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            Výroční zpráva  

              velitele SDH  

    Nové Dvory za rok 2009. 
 

Vážení bratři a sestry.Chtěl bych vás informovat o stavu naší svěřené 
techniky a vykonaných prací a zásahů s ní spojených. 

 
               Každoročně na jaře bývá provedena technická prohlídka naší Pragy RN 
skříň,která je sice vedená jako veterán,ale i tak ji musí mít.Také naše cisterna 
prošla technickou prohlídkou a to v říjnu.Obě prohlídky proběhly v pořádku a 

tak do dalších máme chvilku pokoj. 

Opravy 
 

Na letošní jaro jsme měli naplánovaný veliký úkol a to generální opravu motoru 
v naší skříňové ereně.Už delší dobu se z něj ozývaly nepěkné zvuky a také 
mazání snad ani nemazalo.Na klikové hřídeli 
byl totiž vyteklý šál,a tak bylo jen otázkou 

času,kdy by motor řekl dost.Nezbylo nám tedy 
nic jiného než v lednu vymontovat motor z auta 
a odvést ho do firmy,která by nám ho kvalitně 
opravila.Po dlouhém váhání a oslovování firem 
po celé republice,jsme vsadili na jistotu a 
reference,které se k nám dostali o firmě 

Brusírna válců v Hradci Králové a motor jí 
svěřili..Čekali jsme hodně dlouho než se vrátí 
opravený a to až do poloviny června,což se mě zdálo v dnešní době až moc 
dlouhá doba a i cena nás docela dost zaskočila.Z první cenové nabídky 30 000 

Kč jsme se dostali až na sumu 52 000 
Kč.Částku jsme zaplatili z naší hasičské 
pokladny a nemalou sumou a to 15 000Kč 
nám přispěl obecní úřad,za což mu jistě patří 

veliký dík.No ale motor je teď jako 
nový,protože nám na něm zgenerálkovali snad 
vše co šlo. Namontovali jsme ho zpět do auta 
a začátkem července provedli první zkušební 
jízdu.která dopadla na výbornou.Kdo s tím 
autem jel před a po výměně tak vám jistě 

potvrdí,jak obrovský rozdíl to je.No zkrátka Máňa jezdí jako “bejk“ a nezbývá 
nám nic jiného než doufat,že jí to vydrží hodně dlouho. 
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Také cisternu jsme letos opravovali a to 
prasklou hlavu,která už nás delší dobu 

trápila,protože z ní tekla voda.Vyzkoušeli 
jsme speciální lepidlo,které jsme nanesli 
na prasklinu.Moc jsem mu nevěřil,ale 

zatím to drží velice dobře. 
 

Další letošní opravou byla výměna vrat u 
hasičárny z důvodu havárie osobního 
auta,které se do nich v říjnu na namrzlé 
silnici doklouzalo.Naštěstí se nikomu nic nestalo Máňa to přežila a těch pár 
prken zpravily chlapy z truhlárny zemědělského družstva.Pojišťovna celou 
opravu uhradila a my máme zase nová vrata.Zkrátka u nás ty vrata neshnijou.  

 
Poslední opravou,kterou jsme měli naplánovanou na letošní rok bylo přetěsnění 
osičky vodní pumpy naší PS-12 bez baterie.Bohužel jsem se na to ještě nedostal 
a beru to jako velký dluh,který hned po svátcích napravím.Ono nám ani nic 
jiného nezbývá,protože musí být připravena v perfektním stavu na květen,kdy 

bude tlačit vodu na Devět skal.  
 

Všechny tyto opravy by nebyli možné bez lidí,kteří jsou ochotni na technice 
pracovat a také bez finanční úhrady nákladů obecním úřadem.Za tuto pomoc 
patří všem velký dík.Svěřená technika je celoročně udržovaná a k dnešnímu dni 

je řádně zazimovaná a připravená zasáhnout. 

Je to 
PragaRN-skříň rok výroby 1951 
PragaRN-cisterna rok výroby 1953 
Stříkačka DS-16 rok výroby 1957 

A stříkačka PPS-12 s baterií rok výroby 1977 
 

Momentálně mimo provoz je pouze stříkačka PPS-12 bez baterie rok výroby 
1984,již ze zmiňovaného důvodu úniku chladící kapaliny. 

