
Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2018 zpracovaná pro
129. VVH konanou dne 05. 01. 2019

Bratři a sestry, milí hosté.

Tak nám utekl opět jeden rok a mi se zde znovu setkáváme na 129 VVH Vrčeňských 
hasičů, na které bych Vás chtěl co nejsrdečněji přivítat. Loňský rok nám kromě 
tradičních hasičských akcí přinesl také určité změny. V rámci obce došlo v podzimních 
volbách k částečné výměně některých členů samosprávy i samotného starosty. Doufáme 
ale, že toto nebude mít žádný dopad na spolupráci obce a hasičů, a že i nadále budeme s 
obcí dobře vycházet.

Další důležitá událost pro všechny hasiče bylo to, že  nás v srpnu náhle opustil 
starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Ing. Karel Richter. Proto muselo 
dojít k novým volbám a 08. prosince 2018 byl zvolen nový starosta 66 letý  p. Jan 
Slámečka, který je již dlouholetým aktivním členem hasičů a působil již v několika 
vyšších funkcí. Budeme doufat, že se mu ve vedení 360.tisícové organizace bude dařit 
alespoň tak jako jemu předchůdci.

A teď již k naší činnosti:
V loňském roce se sešel výbor organizace na 9. schůzích, na kterých bylo pokaždé

co řešit. Dále pak proběhla VVH s velmi dobrou účastí členů. Kromě toho, jsme 
uskutečnili v srpnu slavnostní schůzi k výročí 100 let českého státu, kde byli předány 
některým členům čestná uznání sboru okrsku, věrnostní medaile a pamětní medaile ke 
100 výročí státnosti.
V současné době má náš sbor 67členů dospělých a 16 mladých hasičů.

Tak jako každý rok, jsme popřáli vše nejlepší hned několika oslavencům a to p. V. 
Chodorovi a p. J. Strolenému k 65letům, a p. F. Maršalíkovi k 75. narozeninám.

Bohužel i loňský rok nám připravil smutné chvíle a to proto, že nás opustil 
nejstarší náš hasič p. Bohumil Kvarda a také p. Jindřich Zwrtek. Věnovat jim tichou 
vzpomínku, bylo to jediné, co jsme mohli pro ně udělat.

A nyní již k soutěžím, memoriálům a cvičením :

17. 02. 2018 se konal velitelský den okrsku Čížkov, tentokrát v Srbech. Účast sborů na 
tomto velitelském dni byla velmi slabá.

26. 05. 2018 Jsme se zúčastnili noční soutěže v Přešíně. Za sedmi sborů, obsadilo naše 
družstvo 4. místo, zvítězilo domácí družstvo z Přešína.
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09. 06. 2018 Proběhla v Sedlišti okrsková soutěž v klasických disciplinách. Zúčastnilo 
se jí pouze 9 sborů, Vrčeň se umístila na 6.místě, zvítězilo družstvo z Tojic, před 
družstvem z Čečovic a Přešína.

29. 09. 2018 Pořádala naše organizace již 18. ročník memoriálu Jana Chodory. 
Zúčastnilo se ho 6 družstev mužů, kde první místo obsadilo družstvo z Přešína, Vrčeň 
obsadila 4.místo. Dětských družstev bylo také 6, v kategorii starších zvítězilo družstvo z 
Blovic a v kategorii mladších obasdilo první místo naše družstvo. Počasí se nám opět 
vyvedlo, a tak ke zdárnému průběhu memoriálu přispělo i poměrně velké množství 
diváků a také výborné občerstvení p. Jirky Maříka. Poděkování kromě těm, kteří se na 
podíleli na přípravě a organizaci memoriálu, patří také p. Josefu Velíškovi za zapůjčení 
louky a p. Jaroslavu Barochovi za poskytnutí elektrické energie.

