Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2006

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
Nový rok jsme začali tradičně – návštěvou a poblahopřáním spoluobčanům všeho dobrého do
nastávajícího roku.
15.1.2006 jsme se sešli na Výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši činnost za rok
2005 a připravili si plán na r.2006. Na této valné hromadě podali br.Křivánek M. a br.Viktorin
P. žádost o vyřazení ze zásahové jednotky. Novými členy zásahové jednotky byli zvoleni
br.Sedlák J. a br.Hrazdíra L.
Výbor pracoval v minulém období v tomto složení:
Starosta:
Milan Křivánek
Místostarosta: Josef Ševčík
Velitel:
Jaromír Křivan
Strojník:
Radek Šamalík
Jednatel:
Miloslava Kupková
Pokladník:
Josef Moll
Člen:
Martin Ševčík
Člen:
Vlastimil Svoboda
Člen:
Dušan Minárik
Revizor:

Josef Křivan

Na začátku funkčního období měla naše členská základna 29 členů, z toho je 7 mladých
hasičů. Během roku jsme získali do sboru jednoho nového člena. Je to Jiří Meluzín, který se
přistěhoval na Olešnou. K dnešnímu dni máme tedy celkem 30 členů.
Výbor se sešel za uplynulé období na 7 výborových schůzích z toho tři byly schůze
rozšířeného výboru.
Dne 19.2.2006 jsme se společně s velitelem zúčastnili Výroční valné hromady okrsku
Blansko v Lažánkách. Zde jsme se domluvili, že každý sbor přispěje částkou 100 Kč na
činnost našeho okrsku. Kromě zhodnocení činnosti okrsku, kterou provedl starosta br.Daněk
bylo ze strany jednotlivých zástupců SDH konstatováno, že je třeba neustále pracovat na
zlepšení strojního a technického vybavení zásahových jednotek, což je povinností obce jako
zřizovatele zásahových jednotek.
Následovaly přípravy na uspořádání již 11. hasičského plesu, který se konal 4.3. 2006.K tanci
hrála tentokrát poprvé skupina „NOTA BENE“ z Černé Hory. Tradičně bohatá tombola, srnčí
guláš a svépomocí vyrobené jednohubky šikovnými rukami v „Lahůdkách u Křivanů“ jistě
přispěly ke spokojenosti přítomných. Učast byla dobrá, prodalo se 65 vstupenek. Ještě kdyby
těch „domácích“ účastníků bylo více. Byla by to ta největší odměna pro všechny pořadatele.
8. března se konala na MěÜ v Blansku schůzka našeho okrsku. Hlavní bodem jednání bylo,
jak naložit s rozpočtovanou částkou zhruba 450 000 Kč. Bylo domluveno, že největší část
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půjde tentokrát do SDH Lažánky na pořízení nového zásahového vozidla AVIA v hodnotě cca
350 000 Kč.
Náš sbor dostal částku 30 000 Kč na opravy a údržbu vozidla. Na vozidle byly vyměněny
přední čepy, gumy na torzní tyči, namontován nový prostřední tlumič výfuku, nové lanko
ruční brzdy + prachovky a gumičky do prasátek, bylo provedeno nastříkání celého podvozku
ochranným prostředkem. V prosinci byla ještě zakoupena nová autobaterie. Máme ještě
připraveny nové boční plechy do okenních výplní, které zhotovil a nastříkal br.Sedlák. Hlavně
jeho zásluhou máme také na vozidle namontovány držáky na žebřík.

