
  Činnost SDH Havlovice    

       v roce 2011 
 

Činnost sboru dobrovolných hasičů v Havlovicích byla značně rozmanitá. To nakonec můžete 
posoudit sami po přečtení této zprávy. 

Začátkem roku se již jako každoročně konala výroční valná hromada.  Jednání se uskutečnilo 
v hostinci Amerika. Po přečtení všech zpráv a shlédnutí videoreportáže z činnosti za uplynulý 
rok, následovalo ocenění některých členů sboru. Na závěr bylo podáváno drobné občerstvení. 

Měsíce leden a únor, byly jako každým rokem, věnovány teoretické přípravě členů zásahové 
jednotky. Zúčastnili jsme se školení z různých oborů (zdravověda, prevence, školení řidičů). 
Dále, jsme byli přezkoušeni z obsluhy našich radiostanic a provedli jsme výcvik nositelů 
dýchací techniky v polygonu na HZS v Trutnově. U okolních sborů, jsme opětovali jejich 
návštěvu, na naší výroční valné hromadě.     

První sobota měsíce března byla spojena s hasičskou zábavou a vepřovými hody v kulturním 
domě v Havlovicích.  O lístky je v posledních letech neuvěřitelný zájem a místenky byly 
rozprodány již začátkem měsíce ledna. Návštěvníci této zábavy si již tradičně mohli vychutnat 
výborné jídlo v podobě vepřových hodů, bohatou tombolu a taneční vystoupení. Novinkou 
letošního ročníku byla slosovatelná vstupenka o krásný LCD televizor. Celý večer byl dále 
zpestřen oblíbenými soutěžemi a všichni se výborně bavili až do ranních hodin.  

Měsíc březen již řadu let patří také celorepublikové soutěži Požární ochrana očima dětí. Žáci 
naší základní a mateřské školy do této soutěže přispěly řadou výtvarných a literárních prací a 
opět uspěly řadou výborných umístění. V okresním kole, kde byla účast 497 dětí, do Havlovic 
putovala dvě první místa, jedno místo druhé a třetí a jedno čestné uznání. Krajského kola se 
zúčastnilo 1891 dětí a tady si děti z Havlovic odvezly jedno místo první, jedno místo druhé a 
jedno místo třetí. Velký dík patří všem pedagogům a řediteli základní školy za motivaci dětí 
k této soutěži. Náš sbor, ještě před odesláním prací k odbornému hodnocení, vyhodnotil 
jednotlivé práce a dětem byly našimi zástupci předány odměny za jejich krásné výkresy a 
literární práce.  

23.3.2011 v 14:07 jsme byli povoláni operačním střediskem hasičského záchranného sboru 
k požáru kontejneru u dřevěné lávky.  Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že se jedná o požár 
kontejneru na plastový odpad. Požárem byl kompletně zničen kontejner, který bylo nutno 
odvést na opravu.  

 V  měsíci dubnu jsme zakoupili část schváleného materiálu, provedli úpravu naší závodní 
stříkačky a pomalu se začali připravovat na pálení čarodějnic. Tato akce se uskutečnila již 
jako tradičně na poli vedle sportovního areálu.  Pro občany byla připravena velká hranice, 
bohaté občerstvení a nás potěšil velký zájem nejen místních spoluobčanů. 



Začátkem tohoto měsíce jsme také dvakrát provedli hašení hořící hrabanky na stráni nad 
naším sportovním areálem. Vlivem větru došlo k rozšíření ohně z neuhašených ohnisek po 
pálení klestí z vytěženého lesa.   

Od začátku měsíce května jsme se každý čtvrtek a pátek věnovali tréninkům na hasičské 
soutěže.  Na první soutěž v letošním roce jsme odjeli 13. května, a to do Maršova, kde se 
konala okrsková soutěž. Zde se mužům podařilo již po třetí obhájit první místo. Vzhledem k 
upadající úrovni požárního sportu na okrese Trutnov, kdy OSH Trutnov nedokázalo provést 
změnu pravidel vyhlášeného Poháru starosty OSH tak, aby celá soutěž byla atraktivnější a 
dokázala přitáhnout více hasičských družstev, jsme se rozhodli v letošním roce soutěžit pouze 
na soutěžích Východočeské hasičské ligy. Celý seriál čítal 13 soutěží po celém 
východočeském kraji, kdy průměrná účast na každé soutěži byla 31 kolektivů mužů a 11 
kolektivů žen. Myslím si, že i na takto kvalitní lize jsme v žádném případě ostudu naší obci 
neudělali a některými výkony jsme se dokázali přiblížit špičkovým kolektivům.  

V polovině měsíce května jsme v rámci branného dne, který měli žáci základní školy, 
provedli ukázku naší techniky. Zároveň jsme ocenili žáky, kteří byli námi vyhodnoceni v 
rámci soutěže Požární ochrana očima dětí. Konec tohoto měsíce patřil také dětem. Ve 
sportovním areálu, se konal dětský den. Zde jsme jednou ze soutěží přispěli k jeho průběhu a 
nakonec jsme pro radost všech dětí (a nelibost rodičů) zhotovili kopec pěny.  

Již po čtvrté jsme 11.6.2011 byli spolupořadateli srazu veteránských vozidel. Akce se 
uskutečnila za velké účasti vystavovaných exponátů, tak příchozích diváku na asfaltovém 
hřišti za školou.   Byla zde k vidění řada krásných motocyklů, automobilů, traktorů, tak i třeba 
starobních stabilních motorů. Pro příchozí diváky bylo připraveno občerstvení naším sborem. 

