Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2009

Vážení bratři a sestry, vážení hosté.
Rok s rokem se sešel a my stojíme opět na prahu, kdy máme zhodnotit rok minulý. Chtěl bych
připomenout, že rok 2009 byl rokem 145. výročí založení prvního českého hasičského sboru
ve Velvarech. Letošní rok je zase významný tím, že je rokem volebním a rokem, kdy se bude
v červenci konat v Ostravě IV. řádný sjezd SH ČMS. Bohužel i v r. 2009 postihly některé
části naší republiky letní povodně, které si vyžádaly i lidské životy a to i mezi pomáhajícími
dobrovolnými hasiči.
Náš sbor měl na počátku r.2009 čtyřicet členů, z toho bylo 10 mladých hasičů. Během roku
2009 se do našeho sboru přihlásili 2 noví členové. Byli to Ema Pospíšilová a Jitka Fleková.
Jitka Fleková však později na vlastní žádost svoje členství ukončila. Michalu Kolmačkovi
rozhodnutím výboru SDH ze dne 8.12.2009 řádné členství zaniká pro nezaplacení členských
příspěvků za r. 2009. Z důvodu neznámého místa bydliště nebylo možné se s jmenovaným ani
kontaktovat. K 1.1.2010 evidujeme tedy celkem 40 členů.
Výbor pracoval v minulém období v tomto složení:
Starosta:
Milan Křivánek
Náměstek star.: Josef Ševčík
Velitel:
Jaromír Křivan
Strojník:
Jan Sedlák
Jednatel:
Miloslava Kupková
Pokladník:
ing. Josef Moll
Člen:
Martin Ševčík
Ved.kol.ml.has.: Vlastimil Svoboda
Člen:
Dušan Minárik
Členové výboru se sešli za uplynulé období na 6 výborových schůzích, z toho jedna byla
schůze rozšířeného výboru.
Návštěvou a poblahopřáním spoluobčanům všeho dobrého do nastávajícího roku 2009 jsme
zahájili tento kalendářní rok.
4.ledna 2009 jsme se sešli na Výroční valné hromadě, abychom zhodnotili naši práci za rok
2008 a připravili si plán činnosti na r. 2009. Valné hromady se zúčastnil člen výkonného
výboru OSH Blansko br. Musil, velitel humanitární jednotky ČČK Blansko pan Jaroslav Jura
a ředitel ČČK Blansko pan Jiří Kučera. Na této VVH byla našemu sboru dodatečně předána
medaile „Za příkladnou práci“ udělená k 80. výročí založení sboru.
Následovaly přípravy na uspořádání již 14. Hasičského plesu, který se konal v sobotu
10.1.2009. K tanci hrála skupina STYL Petrovice. Tradičně bohatá tombola, poutavé
předtančení a pěkná výzdoba jistě přispěla ke spokojenosti přítomných. Účast byla tentokrát
velká, prodalo se 72 vstupenek a 1000 losů do tomboly. Je vidět, že náš ples si získal již své
stálé účastníky a také své „stálé výherce“. Někdo má prostě šťastnější ruku při výběru losů
než ti ostatní, tak mu to přejme.
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Dne 14. 2. 2009 jsme se společně s velitelem zúčastnili Výroční valné hromady okrsku
Blansko na Klepačově. 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.
Koncem dubna jsme se s naším autem zúčastnili již tradiční Hasičské pouti ve Křtinách. Po
shromáždění na seřadišti se konalo defilé celého konvoje hasičských aut, koňských spřežení s
historickými stříkačkami a pěších hasičských sborů ze širokého okolí. Na náměstí potom
probíhalo svěcení hasičského auta a další doprovodný program.
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13. května se 7 našich mladých hasičů zúčastnilo v Blansku na hřišti ČKD soutěže mladých
zdravotníků. Podporu jim dělali členové zásahové jednotky a další naši členové.
