
 Činnost SDH Příseka v letech 2020 - 2022 
 Vážené hasičky, hasiči, milá mládeži, 

 Dovolte mi, abych vás seznámila s činnos� našeho sboru za období 2020 až 2022 
 Rok 2020 jsme započali zajištěním VVH Okrsku Brtnice v našem Kulturním domě 17. 

 ledna. Byl to rok volební a proto došlo ke změnám vedení i v okrskovém velení. Starostou 
 okrsku Brtnice se stal pan Mar�n Čutka z SDH Panská Lhota a velitelem okrsku pan Jiří 
 Pojer z SDH Příseka. 

 Následující den, 18. ledna, proběhla další tradiční záležitost a tou je Hasičský ples. 
 K tanci a poslechu zahrála kapela Fáze. Bavilo se zde 98 pla�cích občanů. O předtančení   se 
 nám opět postarali vedoucí mládeže se svými svěřenci. 

 Další akcí v začátku roku byl Masopustní průvod 22. února. Rejděním a tancem 
 bavilo občany asi 25 masek, z nichž jsou 2/3 členové SDH. Na harmoniku je doprovázel   
 pan Mar�n Mareš. 

 Toto byla, na delší dobu, poslední kulturní akce nejen v Přísece, neboť 13. března 
 byl vyhlášen vládou České republiky Nouzový stav kvůli pandemii Covid-19. Tento stav 
 s nejpřísnějšími opatřeními, jako je zákaz vycházení mimo cesty do práce, nákup apod., 
 povinné nošení roušek, uzavření restaurací, služeb a dalších trval v podstatě i na konci roku 
 2020 s různými scénáři uvolňování těchto opatření nebo naopak jejich zpřísňování. 

 Tento stav, ale bohužel nezabránil vzniku řady požárů na Vysočině. Ve většině 
 případů byl vznik požáru kvůli špatně zajištěným páleniš�m v obzvláště silném povětří. 
 Takto se vzní�l i les u Komárovic 6. dubna. Sem se sjelo 9 sborů včetně našeho příseckého a 
 pod třebíčským velením uhasili a následně se po několik dní střídali ve hlídání spáleniště 
 kvůli možnému znovuvznícení, protože vítr neu�chal. Poděkování patří všem, kteří se na 
 tomto zásahu podíleli a poděkování přišlo i od vedení Města Brtnice. 

 Jednou světlou chvilkou, v rámci stavu v České republice, byly letní prázdniny, kdy 
 došlo k rozvolnění opatření a my jsme se pus�li do příprav na pouťové oslavy. Byly to 
 oslavy v omezené formě, tedy pouze pro místní a jejich nejbližší a bez taneční zábavy. 
 Fotbalové zápasy jsme ale nezrušili ani v sobotu ani v neděli a myslím, že si je všichni užili. 

 Díky nevlídné situaci u nás i v ostatních zemích bylo i Shromáždění delegátů SDH 
 přesunuto z března na 29. srpen do Polné. Tohoto shromáždění se zúčastnil i novopečený 
 starosta sboru Luděk Šuhaj. 

 Jediná soutěž, která v tomto roce nebyla zrušena, byla soutěž O pohár starostky OSH 
 Jihlava, která byla takovou malou kompenzací Okresního kola soutěže v požárním sportu. 
 Šlo zde ale pouze o soutěž v požárním útoku a pořádali ji hasiči z SDH Střížov 5. září. Této 
 soutěže se zúčastnila i naše družstva a to muži do 35 let a ženy. 

 Toto byla první a zároveň poslední soutěž v tomto roce. Dě� neměli šanci zúčastnit 
 se ani jedné. 

 2. října doprovodili naši 3 členové v uniformě na poslední cestě našeho 
 dlouholetého starostu Okrsku pana Fran�ška Zadražila z Panské Lhoty. 

 24. listopadu se vedoucí mládeže zúčastnily prvního online školení a všechny tři to 
 zvládly na 1*. 

