Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí a Skalce za uplynulé 5tileté období a rok
2014
Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů
v Podbřezí a Skalce. Nacházíme se na počátku nového kalendářního roku 2015. Musíme tedy
zhodnotit rok předešlý, ale i končící 5tileté funkční období výboru.
Minulý výbor ukončil své 5lileté období a v roce 2010 byl s obměnami zvolen výbor nový, který
pracoval a pracuje do dnešních dní. Hlavní změnou byla funkce velitele sboru. Tu začal zastávat bratr
Bohunek Antonín. Celý rok se nesl ve znamení oslav 125. výročí založení sboru a setkání rodáků.
Samotné oslavy začaly 21. května velkým průvodem na zámek. Sbor obdržel od obecního úřadu
krásná nová trička. Program pokračoval vystoupením mažoretek, slavnostní schůzí SDH, kde byly
předány ocenění našim členům a sboru od bratra Josefa Netíka, místostarosty SHČMS. Dne 22.
května pokračovaly oslavy vystoupením dětí, uspořádáním výstavy v hasičské zbrojnici. Ostatní
spolky se představily ve škole. Po obědě probíhaly ukázky mladých hasičů, družstva žen „čarodějnic
“, historické techniky a k vidění byla i parní stříkačka ze Semil. Po obci jsme se mohli svést v kočáře
taženým koňmi. Kulturní program probíhal odpoledne na pódiu před hostincem Skalka, večer
pokračoval taneční zábavou v hostinci se skupinou Dynamic. Oslavy byly zakončeny velkým
ohňostrojem. Z těchto oslav bylo pořízeno DVD, které je uloženo v archivu bratra Luboše Pohla.
V červnu jsme se zúčastnili 5. ročníku celostátního setkání historické techniky v Litoměřicích, kde
jsme na prapor obdrželi pamětní stuhu. Na tyto oslavy byl pro členy SDH uspořádán zájezd. Naši
členové v červených trikách byli v průvodu nepřehlédnutelní. V tomto roce jsme svépomocí také
zahájili opravu hasičské zbrojnice.
Nyní už k roku 2011. Drželi jsme se plánu práce a navíc jsme se zúčastnili oslav 80. výročí založení
SDH Mělčany. Obec byla zapojena do soutěže Vesnice roku, kde jsme prezentovali naši techniku. Ke
zhlédnutí byla vyzdobená zbrojnice a k zakousnutí měla komise výborné koláčky od naší členky
Marty Kovářové. V měsíci červnu se nám naskytla možnost koupě vozidla Magirus pro 9tičlennou
posádku. Po projednání na výboru a dvou členských schůzích bylo vozidlo odsouhlaseno ke koupi. Za
finančního přispění obecního úřadu jsme dali částku cca 75 000 Kč dohromady a dne 16. června
2011 bylo vozidlo přivezeno do nového působiště. Když jsme si oddychli, že máme pro letošek po
starostech, postihla nás 22. června téměř po 13tiletech opět ničivá povodeň. Zde jsme poprvé
použili naše nové vozidlo. Dále jsme se zúčastnili oslav 125. výročí založení SDH v Dobrém. Při
skaleckém „Srandamači“ proběhla slavnostní akce znovuotevření staré hasičské zbrojnice po
rekonstrukci. S hasiči z Dolů jsme uspořádali výlet do nové profesionální hasičské stanice v Rychnově
nad Kněžnou.
V roce 2012 volíme nového velitele sboru, bratra Tomáše Cvejna, z důvodu stěhování našeho
velitele Antonína Bohunka. Dva naši členové sboru se zúčastnili plesu hasičů Královéhradeckého
kraje, kde představili naši ruční stříkačku. V tomto roce byly vylepšeny naše vycházkové uniformy.
Byly opatřeny domovenkou dle předpisů Sdružení hasičů. V roce 2012 spatřily světlo světa naše
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hasičské internetové stránky. Průběžně byla doplňována výbava vozidla a namontován nový výfuk.
