Výroční valná hromada

SDH
ČASTROV

Zpráva o činnosti 2014

Dobrý večer vážené hasičky a hasiči, milí hosté.
Dovolte mi, abych i já Vás co nejsrdečněji přivítal na této výroční
valné hromadě našeho sboru. Úvodem než přednesu zprávu o
činnosti našeho sboru, tak Vás, jako každý rok, seznámím s některými
významnými skutečnostmi, které se týkají okrsku Počátky, pod který
již po několik let patříme a protože se jedná o rok volební, tak
připojím i krátké informace z okresu.
Jak jistě dobře víte, tak v uplynulém volebním období vedl okresní
sdružení, jakožto starosta, pan Václav Kubíska. Ten se rozhodl pro
příští volební období již nekandidovat na tuto pozici a proto mi
dovolte odcitovat zde několik jeho slov, které napsal do zpravodaje
pro sbory z okresu Pelhřimov.
Vážené hasičky, Vážení hasiči.
Na Výročních valných hromadách si budete volit nové vedení sborů a okrsků
na další pětileté období. Přeji Vám, abyste si zvolili do čela nejlepší a
nejaktivnější členy, o nichž víte, že budou plnit úkoly, které před námi jsou, a
kteří Vás budou řádně zastupovat v rámci okrsku či okresu.
Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů v Pelhřimově připravil návrh členů
okresních orgánů sdružení hasičů na příští pětileté období.
Shromáždění delegátů SDH okresu Pelhřimov, které se bude konat 14. března
roku 2015, bude volit: starostu OSH, 3 náměstky starosty, členy výkonného
výboru a potvrzovat vedoucí odborných rad. Výkonný výbor bude mít 15 členů.
Vážení, jsem přesvědčen o tom, že si dovedete mezi sebou vybrat Ty nejlepší,
kteří budou tvořit hasičinu a požární ochranu ve vašich obcích. Musí to být lidé,
kteří jsou pro danou věc zapálení a především mají zájem dělat něco navíc, něco
pro druhé.
Vážené hasičky, Vážení hasiči dovolte mi, abych Vám všem, alespoň touto
cestou co nejupřímněji poděkoval za práci, kterou jste v uplynulém pětiletém

období, kdy jsem stál v čele okresního sdružení, vykonali ve prospěch vašich
spoluobčanů, ve prospěch vašich obcí a celé společnosti.
Upřímně Vám děkuji
Václav Kubíska,
starosta OSH Pelhřimov

konec citace.
Toto bych chtěl pouze doplnit o jedno jméno a to o nového kandidáta
na starostu okresního sdružení. Zatím jediným kandidátem na tuto
funkci je pan Ing. Jan Čekal z Rohovky. Toto jméno můžeme jak mi
zde na naší výroční valné hromadě, tak i kolegové z ostatních sborů
doplnit o další jména. Náš výbor se jednohlasně rozhodl tohoto
kandidáta plně podpořit, ale máte-li někdo jiný návrh, můžeme o tom
pohovořit v diskuzi. Tolik k okresu.
Informace týkající se okrsku Počátky jsem vždy zahajoval vyzdvižením
několika sportovních výsledků. Ani dnes tomu nebude jinak, ale letos
bude tento výčet poměrně stručný. Okrskovou soutěž v letošním roce
vyhráli naši borci, kteří se ale vzdali práva reprezentace v kole
okresním. To se konalo v Pacově dne 31.května a zde nás nahradili
kolegové z Polesí, kteří předvedli průměrné výkony a obsadili celkové
čtvrté místo. Tento výsledek samozřejmě nestačil na postup do
krajského kola, ale i tak si myslím, že si zaslouží alespoň zmínku a
naše poděkování za reprezentaci.
Co se dále týká požárního sportu v Častrově, tak o podrobných
výsledcích Vás bude za pár chvil informovat velitel našeho sboru pan
Karel Švácha. Já chci pouze touto cestou poděkovat našim hasičům i
hasičkám za to, že se několika soutěží zúčastnili a vzorně tak
reprezentovali. Vážím si toho, že si v této uspěchané době najdou
několik dnů, které věnují právě hasičině. Takže ještě jednou děkuji.

