Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce za rok 2011
Sestry a bratři, dámy a pánové, váţení hosté,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal zde v Podbřezí-Skalce. Rok uplynul jako voda
ve Zlatém potoce a my se zde scházíme zhodnotit uplynulý rok 2011. Kdyţ jsem vloni ve své
zprávě četl, ţe rok 2010 byl velice bohatý na činnost sboru a nesl se ve znamení oslav 125.
výročí zaloţení sboru, netušil jsem, jak bohatý bude rok 2011. Proto mi dovolte, alespoň
v krátkosti připomenout činnost sboru.
Jako jiţ tradičně zahazujeme kaţdý kalendářní rok výroční valnou hromadou, která se vloni
konala 8. ledna zde v hostinci Skalka. Po přečtení zpráv starosty, velitele, pokladníka a
revizní komise byl program zpestřen besedou s panem Melounem ohledně revize komínů.
V měsíci únoru, a to 19., sbor pořádal tradiční hasičský ples. Hrála nám skupina Trop a o
předtančení se postaraly maţoretky Tyrkys z Dobrušky. Vyvrcholením plesu byla bohatá
tombola.
V měsíci květnu jsme se zúčastnili okrskového cvičení ve Lhotě a soutěţe starých stříkaček
na „Vagóně“ v Domašíně. Podrobnosti jistě uslyšíte od našeho velitele.
V pátek 3. června se pár našich členů představilo s historickou technikou na dobrušském
náměstí F. L. Věka při 4. ročníku Dne bezpečnostních a záchranných sloţek.
Dne 18. června 2011 jsme se jako sbor prezentovali v Mělčanech na oslavách 80. výročí
zaloţení jejich sboru. Na těchto oslavách byl přítomen i syn výrobce naší motorové stříkačky
pan Hrček z Brna. Pochválil naši stříkačku za velmi zachovalý a funkční stav. Jen pro
zajímavost, těchto stříkaček bylo vyrobeno pouze 307 kusů.
Od jara kaţdý čtvrtek probíhal výcvik mladých hasičů pod vedením bratra Vratislava
Cvejna. Průběţně se také pracovalo na staré hasičské zbrojnici.
Po pěti letech se opět obec Podbřezí přihlásila do soutěţe Vesnice roku. Dne 21. června
2011 navštívila komise zbrojnici, kde několik našich členů a členek prezentovalo činnost
sboru. Na přivítanou dostali výborné koláče napečené naší členkou, sestrou Kovářovou.
V měsíci červnu se nám naskytla moţnost nákupu vozidla Magirus. Několik našich členů se
bylo nejdříve na vozidlo podívat ve Ţďáru nad Orlicí a poté ještě v Domaţlicích. Po
zhodnocení situace jsme se myšlenkou získat toto vozidlo začali zabývat. Vše bylo
projednáno na výborové schůzi a na dvou členských schůzích. Při čemţ jsme také podali
ţádost na obec Podbřezí o příspěvek na nákup tohoto vozidla. Dne 16. července bylo vozidlo
slavnostně přivezeno na Skalku. Jako řidiči byli jmenováni Antonín Novotný mladší,
Miroslav Doleţal mladší, Vratislav Cvejn a Lukáš Králíček. Dnes jiţ je vozidlo z velké části
vybaveno a vedeno je jako veterán, takţe náklady na provoz jsou minimální.
Kdyţ jsme si oddechli, ţe máme letos více méně po starostech, postihla nás dne 22.
července 2011, téměř po 13-ti letech, opět ničivá povodeň. Podrobně se můţete se zprávou
povodňové komise seznámit na internetových stránkách obce. Jenom v krátkosti připomenu
její průběh. 21. července se ve večerních hodinách sešla povodňová komise, kde jsem jakoţto
starosta sboru členem. Starosta obce informovat o situaci ohledně rostoucí hladiny v Dědině
(v Zlatém potoce). Ve 4 hodiny ráno byl starostou obce vyhlášen 3. stupeň povodňové
aktivity. Sešli jsem se ve zbrojnici. Protoţe bylo nejvíce ohroţeno hřiště, začali jsme stěhovat
drahý majetek do zbrojnice. Zapytlováno bylo tenisové hřiště od řeky. Poté jsme poprvé
pouţili vozidlo Magirus a vypravili se na Chábory k Ehlovým. Cestou jsme pomohli
zapytlovat rodinný dům manţelů Švarcových a poté dorazili k Ehlovým, kde jsme téţ
pomohli. Nejkritičtější situace byla mezi 11 a 16 hodinou. Zapytlováno bylo i stavení u Šolinů
a Čudů. Protoţe byl pod mostem zaklíněn pařez, poţádali jsme profesionální hasiče o pomoc
při vyprošťování tohoto pařezu. Byl zde pouţit i manipulátor a vozidlo Man bratří Novotných,
za coţ jim patří poděkování. Po opadnutí vody se začalo s uklízením nánosů a naplavenin. Se
stříkačkou PS12 jsme u Ehlů vystříkali bahno z garáţí a dále pomáhali při úklidu sportoviště.

