ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČU
V PODBŘEZÍ –SKALCE ZA ROK 2006.

v Podbřezí 6.1.2007

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 2006.
Poslední dva roky jsou v činnosti a práci sboru opravdu výjimečné. Hlavní
událostí roku 2005 byla oslava 120.výročí založení našeho sboru a v roce 2006
se sbor významně podílel na oslavách vítězství krajského kola ,, Vesnice roku
Královehradeckého kraje 2006 “ a při prezentaci obce v celostátním kole této
soutěže.
Činnost hasičská byla také bohatší, zúčastnili jsme se dvou cvičení se stříkačkou
PS 12 a to jak družstvo mužů tak i žen a dvou ukázek staré hasičské techniky
s historickou stříkačkou TATRA. Z jara nás uvedl do stavu pohotovosti tající
sníh na horách doplněný dlouhotrvajícím deštěm. U žádného požáru jsme
nezasahovali. Konání kulturních akcí, péčí o hasičskou techniku a doplňování
hasičské výstroje a výzbroje probíhalo svědomitě a plánovitě.
Hasičské tradici jsme nezůstali nic dlužni ani v uplynulém roce 2006 a tradice
budeme dále rozvíjet novou nastupující hasičskou generací, kterou se snažíme
zasvětit do hasičské práce a organizování kultury na vsi. Členská základna je
početná, máme již 90 hasičů a hasiček, což nás řadí na přední místa hasičských
sborů v okrese.
Teď stručně k jednotlivým měsícům loňského roku, akcím a činnostem v nich
konaných.Výroční valná hromada sboru se konala zde v sále a to 7.1.2006 a
schválila plán práce na rok 2006. Koncem ledna byla svolána výborová schůze a
následně členská na jejímž programu byl jediný bod a to hasičský ples.
Schůzka okrsku č.2 Dobruška proběhla koncem ledna, hlavním bodem jednání
byl termín konání okrskové výroční valné hromady v POHOŘÍ, termín
prověrky techniky ve LHOTĚ a ocenění členů sboru SDH, které navrhnou sbory
a zaplatí okrsek.
Tradiční hasičský ples se konal zde na sále a to 18.2.2006, hudba Dynamic.
Bohatá tombola, zaplněný sál byly odměnou nám pořadatelům. Poděkování
patří všem členům sboru za přípravu tomboly, ale také podnikatelům v obci,
kteří se na ní podíleli.
V sobotu 25.2.2006 proběhla již zmiňovaná výroční valná hromada okrsku č.2
Dobruška v pohostinství v POHOŘÍ, které jsme se zúčastnili v širším počtu.
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Zpráva o činnosti byla přednesena mnou, byly zmíněny oslavy 120. výročí
sboru a ostatní akce a činnosti v roce 2005. Činnost ostatních sborů je podobná,
všude se něco děje.
Při této příležitosti byli oceněni tito členové našeho sboru:
br.Vratislav CVEJN st. – odznakem SVATÉHO FLORIANA
br.Josef JARKOVSKÝ – medailí Za příkladnou práci
br.Jiří RYŠAVÝ

- medailí Za příkladnou práci

br.Václav HANUŠ st. – medailí Za příkladnou práci
br.Václav MERVART – medailí Za příkladnou práci
br.Václav HANUŠ ml. – medailí Za příkladnou práci
br.Miroslav DOLEŽAL – stužka a medaile Za věrnost 20 let
br.Pavel HANUŠ

