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Zpráva o činnosti SDH Petřvald za rok 2011, 
přednesená na Výroční valné hromadě dne 16.12. 2011. 

 
 
 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Petřvaldě čítá k dnešnímu dni  96 členů. 
V úvodu již bylo vzpomenuto na členy, kteří nás v letošním roce 
opustili. Byl mezi nimi i Mirek Ševčík člen výboru.  
Proto původně 17-ti členný výbor, pracoval v průběhu letošního roku 
v počtu 16-ti členů a sešel se na 9-ti schůzích, s průměrnou účastí  
10 členů. 
 
Celoroční činnost našeho sboru, je již mnoho desetiletí zahajována 
organizací a pořádáním bálu a nebylo tomu jinak ani v letošním roce. 
Bál proběhl 19.února a k tanci a poslechu zahrála skupina Rezon. 
Díky sponzorům a finančního přispění naší pokladny, se nám podařilo 
do tomboly nashromáždit velké množství hodnotných cen. I přes stále 
nízkou účast, byl opakovaně o losy velký zájem. Nepodařilo se, ale 
tentokrát prodat všechny, takže nevyzvednuté ceny se losovaly 
dodatečně. 
Tradičně kvalitní připravená domácí kuchyně, se za tu řadu let stala 
samozřejmostí a opět přispěla k dobré pohodě všech návštěvníků i 
pořadatelů. 
I když nás stála příprava hodně úsilí a naše ženy přichystaly výbornou 
kuchyni s domácí zabíjačky, nebyla účast, jak už bylo řečeno, dle 
našich představ. 
Proto už se v naších hlavách rodil plán, jak organizovat bál v dalších 
letech. Jestli kvůli stále nižší účasti nebude lepší ho uspořádat 
v prostorách hasičárny. Nakonec se výbor rozhodl pro tradici, protože 
kapacita hasičárny je přece jenom omezená a hlavně díky práci 
pozvánkových skupin a štědrosti naších občanů, je stále ještě finančně 
efektivní, pořádat bál v sokolovně TJ. 
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Další akce proběhla  27. května, kdy  jsme uspořádali noční soutěž 
mužů, VII. ročník Memoriálu Jana Blahuta. 
Jenom na okraj uvedu, že předcházející ročníky nám propršely. A tak, 
aby toho nebylo málo, ten letošní nám doslova déšť prolil. Před 
zahájením soutěže začaly padat provazy vody, které s menšími 
přestávkami znepříjemňovaly život soutěžícím až do konce soutěže. 
O průběhu a výsledcích soutěže se dozvíte ve zprávě velitele sboru. 
 
 
Hlavní naší akcí za posledních 12 let, nepočítáme-li loňský rok, kdy 
hlavní akcí byly oslavy 125 výročí sboru, jsou Erbovních slavností 
obce Petřvald. Tyto proběhly tradičně v areálu pod naší hasičskou 
zbrojnicí 4.června. 
Velký zájem občanů i přespolních návštěvníků o tuto akci, byl při 
každém ročníku a potvrdil se i v letošním roce, takže návštěvnost byla 
znovu veliká. 
Pořadatelé připravili opět bohatý kulturní program. Náš stan U hasičů,  
již asi zůstane neodmyslitelnou součástí slavností. Nabídl osvědčené i 
nové speciality, o které je vždy velký zájem  a stan byl v obležení opět 
celé odpoledne až do čtyř hodin do rána. 
Tady bychom chtěli zvlášť vyzdvihnout práci, kterou zde ve dvou 
směnách odvedou členové sboru, jejich rodinní příslušníci a naše 
ženy. Tito lidé jsou v nepřetržitém záběru a stále na nohou.A toho si 
vážíme a děkujeme jim za to. 
 
 
 
Dne 3.září jsme měli v kalendáři uspořádání denní soutěže mužů 
XXXI. ročník memoriálu Františka Poláška. Tuto soutěž jsme však 
byli nuceni zrušit a to z důvodu vám jistě známým. V areálu pod 
hasičárnou probíhaly během prázdninových dnů terénní úpravy, které 
se díky červencovým dešťům protáhly až do tohoto termínu.Soutěž 
byla zrušená bez náhrady. 
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Po jednoroční odmlce, jsme  18.září uspořádali zájezd pro naše členy, 
ženy a mladé hasiče, a to do blízké Ostravy. 
Počasí se nám vydařilo a tak jsme krásnou neděli využili k návštěvě 
hasičského muzea, kde jsme si prohlédli vystavené exponáty a 
seznámili se s historii a vývojem hasičské techniky a výstroje. Také 
nám bylo podrobně vysvětleno, jak pracuje dispečink záchranného 
integrovaného systému. 
Následoval přesun na Ostravskou radnici, abychom podpořili našeho 
člena jednotky SDH Ondřeje Fabiána, který náš sbor reprezentuje v 
rámci soutěže TFA, železný hasič. Blíže Vás s touto soutěží seznámí 
velitel sboru.. 
Další program našeho zájezdu zahrnoval návštěvu hornického muzea 
v Petřkovicích. Sfárali jsme do podzemí a seznámili se z historií 
hornictví na Ostravsku. Zpáteční cesta vedla přes Vřesinu, kde si v 
restauraci na Mexiku, řada z naších členů pochutnala na vyhlášených 
tvarůžkách.Věříme, že účastníci zájezdu byli spokojeni a těší se na 
zájezd v příštím roce. 
 
