Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách
za rok 2010
Vážení hosté, bratři a sestry
Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2010.
Zpráva začíná stavem naší členské základny.
Na začátku minulého roku měla naše organizace 95 členů.
V průběhu loňského roku nevstoupil do našich řad
žádný nový člen, sedm členů vystoupilo a co je dobrá zpráva žádný člen
nezemřel.
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 88 členů, z toho je 9 žen a 8 dětí a dorostenců.
Výbor pracoval ve složení:
Starosta - Jaroslav Kratochvil
Jednatel-místostarosta - Miroslav Tesař
Hospodář - Miloslav Blažek
Velitel jednotky - Michal Krátký
Referent MTZ - Petr Waidhofer
Péče o techniku a mládež - Rudolecký Michal, Lach Lukáš a Hejčová Romana
Organizace a kultura - Filip Laurenc a Jambor Tomáš
a
Členové výboru - Jambor Jan, Tesař Jan a Jaroslav Schnirch
Revizní radu tvoří členové- Jan Jochman st., Rusler Luděk a Krejčí Jan ml.
Výbor se sešel celkem na dvanácti pravidelných schůzích každé první úterý
v měsíci a dále 4x mimořádně, zvláště kvůli organizaci hodů a oslavy u
příležitosti předání nového hasičského vozidla.

Činnost sboru v loňském roce opět probíhala v tradičních oblastech:
- na úseku požárních sportů a námětových cvičení
- činnost s mládeží
- činnost jednotky sboru
- činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
- a na přípravách a pořádání kulturních akcí
Činnost Sboru na úseku požárních sportů a námětových cvičení
V loňském roce se zapojilo do soutěží pět družstev. Byla to dvě družstva
mužů, dvě družstva žen a družstvo dorostenek. Družstva mládeže se bohužel pro
nezájem dětí nepodařilo naplnit.
Muži se zúčastnili 8. května soutěže všestrannosti v Chrlicích kde získalo
družstvo „A“ 1. místo v kategorii CAS a družstvo „B“ 5.
místo.
15. května soutěže všestrannosti v Bohunicích kde obsadili
5. místo
Ženy se zúčastnili 8. května soutěže všestrannosti v Chrlicích kde získalo
družstvo „A“ 10. místo a družstvo „B“ 9. místo
15. května soutěže všestrannosti v Bohunicích kde obsadili
3. místo
Dorostenky se umístily 22. května na 2. místě v okresním kole celoroční
činnosti družstev, což jim umožnilo startovat v krajském kole kde
skončily na výborném pátém místě v celém Jihomoravském kraji.
Činnost jednotky sboru
Jednotka Sboru ke konci roku 2010 čítá 15 členů.
Jednotka se scházela nepravidelně na svolání velitele.
Na stážích a školeních strávili členové jednotky celkem 514 hodin a odpracovali
na údržbě výstroje a výzbroje celkem 1020 hodin. Pravidelně byly prováděny
kondiční jízdy s technikou.
Jednotka byla povolána k těmto osmnácti cvičením a zásahům:
08. 01. 2010 Technická pomoc - zaváta a zapadlá vozidla na komunikaci ul.
Sokolnická a směr Moutnice

11. 01. 2010 Požár - nízká budova u autobazaru A1, ul. Kaštanová
01. 02. 2010 Technická pomoc - ucpané koryto u balbínova pramene, ul.
Kaštanová
25. 03. 2010 Požár - polní porost, tráva - nad tratí, ul. Prodloužená
26. 03. 2010 Požár - polní porost, tráva - u kolejí, ul. Zahrádky
21. 04. 2010 Taktické cvičení - havárie letounu L-410, letiště Brno - Tuřany.
29. 04. 2010 Požár - polní porost, tráva ul. Pratecká - Hnojník
02. 06. 2010 Technická pomoc - ucpané koryto u balbínova pramenu, ul.
Kaštanová
02. 06. 2010 Technická pomoc - čerpání vody ze sklepa rekreační chaty, ul.
Javorová
24. 07. 2010 Technická pomoc - čerpání vody z Rodinného domu, ul. Pod
Hejdou
24. 07. 2010 Technická pomoc - čerpání vody - Areál fy. Mergon Czech, ul.
Evropská
24. 07. 2010 Technická pomoc - čerpání vody z kotelny - budova fy. Van
Gansewinkel, ul. U vlečky, Modřice
22. 08. 2010 Požár - kontejner dřevěného odpadu - areál EKO dvůr, ul.
Měšťanská
30. 08. 2010 Technická pomoc - ucpané koryto u balbínova pramenu, ul.
Kaštanová
14. 10. 2010 Požár - požár přístřešku na dvoře, který se částečně rozšířil i na
střechu rodinného domu, ul. Špirkova
28. 10. 2010 Požár - požár kanceláří ve 2 patrové budově, ul. Hviezdoslavova
19. 11. 2010 Požár - prověřovací cvičení jednotek HZS a SDH, ul. Medkova
27. 11. 2010 Požár - požár nízké budovy, ul. Rolencova
Školení, čtyři členové jednotky se zúčastnili lezeckého školení, součástí školení
bylo zabezpečování mezinárodní soutěže rychlých
záchranných služeb „Rallye Rejvíz“. Vedle horské služby a

letecké záchranné služby České Budějovice se pod vedením
Ludvíka Čečatky členové jednotky neztratili.
V loňském roce jsme veškeré úsilí věnovali rekonstrukci zbrojnici a dostavbě
CAS.

Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
V roce 2010, jak všichni víte, prošla garáž rozsáhlou opravou z důvodu, že bude
dodáno do městské části nové vozidlo a bude svěřeno do péče naší jednotce.
Stavební akce sestávala z několika částí a to:
 vybourání podlahy garáže, její snížení a následně vybudování nového
povrchu
 opravy omítek garáže
 osazení dvou nových vrat
 úprava a vydláždění vjezdu do garáže
 nová elektroinstalace garáže včetně osazení nového osvětlení
Ve vlastní režii sboru za pracovního nasazení hlavně členů jednotky byly
provedeny práce na úpravě středových sloupů garáže, montáže nového regálu a
věšáků, stěhovací práce a v neposlední řadě úklidu po stavebních pracích.
Před konáním Bartolomějských hodů byla provedena montáž deseti nových
stolů.
Jako každý rok jsme provedli úklid hřiště, a to jak na jaře v dubnu, tak
v srpnu před Bartolomějskými hody.

Přípravy a pořádání kulturních akcí
Tradiční kulturní akce zahajujeme pořádáním Ostatků.
Průvod masek obcí, za doprovodu již tradiční hudby Úsviťanka, proběhl loni
jako vždy se zastávkami u našich příznivců, za což jim děkujeme. Večerní
zábava se konala opět v prostorách zbrojnice za doprovodu hudby ESO.
Oslavu dne Svátku matek jsme v roce 2010 nepořádali, ale přispěli jsme na
tuto akci finančně našim ženám, které se scházejí v hasičské zbrojnici za účelem
zpěvu.
Organizace této akce, jako i pozvánky na tuto akci, byly tedy plně na jejich
rozhodnutí. Přikročili jsme k tomuto řešení z důvodu špatných zkušeností z této
akce z minulých let, kdy nám bylo soustavně vytýkáno každé malé zaváhání,

a proto jsme si jako výbor vytvořili averzi vůči této akci. Sbor tímto nenese
žádnou odpovědnost za průběh, pozvání žen a výsledek akce.
V červnu jsme pořádali letní noc na hřišti v Pískách za zatím asi nejlepšího
počasí, jaké jsme při této akci historicky měli a také za rekordní návštěvy.
Hudbu zajistila skupina Modul, která u nás vystoupila poprvé.
Dobrý dojem nám pořadatelům z povedené zábavy však zhatila stížnost
spoluobčanů na rušení nočního klidu, který přijela řešit městská policie a jednání
s ní trvalo přes dvě hodiny. Zábava, ač řádně povolená, je asi trnem v oku
některým lidem, kteří nepřejí zábavu hlavně mladým lidem.
Bartolomějské hody se konaly za pěkného letního počasí na hřišti v Pískách.
Stárci v počtu čtrnácti párů si opět připravili krásný doprovodný program.
Hody probíhaly v pátek nově s předhodovou diskotékou a v sobotu tradičně
hodovou zábavou.
V neděli proběhla mše svatá a odpoledne průvod a zábava za doprovodu také již
tradiční dechové kapely Bivojanka.
Dne 11. 12. 2010 se konala dlouho očekávaná událost – Předání do
užívání a svěcení nového hasičského vozidla
Dovolte mi teď citovat příběh, který sepsal velitel bratr Michal Krátký a který
popisuje dlouhou a strastiplnou cestu, která předcházela tomuto významnému
okamžiku v historii našeho sboru:
Příběh nové cisterny pro JSDH-Holásky se začal odvíjet již v roce 2006.
V tomto roce jsme poprvé prostřednictvím ÚMČ Brno-Tuřany požádali krajské
ředitelství HZS Jmk o přeřazení jednotky do vyšší výjezdové třídy a to do JPO
III/1. Přeřazení se podařilo až v roce 2007, v tento okamžik se otevřela cesta ke
státní dotaci na reprodukci požární techniky. Dalším schůdkem ke zdolání bylo
potřebné dofinancování do celkové ceny vozidla, po dlouhých jednáních město
Brno přislíbilo dofinancování ve výši 3,6 mil., což se povedlo již v roce 2008.
Tento příslib umožňoval podat žádost na Generální ředitelství HZS o dotaci ve
výši 2,5 mil., na požární techniku realizovanou v roce 2009. Bohužel v tomto
roce to ještě nevyšlo.
Nesložili jsme zbraně a vše potřebné jsme vyřídili i pro další rok. Žádost
přes všechna úskalí byla odeslána na GŘ HZS a nezbývalo čekat, jak uspějeme
tentokrát. Ke konci roku 2009 jsme začali trochu zářit štěstím, neboť naše žádost
byla zařazena do státního rozpočtu pro rok 2010. Dále jsme podali žádost na
JMK o dotaci na pořízení nové CAS ve výši 1 mil.
V lednu roku 2011 proběhlo setkání všech úspěšných žadatelů na
hasičském učilišti v Líšni, kde jsme obdrželi potřebné údaje k počátku
schvalování technické specifikace Cisternové požární stříkačky. Technická
specifikace pro CAS byla schválena v měsíci dubnu 2010, vše ale doznalo
nemalých změn. Státní dotace byla snížena na 2 mil., což jsme museli vzít na

