Zpráva o činnosti SDH Světlá v roce 2020 a 2021
Takřka celý minulý rok a i letošek byl silně poznamenán epidemií onemocnění covid-19,
což ovlivnilo i činnost našeho sboru. Poněvadž minulý rok touto dobou nám vládní
protikorovavirová opatření nedovolila uspořádat výroční valnou hromadu, zmíním se ve své
zprávě i o roku 2020.
Předchozí kalendářní rok pro náš hasičský sbor začal tradičním hasičským plesem
v cetkovickém kulturním domě dne 5. ledna. V pořadí už 14. společenský ples se opět vydařil
a všichni návštěvníci se za tónů kapely Mix Boskovice dobře bavili.
Dne 15. ledna 2020 bylo prodáno naše předchozí vozidlo Ford Tranzit 2,5D z roku 1992,
neboť jsme již několik málo týdnů užívali zbrusu nové vozidlo téže značky, doplněné novým
přívěsem. Na tomto vozidle byla hned 27. února na hasičské stanici Blansko naladěna
radiostanice a v následujícím měsíci jsme upravili přívěs pro bezpečný transport hasičské
stříkačky PS 12.
Dne 7. února jsme byli majitelem domu č. p. 65 požádání o čerpání vody ze sklepa,
k čemuž dobře posloužilo naše kalové čerpadlo značky Heron. V následujícím období jsme
prováděli i další podobné činnosti, například dne 1. a 7. května jsme pro obec realizovali
průzkum a čištění kanalizace vodou. Ve stejném měsíci jsme měli brigádu ve zbrojnici
s přemístěním hasičských přívěsů.
Uplynulý rok 2019 byl v rámci Hasičského okrsku Šebetov tradičně zhodnocen na Výroční
okrskové schůzi, jež se tentokráte konala 15. února 2020 v Sudicích. Tři delegáti našeho sboru
si vyslechli zprávy jednotlivých funkcionářů o činnosti okrsku v minulém období. Jinak
samotný výbor okrsku v průběhu roku 2020 zasedl ještě šestkrát, tak jak bylo třeba řešit
aktuální záležitosti.
Než vstoupila v platnost omezující nařízení vlády, stačili jsme ještě zorganizovat tradiční
masopustní průvod. Na některé další plánované akce v minulém roce ale již nedošlo,
například se neuskutečnil dětský karneval ani pálení čarodějnic.
Dne 19. března 2020 jsme přivezli nová dřevěná loukoťová kola od pana Uherky na naši
historickou ruční stříkačku. Následně byla tato kola nalakována, olinkována a v dubnu po
úpravě geometrie náprav byla namontována na stříkačku. Výroba samotných kol sice stála
z naší pokladny 60 000 Kč, ale získali jsme pro náš historický exponát kvalitní podvozek,
který určitě vydrží stejně dlouho jako původní kola.
V červenci minulého roku jsme se kromě tradiční spolupráce na místním fotbalovém
turnaji zúčastnili 18. července v počtu sedmi hasičů předávky vody v rámci výletu
v Cetkovicích. Ve stejný den obsadili naši mladí hasiči druhé místo na menší soutěži
v Uhřicích.
V září 2020 jsme uspořádali noční focení některých členů sboru v dobových uniformách
s naší historickou stříkačkou. Dne 12. září jsme se v počtu sedmi mužů zapojili do dálkové
dopravy vody koňkami v Úsobrně, což byla akce organizovaná naším hasičským okrskem.
Den před první adventní nedělí jsme jako vždy postavili vánoční strom a provedli zazimování
výletiště.
Téměř všechny akce, plánované na přelomu roků 2020 a 2021 byly kvůli dalším vlnám
covidu zrušeny. Stihla se uskutečnit pouze odložená volební schůze představitelů sborů
okresu v Kotvrdovicích dne 5. září 2020. Valnou hromadu jsme minulý rok vynechali,
29. prosince 2020 zasedl pouze výbor SDH k řešení organizačních záležitostí a k plánu
činnosti na další rok.
