ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČU
V PODBŘEZÍ – SKALCE ZA ROK 2007.

v Podbřezí 5.1.2008

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 2007.
Uplynulý rok byl v činnosti a práci sboru po dvou předcházejících letech klidnější. Jen
připomenu v roce 2005 oslavy 120. výročí založení sboru a v roce 2006 se sbor významně
podílel na přípravách a vlastních oslavách Vesnice roku Královehradeckého kraje 2006.
Rok uplynul poklidně jako voda v našem Zlatém potoce, velká voda nás nepostihla a u
žádného požáru jsme nezasahovali. V konání kulturních akcí, péčí o hasičskou techniku a
doplňování hasičské výstroje a výzbroje jsme nic nezanedbali. Plán kulturních akcí je již po
několik let obdobný, každé roční období něco pořádáme a ve vsi se něco děje a to je dobře.
Myslím si, že naše činnost dobrovolných hasičů na vesnici je bohatá, jsme vidět i slyšet jak
v okrsku č. 2 Dobruška, ale i v okrese a po loňském celostátním setkání historických
stříkaček v Litoměřicích o nás vědí i v ostatních krajích Čech, Moravy a Slezska. Sbor má 90
členů, 15 -ti členný výbor je finančně životaschopný.
Teď k jednotlivým měsícům loňského roku, akcím a činnostem v nich konaných. Výroční
valná hromada sboru se konala zde a to 6.1.2007 kde schválila plán práce, který si dnes
připomeneme. Koncem ledna byla svolána členská schůze na jejímž programu byl hasičský
ples a přihláška do Litoměřic na celostátní setkání historických stříkaček v červnu 2007.
Tradiční hasičský ples se konal zde na sále a to 10.2.2007, hudba Dynamic. Ozdobou plesu
byla již tradičně bohatá tombola a zaplněný sál. Poděkování patří všem členům sboru za
přípravu plesu a tomboly, ale také podnikatelům v obci, kteří se na ní podíleli.
V sobotu 17.2. 2007 proběhla výroční valná hromada okrsku č.2 Dobruška, zde na sále
hostince Skalka, které se zúčastnil skoro celý náš výbor. Zpráva o činnosti sboru byla
přednesena a na závěr schůze se promítlo D.V.D. z oslav 120 výročí založení sboru. Svou
činností patříme k aktivnějším sborům v okrsku a hlavně nejpočetnějším. Práce sousedních
sborů je obdobná, ale některé sbory po dopisu živnostenského úřadu Dobruška a nevyjasněné
situaci kolem živnostenského zákona svou kulturní činnost omezily. Ostatně nevyjasněnost
trvá dodneška, nikdo nebyl schopen to uvést na pravou míru. Letošní výroční valná hromada
okrsku č.2 Dobruška bude zde v Podbřezí, ale v Motelu Skalka a to v sobotu 23.2.2008.od
18.00 hodin.
V následujících zimních a jarních měsících se konala jedna výborová a jedna členská schůze.
Projednávala se pomlázková zábava, která byla začátkem dubna, prověrka hasičské techniky
v Pohoří a naše účast na celostátním setkání historické techniky v Litoměřicích. Hasičská
stříkačka byla odzimována a odzkoušena strojníkem br.Cvejnem Vratislavem ml.v polovině
března. V zimních a jarních měsících probíhala rekonstrukce ruční historické stříkačky z roku
1868, kterou pro nás sehnal br. Josef Stodůlka. Tam odvedli kus poctivé a řemeslnické práce
opět br.Cvejn Vr.ml., Mervart Pavel, Stodůlka Josef a Pohl Luboš st. Že se dílo se zdařilo,
vidíte sami zde na sále a pozornosti neunikla ani v Litoměřicích. V dubnu se opět začalo
scházet naše družstvo žen, které se připravovalo na okrskové klání do Pohoří. Poctivě se
scházeli každý týden a na návsi cvičili s pomocí strojníka br.Cvejna Vratislava ml. Ženám
opět patří obdiv za projevené úsilí, snahu, píli a čas, které zúročily na zářiové soutěži