13. 10. 2018 jsme se zúčastnili Srbské proudnice. Přijela 4 družstva mužů, kde 1.místro 
obsadil Přešín, Vrčeň byla druhá. Ze 4 družstev dětí zvítězilo naše první družstvo a 
družstvo mladších bylo čtvrté. Je nutné se zmínit o tom, že druhé místo mužů byl vlastně
takový malý zázrak, protože této sestavě vůbec nikdo nevěřil, že útok a překážkovou 
dráhu zvládneme. Toto ale není problém jen tohoto memoriálu, ale již několik let se 
potýkáme s problémem soutěžního družstva. Přijali jsme několik mladších členů a 
doufali jsme, že se aktivně zapojí do činnosti sboru, což slibovali. Skutečnost je ale 
úplně jiná. Jen malá část mladých se zapojuje do našich akcí a ostatní jsme vlastně 
vůbec v našich řadách neviděli. Proto také na každou akci skládáme soutěžní družstvo 
jak se dá a protože má převážná většina nejlepší léta za sebou, nemůžeme se rovnat 
mnohem mladším soupeřům. Je to ale problém, který není lehké vyřešit, protože když se
někomu nechce, těžko jej donutíme nejen k účasti na cvičení, ale i na brigádách apod. . 
to jsem trošku odbočil, ale myslím že je tento problém aktuální a není možné jej dále 
přehlížet.

13. 11. 2018 pořádala Vrčeň okrskový velitelský den. Tentokrát se sešlo 21. hasičů a 
prováděla se dálková dodávka vody za sedimentační nádrže v Souhradí až na bytovky, 
za pomoci 3 strojů. Tato podzimní akce byla na rozdíl od té jarní velmi zdařilá.

Také jsme se zúčastnili několika  VVH  sousedních sborů, slavnostních schůzí, 
schůzích okrsků a různých školení. Možná že by nebylo na škodu uvést, že podle 
hodnocení okresu jsme se umístili jako okrsek na 16.místě ze 17. a SDH Vrčeň v okrese 
ze 151 sborů na 21 místě, což je nejlepším umístěním z okrsku Čížkov.
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Akce se starou stříkačkou :

16. 06. 2018 Slavil SDH Oplot 130let od založení sboru. Ukázka útoku z naší starou 
stříkačkou bylo krásným zpestřením již tak bohatého programu oslav. Zúčastnili jsme se 
také slavnostní schůze den předem15.06.2018, kde někteří členové převzali hasičská 
vyznamenání.

21. 07. 2018 Nás pozval SDH Zahradka na oslavy 700 let založení obce. V bohatém 
programu, byl útok s naší stříkačkou vítaným zpestřením a společně s divadelním 
představením pozvedl úroveň oslav.

01. 09. 2018 Slavnostně otevírali novou hasičskou zbrojnici kamarádi z Blovic. Požární 
útok s naší starou stříkačkou zpestřil připravený program, škoda jen, že velmi chladné 
počasí odradilo diváky od větší účasti na dobře připravené akci.

28. 09. 2019 jsme byli pozváni na oslavy 100 let státnosti konané v Plzni na náměstí. 
Tam byla vystavena kromě naší stříkačky ještě jedna koňská pumpovací a parní 
stříkačka z Tachova. Za deštivého odpoledne jsme předvedli zásah s naší stříkačkou před
několika diváky, a poté jsme čekali na průvod Plzní, který začal v 17:00hodin v již 
silném dešti, který vadil i koním. Domů jsme odjížděli úplně promoklí a zmrzlí asi v půl 
sedmé. Já osobně si myslím, že Plzeň by měla takové oslavy zajišťovat lépe, například 
nějakým zázemím za pomoci stanů, které na náměstí chyběli, stejně tak jako stánky s 
občerstvením. Poděkovat musíme hasičům z Koterova, kteří přivezli z vlastních zdrojů 
teplý čaj a řízky, jinak bychom tam celé odpoledne zůstali na pospas počasí.

Kulturní a společenská činnost :

27. 01. 2018 Jsme pořádali společně s SDH Dvorec již 9. hasičský ples v hotelu ve 
Dvorci. I přes problémy s hudbou byla tato akce úspěšná. Jen je třeba tuto akci podpořit,
protože výdělek 10 500,- Kč určitě není zanedbatelný. Letos je naplánován na 26. 01. 
2019 a vstupenky si můžete zakoupit buď to dnes u mne, nebo poté v předprodeji v 
prodejně u P. Veselého ve Dvorci. Zahraje nám opět MINIMAX.

