Zpráva starosty sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí a Skalce
za rok 2019 ze dne 4.1.2020
Vážení hosté, dámy a pánové, sestry a bratři hasiči,
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na výroční valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů zde v Podbřezí a Skalce.
Stojíme na prahu nového roku s magickou číslicí 2020. Tento rok pro sbor
bude rokem 135. výročí založení sboru a s ním spojené oslavy, které jsou
naplánovány společně se srazem rodáků na 16. 5. 2020. Také je to rok, kdy
ukončí dnešním dnem své pětileté funkční období výbor sboru a bude zde
zvolen výbor nový. Za sebe chci velice poděkovat všem členům výboru, jejich
rodinným příslušníkům, členům hasičského sboru a všem sponzorům. Není
jednoduché v dnešní uspěchané době skloubit čas pracovní s časem pro rodinu a
hasiče. O to víc jsem rád, že náš sbor funguje, díky vám všem, na dobré úrovni.
Rok 2020 bude také rokem, kdy Okresní sdružení hasičů za přispění Komise
rady historie bude slavnostně světit prapor a světlo světa spatří kniha o činnosti
sboru dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou. Víte, že na okresním
praporu se podílíme finančně, a to 10,- Kč za člena. Na obě tyto slavnostní akce
budou naši zástupci pozváni.
Dnes také v průběhu večera oceníme některé členy našeho sboru a další
ocenění za dobrou práci ve sboru bude uděleno při oslavách 135. výročí
založení.
Nyní již k činnosti za uplynulý rok 2019. K dnešnímu dni náš sbor čítá 85
členů a členek. Dnes budou slavnostně přijati 3 noví členové sboru, takže sbor
bude mít 88 členů a členek. Co se týká odborné přípravy sboru a hasičského
cvičení, uslyšíte ve zprávě našeho velitele bratra Tomáše Cvejna. A teď již
k samotné naší bohaté činnosti za uplynulý rok.
Každý kalendářní rok zahajujeme výroční valnou hromadou sboru. Ta se
konala 5. ledna 2019 zde v hostinci Skalka. Slyšeli jsme zprávy starosty,
velitele, naší pokladní a revizní komise. Byly vybírány členské příspěvky a
předány nové členské průkazy. Po skončení schůze následovala dobrá večeře a
volná zábava.
O měsíc později, a to 15. února, se naši zástupci zúčastnili výroční valné
hromady okrsku v Křovicích. O den později jsme se sešli zde v hostinci na
tradičním hasičském plese. K poslechu a tanci hrála kapela Trop. Překvapením

večera bylo netradiční předtančení našich členů “Hmyz na louce“. Bohatá
tombola udělala tečku za příjemným večerem. Děkujeme všem za věcné dary do
tomboly. V letošním roce se hasičský ples bude konat 15. 2. a jste všichni
srdečně zváni.
Na počátku měsíce března jsme mimo plán činnosti připravili promítání filmu
Sen safari o bývalém řediteli královédvorské zoologické zahrady. Zajímavé bylo
vyprávění režiséra Ivo Paveleka a spoluautora scénáře Milana Duse.
Měsíc duben je zasvěcen přípravě na okrskové cvičení. S prvním sluníčkem
začíná fungovat každou středu kroužek mladých hasičů, a proto se výbor
rozhodl, že dětem nechá zhotovit pro rok 2020 novou lehkou káď z plastu za
8 000,- Kč. Dle plánu činnosti se v dubnu uskutečnil výlet do Prahy. Ráno jsme
se svezli parníkem po Vltavě z Náplavky do Tróje a poté se každý vyřádil
v zoologické zahradě dle svých představ.
V měsíci květnu jsme se dle plánu zůčastnili okrskového cvičení. Pak už jsme
se všichni těšili na zaslouženou dovolenou.
Druhý srpnový víkend jsme pořádali taneční zábavu se skupinou Rocksorry
a koncert dechové hudby Valanka. Obě akce byly velice zdařilé. Poděkování
patří všem pořadatelům, kteří se zasloužili o zdárný průběh obou akcí.
Na měsíc září byl naplánován „Skalecký Srandamač“. Měl být trochu jiný. Za
účasti lhoteckých hasičů se měl konat 1. ročník o „Pohár starostky“. Trošku nám
skřípala organizace a domluva mezi sbory a i nepříznivé počasí a trvalý déšť
vedl k tomu, že soutěž byla zrušena. Poté bylo rozhodnuto o postavení stanu a
opečení naloženého masíčka a posezení u pivečka.
Konec listopadu je již od nepaměti zasvěcen tradičnímu Kateřinskému
posvícení. Společně s obecním úřadem a hostincem Skalka jsme připravili
třídenní maraton veselí. V sobotu taneční zábava se skupinou Rocksorry, v
neděli posezení při dechovce a v pondělí Mše svatá v zámecké kapli, průvod
obcí a položení věnce k pomníku padlých z 1. světové války. Poté veselí
pokračovalo v hostinci při dechovce a večer byla Zlatá hodinka. Velký dík všem
pořadatelům, obecnímu úřadu za finanční podporu, hostinci Skalka za výbornou
domácí kuchyni a všem sponzorům.
A co se týká dalších aktivit? Naši nadšenci pro obnovu historické techniky
připravili další překvapení, které již brzy budete moci ocenit.
A plány na letošní rok? Před sebou máte všichni plán práce, který je nutno
donést domů a přepsat si jednotlivé body do kalendáře, ať jsme všichni v obraze
a ne mimo nebo pod obraz.

Sbor pokračoval i nadále v soutěžích Recyklujte s hasiči a Hasičský rok
s kozlem. Udržujeme dobré partnerské vztahy s rodinným pivovárkem
v Dobrušce.
Co nás trápí a s čím stále zápolíme je nedostatek místa v hasičské zbrojnici.
Uvítali bychom, kdyby se situace s omezeným prostorem nějak vyřešila.
Starosta sboru se zúčastnil jednání okrsku a setkání starostů v Opočně. Výbor
sboru se pravidelně a podle potřeb scházel na svých jednáních. V průběhu roku
byly svolány členské schůze a však bohužel s malou účastí.
V loňském roce jsme navštívili a blahopřáli jubilantům z našich řad, kteří
oslavili významné životní výročí.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem činným členům, ještě jednou členům
výboru sboru, obecnímu úřadu a všem zastupitelům za podporu a také všem
našim sponzorům. Do nového roku 2020 Vám všem přeji především hodně
zdraví, spokojenosti a pohody. Novému výboru pak přeji důstojné připravení a
průběh oslav 135. výročí založení sboru.

Děkuji za pozornost
starosta sboru Pavel Mervart

