Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, bratři a sestry, mladí hasiči
Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na valné hromadě sboru dobrovolných
hasičů Podbřezí-Skalce. Rok uplynul jako voda a my se opět scházíme zhodnotit
činnost našeho sboru za rok 2010.
Byl to rok 125. výročí založení našeho sboru. Činnost sboru byla opět velice bohatá.
Každý kalendářní rok zahajujeme již tradičně výroční valnou hromadou, která se
konala 16. ledna 2010 v sále zdejšího hostince. Tato výroční valná hromada byla
zvláštní o to, že výbor sboru ukončil své pětileté funkční období a byl zvolen výbor
nový. Vzhledem k počtu členské základny byl výbor rozšířen. Po přednesení zpráv
starosty, velitele, pokladníka a revizní komise pokračoval program schválením plánu
práce na další rok. Následovala diskuse, volba nového výboru, večeře a volná zábava
s hudbou.
O měsíc později, a to 20. února, jsme se sešli, abychom se pobavili na tradičním
hasičském plese. K poslechu a k tanci nám hrála kapela Trop. Večer nám zpestřily
svým předtančením mažoretky Tyrkys z Dobrušky. Vyvrcholením plesu pak byla
půlnoční bohatá tombola. Za přípravu plesu a dary do tomboly poděkujeme členům
sboru a našim věrných sponzorům. Doufám, že i v letošním roce, kdy se všude šetří,
bude tombola opět pěkná a bohatá.
Čas šel dál a naše úsilí již směřovalo k setkání rodáků a oslavě 125. výročí založení
našeho sboru. Příprava probíhala v součinnosti s obecním úřadem Podbřezí. Oslavy
začali v předvečer 21. května velkým průvodem od hasičské zbrojnice na zámek.
Průvodu vévodily mažoretky, dechová hudba Valánečka a také se představily spolky
v nových tričkách, které nám věnoval úřad. Po mši v zámecké kapli se průvod odebral
k hostinci. Na pódiu vystoupily mažoretky. Večer pokračoval slavnostní schůzí. Po
přednesení zpráv starosty a velitele na uplynulé 5tileté období pokračoval program
předáním ocenění členům, kterého se ujal místostarosta sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, bratr Josef Netík. Z jeho rukou jsme také, jako sbor, obdrželi ocenění
okresního sdružení hasičů. Následovalo posezení s hudbou. Večer se vydařil. Jen slabá
účast bezmála stočlenné základny nebyla dobrou vizitkou schůze, ale spíše ostudou
našeho sboru. Mě osobně to bylo velice líto.
V sobotu 22. května jsme od ranních hodin připravovali lavice na návsi. Vlastní
program začal v hostinci Skalka. Starosta obce přivítal přítomné hosty a rodáky.
S kulturním programem vystoupily děti ze zdejší základní školy. Hostinec byl nabytý
k prasknutí, škoda jen, že toto uvítání neproběhlo na pódiu na návsi. Program
pokračoval v základní škole, výstavami spolků a obce Podbřezí, byla otevřena
hasičská zbrojnice. Po obědě na návsi probíhaly ukázky mladých hasičů, družstva žen
„čarodějnic“ a staré historické techniky sboru. K vidění byla i historická parní
stříkačka ze Semil. Večer pak pokračoval taneční zábavou v hostinci. Hrála skupina
Dynamic. Shlédnout jsme mohli i předtančení. Oslavy byly zakončeny pěkným
ohňostrojem. Přes deštivé období nám počasí po oba dny ještě vyšlo. Z tohoto místa
chci poděkovat členům sboru dobrovolných hasičů Lhota-Netřeba za vynikající
občerstvení a instalaci televize na sledování mistrovství světa v hokeji. Celé oslavy

byly nahrány na dvd panem Májem z Dobrušky. Některé z fotografií oslav a
z Litoměřic uvidíte v dnešním programu.
Když už jsem se zmínil o Litoměřicích, náš sbor se aktivně účastnil již 5. ročníku
celostátního setkání historické hasičské techniky. Oslavy se konaly od 10. června do
13. června 2010. Osm našich členů ve čtvrtek 10. června naložilo historickou techniku
a po dobrém obědě v místním hostinci se vydalo směr Litoměřice. Po příjezdu na
výstaviště v Litoměřicích jsme vyplnili potřebné přihlašovací formuláře a instalovali
techniku do uzavřeného pavilonu. Poté následovalo ubytování v autokempu Slavoj na
břehu Labe. Večer probíhala zahajovací schůzka a občerstvení mužstva. Ráno byl
časný budíček a hurá na výstaviště. V pátek byl program vyhrazen pro žáky škol a my
jsme si v klidu mohli prohlédnout vystavované exponáty, staré i současné techniky.
