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 2015.
První společná akce naší jednotky byla 28. února kdy se jednotka a celý výbor sešel na focení.
Bylo potřeba aktualizovat naše obličeje na nástěnku, poté jsme s jednotkou provedli ještě
kontrolu techniky a rozešli jsme se domů. Cestou jsem viděl bílý dým stoupající z pole za
motelem. Hned jsem se uchlácholil, jak je kouř bílý, tak už u něj někdo je a má to pod
kontrolou, to je v pohodě. Po obědě, když jsem dostal zprávu o začínajícím požáru kupy
dřeva, jsem zjistil, že to až tak v pohodě nebylo. Po průzkumu místa jsme usoudili, že je to
nad naše síly a zavolali na tísňovou linku o pomoc profesionální hasiče. Ti nasadili
vysokotlak a začínající požár během chvíle dostali pod kontrolu. Naštěstí všichni nepovažují
bílý kouř za pohodu a tak díky včasnému jednání dopadlo vše dobře a s minimální škodou.
25. dubna se na Skalce konala snad poprvé prověrka techniky a okrskové cvičení. Prověrky se
zúčastnilo celkem 12 družstev a cvičení, probíhající podle pravidel podorlické ligy,
vyzkoušely 4 družstva mužů a 2 dvě družstva žen. Naše družstvo obsadilo v prověrce
techniky pěkné 5. místo. V soutěži mužů jsme skončili na bramborovém 4. místě a tak nás
musely zachránit ženy, které oslnily pěkným stříbrným druhým místem. Počasí nám přálo a
celá soutěž se velmi vydařila. Dokonce jsem si i poznamenal, že se podařilo vše sníst a vypít.
V roce 2015, konkrétně 22. a 23. května jsme oslavili 130 let založení sboru. Tuto akci
hodnotím také velmi úspěšně a kladně, a až na pár drobností, kterým se bohužel nepodařilo
vyhnout si myslím, že si zde všichni přišli na své.
V červnu jsem se zúčastnil velitelského dne, který se konal na stanici v Rychnově nad
Kněžnou a týkal se zkoušky čerpadel. Druhý velitelský den zaměřený na práci s proudnicí se
uskutečnil v listopadu na stanici v Dobrušce.
V září se již tradičně konal hasičský srandamač, kde se jako první předvedli mladí hasiči se
svou scénkou. Následovali žlutí mimoni a pak jsme se společně vrátili do školních lavic se
školačkami v podání žen. Chlapi předvedli útok se psem „Ftefanem“ a na řadu také přišel
poloautomatický hasičský robot. Z nadívaného kance k večeru už moc nezbývalo a tak přišlo
na řadu půlnoční překvapení. Hasičská fontána v trochu jiném provedení. Myslím si, že vše
dopadlo úspěšně, a pomalu můžeme vymýšlet další scénky. V polovině září se podruhé sešla
jednotka kvůli školení vybraných témat a kontrole techniky. Závěrem měsíce jsme vyzkoušeli
v rámci cvičení dopravu vody z řeky až k novým bytovkám. Vše se podařilo, voda tekla, a tak
cvičení hodnotím velmi kladně.
V minulém roce jsme také, za přispění obce, dovybavili jednotku, jednalo se především o
zásahovou obuv, která scházela polovině členům, doplnili jsme i zásahové obleky a pracovní
rukavice. Vše je nyní uklizeno v nových skříňkách, kde má každý z členů výjezdové jednotky
své místo.
Závěrem bych chtěl všem poděkovat, především za přípravu okrskového cvičení, za přípravu
oslav a za zrealizování námětového cvičení pro jednotku. Všem zde přítomným přeji štěstí a
zdraví v novém roce.
Děkuji za pozornost.
Tomáš Cvejn, velitel sboru.