O dva dny později jsme pro děti ze ZŠ Masarykova v Blansku uspořádali ukázku naší
hasičské techniky. Na akci, která by mohla přispět k propagaci požární ochrany se podílelo 5
členů naší zásahové jednotky.
22. května v odpoledních hodinách vyjela zásahová jednotka na technickou pomoc. Bylo
nutno odstranit a pořezat padlý strom pod Olešnou u Skalečníku.
Další výjezd měla zásahová jednotka 27. května, kdy bylo nutno po velkém větru zprůjezdnit
komunikaci v točně ve směru na Blansko. Zásah byl tentokrát o to komplikovanější, že kromě
padlého stromu tam byl také jeden tzv. „věšák“. Na pomoc byli povoláni hasiči z Blanska s
výškovou technikou. Za pomoci výsuvného žebříku členové naší zásahové jednotky „věšák“
odstranili a komunikaci zprůjezdnili.
Začátkem června jsme se zúčastnili okrskového kola v PS na Obůrce. Přijeli jsme s družstvem
mužů, žen a dětí. Děti byli po dohodě s pořadateli zařazeny do soutěže jako družstvo žen
Olešná A. Muži provedli PÚ v čase 39,59 sec. a štafetu v čase 75,53 sec a obsadili v součtu
umístění celkově 8. místo. Družstvo dětí obsadilo celkově 3. místo a družstvo žen za časy
35,24 sec v PÚ a 86,03 sec za štafetu obsadilo celkově 2. místo.
20. června jsme byli pozváni na oslavu 130. výročí založení SDH Lipůvka. U příležitosti
tohoto výročí převzali lipůvšti hasiči zásahové vozidlo Mercedes. Mezi vystavenými
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hasičskými speciály se naše auto neztratilo a mnoho účastníků oslavy si je se zájmem
prohlédlo. Program oslavy byl velice zajímavý a vrcholem byla simulace vyprošťování a
„stříhání“ nového vozidla Škoda Superb hasičskými specialisty na vyprošťování z Boskovic.
14. července ve večerních hodinách po vydatném dešti vyjela zásahová jednotka pomoci
odstranit vodu z objektu firmy XYLA a zabránit dalšímu vniknutí vody do místní truhlářské
firmy. Nezištnou pomocí se podařilo minimalizovat škody na materiálu a strojním vybavení
firmy. Ještě tento den ve 23.30 vyjela zásahová jednotka podruhé pomoci odčerpat vodu ze
sklepa rodinného domku Mináriků.
Začátkem září si naše družstvo žen zajelo zasoutěžit o putovní pohár v PS do Kladorub.
Požární útok se jim podařil a vrátili se s cenou za 2. místo.
19. září jsme se přihlásili na noční soutěž v PS do Ostrova u Macochy. Byla to pro družstvo
mužů a hlavně žen zase nová zkušenost v soutěži za snížené viditelnosti a nočních podmínek
Další výjezd si připsala zásahová jednotka 22.9., kdy likvidovala v počátečním stadiu hořící
lesní porost pod Olešnou ve směru na Blansko
Netradiční akcí byla jistě 27. září ve spolupráci s ČČK v Blansku účast a podílení se na
zabezpečení příjezdu papeže na letišti v Brně. V časných ranních hodinách kolem 4. hodiny
ráno odjelo auto se 4 členy zásahové jednotky směrem na tuřanské letiště a vraceli se kolem
16. hodiny odpoledne. Pokud jste sledovali televizní přenos, mohli jste dokonce naše auto v
přenosu zahlédnout.
První kolo soutěže v požárním sportu Obůrka
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6. října jsme pomáhali firmě XYLA v objektu v Blansku odřezat staré radiátory a trubky
topení. Materiál jsme následně použili jako železný šrot, který jsme již začali chystat koncem
května. Na této akci nám vydatně pomáhal Leoš Dokoupil, který není členem SDH, ale