 

Spotřeba 
 

Nyní Vás seznámím se spotřebou benzínu a počtem ujetých kilometrů naší 
techniky. 

S Pragou RN-skříň jsme po opravě motoru vyrazily za Náměšť nad Oslavou do 
obce Březník na hasičskou soutěž a také s našimi mladými 

hasiči do Mostiště na soutěž Plamen.  
 

celkem najela      245 km.       a spotřebovala ta    78 litrů     benzínu 
čerpala vodu       1 hod.     a spotřebovala tím     18 litrů    benzínu 
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S cisternou jsme byli u zásahů,umývali jsme s ní koupaliště,jeli na námětové 
cvičení do Malé Losenice,do Frišavy na 100 let 
výročí založení tamního sboru a na sraz historické  
hasičské techniky FIRE-Trophy 2009 do Jihlavy. 

 
 celkem najela      296 km.      a spotřebovala tak     95 litrů   benzínu 
  čerpala vodu      5,5  hod.      -a spotřebovala tím    94 litrů    
benzínu 

 
Stříkačky PPS-12 pálili benzín pouze na soutěžích a při trénování na ně. 

 
PPS-12 s baterií 

čerpala vodu     1,5 hod.    a spotřebovala tím      17 litrů    benzínu 
PPS-12 bez baterie 

čerpala vodu      0 hod.     a spotřebovala tím      0 litrů    benzínu 
 

 
A na naší stříkačce DS-16 byla spotřeba pouze 

1 litr   a to jenom pravidelnými starty. 
 

           Letos je celkem spotřeba   

303 litrů benzínu 
 

Opravy máme za sebou a tak mě dovolte,abych Vás 

informoval o tom co jsme dělali s technikou,když jsme 

ji zrovna nespravovali. 
 

29.března vyjela naše MÁŇA letos poprvé a to na vyčištění ulice podevsí,která 
byla znečištěná blátem po přívalových deštích.Několika našim členům šla práce 

od ruky a tak za chvíli byla ulice jak nová. 
 

Začátkem dubna jsme provedli v hasičárně selekci hadic.Ono totiž tam byli 
konopné hadice,kterým jsem i já musel vykat,jak byli staré a většinu z nich sbor 

pořídil zároveň s cisternou či naší 
stříkačkou DS-16 a to už je přes padesát 
let.Hadice jsme po částech vynosili před 
hasičárnu a na každé jsme provedli 
tlakovou zkoušku 8 kilopaskalů.Můžu 
říct,že zkouškou nám nepraskla ani jedna 
hadice ale celkem 19 konopných hadic 

jsme vyhodily z důvodu mnoha dír po celé 
jejich délce.K dnešnímu dni máme 

v hasičárně 15 kusů hadic B a 13 kusů 
hadic C. 
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22. dubna jsem byl požádán panem Sobotkou o prolití cisternou stráně 
v Herebízni,kde se dělal úklid lesa po 
polomu a pálili se větve.Všechny 
ohniště jsme důkladně prolili.---No 

důkladně,to jsme si jen 
mysleli,protože po čtyřech hodně 

větrných dnech se nám ohniště znovu 
rozhořeli a 25.dubna byl požár na 

světě.Za pomoci hasičů ze 
Žďáru,Přibyslavi a Šlapánova jsme 
oheň rychle uhasili a nevznikli tak 
nijak veliké škody.Je to pro nás 
ovšem veliká zkušenost,že nestačí 
dělat dohled po pálení větví dva dny ,ale třeba i za čtyři dny se může oheň sám 

znovu rozhořet. 
 

V tentýž den 25,dubna jsme já a sestra Jitka Vencálková úspěšně absolvovali 
školení rozhodčích hasičských soutěží ve Žďáře nad Sázavou. 

 
3.května MÁŇA znovu vyjížděla,tentokrát naostro a to k požáru náspu 

železniční tratě u Ronova.Po příjezdu na místo měli už hasiči z Přibyslavi situaci 
pod kontrolou a tak jsme dělali pouze průzkum směrem po trati na Žďár nad 

Sázavou. 
 
