Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí, Skalce za rok 2013
Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní výroční valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů v Podbřezí a Skalce. Čas plyne jako voda a my se zde po roce scházíme
zhodnotit činnost sboru dobrovolných hasičů za období uplynulého roku 2013. Jako již roky
předešlé se naše bohatá činnost, až na malé výjimky, řídila plánem práce.
Na začátku každého nového kalendářního roku se koná v místním hostinci výroční valná
hromada. V loňském roce se konala 5. ledna. Výroční valná hromada se řídila schváleným
programem. Po přednesení zpráv byl doplněn výbor o nového velitele sboru Tomáše Cvejna.
V další části byla předána činným členům ocenění. Následovalo usnesení, diskuse a volná
zábava s večeří.
V měsíci únoru již tradičně pořádáme hasičský ples. Loni se konal 16. února v místním
hostinci. Hrála kapela Trop a o předtančení se postaraly mažoretky Tyrkys z Dobrušky.
V půlnoční přestávce byla losována bohatá tombola. Poděkování patří všem pořadatelům
za zdárný průběh plesu a všem sponzorům a členům, kteří přispěli do tomboly.
Naši zvolení zástupci se zúčastnili výročních valných hromad okolních sborů a místních
spolků. Dne 22. února jsme byli přítomni na výroční valné hromadě okrsku v Křovicích. Zde
byla přednesena krátká zpráva o činnosti našeho sboru. Starosta sboru se pak 30.března
účastnil setkání delegátů okresu Rychnov nad Kněžnou v Doudlebách nad Orlicí. Za zmínku
stojí například to, že okres Rychnov nad Kněžnou čítá 118 sborů o celkové základně 4650
členů.
Od měsíce března jsme se téměř s pravidelností každou středu scházeli v hasičské zbrojnici,
kde byla vylepšována technika. Zúčastnili jsme se soutěže „ Recyklujte s hasiči“. Dále naše
úsilí směřovalo na přípravu a účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Na vozidlo
Magirus byl nainstalován závěs s koulí pro připojení vleku a nový hliníkový žebřík.
Dne 23.dubna byla předána žádost na MAS Pohoda venkova ve Valu o nákup víceúčelového
stanu a přívěsu za vozidlo Magirus. Za zpracování žádosti je třeba poděkovat starostovi obce
a našemu členovi Antonínu Novotnému staršímu. Celková výše projektu činí 221 950,- Kč
s daní.
Dne 27.dubna jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Domašíně. Podrobnosti přednese náš
velitel sboru ve své zprávě.
Dále jsme se zabývali myšlenkou vyzkoušet 12 proudů s vozidlem Magirus. K tomu všemu
bylo zapotřebí sehnat a udělat spoustu věcí. Chyběl rozdělovač, proudnice a nohavice
na rozdělení proudu. Poděkovat se patří Antonínu Novotnému mladšímu, Zdeňkovi
Doubravskému a Vráťovi Cvejnovi. Dále hasičům z Nového Města nad Metují za dar 7 kusů
proudnic a zhotovení dvou kusů 5-ti metrových hadic typu B. Zkouška byla provedena
u hasičské zbrojnice, voda tekla, ale drobné úpravy bylo třeba ještě udělat. Premiéra byla
naplánovaná na Skalecký srandamač.
V měsíci květnu jsme se intenzivně připravovali na 6. setkání hasičské historické techniky
v Litoměřicích, které se mělo konat od 6.6. do 9.6. 2013. Byla připravena historická technika,
vytisknuty propagační materiály sboru a náš člen Radek Volf zhotovil dřevěné stojánky
s replikou našeho praporu, za což mu patří poděkování. Vše bylo již nachystáno, ale počasí a

zvlášť déšť a následující povodně celou akci zhatily. Akce byla odvolána a posunuta
na letošní rok v podobném termínu.
Navázali jsme také spolupráci s rodinným pivovarem Dobrušce o vzájemné reklamě.
Od pivovaru jsme obdrželi slunečník, který využíváme pro sbor a tím propagujeme
Dobrušský pivovar.
Dne 7. června jsme se zúčastnili Dne bezpečnostních složek na Dobrušském náměstí, kde
jsme prezentovali naši techniku a rozdali spoustu propagačního materiálu.
Měsíci červnu jsme se dozvěděli výsledek žádosti o dotaci z MAS Pohoda venkova ve Valu.
K naší velké radosti jsme uspěli a žádost byla doporučena. Jak jsem již říkal, celkové výdaje
činí 221 950,- Kč. Přiznána dotace činí 199 755,- korun. Sbor zaplatí 22 195,- korun.
V měsíci srpnu jsme pořádali taneční zábavu a, dovolím si říci, již tradiční koncert dechové
hudby Opočenky. Tento koncert se konal již po devatenácté. Na taneční zábavě hrála skupina
Rocksorry, akce byla velmi pěkná a zdařilá. Na nedělní koncert nám počasí přálo až příliš.
Bylo takové vedro, že jsme museli hřiště kropit vodou. I přes toto zavlažování se koncert líbil
a posluchači odcházeli spokojeni. Poděkování patří všem pořadatelům. Trochu snad jen
zamrzí, že ač má sbor bezmála 100 členů, jen těžko se shání lidé na obsluhu do stánků.
Dále pak pokračujeme v soutěži „Hasičský rok s Kozlem“. Díky tomuto projektu jsme získali
sudy piva zdarma, které jsme použili na Skalecký srandamač.
