Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2007

Vážené sestry a bratři, vážení hosté,
Naše členská základna měla začátkem r.2007 32 členů, z toho bylo 7 mladých hasičů. Během
roku jsme získali do sboru nové členy. Je to Lucie Ševčíková, která se ihned aktivně zapojila
a stala se platným členem soutěžního družstva v požárním sportu a mezi mladé hasiče se
přihlásil Adam Křivan,Ondra Sedlák, Martin Ondroušek a Mirek Ondroušek. Ondroušci ale
během roku členství ukončili. Všem bych chtěl popřát hodně chuti, obětavosti a také radosti
ze společné naší činnosti. K 31.12.2007 dni máme tedy celkem 34 členů, z toho je 9 mladých
hasičů a z toho 2 děti v kategorii přípravka do 6 let.

Výbor pracoval v minulém období v tomto složení:
Starosta:
Milan Křivánek
Místostarosta: Josef Ševčík
Velitel:
Jaromír Křivan
Strojník:
Radek Šamalík
Jednatel:
Miloslava Kupková
Pokladník:
ing. Josef Moll
Člen:
Martin Ševčík
Člen:
Vlastimil Svoboda
Člen:
Dušan Minárik
Revizor:

Josef Křivan

Členové výboru se sešli za uplynulé období na 8 výborových schůzích, z toho dvě byly
schůze rozšířeného výboru.
Jak již bývá každoročním zvykem, začínáme nový rok návštěvou a poblahopřáním
spoluobčanům všeho dobrého do nastávajícího roku.
Hned další týden 7.1.2007 jsme se sešli na Výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši
práci za rok 2006 a připravili si plán činnosti na r.2007. K hladkému průběhu valné hromady
přispěl jistě výborný guláš připravený br.Viktorinem a br. Kolmačkou a promítání videa z
účasti našich soutěžních družstev na některých akcích během minulého roku.
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Následovaly přípravy na uspořádání již 12. Hasičského plesu, který se konal v sobotu
13.1.2007. K tanci hrála skupina „TOM SAWYER BAND“. Tradičně bohatá tombola, srnčí
guláš a barové speciality jistě přispěly ke spokojenosti přítomných. Účast byla dobrá, prodalo
se 63 vstupenek a 940 losů do tomboly. Dalo by se říct, že za 12 roků pořádání našeho plesu
již máme stálé a troufám si tvrdit spokojené účastníky, i když většina z nich není z Olešné.
Dne 4.2.2007 jsme se společně s velitelem zúčastnili Výroční valné hromady okrsku Blansko
na Těchově. Kromě zhodnocení činnosti okrsku, kterou provedl starosta br.Daněk zazněla z
jeho strany kritika účasti zástupců sborů našeho okrsku na Shromáždění delegátů okresu
Blansko ve Svitávce. Zúčastnili se ho pouze tři zástupci našeho okrsku. My jsme byli jedním
z nich. Jako vždy bylo konstatováno, že je třeba neustále pracovat na zlepšení strojního a
technického vybavení zásahových jednotek, což je povinností obce jako zřizovatele
zásahových jednotek.
28. března se konala na MěÚ v Blansku schůzka našeho okrsku. Bylo konstatováno, že
rozpočet na r.2006 byl vyčerpán i s dotací 115000 Kč z JmK. Hlavní bodem jednání bylo, jak
naložit s rozpočtovanou částkou zhruba 474 000 Kč na r.2007. Bylo rozhodnuto, že rozdělení
peněz se domluví na další schůzce okrsku zhruba za 2 měsíce.
22. dubna vyjela naše zásahová jednotka na pomoc k likvidaci hořícího lesního porostu nad
pilou. Za účasti profesionálních hasičů z Blanska a hasičů z Lipůvky se podařilo požár
zlikvidovat. Ze zásahové jednotky se hašení účastnili velitel J. Křivan, Minárik D., Pantůček
J., Hrazdíra L., R. Šamalík a Sedlák J. Hned druhý den dopoledne zase hořel lesní porost ve
„Skalečníku“. Naše zásahová jednotka dojela na místo požáru zároveň s hasiči z Blanska a
podílela se na natažení hlavního řádu přívodu vody a následně u řeky na doplňování vody do
zásahových cisteren. Na zásahu se podíleli J. Křivan, J. Ševčík, M. Ševčík, D. Minárik, R.
