Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2008

Vážení přátelé, bratři a sestry.
Rok s rokem se sešel a my stojíme opět na prahu, kdy máme zhodnotit rok minulý. Nemusíme
se za svoji práci skutečně stydět.

Na počátku r.2008 měl náš sbor 35 členů, z toho bylo 10 mladých hasičů. V průběhu roku se
do našeho sboru přihlásilo 6 nových členů. Jsou to: Marie Alexandrová, Jana Pospíšilová,
Táňa Jakubcová, Iva Šmehlíková, Jitka Šmehlíková a Luděk Zouhar. Pro dlouhodobé
neplacení členských příspěvků bylo výborem rozhodnuto zrušit členství Romanu Juríkovi z
Hořic. K 1.1.2008 máme tedy celkem 40 členů, z toho je 10 mladých hasičů.
Noví členové se rychle a aktivně zapojili do činnosti a stali se platnými členy sboru. Projevilo
se to postupně v tom, že jsme byli schopni sestavit i soutěžní družstvo žen a v rámci možností
se ženy zúčastnily několika soutěží v požárním sportu v rámci okrsku.
Výbor pracoval v minulém období v tomto složení:
Starosta:
Milan Křivánek
Místostarosta: Josef Ševčík
Velitel:
Jaromír Křivan
Strojník:
Jan Sedlák
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 9 výborových schůzích, z toho tři byly schůze
rozšířeného výboru.
Nový rok jsme začali tradičně návštěvou a poblahopřáním spoluobčanům všeho dobrého do
nastávajícího roku.
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Hned další týden 6.1.2008 jsme se sešli na Výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši
práci za rok 2007 a připravili si plán činnosti na r. 2008. Valné hromady se zúčastnil také člen
výkonného výboru OSH Blansko br. Musil a starosta okrsku br. Daněk.
Následovaly přípravy na uspořádání již 13. Hasičského plesu, který se konal v sobotu 23. 2.
2008. K tanci hrála skupina CLASSIC“. Tradičně bohatá tombola, guláš, barové speciality a
pěkná výzdoba jistě přispěly ke spokojenosti přítomných. Účast byla tentokrát velká, prodalo
se 73 vstupenek a 1200 losů do tomboly. Je vidět, že náš ples si získal již své stálé zákazníky
a organizátory jistě potěší, když slyší od návštěvníků „máte to pěkné, příjemná atmosféra
nebo zase rádi přijdeme“.
Dne 9. 2. 2008 jsme se společně s velitelem zúčastnili Výroční valné hromady okrsku
Blansko v Lažánkách. Zhodnocení činnosti okrsku provedl starosta br. Daněk. Starostové a
velitelé jednotlivých sborů podali v krátkosti zprávu o tom, co se událo v jejich sborech v
průběhu roku. Starosta okrsku br. Daněk a člen VV OSH br. Musil vyslovili pochvalu našemu
sboru za stále se zlepšující činnost a za práci s dětmi. 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.
5. dubna se ženil náš člen Jirka Pantůček. Rádi jsme vážili cestu až do Petrovic, abychom ho
vyzkoušeli z truhlářského řemesla, jeho nevěsta zase musela předvést něco z učitelské praxe
pří výuce cizích jazyků neposedných žáků Jirky Adamce a Petra Olberta. Nakonec předvedl
Jirka, že je hasič na svém místě – zlikvidoval hořící maketu domečku a bravurně zvládl i
hasičskou cisternu Tatru 815.