Ještě se ale na moment vrátím k našemu okrsku. Došlo zde ke
stejnému problému, jako ve sdružením okresním. Nynější starosta,
který je z našeho sboru a nejedná se o nikoho jiného než pana
Františka Čekala, se podobně jako pan Kubíska rozhodl již pro příští
volební období nekandidovat na okrskového starostu. Nemám zde
žádné jeho prohlášení jako v předešlém případě, protože má jistě svůj
příspěvek připravený do diskuze. Dovolte mi prosím, abych mu zde co
nejsrdečněji poděkoval za perfektní a zodpovědnou práci pro hasiče
v našem okrsku, kterou bezesporu odvedl. Byla opravdu radost s ním
spolupracovat a proto ještě jednou jménem svým, ale i celého
našeho sboru DĚKUJI. Nyní bych Vám představil jeho
pravděpodobného nástupce a tím je člověk hasičům oddaný již
dlouhá a dlouhá léta. Dnes shodou okolností sedí zde mezi námi a je
to pan František Syrovátka. I toto jméno jsme na okrskové poradě po
dlouhé diskuzi pouze navrhli a pokud nepřijde jiný protikandidát, tak
bude pan Syrovátka zvolen do této funkce 13.února roku 2015 ve
Veselé, kde se bude konat Výroční valná hromada okrsku s volebním
programem.
Nyní už bych se ale zaměřil vyloženě jen na náš sbor. Ještě než se
začnu zabývat činností, kterou jsme v letošním roce vyvinuli, rád bych
zde zmínil jednu dobročinnou věc. Tak jako v loňském roce náš sbor
oslovila společnost UNICEF Česká Republika s žádostí, zda-li bychom
byli ochotni finančně přispět této společnosti. Opět jsme tedy zaslali
500Kč, které budou následně použity na nějakou dobročinnou věc.
Teď už ale pojďme společně zhodnotit uplynulý rok 2014 a to
tradičně pomocí plánu činnosti pro tento rok, který jsme si zde loni
odsouhlasili.

Jako první bod jsme měli za úkol Uspořádání hasičského plesu.
Co se týká tohoto bodu, tak je již tradičně na tuto akci vyčleněna
první únorová sobota. Zde mi prosím ale dovolte zdůraznit jednu
důležitou skutečnost pro rok následující. Po dlouhých letech musíme
tento termín porušit a pro rok 2015 je hasičský ples přesunut na
28.února. Důvodem byla pro nás poměrně nepříjemná zpráva, která
se k nám donesla velmi pozdě a to až v říjnu tohoto roku. Původně
plánovaná kapela Onšovanka, která nám měla ples odehrát se
bohužel rozpadla a tak jsme narychlo sháněli náhradu. Podařilo se
nám kontaktovat kapelu PROXIMA, která zde hrála již čtyři roky po
sobě. Ale volno mají tito humpolečtí hudebníci až, jak již jsem zmínil
28.února. Z tohoto důvodu tedy došlo ke změně tradičního termínu.
Teď už ale k plesu uplynulému. Ten se uskutečnil 1.února. Jak jsem
uvedl výše, k tanci a poslechu nám hrála již osvědčená kapela
PROXIMA pod taktovkou pana Vladimíra Voplakala. Účast letos byla
opravdu velice slušná. Dokonce se rok od roku neustále zvyšuje a
z toho máme skutečně velikou radost. Ples jsme zahájili
předtančením. Své vystoupení nám předvedli členové taneční školy
z Pelhřimova pod vedením pana Anděla. Tato ukázka si získala velmi
kladné hodnocení nejen od nás, ale zároveň i od všech hostů.
I v letošním roce jsme svépomocí připravili cca 1000 ks tzv. hasičských
jednohubek, po kterých se, jak se lidově říká, jenom zaprášilo. I tento
zdánlivě malý prodej tak přispěl k velmi pěknému zisku, který jinak –
jak jistě dobře víte, tvoří pouze další dvě položky a to vstup a
tombola. O výši zisku Vás jistě bude informovat náš pokladník.
Dovolte mi prosím, abych zde vyslovil dík všem sponzorům,
přispívajícím do tomboly a neméně chci také samozřejmě poděkovat
všem, kteří se na organizování této akce podílejí. Myslím si, že tato
akce za dobu, po kterou se každoročně koná, stala již opravdu tradicí
a neodmyslitelně tak k našemu sboru patří. Proto Vás tedy všechny
zvu na další ples, jak jsem již říkal, s termínem 28.února.

