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 jednotky za rok 2017.
Loňský rok se nesl ve znamení školení a cvičení. Jednotka nezahálela a hned v lednu se sešla
s panem starostou a společně jsme si prošli prostory školy a školky a zopakovali si naši činnost
v případě povodní. V březnu jsme se zúčastnili pravidelné odborné přípravy velitelů jednotek
na stanici v Rychnově, která byla zaměřená zejména na vedení dokumentace, radioprovoz a
dotace pro sbory. V dubnu se uskutečnila schůze delegátů SDH v Tutlekách, kde bylo hlavním
úkolem zvolit nového starostu okresního sdružení hasičů - Rychnov nad Kněžnou. Stal se jím
Jiří Řeháček.
Další na programu byla květnová prověrka techniky, tentokrát jsme vyjeli jen za kopec a to opět
do Lhoty Netřeby. Úkol to nebyl již od začátku lehký, protože jsme si s sebou vezli závaží
v podobě obhajoby loňského prvenství. Reprezentace byla poskládána ale na výbornou a tak si
soupeři mohli tak akorát přečíst nápis hasiči na našich zádech. S časem 36 vteřin jsme podruhé
za sebou vyhráli. Ve Lhotě se nám prostě daří! Naše ženy na tom nebyly o moc hůř a obsadily
krásné druhé místo. Tímto děkuji za kvalitní reprezentaci.
V červnu jsme se zúčastnili hasičských slavností v Litoměřicích. Na konci toho měsíce se
uskutečnil druhý velitelský den, opět na stanici v Rychnově nad Kněžnou. Tentokrát jsem se
ho zúčastnil jako školitel. Na programu byla práce ve výšce a nad volnou hloubkou. V září jsme
tradičně uspořádali hasičský srandamač, který přijeli zhodnotit i kolegové z Polska. Ke konci
roku proběhlo ještě jedno školení jednotky, kdy jsme se společně sešli a připomněli si umístění
prostředků ve voze a probrali další povinná témata z plánu školení.
Za přispění obce se nám povedlo obnovit lezecké vybavení jednotky. Byly dokoupeny pracovní
opasky a lezecké lano, toto vybavení je nutné mít vzhledem k sebejištění i při běžné práci ve
výšce. Pro mládež se povedlo sehnat sadu hadic a proudnic. Chci poděkovat všem, kteří se o
techniku starali, starají a doufám, že nadále budou starat.
Na závěr jsem si nechal jednu perličku. A to hned z ledna, kdy jsem v práci najednou
z vysílaček zaslechl, že Dobruška vyjíždí k požáru odpadkového koše u hradu Skalka. Po
delším hledání hradu Skalka se společně s Vráťou sešli u autobusové zastávky a koš uhasili.
Takže to jen pro připomenutí, že u nás se pořád něco děje.
Ještě chci poděkovat všem za aktivní přístup při různých společenských akcích a také všem,
kteří věnují svůj čas a energii při cvičení s mladými hasiči. Do nového roku přeji Všem hodně
zdraví.
Děkuji za pozornost.
Ing. Tomáš Cvejn, velitel sboru a velitel jednotky

