Bratři a sestry, dámy a pánové, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů
v Podbřezí – Skalce.
Hasičské prověrky techniky, které se konaly 15. května 2011 ve Lhotě, se zúčastnilo družstvo mužů a
žen. V odpoledních hodinách byla soutěž dětí, z našeho sboru se zúčastnila dvě družstva - družstvo
starších a mladších dětí. Družstvo starších dětí bylo na 1. místě a družstvo mladších dětí bylo na 2.
místě.
O týden později 21. 5. 2011 jsme se již po třetí zúčastnili soutěže starých stříkaček na vagóně
v Domašíně v tomto složení: Antonín Bohunek, Vráťa Cvejn, Pavel Mervart, Pavel Abel, Zdeněk
Doubravský a Jarda Grimmer. Voda nám tekla nevídaně rychle, ale bohužel někde jinde a ne tam kde
měla. Ale i přes tento malý problém jsme se umístili na pěkném 6. místě. Probíhala též soutěž o
železného hasiče, které jsem se zúčastnil s Tomášem Cvejnem. Tomáš se umístil na 4. místě, já jsem
ze zdravotních důvodů nedokončil.
22. 7. 2011 nás zasáhla povodeň a tak s naším novým autem Magirus jsme pomáhali všem, kteří
potřebovali pomoc. Já jsem se této nemilé události nezúčastnil, protože jsem byl na dovolené, ale
tímto bych chtěl poděkovat Pavlu Mervartovi za dobrou práci a organizaci. Poděkování patří také
všem, kteří přišli pomoci. Poděkovat bych chtěl také těm, kteří pomáhali při vymývání bláta a písku
na tenisovém kurtu. Hřiště jsme vymývali tři dny a stříkačka si mohla odpočinout jen v noci.
3. 9. 2011 před opékáním se konal jako každý rok „skalecký srandamač“. Masky byly velice nápadité a
pěkné až na to, že lyžníkům chyběl sníh, batolata neměl kdo přebalit a piráti si stěžovali, že jim někdo
ukradl loď. Jen cikáni byli spokojeni, že loď byla ze železa a ne ze dřeva. Prvním rokem se konala
soutěž „železný hasič sboru“ pod vedením Tomáše Cvejna. Soutěžících se přihlásilo překvapivě
hodně. Byly kategorie dětí, žen a mužů. Umístění ženy: 1. Kristýna Javůrková, 2. Klára Kavanová, 3.
Lenka Mervartová. Umístění muži: 1. Antonín Bohunek, 2. Tomáš Cvejn, 3. Ota Prokeš. Za nápaditou
soutěž a příjemné odpoledne bych tímto chtěl poděkovat Tomáši Cvejnovi.
O 14 dní později 24. 9. 2011 jsme se vydali vozem Magirus ve složení Antonín Bohunek, Antonín
Novotný ml., Pavel Abel, Filip Umlauf, Danek Mňuk, Bára Volfová a Nikola Bohunková do Řetové u
Ústí nad Orlicí, kam jsme byli pozváni na zabijačkový den a na ukázku auta Magirus. Auto Magirus
jsme s dětmi předvedli v útoku s šesti proudy. Útok se moc líbil a někteří obdivovali děti, jak jsou
šikovné a že šest proudů z jednoho auta viděli poprvé. Po útoku bylo auto vystaveno a též bylo
obdivováno a moc se líbilo.
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 novém roce 2012 přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Děkuji za pozornost.

Antonín Bohunek, velitel sboru