Šamalík a J. Sedlák.
Dne 25.5.2007 na rošířené schůzi výboru jsme se domluvili na úpravě a dokončení vnitřních
prostor v přilehlé budově Obecního domu , vymalování vnitřku, natření prolézaček a úpravě
terénu a plotu kolem hřiště. Práce se provedla dne 9.6. za pomoci zahrádkářů z Olešné. Na
této výborové schůzi bylo také rozhodnuto uspořádat v r. 2008 oslavu k 80. výročí založení
našeho sboru. Pokud se to podaří, tak i s pozváním rodáků. Také jsme naplánovali a zajistili
účast dětem z Olešné na MDD dne 2.6. v Lažanech. S místními organizátory máme již delší
dobu dobré vztahy, pomáháme jim se zajištěním nějaké atrakce a na oplátku zase naše děti
mohou využít a vidět bohatý a zajímavý program, na který my nemáme čas ani prostředky.
Našim dětem jsme přispěli také na menší občerstvení během této akce. Děti i dospělí si
zasoutěžili a můžeme se pochlubit i vítězem v kategorii narovnání a přemístění nejvíce
pivních přepravek na sebe, kterým byl místostarosta Josef Ševčík a v kategorii střelba z „paint
ballu“ na pohybující se terč, kterým se stal Tomáš Křivánek.
10. června jsme se zúčastnili I. kola soutěže v požárním sportu našeho okrsku na Těchově.
Zvláště naši mladí hasiči zanechali na Těchově velmi dobrý dojem za provedení útoku a
dočkali se zaslouženého uznání ze strany organizátorů a přítomných diváků.
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V červnu jsme také obdrželi pozvání od našich kamarádů hasičů z Olší na jejich soutěž v
požárním sportu „O Olešskou špricnu“ zařazenou do Žďárské ligy. I když jsme se vlastní
soutěže nezúčastnili, popřáli jsme jim při této příležitosti k jejich 120. výročí založení sboru
mnoho úspěchů do dalších let a předali malý dárek.
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V sobotu 12. července jsme se podíleli na oslavách 10. výročí založení klubu malé kopané
JKP Olešná. Někteří dokonce aktivně co by bývalí hráči, jiní zase pomáhali se zajištěním
občerstvení. A společně všichni jsme se pak potkali na večerní letní taneční zábavě u
Obecního domu. Počasí nám přálo, hudba hrála do pozdních ranních hodin a byla to vydařená
oslava.
2.7. jsme se s velitelem zúčastnili další schůzky našeho okrsku na MěÚ v Blansku. Jednalo se
o rozdělení zbylých peněz z rozpočtu města na činnost SDH. Po diskusi bylo rozhodnuto, že
100000 Kč půjde na pořízení nového skládaného agregátu PS12 pro SDH Obůrka, 80000 Kč
jako účelová dotace pro SDH Dolní Lhota a 50000 Kč na plovoucí čerpadlo pro SDH
Klepačov. S tímto rozdělením jsme souhlasili za podmínky, že v r.2008, kdy budeme slavit
80.výročí založení sboru půjde z rozpočtu na r. 2008 částka cca 200000 Kč na náš sbor na
vybavení zásahové jednotky. Toto bylo přítomnými zástupci odhlasováno.
V neděli 21.7. naše zásahová jednotka vyjela na pomoc k zprůjezdnění silnice mezi Olešnou a
Hořicemi, kde po silné bouřce byly popadané stromy. Zásahu se zúčastnili J. Křivan, L.
Hrazdíra, D. Minárik, J. Pantůček, J. Sedlák, Vl. Svoboda a J. Ševčík.
23.9. jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu pořádaným ve Spešově. Nešlo o klasickou
soutěž, ale o soutěž s překonáním bariéry a bez nachystání potřebného materiálu na základně.