Za druhé: Udržování hasičské techniky a pomoc okolním sborům
s technikou.
Tohoto úkolu se opět řádně zmocnili pánové Petr a Jan Náměstkovi,
kteří mají na starosti nejen hasičskou Avii, ale i závodní a zásahovou
stříkačku u nás i v okolí. Také jim bych chtěl tedy poděkovat za to, že
se ve svém volném čase se o toto všechno starají. V letošním roce
byla provedena údržba motoru na Avii. Jako největší nákup lze letos
hodnotit pořízení plovoucího čerpadla AQUAFAST v hodnotě cca
35000Kč. Takto postupně obnovujeme hasičskou techniku a
udržujeme jí neustále v perfektním a hlavně zásahu schopném stavu.
Nyní k bodu třetímu: Uspořádání IV. ročníku soutěže O pohár starosty
našeho sboru.
Tímto významným dnem pro nás v letošním roce bylo datum
24.května a opět tomu všemu předcházelo opravdu spoustu hodin
příprav jak z hasičského, tak i z organizačního hlediska. Dovolte mi
proto prosím, abych opravdu upřímně poděkoval všem hasičům, ale i
lidem, kteří v našem početném sboru nejsou zaregistrováni za vše, co
udělali pro úspěch při pořádání této akce. Teď už k samotné soutěži.
Soutěž byla zahájena ve 13 hodin na místním fotbalovém hřišti a
zúčastnilo se jí celkem dvanáct družstev. Ty se utkaly ve třech
kategoriích. Mezi sebou bojovali muži, ženy a tak jako každý rok i
veteráni. Informace, které se týkají jednotlivých, dílčích výsledků rád
přenechám na přednesu velitele našeho sboru, který Vás s nimi za
pár chvil seznámí.
Jen mi snad dovolte oznámit Vám jednu, pro nás lichotivou zprávu, a
to, že jsme obhájili loňské vítězství v doplňkové disciplíně o zlatý
půllitr v pivní štafetě.

Po dokončení soutěže a předání cen a diplomů však tato, myslím si,
velice vydařená akce neskončila a i přes velmi větrné počasí jsme se
snažili naše hosty na hřišti udržet. Důvod byl jednoduchý. Od 18
hodin totiž naše hokejová reprezentace sehrála semifinále
na mistrovství světa proti celku Finska. Zapůjčili jsme si od Obecního
úřadu projektor a hokej jsme promítali přímo v pergole na hřišti.
Samozřejmostí bylo i velice bohaté občerstvení. Kdyby bývali naši
borci sehráli lepší utkání než se skórem 3:0 v náš neprospěch, věřím,
že by oslavy byly opravdu mohutné. Ale i tak hodnotíme tuto akci za
velice povedenou. Chtěl bych zde tedy ještě jednou poděkovat všem,
kteří se na této akci podíleli jako pořadatelé.
Za čtvrté: Účast na okrskové soutěži a námětovém cvičení.
I tento bod jsme do detailu splnili. Podrobnosti o soutěži i o
námětovém cvičení má ve svém přednesu připraven náš velitel a
proto mi dovolte jen velmi stručně promluvit o cvičení spojené
s kulturní akcí. To se letos konalo 28.června v Metánově ku
příležitosti oslav 120ti let od založení tamního sboru. Rád bych zde
poznamenal, že ani v Metánově nezůstávají pozadu a akci měli velmi
dobře zorganizovanou. Právem jim tedy patří naše pochvala.
Dalším – pátým bodem - v návrhu činnosti je: Udržování okolí rybníku
Zemaňák a chov ryb v něm.
I v letošním roce jsme řádně vysíkali okolí tohoto rybníku a to hned
několikrát. Ryby jsme řádně krmili a vše tak nasvědčuje tomu, že
kapři, kteří se nám zde v minulých letech vytřeli mají naprosto
perfektní podmínky pro to, aby nám krásně a bezproblémově rostli.
Výlov tohoto rybníku je naplánován na příští rok. Ještě zmíním jednu
brigádu, která zde proběhla a to odstranění tzv. žabince, se kterým
zde již několik let bohužel neúspěšně bojujeme.

