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 2014.

Na začátku roku, dne 22.2 se sešla celá jednotka za účelem připravenosti na možné
mimořádné události na Skalce. Společně se starostou obce jsme si prošli školu a znovu
oprášili, co dělat při povodních. Také jsme se seznámili s technikou a prostředky na našem
automobilu. Povodně naštěstí nepřišly, ale jak se říká, štěstí přeje připraveným.
První akce přišla v dubnu, kdy jsme se sešli před plánovanou soutěží v Pohoří. V ten večer
vypadl na Skalce elektrický proud a tím i chlazení na mlatě v hospodě. Situaci jsme chtěli
zachránit nastartováním elektrocentrály, ale zradila nás technika a elektrocentrála nechtěla
chytnout. O nastartování jsme se pokoušeli celou dobu, dokud proud opět nenaskočil (takový
byl strach o pivo). Za vše mohla svíčka v centrále. Nyní je vše v pořádku a podobná situace
už nás nepřekvapí. Na začátku května proběhla již zmíněná okrsková soutěž v Pohoří, kterou
si budeme pamatovat především pro velkou zimu, a také pro velký úspěch naší mládeže.
V soutěžní kategorii se umístili na druhém místě a domů přivezli pohár. Útok se jim nadmíru
povedl a konkurovali družstvu se sportovními savicemi. Družstvo mužů obsadilo v prověrce
techniky konečné 7. místo ze 14. Ženy se letos nezúčastnili. Ještě v měsíci květnu byl
starostou obce vyhlášen stav bělosti z důvodu zvýšení hladiny vody v řece a jednotka
provedla protipovodňové opatření ve škole a na víceúčelovém hřišti. Já jsem byl sice
v Ostravě, ale vše tady zvládli i beze mě.
V červnu 2014 jsme náš sbor reprezentovali na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Akce
se velmi povedla a všichni se již těší na další ročník. V srpnu vybrané družstvo 6 lidí opět
reprezentovalo náš sbor na soutěži, tentokrát historických stříkaček ve Lhotě Netřebě.
Na začátku září proběhl každoroční hasičský srandamač, letos spojený s oslavou 80. let naší
historické motorové stříkačky. Původně jsem si myslel, že půjde o slabší ročník a že se
předvedou sotva dvě družstva. Nakonec mě vše mile překvapilo a myslím, že jsme se
pobavili. Mohli jsme vidět štafetu malých dětí v pyžamech, profesionální hašení požáru a
následnou televizní reportáž v provedení našeho dorostu, a dále že ani kočárek s dítětem není
pro naše ženy překážkou. Předvedl se nám i bájný hrdina skalkamen, který pro své hrdinské
činy skončil v kádi, a nakonec nám starší chlapi vykouzlili nově zrekonstruovanou PS 8.
Všem zúčastněným chci poděkovat a chtěl bych také vyzdvihnout servírovaný gebab, který
byl výborný.
V říjnu, 12.10 jsem byl operačním střediskem v RK informován o požáru lesního porostu,
trávy v Cháborském lese a že jsme vedeni jako místní jednotka, tak jestli se dostaneme na
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místo události. Byli jsme připraveni, nakonec nás ale nebylo potřeba a se vším si poradili
profesionální hasiči z Dobrušky. Následně jsem zjišťoval, proč jsme byli kontaktováni i když
máme pouze místní působnost, tzn., neopouštíme území obce. Důvodem bylo špatné
nahlášení místa události, oznamovatel zmínil Podbřezí a v systému jsme naskočili my, jako
jednotka obce. Jednalo se o špatně uhašené ohniště a nás, jak jsem již zmínil, nebylo potřeba.
Na uhašení byly spotřebovány celé dva kýble vody. Ještě ke konci roku jsme využili auta
MAGIRUS a to na první nástřik vody na hřiště na led.
Celkem proběhly za rok 2014 tři velitelské dny. Já jsem se mohl zúčastnit pouze jednoho,
který se týkal zrušení operačního střediska v RK a seznámení s novou komunikací
s hradeckým operačním střediskem. Další dva velitelské dny jsem z důvodu školních
povinností musel vynechat. Přes rok došlo i k dalším fázím dovybavení jednotky, jedná se
především o 2 ks sportovním savic s O-kroužky. Dále o 2 ks lehkých zásahových obleků
BUSHFIRE a 2 zásahové přilby značky GALET.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podílí na rekonstrukci a udržování techniky a také
všem, kteří se podílí na jednotlivých činnostech hasičů na Skalce.
Všem zde přítomným přeji štěstí a zdraví v novém roce.

Děkuji za pozornost.
Tomáš Cvejn, velitel sboru.
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