Vrcholem celého roku byla pro nás domácí soutěž, která se uskutečnila v sobotu 18. července.    
Soutěž Havlovický pohár, která byla zařazena do seriálu soutěží východočeské hasičské ligy, 
se konala ve sportovním areálu a za krásného počasí. Zde se do Havlovic sjelo 33 soutěžních 
kolektivů z celých východních Čech. Domácí družstvo žen obsadilo 7. místo. Mužům štěstí 
nepřálo, opět se potvrdilo prokletí domácích družstev, protože muži svůj útok nedokončili. 

Po krátké prázdninové pauze jsme v polovině srpna navštívili soutěž v sousedním Libňatově. 
Zde za dosti nepříznivého počasí a na rozbláceném terénu, se družstvu mužů podařilo v obou 
kolech tuto soutěž ovládnout a odvést si dvě první místa. 

19.8.2011 po přívalovém dešti, který zasáhl naší obec, jsme byli starostou obce požádání o 
úklid komunikace za rybníkem, kde z okolních polí byla na cestu nanesena asi 20 cm vysoká 
vrstva bahna. Po odklizení bahna bagrem jsme do večerních hodin prováděli mytí 
komunikace.   

Hned druhý den jsme pro všechny členy a jejich rodinné příslušníky pořádali posezení u 
hasičské zbrojnice. Na akci byla tak velké hojnost jídla a pití, že jsme ještě druhý den museli 
vše dojídat a dopíjet.  

27.8.2011 jsme provedli na žádost starosty obce mytí regulace od Závodě až po zastávku u 
obecního úřadu. Krásné počasí a teplá voda v řece nám v dobrém výsledku jen pomohly.  



Na závěr sportovní sezóny jsme se zúčastnili ligových dozvuků v Letohradu. Zde jsme z 30 
soutěžních kolektivů postoupili jako devátí do vyřazovacích bojů. Bohužel v druhém kole 
nám los nepřál a my jsme vypadli s následným celkovým vítězem-družstvem Pšánek.  

A výsledky v letošní sezóně? Myslím si, že se nemusíme za nic stydět. Celkem jsme se 
zúčastnili 13 závodů Východočeské hasičské ligy, kde jsme celkově obsadili v kategorii mužů 
14. místo z 68 zúčastněných kolektivů. Ženy skončily celkově na 6. místě z 27 družstev žen. 
Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo žen na soutěži v Žernově. S časem 19:76 holky 
vybojovaly 3. místo. Muži si pro letošní rok stanovili cíl pokořit 18. sekundovou hranici. 
Nejblíže k tomuto výsledku, jsme byli na soutěži ve Velichovkách, kde čas na prvním terči 
byl 17:85, ale na druhém se lehce přehoupl přes osmnáctku a zastavil se na hodnotě 18:17. 
Tak snad příští rok.  

Na svátek sv. Martina (tj. 11.11.2011), jsme provedli vyčištění našich dvou párty stanů, aby 
byly opět připraveny na příští sezónu. Následující den poté, vyrazilo 20 členů soutěžních 
družstev na slavnostní vyhlášení Východočeské hasičské ligy do Červeného Kostelce. Po 
ocenění všech družstev následovala zábava a hlavně nemalá konzumace alkoholu. Sokolovnu 
v Kostelci jsme zavírali v ranních hodinách.  

Závěrem roku jsme provedli úklid garáží, zazimování techniky a začali s přípravou na výroční 
valnou hromadu.  

Z výčtu dalších činností v tomto roce, jsme několikrát zajistili pronájem našeho párty stanu v 
širokém okolí, mytí asfaltového hřiště za školou, zhotovení pěny na letním běhu na lyžích, 
nebo kropení ledové plochy na kluzišti. Neméně důležitým článkem našeho sboru jsou naší 
zasloužilí hasiči. Olda Feist, Luďa Astr a Vašek Kosinka se aktivně zúčastňují setkávání 
těchto členů, které je pořádáno jak okresním tak krajským SHČMS. Jejich setkání je vždy 
spojeno s návštěvou zajímavých podniků a organizací v našem kraji ( pivovar, 
automobilka,muzeum, nebo zologická ). V letošním roce se také zúčastnily akce Pyrokar ( 
setkání hasičských vozidel ) v Přibyslavi.  

Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům a členkám, kteří se svým volným 
časem podíleli na zajištění akcí pořádaných nejen sborem dobrovolných hasičů, dále pak na 
údržbě a opravách techniky a na jiných akcích spojených s hasiči. Poděkování dále patří všem 
členkám a členům soutěžního družstva, kteří reprezentují naše SDH a obec Havlovice na 
soutěžích v požárním sportu. Nemalé poděkování patří našim sponzorům kteří nás v naší 
činnosti podporují jak finančními tak materiálními dary. Hlavní poděkování patří Obecnímu 
úřadu v Havlovicích, v čele se starostou Ing. Pavlem Dvořáčkem za nemalé finanční 
prostředky, bez kterých bychom tuto práci nemohli dělat.  

 

TO BYL ROK 2011 ………………… 

                                                                                                                     Martin Dvořáček  

                                                                                                                  velitel SDH Havlovice 

V Havlovicích 14.12.2011 