Dne 31.8. jsme byli pozváni do Dobrušky na akci Loučení s létem. Představili jsme naši
historickou techniku a vozidlo Magirus. V dobových uniformách jsme předvedli útok, jak
s ruční, tak motorovou stříkačkou, která letos oslaví 80 let od zakoupení. Akce se zúčastnili
naši členové – Antonín Novotný mladší, Lukáš Králíček, Zdeněk Doubravský a Pavel
Mervart. Těmto členům patří poděkování za propagaci sboru.
Dne 1. září se konaly v družebním městě v Polsku dožínky, kde náš sbor zastoupil Antonín
Novotný mladší.
Prázdniny skončily a nás již čekal 5. ročník Skaleckého srandamače. Ten připadl na termín 7.
září. Začátek byl tentokrát upraven na 14. hodinu. Počasí přálo a tak k vidění bylo mnoho
legrace, ať už v podání našeho družstva žen, které tento rok jako zdravotní sestřičky
obvazovaly hadice i stříkačku, a to vše pod vedením doktorek Marty Kovářové a Martiny
Králíčkové nebo našich dorostenců, kteří vystoupili jako šmoulové a ve svém středu měli
krásnou šmoulinku Káťu Novotnou, či našich zkušených mužů, kteří napodobili Vietnamce a
na hřišti zaseli lán rýže. Jako poslední přišlo na řadu mužstvo mladších mužů. Přijeli jako
opravdoví hasiči s krásným traktorem a každý z členů byl jedna součást útoku. Předávali si
štafetový proud v podobě čerstvě otevřeného lahvového piva. Tímto ukázky skončily.
Myslím, že se pobavili, jak přihlížející, tak účinkující. Program dále pokračoval již slíbenou
ukázkou dvanáctiproudového útoku s vozem Magirus před domácím publikem. Následovalo
občerstvení a volná zábava se sportem.
Dne 4.9. 2013 jsme na Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy poslali žádost o změnu
sídla sboru. Důvodem bylo doplnění dotace, která nese název „Krok za krokem k vytčenému
cíli.“ Dne 10. září nám byl doručen dopis z Ministerstva vnitra o změně sídla na sbor
dobrovolných hasičů Podbřezí, čp.16, PSČ 51803.
V měsíci září nám byla SDH v Dolech nabídnuta možnost zúčastnit se zájezdu do Kutné
Hory. Nabídka přišla na poslední chvíli, takže zájemců bylo minimum. Výlet se konal 12.10.
2013.

Pro naše členy byl velitelem sboru a Vráťou Cvejnem pořádán zájezd do Ostravy. Tohoto
zájezdu se zúčastnilo sedm statečných. Řidič Antonín Novotný mladší, 5 členů a dnes již
jedna členka dorazili do Ostravy kolem 9. hodiny. Následovala velice zajímavá prohlídka
tamního muzea. Dále jsme zhlédli vyhaslou vysokou pec ve Vítkovicích a v odpoledních
hodinách jsme navštívili stanici 112, kde slouží náš velitel Tomáš Cvejn. Zájezd byl velice
poučný o práci profesionálních hasičů. Poděkování patří Tomáši Cvejnovi za prohlídku
moderní zbrojnice, Vráťovi Cvejnovi za organizaci zájezdu a Antonínu Novotnému
za bezpečnou jízdu a zapůjčení vozidla na přepravu.
Dne 1. listopadu se konala v Hostinci Skalka oslava vítězství Starosty roku 2013.
Při příležitosti byl starostovi obce Antonínu Novotnému předán dar za práci, kterou pro sbor
vykonává.
V listopadu jsme společně s Obecním úřadem a Hostincem Skalka pořádali tradiční
Kateřinské posvícení. V sobotu hrála skupina Rocksorry, zábava velice zdařilá. Pondělní
maraton byl zahájen mší svatou v zámecké kapli. Následoval průvod obcí s položením věnce
k památníku padlých. Dále pak program pokračoval s hudbou Valanka. Posvícení bylo
zakončeno zlatou hodinkou, na které nám zahrála skupina Rubikon. Poděkování patří všem
pořadatelům a také členům, kteří zhotovili věnec.
V samotném závěru roku byla provedena inventurizace majetku sboru. Při této příležitosti
jsme od manželů Malých, dnes již bývalých hostinských, obdrželi dar v podobě 100 půllitrů
s kartáčem na mytí. Z tohoto místa jim patří poděkování jak za dar, tak i za celou spolupráci
s hasiči po dobu jejich působení v Hostinci Skalka.
Sbor nezapomíná ani na naše jubilanty a každoročně naši zástupci navštěvují tyto členy sboru
při významných životních jubileích.
V průběhu prosince se starosta a strojník zúčastnili schůzky okrsku č. 2 v Běstvinách, kde
byly na programu výroční valné hromady sborů a výroční valná hromada okrsku, kterou
budeme hostit zde v místním hostinci 22. února.
Dále musím konstatovat, že výbor sboru se pravidelně a podle svých potřeb scházel,
projednával a schvaloval potřebné materiály. V průběhu roku byly svolány i členské schůze,
ale bohužel účast na těchto schůzích byla velice žalostná. K dnešnímu dni sbor čítá 86 členů a
členek. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem činným členům sboru a jejich
rodinným příslušníkům za odvedenou práci v roce 2013 ve prospěch sboru. Dále pak děkuji
všem sponzorům, starostovi obce a všem zastupitelům obce Podbřezí. Také bych vás rád
pozval na 15. února, kdy sbor pořádá tradiční hasičský ples. Dále pak prosím členy o náměty
na oslavy ke 130. výročí založení sboru, které se uskuteční v roce 2015. Do nového roku vám
přeji především pevné zdraví, hodně úspěchů a osobní spokojenosti.
Děkuji za pozornost.
Starosta SDH v Podbřezí a Skalce Pavel Mervart.

