
                  ZPRÁVA VELITELE SDH VYŠEHOŘOVICE ZA ROK 2012

Vážení  kolegové  hasiči, vážení hosté rád bych vás přivítal na Výroční valné hromadě SDH 
Vyšehořovice.  Rok 2012  začal jako vždy  Výročními valnými hromadami, v rámci možností jsme se 
z účastnili všech schůzí v rámci okrsku. Koncem února se již začali dělat různé opravy a údržba na 
technice. Jako každý rok  byl vytvořen plán odborné přípravy dle nařízených témat s GŘHZS.   
S odbornou přípravou  členů výjezdové jednotky se začalo v březnu. Na kurz velitele byl do ÚHŠ Bílé 
Poličany poslán Jan Pivka, na kurz strojníka Stehlík Karel a Dobružský David všichni úspěšně složili 
závěrečnou zkoušku. Celé jaro se neslo v duchu praktické přípravy členů jednotek formou cvičení a 
spolupráce  sborů i z okresu Nymburk. První  cvičení  pořádal okrsek č.12 OSH Nymburk. kam jsme 
byli pozváni jako hosté a obsadili jsme na něm  krásné 1. místo, škoda jen že se náš výsledek nemohl 
započítat do výsledkové  listiny.Cvičení mělo tři stanoviště a bylo zaměřeno na čtyři témata. Další  dvě 
cvičení se konala u sousedů v obci Vykáň ,první mělo za cíl dálkovou dopravu vody hadicemi s požární 
nádrže na hřiště, trasa měřila cca 500 m a spolupracovali tam sbory z Vykáně,Vyšehořovic a Čelákovic.
Jelikož se vedení vytvořilo přes a podél vozovky 2 tř. byla přizvána i hlídka  Policie ČR. Poslední jarní 
cvičení mělo za cíl hašení požáru pomocí pěny a byli zde použity všechny tři druhy tohoto hasicího 
prostředku. Všechna tři cvičení dopadla dle představ pořadatelů a byla velmi poučná pro zúčastněné 
hasiče. Dále jsme se starali o zdroje požární vody v obci, jednou akcí bylo čištění požární nádrže před 
zbrojnicí a druhou čištění části koryta potoka  Výmola. Mimo toho se jednotka účastní i různých 
soutěží a akcí na propagaci našeho sboru a požární ochrany.Také se účastníme s naší historickou 
techniku různých oslav a výročí např. Výročí seskoku parašutistů u obce Nehvizdy  za druhé světové 
války, nebo tradiční oslavy na místní tvrzi. Letos se náš sbor zúčastnil  čtyřech soutěží. První jsme si 
pořádaly sami abychom změřily síly s mladými hasiči a kolegy z Vykáně, druhá byla v Brandýse n/L., 
kde jsme obsadily pěkné 4. místo což byl vzhledem ke konkurenci  velmi dobrý výsledek. Další soutěž 
byla Vykáňský florián cup  a tam jsme obhájily loňské vítězství . Poslední soutěž se konala 
v Šestajovicích,  která měla dvě vyhodnocení. První bylo v rámci okrsku č.6 zde jsme skončili na 3. 
místě  a zároveň jsme postoupily do soutěže jarního okresního kola, společně s dalšími třemi sbory 
s okrsku. Druhé vyhodnocení bylo o Pohár starosty obce a tam jsme postoupily na druhé místo. V 
tomto ohledu byl  tento rok nejúspěšnější  v novodobé historii sboru s celkovým počtech třech 
vyhraných pohárů. Náš sbor se rovněž podílí na kulturním dění v obci např. při spolupořádání  
tradičního Dětského dne.Další akcí která se snad také stane tradicí bylo historicky první rozsvěcení 
vánočního stromečku.Akce měla velký a kladný ohlas u široké veřejnosti.Poslední událostí v roce byla 
výměna velitele jednotky, když starý velitel  s časových důvodů složil svou funkci a novým velitelem 
byl  jmenován  Jan Pivka.  

Celkem členové jednotky odpracovali 611 hod. při těchto činnostech :

 Odborná příprava a soutěže 380 h.

Údržba výstroje,výzbroje a vodních zdrojů 121 h.

Kulturně společenské akce 110 h.

Závěrem bych rád poděkoval všem aktivním členům,zástupcům všech sborů a sdružení se kterými 
spolupracujeme a obecnímu úřadu a všem popřál hodně zdraví a štěstí do nadcházejícího roku.
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