Za šesté: Udržování okolí rybníku Bejkovna.
I na Bejkovně jsme v letošním roce usilovně pracovali. Jako v letech
minulých byla vypsána dotace na ruční vysečení přilehlých pozemků.
Jednou ročně tedy tyto pozemky posekáme, travinu z pozemků
vynosíme a po dohodě s obcí tyto dotace získáme do naší pokladny.
Letos při této akci došlo pro nás k takové nepatrné chybě a tak jsme
museli travinu vynosit hned dvakrát. Důvodem byla kontrola z úřadu,
který tyto dotace uděluje a byla podána reklamace na námi
odvedenou práci. Neváhali jsme, louku jsme řádně vyčistili a v příštích
letech budeme jistě pečlivější, aby k tomuto již nedocházelo. I tato
částka tak nemalou měrou přispěla do našeho letošního rozpočtu.
Dále na tomto rybníku proběhl dne 25.října výlov. K našemu velkému,
ale nemilému překvapení, byly ztráty ryb poměrně veliké. Vyloveno
bylo 39 kaprů, několik kusů tolstolobika a pouze 8 amurů. Malou
útěchou na tomto zklamání bylo to, že se nám v Bejkovně vytřeli líni a
v poměrně velkém počtu i okouni. Největší ztráty jsme bohužel
zaznamenali u amura. Do rybníku jich bylo dáno 41, takže ztráta 33 ks
této ryby je opravdu bolestná. Ale svým umístěním si tento rybník o
vysoké ztráty doslova říká sám. Je zde klid a proto zde má vydra – ať
už ta čtyřnohá, tak ale bohužel i dvounohá doslova ráj pro svůj lov.
Nyní bych svou zprávu tak trochu odlehčil. Po zjištění ztrát jsem
bezprostředně po výlovu něco slíbil a jak jistě mnozí víte, tak já své
sliby dodržuji. Proto mi nyní dovolte, abych udělil poprvé v historii
sboru ocenění, které jsme z recese nazvali Zlatý háček. Toto ocenění
je uděleno člověku, který se – i když pouze v malé míře – podílel na
těchto ztrátách. V letošním roce na něj má plné právo náš člen, pan
Jaroslav Lochman, který se jako porybný bohužel neosvědčil.
Teď ale zpět k Bejkovně. V této době je rybník vypuštěn, nechá se
vymrznout a na jaře bude vydezinfikován vápnem a opět napuštěn.

Za sedmé: Zúčastnění se akcí organizovaných Obecním úřadem.
Tento úkol jsme plnili vzorně po celý rok a myslím si, že za zmínku zde
stojí pomoc, kterou náš sbor rád poskytl při organizování dvou akcí.
Za prvé jsme přispěli finančně na dětský karneval a dále jsme se
podíleli na organizaci pálení čarodějnic. Této spolupráci se sbor ani
nadále nebrání, a doufám, že provázanost hasičů a obce bude nadále
fungovat tak dobře jako do teď.
Za osmé: Vedení kroniky o činnosti sboru.
Tohoto úkolu už se řadu let velmi dobře hostí pan Radek Švácha,
který řádně zaznamenává všechny důležité okamžiky, které se týkají
našeho sboru. Součástí kroniky je samozřejmě i fotodokumentace ze
soutěží i ostatní činnosti. I jemu tedy tímto děkuji za vzorné plnění
tohoto úkolu.
Za deváté: Uspořádání sběru železného šrotu.
I k tomuto úkolu jsme se postavili čelem a všem občanům Častrova –
jak hasičům tak i nehasičům, patří můj další obrovský dík za železo,
které nám věnovali. Tato akce proběhla 12.dubna a za sebrané železo
jsme utržili cca 16000Kč.
Toto byl poslední bod z našeho plánu činnosti, který jsme pro letošní
rok měli. Myslím si, že jsme ho do detailu splnili. Jsem velice potěšen
tím, že k tomu, co zde každoročně plánujeme pro nadcházející rok,
přistupujeme vždy velice zodpovědně. Děkuji tedy všem hasičkám a
hasičům, kteří se na něm svou prací nějakým způsobem podíleli.

