Vážení hosté, milí bratři a milé sestry
dovolte mi, abych vás jménem svým co nejsrdečněji přivítal na výroční valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů zde v Podbřezí-Skalce. Uplynul další rok a my se opět scházíme
zhodnotit činnost našeho sboru za rok 2009, ale i za celé pětileté období, ve kterém výbor a
členská základna udělala kus poctivé práce, jak pro samotný sbor, tak i pro obec a širokou
veřejnost. V úvodu bych v krátkosti zhodnotil činnost v roce uplynulém.
Rok jako již tradičně byl zahájen 10.ledna výroční valnou hromadou v hostinci Skalka. Po
přednesení zpráv starosty, velitele, pokladníka a revizní komise pokračoval program schválení
plánu práce na další rok. Následovala diskuse, večeře a volná zábava s hudbou. V měsíci
únoru se vždy koná tradiční hasičský ples. Tentokrát to bylo 21.. Vloni poprvé nám na plese
hrála skupina Trop. O předtančení se postarala skupina aerobiku z Dobrušky pod vedením
Ivety Daňkové s vystoupením na téma piráti. Půlnoční ozdobou plesu vždy bývá bohatá
tombola, která je zajišťována sponzory a členy sboru. Všem, kteří do tomboly přispěli patří
z tohoto místa mé poděkování. Věřím, že i v letošním roce budeme mít tombolu pěknou a
bohatou. Podle plánu práce jsme měli na 12. dubna naplánovanou pomlázkovou zábavu,
bohužel se nekonala. Důvodů je více, jednak se na poslední chvíli nepodařilo zajistit hudbu a
náš hlavní organizátor a člen sboru Jarda Cvejn se chystal na svatbu a stěhování. V měsíci
květnu se naše družstva zúčastnila okrskového cvičení a cvičení starých stříkaček. V červnu
se pak sbor zúčastnil Dne bezpečnostních a branných složek v Dobrušce. Podrobnější
hodnocení těchto akcí uslyšíte od velitele sboru bratra Václava Hanuše mladšího. Jako již
každoročně jsme Osvětové besedě žen zde v Podbřezí finančně přispěli na dětský den a
karneval. Průběžně se vylepšuje vybavení hasičské zbrojnice. V loňském roce byla Obecním
úřadem zakoupena elekrocentrála. Dále jsme nainstalovali nástěnky po rekonstrukci zbrojnice
a zbývá je ještě dodělat. Kroužek mladých hasičů fungoval vzorně jako vždy pod vedením
Vratislava Cvejna. Ve dnech 14.,15., a 16. srpna jsme pořádali naši největší akci a to
diskotéku, Bladex a Opočenku, která se loni konala již po 15té. Organizace byla o to
náročnější, že výbor sboru odsouhlasil oproti plánu ještě přidat diskotéku. Počasí nám přálo a
tak se akce vydařily v plné spokojenosti, jak návštěvníků, tak i pořadatelů. A teď
k jednotlivým akcím. 14. srpna, pátek, diskotéka, hudba Hapaláci, návštěvnost okolo 130 lidí.
15. srpna, Bladex, zúčastnilo se 200 příznivců. A nakonec Opočenka, jako již tradičně,
s největším počtem posluchačů něco málo přes 300. Koncertu se zúčastnil skladatel a herec
divadla Járy Cimrmana, Miloň Čepelka. Velké poděkování patří všem, kteří se na organizaci
podíleli. Dík patří i pivovaru Velké Popovice, který sponzoruje hasiče. Na poukázkách jsme
obdrželi čtyři 50l sudy piva zdarma. Výdělek z těchto akcí byl předán pokladnici sboru sestře
Králíčkové. Část peněz byla použita na další akci. Tou bylo opékání selete 5. září. Po
zkušenosti z předešlého roku se dopoledne opět zpestřilo o skalecký sranda mač. Hlavním
organizátorem byl tentokrát bratr Antonín Bohunek a spol.. Zúčastnilo se družstvo dětí,
družstvo mladších hasičů jako Sedm statečných, družstvo žen Pyžamaček a družstvo nás
starších jakožto Bažantů. Z vítězství se radovalo družstvo dětí. Další naší velkou akcí je
tradiční posvícení. V loňském roce jsme ho pořádali společně s Obecním úřadem a hostincem
Skalka ve dnech 21.,22., 23. listopadu. V sobotu hrála skupina Trop. Akce velice zdařilá,
přecpaný sál, vinárna i lokál. V pondělí vše začalo mši svatou v zámecké kapli. Odkud šel
průvod po vesnici. Položením věnce jsme uctili památku padlých v 1. světové válce. Zábava
pak pokračovala na sále hostince, kde hrálo hudební těleso Valanka. Opět plná hospoda
účastníků. Od 18 hodin začala zlatá hodinka s hudbou Combi. Návštěva odpovídající
třídennímu maratonu. Poděkování patří Obecnímu úřadu za finanční podporu, firmě AZ
Satelit za půjčení kaple na mši a hostinci Skalka za občerstvení pro hudby, dále pak členům,
kteří zhotovili věnec. V průběhu roku byla podána žádost na Obecní úřad o financování na
opravu bývalé hasičské zbrojnice. Žádost byla kladně vyřízena, a tak se několik nadšenců, i
z řad starších členů, pustilo do shození staré střechy, vybetonování věnce, zhotovení a pokrytí

střechy nové. Všem, kteří se na tomto podíleli patří můj velký dík. Myslím, že tato budova
patří k dědictví hasičů zde v Podbřezí-Skalce a zaslouží si tedy naši péči. Práce je tu však
ještě hodně. Doufám, že i v letošním roce se podaří něco udělat a stará hasičárna zase
prokoukne v novém kabátě. Na sklonku roku byla provedena inventarizace materiálu a zápis
byl předán na Obecní úřad.
Jak jistě všichni dobře víte, končí dnešním dnem pětileté funkční období výboru sboru. Za
sebe chci všem jeho členům poděkovat za poctivou práci a mé velké poděkování obzvláště
patří těm, kteří již do nového výboru nekandidují. Je to bratr Hanuš Václav mladší, Cvejn
Josef starší a Cvejn Jaromír. Myslím, že za těch pět let se udělalo spousta dobré a poctivé
práce jak už pro sbor, tak i pro obec Podbřezí. Nově zvolený výbor pak čeká rok oslav 125.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů zde v Podbřezí-Skalce, který bude slaven
společně se setkáním rodáků a to v termínu 21. a 22. května 2010. Další větší akcí bude
aktivní účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Doufám, že nově zvolený výbor
naváže na předcházející činnost sboru a podaří se mu splnit plán práce na rok 2010 beze
zbytku. Přesto mi dovolte z tohoto místa popřát novému výboru a všem jeho členům hodně
zdraví, štěstí a tvůrčí činnosti.
Závěrem musím konstatovat, že výbor sboru se pravidelně a podle svých potřeb scházel na
schůzkách většinou zde v hostinci. Naši zástupci se účastnili jednání okrsků v Dobrušce. Naši
zvolení delegáti byli přítomni na valných hromadách okolních sborů, okrskové valné hromadě
a setkání starostů. Dovolte mi, abych vám všem členům poděkoval za práci a čas věnovaný ve
prospěch sboru. Dále bych chtěl poděkovat za spolupráci Obecnímu úřadu a zastupitelům
obce, místnímu hostinci a všem našim sponzorům. Hostům z okolních sborů děkuji za jejich
účast na našich akcích a vám všem tady v sále přeji v roce 2010 pevné zdraví, hodně úspěchů
a osobní spokojenosti. Děkuji za pozornost.

