Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů Podbřezí-Skalce
za rok 2018 ze dne 5. 1. 2019

Vážení hosté, dámy, pánové, sestry a bratři hasiči.
Vítám vás co nejsrdečněji zde v Podbřezí-Skalce na výroční valné hromadě sboru.
Nastal kalendářní rok 2019, pro který byl výborem sboru navržen nový plán, jež jste obdrželi v
tištěné podobě při prezentaci. Případné připomínky na doplnění plánu činnosti probereme v diskusi.
Zároveň si také dnes zhodnotíme působení našeho sboru za rok uplynulý.
K dnešnímu dni sbor čítá 86 členů. A teď již k samotnému hodnocení naší práce. Co se týká jednotky a
její odborné přípravy, hasičského cvičení, uslyšíte ve zprávě bratra velitele Tomáše Cvejna .
V loňském roce se konala výroční valná hromada sboru zde v místním hostinci 6. ledna. Byly
předneseny zprávy starosty, velitele, pokladníka a revizní komise. Zároveň zde byly vybírány členské
příspěvky, navržen a odsouhlasen plán na další rok. Poté jsme shlédli video z prověrky techniky,
následovala večeře a volná zábava.
Měsíc únor je již tradičně zasvěcen našemu hasičskému plesu. Ten se konal 17. února od 20-ti hodin
zde v hostinci. K poslechu a tanci hrála skupina TROP, která nás bude bavit i letos. Ozdobou plesu bylo
výjimečné hasičské předtančení a bohatá tombola, za kterou všem, co něco věnovali, patří dík. Letos se
tento ples koná 16. února a tímto jste všichni i se svými přáteli zváni. V únoru se též naši zástupci zúčastnili
výroční valné hromady okrsku v Křovicích.
Dle plánu práce jsme se v měsíci dubnu těšili na ochutnávku moravských vín, která se uskutečnila 21..
Na sále hostince -Skalka se představilo vinařství Pelvins. Ochutnávka se zdařila a o dobré kvalitě vínka
svědčí i to, že účastníci vykoupili pana someliéra téměř do poslední lahve. Některé vybrané odrůdy vín
musel i dodatečně dodat. Poděkování patří hostinci Skalka za připravené občerstvení a mé ženě Lence za
zorganizování celé akce.
1. června se naši zástupci zúčastnili Dne bezpečnostních složek na dobrušském náměstí. Úkázkou v
dobových uniformách předvedli naši motorovou stříkačku z roku 1934. Všem zúčastněným bych rád
poděkoval. O den později pár nadšenců sboru navštíviilo hasičskou hudební fontánu v Praze u příležitosti
100-tého výročí založení republiky. Poté jsme si dali od hasičiny menší pauzu, věnovali se rodinám a
zasloužené dovolené.
Druhý týden v srpnu jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Rocksorry a koncert dechové hudby,
netradičně s dechovkou Valanka.

Na první zářijový den byl naplánován skalecký srandamač. Při ukázkách jsme se opět dobře bavili a
pivečko i masíčko byly výborné.
Dne 28. října jsme se ve Lhotě -Netřebě zúčastnili sázení "lípy svobody" ke 100-mu výročí založení
republiky.
V měsíci listopadu jsme byli spolupořadateli tradičního Kateřinského posvícení. Počasí přálo, také průvod
ze zámecké kaple byl nebývale dlouhý (celý se prostě vyfotit nedal). Položili jsme věnec k pomníku a poté
již následovalo veselí v hostinci zakončené zlatou hodinkou. Poděkování patří všem pořadatelům,
obecnímu úřadu, hostinci a firmě Proteco.
Na rok 2018 jsme měli naplánovanou návštěvu muzea v Praze. Bohužel se nám tento bod nepodařilo
naplnit. Nějak už na organizaci tohoto výletu nezbyly síly.
Vloni nazahálel ani kroužek mladých hasičů, který se mimo jiné aktivity zúčastnil i soutěže v
Kostelecké Lhotě. Když přihlédneme k faktu, že na větší akci byli poprvé, musíme říci, že se jim soutěž velmi
vydařila. Chválíme!
Sbor pokračoval i nadále v soutěžích Recyklujte s hasiči a Hasičský rok s Kozlem.
Co nás trápí a s čím zápolíme, je nedostatek místa v hasičské zbrojnici.
Výbor sboru se pravidelně a podle potřeby scházel na svých schůzkách, přibližně jednou za měsíc, ve
vinárně hostince. Byly svolány i členské schůze, kde se stále potýkáme s malou účastí členů.
Starosta sboru se zúčastnil jednání okrsku a setkání starostů v Opočně. Při Okresním sdružení v
Rychnově nad Kněžnou byla ustanovena komise historie, jejímž jsem se stal členem. Víte, že na loňské
výroční valné hromadě jsem se zmiňoval o vydání knihy Historie sboru dobrovolných hasičů v Rychnově
nad Kněžnou. Každý sbor bude v knize prezentován a bude mít k dispozici 2 strany A4. Společně s výborem
a bývalým ředitelem dobrušského muzea panem Machem, Pepou Stodůlkou a se mnou jsme tyto dvě
strany stvořily a jsou k nahlédnutí na naší hasičské nástěnce. Bylo použito kronik a materiálů pana Petra,
písmáka ze Studánky.
Na loňské výroční valné hromadě jsme také odsouhlasili příspěvek 10,-Kč za člena na hasičský prapor
okresu. Více k tomuto tématu: komise historie oslovila dvě firmy a v současné době probíhá výběrové
řízení. Konečná podoba praporu bude známá po setkání představitelů sborů okresu Rychnova nad
Kněžnou.
V loňském roce jsme navštívili a blahopřáli jubilantům z našich řad, kteří oslavili významné životní
výročí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem činným členům, členům výboru sboru, obecnímu úřadu a všem
zastupitelům za podporu. Děkuji také našim sponzorům. Do nového roku 2019 vám všem přeji především

hodně zdraví, spokojenosti, pohody a hlavně to přetrvávající bláznivé nadšení pro hasičinu.
Děkuji za pozornost
starosta sboru Pavel Mervart.

