
Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 
 

Sestry a bratři, vážení hosté, 

S blížícím  se koncem  roku,  ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, 
abychom vyhodnotili naši práci a činnost. Celý rok byl zaměřen na základní poslání hasičů, tj. 
pomoci spoluobčanům a zároveň na připomenutí výročí založení našeho sboru.  Na oslavách 
koncem června jsme si  za účasti kamarádů hasičů z Kayny připomněli 115 let činnosti 
dobrovolných hasičů v Řevnicích. Ze starých písemných zpráv se lze dovědět, jak šel čas. Od 
primitivního vybavení v době založení, přes modernější ruční čtyřkolovou stříkačku „koňku“, 
první dopravní automobil a motorovou stříkačku z roku 1931 se průběhem let  obměnou a  
postupnou modernizací dostáváme až k dnešnímu poměrně modernímu a výkonnému  
vybavení. Podobný vývoj prodělala i  hasičská zbrojnice. Od první dřevěné kůlny, přes různé 
adaptace a přístavby  z bývalého  chudobince, který byl hasičům poskytnut, se stala  základna 
jak pro dobrovolné tak i profesionální hasiče.  
 

Z 18 zakládajících členů se sbor rozrostl až na dnešních 88 členů. V průběhu let byla celé řadě 
našich členů  udělena různá ocenění a vyznamenání. Rovněž sbor obdržel za svoji práci řadu 
uznání. 

Ve zkratce jsme si připomněli vznik a činnost sboru a nyní se již budeme věnovat hodnocení  
práce v letošním roce a naplánovali si práci pro rok příští. 
 

Náš sbor má k dnešnímu dni 88 členů, z toho je 56 mužů a 32 žen. Členské příspěvky ve výši 
100 kč jsou v plné výši odváděny na okresní sdružení. Sboru z nich nezůstává nic. Se 
zvýšením členských příspěvků se ale neuvažuje. V kroužku mladých hasičů je zaevidováno 
32 dětí ve věku od 4 do 10 let.. Po novém roce  budou všechny děti registrovány na okrese a 
stanou se tak po vystavení legitimací, členy sboru a sdružení. Členství dětí je nutné z důvodu 
pojištění. 
 

Na údržbě požární zbrojnice, výstroje a výzbroje jsme měli odpracovat 200 hodin. Bylo 
odpracováno více jak 300 hodin. Jednalo se hlavně o údržbu techniky a zlepšení hasičské 
vybavenosti  jednotlivých vozidel. Postupně se daří vylepšovat technický stav budov, letos 
prozatím výměnou oken a dveří. Před oslavami a po výměně oken jsme v našich místnostech 
vymalovali a  uklidili. Výměna oken a dveří byla provedena dodavatelsky.  Byla  financována 
ze zvláštního účtu u Městského úřadu, který je vytvářen z úhrady nájemného Krajským 
hasičským sborem se sídlem na Kladně. Do konce roku by se měla ještě opravit střecha a 
okapy směrem do Havlíčkovy ulice, aby se zamezilo zatékání a zamrzání vody ve zdivu a 
fasádě.  Při dvou sobotních sběrech, na jaře a na podzim jsme sebrali něco málo přes 14 tun 
železného šrotu. Měli jsme zajistit nebo se zúčastnit deseti kulturních akcí. Tohoto  úkolu 
jsme se zhostili velmi dobře. Hlavním naším cílem stanoveným plánem práce na letošní rok, 
bylo zabezpečení důstojných oslav 115. výročí založení sboru. Máme za to, že se nám tyto 
oslavy vydařily. 

