
 
Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Velké Opatovice 

za rok 2009 
 

 
Stav členské základny Sboru dobrovolných hasičů Velké Opatovice 
k 31.12.2009. Celkem 143 členů z toho 24 žen, 80 mužů, do 26 let 6 žen a 2 
muži a 2 dorostenci. Dále je ve sboru registrováno 23 dětí do 15 let. Činnost 
sboru řídil 17ti členný výbor, který se scházel pravidelně jednou měsíčně. 
Členská základna se sešla na dvou valných hromadách. 
 
Prevence 
 
V rámci prevence proběhlo v dubnu pravidelné školení skupin, které provádějí 
preventivní protipožární prohlídky. Tyto prohlídky proběhly ve většině okrsků.  
Celkem bylo provedeno 270 kontrol a bylo zjištěno 5 závad ( 2x prasklá hlava 
komínu, revize hromosvodů, revize komínu a úklid na půdě). Preventista sboru 
provedl 48 protipožárních preventivních kontrol u soukromníků a drobných 
podnikatelů na území města. Při těchto prohlídkách bylo zjištěno 13 závad 
(prasklá hlava komínu, 4x chybějící PHP a 8x chybějící roční revize PHP)  
 
Práce s mládeží 
 
V roce 2009 má základna mladých hasičů ve Velkých Opatovicích 23 dětí. 
Z toho 9 starších žáků, 9 mladších žáků a 5 dorostenek. 
9.května 2009 se uskutečnil ve Velkých Opatovicích 19. ročník soutěže mladých 
hasičů Pohár Malé Hané. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev v kategorii mladší a 
16 družstev v kategorii starší. První místo v obou kategoriích si odvezli mladí 
hasiči z Pomezí. Umístění našich družstev – mladší na pátém a starší na 
sedmém. 
16.května se uskutečnilo v Doubravici nad Svitavou okresní kolo soutěže 
Plamen. Za účasti 28 družstev kategorie mladší, kde jsme obsadili pěkné 3. 
místo a 42 družstev v kategorii starších kde jsme vybojovali 9. místo. 
Další závody proběhly 7.července 2009 v Šebetově, kde se soutěžilo v požárním 
útoku a štafetě CTIF.Mladší i starší obsadili na těchto závodech 2.místo. 
13.června účast na závodech v Sudicích odkud si mladší odvezli první místo. 
Další závody se uskutečnily až po letních prázdninách v Borotíně 5.září. Závodů 
se zúčastnilo jen družstvo mladších žáků, kteří se umístili na 3. místě. 
3.října proběhl v Lysicích závod požárnické všestrannosti, kde mladší obsadili 
13. místo z 38 družstev, starší obsadili 16. místo z 52 družstev. Závodu se tak 
zúčastnily dorostenky, které vybojovaly první místo. 



19.12. se uskutečnila na hasičské zbrojnici vánoční besídka za účasti 15 dětí, 4 
dorostenek a 4 vedoucích. 
Za práci s mládeží je nutné kolektivu vedoucích poděkovat, přesto je výbor 
přesvědčen, že v jejich práci by mělo dojít k zlepšení. Hlavní problém je 
v podzimní přestávce práce oddílu. Domníváme se , že během této přestávky 
dojde ke značné „úmrtnosti“ členské základny. A tato pauza je zcela zbytečná 
protože činnost oddílu může probíhat ve školní tělocvičně. 
 
22.dubna 2009 na hasičskou zbrojnici přišlo celkem 118 dětí se svými 
učitelkami z obou mateřských škol. Předvedli jsme dětem zásahovou techniku a 
seznámili je s tím jak se mají chovat, když jedou hasiči k zásahu. Na potoce bylo 
připraveno plovoucí čerpadlo a děti si mohli vyzkoušet stříkání z hasičské 
hadice. Velkým zážitkem dětí, bylo spuštění sirény, která v době jejich návštěvy   
byla opravována. 
5.prosince se uskutečnilo tradiční setkání dětí se sv. Mikulášem a jeho družinou 
u hasičské zbrojnice. Účast na této akci je odhadována asi na 400 osob. Celý 
program zahájil taneční kroužek základní školy. Dále následoval ohňostroj 
s příchodem sv. Mikuláše a andělů. Několik dětí předvedlo své recitační a 
pěvecké umění sv. Mikuláši, který v zápětí vypustil čerty z pekla. Po té nastala 
ta chvíle na kterou se všechny děti těšily, předání dárků. 
Dětský den, který pořádáme tradičně na konci prázdnin, byl v roce 2009 pro 
nepříznivé počasí odvolán.    
 