16. dubna se konala na MěÚ v Blansku schůzka našeho okrsku. Bylo předloženo čerpání
rozpočtu na r. 2007. Hlavní bodem jednání bylo, jak naložit s rozpočtovanou částkou zhruba
489 000 Kč na r. 2008. Bylo rozhodnuto, že 150 000 Kč půjde na nákup zásahových obleků
pro SDH Klepačov a zbytek cca 59 000 Kč + případně část prostředků ze zažádané účelové
dotace z JmK by bylo určeno pro naši zásahovou jednotku. O jejím rozdělení, pokud ji město
obdrží, se mělo rozhodnout na další schůzce okrsku. Účelovou dotaci v částce 200 000 Kč
město opravdu obdrželo. Na schůzce okrsku, kam byli pozváni pouze velitelé se rozhodlo
částku nedělit a použít ji na nákup zásahového vozidla pro SDH Klepačov. Bohužel nebylo
dodrženo to, co bylo rozhodnuto na schůzi okrsku dne 2.7.2007, že částka 150-200 000 Kč z
rozpočtu na r.2008 bude určena na vybavení zásahové jednotky na Olešné. Snad se
dovybavení naše zásahová jednotka dočkáme z rozpočtu na letošní rok a do budoucna nebude
již docházet ke změnám toho, co se jednou dohodne.
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V květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu. Akce se zúčastnili M.Ševčík, J.Ševčík,
J.Křivan, M.Křivánek a J.Sedlák, který šrot svážel traktůrkem. Posbíralo se 4,2 tuny šrotu, za
který jsme utržili 19 320 Kč. Jak bylo s penězi naloženo, na co byly použity, bude uvedeno ve
zprávě pokladníka sboru.
Začátkem června se šest našich členů M.Ševčík, J.Křivan, Vl.Svoboda, D.Ševčík, J.Sedlák a
Jana Pospíšilová zúčastnilo v roli figurantů a rozhodčích Krajského kola soutěže zdravotníků
v Protivanově.
15. června se naše družstva zúčastnila I. kola soutěže v požárním sportu našeho okrsku na
Těchově. Družstvo mužů obsadilo celkově 7. místo za čas 44,36 sek. v PÚ a 85,80 sek. ve
štafetě. Mladí hasiči byli třetí. Poprvé v této soutěži startovalo naše družstvo žen a obsadilo
krásné druhé místo za časy 42,13 sek. v PÚ a 103,72 sek. ve štafetě. Než se družstvo žen
mohlo postavit na start první soutěže, bylo potřeba je seznámit s tím, co je k tomu potřeba,
naučit je zacházet s požární stříkačkou a postupně jim ukázat, co to všechno obnáší. Nebylo to
jednoduché pro ty, kteří výcvik řídili, ani pro naše nové členky. Ale jak se říká, všechno jde,
když se chce a když je zájem.
V červenci soutěžily ženy na Oboře. Tam sice útok nedokončili, ale to se stává i zkušenějším.
V červnu jsme také přijali pozvání našich kamarádů hasičů z Olší u Tišnova a zúčastnili jsme
se soutěže v požárním útoku „O Olešskou špricnu“. Byl to již 15.ročník soutěže, která je
pravidelně zařazena do Žďárské ligy. Již několikrát jsme na soutěži byli, ale pouze v roli
diváků. Věděli jsme, co nás čeká. Startuje zde kolem 28 družstev mužů, 15 družstev žen a
stejný počet družstev mládeže. Časy pod 18 vteřin u nejlepších družstev na prvních 5ti
místech nejsou výjimkou. Organizace soutěže je na vysoké úrovni. Musím dodat, že všechna
soutěžní družstva mají upravené agregáty na tuto soutěž, odpovídající minimálně PS 16 a
některé i PS 18. Také ostatní vybavení soutěžících – úbory, helmy, hadice a sportovní
proudnice jsou na hony vzdáleny našemu vybavení. Byli jsme jediní, kdo použil klasickou PS
12, pracovní stejnokroj PSII, klasické helmy, opasky, hadice a proudnice. Soupeřů jsme se ale
nezalekli a získali jsme dokonce 1 bod do této soutěže a předstihli jsme několik nadupaných
soutěžních družstev. A kdybych býval, jak se říká, „neprostříkal“ na pravém proudu, pak
mohl být výsledek ještě lepší.
Ve dnech 17.-19. června se dva členové naší zásahové jednotky Jirka Pantůček a Jaromír
Křivan zúčastnili akce Ministerstva obrany „Soustředěný odborný výcvik z dravotnického
personálu“. Místem konání akce byl Vojenský výcvikový prostor Libavá.

Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2008

Již od začátku roku byla naše činnost zaměřena k datu 16. 8.2008. Tento den jsme si určili na
VV hromadě začátkem roku jako den oslavy 80. výročí založení našeho sboru. Vypořádat se
vším, co je potřeba pro zajištění důstojné oslavy, nebylo vůbec jednoduché. Bylo potřeba
zajistit a domluvit s JZD Brťov místo, kde by se měl odehrávat hlavní program s ukázkami
technických zásahů, zajistit ukázku hasičské techniky, pozvat družstva ať už z okrsku nebo i
naše kamarády hasiče z Vysočiny, domluvit doprovodný a kulturního program během celého
odpoledne, pozvat rodáky a hosty, zajistit občerstvení a obsluhu během slavnostní schůze a na
večerní zábavě, připravit podklady pro vyznamenání členů, položit taneční parket, připravit
výstavku fotek a materiálů z historie sboru, zajistit natočení videa a fotodokumentace z
průběhu celé oslavy, doladit prostory uvnitř a před zbrojnicí, atd. Také jsme sklopili sušák na
hadice, opatřili ho novým nátěrem, vyměnili jsme staré lano za nové a namontovali nové
upínací šrouby. Konečně se nám podařilo také dát zbrojnici novou fasádou, natřely se
plechové parapety, rýny, svody a zárubeň a zbrojnici jsme opatřili smaltovaným oválem s
nostalogickým motivem, označujícím tuto budovu. A když se k tomu přidá špatné počasí, pak
se neví, jak se říká „kde vám hlava stojí“. Proto mně dovolte, abych všem, kteří se na
organizaci oslavy podíleli, ještě jednou dodatečně poděkoval. A protože to nebyli jenom naši
členové nebo občané z Olešné, ale i jiní, tlumočte jim, prosím, pokud se s nimi potkáte, moje
poděkování. Stejné poděkování si zaslouží všichni, kteří nám sponzorsky přispěli na tuto
oslavu. Slavnostní schůze se zúčastnil také člen VV SH ČMS br. Jan Slámečka, člen VV OSH
Blansko br. Musil, starosta okrsku br. Daněk, velitel okrsku br. Procházka a zástupci SDH
Spešov. Starosta sboru br. Křivánek přednesl zprávu, popisující vývoj a činnost sboru od jeho
založení po současnost, připomenul hlavní představitele sboru a hlavní mezníky v 80.ti leté
historii sboru.

Při oslavě tohoto výročí byly členům SDH Olešná předány diplomy a ČU SDH Olešná,
stužky za věrnost a další vyznamenání.
Na základě návrhu SDH Olešná udělil VV OSH Blansko:
„Medaili Za příkladnou práci“ br. Josefu Křivanovi a br. Jaromíru Křivanovi.
„Medaili Za zásluhy“ br. Martinu Ševčíkovi, br. Josefu Ševčíkovi a br. Milanu Křivánkovi.
SH ČMS udělilo br. Aloisi Kučerovi „Medaili sv. Floriána“, který však medaili z neznámých
důvodů odmítl převzít.
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na návrh VV OSH Blansko udělilo u příležitosti 80.
Výročí založení SDH Olešná „Medaili Za příkladnou práci“. Toto vyznamenání bude
dodatečně předáno dnes.
I přes nepříznivé počasí mohli návštěvníci a hosté vidět během odpoledního programu mnoho
zajímavého z činnosti hasičů, zdravotníků, cvičitelů psů nebo různé technické zásahy hasičů a
ukázky požárních útoků mužů, žen a našich dětí. K vidění byla také krásná historická „koňka“
hasičů z Litavy z r.1901, její obsluha v historických bílých oblecích a jejich prapor. Celým
odpolednem nás provázela a svým uměním určitě zahřála houslistka p. Ilona Stryová. Večerní
taneční zábava i přes ne zrovna ideální počasí proběhla na venkovním parketě. Účast nebyla
vzhledem k počasí velká, ale teprve tady si organizátoři mohli oddechnout a říct „povedlo se –
máme to za sebou“.

Za týden po naší oslavě jsme byli pozvání do Spešova na oslavu 110. Výročí založení jejich
sboru. Oslava byla spojena se svěcením hasičského praporu.
V sobotu 25. října se naše zásahová jednotka zúčastnila nočního taktického cvičení ve
Spešově. Cvičení se zúčastnilo 9 sborů a 76 členů SDH a bylo zaměřeno především na
součinnost sborů a velitelů jednotek v neznámém terénu a na dopravu vody do vzdáleného
místa požáru.

