
Ještě jednou dobrý večer dámy a pánové, moje milé hasičky, kamarádi hasiči, vážení hosté. 
Dovolte mi, abych zde shrnul činnost sboru a jednotky v roce 2019 a poohlédl se i za našimi úspěchy 
a zklamáními v uplynulé volební pětiletce.  
 Často to tak u hasičů bývá, že činnost sboru je jako na houpačce. Několik let jsme se potýkali 
s neúspěšnými pokusy odrazit se ode dna a přijde mi, že právě letošní rok byl tím důležitým 
mezníkem.  
 Vše začalo pro nás nejdůležitější akcí a to venkovní večerní zábavou spojenou s odpoledním 
náborem. Už loňský nábor se velmi vydařil. Však díky němu se naše řady rozšířily o důležité aktivní 
nováčky, ze kterých postupem času vzešli doufejme nová vedoucí mládeže, vedoucí družstev žáků a 
nový jednatel. Zda tomu tak skutečně bude, ukáží až dnešní volby a samozřejmě čas. Letos jsme se při 
náboru zaměřili hlavně na získání nových členů do řad mládeže. Co myslíte, povedlo se? Večerní 
zábava pro nás díky nečekané změně kapely a malé účasti nedopadla po finanční stránce zrovna 
šťastně. O to víc jsme si však myslím akci užili a už teď se těšíme na další léto, kdy zase pod širým 
nebem protancujeme jako správní hasiči nejedny zásahovky.  
 Skvělou akcí byl memoriál Josefa Vlčka. Ráno jsme přemýšleli, jestli soutěž kvůli příšernému 
počasí nezrušit. Zkusili jsme v zoufalství i pár tanečků vyzívajících Boha slunce… No, asi nejsme 
nejlepšími tanečníky, takže se rozpoutala doslova průtrž mračen. Co bychom to ale byli za hasiče, 
kdyby nás pár kapek dokázalo odradit. K našemu velkému překvapení se na přání soutěžících 
z okolních sborů konaly i druhé pokusy a k vidění bylo i několik potápějících se nadšenců. Zajímalo by 
mě, která lodička se převrátila opravdu jen špatným balancem a které posádky naopak využily toho, 
že mokro je vlastně na suchu i ve vodě a málo kdy budou mít tak nadšené obecenstvo pro své 
akrobatické kreace.  
 Naší obcí už brzy povede cyklostezka, a proto bylo potřeba zbourat plechárnu, kde jsme měli 
uloženou část materiálu pro naši činnost. Bylo tedy potřeba plechárnu kompletně vyklidit a připravit 
ji na demolici. Během jednoho víkendu jsme všechny věci přestěhovali do zadní části původní 
plechárny.  Aby těch úprav nebylo málo, podařilo se v létě sehnat za odvoz kancelářský nábytek, 
kterým jsme mohli vybavit naši novou klubovnu. Tu jsme převzali do užívání od obecního úřadu a 
nachází se v prostorech této budovy. Po skončení VH se vám s ní samozřejmě moc rádi pochlubíme. 
Na místě je zde poděkovat všem, kteří se podíleli na obou stěhovacích akcích a hlavně obci za tyto 
prostory pro naši klubovnu (apropo včera jsme se byli podívat ve vyklizené půdě a usoudili jsme, že 
by tam vůbec nebyla špatná velká klubovna pro děti…. Co starosto, nenašly by se na to v rozpočtu 
nějaké peníze a my bychom dodali práci?) 
 Ač jsme jen pětková jednotka, tak nemohu říct, že bychom se v roce 2019, jak se říká, flákali. 