Soutěžní družstva 
 
V roce 2009 reprezentovala náš sbor dvě soutěžní družstva, družstvo žen a 
družstvo mužů. Po náročné zimní přípravě, která proběhla tradičně ve školní 
tělocvičně, se obě družstva zaměřila na soutěže Velké ceny blanenska 
v požárním útoku. Tradiční se stává fyzická prověrka účastníku VCB při 
florbalovém turnaji, který pořádá náš sbor. Letos se tento turnaj uskutečnil 
7.3.2009 za účasti 10 družstev. Prvenství si odvezli borci z Horního Poříčí, 
zástupci našeho sboru obsadili 7. místo. 
Přehled závodů, které jsou zařazeny do soutěže Velké ceny blanenska a umístění 
našich družstev: 
      ženy   muži 
Horní Poříčí     8   25 
Míchov     4   13 
Suchotin     11   19 
Senetářov – noční    9   14 
Šošůvka     4   24 
Žďár      9   27 
Lomnice     3   N  
Němčice     5   20 



Velké Opatovice    4   29 
Lysice     6   25 
Černovice     10   24 
Sudice     9   28 
 
Z výsledků je jasně vidět, že lepších výsledků dosahovala naše děvčata, která 
ještě tři závody před koncem bojovala o celkové třetí místo. Bohužel 
v posledních dvou závodech je zcela opustilo závodnické štěstí a tak nakonec 
vybojovala pěkné páté místo z 25 družstev, která bodovala ve VCB. Za zmínku 
stojí čas, který dosáhlo družstvo žen 25.7. v Lomnici – 19,25 s. Našim mužům 
se tak nevedlo a tak obsadili celkově 28. místo z 69 bodujících družstev. 
Jen krátce o soutěži, která proběhla 16.srpna ve Velkých Opatovicích. Putovní 
pohár SDH je zařazen do VCB a v letošním roce jsme zaznamenali rekordní 
účast soutěžních družstev. Kategorii žen se zúčastnilo 16 družstev a první místo 
vybojovala děvčata z Černovic časem 18,96 s. V kategorii mužů se zúčastnilo 37 
družstev a prvenství si odvezli taktéž borci z Černovic za čas 17,47 s.  
Další úsilí obou družstev bylo zaměřeno na postupovou soutěž v požárním 
sportu. 23. května v Bezděčí obsadila obě naše družstva první místo a 
reprezentovali okrsek na okresním kole, které se uskutečnilo 11.7. v Blansku, 
kde naše ženy vybojovali první místo, když nenašly přemožitelky v žádné 
z disciplin. Muži obsadili 4. místo. 15. srpna se v Břeclavi uskutečnilo krajské 
kolo v požárním sportu. Této akce se zúčastnila obě naše družstva, muži jako 
obhájci z roku 2008 a ženy reprezentovaly okres Blansko. Muži své prvenství 
neobhájili, přesto svým 6. místem ostudu neudělali a naše děvčata vybojovala 5. 
místo, které jim bylo pro letošní rok asi přisouzeno.  
Naší muži se ještě zúčastnily mezinárodních závodů Moravsko – opolské 
hasičské soutěže bez hranic v Tučíně, kde obsadili celkově 9. místo 
  