Rozdali jsme propagační materiály sboru i obce. Někteří z našich členů se nechali
vyvést do výše 25 metrů, odkud sledovali krásné okolí Litoměřic. Opět probíhaly
schůzky vedoucích a praporečníků. Večer se brány výstaviště uzavřely a my se
odebrali do autokempu, kde následovalo občerstvení. Unaveni jsme se uložili k
spánku. Ráno jsme se již těšili na příjezd dalších členů sboru. V sobotu 12. června byl
hlavní program výstavy. Sraz byl na velkém Litoměřickém náměstí. Vyhrávala
dechovka, vystupovaly mažoretky. Program byl zahájen projevem ministra vnitra
Martina Peciny, který převzal nad celou akcí záštitu. Na čestné tribuně jsme mohli
shlédnout několik vzácných hostů. Mezi nimiž byl generál major Miroslav Štěpán,
starosta sdružení Čech, Moravy a Slezska Karel Richtr, vzácní hosté ze zahraničí,
starosta Litoměřic a vedení slavnosti. Po oficiální části před tribunu nastoupilo na 180
praporečníků, kteří byli slavnostně dekorováni pamětní stuhou. Potom jsme si mohli
na náměstí prohlédnout průvod, který začínal novodobou hasičskou technikou, přes
historickou techniku, až po pěší sbory. V úmorném horku se v průvodu neztratili ani
naši členové a krásná červená trika, dar od obecního úřadu, se v průvodu krásně
vyjímaly. Kolem oběda průvod dorazil na výstaviště, kde probíhaly ukázky techniky.
Pro členy a výletníky jsme v našem pavilonu připravili občerstvení v podobě
chlazeného točeného piva. Následovala večeře v autokempu. Vyvrcholením sobotního
večera byla hasičská show na lodním nábřeží ukončená vodní hasičskou fontánou a
velkolepým ohňostrojem. V neděli se konalo slavnostní rozloučení na výstavišti,
předání pamětních listů, naložení techniky a odjezd domů. Akce se vydařila,
poděkovaní patří organizačnímu výboru za skvělou organizaci. Již teď se těšíme na
další slavnosti v roce 2013.
V červenci jsme si po náročných akcích dali chvíli volno a pak se již připravovali na
srpnové kulturní akce. 12. srpna jsme uspořádali zábavu se skupinou Bladex a o den
později i koncert dechové hudby Opočenky. V sobotu nám dalo nejvíce práce vysušit
hřiště, které bylo po předešlých deštích pod vodou. Obě akce se vydařily, jak do počtu
účastníků, tak i finančně. Děkuji tedy všem, kteří se jakýmkoli způsobem na akcích
podíleli.
Na 4. září bylo naplánováno opékání selete. V roce 2010 jsme udělali změnu, opékali
jsme kýty, v udírně bylo dobré uzené a jako předkrm byla výborná knedlíčková
polévka z dílny místního hostince. Dopoledne jsme si zpestřili „Skaleckým

srandamačem“. V odpoledních hodinách měl velký úspěch volejbal. Myslím, že akce
byla zdařilá. Hodnocení nechám na samotných účastnících. Finančně nás tato akce
vyšla nejlevněji za poslední roky.
Poslední kulturní akcí v roce bylo, společně s hostincem Skalka a s obecním úřadem,
tradiční posvícení, které se konalo v sobotu 20. listopadu. Hrála skupina Trop a byla
plná hospoda. V pondělí bylo zahájeno mší svatou v zámecké kapli, následoval průvod
a položení věnce k pomníku. Poté zábava pokračovala v nabyté hospodě. K poslechu i
k tanci hrála Valanka.
V loni jsem se po mnoha letech nemohl ze služebních důvodů pondělního dopoledne
zúčastnit, a tak hodnocení nechám na samotných účastnících. Večer pokračoval zlatou
hodinkou s hudbou Combi. Návštěva jako vždy podprůměrná.
V průběhu roku bylo pod vedením bratrů Vratislava Cvejna a Václava Mervarta
pokračováno na přestavbě staré hasičské zbrojnice. Byl shozen strop, zazděny zadní
vrata k Jablonským, zavedena elektrika a usazena nová vrata od Kovářů. Všem
členům, kteří se na pomoci při této rekonstrukci podíleli děkujeme. Též velký dík patří
Vratislavu Cvejnovi za vedení mladých hasičů. Při první schůzce v září byl překvapen,
kolik dětí má o kroužek zájem, takže je musel rozdělit do dvou skupin.
Musím konstatovat, že výbor sboru se pravidelně schází na výborových schůzkách,
projednává připomínky z valné hromady, probírá plnění plánů práce. V loňském roce
ze zprávy revizní komise zaznělo, zda nenavýšit členský příspěvek na částku 150 Kč
za rok. Výbor toto skutečně projednal a odsouhlasil. Jenom pro upřesnění. 100 Kč za
člena sboru odvádíme na okresní sdružení hasičů společně s hlášením k datumu
31.1.2011, takže nám do kasičky spadne jen 50 korun, což v dnešní době není skoro
nic. Výbor podle potřeb svolává členské schůze, ale účast členů je většinou mizivá.
K dnešnímu dni má sbor 98 členů a členek. Naši zástupci se účastnili jednání okrsku,
naši zvolení delegáti byli přítomni na výročních valných hromadách okolních sborů,
okrskové valné hromadě v Křovicích a setkání starostů v Albrechticích. V závěru můj
dík patří Obecnímu úřadu, všem zastupitelům za vynikající spolupráci s hasiči, za
finanční a materiálovou podporu. V loňském roce byly zakoupeny tři nové vycházkové
uniformy. Děkujeme všem sponzorům a aktivním členům sboru. Dále pak členům
výboru za přípravu oslav 125. výročí založení sboru a veliteli sboru za zprostředkování
parní stříkačky na oslavy. Dovolte mi, abych Vám všem tady v sále popřál v roce 2011
pevné zdraví, hodně úspěchů a osobní spokojenosti.
Děkuji za pozornost.
Starosta sboru Pavel Mervart

