Zpráva velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce
za rok 2010 dne 8. ledna 2011
Bratři a sestry, dámy a pánové, vážení hosté
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní výroční valné hromadě sboru
dobrovolných hasičů v Podbřezí-Skalce. Po změnách ve funkcích velitele a
strojníka sboru bylo nutné se zúčastnit třídenního školení v Bílých Poličanech
ukončeného závěrečných testem. Já i strojník Antonín Novotný mladší jsme
způsobilí vykonávat funkce velitele a strojníka po dobu 5ti let.
Každým rokem se účastníme soutěže starých stříkaček na vagóně v Domašíně.
Letos jsme se umístili na pěkném pátém místě, ale v sání slivovice jsme obsadili
místo absolutně první. Probíhala též soutěž o želeného hasiče, kde jsem byl
vybrán jako zástupce sboru. Hrdě jsem se zúčastnil a umístil jsem se též na
pátém místě. Pak už jsem pokračoval v sání slivovice s družstvem.
Hasičské prověrky techniky, která se konala 15. května 2010 v Běstvinách se
zúčastnilo družstvo mužů, ženy se zalekly špatného počasí. Útok se zdařil na
výbornou, voda tekla nevídaně rychle, ale časomíra, v podobě starosty okrsku,
selhala. Byly nám sečteny dva časy dohromady a podle toho dopadlo i výsledné
umístění. I přes tento omyl jsme nebyli poslední. Za námi skončilo i družstvo
Chábor.
4. června 2010 jsme se jako již tradičně zúčastnili dne Bezpečnostních a
branných složek v Dobrušce. Náš sbor reprezentovali tito členové: Kovářová
Marta, Abel Pavel, Cvejn Vratislav, Cvejn Tomáš, Stodůlka Josef, Ryšavý
Stanislav, Hanuš Václav mladší a Antonín Novotný mladší. Byla zde
předvedena naše historická technika a obdivovány byly naše historické přilby a
uniformy.
Letos v září, před opékáním, se již potřetí konal „Skalecký srandamač“. Kvůli
nepřízni počasí byla akce přemístěna na hřiště. Ve svých nápaditých kostýmech
se představilo 5 družstev. I přes ošklivé počasí si všichni, kteří byli přítomni,
užili spoustu legrace.
Nyní je technika připravena na zimní období v plné funkčnosti.
Děkuji všem, kteří jezdí s naší technikou na soutěže i těm, kteří se o ni starají.
Závěrem Vám v roce 2011 přeji pevné zdraví a mnoho úspěchu.
Děkuji za pozornost.
Antonín Bohunek, velitel JSDH

