
Zpráva velitele SDH Medlešice 
 
Uplynul rok 2017 a tak mi dovolte přednést zhodnocení činnosti naší jednotky za tento rok. 
 
V létě a dnech, kdy bylo vhodné počasí jsme se snažili každé úterý, od 18:00 hodin, scházet 
na rybníku U Průška a provádět nácviky na soutěže, přičemž jsme prověřili funkčnost naší 
techniky a výzbroje.  
 
Leden - psychická příprava členů SDH na nadcházející sezonu. 
 
Únor - Začátkem měsíce jsme započali společnou přípravu na sezonu. S pár členy našeho 
sboru jsme věnovali čas údržbě PS-12 (koupilo se nové zapalování a proběhl test nastavení 
předstihu) a udělali jsme první krůčky k zprovoznění DS-16 Stratílek. (akce se zúčastnili: Jan 
Michálek, David Hambálek, Lukáš Hromek.) 

 
Březen - Přípravy na akce “Tradiční sběr železného šrotu” a “Ukliďme svět”.  
První plány na opravu PS-8.  
 
Duben - Začátkem měsíce jsme uskutečnili akci Sběr železa a připojili jsme se do 
celosvětové akce Ukliďme svět, při které jsme uklidili celé Medlešice a přilehlé okolí. Za 
účast na této akci jsme dostali pochvalu a pamětní list od starosty města Chrudimi - 
p.Řezníčka (akce se zúčastnili: Karel Mňuk, David Hambálek, Martin Jonáš, Josef Šíf, Jan Jehlička, Pavel Rychtačík, Jan 
Michálek, Jan Dymáček, Martin Dymáček, Tomáš Kopecký, Lukáš Hromek, Karel Hromek, Václav Dobrovolný, Martin Beneš, 
Martin Brebera.) 

Konal se také první nácvik, po kterém následovala schůze přímo ve zbrojnici, na které se 
řešil plán akcí na nadcházející sezonu. (akce se zúčastnili: Karel Mňuk, David Hambálek, Martin Jonáš, Josef 
Šíf, Jan Jehlička, Pavel Rychtačík, Jan Michálek, Jan Dymáček, Martin Dymáček, Tomáš Kopecký, Lukáš Hromek, Karel 
Hromek, Václav Dobrovolný, Martin Brebera.) 

V průběhu měsíce proběhlo ještě pár nácviků. 
Ke konci měsíce, přesně 29.4., jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Markovicích, kde jsme 
si vybojovali 3. místo. (účastníci: Karel Mňuk, Jan Křivka, Jan Jehlička, Jan Michálek, Jan Dymáček, Martin Dymáček, 
Tomáš Kopecký) 

30.4. jsme technicky zajistili a uspořádali společenskou akci “Pálení čarodejnic”. 
Sešli se podívat celé Medlešice a užít si společný sousedský “pokec” a posezení u dobrého 
piva a zábavy. 
(akce se zúčastnili všichni členi SDH) 

 
Květen - Proběhly nácviky a údržba techniky.  
Byla dokončena repase PS-8 a stříkačka byla odzkoušena. 
 
Červen - Proběhl celosborový nácvik - příprava na naši soutěž o Medlešický pohár.  
Započaly technické přípravy na naši soutěž.  
15.6. proběhl nácvik, na kterém jsme vyzkoušeli naši PS-8 v plné zátěži. 
 
16.6. Navštívili naši zbrojnici děti z MŠ Medlešice. Připravil jsem pro ně výstavu a ukázku 
naší, z větší části historické výzbroje, o kterou pravidelně pečujeme a udržujeme ji v chodu.  



Koncem měsíce jsme vyměnili na PS-12 výfuk a zároveň proběhla obnova techniky, během 
které jsme prodali starý hasičský vozík a pořídili nový, který je v plánu upravit. 
 
Červenec - hned 1.7. jsme vyrazili na naši první noční soutěž do Štěpánova. Název akce: 
“Štěpánov pod hvězdami”. I když jsme byli strašně nervozní, tak se nám podařilo zaběhnout 
nádherný čas 33.53 vteřiny, který nám zaručil 15. místo i přes obrovskou konkurenci 
ostatních týmů. (účastníci: David Hambálek, Jan Bleha, Jan Michálek, Jan Jehlička, Lukáš Hromek, Jan Roško, Martin 
Dymáček.)  

22.7. Jsme uspořádali dětský den a naši soutěž.  
Od 10:00 jsme pořádali na rybníku U Průška dětský den plný soutěží a her. Objevily se zde 
snad děti z celých Medlešic.  
Od 14:00 zahájení oslav 123 let od založení SDH Medlešice tradiční soutěží v netradičním 
útoku “O Medlešický putovní pohár”. Akce se nám opravdu vyvedla i přes pár přeháněk. 
Akce se zúčastnili všichni členové.  
 
Srpen - Užívali jsme si dovolené s rodinami.  
Koncem měsíce se uskutečnil nácvik a údržba techniky.  
 
Září - Proběhlo pár nácviků.  
23.9. jsme na vlastní náklady uklidili roští z cyklostezky, které tam zbylo po technických 
službách města Chrudimi a hyzdilo okolí celé cyklostezky.  
29.9. Jsme dopálili druhou část hromady, která zbyla z čarodejnic.  
Pro důkladné prolití po ukončení pálení jsme použili obě mašiny (PS-12 i PS-8).  
 
Říjen - Tento měsíc nám nepřipravil moc příležitostí pro trénování.  
Stále bylo pršavé počasí. Mašinu jsme vytáhli maximálně jednou…  
Pavel Rychtařík svařil nástavbu na nový hasičský vozík. Následná instalace nástavby na 
vozík. 
 
Listopad - Zazimování, opravy a úpravy techniky.  
Příprava na povrchovou úpravu konstrukce vozíku, přivaření držáků na savice a 
namontování válečků pojezd + zkouška funkčnosti.  
Příprava na slavnostní rozsvícení stromku.  
 
Prosinec - přípravy na Vánoce a rozsvícení stromku.  
Kontrola správného zazimování techniky. 
Hned začátkem prosince jsme stromeček skáceli a usadili na své místo před zámkem v 
parku. Druhý den jsme ho i ustrojili a dodekorovali.  
4.12. od 16:30 proběhl 2. ročník slavnostního rozsvícení Medlešického Vánočního 
stromečku.  
Společně s dětmi z MŠ a všemi přítomnými jsme si zazpívali vánoční koledy.  
K občerstvení byly domácí perníčky a cukroví. Samozřejmě nemohlo chybět ani svařené 
víno nebo čaj na zahřátí.  
28.12. jsme vyměnili těsnění pod krytem rozvodů u PS-12 a srovnali rám stříkačky.  
 
Toto je celý souhrn činností a událostí za rok 2017, se kterými jsem vás chtěl seznámit. 



Děkuji za pozornost. 
 
 
 
 
 


