Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce za rok 2017

Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči,
vítám Vás na výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce. Nacházíme se na
prahu nového roku. Zhodnotíme zde činnost našeho sboru za uplynulý rok, rok 2017 a odhlasujeme
plán činnosti na rok letošní. K dnešnímu dni náš sbor čítá 84 členů a členek.
A teď již k samotnému hodnocení bohaté činnosti v loňském roce. Každý kalendářní rok zahajujeme
výroční valnou hromadou sboru. Ta se konala 7.1. zde v hostinci Skalka. Slyšeli jsme zprávy starosty,
velitele, pokladníka a revizní komise. Byly zde vybírany členské příspěvky na daný rok. Po ukončení
výroční valné hromady následovala večeře a volná zábava.
V měsíci únoru jsme se sešli na tradičním hasičském plese. Ten se konal 18. února a k poslechu a
především k tanci nám hrála kapela Trop z Olešnice. Zpestřením byla ukázka mladých hasičů a jejich
dovedností. O půlnoční přestávce byla losována bohatá tombola. Letošní ples se koná 17.února a jste
všichni srdečně zváni. Budeme též moc rádi, pokud nám přispějete do tomboly. V únoru jsme byli
pořadateli okrskové výroční valné hromady. V letošním roce se bude valná hromada konat 10.2. v
Křovicích, kde budou i naši zvolení zástupci reprezentovat sbor.
V loňském roce jsme uspořádali výlet do bioplynky v Pulicích, a i když nám počasí moc nepřálo, bylo
se na co dívat. Závěr výletu končil ve sklepení dobrušského pivovaru. Poděkování patří Pavlu
Felcmanovi, který prohlídku zařídil.
Měsíc duben je již tradičně zasvěcen přípravou na okrskové cvičení. V roce 2016 byla naše družstva
velice úspěšná, proto jsme chtěli na tyto úspěchy navázat. Podrobnější zprávu uslyšíte ve zprávě
našeho velitele. Samotné cvičení se konalo 20. května ve Lhotě-Netřebě. V letošním roce bude 19.
května pořadatelem okrskového cvičení SDH Pohoří.
V průběhu roku vždy ve středu fungoval kroužek mladých hasičů. Poděkování patří všem, kteří se o
naše nejmenší hasiče starají. Výbor sboru na svých jednáním odsouhlasit nákup pracovních montérek
a sportovních hadic pro nejmenší ve výši cca 20 000 Kč. Je dobře, že se zapojují i děti ze Lhoty.
V loňském roce se opět po třech letech konaly hasičské slavnosti v Litoměřicích. Tentokrát jsme
chtěli představit i dva naše nové technické přírůstky. Příprava na slavnosti byla dlouhodobá a
náročná. Přes schůzky o účasti, strojové kázni, výbavě techniky až po propagační materiály, na
kterých jsme mimo jiné prezentovali naše sponzory - Obec Podbřezí za nová trička a finanční
spoluúčast, Staročeský pivovárek Dobruška za zlatavý mok a Tiskárnu AG-TYP za propagační
materiály. Všem těmto patří velké díky. Samotné slavnosti se konaly ve dnech 8.-11.6.2017 na
Výstavišti v Litoměřicích. Osm natěšených členů sboru se vydalo na cestu. A posádka vozu Magirus?
Řidiče Vráťu Cvejna a Tondu Novotného ml. doplnili - Pavel Abel, Zdeněk Doubravský, Pavel Mervart,
Miloš Novotný co by fotograf, Zdeněk Volf a Martin Zítko. Cesta probíhala v dobré náladě a kolem
čtvrté jsme dorazili na Výstaviště v Litoměřicích. Vybalili jsme vše potřebné, postavili stánek a dali si
vytoužené pivečko. Ubytováni jsme byli v Autokempu Slavoj. V pátek žádné dlouhé vyspávání, ale

hurá na výstaviště obhlédnout ostatní vystavovatele. Nechyběla ani společná fotografie. Večer jsme
se zúčastnili Floriánské mše v místní katedrále. Velkým zážitkem bylo defilé praporu, kde nechyběl ani
ten náš, nesený praporečníkem Antonínem Novotným ml. V sobotu opět brzký budíček kolem páté,
pak rychlá snídaně, dát se do pucu a šup do průvodu, kde naše řady rozšířili další členové sboru s
dětmi. Následoval odpolední program na výstavišti a večer ukázky moderní hasičské techniky na
nábřeží Labe. Slavnosti byly zakončeny hudební fontánou a velkolepým ohňostrojem. V neděli přišlo
rozloučení s vystavovateli a sbalení věcí. Spokojeni, i když pěkně unaveni, vyrazili jsme na cestu
domů. Do naší rodné vesničky jsme dorazili kolem 16. hodiny. Poděkování patří všem, kteří se na
oslavách podíleli. Videoprojekci z těchto slavností budete moci shlédnout po skončení výroční valné
hromady sboru.