V únoru proběhl již tradiční maškarní rej, masek prošlo naší obcí tentokrát kolem 30 a k
večeru bylo v pohostinství pro ně připraveno opět malé občerstvení. Musíme si přiznat, 
že tato akce pozvolna upadá, ale musíme se snažit, pokud to jen půjde ji zachovat a to je 
úkol pro nás všechny.

V březnu jsme uskutečnili opět zabijačku společně s hostinským. Tato akce se opakovala
znovu v listopadu, prodali se všechny výrobky, což znamená, že to byly akce úspěšné.
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24. 03. 2018 jsme se podíleli na organizaci 8. okrskového hasičského bálu v Železném 
Újezdě, který je mezi hasiči a nejen mezi nimi, velmi oblíben. Letos je naplánován na 
16. 03. 2019 hudba a i autobus je zajištěn, problém je ale zatím v obsluze.

06. 05.2018 se několik našich členů podílelo na organizaci rallye, které vedlo i přes naši 
obec.

02. 06. 2018 jsme se podíleli na organizaci dětského dne v Sedlišti, kde si děti mohly 
osahat hasičskou techniku a vybavení.
Dále pak jsme pomáhali při stavění máje, přípravě folklorních slavností „Pod vrčeňskou
lípou“, při rozsvícení vánočního stromku, zjišťovali občerstvení na školním jarmarku, 
kde výtěžek jde na konto školy a podobně.

Činnost brigádnická:

Červen - výroba nových lavic pod pergolu hostince „Na Faře“ materiál byl získán z 
májky.
- Sběr železného šrotu, výtěžek téměř 3000,- Kč

říjen  - úklid obce po svozu nebezpečného odpadu, neboť občané se zbavují opět a opět 
věcí, které do tohoto odpadu nepatří.

 -Vyřezání kovového zařízení ve vodojemu, jako pomoc při výměně, kterou 
prováděla odborná firma. Za odvoz do sběrny jsme získali asi 3500,- Kč.
- Pro obec jsme rozřezali a uklidili Lípy na MŠ. Jednalo se o lípy, které hrozili 
rozlomením a tak bylo nutné je okamžitě porazit. Na to konto pak vysadili mladí 
hasiči jednu lípu na kopci „Vyšehrad“.

Dále pak proběhlo čištění okapů  a údržba HZ a garáže pod školkou, zazimování 
techniky, čeká nás čištění okapů na škole a OÚ, oprava stezky kolem Štědrého, kterou 
někdo svévolně poničil. Technická prohlídka všech tří vozidel, z nichž vozidlo AVIA 
možná projde již naposledy a to znamená, že jej bude nutné nahradit a čekají nás další 
drobné i větší akce. Nesmíme zapomenout na to, že se pomalu blíží rok 2020, kdy 
budeme slavit 130 let SDH Vrčeň. Ještě v letošním roce budeme pomáhat při organizaci 
oslav 830 let Vrčeně, kde počítáme také s vlastní prezentací.
A abychom toho neměly málo, přivezli jsme si od p. Františka Chrastila z Plzence staré 
vozidlo „Erénu“ a trosku dvoukolového výsuvného žebříku a toto se budeme pokoušet 
dát časem do stavu, aby tato technika šla vystavovat. 
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A to je vše co jsem stačil v průběhu loňského roku zaregistrovat. Pokud máte 
nějaké doplnění mé zprávy, klidně předneste v diskusi. Nastínil jsem zde problémy, 
které mě tíží, ale to jsou problémy nás všech. Základem všeho, je zapojit mladé členy do
činnosti hasičů a probudit v nich zodpovědnost za organizaci, kterou bychom my dříve 
narození nikdy nenechali padnout. Já vím, dobře se kritizuje, ale pokud někdo máte 
nápad, jak toho dosáhnout, nebojte se mně ho sdělit.

A to je ode mě opravdu všechno, chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojují do 
činnosti sboru, zvláště těm mladým na kterých závisí osud organizace, dále pak výboru, 
vedoucím mládeže a v neposlední řadě obci Vrčeň, která nás podporuje co jim jejich 
skromné prostředky dovolí.

Vám všem i Vašim rodinám přeji všechno nejlepší v roce 2019, hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti a doufám, že se sejdeme opět za rok na 130 VVH Vrčeňských 
hasičů.

Strolený Jiří 
Starosta SDH Vrčeň 
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