Každým rokem na začátku května 

provádí náš sbor vyčištění koupaliště.I 
letos tomu nebylo jinak a tak jsme 
pomocí naší cisterny vypláchli co 
šlo.Za pomoci našich nejmenších 

hasičů jsme dobře připravily koupaliště 
na další letní sezonu,za což patří všem 

velký dík. 
 

 
8.května se náš sbor účastnil 

námětového cvičení dopravy vody na 
dálku,které se konalo v Malé 

Losenici.Protože toto nacvičujeme 
každý rok,tak celá akce proběhla bez 
problémů a za chvilku tekla voda.Hned 
po vyhodnocení cvičení jsme poseděli u 

pivka a pohovořili s chlapama 
z okolních sborů.  
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13.května jsme měli v hasičárně vzácnou 
návštěvu a to děti z místní mateřské 

školy.Bylo úžasné se dívat na to jak hltají 
všechny ty informace o 

hasičích,stříkačkách a hasičském 
nářadí.Nakonec si zastříkali z džberové 
stříkačky a i MÁŇA se smilovala a u 
tenisového hřiště ji mohli děti celou 
vystříkat.Dokonce i paní učitelka 

stříkala.Budeme doufat,že dětem jejich 
zájem vydrží a vyrostou z nich naši 

nástupci. 
 
30.května jsme nemohli odmítnout prosbu vedoucího okresní rady velitelů bratra 

Chalupy o poskytnutí dvou rozhodčích na okresní soutěž v požárním 
sportu,pořádanou v Bystřici nad Pernštejnem a tak jsem Já a Miloš Langpaulů 
vyrazili pomoct.Bohužel z vážných rodinných důvodů jsem musel odjet domů a 

tak jsme v Bystřici stihli akorát sníst párek a vypít limonádu. 
 

Dne 5.června se konalo v hasičárně Žďárských profíků školení strojníků.Bylo to 
už po třetí co jsem vyřizoval omluvu našeho sboru,protože čtyři naši 

strojníci,kteří o tomto termínu věděli s obrovským předstihem dopředu se nebyli 
schopni zase dostavit.Pokud někdo nemůže poprvé,možná podruhé,tak se to dá 
pochopit,ale třikrát za sebou se nedostavit,to je podle mě veliká ostuda a proto 
doufám že se chlapy podrbou za uchem a polepší se,abych se už příště za ně 

nemusel stydět. 
 

6.června náš sbor pořádal 
okrskovou soutěž v požárním 
útoku.Za vsí na louce u 
kravína jsme pečlivě 
připravily sportoviště a 

postavili stánky 
s občerstvením.Myslím že se 
nám celá příprava povedla a 
že se nemusíme stydět za 
odvedenou práci.Měli jsme 
jako již tradičně dvě soutěžní 
družstva a to starších a 
mladších hasičů.Mladší 
družstvo bylo ve složení 
Grepl Filip,Klimeš 

Tomáš,Sobotka Stanislav ml.,Štursa Petr ml.,Mokrý Martin,Langpaul 
Petr,Štursa Radek ml.,Šulc Michal a Pohanka Tomáš.Scházeli jsme se po 

večerech a připravovali se na souboj o příčky nejvyšší. 
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Loni na výroční schůzi jsem jim vyčítal malý zájem o 
soutěž a i o tréninky.Nevím co se s nimi stalo,ale letos 
byli jak vyměnění,byla na nich vidět chuť zvítězit a 

výsledky se dostavili.Jen škoda,že nepředvedli časy,které 
měli na tréninku,jsou to prostě divočáci a vždycky udělají 
nějakou malou chybičku,která je pak stojí medailové 

umístění.Letos 
skončili na krásném 

čtvrtém  
místě.Každopádně 
jim děkuji za 
perfektní 

reprezentaci sboru a 
věřím že ten letošní 
elán a chuť trénovat 

jim vydrží hodně dlouho,minimálně do té doby,než se trošku zklidní a začnou 
vyhrávat.Naše druhé družstvo starších hasičů ve 
složení-Langpaul Miloš,Marek Aleš,Sáblík Jiří 
ml.,Mokrý Bohumil ml.,Vencálek František,Šmíd 
Martin,Němec Ivo,Sáblík Petr a Halík Josef mělo 

letos sice průměrný věk přes 37 let,ale i tak dokázalo 
dát všem na frak a skončilo jako první.Takže po 
dlouhé době máme doma zase Floriána a je jen na 

nás za jak dlouho ho budeme muset 
vrátit.Každopádně i přes veliký odpor některých 
hasičů,kteří nechtěli tuto soutěž u nás pořádat si 

myslím že se to vyplatilo.Nakonec večer po soutěži 
nebylo znát že by byl někdo nespokojený a ve stánku 

se pilo dlouho do noci. 
 

