkačce PS 12 byl vyměněn vadný výměník strojníkem br.Cvejnem Vr a během
podzimu byla stříkačka zazimována a v hasičské zbrojnici uklizeno.Byli nakoupeny úklidové
prostředky, lopaty a smetáky a zhotoven vozík na přepravu samotné stříkačky.

Začátkem prosince nám zemřel dlouholetý člen br.Josef GRIM,nositel několika čestných
uznání a vyznamenání. Pohřbu se zúčastnili br. Mervart P.Mervart V.Volf Zdenek,Volf
Radek,Cvejn Vrat,ml,Cvejn Boh.,Cvejn Jaromír. Osobně mi je moc líto,že se br.Grim nedožil
oslav 120.výročí založení sboru.
V říjnu byla okrsková schůze v hasičárně v Dobrušce ohledně mimořádného setkání starostů
sborů dobrovolných hasičů, na které nás zastupoval starosta br.Mervart Pavel. Další schůze
okrsku byla v prosinci, projednávala zajištění výročních valných hromad hasičů okrsku
Dobruška.
Koncem října byla svolána členská schůze, na programu bylo posvícení a jeho organizační
zajištění a info o přípravách 120. let založení sboru.
Tradiční posvícení ve dnech 20.-22.11.nevím co dodat, jednoznačná pochvala a poděkování
patří nájemci hostince Skalka p.Pfeiferovi a jeho personálu, obsluha rychlá a jídlo výborné.
Co se týče samotných zábav, sobotu i v pondělí zaplníno, ale účast pomalu slábne, není už tak
narváno, že není k hnutí.
Začátkem prosince nám zemřel dlouholetý člen br.Josef GRIM, nositel několika čestných
uznání a vyznamenání. Pohřbu v Bílém Újezdě se zúčastnili br. Mervart P., Mervart V., Volf
Zdenek, Volf Radek, Cvejn Vrat.ml, Cvejn Boh., Cvejn Jaromír. Osobně mi je moc líto, že se
br.Grim nedožil oslav 120.výročí založení sboru, patřil k našim dlouholetým nejstarším
členům sboru.
V prosinci proběhla výborová schůze, která připravovala plán práce na rok 2005,sestavovala
kandidátku na dnešní volby a program dnešní výroční valné hromady.
Co dodat závěrem, přijímáme nové členy, rozrůstáme se a to je jen dobře pro budoucnost.
Připravujeme si nové následníky, kteří budou pokračovat v započaté tradici. Mnozí nesete
jména našich významných a dlouholetých zasloužilých členů, navazujete tak na práci svých
otců, dědů a pradědů, pokračujete v tradici, která zavazuje a moc si přeji aby i naši
následovníci ctili a zachovávaly tyto tradice. Dnes jsme nikoho neocenili, nevyznamenali,
příležitost bude při oslavě 120. výročí založení sboru v květnu. Nevím do jaké míry byla má
zpráva vyčerpávající,ale bude diskuse a budu rád pokud jsem na něco či někoho zapomněl ať
mě doplní.
Pevně věřím,že rok 2005, bude úspěšný tak jako roky předcházející, máme proto veškeré
předpoklady, soudržný sbor, omlazený o nové členy a členky, plán činnosti a to jsou základy
pro naši další úspěšnou činnost..
V tomto roce Vám dodatečně přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vůbec mnoho
osobních úspěchů. Pro dnešek děkuji za pozornost,přeji dobrou chuť a dobrou zábavu.

Václav HANUŠ
velitel JSDH v PODBŘEZÍ-SKALCE