Represe 
 
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů pracuje již druhým rokem plně 
v režimu JPO II, tedy členové jednotky pobírají mzdu za držené hotovosti i za 
výjezdy. Tyto náklady jsou z 50% kryty z dotace Jihomoravského kraje. 
V letošním roce pracovalo v jednotce 19 členů našeho sboru. Průměrný věk 
jednotky je 37,8 let. Velitelem jednotky je Luboš Ptáček starší, jeho zástupcem 
Milan Oliva, dva členi jednotky mají kvalifikaci velitel družstva a 6 členů 
pracuje jako strojníci. Další odbornosti členů zásahové jednotky: 16 je nositeli 
dýchací techniky, 18 získalo oprávnění pracovat s motorovou pilou a 
vyprošťovacím zařízením, 9 členů absolvovalo školení -  záchranář, které 
organizoval ČČK, 3 členi získali odbornost lezec a jeden člen odbornost 
zdravotník. V roce 2010 bude naše jednotka zařazena na výjezdy na dopravní 
nehody, než se tak stane musí minimálně 50% jednotky absolvovat 40 hodinový 
kurz vyprošťování při dopravních nehodách. V roce 2009 obdrželo město Velké 



Opatovice, dotaci 800 tisíc Kč z Jm kraje na zakoupení hasičské cisterny. Město 
tuto částku doplnilo o dalších 400 tisíc Kč. Tato částka musí stačit na koupi a 
repas vozidla Tatra 815. Oprava vozidla se v současné době provádí ve firmě 
Inkova. Vozidlo RTHP CAS 25 bylo prodáno obci Vratíkov. Takže v současné 
době máme ve výjezdu jen jednu cisternu. Přehled všech výjezdů za rok 2009 je 
v příloze této zprávy.  
 
Zahraniční spolupráce 
 
V roce 2008 proběhla různá výročí jak u našeho sboru tak i u partnerských sborů 
v Elbingerode tak i v Kotredeži. Tak se na rok 2009 neplánovaly žádné přátelské 
návštěvy. 13.února nás navštívila skupina šesti hasičů z Elbingerode. Tato 
skupina přijela na pohřeb člena sboru Vincenta Knodla. Bylo to poprvé za 
čtyřicet let spolupráce kdy se kamarádi z Elbingerode přijeli rozloučit s naším 
členem. 
23.dubna dorazily do Velkých Opatovice na pozvání města delegace 
partnerských měst. Pětičlenná delegace Elbingerode a sedmičlenná delegace 
z Kotredeže. V obou případech byly delegace tvořeny hasiči. Využili jsme 
skutečnosti, že v sobotu 25.dubna se konala na Svatém Hostýně 16. národní 
hasičská pouť. Naši hosté si sebou přivezly i své prapory, takže se zúčastnili 
průvodu na Svatém Hostýně. Jen pro zajímavost v průvodu bylo registrováno 
1415 uniformovaných hasičů a 71 hasičských praporů. Pro naše hosty bylo 
velkou událostí i společné fotografování s arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Sobotu jsme zakončili posezením u hasičské zbrojnice. Nedělní program, tak 
jako i páteční byl organizován městem.     
25.v neděli po obědě odjela delegace Kotredeže a v pondělí 27.4. kolem osmé 
hodiny odjela i delegace z Elbingerode. 
13.srpna odjela delegace města, ale i současně hasičů( za hasiče Vykydal, 
Kafka, Šafář) do chorvatského Starého Gradu na oslavy dne patrona města sv. 
Roka. Jako hasiči jsme se prezentovali na slavnostním zasedání městského 
zastupitelstva. Musíme jen konstatovat, že česká hasičská uniforma je v dalekém 
Chorvatsku známa. Jen nás zahlédl chorvatský president Mesič tak prohlásil 
češke vatrogasci. Dále jsme se prezentovali při procesí, kdy jsme společně se 
slovinskými hasiči vynášeli sochu sv. Roka.   
Domů jsme se vrátili 17.srpna 
 
Přehled akcí v roce 2009 
 
LEDEN 
11.Výroční valná hromada sboru – členské základně byla představena stuha 
hejtmana Jihomoravského kraje, kterou jsme obdrželi za svou práci. Bylo přijato 
pět nových členů. 