doufám, že již brzy bude. Takových bychom potřebovali více.
10. října se 5 členů zásahové jednotky zúčastnilo večerního námětového cvičení v Dolní
Lhotě.
31. října jsme pomáhali v Doubravici na pile „Zachoval“ odčerpat vodu z náhonu z důvodu
jeho opravy.
30. listopadu vyjížděla zásahová jednotka ve 14.30, v 16.15 a v 16.50 k zabezpečení
průjezdnosti komunikace ve směru od křižovatky na Sv. Kateřinu do Blanska, kde byly po
vichřici popadané stromy. Nakonec došlo k tomu, že silnice byla pro provoz úplně uzavřena,
protože hrozilo nebezpečí, že by při úklidu mohly popadat další stromy a ohrozit tak životy
osob, které se nacházely v postižené oblasti.
Během roku jsme několikrát cvičně vyjeli k řece vyzkoušet stav hadic, motorové stříkačky a
dali možnost mladým hasičům a dětem vidět a vyzkoušet si i to, s čím se běžně nesetkají.V
únoru jsme také pro mladé hasiče domluvili exkurzi na HZS V Blansku. Akce se zúčastnilo
14 osob.
V březnu proběhlo školení zásahové jednotky. Kromě jiného zde bylo možno si osvěžit také
zásady první pomoci. Na akci byli zváni všichni občané Olešné, ale zúčastnili se jí pouze dvě
osoby. Za organizaci a přípravu bych chtěl poděkovat členu zásahová jednotky Vlastíku
Svobodovi.
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Mezi další kulturní, společenské a recesní akce, které jsme pořádali, bych připomněl
„Pyžamovou párty“, turnaj v mariáši, turnaj v šipkách nebo „curling“ na nastříkaném kluzišti
u Obecního domu. Vrhací kameny byly tentokrát zaměněny za žehličky od těch nejstarších až
po nové s teflonovou plochou. Pokud by led vydržel ještě déle, určitě by se curling uskutečnil
víckrát. Zájem byl jak mezi dětmi, tak mezi dospělými.
V loňském roce oslavil také významné životní jubileum dlouholetý člen a jeden z řady
velitelů sboru br. Zdeněk Šamalík. Jak bývá zvykem, návštěvou a malým dárkem jsme si
společně s ním zavzpomínali na „staré dobré“ časy a připili si na zdraví do dalších let.
Aby se soutěžním družstvům lépe cvičilo a závodilo, koupili jsme nové soutěžní nástřikové
proudnice a novou sadu hadic pro požární útok. Abychom měli soutěžní sadu kompletní, bude
třeba pořídit ještě nový sací koš. Teď už nám chybí jen ta nová „12“ nebo „16“ mašina,
protože stará „12“ již dosluhuje a stále častěji se něco opravuje nebo mění. Pak to chce ale
také tréning, a to se nedá koupit za žádné peníze. Tam už musí přispět každý svým přístupem
a odpovědností. Protože když nepřijde na tréning jeden nebo druhý, těžko mohou trénovat ti
ostatní. Takto je třeba k tomu přistupovat. Máme se od koho učit, způsobů jak nejlépe uložit
materiál na základnu je několik. Je třeba si vybrat, který nám bude v yhovovat a ten potom
pilovat. Naši kamarádi hasiči z Olší nám nabízí pomoc, radu, možnost vyzkoušet si i jejich
soutěžní mašinu na trati Žďárské ligy. Za celou letní a podzimní sezonu však za mnou nikdo
nepřišel, abych to na určitý termín domluvil, i když jsem to nabízel. Jen pro zajímavost ženy z
Olší obsadily v r. 2009 ve Žďárské lize 3. místo a před posledním kolem měly šanci dokonce
na 1. místo. Na 1. místo jim nakonec chybělo 5 bodů, na 2. místo 1 bod. Muži byli celkově
19tí, ale zúčastnili se jen 4 soutěžních kol z 12ti dílného seriálu závodů ŽL.

