Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
ve Skalici nad Svitavou za rok 2009
Začátkem roku jsme od HZS Jmk převzali dva zásahové obleky a dva páry zásahových bot.
Celkem má tedy sbor k dispozici 7 obleků a 7 párů bot.
10.1.2009 – Výroční valná hromada konaná tradičně v pohostinství K. Staníčka za účasti
24. členů.
24.1.2009 – Hasičský ples. Prodáno 104 vstupenek. Zdařilá akce.
21.2.2009 – Účast našich členů ve svátečních stejnokrojích na Hasičském plesu v Míchově.
Do tomboly jsme věnovali elektrickou úhlovou brusku.
5.3 až 9.3.2009 – Vyhlášen stav bdělosti z důvodu tání sněhu a zvýšeného průtoku na řece
Svitavě a potocích Úmoří a Výpustek.
9.3.2009 – Dodělána úprava čerpadla PPS 12R. Vyměněn karburátor za dvoukomorový, nové
sání a výfukové svody, nový výfuk a sportovní páčka plynu. Výměna oleje.
Úpravu a odzkoušení čerpadla provedl bratr Barták Vladimír za pomoci dalších
členů. Čerpadlo se tímto stává opět konkurenceschopné, na požárních soutěžích.
14.3.2009 – Čerpání studny před školou kvůli snížení hladiny spodní vody a čištění dvou
kanálů ve školní ulici.
20.3.2009 – Čištění kanalizace ve školní ulici.
26.3.2009 – Výpomoc obci při kácení stromů před hospodou a na nádraží.
30.3.2009 – Zavaření výfuku na T 805.
31.3.2009 – Čištění kanálu u Čuříků.
10.4.2009 – Velký jarní úklid na hasičské zbrojnici.
16.4.2009 – Čištění kanálu u Kočích
21.4.2009 – Příprava dřeva na Pálení čarodějnic.
24.4.2009 – Ukázka požárního zásahu u příležitosti Dne dětí na ostrově u mlýna u
p. Dokládala.
24.4.2009 – Sběr železného šrotu. Účast 12 členů.
25.4.2009 – Vyrobeny držáky na upevnění žebříku na Š 706. Provedl bratr Šmatera.
28.4.2009 – Stavění hranice na Pálení čarodějnic.

30.4.2009 – Pořádání Pálení čarodějnic
7.5.2009 – Účast členů SDH ve svátečních stejnokrojích v průvodu u příležitosti
výročí Dne Osvobození.
8.5.2009 – Montáž dorazů na vratech hasičské zbrojnice. Účast: bratr Navrátil, bratr Šmatera
a nečlen Bednář Albert
22.-24.5.2009 – Pouťové posezení na hasičské zbrojnici. Velmi zdařilá akce..
30.5.2009 – Okrsková soutěž v požárním sportu spojená s Dětským dnem. Družstvo Skalice
útok nedokončilo a skončilo na čtvrtém místě
V červenci 2009 proběhla od najaté firmy oprava a obarvení fasády hasičské zbrojnice a nový
nátěr všech vrat zbrojnice.
29.6.2009 – 23:35 vyhlášen jednotce poplach. Požár přízemní budovy v prostoru
Českých drah. Jednalo se o nevyužívaný objekt u staré váhy, hořela zde vrstva
odpadu nashromážděného na podlaze. Před naším příjezdem už je na místě
HZS Jmk Boskovice. Po naší jednotce se dostavili ještě JSDH Svitávka,
Boskovice a hasiči SŽDC Brno.
Naše jednotka prováděla pouze pomocné práce při vyklízení objektu.
14.7.2009 – Přívalový déšť- Jednotka provádí úklid pozemní komunikace před hospodou,
označení propadeného kanálu. A úklid popadaných větví za závorami směr
Mladkov.
15.7.2009 – 22:30 Tři členové zavoláni p. Dokládalem z důvodu rapidního vzestupu hladiny
vody v prostoru vodní elektrárny. Na místě je problém se stavidlem, které nejde
zvednout z důvodu chybějících dvou zubů na ozubeném kole zvedajícím stavidlo.