Opět se ukázala nesmírná obětavost členů sboru dobrovolných hasičů a to i mladších. Všem,
kteří se podíleli na odstranění následků této povodně velice děkuji.
Podle plánu jsme měli na 12., 13. a 14. srpna naplánované akce: diskotéku, Bladex a
Opočenku. Vše bylo závislé na tom, zdali bude hřiště po povodni v pořádku. Nesmírnou
obětavostí členů, ale i nečlenů sboru dobrovolných hasičů se podařilo dát hřiště téměř do
původního stavu, takţe akce mohly proběhnout v původním termínu. Na diskotéce hráli HPL,
účast byla slabá. Přispělo k tomu mnoţství okolních akcí. 13. srpna následoval Bladex, zábava
se vydařila a přišlo téměř 100 lidí. Dne 14. srpna tradiční koncert Opočenky, akce velice
zdařilá a téměř 300 posluchačů. Akci navštívil i Miloň Čepelka, herec Divadla Járy Cimrmana
a o zpestření se postaraly i maţoretky Tyrkys z Dobrušky.
Dne 13. srpna jsem se s vozem Magirus a v dobových uniformách účastnili 125. výročí
zaloţení sboru dobrovolných hasičů v Dobrém. Bylo pro nás dost sloţité vmáčknout tuto
účast do našeho nabytého víkendu, ale chtěli jsme jejich prosbě vyhovět.
Na počátku září, a to 3., proběhl podle plánu „Skalecký srandamač“. Byl oproti jiným
rokům trochu slavnostnější. Byl zahájen ukázkou 6-ti proudého útoku nového poţárního auta
Magirus, který náš sbor zakoupil od člena SDH Pasečnice u Domaţlic pana Luďka Minaříka,
jenţ přijal pozvání a zúčastnil se sobotních oslav. Také byla slavnostně otevřena bývalá
hasičská zbrojnice, kterou členové SDH opravili. Hlavními tahouny této opravy byl bratr
Mervart Václav a bratr Cvejn Vratislav, ale poděkování patří všem, kteří se na rekonstrukci
podíleli. Zbrojnice bude vyuţita na uskladnění hasičské techniky. Program „Skaleckého
srandamače“ pak pokračoval na hřišti. Dobře jsme se pobavili při útocích v přestrojení,
soutěţích a sportech do pozdního večera. Děkuji všem, kteří se pod vedením našeho velitele
na přípravě akce podíleli.
Dne 15. října jsme spolu s dolskými hasiči pořádali návštěvu hasičské zbrojnice v Rychnově
nad Kněţnou, kde jsme mohli shlédnout jedno z nejmodernějších vybavení a dokonce se
některé vyzkoušet. Poté následovala prohlídka pivovaru Dobruška s ochutnávkou místního
piva Rampušák a posezením při hudbě. Akce byla velice zdařilá, o čemţ svědčí spokojenost
účastníků.
Měsíc listopad se nese ve znamení tradičního posvícení. To se konalo 19. a 21. listopadu.
Předcházela mu sobotní dopolední brigáda. V sobotu hrála skupina Trop. Akce dopadla dobře,
ale oproti předešlým rokům byla účast bohuţel menší. Pondělní maratón začal mší v zámecké
kapli, potom průvodem k pomníku padlých, kde byl poloţen věnec. Zábava pokračovala na
sále hostince, kde hrála aţ do večerních hodin kapela Valanka. Od 18 hodin začala zlatá
hodinka s hudbou Combi. Účast byla velmi malá. Poděkování patří všem pořadatelům,
členům sboru za zhotovení věnce, obecnímu úřadu za finanční podporu, firmě AZ Satelit za
půjčení kaple na mši a hostinci Skalka za občerstvení pro hudby.
V roce 2011 byly obecním úřadem zakoupeny 3 nové uniformy pro ţeny a 10 vycházkových košil. Musím konstatovat, ţe výbor sboru se pravidelně a podle svých potřeb scházel
na schůzkách zde v místním hostinci Skalka. Naši zástupci se zúčastnili jednání okrsku v Dobrušce. Naši zvolení delegáti byli přítomni na výročních valných hromadách okolních sborů a
okrskové valné hromadě. Naši zástupci se téţ zúčastnili na oslavách významných ţivotních
jubileí našich dlouholetých členů a předali jim za nás za všechny dárkový balíček.
V závěru můj dík patří obecnímu úřadu a všem zastupitelům za vynikající spolupráci s hasiči, za finanční i materiálovou podporu. Poděkování patří všem sponzorům a aktivním členům
sboru. K dnešnímu dni čítá sbor 98 členů.
Hostům z okolních sborů děkuji za účast na našich akcích, vám všem tady v sále přeji v roce
2012 pevné zdraví, hodně úspěchů a osobní spokojenosti.
Děkuji za pozornost.
Za sbor dobrovolných hasičů Podbřezí-Skalka starosta sboru Pavel Mervart