10.června jsem já a bratr Sobotka jeli s cisternou do Přibyslavi podpořit 
stařičkou erenu místního muzea,která se vydala z Přibyslavského zámku do 
Ostravy dovést zapálený olympijský oheň,a tam tak zahájit Hasičskou 

olympiádu.Po slavnostním ceremoniálu jsme jí dělali doprovod až na Žďárské 
náměstí,kde jsme se po zhlédnutí doprovodného programu vrátili zpět domů. 
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Jakožto vítězné družstvo okrskového kola jsme automaticky postoupili na kolo 
okresní,které se konalo o týden později 13.června ve Věchtově u Bystřice nad 

Pernštejnem. 

 
 
S chlapama jsme se domluvili,že dáme přednost mladšímu družstvu,aby získal 
zkušenosti se závody a nebylo příště tak nervózní.Vyrazili ve složení Klimeš 
Tomáš,Pohanka Tomáš,Sobotka Stanislav ml.,Šulc Michal,Štursa Petr 

ml.,Mokrý Jakub,Langpaul Petr,Mokrý Martin a Halík Josef do Věchnova 
opravdu perfektně připravení.No 

ale štěstí nebylo na naší 
straně,protože náš okrsek ještě 
s námi reprezentovali bratři 

z Nížkova a při rozlosování sborů 
jsme na požární útok nastupovali 
Nížkov první a my hned vedle 
jako druhý.No a jak je známo na 

okrese první družstva 
nevyhrávají,protože dostanou 
spoustu trestných bodů a ty po 

nich se z jejich chyb 
poučí,okoukají to a většinou 

nedostanou žádný. 
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.Po bezchybných testech a vynikající 
štafetě jsme na útoku předvedli 

suveréně nejlepší čas,ovšem dostali 
jsme dvacet trestných bodů u hadic 
kvůli dvěma prkotinám,které neměli 
na výsledný čas žádný vliv,ale stáli 
nás první místo.Nakonec jsme se 

umístnili na krásném sedmém místě a 
nezbývá nám nic jiného,než se z těchto 
chyb poučit a to první místo dovést 

příští rok. 
 

Na žádost starosty SDH Fryšava jsme 18.července vyrazili opět 
s cisternou,tentokrát jsem jel já s doprovodem Hanky Neprašové vystavit náš 
skvost na oslavu 100let založení místního sboru.Bohužel jinak moc pěkně 
připravenou akci zkazil vydatný déšť,který přetrval po celý den a tak jsme z 

Fryšavy předčasně odjeli. 
 

Po cestě domů jsme se stavili v Sázavě,protože tentýž den se tam konala již 
tradiční soutěž O pohár starosty obce.Náš sbor tam reprezentovalo naše mladé 
družstvo a když jsem slyšel že kvůli dešti nechtělo vůbec soutěžit,tak jsem se za 
ně musel stydět.Oni se totiž báli toho už zmiňovaného deště,ale ještě že si to 
nakonec rozmysleli a šli soutěžit.V těžkém rozbahněném terénu se umístnili na 

4.místě a jak je vidět,tak se nerozpustili. 
 

22.Července měla naše cisterna další ostrý zásah a to bohužel u mě doma.Jak 
jistě víte,tak po obrovských přívalových deštích se celá řeka bláta valila na můj 
barák zaplavila celý sklep,a před barákem z něj sklepními okýnky vyvěrala 

ven.Díky 
pomoci naší 
Máni a 
mnoha 

hasičů,jsme 
zvládli docela 

rychle 
všechnu vodu 
vyčerpat,pak 
nastoupilo 
spousty lidí 
hasičů i 
nehasičů a 
pomáhali 

vyklízet bláto 
ze sklepa. 
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Díky této obrovské pomoci jsme měli celý sklep uklizený do deseti hodin večer 
a kdo tam byl a viděl jak nám bouchaly žárovky nad hlavou potvrdí,že to nebyla 

