ZPRÁVA VELITELE JEDNOTKY SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČU
V PODBŘEZÍ – SKALCE ZA ROK 2009.

v Podbřezí 16.1.2010

Bratři a sestry, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás i já přivítal na
dnešní výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí – Skalce a
přednesl zprávu velitele sboru za rok 2009.
Uplynulý rok byl v činnosti a práci sboru obdobný jako léta předcházející, žádná krize
nás nepostihla, nezasahovali jsme u žádného požáru a nikdo neopustil naše řady.
V konání kulturních akcí se držíme letitých tradic. O hasičskou techniku se svědomitě
staráme a v doplňování hasičské výstroje a výzbroje jsme se posunuli zase o kousek
dopředu, máme 5 nových zásahových kompletů a nové pracovní uniformy. V hasičské
zbrojnici zbývají dodělat nástěnky a další drobnosti, které budeme muset zvládnout do
květnových oslav 125.výročí založení sboru.
Během roku se výbor sboru scházel pravidelně a skoro vždy v plném počtu,
s členskými schůzemi to je již horší, tam se nás schází kolem 35-ti a to je ze 103
členské základny dost málo, nemyslíte?
Okrskových schůzí jsem se během roku zúčastnil všech, včetně okrskové výroční valné
hromady v nové hasičské zbrojnici v Křovicích koncem února, zpráva byla přednesena
a promítnuto DVD z Litoměřic 2007. V současné době jsme největší sbor našeho
okrsku a v okrese je pouze pět sborů, který má členskou přes základnu sto členů.
V jarních měsících strojník bratr Vratislav CVEJN odzimoval a odzkoušel hasičské
stříkačky, uklidila se zbrojnice a přebral uskladněný materiál. Postupně se během jara
začali scházet a cvičit děti, ženy a muži. Bylo sestříháno DVD z posvícení a výroční
valné hromady 2008, které bylo promítnuto na výborové schůzi a pak i na
členské. Pepou CVEJNEM ml. byly spuštěny internetové stránky našeho sboru na
portálu obce.
Začátkem května jsme se zúčastnili soutěže historických stříkaček v Domašíně. Soutěž
velice dobře připravená, zajímavá a je tam na co koukat. Historická technika nás
nezklamala, vodu jsme dostali na terče a závěrečným během jsme prověřili svou
fyzickou kondici a umístili se na krásném 3.místě z osmi.
V polovině května jsme se zúčastnili prověrky hasičské techniky a zároveň i okrskové
soutěže v Pulicích, která se konala u příležitosti 125. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Pulicích. Počasí jako před 5-ti lety, liják, zima, ale i tato
absolutní nepřízeň nás neodradila.
Při prověrce techniky obě naše družstva splnili úkol, voda tekla a terče jsme naplnily.
V okrskové soutěži ženy skončily třetí časem 1.24,6 vteřin a muži šestí dobrým časem
45,47 vteřin. Všem zúčastněným patří dík za dobrou reprezentaci sboru.

V červnu jsme byli pozváni a také jsme se zúčastnili Dne bezpečnostních a
záchranných složek v Dobrušce, akce pěkná, byla tam k vidění moderní technika
včetně ukázek, dopoledne trápilo počasí, lilo, ale odpoledne už svítilo sluníčko.
V témže měsíci jsem se zúčastnil školení velitelů v hasičské zbrojnici v Rychnově
n.Kněžnou, zaměřené na taktiku zřizování čerpacích stanovišť, spojení u zásahu,
velení u zásahu, předání požářiště, zpráva o zásahu a bojový a cvičební řád.
Během léta jsme připravili a zorganizovali naši největší kulturní trojakci, letní
diskotéku, Bladex a 15.koncert dechové hudby Opočenka. Přípravy tradiční, tři brigády
na přípravu a jedna na uklid. Počasí přálo, účast uspokojivá a zisk dobrý. Opočenku
jsme natočili na DVD vzniknul asi 20 minutový záznam.
V září jsme se již podruhé pobavili na vlastním skaleckém hasičském klání, spojené s
opékáním prasete, počasí dobré a akce se povedla.
Podzim se nesl v duchu příprav na tradiční posvícení, sešel se jak výbor tak i členská
schůze, aby organizačně zajistili posvícení a dnešní výroční valnou hromadu.
Po 25 letech působení ve výboru hasičů z toho 15 letech ve funkci velitele, jsem se
rozhodl dále do nového výboru nekandidovat. Důvodem je pracovní vytížení. Chci Vám
proto všem poděkovat za práci a čas co jste věnovali za mého působení hasičům a
novému výboru popřát zdařilé akce.
Nevím do jaké míry byla má zpráva vyčerpávající, ale bude diskuse a budu rád pokud
jsem na něco či někoho zapomněl, ať mě doplní.
Věřím, že v roce 2010, důstojně zvládneme květnové oslavy 125. výročí založení
sboru, navážeme na tradici LITOMĚŘICE 2007 a vůbec se nám vše povede jako
v letech předcházejících.
V tomto roce Vám dodatečně přeji pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vůbec mnoho
osobních úspěchů. Pro dnešek děkuji za pozornost,přeji dobrou chuť a dobrou zábavu.
Václav HANUŠ
velitel JSDH v PODBŘEZÍ-SKALCE