Zúčastnili jsme se oslav 111. výročí založení SDH Lhota Netřeba. Naše motorová pila ve vozidle byla
použita na odstranění stromu u Čudových. Navázali jsme spolupráci s pivovarem Dobruška.
Pokračovali jsme v soutěži Hasičský rok s Kozlem a zapojili se do soutěže Recyklujte s hasiči.
Rok 2013 byl ve znamení příprav na 6. hasičské slavnosti v Litoměřicích. Bohužel počasí bylo proti a
velké povodně slavnosti přesunuli na rok 2014. V tomto roce jsme podali žádost na MAS Pohoda
venkova o koupi víceúčelového stanu a přívěsu za vozidlo Magirus. Celková výše dotace činila
221 950 Kč, z čehož sbor zaplatil 22 195 Kč. Žádost byla schválena v červnu a na sklonku roku již
zmíněné věci byly ve zbrojnici a staly se majetkem sboru. V měsíci srpnu jsme ještě naši historickou
techniku představili na fotbalovém stadionu v Dobrušce na akci Loučení s létem. Po žádosti na
ministerstvu nám bylo přiděleno číslo popisné 16 na obecním úřadě. Byl uspořádán zájezd do
Ostravy na stanici 112 za naším velitelem Tomášem Cvejnem. Též jsme se zúčastnili oslavy vítězství
Starosty roku 2013. Od manželů Malých jsme obdrželi věcný dar v podobě 100 půllitrů a myčky na
půllitry.
V roce 2014, v měsíci březnu, proběhlo na OÚ školení spolků ohledně nového daňového zákona.
Za sbor se zúčastnil starosta sboru a pokladnice Martina Králíčková. Žádáme o živnostenský list na
pořádání kulturních a sportovních akcí a zřizujeme koncesi na prodej alkoholu. Dne 29. 3. se
v Tutlekách konalo setkání představitelů sboru okresu Rychnov nad Kněžnou. Náš sbor zastupoval
Antonín Novotný mladší. Dne 4. 4. proběhla v hasičské zbrojnici kontrola ze SZIF Hradec Králové na
naši dotaci. Vše bylo v pořádku. Poděkování patří všem, kteří připravili materiály. Na konci dubna se
uskutečnila schůze okrsku č. 2 v Pohoří. Na programu bylo okrskové cvičení. To se konalo 3. 5. 2014
v Pohoří. Počasí příliš nepřálo a zima kolem 5 °C nás donutila zapnout topení v autě Magirus.
Soutěže se zúčastnilo družstvo mužů a smíšené družstvo dorostu. Podrobněji ve zprávě velitele. Týž
den v odpoledních hodinách jsme se ještě zúčastnili oslav 120. výročí založení SDH Val. Zde jsme
prezentovali vůz Magirus a hlavně motorovou stříkačku z roku 1934. V dobových uniformách jsme
předvedli v mrazivém počasí útok. Byli jsme odměněni potleskem a lahví slivovice. Poděkování
všem, kteří se zúčastnili a co nás na oslavách zaujalo? Byla to přípravka ze Záhornice, kde 3-4leté
děti formou hry předvedly hasičský útok. To podchytil náš strojník Antonín Novotný mladší a
s dalšími dali dohromady družstvo předškoláků. Hned z první soutěže přivezli pohárek. S naší
historickou technikou se účastníme odloženého 6. ročníku hasičských slavností v Litoměřicích,
pořádaných ve dnech 5. - 8. 6. 2014. U tohoto bodu bych se trochu pozastavil a podrobněji vás
informoval o oslavách. Ve středu večer byla naložena historická technika. Ve čtvrtek 5. 6. ráno osm
členů sboru odjelo směr Litoměřice, a to konkrétně: P. Mervart, V. Cvejn, Z. Doubravský, A. Novotný
ml., L. Králíček, M. Zítko, M. Novotný a M. Doležal. Do Litoměřic jsme dorazili kolem 14. hodiny.
