Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Nespeky za rok 2013
Sbor dobrovolných hasičů Nespeky pokračoval v letošním roce ve své činnosti dle
schváleného plánu práce. V letošním roce došlo opět k nárůstu počtu členů našeho sboru. Na
konci minulého roku měl náš Sbor 54 členů, k dnešnímu dni máme členů 64. Jedná se vesměs
o mladé členy a zejména je potěšující, že nám přibývají mladé ženy.
Výkonný výbor Sboru má k dnešnímu dni 7 členů s hlasem rozhodujícím a 4 členy
s hlasem poradním. Práci výboru kontroluje tříčlenná revizní komise. Výbor se schází
pravidelně 1 x měsíčně na svých schůzích, vždy v prvý pátek měsíce. Všechny zápisy a
významnější akce jsou pravidelně zveřejněny v naší informační vitríně a jako příspěvky do
časopisu Dnespek.
Od počátku tohoto roku již byla provedena členy SDH celá řada akcí. Letos v únoru
jsme uskutečnili na Staré hospodě již prakticky tradiční Hasičskou taneční zábavu, tentokrát
opět s vynikajícím muzikantem panem Kojanem a s bohatou tombolou. Na konci dubna byla
na kopci na Květnici uskutečněna úspěšná akce s pálením čarodějnice, s velikou účastí rodičů
s dětmi. V letošním roce jsme opět úspěšně zorganizovali tradiční akci, sportovní hasičské
odpoledne pro rodiče s dětmi, které se konalo opět na palouku v Potočinách. Letos, při
krásném počasí, byla opět rekordní účast dětí. Opět jsme získali od sponzorů a drobných
dárců plno hodnotných odměn pro soutěžící děti, zejména množství cukrovinek od tradičního
dárce společnosti M ARS. V závěru roku ještě hasiči zajistili tradičního Mikuláše s andělem a
čerty, opakovaně zejména pro děti v naší Mateřské škole. Zde je nutné opět poděkovat
společnosti MARS, od které bylo pro děti získáno mnoho cukrovinek.
Jak vyplývá z podstaty, poslání a charakteru Hasičských sborů, nejpodstatnější je
činnost Sboru při případných mimořádných událostech, požárech a kalamitních situací. Lze
konstatovat, že v letošním roce jsme měli těchto akcí celou řadu. V prvé řadě to byl
několikadenní zásah sboru při povodni, která obec postihla v červnu. Při této akci naši hasiči
obětavě zasahovali, zejména při pytlováním a rozvozu ochranných hrází a likvidaci
zahrazených vodních toků, kde hrozily velké škody na soukromém majetku občanů. V této
souvislosti obdržel sbor poděkování ze strany řady majitelů nemovitostí. Další velkou akcí
byla v letošním srpnu likvidace následků vichřice, která způsobila veliké škody v lesních
porostech. Členové sboru v prvé řadě likvidovali padlé stromy, které poškodili soukromé
nemovitosti a následně i polomy v obecních lesích. V prvé fázi, těsně po vichřici, pomohl
našim hasičům i sbor z Pyšel, za což je nutné jim dodatečně poděkovat. Všechny tyto zásahy
našich dobrovolných hasičů měli velmi kladný ohlas ze strany nejen stálých občanů, ale i
chatařů. Přes tyto úspěchy však bohužel stále zůstává skutečností, že Sbor dobrovolných
hasičů obce je sice připraven k potřebným zásahům v případě vzniku kalamitních situací v
obci, zatím ale stále s vyjímkou velkých požárů v místech bez dostatečného vodního zdroje.
V letošním roce byly našemu Sboru rozhodnutím zastupitelů opět přiděleny finanční
prostředky na činnost a vybavení, i když v menším objemu, než v letech předcházejících. Je
nutno konstatovat, že jsme většinu těchto finančních prostředků použili na zakoupení
potřebné techniky, nutné pro činnost sboru. V letošním roce byl pořízen vzduchový
kompresor, agregát na výrobu elektřiny, nabíječka autobaterií, lanový zvedák a další
drobnosti. Současně jsme pro stávající a nové členy sboru zakoupili trička s nápisem hasiči
Nespeky a několik pracovních oděvů. Značná část prostředků padla na pohonné hmoty,
startovné a další drobné vybavení.
Na jaře jsme se zúčastnili tradiční soutěže pro starší členy sboru, Seniorského jara
ve Čtyřkolech, kde naši hasiči opět uspěli a důstojně reprezentovali náš sbor. V květnu tohoto
roku se náš sbor opět zúčastnil základní okrskové soutěže v hasičském sportu, která se letos
pořádala na hřišti v Soběhrdech. Za SDH Nespeky se přihlásilo družstvo mužů a družstvo
smíšené. Jak je již v posledních letech tradicí, tak naše družstvo mužů zvítězilo na celé čáře,
jak v celkovém hodnocení, tak v hasičském útoku. Neméně úspěšně si vedlo i družstvo

smíšené a jednotlivci, kdy na příklad náš člen Marek Hausler v záplavě mladých zkušených
borců obsadil v překážkovém běhu na 100 metrů celkově druhé místo. A tak jsme opět všem
ukázali, jak nespečtí hasiči zvedli svojí úroveň a soupeři v rámci okrsku již nestačí držet krok.
Je však ale třeba nadále tvrdě trénovat, abychom byli schopni obstát i v soutěžích vyšších.
Uvedeným vítězstvím postoupilo pouze družstvo mužů poprvé do okresní soutěže
v hasičském sportu, neboť smíšená družstva ve vyšších soutěžích již nestartují. Soutěž se
konala v červnu ve Vlašimi a zde jsme bohužel opět zaplatili nováčkovskou daň, a skončili
v druhé části startovního pole. Je nutno si uvědomit, že této vyšší soutěže se zúčastňují
vítězové okrskových soutěží a tedy družstva zkušených sportovních hasičů, v řadě případů
profesionálů. A zejména, v této soutěži jsou i jiné disciplíny, které naši borci neměli kde
trénovat a co bylo nejhorší, že nemáme potřebné předpisové vybavení. Na sklonku léta se naši
hasiči zúčastnili soutěže v Řehenicích, memoriálu Josefa Jenšovského. Opět našemu sboru
neudělali ostudu, družstvo mužů obsadilo 2 místo a družstvo žen místo třetí.
Co se letos úplně dle našich představ nepodařilo, ta bylo dokončení rekonstrukce
hasičské zbrojnice. V prvé polovině roku se sice podařilo dokončit zateplení stropu a celkové
vymalování, ale na pokračování rekonstrukce již nebyly finanční prostředky. Tak nám pro rok
2014 zbývá, pokud budou k dispozici finanční prostředky, provést betonovou podlahu
s protiskluzovým nátěrem a instalovat nová sklápěcí vrata. Na další léta, v závislosti na
finančních prostředcích, bude zbývat rekonstrukce střechy a oprava fasády.
Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, konaná v závěru roku 2013, byla
po pěti letech volební. Byl zvolen a usnesením schválen nový výkonný výbor včetně revizní
komise.
Na závěr chci ještě jednou na dálku poděkovat všem členům Sboru dobrovolných
hasičů Nespeky a pevně věřím, že náš Sbor bude nadále pokračovat ve své činnosti alespoň
tak, jak tomu bylo dosud. Současně bych chtěl poděkovat za spolupráci výboru okrsku
Čerčany a OHS Benešov. Vám všem, občanům obce Nespek, přeji pevné zdraví, pracovní
jistotu a osobní pohodu v celém roce 2014. A hasičům co nejméně kalamitních situací a
případných požárů.
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