Měli jsme tentokrát v soutěži dvě družstva – muže a smíšené družstvo žen. Za ženy soutěžili
také Vl. Svoboda a David Ševčík, aby mělo družstvo potřebný počet členů. Přesto, že bylo
toto družstvo penalizováno 20 sekundami za účast dvou mužů, dosáhlo pěkného času a
obsadilo 4.místo. Mužům se útok také povedl a obsadili 7.místo.
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26. října jsem se zúčastnil Shromáždění představitelů sborů okresu Blansko ve Skalici nad
Svitavou. Pro zajímavost uvádím: náš okres má 22 okrsků, 158 sborů a 6 124 členů. Byla zde
kladně hodnocena činnost dobrovolných hasičů, přednesen návrh na zaměření činnosti na r.
2008, přednesena informace o zlepšení činnosti VPO v Brně a další informace k zajištění a
průběhu VV hromad.
Začátkem listopadu jsme také uspořádali sběr železného šrotu. Měli jsme již nachystáno něco
z minulého roku, ale bohužel velkou část těch nejtěžších věcí nám někteří nenechavci ukradli
a odvezli. I přesto jsme v pátek 2.11. a v sobotu objeli dědinu a podařilo se nám nasbírat
pěknou hromádku. Část šrotu jsme dovezli také z Hořic od Vítů. Hned následující pondělí se
mně podařilo domluvit odvoz, aby se nám nestalo něco, jako minule. Každého, kdo se na
sběru podílel to stálo čas a úsilí, ale o to větší radost měli určitě z výsledku. Do společné kasy
jsme si mohli přidat 15000 Kč. Poděkování si zaslouží Zdeněk Šamalík, který svážel
traktůrkem, Jarek Křivan s autem a přívěsným vozíkem a další pomocníci: Ševčík Josef, Moll
Josef, Šamalík Radek, Sedlák Jan a Křivánek Milan.
Jak se říká „nejen prací živ je člověk“ nebo „práce není zajíc, ta neuteče“ a že nezapomínáme
popřát našim členům při jejich významném životním výročí, jsme dokázali v říjnu, kdy jsme
společně s Aloisem Křivanem oslavili jeho „šedesátku“. Musím dodat, že jsem se již nějaké
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oslavy zúčastnil, ale na této hrozilo, že ji někteří účastníci nepřežijí, a to byly mnohem mladší,
než oslavenec. Tak jsme se nasmáli, až jsme se „za břicha popadali“. Ještě bych dodal jedno
přirovnání k této vydařené oslavě – byla to jak se zpívá „dlouhá noc....“
Také bych se zde chtěl zmínit o jedné nepříjemné věci, která vyvstala v souvislosti s naší
kalovým čerpadlem. Při jedné z akcí, kdy se toto čerpadlo použilo se stalo, že čerpadlo nebylo
zavodněno – neprovedla se kontrola před nastartování a došlo k poškození keramických
destiček v čerpadle. Museli jsme čerpadlo poslat na opravu, která nás stála pro nás ne zrovna
malou částku. Připomínám to proto, aby se nám to již příště nestalo. Příslušné kroky a
instrukce, jak s čerpadlem zacházet provedl již velitel. Ještě jednou jsme však čerpadlo museli
zavést na opravu a to z důvodu netěsnosti víka sací příruby. Při předání čerpadla do opravy
nám přebírající technici firmy F-line dali za pravdu, že jsou asi křivé dosedací plochy a mělo
by se tedy jednat o reklamaci v záruční době. Když se však v zákonné lhůtě k vyřízení
reklamace (což je 30 dnů) neozvali, ozvali jsme se my. A v ten okamžik začali tahanice.
Chtěli nám čerpadlo sice dovézt, ale my jsme byli rozhodnuti vzhledem k potížím, které jsme
s čerpadlem již měli a vzhledem k nedodržení zákonné lhůty 30 dnů k vyřízení reklamace
čerpadlo vrátit a žádat vrácení peněz. A o teprve začal kolotoč. Začaly nám chodit dopisy, že
na námi uváděnou opravu se dle nálezu autorizovaného servisu reklamace nevztahuje, že
čerpadlo jsme si již měly dávno vyzvednout dle přiložené výzvy k vyzvednutí, údajně nám
zaslané poštou. Bohužel my jsme žádnou výzvu neobdrželi. A tak jsme se v úterý 27.11. s
místostarostou Ševčíkem J. opět rozjeli do Strážnice, kde nám pod nátlakem nakonec čerpadlo
předvedli. Musím dodat ale, že je do provozu uvedli úplně za jiných podmínek, než nám
předali při přebírání nového čerpadla. Měli jsme dotahovat přírubu lehce rukama – oni
dotahovali těžce hasákem, měli jsme po každém použití přírubu sundat a vyčistit vnitřní
prostor – teď prý dle praktických zkušeností jiných sborů se prostor nemusí čistit a příruba
sundávat třeba tři roky ! S takovým přístupem a neochotou jsem se již dlouho nesetkal.
