Dobrý večer.
Dovolte mi Vás všechny ještě jednou přivítat, zvláště pak hosty. Jsem hrozně rád, že jsme se všichni po roce zase sešli. 
Je tedy na mě, abych ten skoro již uplynulý rok 2012 zhodnotil a jsem rád, že je zase co hodnotit. Letošní rok byl, věřím, že ne jen z mého pohledu, opět velmi úspěšný. 
Dá se říci, že skoro každý týden se něco dělo a opravdu jsme se na vzájem hodně užili.Co se činnosti týká, byli jsme znovu velmi aktivní a výborně jsme navázali na rok 2011. 
Celý loňský návrh činnosti jsme splnili a ještě tam přibylo pár akcí, jako byly brigády na dřevo a účast na různých memoriálech, kam jsme dříve nejezdili. 
Začali jsme bálem, pak už to pokračovalo okrskovou soutěží,okresní soutěží, májkou ,dětským dnem, účastí na různých memoriálech, část z nás byla znovu na Berounce, pouťová zábava. Úplně tou největší akcí bylo pořádání naší domácí soutěže „O pohár starosty obce“,  kde nás účast soutěžících opravdu zaskočila a do příštího ročníku musíme vymyslet, jak tu soutěž urychlit, protože letos moc nechybělo a končilo se za tmy. 
Čím dál víc se činnost našeho sboru zaměřuje na požární sport a na kulturní dění v naší obci. 
Nemyslím si, že to je špatná cesta, protože jenom té přímo hasičské činnosti je v dnešní době opravdu málo, tedy skoro žádná. A to bychom se možná za pár let scházeli zase jenom na výroční schůzi. 
Tady musím znovu pochválit všechny aktivní členy a členy družstev, kteří náš sbor reprezentují jak na soutěžích, tak pomáhají při pořádáních různých kulturních akcí, které jsem už dříve zmínil. 
Stejně jako v předešlém roce musím pochválit všechna děvčata, která vedou družstvo dětí. Scházejí se  pravidelně a věnují tomu spoustu volného času a dá se říct, že děti jsou našimi nejaktivnějšími členy. 
Dovolím si tady taky říct, protože jsem párkrát na těch jejich schůzkách byl, že naše děti mají znalosti, které nebude mít většina z nás. Soudím tedy podle sebe, možná se pletu, ale co jsem chtěl říct je, že se to učí jako ve škole a ještě je to baví. 
Nesmím zapomenout říci, že děvčata, která děti vedou, musí chodit každý rok na školení instruktorů a i ony se musí všechno naučit. Jedna z nich, nevím jestli ji můžu jmenovat (Jitka Krčmářová), už získala instruktora druhého stupně. Přičemž nejvyšší je první a toho má na našem okrese, jak jsem si zjistil, pouze jeden člověk. Takže toto si také určitě zaslouží uznání. 
Tak jen doufám, že jim to nadšení, které mají jak děti tak jejich vedoucí, dlouho vydrží a budou nám dělat radost i na nadále. 
Dále jsem rád, že po nějaké době, kdy nám trošku vázla aktualizace našich internetových stránek se toho ujali Aleš s Lenkou a ve spolupráci s Adamem už je to zase v pořádku, a každý z nás si tam může prohlédnout, co se událo. 
Byla by totiž hrozná škoda, když už něco děláme, se s tím nepochlubit. 
Já už budu pomalu končit. Musím se vám přiznat, že jsem tu dnešní zprávu psal na poslední chvíli. Pokud jsem na něco zásadního zapomněl, doufám, že ti co budou mít řeč po mě, to napraví. Jinak zprávu o sportovní činnosti vám představí Lukáš Macht ve své ,věřím, že zase obsáhlé zprávě a doufám, že v ní nezapomněl zmínit velké zlepšení obou našich družstev. 
Další zprávu bude mít ještě velitel a pak ještě starosta obce. 
Tak já už budu končit, abychom vás těmi proslovy moc nenudili. 
Na závěr mi tedy ještě dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál pevné zdraví, šťastný nový rok 2013 a abychom se zase za rok ve zdraví všichni sešli.
Ještě jednou vám všem děkuji za pro mě krásně prožitý rok s Vámi, za odvedenou práci a výborné reprezentování našeho sboru a budu se těšit na další rok 2013, ve kterém ta třináctka na konci doufám nebude nešťastná, ale právě naopak. 
Děkuji za pozornost 
Roman Langpaul
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