vědomí a velmi vážně to zahýbalo s našimi představami, neboť krajské dotace
ještě nebyly schváleny.
V měsíci květnu proběhlo zveřejnění Zadávací dokumentace k veřejné
nadlimitní zakázce na dodávku CAS. Do této veřejné zakázky se přihlásili dva
uchazeči. Prvním bylo RLS spol. s r.o. Ratíškovice, druhým uchazečem byly
SPS – VKP s.r.o. Slatiňany, oba nabízeli podvozek Scania. Na konci června
byly vybrány SPS – VKP s.r.o. ze Slatiňan. Od té chvíle jsme zažili asi
nejkrušnějších 21dní z celé cesty k úspěchu. V těchto dnech se totiž mohl
kdokoli odvolat a tím zhatit celé dílo, které se dostávalo do časové tísně.
Naštěstí žádné odvolání nebylo podáno a smlouva mohla být uzavřena. Je nutné
podotknout, že ne všechny obce měli takové štěstí. Některé veřejné zakázky se
dostali až k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V těchto dnech už bylo
jasné, že jsme obdrželi milionovou dotaci od Jmk.
Od počátku realizace bylo ve Slatiňanech provedeno pět kontrolních dnů,
kdy jsme upřesňovali umístění výbavy a způsob zpracování. Dodavatel vycházel
vstříc našim požadavkům, některé upravil pro své technické řešení. Dne 30.
listopadu 2010 byly od vozidla převzaty písemné dokumenty a fyzická přejímka
byla dohodnuta na 7. prosince v Černovické Scanii, kde se s vozidlem seznámili
strojníci a velitelé jednotky. Nová Scanie byla v tento den převezena do
zrekonstruované Holaské hasičky.
Opravu hasičky započala fy. Sydestav v měsíci říjnu za dohledu bratra
Waidhofera. I jednotka přiložila ruku k dílu a podílela se na bouracích pracích,
vyklízení, úklidu a dalších pracích . Dodavatel elektroinstalace fa. Elektro
Pospíšil a výdřevy fa. GRO-JAM si také zaslouží dík za dobře zrealizované dílo.
A musím znovu zopakovat jméno bratra Petra Waidhofera, bez něhož by
rekonstrukce nevypadala tak, jak ji můžeme dnes vidět.
Slavnostní předání Cisternové požární stříkačky jsme ve spolupráci
s panem Bártou naplánovali na 11. prosince. Kdo využil pozvání mohl si
prohlédnout zbrojnici a od šestnácté hodiny zhlédnout slavnostní předání,
kterého se mimo jiné zúčastnil pan plk. ve výslužbě Emil Boček, vrcholní
představitelé profesionálních a dobrovolných hasičů v Jihomoravském kraji,
starosta obce, pan farář Pavlů a Mičánek. Auto bylo slavnostně předáno a
požehnáno, osobnostem předán upomínkový předmět jako poděkování za
pomoc při realizování celého projektu a požehnán byl i nový prapor našeho
sboru. Následný kulturní program jistě potěšil chuťové buňky a sluch všech
přítomných. Doufám, že zapití auta mírou vrchovatou mu dodá tuhý a dlouhý
kořínek.
Závěrem mi dovolte malou finanční rekapitulaci.
Tento projekt mohl být zrealizován díky státní dotaci ve výši 2 mil.,
spoluúčasti města Brna ve výši 3.8 mil. a dotací od Jihomoravského kraje ve
výši 1 mil. což celkem činí 6.8 mil. Kč,-. Vozidlo bylo pořízeno celkem za 6.343
mil.. Se souhlasem města Brna byly zbylé prostředky převedeny na rekonstrukci
hasičky. Spolu s 300 tis.z rozpočtu městské části a dalšími 210 tis. z rozpočtu
jednotky, byla tedy hasička celkem opravena za 967 tis.

Děkuji všem, kteří přispěli k zdárné realizaci pořízení nové cisterny, která
bude prospěšná široké veřejnosti. Má za sebou první zásah, a to ne nijak malý,
požár asijského tržiště na ulici Olomoucká.
Kalendářní rok končíme setkáním pod Vánočním stromem při svařáku
v parku na ulici Požární. Letos poprvé jsme nestavěli řezaný vánoční strom, ale
ozdobili jsme stříbrný strom v parku
Celoročně jsou v provozu naše internetové stránky www.sdhholasky.cz.
Zde si každý může prohlédnout fotografie z činnosti sboru nebo se dozvědět
více o historii, činnosti a akcích sboru i obce.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat Vám za vykonanou práci v roce
2010 a popřát Vám klidný a úspěšný rok 2011.

