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.
Nyní Vám přednesu zprávu velitele jednotky za rok 2018.
Loňský rok pro nás začal školeními. Jednotka se sešla a připomněla si technické prostředky ve
výbavě a práci s nimi. Následovala povinná cyklika velitelů na stanici v Rychnově nad
Kněžnou. Na konci prvního čtvrtletí jsme dokonce museli zasahovat u požáru v naší obci, kdy
začal hořet kompost na zahradě, ale včasným zpozorováním a ohlášením byla škoda minimální.
Tato nepříjemná událost odhalila nedostatky v kontaktech na členy naší jednotky, nicméně vše
již bylo opraveno.
V květnu se naše dětské družstvo zúčastnilo soutěže „O Lhoteckého soptíka“, kde obsadily
krásné 7. místo. Následovala okrsková soutěž, která se letos konala v Pohoří. Tentokrát nám
přálo počasí, ale už ne tolik to pověstné „štěstíčko“ a tak po menších zaškobrtnutích muži
obsadili v prověrce techniky 5. místo s časem rovné minuty. Při soutěžním pokusu byl již čas
lepší (30,13) a skončili jsme třetí. Ženy nezklamaly a domů si přivezly taktéž bronzové
umístění.
Konec roku jsme opět zakončili požárem na území naší obce, kdy se jednotka ze stanice
Dobruška přijela podívat na začínající požár hnoje za motelem. Nasadili vysokotlaký proud a
se vším si poradili.
Naše jednotka se ještě jednou sešla za účelem školení. Jinak se během roku ve spolupráci s obcí
povedlo dokoupit výjezdové přilby a jednotná trička, takže každý člen má již svou kompletní
výstroj.
Na závěr bych chtěl poděkovat za spolupráci právě obci, která je sice naším zřizovatelem, ale
vychází nám opravdu vstříc. Dále všem, kteří se starají nejen o mládež, ale i o dospělé a jejich
účast na soutěžích a dalších kulturních akcích. Vše připravovat a organizovat není jednoduchá
práce. A celkově všem, kteří nějak přispěli, převážně svým volným časem, do celoročního
kolotoče kolem hasičů v naší obci. Jak říkáme na brigádách: poděkujeme si, nikdo jiný to stejně
neudělá :)
Do nového roku přeju všem hlavně zdraví.
Děkuji za pozornost.
Ing. Tomáš Cvejn, velitel sboru a velitel jednotky