Dalším bodem v našem plánu práce byla taneční zábava a koncert dechové hudby Opočenky. Jak
víte taneční zábava nám propršela. Na 23. ročníku koncertu Opočenky jsme měli již lepší počasí.
Doufám, že se seniorům koncert líbil. Děkuji všem pořadatelům, kteří se těmto akcím věnovali.
Na 9. září jsme měli naplánován tradiční hasičský "Srandamač" na hřišti. Tentokrát byli našimi hosty
přátelé z Polska z Jaszkowej Górnej. S touto vesničkou máme navázaný velmi dobrý kontakt. V
odpoledním programu se vystřídala různá hasičská vystoupení. Představilo se nové družstvo dětí ve
věku 7-12 let, poskládané ze skaleckých a lhoteckých nadějí. K vidění byly také aquabely, které sklidily
velký aplaus. Malý hasičský potěr předvedl hasičký zásah při požaru kombajnu. Družstvo žen se
představilo jako pirátky, které kradly, co jim pod ruku přišlo a nezapomněly ani na rum. Svůj útok
nám předvedli i naši polští kolegové. Na světový požárnický kongres dorazili i zástupci různých států a
předvedli, jak se s požárem potýkají oni. Na závěr odpoledne se představili naši muži. Nejeden z nás si
zavzpomínal při pohledu na bílé tílko a červené trenýrky na dobu Spartakiád. Choreografie byla
jedinečná. V dobré náladě nad dobrým pivečkem, grilovaným divočákem a spoustou dobrot
pokračovala zábava až do večerních hodin.
V listopadu jsme byli spolupořadateli tradičního Kateřinského posvícení. Po tři dny bylo o zábavu
postaráno. Děkujeme všem, kteří se o toto posvícení zasloužili.
Sbor se opět zapojil do soutěže Hasičksý rok s Kozlem a Recyklujte s hasiči, kde jsme již uskutečnili
13. spozů elektroodpadu. Děkujeme všem, že vozíte nepotřebné elektrospotřebiče ke staré hasičské
zbrojnici.
S čím se stále potýkáme je nedostatek místa v hasičské zbrojnici. Také plánujeme začít s
rekonstrukcí dřevěné stříkačky. Pokud by chtěl někdo s touto rekonstrukcí pomoci, je vítán.
Výbor sboru se pravidelně a podle potřeb scházel na svých schůzkách, většinou ve vinárně hostince.
Byly svolány i členské schůze, kde se stále potýkáme s malou účastí členů. Já jsem se zúčastnil jednání
okrsku a setkání starostů v Opočně. Z těchto jednání vyplynulo, že by v letošním roce měly být
vyměněny členské průkazy. Okresní výbor připravuje zhotovení vlastního praporu, na kterém bychom
se měli podílet příspěvkem 10 Kč za člena sboru. Uvažuje se o vydání knihy Sborů okresu Rychnov
nad Kněžnou, kde bude každý sbor prezentován od založení až po dnešní dny. Pokud máte nějaké
poznatky či fotografie sboru, doručte je prosím starostovi sboru do konce února. V loňském roce
jsme nezapomněli ani na naše oslavence.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem činným členům, členům výboru sboru, obecnímu úřadu a všem
zastupitelům za podporu, všem našich sponzorům a Hostinci Skalka. Do nového roku vám všem přeji
především hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohodu.
Děkuji za pozornost.
Starosta SDH v Podbřezí a Skalce Pavel Mervart