 

 

 

 

 



Činnost výboru 
 
Výbor sboru, se scházel na pravidelných schůzích vždy první pátek v měsíci. Projednával, 
organizoval a zajišťoval jednotlivé akce sboru. Letos bylo hlavním úkolem zajištění oslav 
115.  výročí založení sboru a při té příležitosti návštěva kamarádů hasičů z Kyany. Program 
oslav, tak jak jsme ho  projednali  a určili   na schůzích výboru,  byl dodržen. Před oslavami 
vyvstal problém s ubytováním německých hasičů. Slíbené ubytování v Lidovém domě 
Řevnice bylo odřeknuto a  proto jsme se narychlo obrátili na  vedení Sokola , které nám vyšlo 
vstříc, i když muselo odříci cvičební hodiny. Prostory sokolovny jsme vybavily zapůjčením 
lehátek ve spolupráci s hasiči z Mokropes, a jedním z rodičů našeho mladého hasiče. Výbor 
děkuje funkcionářům Sokola panu Kozákovi a paní Vaňkové za ochotu, mokropeským 
hasičům  a všem členům sboru za odvedenou práci pro zdárné a úspěšné oslavy tohoto výročí.  
Na naše žádosti o podporu oslav byly poskytnuty dotace:  Fondem kultury  Středočeského 
kraje  ve výši 20.000 Kč, od Fondu Česko-německé budoucnosti 24.500 Kč, od Nadačního 
fondu Letorosty pana senátora Oberfalzera 10.000 Kč. Město Řevnice poskytlo příspěvek  ve 
výši  5.000 Kč. Od Dělnické besedy Havlíček jsme obdrželi dar ve výši 2.000 Kč a od Obce 
baráčníků 500 Kč. Všem sponzorům za jejich přízeň děkujeme a byly jim předány 
upomínkové předměty a pamětní listy.    
 

Přesto  ještě jednou všem  za poskytnuté finanční dary děkuji. 
 

Před odjezdem  našich kamarádů z Kayny jsme od nich obdrželi  ústní  pozvání na začátek 
července roku 2012 k účasti na jejich oslavách 125. výročí založení a 45. výročí našeho 
vzájemného přátelství a družby. Pozvání bylo akceptováno.  Nyní již máme  v rukou písemné 
pozvání. Kdo se chce návštěvy zúčastnit, bylo by vhodné co v největším počtu,  aby počítal  
s termínem 6. – 8. července 2012.  

Ještě dříve než poděkuji členům výboru za jejich odvedenou práci, chtěl jsem zde osobně 
zvlášť poděkovat Vaškovi Brabcovi za jeho dlouholetou činnost pokladníka a vedení sborové 
kasy, kterou vedl od roku 1972. K tomu bohužel už nebudu mít příležitost. Před týdnem měl 
pohřeb. Když se Vašek  Brabec rozhodl z vážných zdravotních důvodů  vedení pokladny 
ukončit, byl  jejím vedením  po projednání ve výboru prozatím pověřen Michal Paur. Staří 
osvědčení funkcionáři odcházejí a je nutné proto stále zapojovat  mladé členy. Chci Vás proto 
informovat o návrhu výboru na doplnění novým funkcionářem, kterým je Petr Tuček.. 
V doplňovacích volbách  bude předložen návrh na jeho zvolení a v usnesení pak schválit nové 
složení výboru. 

Všem členům výboru děkuji za odvedenou práci a doufám,  že budeme i nadále společně 
pokračovat. 

 

A nyní dám prostor dalším. Prvním je Martin Ryšavý, který nás seznámí s činností mládeže. 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti kroužku mladých hasičů za rok 2011 
 
Přes zimu jsme se připravovali teoreticky a náš počet se ustálil na 32 dětech, které docházejí 
pravidelně každou středu do naší klubovny. Od jara jsme se zaměřili na nácvik požárního 
útoku. Jezdili jsme cvičit k řece Berounce přepravním Peugeotem a zbytek dětí přivezli rodiče 
přímo za námi k vodě. Podařilo se nám společně s rodiči koupit dětem nové hasičské 
montérky ,červená trička s logem Hasiči a kšiltové čepice, též z nápisem Hasiči. Prvně se děti 
takto předvedli 1.5.2011 na Majálesu v Řevnicích. 

 
Další akce, kterých jsme se s dětmi zúčastnili: 
 
4.6.2011 - Účast na Dětském dni v Diagnostickém ústavu Dobřichovice, kde děti předvedly 
požární útok a potom pro ostatní uspořádaly soutěže ve shazování kuželek hadicemi. 

