ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČU
V PODBŘEZÍ – SKALCE ZA ROK 2008.

v Podbřezí 10.1.2009

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 2008.
Loňský rok byl v činnosti a práci sboru činný a pracovitý, zúčastnili jsme se jak okrskové prověrky
techniky v Křovicích, tak i několika ukázek naší historické techniky u sborů kam jsme byli pozváni
a v září jsme se pobavili u vlastně zorganizované soutěže. V konání kulturních akcí si již po léta
držíme náš vesnický standart, za který se rozhodně nemusíme stydět. V loňském roce byla
dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice, má nová vrata, okna, podlahu a další vnitřní vybavení.
V péčí o hasičskou techniku a doplňování hasičské výstroje a výzbroje jsme nic nezanedbali,
vyřadili jsme letitý a nepotřebný materiál a teď nás bude čekat jeho doplnění a obnova. Je
potěšující, že dnes přijímáme do sboru nové členy, další generaci hasičů, která naváže na více jak
120-ti leté tradice sboru a zároveň oceníme Ty, kteří se na práci sboru podílejí v posledních letech.
Tolik pár vět úvodem k loňskému roku a teď popořadě k jednotlivým akcím a činnostem. Výroční
valná hromada sboru se konala zde 5.1.2008, proběhla formálně a byla spojena s velice smutnou
a tragickou událostí, která náš sbor velice zasáhla, ale nejen jeho. Začalo velice smutné období,
s kterým se každý vyrovná těžce a čas hojí tuto ránu velice pomalu. Jako hasiči jsme snad
důstojně splnili svou úlohu a dále to nechci rozebírat.
Výroční valná hromada okrsku č.2 Dobruška se v loňském roce konala v Motelu Skalka v sobotu
23.2.2008, kterého jsme se zúčastnili jako domácí v hojném počtu, pozván byl celý 15-ti členný
výbor. Zpráva byla přednesena a svou činností patříme k nejaktivnějším sborům v okrsku.
S kladným ohlasem se setkalo promítání fotografií našeho sboru z Litoměřic a promítnuto bylo DVD
z povodní v r.1998. Činnost ostatních hasičských sborů je obdobná, všude se něco děje a
organizuje. Letošní výroční valná hromada okrsku č.2 Dobruška bude v nové hasičské zbrojnici
v Křovicích, a to v pátek 27.2.09. od 19.00 hodin.
V následujícím jarním období se konaly jak výborové, tak členské schůze, které projednávali
činnost sboru v těchto jarních měsících. Hasičská stříkačka byla odzimována a odzkoušena
strojníkem br.Cvejnem Vratislavem. V jarních měsících již doobíhala dostavba OÚ a hasičské
zbrojnice a na sušák na hadice byla namontována stříška a kladkostroj na vytahování hadic.
Okresního setkání přestavitelů SDH v Pohoří se zúčastnil za sbor místostarosta sboru br.Luboš
POHL.
V dubnu se opět začalo scházet a cvičit naše družstvo žen, muži se přidali až v květnu a hasičský
potěr pod vedením strojníka br. Vratislava CVEJNA se scházel jak v jarním tak i podzimním období
o pilně trénoval. Začátkem května také počaly úklidové práce v hasičské zbrojnici, které v rámci
brigád probíhaly až do poloviny listopadu. Na brigádách byla celkově malá účast, ale toto nás trápí
již několik let i na čtyřech členských schůzích za rok. V polovině května jsme se zúčastnili prověrky
hasičské techniky v Křovicích, které se konalo u příležitosti 130. výročí založení sboru dobrovolných
hasičů v Křovicích. Soutěžila jak družstva mužů tak i žen, počasí slunečné, organizačně dobře
zajištěné a počet sborů z okrsku se blížil ke dvaceti. Nám se dařilo tak jako jiná léta, voda tekla,
muži byli dlouho druzí nakonec šesté místo a ženy zase potrápil rozdělovač, kde se jim rozpojila
hadice, ale útok dokončily. Rivalové ze Lhoty skončili na předních místech a Chábory se tuším
nezůčastnili.
V červnu jsme byli pozváni do Dobrušky na Den bezpečnostních a branných složek, mnozí jste byli
a viděli, akce velice zdařilá a líbivá. Presentace našeho sboru dobrá, byli jsme vidět i slyšet.

V letních měsících jsme se s historickou technikou zúčastnili ještě dvou akcí v červenci v Solnici,
oslavy 75 let jejich hasičského auta Máňi, které známe z ukázek při našich výročích a v srpnu
v Bolehošti slavili 130. výročí založení sboru. Obě akce velmi pěkné, techniku jsme předvedli i
s ukázkami, poznali jsme historii sborů v našem blízkém okolí. Děkuji z tohoto místa br. Antonínu
Novotném ml. za přepravu historické techniky na všechny zmiňované akce a OÚ za finanční
podporu.
Akce Diskotéka a Opočenka v tradičním termínu v polovině srpna, přípravy krátké a intenzivní,
diskotéku jsme museli kvůli nepřízni počasí odvolat, ale přesto jsme se dokázali pobavit sami.
Tradiční koncert Opočenky se vyvedl, slunečné počasí, prostředí po zámečkem SKALKA přilákalo
370 posluchačů. Samotné přípravy probíhaly hladce, účast na brigádách byla dobrá a s
vlastní organizací pomohl šiřší kádr členů, sám jsem v tu dobu byl nemocný, tak to velice oceňuji.
Velice krásná a zdařilá akce proběhla v září, dá se říci akce roku, kde jsme si zorganizovali vlastní
soutěž, pobavili se jak dospělí tak i děti. Ukázalo to i na jiné možnosti jak oživit činnost hasičů
v našem sboru. Myšlenka a nápad vznikl u Vráti Cvejna a Pavla Mervarta, podpora a zapálení od
těch nejmladších až po naše staročechy – starohasiče a potěšila i od OÚ.
Během roku jsem se zúčastnil všech schůzí okrsku č.2 Dobruška a o poznatky se dělil jak na
výborových tak i členských schůzích sboru. Výbor se scházel dle potřeby, pravidelně a co je
potěšující skoro vždy v 100% počtu. Bohužel to se nedá říci o členských schůzích, 15 členů výboru
a 15 členů sboru, což je hodně málo. Každý si šáhněte do svého svědomí a zamyslete se a hlavně
na členskou chůzi přijďte.
V měsíci říjnu jsme se rozloučili s významným a dlouholetým členem sboru, panem Vratislavem
Cvejnem.
Dnes oceňujeme 22 členů sboru, je to jako poděkovaní za vykonanou práci, za čas věnovaný
tradici sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí – Skalce.
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.
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 2009 nebude pro náš sbor krizový, naváže na tradice a úspěchy z let předcházejících
a zvládneme všechny plánované akce. Máme proto veškeré předpoklady, soudržný sbor opírající
se o spolehlivost a zkušenost těch nejstarších členů, omlazený o nové hasiče, plán činnosti a to
jsou základy pro naše další úspěšná období na léta budoucí.
Také bychom si měli dnes připít, ale ne na zdraví, na to pijeme celý rok, ale pro vzpomínku na
hasiče, sportovce, kamaráda a dobrého člověka, který nám tu bude moc chybět.
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.
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