31. března jsme také zajistili naložení a odvoz železného šrotu, který jsme si nachystali již v
minulém roce na podzim. Že je s tím spousta starostí, ví jistě každý, kdo se akce zúčastní. Na
druhé straně to ale pro nás znamená zase nějakou korunu na zakoupení a vylepšení našeho
vybavení.
Akce se zúčastnili Ševčík Martin, Ševčík Josef, Ševčík David, Křivánek Tomáš, Křivan
Jarek, Sedlák J. a Lukáš Hrazdíra.
Ještě tentýž den asi v 19.30 hodin na žádost protipovodňového štábu z Blanska se naše
kompletní zásahová jednotka aktivně podílela na plnění pytlů pískem na Starém Blansku na
ochranu objektů proti avizované povodňové vlně. Akce trvala do pozdních ranních hodin.
Pomáhali jsme také našim občanům a chatařům při odčerpávání vody ze sklepů a studní jako
důsledek rychlého tání velkého množství sněhu. Bylo to na začínající stavbě rodinného
domku u Korčáků, na rodinném domku u Pantůčků a jednou chatové oblasti.
12. dubna se nás několik sešlo na Obecním domě na veřejné schůzce občanů Olešné se
zástupci města Blanska. Přijeli starostka p. Králová a p. Musilová. Diskutovalo se kromě
jiného také úprava(porovnání) hřiště u OD. Slíbili jsme provést tuto akci brigádnickys tím, že
nám město příspěječástkou 15 000 Kč na zaplacení stroje na porovnání plochy a navezení
podkladníprosívky. Práce spojené s úpravou hřiště nám slíbil provést pan Kunc s bagrem.
Jenže když jsme se do toho pustili, zjistili jsme že dvě fůry prosívky budou málo. Nakonec
tam padlo asi pět fůr šotoliny a dvě fůry prosívky. A těch hodin co tam strávil pan Kunc a my
s ním bylo nepočítaně. Troufám si tvrdit, že hodnota díla překročila 50 000 Kč a zastavila se
někde.…těžko říct. Chtěl bych tímto poděkovat panu Kuncovi za trpělivost a velkou pomoc.
Nevím, jestli není lepší příště podat žádost na město tak, jak to dělají jiné městské části a
nechat si to udělat firmou. Ale to bychom asi nebyli „hasiči z Olešné“.

Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2006

Jak říká jedno české přísloví „nejen prací živ je člověk“, tak tohoto přísloví jsme se drželi 17.
června, kdy se ve Vysočanech ženil náš člen Jan Sedlák. Přípravy na toto akci byly opravdu
důkladné, skoro jako na „námětové cvičení“. Nazdobit traktůrek pro svatební účely, nachystat
chomout, kouli, „ostrou řetězovou pilu“ na přeříznutí špalku a další věci pro v podstatě
divadelní představení a všechno to v nejvyšším stupni utajení převést do Vysočan, je určitě
oříšek. Ale i s tímto jsme si poradili. Myslím, že hlavní aktéři Žaneta a Honzík Sedlákovi na
to dlouho nezapomenou a my, co jsme to provedli, také ne.
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21. června se v Blansku konala mimořádná schůzka našeho okrsku. Hlavním bodem jednání
byla informace o čerpání rozpočtu a o tom, v jakém stavu je akce „auto pro SDH Lažánky“.
Bylo konstatováno, že auto AVIA v hodnotě cca 350000 Kč je objednané u firmy Vraspír ve
Žďáře nad Sázavou.. Z toho 250 000 Kč by se uhradilo v r.2006 a 100 000 Kč v r.2007.
Účelová dotace v hodnotě 40 000 Kč byla vyčerpána na přilby „GALET“ pro SDH Těchov.
Na 8.července jsme společně s JKP Olešná naplánovali „letní zábavu“. Po dopoledním turnaji
v malé kopané dole na hřišti jsme se přesunuli na hřiště k Obecnímu domu, narychlo
smontovali taneční parket a připravili stoly a lavice. Bohužel počasí nám tentokrát nepřálo, a
tak jsme po příjezdu muzikantů a vzájemné dohodě vše raději přestěhovali do vnitřních
prostor Obecního domu. A udělali jsme dobře, protože venku pršelo, ale ve vnitř to „vřelo“ a
dá se říct, že se akce vydařila.
16. července jsme byli pozvání na oslavu 120. výročí založení SDH Svitávka. Byli jsme
zařazeni do celkového programu s ukázkou hašení hořícího auta pomocí našeho
vysokotlakového zařízení. Zásah to nebyl rozhodně jednoduchý, ale zhostili jsme se ho s
úspěchem. A ještě jsme přítomným ukázali, že i malé zásahové vozidlo něco dokáže.
Poděkování za tuto akci si jistě zaslouží Vl. Svoboda, J. Ševčík, J. Sedlák, R. Šamalík a velitel
J. Křivan.
Bohužel dva dny předem, kdy jsme se chtěli na toto akci alespoň trochu připravit a vyzkoušet
si, jak při likvidaci hořícího auta postupovat, došlo k popálení člena SDH Olomoučany, kteří
nám s cisternou dělali zálohu při likvidaci hořícího vraku. Vše ale nakonec dobře dopadlo a
po několika dnech byl popálený hasič propuštěn z nemocnice.
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2. září jsme se zúčastnili námětového cvičení spojeného s oslavou 80.ti let založení SDH
Obůrka. Akce se zúčastnili br.Svoboda, Šamalík, Sedlák a Minárik.
Na výborové schůzi dne 13.10. jsme na návrh br.Svobody odsouhlasili příspěvek 2 400 Kč na
zaplacení pronájmu tělocvičny v Rájci pro mladé hasiče. Jedná se o 20 dvouhodinových akcí
v sobotu dopoledne na udržení a zlepšení fyzické kondice se zaměřením na hasičskou praxi.
Zúčastnit se může každý – ne jenom mladí. Odjíždí se v ráno v 9.hodin od has. zbrojnice.
Během roku se někteří z nás zúčastnili v březnu profesního školení řidičů, br. Svoboda a br.
Sedlák školení velitelů a M.Ševčík školení strojníků.
27.října jsem se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko ve Skalici nad
Svitavou. Pro zajímavost uvádím: náš okres má 22 okrsků, 158 sborů a 6 126 členů. Na
shromáždění byl podán návrh na zvýšení čl. příspěvků na 80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro
dorost. Po bouřlivé diskusi bylo odsouhlaseno zvýšení odvodu čl. příspěvků na OSH takto:
dospělí
70
dorost
50
mladí hasiči 20
Povinný přechod organizačních jednotek sdružení na podvojné účetnictví byl novelou zákona
č. 246/2006 odložen na 1.1.2008.
Během měsíce listopadu byl u pily pana Olberta nainstalován druhý nadzemní hydrant.
V listopadu jsme se ještě zúčastnili námětového cvičení ve Spešově. Tentokrát ale pouze ve
třech lidech – M.Ševčík, Vl.Svoboda a Lukáš Hrazdíra.
Ke konci roku jsme ještě získali od města částku 10 000 Kč z nevyčerpaného rozpočtu na
r.2006 a objednali jsme za ně u firmy F-Line 3 páry zásahové obuvi.
V r.2006 bylo na údržbě hasičské techniky, budově požární zbrojnice, brigádách a jiných
akcích odpracováno celkem 348 hodin. Z toho 175 hodin na údržbě hasičské techniky. Mimo
to ještě dalších 62 hodin bylo věnováno práci s „Mladými hasiči“, za což patří jistě
poděkování hlavně br. Svobodovi.
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V letošním roce bychom se měli zaměřit na dokončení technického vybavení auta, přebrat –
případně vyřadit nefunkční materiál ve zbrojnici, pokračovat ve zlepšení výbavy zásahové
jednotky. Na budově požární zbrojnice bychom chtěli zateplit strop – materiál na zateplení již
sehnal velitel br. Křivan. Také barevné sjednocení fasády na čelní zdi by stálo za úvahu. Již
na minulé VV hromadě jsme hovořili o možnosti zateplení vjezdových dveří a jejich lepším
zabezpečení proti vniknutí do zbrojnice. No a pomalu bychom se měli zamýšlet a připravovat
se na r.2008, pokud budeme chtít důstojně oslavit 80. výročí založení našeho sboru.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem za odvedenou práci pro sbor v roce 2006, popřál
Vám a Vašim rodinným příslušníkům pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů v osobním i
profesním životě v roce 2007. Našim příznivcům a všem těm nejmenovaným, kteří nám
během roku pomáhají při zajišťování různých akcí ať už jakýmkoliv způsobem, aby nám
zachovali svoji přízeň.

Děkuji za pozornost.

Milan Křivánek
starosta SDH Olešná