Nyní bych Vám rád přednesl několik údajů a dat týkající se našeho
sboru.
Naše členská základna má k dnešnímu dni úctyhodných 105 členů.
Bohužel jsme se letos museli rozloučit s jedním naším členem a tím
byl pan Ing. Jan Fuxa. Pan Fuxa se narodil 23.června roku 1960 a
naším členem byl od 1.prosince roku 1999. Za svou hasičskou éru
nebyl Honza pouhým pasivním členem, ale naopak velice aktivním. Za
svou práci pro sbor si také vysloužil stužku a medaili za 10 let u sboru.
Bohužel tragicky zemřel 22.února. Jsem rád, že jsme mohli společně
na něj zavzpomínat na úvodu při minutě ticha. Zároveň jsme
zavzpomínali i na pana Josefa Tomšů. Ten už sice v posledních letech
nebyl naším členem, ale myslím si, že i on si naší tichou vzpomínku za
své dlouholeté členství zasloužil. Pan Tomšů se narodil 7.března 1931
a zemřel 27.února 2014. Nyní ale z opačného hlediska. Opět se naše
tzv. velká rodina rozrostla o tři členy. Od 1.12 tohoto roku jsme do
našich řad přijali - v uvozovkách převážnou část našeho Obecního
úřadu - a to paní starostku Ing. Janu Houškovou a její účetní paní
Danu Křížovou. Ale zabrousili jsme i mezi ty nejmladší. Našim dalším
členem se také od 1.12 tohoto roku stal Jan Náměstek mladší. Ve
svých deseti letech se jedná o nejmladšího člena našeho sboru. Tímto
Vám nováčkům tedy přeji, aby se Vám mezi námi líbilo a pevně věřím,
že se hned od počátku svého členství aktivně zapojíte a budete tak
pro náš sbor velkým přínosem.

Letošní rok se také nesl ve znamení oslav. Těch se uskutečnilo hned
osm.
Svá životní jubilea oslavili:
50 let: 22.června

paní Miloslava Lapková

60 let: 10.dubna

pan Jaroslav Kněžínek

16.května

pan Jiří Havlíček

2.srpna

pan František Čekal č.p.29

14.září

pan Miroslav Bečka

70 let: 29.března

pan Stanislav Kuldan

75 let: 8.listopadu pan Jan Jebavý a již za pět dnů oslaví
své pět a sedmdesátiny pan Karel Švácha
Oslavencům byl – resp. bude předán dárkový balíček s gratulací. Ještě
jednou přeji jmenovaným členům pevné zdraví a životní pohodu.
Nyní vždy následoval výčet všech akcí, jak po sobě následovaly od
začátku roku. Jelikož, jak jistě víte, je tento rok, rokem volebním, tak
bych zde vyzdvihl jen ty důležité, o kterých zde ještě nebyla řeč,
abych Vás dlouho nezdržoval.

21.února se naše delegace zúčastnila VVH okrsku v Polesí. Mimo jiné
jsme byli podrobně seznámeni o chodu okrsku a se zprávou o činnosti
okrsku, kterou nám přednesl starosta pan František Čekal.
21.března se náš velitel se svým zástupcem zúčastnili školení velitelů
v Kamenici nad Lipou.