16.-29. rekonstrukce velké klubovny na hasičské zbrojnici, zateplení        
místnosti, sádrokartonový strop s novým osvětlením. Cena stavebního materiálu 
22.611,- Kč, elektromateriál 2.100,- Kč, při akci bylo odpracováno 196 
brigádnických hodin.  
ÚNOR 
6.– 7. Tradiční veřejná zabijačka, bylo poraženo jedno prase o váze 277 kg, 
celkem vyrobeno 26 ks tlačenky, 76 ks jelit a 367 jetrnic. 
1. Hasičský ples v zámeckém sále. 
27.– 28. Zvěřinové hody, na zvěřinové speciality bylo zpracováno 22,5 kg masa 
(zajíc, divočák, dančí), dále bylo prodáno 5 kg salámu z jelena a 4 kg srnčí 
paštiky. 
BŘEZEN 
2. výměna zadních vchodových dveří na hasičské zbrojnici. Hodnota dveří i 

s prací odborné firmy 24.950,- Kč. Při této akci odpracováno 16 
brigádnických hodin. 

DUBEN 
4. dokončena výroba nových překážek, které lze použít pro Požární sport, ale i 

pro soutěž mladých hasičů Plamen. Překážky odpovídají nejnovějším 
předpisům. Dle ceníků na internetu se jejich hodnota pohybuje kolem 
150.000,- Kč. 
25.– 26. tradiční pouťové akce u hasičské zbrojnice. Sobotní a nedělní    
koncerty dechových hudeb. Prodej občerstvení včetně ryb. 

     29. pálení čarodějnic v zámeckém parku. 
KVĚTEN 
3. oslavy svátku sv. Floriána. Průvod od hasičské zbrojnice za doprovodu 
dechové hudby Malohanačka do kostela sv. Jiří, kde byla sloužena mše svatá za 
všechny hasiče a byla požehnána socha sv.Floriána. Jedná se o repliku bronzové 
sochy, která byla v roce 2004 ukradena z hasičské zbrojnice. Nová socha je 
z pálené keramiky. V průvodu se představilo sedm členů v replikách dobových 
uniforem, které byly vyrobeny dle střihů z konce 19. stol. 
ČERVEN 
12.Třetí etapa propagační jízdy SH ČMS Přibyslav – Ostrava, tato jízda se      
uskutečnila u příležitosti 14. mezinárodní hasičské soutěže CTIF, která se 
uskutečnila ve dnech 19. – 26. července v Ostravě. Naši členové v dobových uni 
formách čekali na příjezd kolony historických vozů v Rubanině. Z Rubaniny 
doprovázeli kolonu přes Velké Opatovice, kde byla u hasičské zbrojnice krátká 
zastávka, do Jevíčka, kde se připojili k posádce naší zásahové Tatry a podíleli se 
na programu, který byl u této příležitosti připraven. 
20. opékání makrel u hasičské zbrojnice. 
26. přijetí mladých hasičů u starosty města. Jednalo se o družstvo mladších, 
kterým starosta města Mgr. Bělehradem poděkoval za vzornou reprezentaci 
města. 



Koncem měsíce června byly dokončeny splachovací toalety v zámeckém parku 
na „Bobrově“ . Finanční náklady na toto dílo byly 11.300,- Kč a bylo 
odpracováno 214 hodin. 
ČERVENEC 
3. – 4. Hasičské slavnosti piva. Pivní začaly velmi nepříjemně když se kolem 14 
hodiny přehnal nad Opatovicemi hodinový přívalový liják a celý areál v zámku 
se změnil v jednu velkou louži. Obrovským úsilím se podařilo uvést areál do 
velmi slušného stavu. Tahákem první den bylo vystoupení skupiny Turbo. 
V sobotu odpoledne následoval žánrově velmi bohatý program kde si mohl 
každý vybrat, včetně ukázky historické tak současné hasičské techniky. 
Celou akci zajišťovalo 187 osob, prodalo se 1862 vstupenek, vytočilo 102 sudy 
piva, prodalo se 60 kg párků a 145 kg uzeného masa, bramboráky byly vyrobeny 
z 80 kg brambor. 
SRPEN 
1. „po pivní posezení“ jedná se o určitou odměnu pro všechny kteří se podíleli 
na pivních slavnostech. 
8. opekání ryb u hasičské zbrojnice, prodáno 80 kg makrel. 
ZÁŘÍ 
5. v rámci oslav 160. výročí železnice Brno-Česká Třebová a 120. výročí 
Mopravské západní dráhy jsme prováděli doplnění vody do historické 
lokomotivy, která projížděla přes Velké Opatovice. 
ŘÍJEN 
3.zahájení dětské soutěže Plamen v Lysicích 
LISTOPAD 
Prodej cisterny s prodlouženou kabinou RTHP CAS 25, která byla zakoupena 
v roce 1995 od závodního útvaru Metry Blansko, do Vraníkova. 
PROSINEC 
6. posezení výboru sboru se staršími členy sboru. 
 