Konečný efekt 2,5 hodiny práce a stavidlo bylo pozdviženo o 25 cm.
Kvůli této události bylo vyplaveno několik domů v Mladkově včetně Mladkovské
pekárny. Zjištěno že za vzniklou situaci může lajdáctví obsluhy vodní elektrárny
p. Dokládala!!!
18.7.2009 – Oslavy 105. výročí založení SDH Skalice.
Výročí provázelo velmi špatné počasí a vytrvalý déšť.
Byly provedeny ukázky historické i současné hasičské techniky, požárního sportu
a také ukázka vyprošťování zraněných z havarovaného automobilu.
21.7.2009 – Dovezeno z Újezdu u Brna vozidlo Š706 CAS25, které jsme dostali darem. A
bude použito na náhradní díly.
23.-25.7.2009 – Provedena kompletní oprava brzd na T805. Účast: Barták, Novák,
Sekanina Miloš, Sekanina Petr, Bugr Radek.
31.7.-2.8.2009 – Účast členů sboru s Tatrou 805 na srazu Tater 805 v Koněšíně u Třebíče.
Srazu se účastnilo celkem 32 posádek. Skvělá akce s celodenní jízdou podle
itineráře krásným okolím Dalešické přehrady. Po vyhodnocení se naše
posádka umístila na 12. místě. Účast šest členů.

15.8.2009 – Naši členové kompletně zajišťovali točení piva na Festiválku bez bojů a válek.
29. a 30.8.2009 – Účast členů na Truck trialu v Drnovicích. Zajišťujeme s vozidlem
Š706 CAS25 zásobu pitné vody.
5.9.2009 – Účast členů s T 805 na zalikování starosty hasičů v Míchově.
5.9.2009 – Oslava 60. narozenin bratra Jaroslava Čuříka na Hasičské zbrojnici.
19.9.2009 – Soutěž v požárním útoku Mikroregionu Svitava v Újezdě u Boskovic.
Soutěž probíhala ze zavřeného zaparkovaného přívěsu PPS12.
SDH Skalice se umístil na druhém místě za Újezdem.
21.9.2009 – Zájezd pro občany Skalice do Znojma. Zařídili bratři Špidla a Navrátil.
V říjnu bratr Novák s ostatními členy předělal nevyužívanou nádrž na pěnidlo na vozidle
CAS 16 na úložný prostor pro ženijní nářadí.
17.10.2009 – Pomoc rybářům při výlovu rybníka – doplňování vody do kádí s rybami.
7.11.2009 – Pálení větví na obecním kompostišti.
V průběhu měsíce listopadu probíhalo finální rozebírání vozidla Š706 darovaného z Újezdu u
Brna. Některé díly jsme odprodali hasičům z Ludíkova a poté bylo torzo vozidla odtaženo
naší Š706 do fy. Kovošrot Hensl v Boskovicích, kde si ještě ze zbytku vozidla odebraly díly
SDH Vratíkov a SDH Újezd u Boskovic.
Další akcí v listopadu bylo zazdění díry ve zdi u kůlny za hasičkou.
V měsíci prosinci bylo za peníze z dotace od Jihomoravského kraje nakoupeno 8 ks
zásahových přileb Gallet F1 SF, které nahradily z hlediska bezpečnosti již nevyhovující
přilby PZ 2. V menší garáži hasičské zbrojnice byla nainstalována skříň na uložení
zásahových oděvů, obuvi, a nových přileb (skříň vyrobil pan Parolek,členové si část její ceny
odpracovali na brigádě ve firmě pana Parolka ve Svitávce. (63 hodin)).
V roce 2009 ukončil členství ve sboru dlouholetý velitel SDH bratr Antonín Šmatera.
Tímto bych mu chtěl poděkovat jménem činných členů SDH za velkou obětavost a veškerou
odvedenou práci.
Vladimír Barták, velitel SDH