Jestli pozorně posloucháte, neušlo Vám, že jsem zmínil v příspěvku o 
zájezdu mladé hasiče, ostatně je vidíte mezi námi. 
Ano s radostí můžeme na dnešní valné hromadě zhodnotit činnost 
našich mladých hasičů, která se u nás po několika létech obnovila. 
Velkou zásluhu na tom mají členové Eduard Halamíček a Milan 
Vašica, kteří se tohoto nelehkého úkolu na počátku roku ujali. 
Práce s mládeží započala 3.března, kdy pro žáky místní základní 
školy, proběhla prohlídka hasičárny a ukázky hasičské techniky. 
Případní zájemci se mohli přihlásit resp. dostali kontakty sboru pro 
své rodiče. 
25.března proběhl zápis členů a seznámení s technikou a výzbrojí, 
kterou v průběhu roku používali. 
1. trénink proběhl  9.dubna. Pak se žáci scházeli každou sobotu a 
poslední cvičný trénink, před první soutěží, proběhl 28.května. 
Ještě musíme říci, že naše družstvo mladých hasičů je sestaveno ze 
starších i mladších žáků a z toho důvodu bylo nuceno soutěžit 
v kategorií straších žáků.  
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A jak si tedy naši mladí hasiči vedli? 
29.května se družstvo představilo v Petřvaldíku na své první soutěži, 
kde v rámci Moravskoslezské ligy a za účasti 21 družstev, obsadilo 
neočekávané 9. místo . 
11.června na soutěži ve Studénce , kde byla dvě kola, byl první pokus 
nehodnocen a druhý diskvalifikace. 
18.června v Jistebníku, opět v rámci MSL , došlo k odepnutí hadice 
na rozdělovači a umístění na konci startovního pole. 
25.června se mladí hasiči zúčastnili soutěže o Štít města Oder, kde 
byly extrémní podmínky, průtrž mračen, 2x se začínalo a celkově 
z toho bylo 8. místo. 
26.června  v Janovicích u Starého Jičína – Pohár starosty SDH a 
13.místo 
27.srpna na soutěži o pohár starosty obce v Ženklavě , zisk prvního  
poháru za třetí místo. 
3.září v  Brušperku, opět v rámci MSL - 13.místo 
4.září  v Proskovicích – pohárová soutěž a podruhé v sezoně zisk 
3.místa 
a 10.září v Kopřivnici , v rámci soutěže Floriánek , došlo k odpojení 
hadice od stroje a umístění na konci startovního pole. 
Mimo soutěží, byli ještě naši mladí hasiči v květnu, na prohlídce 
Hasičské základny Arcelor Mital v Ostravě a 30.července si 
vyzkoušeli své síly a schopnosti, na lezeckém výcviku v lanovém 
centru v Trojanovicích. 
V průběhu sezony trénovali 2x v týdnu a sezona byla ukončená 30.září 
pod hasičárnou, kde si mladí hasiči i se členy výboru a svými rodiči 
netradičně zasoutěžili, tradičně si opekli špekáčky a společně pak 
poseděli a pobavili se.  
Myslíme si, že na první sezonu jsou jejich výsledky víc než dobré a 
přejeme jim do další sezóny hodně úspěchu a hodně dobrých umístění.   
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Preventivní činnost. 
Opět jsme preventivně roznesli do domácnosti letáky základních 
povinností obyvatel při eliminování požárního nebezpečí. 
Byly provedeny kontroly budov v majetku obce Petřvald. 
 
Železný šrot. 
Sběr železného šrotu provádíme formou rozmístění dvou kontejnerů 
na území obce, které po naplnění odvážíme do sběrny.Jeden kontejner  
je umístěn v bývalém areálu firmy DINA a pod starým obecním 
úřadem. 
Letos se podařilo odvést ? kontejnerů železného šrotu. 
 
Celkem bylo odpracováno členy našeho sboru cca 480 brigádnických 
hodin. 
 
Ještě bychom chtěli seznámit ty naše členy a hosty, kteří to ještě 
nevědí, že Sbor dobrovolných hasičů Petřvald má od počátku tohoto 
roku své  internetové stránky. 
Na stránkách sdh.petrvaldobec.cz, si může každý, kdo má možnost, 
přečíst  příspěvky z jednotlivých akcí a zásahů, doplněných fotogalerii 
nebo videogalerii a dozví se, jaké akce se chystají. Má vlastně takový 
přehled činnosti sboru kdykoli a kdekoli, kde je v dosahu internet. 
Naše stránky už si lidé otevřeli mimo jiné i ve Velké Británií a 
Americe.  
 
Závěrem nám dovolte, abychom poděkovali všem členům,kteří se 
v průběhu roku jakkoli do činnosti sboru zapojili.Děkujeme naším 
ženám za dlouhodobou a nezištnou spolupráci.Děkujeme mladým 
hasičům za reprezentaci sboru a děkujeme  všem spolupracujícím 
spolkům v obci, naším sponzorům a hlavně obecnímu úřadu,který dle 
svých možností podporuje činnost našeho sboru. 
 
 
Děkuji za pozornost. 
 
 
V Petřvaldě dne 16.12.2011                                    zpracoval:Petr Šíp   