 
26.6.2011 - Oslavy 115 let od založení sboru zúčastnili  jsme se sázení    stromu přátelství   a    
následného    slavnostního pochodu. 

 
29.6.2011 -Před koncem školního roku jsme obdrželi pozvání od rodičů jednoho našeho 
mladého hasiče,k uspořádání táboráku a rozloučení se školním rokem na jejich zahradě ve 
Svinařích . 

 
5.7.2011 -Na začátku prázdnin nás požádal oddíl kopané o ukázku našeho výcviku na 
oslavách 80 .let kopané v Řevnicích. 

 
Uspořádali jsme, ve spolupráci s hasiči v Karlštejně, od 11.7.2011 do 15.7.2011 letní tábor.  
Celého tábora se zúčastnilo 22 dětí. Všem se tábor moc líbil a chtěli bychom vše příští rok 
zopakovat. Náš dík patří všem našim kolegům v Karlštejně, kteří se o nás starali jako o 
vlastní. 

 
Od začátku srpna jsme opět nacvičovali požární útok a vše vyvrcholilo účastí našich 5 
družstev dne 17.9.2011 na soutěži Mladých hasičů v Karlštejně. Přímo v soutěži jsme měli 4 
želízka v ohni. Vzhledem k tomu, že většina dětí byla na takové soutěži poprvé, neudělali 
našemu sboru ostudu. Největší ovace si opět vysloužili naši nejmenší. 

Dovolte mi z tohoto místa poděkovat p. Kolářovi a našemu veliteli p. Paurovi za 
bezkonkurenční zázemí, které nám během celé soutěže poskytli.  

 
Jako rozloučení s letošním rokem uspořádáme pro děti vánoční besídku s překvapením. 

 
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem rodičům za jejich podporu a spolupráci. Moje 
poděkování patří také kolegům, kteří mi s dětmi pomáhají. 

 

Děkuji, Martin Ryšavý 

 

 

 

 

 



S kulturně společenskou  činností by Vás měl seznámit kulturní referent 
Jiří Melichar 

který tuto práci přenechal Hance Voráčkové. 
 

Sestry a bratři, vážení hosté! 

Dovolte mi, abychom Vás ve stručnosti seznámili s naší kulturně společenskou činností. 

Nový rok jsme tradičně zahájili novoročním výšlapem na Pišťák, kde jsme se posilnili 
opečenými vuřty, teplým čajem a dalšími tekutinami. Potom jsme pokračovali v cestě na 
Halouny, do hospody u Paviána. Zde bylo zakončení za doprovodu harmonik a za bohaté 
účasti jak nás,  tak i tradičních návštěvníků z okolí. 

7. ledna bylo povánoční posezení v klubovně hasičské zbrojnice. Při losování dárků je vždy 
veselo a velká zábava. 

V únoru byl Hasičský bál a Dětský karneval zde v Lidovém domě. 

Byli jsme přítomni na Valných hromadách sousedních hasičských sborů. 

Nevynechali jsme ani Valnou hromadu Dělnické besedy Havlíček a Slavnostní sedění obce 
baráčnické. 

1.května 2011 se konal hasičský majáles na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Výstava požární 
techniky, vystoupení našich mladých hasičů, soutěže dětí, opékání vuřtů, pivo a další 
občerstvení, jež se všem účastníkům za hudební podpory všem dobře známé kapely Sdružení 
volných tónů, líbilo. Majáles byl opět velmi dobře navštíven a kladně hodnocen. Za  podporu 
města Řevnice, které je patronem této akce, děkujeme. 

V červnu jsme v historických uniformách a s historickým praporem přivítali průvod Karla 
IV.,  který se při cestě na Karlštejn v Řevnicích zastavil. 

24.6 až 26.6 proběhli oslavy 115. výročí založení našeho Sboru dobrovolných hasičů.  Při 
těchto oslavách nás navštívili naši kamarádi z Kayny, se kterými máme dlouholetou družbu. 
Při této příležitosti jsme společně zasadili strom přátelství a navštívili ojedinělé muzeum 
záchodů v Třebotově. Všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění našich oslav děkujeme. 