O činnosti sboru jsme se mohli v hojné míře také dočíst na stránkách hasičského 
tak regionálního tisku. Za tuto skutečnost patří poděkování bratru Oldřichu 
Reiblovi staršímu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA ZPRÁVY – přehled výjezdů JPO II v roce 2009 
25.1.2009 – 9:19 Požár nízké budovy Uhřice 
výjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Kozelek Stanislav, 
Oliva Milan, Bubeník Roman   
CAS 25 RTHP - Hrazděra Martin, Bubeník Josef, Hofman Zdenek, Kozelek Zdenek ml., 
Trmač David, Pazdírek Tomáš, Beneš Jan    
 DA VW - Kozelek Zdenek st., Čermák Karel 
4.2.2009 – 17:22 Technická pomoc, doplňování vody Korbelova Lhota 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Oliva Milan 
8.2.2009 – 10:12 Požárně taktické cvičení, suška Velké Opatovice 
vyjíždí: T 815 CAS 24 - Kozelek Stanislav, Ptáček Luboš, Bubeník Roman, Přichystal Petr, 
Kozelek Zdenek            
CAS  25 RTHP - Gondek Jan, Hofman Zdenek, Vybral Milan, Bárta Jaroslav, Beneš Jan 
22.3.2009 – 10:13 Požár lesní porost, planý poplach, neohlášené pálení Šebetov 
vyjíždí: T815 CAS 24 – Přichystal Petr, Ptáček Ondřej, Pazdírek Tomáš, Hofman Zdenek, 
Bubeníkl Roman 
CAS 25 RTHP – Ptáček Luboš Kozelek Zdenek st., Oliva Milan, Trmač David 
4.4.2009 – 15:11 Požár polní porost Úsobrno 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Vybral Milan, Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Přichystal Petr, Hrazděra 
Martin                              
CAS 25 RTHP - Kozelek Stanislav, Vykydal Milan, Kozelek Zdenek ml., Beneš Jan                                                             
DA VW - Pazdírek Tomáš, Hofman Zdenek 
5.4.2009 – 00:02 Požár dřeva Velké Opatovice, Žleb 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Hrazděra Martin, Ptáček Luboš, Přichystal Petr, Bubeník Roman, 
Kozelek Zdenek ml., Hofman Zdenek    
 CAS 25 RTHP - Kozelek Stanislav, Ptáček Ondřej, Vykydal Milan, Vybral Milan, Oliva 
Milan, Pazdírek Tomáš, Kozelek Zdenek st. 
16.4.2009 – 17:29 Technická pomoc, roztažení nákladního automobilu na silnici V.O. – 
Cetkovice 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Kozelek Zdenek ml., Kozelek 
Stanislav, Hofman Zdenek 
18.4.2009 –  16:00 Taktické cvičení při vyprošťování osob Velké Opatovice 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Hrazděra Martin, Ptáček Ondřej, Kozelek Stanislav, Bubeník Roman, 
Leischner Tomáš, Hofman Zdenek     
CAS 25 RTHP - Kozelek Zdenek st., Kozelek Zdenek ml., Čermák Karel, Pazdírek Tomáš, 
Oliva Milan 
4.5.2009 – 10:00 Čištění silnice P-D Refractories a.s Velké Opatovice 
vyjíždí: CAS 25 RTHP - Hrazděra Martin, Bubeník Roman, Hofman Zdenek 
14.7.2009 – 20:02 Větrná smršť, komunikace Letovice – Chlum 
Vyjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Oliva Milan, Hrazděra 
Martin, Bubeník Roman   
DA-VW - Kozelek Zdenek st., Pazdírek Tomáš, Hofman Zdenek, Beneš Jan 
15.7.2009 – 19:28 Povodeň Letovice-Novičí 
Vyjíždí: T815 CAS 24 - Přicyhstal Petr, Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Pazdírek Tomáš, 
Bubeník Roman   
CAS 25 RTHP - Kozelek Zdenek st., Hrazděra Martin, Beneš Jan, Bárta Jaroslav, Hofman 
Zdenek    
DA-VW - Vykydal Milan, Čermák Karel 
15.7.2009 – 20:16 Povodeň Horní Smržov 



Vyjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Pazdírek Tomáš, Beneš 
Jan 
15.7.2009 – 22:20 Povodeň Velké Opatovice – Žleb 
Vyjíždí: DA-VW: Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Přichystal Petr, Bárta Jaroslav, Beneš Jan 
5.8.2009 – 17:18 Likvidace nebezpečného hmyzu Úsobrno 
Vyjíždí: T815 CAS 24: Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Pazdírek Tomáš, Beneš Jan, Trmač 
David 
6.8.2009 – 17:30 Likvidace nebezpečného hmyzu Velké Opatovice, Pod Strážnicí 
Vyjíždí: T815 CAS 24: Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Pazdírek Tomáš, Hofman Zdenek 
24.8.2009 – 16:57 Likvidace nebezpečného hmyzu Velké Opatovice, Šraňky 
vyjíždí: T815 CAS 24: Kozelek Zdenek st., Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Trmač David, 
Gondek Jan 
24.8.2009 – 17:30 Likvidace nebezpečného hmyzu Velké Opatovice, hřbitov 
vyjíždí: T815 CAS 24: Kozelek Zdenek st., Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Trmač David, 
Gondek Jan 
1.9.2009 – 18.40 Likvidace nebezpečného hmyzu Velké Opatovice 
vyjíždí: DA-VW: Ptáček Luboš, Oliva Milan, Bubeník Roman, Trmač David, Kozelek 
Stanislav 
2.9.2009 – 13.39 Požár zemědělské usedlosti Zadní Arnoštov 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Vykydal Milan, Trmač David, Pazdírek Tomáš    
CAS 25 RTHP - Kozelek Zdenek st., Vybral Milan, Bubeník Roman    
DA-VW - Oliva Milan, Ptáček Luboš, Hofman Zdenek, Kozelek Stanislav 
4.9.2009 – 16:57 Likvidace nebezpečného hmyzu Velké Opatovice 
vyjíždí: DA-VW - Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Kozelek Zdenek ml., Kozelek Stanislav, 
Trmač David, Hrazděra Martin, Pazdírek Tomáš 
3.12.2009 – 7:53 Dopravní nehoda hromadná Cetkovice – Světlá 
vyjíždí: T815 CAS 24 - Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Trmač David, Oliva Milan, Beneš Jan, 
Kozelek Zdenek ml. 
19.12.2009 – 9:45 Technická pomoc, odstranění nebezpečného stromu, V.O. Pod 
Strážnicí 
vyjíždí: T 815 CAS 24 - Čermák Karel, Přichystal Petr, Ptáček Luboš, Ptáček Ondřej, Mgr. 
Vykydal Milan, Pazdírek Tomáš 
19.12.2009 – Dopravní nehoda os. Automobilu, Velké Opatovice, Nádražní 
vyjíždí: T815 CAS 24 – Kozelek Stanislav, Kozelek Zdenek ml., Ptáček Luboš, Gondek Jan, 
Trmač David 
 


