Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce za uplynulý rok 2012
Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči,
dovolte mi, abych vás, jménem svým, co nejsrdečněji přivítal na výroční valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce.
Nacházíme se na počátku nového kalendářního roku 2013 a je třeba zhodnotit rok předešlý.
V dnešní nelehké době není jednoduché skloubit zaměstnání s činností spolku a rodinou. Toto
postihlo i náš sbor v podobě stěhování se z obce našeho velitele bratra Bohunka. Proto mi
dovolte, aby v letošním roce byla společná zpráva, jak za starostu, tak i za velitele.
Každým rokem naší první akcí je výroční valná hromada, která se konala 7. ledna 2012.
Oproti jiným rokům se o ozvučení a o hudbu postaral bratr Josef Cvejn mladší, za což mu
patří poděkování od nás všech. Na loňské výroční valné hromadě byli přijati dva noví členové
sboru.
Měsíc únor se nese ve znamení tradičního hasičského plesu. Ten se konal 18. února zde
v místním hostinci. K poslechu a především k tanci hrála skupina Trop. V průběhu večera
jsme měli dvě předtančení, a to skupinu Hop z Dobrušky a aerobic Ivety Daňkové
z Dobrušky. Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola. Dík patří všem pořadatelům a všem,
kteří přispěli do tomboly. Ples byl hodnocen jako velice zdařilý.
Naši členové Antonín Novotný mladší a Radek Volf v dobových uniformách a s ruční
stříkačkou náš sbor reprezentovali na plese hasičů Královéhradeckého kraje v hradeckém
Aldisu.
V únoru byly také staženy vycházkové uniformy a předány paní Javůrkové k našití
nášivkami se znakem SDH dle platných hasičských norem. Šlo o mravenčí práci, kdy se
rukávy u sak musely rozpárat a po našití opět zašít. Paní Javůrková zaslouží náš obdiv za
zručnost a trpělivost. Zde na hasičských uniformách vidíte výsledek její práce.
Výbor sboru se též zabýval našimi internetovými stránkami, hlavním tahounem na dnešní
podobě stránek je bratr Cvejn Josef mladší, Pohl Luboš starší a sestra Lenka Mervartová
starší. Pokud máte ještě někdo nějaké fotografie s komentářem, je možné je na stránky
umístit. Dále se pak budeme snažit ještě tyto stránky vylepšit a doplnit.
Bratr Pohl Luboš starší, náš hasičský fotograf, odeslal také nějaké fotografie panu Hrčkovi
ze setkání v Mělčanech.
Naši zástupci se zúčastnili výročních valných hromad okolních sborů, místních spolků a
výroční valné hromady okrsku č. 2 v Dobrušce. Starosta sboru se pak zúčastnil setkání
delegátů okresu Rychnov nad Kněžnou konaném v Pohoří.
V měsíci únoru a březnu byl demontován výfuk od vozidla Magirus a přes bratra Špačka
byl zhotoven nový. Montáž provedli Antonín Novotný, Václav Mervart, Miroslav Doležal,
Vráťa Cvejn a Pavel Mervart.
Od jarních měsíců jsme se pravidelně každou středu scházeli v hasičské zbrojnici při
různých potřebných pracích. Bylo vylepšováno a doplňováno vozidlo Magirus, práce na
úpravách v okolí staré hasičské zbrojnice a úklid a vylepšování zbrojnice.
Pod vedením bratra Vratislava Cvejna a několika dalších členů sboru fungoval kroužek
mladých hasičů, který se scházel pravidelně každou středu. Družstva mladých hasič jsou již
dvě, starší a mladší. Za finančního přispění obecního úřadu byla zhotovena jedna sada
dětských hadic.
Dne 12. května se konala v Domašíně na „Vagóně“ Soutěž starých stříkaček. Kvůli
nepříznivému počasí jsme se soutěže neúčastnili.
O týden později se ve Lhotě-Netřebě, při příležitosti 111. výročí založení sboru, konalo
okrskové cvičení a prověrka techniky. Zúčastnilo se mužstvo mužů, žen a dvě družstva dětí.
Bylo též předvedeno vozidlo Magirus s šesti proudy pod vedením okrskového velitele bratra

Málka. Voda všem družstvům tekla a starší družstvo dětí sklidilo obdiv za rychlý útok.