- stužka a medaile Za věrnost 20 let

Letošní výroční valná hromada okrsku č.2 Dobruška má již předběžně
stanovený termín na 24.2.2007 a to zde na sále. Více budu vědět po schůzi
okrsku, která je naplánovaná na druhou půlku ledna 2007. Osobně bych
navrhoval účast celého výboru SDH, jednak jsme domácí a výbor se na svých
schůzkách schází téměř vždy v plném 100% počtu.
V následujících zimních a jarních měsících jsem finišoval se sestříháním
a dokončením videokazety z oslav 120. výročí, jezdil jsem k panu Pavlu
REMEŠOVI do Nového Města n.M. Na videokazetě se též podílely bratři: Josef
STODULKA, Stanislav RYŠAVÝ, Josef NOVOTNÝ a Josef CVEJN st. a
ostatní členové sboru, se kterými jsem obsah kazety konzultoval. Během května
a června byla dotočena vesnice, jako dokument na porovnání s videokazetou
z roku 1995, poslední zvukové úpravy se dodělávaly ještě tento týden. Tyto
videokazety posloužily při oslavách Vesnice roku 2006 a vznikl z nich i
prezentační materiál i pro celostátní komisi. Výsledek můžete dnes shlédnou.
Byly to opět desítky hodin, ale výsledek snad oceníte dnes a mladší generace
hasičů v příštích letech.
Hasičská stříkačka byla odzimována a odzkoušena strojníkem br.Cvejnem
Vratislavem ml. koncem března. V dubnu se již začalo scházet naše družstvo
žen, které se připravovalo na okrskové cvičení do LHOTY. Poctivě se scházeli
a cvičili pod dohledem strojníka br.Cvejna Vr. a velitele sboru. Opět byli
iniciativnější než družstvo mužů, které se sešlo až v květnu. Ženám patří obdiv
a dík za projevené úsilí a čas.
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V březnu jsem se zúčastnil jednání na městském úřadě v Dobrušce, které svolal
živnostenský odbor. Jednalo se o setkání představitelů sboru spadajících do
kompetence tohoto odboru ohledně pořádání kulturních akcí bez příslušného
živnostenského listu a s tím i spojené provozování pohostinské činnosti také bez
živnostenského listu. Stanovisko živnostenského odboru bylo nekompromisní a
neoblomné, podpořené i starostou města p.Oldřichem KLOBLÁSOU.Nechci se
dlouze zmiňovat, debat jsme měli kolem tohoto problému několik, jak ve
výboru, tak na okrsku tak i na okresním shromáždění představitelů sborů
v Tutlekách. Je pravda, že některé sbory v našem okrsku svoji kulturní činnost
dost omezili. V současné době nevím jak se k tomuto problému dále postavit .
Uvidíme co nového přinese okrsková schůze nebo okresní setkání představitelů
sborů.
Na konec března 25.3. připadlo též setkání představitelů sborů dobrovolných
hasičů v TUTLEKÁCH, kterého jsem se za náš sbor zúčastnil. Zprávy
jednotlivých odborných sekcí byli předneseny, na okrese RYCHNOV n. Kn.
působilo k 31.12.2005 118 sborů s 4.966 ti členy. V diskusi se opět otevřela
otázka již zmiňovaných živnostenských listů a rozdělení členských příspěvků
atd. Zápis se shromáždění nám byl předán.
Na přelomu března a dubna nás uvedl do stavu pohotovosti a bdělosti opět Zlatý
potok. Při jarním tání sněhu na horách se přidal dlouhotrvající déšť, který
postupně zvedal hladinu řeky. Vše začalo 29.3., kdy se značně oteplilo a
naplnilo se koryto řeky, během 30. a 31.3. vydatný déšť ještě zvedl hladinu řeky,
která se na několika místech vylila z břehů. Situaci jsme monitorovali dle
možnosti ve dne i v noci, byl jsem ve spojení jak se starostou obce
br.Antonínem NOVOTNÝM tak i s hasičským záchranným sborem v
DOBRUŠCE. Nejvážněji byl ohrožen p. Václav EHL na CHÁBORÁCH.
V pátek odpoledne 31.3. jsem po zvážení situace svolal dostupné dobrovolníky a
počali jsme stavět hráz z pytlů naplněných pískem u EHLOVÝCH. Celá akce
trvala asi 2 hodiny a napytlovali jsme asi 70 pytlů, které jsme umístily po
proudu na levý břeh, kde měli ochránit dvorek a hospodářské stavení. Během
podvečera voda pomalu stoupala.Varovali jsme další spoluobčany bydlící
v okolí řeky, Čudovi a nájemce ve škole, ale to už byl vyhlášen 1.stupeň
povodňové pohotovosti. Do zbrojnice bylo svoláno zásahové družstvo a několik
dalších dobrovolníků. Byli rozepsány hlídky, upřesněna činnost při sledování
hladiny řeky. Během večera jsme byli několikrát u EHLů, zastavili se u nás
hasiči z Dobrušky a policie ČR. Povodňový stupeň byl odvolán v ranních
hodinách 1.4.2006. Hráz splnila svůj účel a hlavně v nočních hodinách ochránila
dvůr a přilehlé hospodářské stavení před vodou.
Zlatý potok nás uvedl do stavu pohotovosti ještě 17.5.2006, kdy na základě
telefonického upozornění starosty z Dobřan či Kounova jsme se měli připravit
na velkou vodu. Hladina řeky zde byla u mostu pod zámkem klidná a tak jsme
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s br.Zdenkem Volfem Miroslavem JARKOVSKÝM st. jeli vodě naproti proti
proudu . U Aldorfových voda zvedlá a zakalená, o něco větší průtok byl již pod
Žákovským mostem na Dolním Spáleništi. Vrátili jsme se na Skalku k mostu,
zde voda stále klidná a čistá. Velká voda dorazila s přílivovou vlnou cca 30 až
40 cm asi za 30 minut, zrovna jsem byl se starostou obce br.Ant.NOVOTNÝM
u Židovského hřbitova a splavu. Pocit nic moc, bylo to doprovázeno hukotem
vody a z poklidné říčky se stala najednou dravá řeka. Upozornil jsem mobilem