29.března se naši zástupci zúčastnili Shromáždění představitelů SDH
okresu Pelhřimov. Zde byli seznámeni se zprávou starosty za uplynulý
rok a zprávami vedoucích odborných rad.
8.června jsme pomáhali jakožto pořadatelé při organizování
cyklistických závodů O pohár hotelu Artaban v Žirovnici.
22.června jsme se jako pořadatelská služba zúčastnili stále více
populárního závodu fréz ve Ctiboři.
13.září jsme si připsali zásah technického rázu, když jsme byli
požádáni o pomoc při hledání dvaasedmdesátiletého seniora, který
se ztratil manželce při hledání hub. Senior se nakonec objevil sám,
takže vše dobře dopadlo. Jelikož se letos jednalo o jediný zásah
našeho sboru, tak mohu s potěšením konstatovat, že jsme byli
v letošním roce stoprocentně úspěšní.
To by bylo opravdu velice stručné shrnutí letošního roku. Podle mého
názoru jsme všichni odvedli opravdu velký kus dobré a záslužné práce
nejen pro sbor, ale i obec a ostatní spolky v Častrově. Nezbývá mi než
s radostí říci to, co každý rok. Heslo bližnímu k ochraně – vlasti
k oslavě jsme opět řádně naplnili.
Nyní mi prosím dovolte, abych shrnul jen do několika vět celé naše
volební období. Prvním našim velkým úkolem bylo uspořádání oslav
k výročí 120ti let od založení našeho sboru. Myslím si, že ať už
slavnostní schůze, která se zde v roce 2010 uskutečnila, tak i dále
soutěž na hřišti s několika profesionálními ukázkami byla velmi
vydařená. Stejně tak si ale cením i brožurky, která vznikla k tomuto
významnému výročí. Jsem velice potěšen tím, že právě na základě
uspořádání soutěže k oslavám vznikla – dnes již mohu říkat nová
tradice v naší obci a tím je každoročně uspořádána soutěž s názvem
O Pohár starosty našeho sboru. Přínosem z tohoto je bezesporu i
nemalá částka, kterou si vylepšujeme náš hasičský rozpočet, ale

hlavním přínosem je určitě i to, že v naší obci vznikla nová kulturní
akce. To dokazuje i každoroční návštěvnost. Na soutěž se přijdou vždy
podívat nejen hasiči, ale i lidé, kteří v našem sboru nikdy členy nebyli.
A my všichni máme vždy upřímnou radost, když se akce vydaří a
všichni odchází domů spokojeni. Dále bych velice rád vyzdvihl
spoustu věcí, které jsme za uplynulých pět let nakoupili. Ať už se
jedná o věci potřebné k uspořádání různých kulturních akcí, tak ale
nemůžeme opomenout výborně odvedenou práci našeho velitele,
který se perfektně stará o technickou vybavenost naší zbrojnice.
Myslím si, že v dnešní době se můžeme porovnávat s těmi lepšími
sbory, které spadají jako my do JPO V. Opravdu se všichni snažíme,
aby hasiči v Častrově byli bráni jako velice aktivní spolek a veškeré
tradice s tím spojené nepřerušujeme a naopak se snažíme, aby
vznikali i ty nové. Na závěr tohoto shrnutí mi dovolte, abych co
nejsrdečněji poděkoval každé hasičce a každému hasiči za odvedenou
práci a především za vzornou reprezentaci při sportovních, ale i
kulturních akcí. Uvědomme si, že svými výkony reprezentujeme nejen
náš sbor, ale i obec a myslím si, že ostudu jsme nikde neudělali.
Děkuji také hasičskému výboru, se kterým se mi opravdu velmi dobře
spolupracovalo během celého našeho volebního období a že mě
jakožto svého starostu podporoval při nejrůznějších rozhodnutích. I
přesto, že během těchto pěti let vzniklo hned několik sporů a
nepříjemných situací, tak jsme vždy nakonec nalezli společnou řeč a
toho si velice vážím. Velký dík patří i obecnímu úřadu v Častrově za
materiální a finanční pomoc. A v neposlední řadě děkuji i
Zemědělskému družstvu za pochopení a vstřícnost pro naši činnost.
Protože nás čekají za několik málo chvil volby, které rozhodnou o
složení výboru na dalších pět, tak Vám přeji, aby jste svého hlasu
nemuseli nikdy litovat. I když budete seznámeni se jmenným
seznamem navržených kandidátů, samozřejmě můžete navrhnout i

kandidáty jiné. Za každý návrh budeme rádi a budeme o něm
hlasovat.
Na úplný závěr mé zprávy mi dovolte, abych Vám všem i Vašim
rodinám popřál nádherné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku 2015 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, lásku a
životní pohodu.
Děkuji Vám za pozornost!!!