žádná sranda.Druhý den ráno přišli ještě dva členové našeho sboru 
pomáhat,čímž nám udělali velikou radost.Ani nevím kdo nám všechno 

pomáhal,protože v tom stresu člověk myslí na úplně jiné věci,ale chtěl bych 
touto cestou všem strašně moc poděkovat.Moc si vážím Vaší pomoci a přeji 
Vám,aby jste podobnou zkušenost nikdy nezažili.Také bych chtěl moc 

poděkovat bratru Šmerousovi,za to že mě umožnil na jeho pozemku vybudovat 
protipovodňovou hráz s příkopou,i když jsem mu tím přidělal nemalé 

problémy.Ještě jednou Vám všem moc děkuji. 
 

V srpnu jsme já a opět bratr Sobotka vyrazili s cisternou,tentokrát do Sázavy 
popřát bratru Fišarovi k 60.narozeninám.Po gratulaci se dlouholetý sázavský 

hasič vyfotil na cisterně a pak nás dobře pohostil. 
 

5.září jsme vyjížděli s naší skříňovou erenou a to na dlouhou cestu do 
Březníka,který leží až za Náměští nad Oslavou.Náš sbor tam byl totiž pozván na 
netradiční hasičské závody.Princip 
byl v tom,že soutěžní družstvo po 
startu vzalo hadice připravené na 
startovací čáře,uložilo je do auta a 
po nasednutí všech členů posádky 
vyrazilo s autem asi 100m k první 
disciplíně a to byl strom přes 
cestu.V našem případě to byl 
hranolek,který jsme museli co 

nejrychleji přeříznout,tím odstranit 
strom a po nastoupení opět 

pokračovat na další úkol a to byla 
simulace píchlého kola.Heverem 
jsme museli zvednout přední kolo 
pak ho pustit dolů a rychle pokračovat na třetí disciplínu,kterou byla vlečka 

v křižovatce.Ta představovala překážku v silničním provozu a my jsme ji museli 
odtlačit a potom autem přecouvat přes 
přejezdy hadic,které dva naši členové 
položili přes natlakovanou hadici.No 

chybička se vloudila,my jsme sice hadici 
přejeli,ale mimo přejezdy,takže milá 
hadice praskla a kolegové z Březníka 

přišli o jedno béčko.No ale nic se nedalo 
dělat,naskákali jsme do auta a vyrazili na 
poslední disciplínu a to byl útok.Naší 
divokou jízdou za podpory houkačky se 

nám hadice,které jsme si na startu tak pěkně připravili rozházeli a při otevření 
dveří se na nás vysypali. 
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Takže není divu,že při rozmotávání hadic jsme jednu zapomněli před 
oknem,kterým se všechny hadice protahovaly a než jsme ji našli tak uplynulo 
spoustu vteřin.Po shození terčů 
se zastavil čas na stopkách a my 
zjistili,že jsme se umístili na 

krásném posledním místě.Můžu 
klidně za všechny prohlásit,že  
nám to rozhodně radost ze 
soutěž nezkazilo a při 

vyhlašování výsledků jsme měli 
stoprocentně největší aplaus.A 
tak by to mělo být,prostě mít 

radost z práce,kterou jako hasiči 
děláme.Celá posádka byla 
spokojená a my strávili zase 
jednou krásný hasičský den.A ještě jednu věc nám tento výlet přinesl.A to že 
nedůvěřivý Petr Štursů starší se vsadil o sud piva že s MÁŇOU do toho 
Březníka a zpět nedojedeme.Nevím jak ho to mohlo napadnout nevěřit 

MÁNĚ,ale my jsme si na jeho učet dali příští týden pěkně do nosu.Takže Peťo 
díky a nechceš se zase vsadit? 

