Bratři a sestry, dámy a pánové, Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní
výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí – Skalce.
Nyní Vám přednesu zprávu velitele sboru za rok 2013.
Na žádost starosty obce, a z hlediska připravenosti sboru na mimořádné události, se dne 3. 2.
2013 sešla jednotka SDH za účelem prohlídky školy a jejich rekonstruovaných částí. Prošli
jsme si nové sklepní prostory a domluvili jsme se jaké opatření v případě povodní udělat.
Ještě tento měsíc, dne 14. 2. 2013, proběhla v místní škole přednáška na téma „oheň a hasiči“.
Vedl jsem jí já a Vratislav Cvejn. Probrali jsme co je to požár, jak se chovat při požáru, jak
volat na tísňovou linku. Nakonec jsme rozdali nějaké letáčky. Myslím, že děti byly spokojené
a bavilo je to.
27. 4. 2013 proběhla prověrka techniky a soutěž v Domašíně. Náš sbor do Domašína přivezl
tři družstva. Muže, ženy a dorost. Muži se zúčastnili pouze prověrky techniky (konkrétně 8
mužů: Tomáš Cvejn, Miroslav Doležal, Luboš Pohl, st., Radek Volf, Antonín Novotný, ml.,
Pavel Mervart, Zdeněk Doubravský a Miloš Novotný) a obsadili 7. místo ze 13. s časem
49:06, který mohl být lepší, ale musíme mít rezervu na letošní rok. Naše ženy a Dorost se
zúčastnili soutěže, kde ženy (konkrétně: Lenka Chaloupková, Kristýna Javůrková, Martina
Králíčková, Lucka Doubravská, Lenka Mervartová, Šárka Ehlová a Vráťa Cvejn) obsadily
s časem 52:06 druhé místo, ale poté byly odsunuty na místo třetí z důvodu protestu na pohlaví
strojníka. Dorost na této soutěži obsadil místo 5. s časem 55:07 (Filip Umlauf, Ondra
Moravec, Hanka Konečná, Tomáš Ehl, Katka Novotná, Ondra Felcman, David Bohunek).
Dobrovolného železného hasiče se nikdo neúčastnil. Všem, kteří přijeli do Domašína, děkuji,
a letos se s největší pravděpodobností sejdeme v Pohoří a to 3. 5. 2014.
V sobotu 18. 5. 2013 jsem se zúčastnil Velitelského dne na stanici v Rychnově nad Kněžnou,
který byl zaměřen na poskytování první pomoci ze strany SDH. Probrali jsme tam první
pomoc, používání vakuových nosítek a spolupráci se záchrannou službou.
V červnu roku 2013 se měly uskutečnit Hasičské slavnosti v Litoměřicích, bohužel ale
povodeň překazila všechny plány, tak snad letos k nám bude příroda shovívavější a dovolí
akci uskutečnit a my se budeme moci zúčastnit.
Jako již tradičně, proběhl na začátku září hasičský srandamač, kterého se zúčastnili čtyři
družstva (sestřičky, šmoulové, rákosnící a „němý film – a je to“). Myslím, že se akce povedla
a dohromady jsme se pobavili. Při této příležitosti jsme oficiálně předvedli dvanácti proud.
V říjnu byl na programu druhý Velitelský den, organizovaný npor. Vítem Kloučkem na
stanici v Dobrušce. Na programu bylo praktické procvičení práce ve výškách a nad volnou
hloubkou. Tohoto dne jsem se bohužel nemohl účastnit, kvůli povinnostem ve škole.
Po dlouhém plánování se 9. 11. 2013 připravila výprava do Ostravy do hasičského muzea, do
vyhaslé pece v oblasti Dolních Vítkovic a na centrální stanici v Ostravě. Celodenní exkurze se
snad líbila a na základě návštěvy muzea jsem dne 17. 12. 2013 předával správci muzea
historický letní oblek s naší domovenkou, takže to je teď součástí výstavy muzea v Ostravě.
Teď zásahy v roce 2013. Naše jednotka pomáhala při uhašení kontejneru u místního hostince,
na uhašení stačily dva kýble s vodou. Dále byl Antonín Novotný ml. povolán k řezání stromů

na školní zahradě. Povodně a jiné pohromy se nám naštěstí vyhnuly a tak naše práce byla
spíše organizační, což zahrnuje správu techniky a odbornou připravenost jednotky.
Do auta Magirus přibyla spousta nových věcí. Například 2 kusy baterek + 2 kusy výstražných
svítidel, hliníkový žebřík na střeše vozidla, kalové čerpadlo extol a díky akci „recyklujte s
hasiči“ jsme obdrželi sorbent na odstranění ropných produktů a spousta dalších věcí a
drobných úprav. Údržbě se nevyhnula ani naše PS 12. Hlavní změnou je systém zapalování
přes baterku, nikoliv již přes magneto. Nyní je technika připravena na zimní období. Ještě
naznačím, že naše technika se pomalu rozrůstá a to tak, že se do hledáčku našich opravářů a
techniků dostala koňská stříkačka, takže se v nejbližších letech máme na co těšit.
Tímto bych jim chtěl popřát hlavně zdraví a ať se jim to podaří opravit přesně podle jejich
představ. Závěrem přeji štěstí a zdraví v novém roce i Vám ostatním. A moc děkuji všem,
kteří se podílí na jednotlivých činnostech hasičů na Skalce.

Děkuji za pozornost.
Tomáš Cvejn, velitel sboru.