Družstvo žen se již tradičně umisťuje na bedně, ale je to i tím, že počet družstev nebývá více
jak tři. Patří jim však pochvala za výdrž. A samozřejmě patří také k nejhezčím v širokém
okolí.
Ve středu 23. května naši členové zásahové jednotky pomáhali, s použitím motorové pili,
při odstranění stromu z elektrického vedení na pozemku mezi Čudovými a hřištěm. Jmenovitě
to byli: Antonín Novotný, Pavel Mervart a Zdeněk Doubravský.
Na podnět bratra Vratislava Cvejna z článku hasičských novin „RWE podporuje hasiče“
jsme se přihlásili do této soutěže o finanční prostředky. Velké poděkování patří starostovi
obce Antonínu Novotnému za pomoc při zpracování materiálů a podkladů. Bohužel do finále
jsme se nedostali. Za pokus to ale stálo, máme dobré poznatky a zkušenosti pro příště.
Dne 1. června jsme již tradičně byli součástí 5. ročníku Dne bezpečnostních složek na
dobrušském náměstí. Letos jsme nevystavovali historickou techniku, ale obdiv sklidilo
vozidlo Magirus. Zúčastnili se Antonín Novotný, Pavel Mervart, Vratislav Cvejn, Lukáš
Králíček. O foto se postarala Lenka Mervartová.
Dne 2. června jsme se společně s obecním úřadem Podbřezí účastnili zájezdu do
družebního města v Polsku. Protože jsme se o této akci dozvěděli na poslední chvíli a nikdo
takhle narychlo neměl čas, vydali se na výlet starosta sboru s manželkou. Družební město by
mělo být Jaszkowa Gorna kousek od Klodska. Prohlédli jsme si obec i hasičskou zbrojnici.
Více na fotografiích na internetu.
O týden později jsme byli pozváni sborem dobrovolných hasičů v Kounově na jejich oslavu
100 let založení sboru. S vozidlem Magirus a přívěsem s historickou technikou jsme kolem
deváté hodiny dorazili do Kounova. Jako řidič nás vezl Miroslav Doležal mladší, dále nás
reprezentovali: Pavel Mervart, Martin Zítko, Luboš Pohl, Josef Stodůlka, Zdeněk Volf, Miloš
Novotný a Lenka Mervartová. Největší obdiv u dospělých a především dětí sklidila ruční
stříkačka. Počasí bylo letní, takže k chuti přispělo i chlazené pivko. Od všech zúčastněných
patří pochvala za pozvání a dobrou organizaci pořadatelům. Při odjezdu jsme obdrželi ještě
malý dárek.
V měsíci červenci bylo volněji a my si užívali zasloužených dovolených.
V srpnu vše již směřovalo k naší největší akci(co se návštěvnosti týká), a to je zábava a
koncert dechové hudby Opočenka. V loňském roce jsme přes počet akcí v okolí a malou účast
opustili od pořádání diskotéky. Na poslední chvíli jsme také přesunuli zábavu ze soboty na
pátek 17. srpna. Poprvé nám hrála skupina Rocksorry. Počasí nám přálo, a tak se zábava i
díky nové hudbě zdařila. V sobotu 18. jsme uklidili hřiště, večer poseděli a připravili vše na
nedělní koncert Opočenky. Krásné letní počasí nám opět přálo a návštěvnost byla solidní.
Mezi hosty byl přítomen i Miloň Čepelka. O zpestření se postaraly mažoretky Tyrkys
z Dobrušky. Uzené a pivečko chutnalo, jen hudba mohla hrát déle. Velký dík patří všem
aktivním pořadatelům. Obě akce se vydařily, jak do počtu účastníků, tak i finančně.
Na 8. září byl naplánován skalecký „srandamač“. Tento ročník byl zase trochu nový a
obohacený o nápad paní Kovářové. Ta zorganizovala setkání bývalého družstva žen. Přijela
jich většina a byly šťastné, že se po tolika letech setkaly. Na památku dostaly pamětní list.
O samotnou organizaci se postarali Tomáš Cvejn, Pavel Ábel, Miroslav Doležal a ostatní
mladí hasiči. Celý den moderoval Vráťa Cvejn. O ozvučení se staral Pepa Cvejn mladší.