30. července jsme všichni sešli na posezení v hasičárně. Promítli jsme si filmy a zhodnotili 
naše oslavy.   

6. srpna byl uspořádán pro naše členy zájezd do hasičského muzea a na základnu Hasičského 
záchranného sboru České republiky ve Zbirohu. Při cestě jsme navštívili vodní hamr 
v Dobřívi.  

27. srpna jsme se zúčastnili Hvězdicové pochodu. Jeho pořadatelem byli černošičtí hasiči a  
který byl zakončen v areálu hasičů v Karlštejně. 

17. září. byli naši členové přítomni na oslavách 85. výročí Národní házené v Řevnicích. 

24.října jsme byli u pomníku padlých, na vzpomínkovém shromáždění k  93. založení 
Československa. 

12. listopadu účastí na Valném sedění obce Baráčnické náš výčet akcí končí. 

Dovolte mi, abychom všem našim členů za odvedenou práci při pořádání kulturně 
společenských akcí poděkovali. 
 

Ještě než ukončím svoje vystoupení, chci Vás seznámit s nejbližšími plány. Na 30. prosince 
od 18ti hodin zveme naše členy na vánoční posezení v hasičárně. Na Nový rok zveme 



všechny k tradičnímu novoročnímu pochodu. Výšlap od hasičárny ve 13 hodin. Cíl je jako 
obvykle U Paviána v Halounech. Hasičský bál a dětský karneval je plánován na 3. a 4. 
března. Mimo již pevně stanovený termín oslav v Kayně 6. až 8. července, bychom chtěli při 
jednodenním výletu navštívit některé z památek Česka. Mimo to se budeme snažit zajistit 
další akce. Patří k nim Majáles, posezení v hasičárně, účast na hvězdicovém pochodu a na 
setkání hasičů Dolního Poberouní. 

Na závěr Vám všem a Vašim rodinám přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do 
Nového roku pevné zdraví.  

Děkuji Vám za pozornost. 

 

 

O zásahové jednotce  SDH Řevnice nám  něco řekne  její velitel, Míša  Paur 

 
Zpráva o činnosti zásahové jednotky SDH Řevnice za rok 2011 
Bratři a sestry, Vážení hosté, přednesu Vám zprávu o činnosti zásahové jednotky SDH 
Řevnice za uplynulý rok 2011 k dnešnímu dni. 
 
Letošní rok byl hlavně zaměřen na průběh oslav založení našeho sboru. Samozřejmě jsme 
plnili všechny úkoly kladené na zásahovou jednotku stejně, jako jiné roky. Nechci zde 
sáhodlouze vyjmenovávat všechny podrobnosti naší činnosti. Zmíním se jen o těch 
důležitých. Všichni členové naší jednotky mají zdravotní prohlídky a patřičný výcvik a 
školení. Přál bych si jen, aby nám přibylo mladších členů, které nutně potřebujeme. Stále nás 
také trápí nedostatek řidičů pro velká požární vozidla. Jsem velmi rád, že máme dobré 
strojníky, kteří dokáží za pomoci ostatních členů udržet naše vozidla a techniku v tak dobrém 
stavu, i přes jejich stáří. Všem, kteří na tom pracují, patří velký dík.  
 
Na provoz jednotky a potřebné vybavení je od města Řevnice stanoven finanční rozpočet. Na 
rok 2011 činil 169 000,- Kč. Tato částka bude dodržena. Finanční situace našeho města 
vyžaduje úsporná opatření i u nás hasičů. Doufám, že příští rok budeme mít k dispozici 
minimálně stejné prostředky na naši dobrovolnou činnost. Také náš sbor se podílí finančně na 
chodu jednotky. Pro zásahy se používá sborový přívěs na přepravu člunů, elektrická čerpadla, 
motorové čerpadlo a malé dopravní vozidlo Peugeot. Jednotka se schází pravidelně jedenkrát 
v týdnu a průběžně podle potřeby.  
 