V říjnu se dva členové naší zásahové jednotky br. Svoboda a br. Sedlák, kteří absolvovali
kurz první pomoci, zúčastnili v Blansku nácviku a následně ve vojenském prostoru ve
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Vyškově ukázky dekontaminace a záchrany osob ze zamořeného prostoru po výbuchu vysoce
toxické látky. Ukázka byla organizována pro zahraniční účastníky prestižní mezinárodní
konference „4th NBC International Conference and Exibition“. Ukázku předvedl HZS DP hl.
m. Prahy. Akce demonstrovala součinnost pražských specialistů a Českého červeného kříže,
který simuloval činnost zdravotnické záchranné služby a figurantů z řad studentů oboru
Krizové řízení a ochrana obyvatelstva FCH VUT Brno. Dobrovolní záchranáři – členové
zásahové skupiny Českého červeného kříže Blansko doplnění o členy naší zásahové jednotky
byli vybaveni lehkými neprodyšnými ochrannými obleky a ochrannými maskami. Všichni
účastníci předvedli vysoce profesionálně provedenou ukázku a obdrželi poděkování od
ředitele Vojenského opravárenského podniku Šternberk, jednoho z organizátorů této akce.
Kurz první pomoci absolvovali kromě br. Sedláka a br. Svobody ještě br. Křivan Jaromír.
Šest našich členů prošlo také školením „pro práci s řetězovou pilou“ a obdrželo nutné
oprávnění pro její používání.

Mimo akce odborného zaměření jsme během roku uspřádali také „Pyžamovou párty“ a turnaj
v mariáši.
Samostatnou kapitolou byla také svatba našeho člena br. Martina Ševčíka. Nutno podotknout,
že se obřad uskutečnil poprvé přímo na Olešné v prostorách Obecního domu. A kromě
nevěsty a ženicha zde hráli hasiči důležitou roli. Za scénář by se nemusel stydět žádný
televizní režisér, Falešná nevěsta, kankánové tanečnice, hledání srdce pro nevěstu ve sněhové
pěně, opravdová ztráta a nález snubního prstenu bezprostředním ženichem a nakonec jeho
očista hasičským vysokotlakem. I přes chladné počasí v závěru to byl jistě pro všechny
nezapomenutelný zážitek.
Co se týká vylepšení hasičské techniky a prostorů hasičské zbrojnice, podařilo se nám dát
zbrojnici pěknou fasádu, kterou jsme vyšperkovali novým smaltovaným oválem s hasičskou
tematikou, uvnitř máme novou skříňku na dokumenty a vystavení předmětů z historie a
současnosti. Průběžně se stále pracuje a vylepšuje vybavení našeho zásahového vozidla. Na
vylepšení prostor hasičské zbrojnice a údržbě vlastní budovy bylo během roku odpracováno
584 hodin, na údržbě vlastní techniky 244 hodin, při kulturních a společ.akcích 279 hod.,
preventivní a výchovná činnost 180 hod., odborná příprava členů SDH 387 hodin. Do výbavy
zásahového vozidla letos přibyla nová motorová pila SOLO, kterou jsme obdrželi sponzorsky
při příležitosti oslavy 80. let založení sboru. Zásahová jednotky má pět nových zásahových
obleků FIREMAN III. Předpokládám, že v průběhu letošního roku bude všech 9 členů

Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2008

zásahové jednotky kompletně vybaveno zásahovými obleky, botami a ochrannou přilbou. Ke
konci roku se nám podařilo ještě z nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města
Blanska na činnost hasičů zakoupit malou elektrocentrálu, mobilní osvětlení, rozbrušovačku a
kufr první pomoci s vybavením.
Co plánujeme na letošní rok: chtěli bychom vyměnit stará vjezdová vrata do zbrojnice,
vchodové dveře a zavést do zbrojnice vodu a umístit umyvadlo. Uvidíme, jak se k našim
požadavkům postaví město Blansko.
Co si přát na ten rok letošní: hlavně neusnout na vavřínech, přinejmenším se snažit udržet
zájem mladých hasičů a nově vytvořeného družstva žen. A nám, dobrovolným hasičům,
pokud možno co nejméně ostrých zásahů, a abychom se mohli věnovat spíše prevenci,
mladým hasičům, zúčastnit se nějaké soutěže či oslavy.
Do nového roku přeji Vám a Vašim rodinným příslušníkům hodně štěstí a pevné zdraví. To je
základ všeho ostatního.

Děkuji za pozornost.

Milan Křivánek
starosta SDH Olešná