ještě pana Václave EHLA na Cháborách. Voda žádnou škodu nenapáchala.
Během celého roku 2006 bylo několik kulatých výročí narození našich
dlouholetých a zasloužilých členů, vše má pod palcem jednatel br. Stanislav
Ryšavý, který zajišťoval jak dárkové balíčky tak i gratulanty, za což Ti Stando
moc děkujeme.
Koncem dubna 25.4.2006 jsem se zúčastnil schůzky velitelů okrsku ve Lhotě,
jediným bodem setkání byla okrsková prověrka techniky pořádaná 13.5.206.
V polovině května jsme se zúčastnili prověrky hasičské techniky okrsku č.2
v sousední LHOTĚ, které se konalo u příležitosti 105. výročí založení místního
sboru dobrovolných hasičů. Před cvičením jsme se několikrát sešli, jak družstvo
mužů tak žen, které byli pilnější v nácviku. Technika nás občas potrápila, sání
vody někdy vázlo, ale strojník br.Cvejn Vratislav ml.si vždy věděl rady. Byly
dokoupeny soutěžní pistóny, hadce B a C, a nové delší savice vše v hodnotě cca
16.000,-Kč z prostředků zřizovatele tj. OÚ PODBŘEZÍ. Vlastní útoky při
prověrce techniky u mužů proběhly optimálně, u žen se vloudila chybička, ale
voda vždy tekla a to bylo hlavní. Výsledné časy muži 58,31 setin vteřiny a druhé
místo a ženy 1.54,50 setin vteřiny a 13.místo z 16ti zúčatněných. Sousedé ze
Lhoty byli třetí a to o jednu vteřinu, vyhráli hasiči z Opočna časem 48,10setin
vteřiny. Dovoluji si konstatovat, že pořadatelská úroveň a organizační zajištění
soutěže bylo příkladné, žádné zmatky a vše neuvěřitelně klapalo. Nejlépe
zorganizovaná a zajištěná okrsková prověrka techniky za posledních 10
let.Oslavy 105. výročí založení jim v odpoledních hodinách pokazil déšť.
Dne 27.5.2006 v sobotu jsme byli pozváni s historickou stříkačkou do Mělčan
na oslavu 75.výročí založení sboru. Stříkačku nám převezl br.Antonín
NOVOTNÝ ml. a obsluha v dobových uniformách br.Josef STODULKA, Luboš
POHL st. já. Vystoupilo několik okolních sborů s historickými stříkačkami jak
ručními tak motorovými a vše ukončil zásah hasičského záchranného sboru
z Nového Města n.Metují. Bohužel oslavy také pokazil déšť.
Na dětském dnu , který pořádala místní organizace žen v červnu jsme se
podíleli finančně.
V sobotu 8.7.2006 jsme se zúčastnili oslav 60.výročí založení hasičského sboru
na LOMECH. Oplatili jsme jim jejich účast na našich oslavách 120.výročí
v roce 2005. Techniku tam opět převezl br.Antonín NOVOTNÝ ml. a členové
družstva byli sestra Marta KOVÁŘOVÁ, br.Jaroslav EHL a já.
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Počasí přálo, vlídná a přátelská atmosféra, hezké prostředí. Ukázku jsme zvládli,
paní Marta se trochu klepala, ale tekutá protiklepací medicína zabrala ihned po
požití.
Na tento den připadla ještě jedna soutěž a to ,, Čánecký pohár“. Zúčastnili jsme
se se stříkačkou PS 12, auto na přepravu zapůjčil br.Václav KLETEČKA st.
Bylo sestaveno jak družstvo žen tak i mužů, obě družstva soutěžila první kolo.
Časy nebyly nejhorší, ženám se rozpojila hadice na rozdělovači, jako ve
LHOTĚ. Naše účast a vystupování nepatřilo k reprezentativním, mě osobně
zklamalo a předčasný odjezd nebyl dobrou vizitkou našeho sboru jak sportovní
tak morální. Dále nechci komentovat ani v diskusi.
V letních měsících červenci a srpnu bylo svolány dvě členské schůze a několik
výborových. Hlavním bodem programu byla Diskotéka a Opočenka, jejich
organizační zajištění a spoluúčast při oslavě vítězství v soutěži ,,VESNICE
ROKU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE 2006“ o kterou nás požádal OÚ
obce PODBŘEZÍ.
Můžu zodpovědně říci, že to byl kolotoč schůzí, schůzek, jednání na obecním
úřadě i mimo něj. Zajišťovali jsme v červenci několikrát týdně kropení zelených
ploch na návsi, pomáhali sestavovat program oslav, zajišťovali hudby, technické
zázemí atd. Do toho diskotéka, koncert OPOČENKY, brigády, počasí hrůza
v červenci tropická vedra a sucho, v srpnu zima a deštivo prakticky to vše
organizování trvalo celé dva měsíce a skončilo 5.září, kdy zde byla celostátní
hodnotící komise. V některých částech jsme si zopakovali a připomenuli již
předloňské oslavy 120. výročí založení sboru. Bylo to náročné léto, spousta času
věnovaná oslavám, které každý máte ještě v živé paměti, které se opravdu
vydařily, které reprezentovali obec a i nás hasiče jak v krajském tak celostátním
kole, setkání se zajímavými lidmi a atd.. Byli jsme pouze doplňkem oslav, ale na
oslavy 26.8.2006 budeme vzpomínat celý život.
Myslím si, že hasiči toho pro obec v loňském roce udělali hodně a opačně , že i
obec toho udělala hodně pro hasiče, mělo by to být vyvážené, aby vše správně
fungovalo.
Loňské opékání selete 2.9.2006 na hřišti byla velice zdařilá a líbivá akce, vyšlo
počasí, došlo i na sport, nohejbal atd. Celou akci jsme svěřili našemu bývalému
členu sboru Miloši Stodůlkovi a jeho rodině. Zajištění perfektní, nemělo to
chybu, vše zvládnuté a zajištěné na jedničku, moc díky.
Plánované hasičské soutěže v září v ALBRECHTICÍCH n.ORL. jsme se
nezúčastnili, sbor jsem omluvil, za celé léto jsme toho měli všichni dost a
doháněli jsme doma co se dalo.
Výlet jsme také žádný neuskutečnili, prostě nebyl čas.