Z dobře známých důvodů byl letos zrušen i náš tradiční ples, který se konal vždy v prvním
lednovém týdnu, čímž se v hodnocení činnosti sboru dostávám již do roku 2021. Odvolána
byla rovněž i schůze okrsku Šebetov, probíhaly pouze schůze okrskového výboru v Knínicích.
Začátek letošního roku byl na činnost poměrně chudý. Stejně jako minulý rok nemohlo na
jaře proběhnout 1. kolo soutěže v požárním sportu. Z výčtu činnosti stojí za zmínku čerpání
vody z vodoměrné šachty u hřiště, provedené poslední dubnový den.
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Jak jistě víte, 24. června postihlo obce na Jižní Moravě ničivé tornádo. S hrdostí mohu
oznámit, že 6 našich členů neváhalo a 3.-4. 7. soukromě odjelo do postižené obce Hrušky
pomáhat s likvidací následků této přírodní katastrofy. Také naše zásahová jednotka byla po
čtyři červencové dny připravena na výzvu operačního střediska Jihomoravského kraje vyjet
pomoci, ale k našemu oficiálnímu nasazení nakonec nedošlo.
Uplynulé léto bylo z pohledu uskutečněných akcí již o něco veselejší. Po každoročním
fotbalovém turnaji (z jehož výtěžku putovala část do pokladny sboru a část do Moravské
Nové Vsi) jsme v polovině srpna zorganizovali třídenní Světelskou pouť a koncem měsíce
zajistili občerstvovací stanoviště v rámci cyklovýletu Okolo Malé Hané.
Skvělou reprezentací našeho sboru byla účast na oslavách 140. let od založení sousedního
sboru v Cetkovicích. Po slavnostní schůzi naše jednotka v počtu 9 hasičů tvořila zakončení
předávky vody třemi proudy na cetkovické návsi. Poté jsme provedli ukázku předávky vody
ručními historickými stříkačkami.
Začátkem září 2021 jsem se jako zástupce sboru zúčastnil v Knínicích valné hromady
našeho okrsku, která proběhla v omezeném rozsahu. Stejně tak jsem byl 13. listopadu
přítomen na schůzi starostů sborů okresu Blansko v Černovicích.
I letos v září jsme se zapojili do předávky vody ručními stříkačkami v Úsobrně. Tentokrát
už to byla o poznání větší akce s účastí mnoha sborů, z nichž některé přijely z poměrně velké
dálky. Tentokrát jsme si vylosovali zakončení celé předávky s koncovým proudem, tak jsme
byli hodně vidět. V září jsme ještě stihli uspořádat dětskou soutěž s chytáním ryb u horního
rybníka, doplněným bohatým občerstvením.
Dne 1. října 2021 slavnostně převzal náš člen Roman Dobeš v Přibyslavi Medaili za
záchranu života. Náš sbor tento odvážný čin ocenil již na své výroční schůzi na konci roku
2019.
Konec letošního roku byl ve znamení několika brigád, konkrétně 5. listopadu jsme pomocí
dodávky vody mapovali kanalizační síť u hřiště, 20. listopadu proběhl úklid listí pod lipami
a o týden později jsme dovezli a postavili vánoční strom.
Mezi činnosti sboru neoddělitelně patří i řekněme ceremoniální záležitosti. Například letos
3. července jsme gratulovali našemu členu F. Kaderkovi k významnému životnímu jubileu
a 23. listopadu jsme stáli čestnou stráž na pohřbu pana Šumbery.
Tímto je přehled aktivit SDH Světlá za uplynulé dva roky vyčerpán. Děkuji všem, kteří se
do výše uvedené činnosti aktivně zapojili. Pokud mohu hodnotit, tak odhlédneme-li od
těžkostí, spojených se situací kolem koronaviru, můžeme jako hasiči býti spokojeni. Požáry
i další mimořádné události se naší obci v uplynulém období vyhnuly a také hospodaření sboru
je velmi dobré.
Nicméně před námi jsou do budoucna další výzvy, především tedy v příštím roce ve
spolupráci s obcí organizace cyklovýletu Okolo Malé Hané. Přeji vám i přes dnešní nelehkou
situaci mnoho zdaru a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2022 a děkuji Vám za pozornost.
Ve Světlé 29. prosince 2021. E. Dokoupil.
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