 Po celý rok probíhaly i přes tuto situaci u nás i ve světě udržovací práce na novém 
 cvičiš�, na hasičském vybavení, přípravy dřeva a další brigády. Za pomoci města Brtnice 
 jsme pořídili buňky s plným vybavením a nyní je testujeme jako dlouhodobé zázemí v tomto 



 novém areálu. Dále jsme pořídili novou sportovní káď a stále jsme se snažili o dopravní 
 auto pro sbor. 

 Členská základna SDH Příseka měla k 31.12.2020 86 členů. 
 Mužů 50; žen 15 a MH 21. 

 V podobném duchu se naše činnost odvíjela i v loňském roce 2021 s �m, že jsme 
 museli vynechat pořádání tradičního plesu i zajištění VVH Okrsku, takže jsme se pouze 
 scházeli na výborových schůzích, kde jsme řešili spíše administra�vu a body, které šlo 
 zařídit on-line nebo bez velkých schůzek. 

 Takto jsem se sešli i 10.2.se zástupci Města Brtnice kvůli nedostatkům a 
 dodělávkám na novém cvičiš�. 

 V podstatě první velkou akcí bylo až pořádání pouťových oslav 24.-25. července. 
 Opět v duchu omezeném. V sobotu jsme udělali posezení s výborným občerstvením pro 
 místní občany a v neděli jsme společně skoukli tradiční fotbalový zápas Svobodných pro� 
 ženatým. 

 16.-19. srpna odjela naše soutěžní družstva na letní soustředění na tábor u 
 Svatoslavi. 

 28. srpen byl ve znamení Dětských rybářských závodů. 
 S  outěž MH je v Přísece takřka tradiční událos� a  proto jsme se rozhodli, po zrušení 

 všech postupových soutěží včetně Okresní ligy mladých hasičů, uspořádat ji jako pohárovou 
 soutěž. Tentokrát až 5.září. Rušení soutěží se také odrazilo na nízkém počtu zúčastněných 
 družstev. Ale v tomto roce to byla i první soutěž na novém sportovním areálu, který jsme 
 díky tomu vyzkoušeli na ostro. Do Příseky si přijela zasoutěžit družstva z Panské Lhoty, 
 Nevcehle a samozřejmě obě domácí družstva.  Podrobnos�  k těmto akcím jistě rozvinou 
 vedoucí sportovních oddílů  😊 

 24.září jsme doprovodili našeho dlouholetého partnera a také sponzora SDH, 
 pana Neubauera na jeho poslední cestě. 

 Až na 16. října bylo tentokrát přesunuto i Shromáždění představitelů SDH okresu 
 Jihlava, konané ve Stonařově. 
 Zúčastnil se ho opět náš starosta sboru Luděk Šuhaj. Probírala se zde situace za oba těžké 
 roky 2020/2021. Dále jsme obdrželi informaci o nově zvolené starostce SH ČMS paní 
 Monice Němečkové a také, že pan Slámečka nadále zůstává ve funkci starosty KSH 
 Vysočina. 

 Dále máme jednu velmi potěšující zprávu o získání �tulu rozhodčí pro sport MH 
 z našich řad. Gratulujeme panu Davidu Picmausovi k úspěšnému složení zkoušek. Tímto 
 to�ž můžeme nadále oficiálně pořádat budoucí kola OLMH, jejichž pořádání u nás bylo 
 kvůli nedostatku rozhodčích ohroženo. A nemalou váhu má i informace o pořízení 
 dopravního automobilu značky VW, který je již v roce 2022 plně využíván pro přepravu 
 sportovních družstev na soutěže. 



 Během prosince jsme netrpělivě sledovali zhoršující se covidovou situaci v ČR a do poslední 
 chvíle jsme nevěděli, zda se VVH vůbec bude konat a nakonec jsme ji opět museli zrušit 

 Členská základna SDH Příseka měla k 31.12.2021 89 členů. 
 Mužů 52; žen 16 a MH do 18 let 21. 