Oslava 130 let SDH Lipůvka - budoucí hasič Martínek
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Oslava 130 let SDH Lipůvka

Oslava 130 let SDH Lipůvka - zásahové vozidlo SDH Lažany

Sběr železného šrotu 2009

Zpráva o činnosti SDH Olešná za rok 2009

Curling 2009 - Adam Křivan

Curling 2009 - zametači Jarek & Martin
Co se týká zlepšení vybavení auta, výstroje a výzbroje během roku 2009: obdrželi jsme 6 ks
zásahových obleků + boty v rámci akce ministerstva vnitra „vybavení JPO 5“. V nejbližší
době bychom na základě přidělení neinvestiční dotace z JmK pro náš okrsek v částce 250.000
Kč měli obdržet další vybavení pro zásahovou jednotku a dosáhnout toho, že celá zásahová
jednotka bude kompletně vybavena.
Podařilo se také po delší době zařídit, aby při vyhlášení poplachu zároveň se sirénou byli
všichni členové zásahové jednotky SMS zprávou na mobilní telefon informováni o místě a
příčině povolání k zásahu.
Na základě spolupráce s ČČK v Blansku máme zapůjčeny dvě mobilní vysílačky.
Pan Klimeš, ještě donedávna nečlen našeho sboru, nám na autě provedl el. instalaci a zapojení
zadního majáku a nainstaloval automatické dobíjení svítilen a vysílaček. Chtěl bych mu tímto
vyslovit moje poděkování. Poděkování si jistě zaslouží také Honza Sedlák, který mimo jiné
vyráběl držák pro uchycení majáku, Martin Ševčík za práce při přípravě instalace el. zapojení
majáku a automatického dobíjení, Jaromír Křivan a Jožka Ševčík za práce na vylepšení
umístění vybavení v našem autě.
Celková aktivita sboru za rok 2009 vypadá takto:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Údržba výzbroje a výstroje 341 hod. (23 akcí)
Údržba vodních zdrojů 12 hod. (8 akcí)
Údržba a výstavba has.zařízení 60 hod. (6 akcí)
Kulturní a společ.akce 222 hod. (6 akcí)
Pomoc obcím 96 hod. (5 akcí)
Propagace PO 123 hod. (3 akce)
Preventivní a výchovná činnost 85 hod. (6 akcí)
Příprava odbornosti členů SDH 57 hod. (3 akce)

Celkem je to 60 akcí a 996 hodin.
Nepodařilo se nám uspořádat již několikrát plánovaný zájezd. Předpokládaný termín koncem
školního roku jsme propásli a později již vzhledem k dovoleným, prázdninám a jednotlivému
časovému zaneprázdnění členů se zájezd neuskutečnil. Přál bych si ho uskutečnit konečně
letos. O podrobnostech se zmíním ještě v průběhu VVH v diskusi.
O naší činnosti jste se mohli také během roku dočíst v na webových stránkách města Blanska,
v deníku Rovnost nebo v Hasičských novinách, kam jsem poslal příspěvky. Vždyť proč
nezveřejnit to, co děláme ve volném čase. V Hasičských novinách byla také v loňském roce
vyhlášena soutěž o nejlepší fotografii s hasičskou tematikou. Z mnoha došlých příspěvků
vybrala redakce 13 nejlepších snímků a ty budou nyní čtenáři Hasičských novin hodnotit –
posílat jim hlasy o nejlepší záběr. Poslal jsem do soutěže také fotku a byla dokonce vybrána
mezi těch 13 postupujících, které budou nyní soutěžit o přízeň čtenářů. Můžete ji vidět v
Hasičských novinách č.16 a č.24 a pokud se Vám bude líbit, poslat jí svůj hlas.
Co plánujeme na letošní rok: na budově hasičské zbrojnice bychom chtěli vyměnit stará
vjezdová vrata, zavést do zbrojnice vodu a umístit umyvadlo. Uvidíme, jak se k našim
požadavkům postaví město Blansko a na co budou peníze z pokráceného rozpočtu na činnost
okrsku na r. 2010
Bylo by dobré když ne zlepšit, tak alespoň udržet aktivitu sboru na úrovni roku 2009,
pokračovat v práci s mladými hasiči a připravit se dobře na I. kolo soutěže v PS v rámci
okrsku.
Odstupujícím členům výboru děkuji za jejich spolupráci v minulém volebním období a nově
zvoleným přeji, ať se jim daří v této dobrovolné činnosti, ale s jistými pravidly, pokračovat.
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
Olešná 10.1.2010