K vidění bylo družstvo olympioniků, hasiči v dobových uniformách, havajanky a černoši.
Svůj um předvedli i malí hasiči. Odpoledne proběhla soutěž pro dobrovolníky. Ženy nás
zásobovaly sladkými dobrotami. Paní Kovářová opět potěšila koláči. O pivo a gyros se starali
hasiči pod vedením Zdeňka Doubravského. Výbornou polévku opět uvařil hostinec. Akce se
vydařila. Dobrá zábava i se sportem vydržela až do nočních hodin.
V měsíci září jsme vstoupili v jednání s pivovarem Dobruška o sponzorský dar na hasičské
slavnosti v Litoměřicích v podobě piva. Jako protislužbu jsme nabídli prezentaci pivovaru

Dobruška v našich propagačních materiálech a propagaci dobrušského piva v Litoměřicích.
Za pěkného počasí se několik nadšenců v dobových uniformách a s motorovou stříkačkou
vyfotilo v pivovaru.
Na sklonku měsíce září se náš sbor zapojil do soutěže Recyklujte s hasiči. Po obci byl
rozeslán letáček s informacemi a datem sběru. Vše jsme soustředili ve staré hasičské
zbrojnici. Pokud někdo máte staré spotřebiče je možno je po dohodě v průběhu ledna zavést
do staré zbrojnice.
Měsíc listopad je již tradičně věnován Kateřinskému posvícení. Letos se konalo 24.26.listopadu. Na sobotní zábavu jsme na poslední chvíli museli změnit kapelu. Hrála skupina
Rocksorry a i přes tuto náhlou změnu byl plný sál. Pondělní maraton byl zahájen mší svatou
v zámecké kapli. Pak následoval velice početný průvod obcí s položením věnce k pomníku
padlých s 1.světové války.Posvícenské veselí pokračovalo v hostinci Skalka. K poslechu a
k tanci hrála dechová hudba Valanka. Zlatá hodinka začala úderem 18.hodiny. Po loňské malé
účasti a finančním prodělku jsme se rozhodli změnit hudbu. Hrála nově vzniklá skupina
Rubikon z Dobrušky. Účast proti předešlému roku byla dvojnásobná. Touto cestou chci
poděkovat všem aktivním pořadatelům, hostinci Skalka za dobrou spolupráci, firmě Proteco
nářádí a Obecnímu úřadu v Podbřezí.
V měsíci listopadu byla uklizena zbrojnice a technika připravena na zimu.Vozidlo Magirus
bylo vybaveno sacím košem, hadicemi, halogenovými lampami, 50-ti metrovým
prodlužovacím kabelem, pákovými kleštemi, výstražnou sirénou a gola sadou. Vozidlo jsme
ještě prověřili dne 8.prosince, kdy jsme pomáhali se stříkáním ledu na hřišti.
Průběhu prosince se starosta sboru zúčastnil setkání starostů a schůzky okrsku, kde se
projednávali výroční valné hromady.
V samém závěru roku byla provedena inventarizace majetku sboru. Obecním úřadem nám
byl převeden starší materiál. Starosta obce informoval o možnosti pokusit se získat dotaci na
nákup stanu.
Sbor nezapomíná ani na naše jubilanty a každoročně naši zástupci navštěvují členy sboru,
kteří v daném roce oslavili významné životní jubileum.
Dále musím konstatovat, že výbor sboru se pravidelně a podle svých potřeb scházel a
projednával potřebné materiály.V průběhu roku byly svolány i členské schůze, ale přišel jen
malý počet členů z celé základny.
Chtěl bych vás také pozvat na tradiční hasičský ples, který se koná 16.února.
K dnešnímu dni čítá sbor 92 členů a členek a naši zástupci se pravidelně účastní jednání
okrsku v Dobrušce.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem činným členům i jejich rodinným
příslušníkům za odvedenou práci v roce 2012. Dále pak děkuji všem sponzorům a obecnímu
zastupitelstvu.
Do nového roku Vám přeji především pevné zdraví, hodně úspěchů a osobní spokojenosti.
Děkuji za pozornost.
Starosta SDH Podbřezí-Skalce
Pavel Mervart