Zbudovali jsme stánek a vystavili naše historické stříkačky. V pátek již probíhala výstava převážně
pro základní školy. Večer jsme se zúčastnili floriánské mše. V sobotu budíček v 6:00 a hurá do
průvodu. Zde jsme představili vozidlo Magirus, které táhlo starou motorovou stříkačku. Náš
praporečník A. Novotný ml. prezentoval nás prapor na nástup praporečníků. Dále jsme se zapojili
jako sbor do průvodu, kde nás podpořili ti, kteří přijeli v sobotu, a to: L. Mervartová, R. Novotná a
rodina Petra Novotného, která s dvojčaty v hasičských tričkách sklidila velký potlesk. Výstava
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pokračovala od 13. hodiny na výstavišti Zahrada Čech. Výstavu navštívilo přibližně 17 000 lidí. Večer
byly ještě ukázky na lodním nábřeží. Hasičská fontána a velice pěkný ohňostroj. Myslím, že jsme
dobře reprezentovali jak sbor, tak obec Podbřezí i našeho sponzora rodinný pivovárek v Dobrušce.
Poděkování patří řidičům, a to V. Cvejnovi, A. Novotnému ml. a M. Doležalovi za to, že Magirus
připravili na cestu a bezpečně posádku dovezli. Dále jsme se ještě zúčastnili ve Lhotě-Netřebě
soutěže starých stříkaček u příležitosti 150. výročí založení 1. hasičského sboru v Čechách.
Závěrem je třeba se ještě zmínit o akcích, které se staly v 5tiletém období pravidlem. Pořádali jsme
výroční valné hromady a účastnili se výročních valných hromad okolních sborů. V měsíci únoru vždy
pořádáme tradiční hasičský ples. Každoročně se účastníme okrskového cvičení, plus soutěže starých
stříkaček. Sbor prezentujeme na dobrušském náměstí na Dnech bezpečnostních složek. V tomto
pětiletém období opět fungoval kroužek mladých hasičů. Každoročně v měsíci září pořádáme
skalecký „Srandamač“. V měsíci listopadu jsme spolupořadateli tradičního posvícení. V průběhu 5ti
let byla doplněna a dovybavena hasičská technika. Každoročně na sklonku roku naši členové provádí
inventarizaci majetku. Naši zástupci nechyběli na jednání okrsku č. 2 Dobruška, setkáním starostů
sboru a na setkání představitelů sborů okresu Rychnov nad Kněžnou. Pravidelně se scházel výbor
sboru a dle potřeb byly svolávány členské schůze. Sbor nezapomíná ani na naše jubilanty a
každoročně naši zástupci navštěvují členy sboru při významných životních výročích. V průběhu
5tiletého období jsme nejaktivnějším a zasloužilým členům předali hasičská ocenění. K dnešnímu dni
sbor čítá 89 členů a členek.
Závěrem pak patří poděkování všem činným členům sboru. Můj dík patří všem členům výboru za
práci a čas věnovaný pro sbor, velké poděkování pak patří těm členům, kteří již do nového výboru
nekandidují, a to Martě Kovářové, Václavu Hanušovi staršímu, Václavu Mervartovi a Stanislavu
Ryšavému. Tito 4 členové byly po dlouhá léta pilíři výboru. Za skvělou spolupráci děkuji starostovi
obce Podbřezí a členům zastupitelstva. V neposlední řadě se patří poděkovat všem našim
sponzorům. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, spokojenosti. Nově zvolenému výboru přeji
hodně úspěchů a všichni už se budeme těšit na oslavy 130. výročí založení sboru, které se uskuteční
ve dnech 22. a 23. 5. 2015.
Děkuji za pozornost.
Starosta SDH v Podřezí a Skalce Pavel Mervart
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