 A nyní jsme se konečně dostali k letošnímu roku. 
 Klasický začátek se ale opět nekonal. Ještě stále doznívaly následky covidových opatření. 
 Oficiální schůzkou, 26.ledna, se zástupci Města a zástupcem ORM panem Nevosadem jsme 
 započali naši činnost. Probírali jsme opravy areálu, aby vyhovovaly směrnicím pro pořádání 
 soutěží.  MASOPUST 

 Další mimořádná schůzka se konala 9.března s ostatními spolky Příseky (ČSŽ, KK a 
 zástupci obce). Tématem byla Humanitární pomoc Ukrajině. Tuto jsme společně uskutečnili 
 18.-19. března. Poděkování patří všem obyvatelům, kteří přispěli potřebným materiálem a 
 Ti co nevěděli, donesli i peníze, za které se nakoupily záchranářské brašny. Vše se poté 
 odvezlo na kontaktní místo v Jihlavě. 

 30. dubna jsme již v klidu mohli uspořádat Pálení čarodějnic, kam přišlo s 
 Lampiónovým průvodem, pořádaným svazem žen asi 100 lidí včetně dě�. 

 28. května se naše soutěžní družstva zúčastnila Okrskové soutěže v PÚ v Panské 
 Lhotě. Výsledky si poslechnete od vedoucích soutěžních družstev. 

 Taktéž výsledky Okresního kola ligy MH, který se u nás konal 29. května. 
 22. července nás navždy opus�l náš člen pan Václav Škrdla, se kterým se byli 

 rozloučit i zástupci sboru v uniformách. 
 23.-24.července proběhly pouťové oslavy trochu redukovaným způsobem, který 

 však nezabránil dobré náladě. V sobotu bylo připraveno posezení s občerstvením a 
 reprodukovanou hudbou a v neděli se utkali svobodní se ženatými při tradičním 
 fotbalovém zápase. 

 18.-20. srpna připravili vedoucí MH se svými pomocníky Letní tábor, který se určitě 
 povedl. Podrobnos� o tom, co se dě� dozvěděly a jaké zážitky si odnesly opět sdělí vedoucí. 

 24. září jsme si po delší pauze vyzkoušeli i pořádání Rybích hodů, kde jsme měli v 
 nabídce různé rybí speciality a jiné masové i nemasové dobrůtky a samozřejmě pi� teklo 
 proudem až do ranních hodin. 
 Přes den hrála asi 800 návštěvníkům kapela ČAKRA a večer kapela PREZENT. 

 29. září se zúčastnili panové Miroslav Škrdla a Otakar Štefl pravidelného srazu 
 bývalých funkcionářů. 

 15. října proběhlo přes den zazimování výstroje a výzbroje s úklidem cvičiště, pro 
 dě� byla připravena drakiáda a navečer loučení se sezónou pro všechny sportovní družstva. 

 Velitel zásahové jednotky prováděl pravidelné školení členů. 
 Členská základna má k dnešnímu dni 95 členů. Z toho 52 mužů, 16 žen a 27 dě� do 18 let. 
 K dobrému chodu sboru bylo zapotřebí: 
 2 mimořádných schůzí 
 11 schůzí výboru 
 2 schůzí okrsku Brtnice 



    
   

 Děkuji moc všem členům, kteří se ak�vně podílejí na chodu sboru, ať sportovci nebo 
 Ti, kteří zajišťují péči o zázemí a jiné podpůrné činnos�. Dále děkuji i našim starším členům, 
 kteří jsou stále činní a neváhají přidat ruku k dílu a také rodinám a kamarádům sboru, za 
 jejich nezištnou pomoc a v neposlední řadě nesmím zapomenout na spolupráci našich 
 zástupců obce a na zástupce Města Brtnice v čele s nově jmenovaným starostou panem ing. 
 Janem Přibylem. 

 Přeji vám i vašim blízkým, abyste prožili své neobyčejné životy v poklidu a ve zdraví. 

 Děkuji Za pozornost  