-5-

Během podzimu proběhla jedna okrskové schůze v hasičárně v Dobrušce, které
jsem se zúčastnil, projednávalo se zajištění výročních valných hromad hasičů
okrsku č.2 Dobruška a jiné organizační záležitosti.
V listopadu byla svolána členská schůze kde hlavním projednávacím bodem
bylo posvícení a v prosinci výborová schůze ohledně zajištění dnešní výroční
valné hromady.
Tradiční posvícení ve dnech 25.-27.11.2006, co dodat, celé tři dny plno,
v pondělí přes den narváno. Poděkování patří nájemci pohostinství rodině
MALÝCH a jejich kolektivu, zvládli vše s bravurou a ctí. Dále děkuji OÚ
Podbřezí, zároveň též spolupořadateli posvícení za vstřícný přístup .
Nevím do jaké míry byla má zpráva vyčerpávající, ale bude diskuse a budu rád
pokud jsem na něco či někoho zapomněl ať mě doplní.
Věřím, že rok 2007, bude úspěšný tak jako roky předcházející, že si odpočneme
od velkých oslav, dodržíme 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. Děkuji za pozornost, přeji dobrou chuť a dobrou
zábavu.

Václav HANUŠ
velitel JSDH v PODBŘEZÍ-SKALCE
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