Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí- Skalce za rok 2016
Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči,
vítám vás na dnešní výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce. Rok utekl a
my se zde scházíme zhodnotit naši bohatou činnost za rok 2016. Sbor čítá k dnešnímu dni 88 členů a
členek. A teď již k samotné činnosti.
Vždy první lednovou sobotu se potkáváme na výroční valné hromadě sboru. Zde hodnotíme rok
předešlý a schvalujeme plán na rok příští. Výroční valná hromada v roce 2016 se konala 9.ledna
v Hostinci Skalka. Byly zde naší pokladnicí vybrány členské příspěvky, slyšeli jste zprávy starosty,
velitele pokladní a revizní komise. Po oficiální části následovala volná zábava s promítáním videa
z oslav 130tého výročí založení sboru. Měsíc únor se nesl ve znamení pořádání našeho tradičního
hasičského plesu v Hostinci Skalka, hudba již tradiční TROP. O půlnoci byla losována naše pěkná
tombola. Letošní ples se koná 18.února a jste všichni srdečně zváni. Budeme rádi, pokud nám
přispějete do tomboly. V únoru jsme též byli pořadateli výroční valné hromady okrsku č.2 Dobruška.
Toto pořadatelství budeme mít i v letošním roce. V měsíci dubnu se chystalo okrskové cvičení,
podrobnější zprávu uslyšíte od našeho velitele.
Pro naše děti z kroužku mladých hasičů jsme uspořádali výlet do hasičské zbrojnice v Rychnově nad
Kněžnou. Náš velitel Tomáš Cvejn předvedl činnost profesionálních hasičů a ukázal techniku, se
kterou pracují.
Po delší době jsme v loňském roce uspořádali výlet. Ten se konal 14.května a naše kroky vedli na
letiště Václava Havla Praha. Kde jsme zhlédli letištní prostory a hasičskou techniku nám předvedli
hasiči z letiště. Dále jsme absolvovali prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva ve Velkých Popovicích.
Ukončení zájezdu bylo na Skalce v hostinci, kde jsme fandili u piva našim hokejistům.
Společně s obecním úřadem jsme se zapojili do dotačního programu pro jednotky JPO 5 na
výstavbu nové hasičské zbrojnice, která je projektována za obecním úřadem. Dalším dotačním
programem, do kterého jsme se zapojili, byl od firmy ARMEX ENERGY, kde jsme uspěli velice dobře a
v tomto programu jsme zvítězili a obdrželi částku 10 000 Kč na nákup hasičských přileb a montérek
pro naše nejmenší hasiče. Poděkování patří všem, kteří nám dali v Rychnově nad Kněžnou hlas.
Třetím projektem, do kterého jsme se zapojili, byl projekt Živá komunita od nadace VIA, název
projektu zněl „Hasičský srandamač nejen pro hasiče“. Výše žádaného grantu byla 26 000 Kč. Bohužel
z 11 uchazečů bylo vybráno pouze 5 a náš sbor se mezi pětici nevešel, tak snad příště. Již několik let
se zúčastňujeme soutěže Hasičský rok s Kozlem a Recyklujte s hasiči. Děkujeme všem, kteří
nepotřebné spotřebiče dovezou ke staré hasičské zbrojnici. Náš sbor jsme prezentovali při soutěži
Vesnice roku 2016. Komise zhlédla hasičkou zbrojnici, za kterou jsme od komise obdrželi pochvalu za
nástěnky a jejich uspořádání. Při této příležitosti jsme se na návsi pochlubili našimi nejmenšími
s jejich krásným útokem.
V květnu jsme se aktivně zúčastnili oslav 130 ti let založení sboru dobrovolných hasičů v Dobrém.
Naši historickou techniku jsme předvedli při příležitosti 85. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Mělčanech. V červenci jsme techniku předvedli mimo okrsek při oslavách v Bačetíně. Již tradičně se
zúčastňujeme na Dni bezpečnostních složek na dobrušském náměstí. Touto cestou děkuji všem, kteří
sbor reprezentovali.

V měsíci srpnu jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Rocksorry a koncert dechové hudby
Opočenky. Počasí celkem přálo, obě akce se vydařily. Poděkování patří všem pořadatelům, bez nichž
by se akce těžko uskutečnily. Na začátku září se koná tradiční hasičský „srandamač“. Ten se konal
3.září v areálu hřiště. Několik skaleckých družstev v převlecích se představilo v netradičním útoku.
Naši dorostenci nám ukázali, jak hasí Pokémoni, družstvo žen nám předvedlo fotbalový útok. Poté
nás navštívil pan prezident a přiletěli i olympionici z Ria. Naši nejmenší předvedli útok s novým
dřevěným hasičským Magirusem. Po vyhodnocení a ukončení ukázek následovala volná zábava,
k snědku bylo výborné grilované prasátko. Za zorganizování této akce děkuji všem pořadatelům. Po
skončení výroční valné hromady si můžeme tyto okamžiky připomenout promítnutím nahraného
záznamu.
V měsíci listopadu bylo tradiční kateřinské posvícení. Po tři dny v místím hostinci probíhalo
posvícenské veselí. Poděkovaní patří všem za organizaci, zejména pak obecnímu úřadu v Podbřezí za
finanční podporu a Hostinci Skalka. Na setkání starostů v Opočně jsme, dne 4.listopadu, získali
informace ohledně výročních valných hromad. Dále bylo sboru přiděleno nové evidenční číslo. Též
každý člen má nové evidenční číslo. S tímto je spojena výměna členských průkazů, ke které dojde
v roce 2017. Jakmile tyto průkazy obdržíme, budou členům předány. Na poslední schůzi sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska byl schválen nový vzor razítka sboru. Členové přijatí po 1.červenci,
nemusí platit na daný rok členský příspěvek. Zúčastnili jsme se jednání okrsku v Dobrušce.
Výbor sboru se pravidelně a podle potřeb scházel na svých schůzkách většinou ve vinárně hostince.
Byly svolány i členské schůze, ale bohužel s malou účastí. Nezapomněli jsme v roce 2016 ani na naše
jubilanty. Závěrem bych vám chtěl poděkovat za práci ve prospěch sboru, zvláště pak členům výboru
a jejich rodinám za čas, který věnují hasičům. Není vždy jednoduché skloubit práci pro sbor s rodinou.
Dále můj velký dík patří starostovi akce, zastupitelům, a naší člence Ester Horákové za pomoc při
vypracování žádosti o dotaci. Poděkování patří i nájemci Hostinci Skalka za podporu našich akcí.
V neposlední řadě i firmě Proteco za každoroční otevření kaple při posvícení a dále i všem našim
sponzorům.
Do nového roku přeji všem především hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohodu.
Děkuji za pozornost.
Starosta SDH v Podbřezí a Skalce
Pavel Mervart