V roce 2011 do dnešního dne zasahovala jednotka 11 krát. Z toho byla 5krát u požáru, 6krát u 
technického zásahu, hlavně čerpání vody. 7krát jsme zasahovali v Řevnicích. Největší zásah 
proběhl u stavidla 14.-16. ledna 2011 při rozvodnění řeky Berounky, kdy bylo nutno 
odčerpávat přitékající vodu z lesa, aby nedošlo k zatopení obytných domů. Čerpalo se 
nepřetržitě od pátku do neděle, kdy hladina řeky klesla, a bylo možno uvolnit stavidlo. 
Zabránilo se tak velkým škodám na majetku našich spoluobčanů i na majetku města. Při této 
povodni jednotka také prováděla informování občanů v zátopových oblastech o vývoji 
situace. Přes včasné varování muselo dojít k nucené evakuaci dvou starších osob, kterou 
provedli naši profesionální kolegové. Na pomoc přijelo několik jednotek dobrovolných hasičů 
z okolí, bez kterých bychom se neobešli. Chtěl bych jim za to moc poděkovat. Tento zásah si 
vyžádal nemalé finanční prostředky nejen na pohonné hmoty. Je vidět, že i stará, ale 
udržovaná technika dokáže doplnit tu novější. Ukázalo se, že je nutno s takovou situací 
počítat a že existence dobrovolných hasičů je potřebná.  
 



Práce u hasičů je stále dost a do příštího roku přeji všem hodně zdraví, pevné nervy a za rok 
minulý velké poděkování. 
V Řevnicích, 9. prosince 2011,         Miroslav Paur, velitel ZJ SDH Řevnice 

 

 

Spolupráce se sousedními sbory 

Ve spolupráci se sousedními sbory si náš sbor v  6. okrsku vede dobře.  Prozatím je  velmi 
dobrá spolupráce s ostatními sbory. Letité kontakty s kamarády hasiči z těchto sborů, 
vzájemná spolupráce a pomoc je na dobré úrovni. Daří se udržovat kontakty i v regionu 
Dolního Poberouní. Setkávání našich členů na valných hromadách, na společných akcích a 
v neposlední řadě zásahy u požárů a jiných haváriích, upevňují vztahy mezi sbory a velmi tak 
napomáhají dobrovolné hasičské práci. Dovolte mě, abych za náš sbor poděkoval všem našim 
spřáteleným sborům za vzájemnou spolupráci v letošním roce a vyslovil přání, že tomu bude i 
nadále. 

Ještě před závěrem mé zprávy bych chtěl ještě jednou poděkovat funkcionářům  a 
zastupitelům našeho města za jejich přízeň, kterou projevují našemu sboru.  Děkujeme 
zastupitelům města za podporu naší snahy o požární bezpečnost, o kulturně společenskou 
činnost v našem městě a zvláště pak Majálesu a letošních oslav.  

 

Sestry a bratři, vážení hosté, 

slyšeli jste zprávy  o činnosti a hospodaření řevnického hasičského sboru. Připomněli jsme si 
jaký letošní rok až doposud byl a jaké události nám přinesl a jak jsme se jako sbor se vším 
vyrovnali. Zároveň jste byli seznámeni s některými úkoly, které nás příští rok čekají. 

Všem naši členům děkuji za to, že ve svém volnu dělají něco navíc ku prospěchu svých 
spoluobčanů a v neposlední řadě naší společnosti a sboru. Je to práce náročná ale výsledky, 
které to přináší, potěší. 

Chtěl bych Vám na sklonku tohoto roku ještě jednou poděkovat za veškerou práci , popřát 
Vám všem i Vašim rodinám radostné svátky vánoční a do Nového roku hodně zdraví, 
úspěchů a spokojenosti.  

 

Děkuji Vám za pozornost 

 

  V Řevnicích, 9. prosince 2011, Bohumil Leinweber, Starosta SDH Řevnice 