 
Tentýž den 5.září se konal první ročník přehlídky starých hasičských aut FIRE-
Trophy.Na tuto akci,která se konala na náměstí v Jihlavě se mě dobrovolně 
přihlásili dva naši členové,že prý to bude dobrá akce a že tam s naší cisternou 

rádi pojedou.Byl jsem za to 
rád, zavolal na okresní 

sdružení bratru Slámečkovi a 
přihlásil jsem náš sbor.Jaký 
bylo pro mě překvapení,když 
jsem se čistě náhodou stavil 
v pátek večer po odpolední do 

hospody a tam mě bylo 
řečeno,že zítra fouká vítr a tak 
nikam nepojedou a budou 
radši lítat s padákem.Kdyby 
aspoň s nějakým časovým 

odstupem zvedli telefon a dali 
mě vědět.Myslím si že takové 

jednání není dobré,já když něco slíbím,tak se to snažím dodržet,co by si asi tak o 
mě a celém našem sboru na okrese pomysleli,když je naháním,že chceme do 
Jihlavy jet a pak se nedostavily?Naštěstí jsou mezi námi lidé,který když jsem 
poprosil 4 hodiny před jejich odjezdem o pomoc,tak mě vyhověli a nejenom že 
výborně reprezentovali náš sbor v Jihlavě,ale i díky nim si třeba na okrese 
nemyslí že na náš sbor naslibuje hory doly a pak skutek utek.Jsou to bratr 

Sobotka a Doležal a já jim za tuto pomoc moc děkuji. 



 11

21.listopadu jsem se zúčastnil školení velitelů ve Žďárské hasičárně.Na tom by 
nebylo až tak nic divného,ale velice mě tam překvapil názor ředitele hasičského 
záchranného sboru ve Žďáře nad Sázavou pana Ryby.Při cvičení vypisování 
zprávy o zásahu jsme mimo jiné také probírali kolonku,kam se píší vzniklé 

škody zasahujícího sboru.Natož jsem mu položil otázku vztahující se na škodu 
na savicích,která nám vznikla vloni v Ronově,za kterou jsme nic 

nedostali.Dostal jsem odpověď,která mě docela dost překvapila a to když to 
řeknu po lopatě,tak že nás tam nikdo nezval,tak jsme tam neměli jezdit.On to 
samozřejmě řekl daleko elegantněji,ale to na věci nic nemění.Já jsem žil vždy 

v domnění že hasič by měl vždy chránit životy,zdraví a majetek svých 
spoluobčanů,ale asi tomu tak není.Údajně naší povinností je čekat doma,jestli 
nás někdo nezavolá a pokud by jsme mermomocí chtěli pomoci,tak musíme 

zavolat na dispečink a poprosit je jestli můžeme vyjet,jinak jde všechno na naše 
triko,nebo spíš na triko velitele.Já osobně si nedovedu představit,že by mě někdo 
mlátil doma na dveře,že třeba v Pořežíně hoří a já mu řekl ať počká až nám 
zavolají.Samozřejmě to nevyčítám panu řediteli,on za to nemůže,já jen jsem 

Vám chtěl říct jak to vlastně funguje. 
 

Na závěr mi dovolte abych touto cestou poděkoval třem lidem,kteří si to z mého 
pohledu zaslouží za svojí příkladnou práci a to je Petr Štursa ml.,který jde všem 
našim mladým soutěžícím příkladem.Je na něm vidět,že s námi je rád a není mu 
za těžko sednout každý den tréninku do auta a přijet ze Žďáru sem trénovat a 
pak zase zpátky.Dokonce mě i volal ať se nezlobím,že nestíhá a že přijede o 
deset minut později.Kéž by takový přístup měli všichni.Druhý je Miloš 

Langpaulů,který jel se mnou dělat rozhodčího na hasičský závody a  na svůj věk 
má zájem s námi soutěžit.Dokonce byl trochu dotčený že musí dělat jen velitele 
a že by chtěl běhat.My jsme rádi,že i ta starší garda ukáže,že má o hasičinu 

zájem a připojí se k nám.A třetí osoba je bratr Sobotka,na kterého jsem se letos 
několikrát obrátil když mě teklo do bot a on vždy pokud jen trochu 

mohl,neváhal a pomohl mě.Všem ještě jednou mockrát děkuji za jejich 
příkladnou práci 

 
Myslím že už bylo dost 
slov a tak mě nezbývá nic 
jiného,než Vám všem 

poděkovat za práci,kterou 
jste udělali pro hasiče a 
popřát do nového roku 

hodně zdraví,štěstí,rodinné 
pohody a až se zde sejdeme 
zase za rok,tak abychom si 
mohli říct,že rok 2010 byl 

rokem šťastným a 
úspěšným pro všechny. 


