Bratři a sestry, dámy a pánové, Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás opět po roce přivítal na
výroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů v Podbřezí – Skalce.
Nyní Vám přednesu zprávu velitele sboru za rok 2016.
Letošní rok, byl ze strany jednotky klidnější. Nepotrápila nás žádná hořící popelnice ani žádná
doutnající kupa hnoje, naštěstí se nám vyhnuly i povodně nebo silný vítr. A tak jsme se mohli
plně věnovat přípravám na okrskovou soutěž. Ta se letos konala ve Lhotě – Netřebě a to
v sobotu 23. dubna. Okrsková soutěž se skládá z prověrky techniky, což je povinná část, a ze
soutěže, do které se hlásí družstva dobrovolně. Prověrka se povedla našim chlapům, kteří
s časem 35:20 vyhráli a tím za sebou nechali zbylých 12 družstev. Druhá byla Čánka a třetí
místo s časem rovněž pod 40 s. obsadili naši kolegové ze Lhoty. Do soutěže se přihlásilo pět
družstev, bohužel tentokrát nám štěstí už tolik nepřálo a s časem 40:13 jsme obsadili 4. místo.
Vrásky na čele ale rychle rozehnal výkon našich žen, které dokázaly s časem 39:06 soutěž
vyhrát a porazit tak své rivalky z Pohoří.
Druhou loňskou soutěžní akcí byl již tradiční skalecký srandamač, který se konal 3. září na
hřišti. Mohli jsme vidět, jak se podle moderních postupů loví pokémoni. Poté se rozezněla
znělka: „zelená je tráva..“ a svůj trénink nám ukázala skalecká fotbalová reprezentace žen.
Zastávku zde měla i naše reprezentace sportovců z Ria, a to když se dozvěděl prezident
Zeman, tak ani nedopil svoji sklenku becherovky a přijel je přivítat. Nakonec nás uchvátily
děti se svým novým zásahovým vozidlem a připraveným zásahem. Akce se povedla a
můžeme se těšit na letošní rok.
V loňském roce ani velitelé jednotky nemohli zahálet a v březnu se zúčastnili odborné
přípravy velitelů SDH obcí, která prodlužuje platnost kurzu V-40. Další akcí pro velitele byl
velitelský den, zaměřený na záchranu na vodní hladině, ten se uskutečnil v červenci. A druhý
velitelský den, zaměřený na práci s hasicím systémem COBRA, se uskutečnil v říjnu.
V listopadu se sešla celá jednotka na školení, kde jsme si připomněli umístění technických
prostředků na vozidle, vyzkoušeli jsme si vázání lezeckých uzlů, prošli jsme si postup co
dělat, když se staneme svědkem dopravní nehody a probrali jsme další povinná témata
z ročního plánu školení.
Co se týče vybavení jednotky, tak nám přibyl do výbavy naviják na hadice. A pro děti se
sehnaly imitace zásahových přileb. Na technice byly provedeny každoroční nutné úpravy a
opravy, včetně neplánované opravy nádrže na vozidle Magirus.
Za celoroční práci bych rád poděkoval jednotce, která podle mě funguje dobře, dále výboru,
ale i všem ostatním členům sboru, za jejich aktivní přístup při různých společenských akcích.
Všem také přeji štěstí a zdraví v novém roce.
Děkuji za pozornost.
Ing. Tomáš Cvejn, velitel sboru a velitel jednotky