v Albrechticích. Družstvo mužů se sešlo začátkem května a několika nácviky se secvičilo na
okrskovou prověrku techniky.
Hasičská prověrka techniky, která se konala u příležitosti 120. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Pohoří byla v sobotu 12. května 2007. Družstvo mužů skončilo na
pěkném 4.místě, časem 51,19 vteřin a ženy skončily celkově na 14 -tém místě a mezi ženami
byly druhé. Útok měli velice rychlý, v dobrém čase, ale zradil je spoj na rozdělovači. Hasiči
ze sousední Lhoty skončili na 1. a 3. místě a rozdíly v časech byly velice malé. Letos se
musíme polepšit a lépe připravit, zvažujeme , že okrskové cvičení budeme pořádat v domácím
prostředí, ale k tomu se vrátím.
Na dětském dnu, který pořádalo místní sdružení žen v červnu jsme se podíleli finančně a náš
hasičský potěr tam předvedl zdařilou ukázku požárního útoku, která se líbila. Ukázku
požárního útoku děti úspěšně předvedli také na čarodějnicích ve Lhotě.
Litoměřice 2007, tady by se toho nechalo napsat velice moc, dojmy přetrvávají dodneška.
Setkání hasičů z celé ČR, svátek pro dobrovolné hasiče, výborná organizace, příjemné a
přátelské kolektivy hasičů, pastva pro oči na vystavované historické i novodobé hasičské
technice. To jsou opravdu nezapomenutelné chvíle v životě, strávili jsme tam skoro 4 dny,
které nám ukázali, jakým jsme masovým a šikovným sdružením, s tak hlubokými a bohatými
tradicemi na které můžeme být právem hrdi.
Odjezd do Litoměřic byl ve čtvrtek 15.6. po obědě cca ve 13.hodin přes Hradec Králové,
Poděbrady, Mělník do Litoměřic kam jsme dorazili v navečer kolem 18. hodiny. Po
nezbytných přihlašovacích formalitách jsme složili stříkačku do uzavřeného výstavního
pavilonu a ubytovali se v autokenpu na nábřeží Labe. Večer ještě proběhla zahajovací
organizační schůze, které pokračovaly v pátek a v sobotu večer, poslední slavnostní ukončení
výstavy v neděli dopoledne. Organizace skvělá, opravdu na úrovni, vyžadovala také
disciplínu od účastníků-vystavovatelů, bylo jich přes 200, ale bez toho se tak velká setkání
dělat nadají.
V pátek tj.16.6. se brány výstaviště otevřeli pro veřejnost, převážně pro školy a různé zájmové
skupiny. My jsme toho využili k prohlídce výstaviště a k navázaní kontaktů s ostatními sboryvystavovateli a k presentaci sboru a obce, o které byl velký zájem.
V sobotu 17.7. byl hlavní den výstavy, kdy se dopoledne zúčastněné sbory shromáždily na
velkém Litoměřickém náměstí, kde byly slavnostně přivítání projevy čelních představitelů
hasičstva, ale i politiky a představiteli státu. Slavnostní průvod v čele s vlajkonoši s prapory
jednotlivých sborů a historickými stříkačkami se vydal na výstaviště kam dorazil kolem 13.
hodiny. Je potěšující, že se u naší vystavované historické techniky zastavili všichni významní
hosté jak z řad představitelů hasičstva tak i ministr vnitra, ale také ostatní návštěvníci výstavy
z okresu. Škoda, že sešlo z připravovaného zájezdu a se sboru přijel Zdenek Doubravský s
Mirkou, Standa Ryšavý, David Šejna s Luckou a nečlen děda Šejna. Vyvrcholením sobotního
večera byla velká hasičská šou na nábřeží Labe, ukázka helikoptér a jejich zásahu a to vše
zakončil velký ohňostroj.
V neděli po naložení techniky jsme se zúčastnili slavnostního ukončení výstavy, opět skvěle
připraveno, na každého bylo pamatováno a organizátorům jsme se odměnili dlouhotrvajícím
potleskem. Domů jsme dorazili kolem 16.hodiny odpolední.
Tímto chci poděkovat starostovi obce br.Antonínu Novotnému a Slávce Cvejnové za velkou
podporu, pochopení a za propagační materiál, který jsme využili nejen k propagaci sboru, ale i
obce. Děkujeme OÚ Podbřezí, za finanční podporu sboru, které jsme na tuto výstavu dostali.
Děkuji z tohoto místa i všem hlavním aktérů, kteří věnovali svou dovolenou, volný čas a
vlastní prostředky, starostovi sboru Pavlu Mervartovi, místostarostovi sboru Luboši Pohlovi a