Nakonec jsme po odzkoušení a dotažení příruby rukou dle našeho požadavku a kontrole, že
voda neprotíká, čerpadlo převzali a odjeli domů. Doufejme, že příruba bude těsnit a
nebudeme muset postoupit podobné martyrium ještě jednou. Za sebe mohu prohlásit, že od
firmy F-line již nikdy nic nekoupím.
24. listopadu zasahovala naše zásahová jednotka při úklidu silnice u autobusové zastávky na
kopečku, kde na vozovku vytekl olej. Na odstranění nebezpečné látky se podíleli L. Hrazdíra,
J. Křivan, D. Minárik, J. Pantůček, J. Sedlák, Vl. Svoboda, R. Šamalík a J. Ševčík.
Další, ale tentokrát příjemnější akcí byla jistě oslava „šedesátky“ dalšího jubilanta z našich
řad, dlouholetého člena výboru a revizora Josefa Křivana. Pozval na ni všechny hasiče a svoje
další kamarády. Stoly přetékaly nejrůznějšími dobrotami, zavzpomínalo se na vše možné,
zazpívalo a připilo se na zdraví – vždyť tak to má být.
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Kromě již zmíněných akcí se v průběhu roku pokračovalo na vylepšení prostor a umístění
vybavení v hasičské zbrojnici. Také jsme zateplili strop nad zbrojnicí. Při této akci bylo
odpracováno celkem 88,5 hodiny a největšími „hodináři“ byli Martin Ševčík, Jan Sedlák,
Jarek Křivan a Jožka Ševčík. Poděkování patří určitě i dalším, kteří se na nelehké práci
podíleli: Lukáši Hrazdírovi , Jirkovi Pantůčkovi, Radku Šamalíkovi a Dušanu Minárikovi.
Máme také v hasičce nově instalované nepřetržité dobíjení baterie zásahového vozidla, aby
bylo vozidlo vždy schopné nastartování a výjezdu. Za toto bych chtěl poděkovat Davidu
Klimešovi, který sice není naším členem, ale sehnal potřebné zařízení a uvedl je do provozu.
Poděkovat bych chtěl také panu Petru Olbertovi za pomoc při nátěru podlahy v přilehlé
budově k Obecnímu domu a panu Bártovi, který postupně vybavuje prostory Obecního domu
svými plastikami a jinými výrobky ze dřeva. Dík patří jistě všem dalším nejmenovaným, kteří
nám nějakým způsobem pomohli a pomáhají při naší dobrovolné činnosti.
Letošní rok bude pro nás o to náročnější, že se budeme připravovat na oslavu 80. výročí
založení sboru. Na uspořádání oslavy ve spojení s pozváním rodáků jsme se domluvili loni v
květnu na rozšířené výborové schůzi. Chtěl bych tímto požádat všechny členy sboru bez
rozdílu věku, aby se aktivně zapojili do příprav oslavy a byli výboru nápomocni při zajištění
této akce. Uvítáme také Vaše návrhy na zajištění programu oslavy. Termín oslavy je
předběžně stanoven na druhou polovinu srpna.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem za odvedenou práci pro sbor v roce 2007, popřál
Vám a Vašim rodinným příslušníkům pevné zdraví a hodně štěstí a úspěchů v osobním i
profesním životě v roce 2008 a našim fandům a všem těm nejmenovaným, kteří nám
pomáhají při zajišťování různých akcí ať už jakýmkoliv způsobem, aby nám zachovali svoji
přízeň.

Děkuji za pozornost.

Milan Křivánek
starosta SDH Olešná