strojníku Vráťovi Cvejnovi a dalším kteří pomohli, Antonínu Novotnému ml. a Josefu
Stodůlkovi.
Začátkem července byla svolána výborová a začátkem srpna členská schůze, na programu
Diskotéka a Opočenka, jejich organizační zajištění. Samotné akce v tradičním termínu 18.a19.
srpna, přípravy krátké a intenzivní. Na přípravách se podílelo asi 30 členů sboru. Je potěšující,
že se zapojí nejmladší generace hasičů, ale i starší členové sboru, které od sebe dělí i dvě
generace. Přípravy na diskotéku a koncert Opočenky už máme za těch 13 let zažité a
zorganizovat takovouto akci na hřišti máme za jednu schůzi, jednoho dne příprav a podvečera
úklidu. Loňský rok byl díky tradici, počasí a propagaci akcí opět dobrý. Návštěvnost za oba
dny byla asi 650 lidí a podle toho vypadal i finanční zisk. Samozřejmě se tato akce připravuje
a organizuje déle, tisk a rozvoz plakátů, zajištění vlastního občerstvení atd.
Koncem srpna se sešel výbor, aby vyhodnotil diskotéku a koncert Opočenky a zajistil opékání
prasete na hřišti 1.9. a další podzimní akce.
Opékání prasete na hřišti byla velice zdařilá a líbivá akce vyšlo počasí, došlo i nohejbal a
poděkování patří hlavnímu opékači Josefovi Hanušovi z Rovného.
V září jsme se připravovali několika nácviky na hasičskou soutěž v Albrechticích nad Orlicí.
Soutěž se konala 15.září, soutěžilo jak družstvo mužů i žen v klasických sestavách, účast na
soutěži byla mezinárodní, organizačně velice dobře zajištěná. K vlastní soutěži, muže zbrzdil
nedotažený spoj na savicích a čas hodně přes minutu, ženám se útok povedl ve skvělém čase
pod minutu. Samozřejmě si svůj úspěch řádně užily a zapily se vším všudy a to je dobře. Je to
skvělá parta.
Všech okrskových schůzí během roku jsem se zúčastňoval pravidelně o poznatky předával na
výborových schůzích. Další schůze okrsku bude koncem ledna a na programu má výroční
valnou hromadu hasičů okrsku č.2 Dobruška a zajištění okrskového cvičení 17.5.2008 zde
v Podbřezí, pokud se na něm domluvíme.
Během října a listopadu byl natřen a ustaven sušák na hadice za OÚ, zjara proběhne montáž
střížky a kladkostroje na vytahování hadic.Odpadne nám pracné stěhování a sušení hadic u
Vráti Cvejna, který toto břímě nesl nejvíce.V listopadu počala přestavba OÚ a tím i naší
hasičské zbrojnice, kterou bylo nutno vystěhovat. Osobně si myslím že došlo k podcenění této
akce, bylo nás tam málo, v první fázi 4 a pak 5, což vidím na 90 –ti členskou základnu málo,
ale jak jsem se zmínil, byla to věc organizace a komunikace.
Začátkem listopadu byla svolána členská schůze a na programu bylo posvícení a jeho
pořadatelské zajištění.
Tradiční posvícení ve dnech 24.-26.11. co dodat, sobota plno, dobrá a veselá zábava, neděle
v režii hospodských a v pondělí přes den narváno a večer zaplníno. Na posvícení se
pořadatelsky podílel OÚ a nájemci hostince rodina Malých, za což jim děkujeme, sami
bychom to finančně nezvládli.
V prosinci byla svolána výborová schůze, která připravila plán práce na rok 2008 a
organizační zajištění dnešní výroční valné hromady.
Během celého roku 2007 bylo několik kulatých výročí narození našich dlouholetých a
zasloužilých členů, vše má pod kontrolou jednatel sboru br. Stanislav Ryšavý, který si
zajišťoval jak dárkové balíčky tak i gratulanty, za což Ti Stando moc děkujeme.
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 2008, bude úspěšný tak jako roky předcházející, že zvládneme okrskové
cvičení v květnu a ostatní plánované akce. Sbor je soudržný, má spoustu mladých hasičů,
opírá se o spolehlivost a zkušenost těch nejstarších, má plán činnosti a to jsou základy pro
naše další úspěšná období na léta budoucí.

V tomto zlomovém roce Vám dodatečně přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vůbec
mnoho osobních a pracovních úspěchů. Pro dnešek děkuji za pozornost, přeji dobrou chuť a
dobrou zábavu.

Václav HANUŠ
velitel JSDH v PODBŘEZÍ-SKALCE