Jednotka vyjela zatím celkem k jedenácti událostem. Dovolím si zde vypíchnout jen ty nejdůležitější, 
jako byl požár v Předboji, požár lesa v Popovicích, požár hnojiště a třeba požár soukromé školky 
v Říčanech, kde se naštěstí podařilo zachránit životy, majetek, ale už ne objekt jako takový. Pro mě 
nejhumornějším zásahem uplynulého roku byl požár osobního automobilu v Menčicích. Tomuto 
zásahu předcházela schůze JSDH zde v požárním domě. Na závěr jsem kluky nabádal, že by bylo 
dobré připravit si témata na školení na výcvik jednotky. Třeba že bychom si mohli nacvičit požár 
osobního vozu, který by byl zapálen v Menčicích u lomu. Po jednání jsme se rozešli všichni domů a 
jaké bylo moje překvapení, když mi v Říčanech přišel poplach s přesným textem: Požár osobního vozu 
v plném rozsahu – Menčice u lomu. Byl jsem stoprocentně přesvědčen, že na tenhle výjezd mi do 
hasičárny nikdo nepřijede. Když jsem přijel do zbrojnice, kluci stáli venku před vraty a v klidu na mě 
koukali, jelikož se opravdu domnívali, že se jedná o cvičení.  
 Jednotku jsme v roce 2019 s velkým přispěním obce zase trošku dovybavili. Nakoupili se tři 
kompletní zásahové obleky, 3x přilba, patery boty a další drobný majetek. A když už jsme se takhle 
pěkně vyparádili, tak abychom tu krásu měli v čem vozit, podařilo se nám úspěšně zažádat o dotaci 
na dopravní automobil. Mohu s radostí říci, že máme první část od GŘ schválenou.  
 Nejdůležitější v uplynulém roce však pro mě byl vznik kolektivu mládeže. Považuji to trošku 
jako takové svoje vytoužené miminko a jsem rád, že už jsem pro to našel i správná děvčata…. 
samozřejmě do role vedoucích… Od léta pod taktovkou Martiny, Aničky, Kamily a Hanky pilně trénuje 
družstvo přípravky a družstvo mladších žáků požární útoky. Již brzy je však čeká i trénink na okresní 



soutěž v uzlování, kdy nás však trošku trápí malé prostory, kam se nám to neuvěřitelné množství dětí 
nějak nedaří našťouchat. I kdybych tu svoji radost z našich následovníků popisoval hodinu, těžko bych 
i tak dokázal vyjádřit svoje nadšení, že se to konečně podařilo a i Všestary budou mít družstva dětí. 
Koncem roku se ještě dvě z našich již zmiňovaných děvčat zúčastnily víkendového školení vedoucích 
na Přední Labské. Tímto tedy Martině a Aničce gratuluji k úspěšnému složení zkoušek.  
 Dovolím si zde také přihřát svoji polívčičku a pochlubit se, že jakožto rozhodčí prvního stupně 
jsem byl již poněkolikáté pískat na Mistrovství české republiky soutěže dorostu. V letošním roce jsem 
dokonce na jedné z disciplín obsadil post rozhodčí disciplíny.  
 A nyní bych si dovolil se zmínit o naší činnosti v posledních pěti letech. Asi největší akcí, která 
se ve Všestarech konala, byla oslava stopatnácti let od vzniku hasičů ve Všestarech. Musím opravdu 
s obdivem říci, že tak jak se do příprav všichni zapojili, jsem u našich hasičů nikdy předtím neviděl. 
Nasvědčovala tomu kompletní generálka pláště hasičárny, stoprocentní příprava zázemí a tak i 
samotná slavnost vyvrcholila v úžasnou oslavu kamarádství a srandy. Díky moc! Patří zde i 
samozřejmě poděkovat našim kamarádům z koalice Všeříč tedy členům SDH Říčany za jejich pomoc. 
Když už jsme hovořili o výročí 115ti let, rád bych připomenul, že příští rok hasiči ve Všestarech slaví 
krásných 120 let. A když jsme u stopatnáctého výročí opravili plášť staré hasičárny, co kdybychom u 
120 udělali oslavu při kolaudaci hasičárny nové. Co pane starosto a místostarosto?  
 Tak jak aktivita sboru šla občas nahoru a občas dolů, tak aktivitu výjezdové jednotky musím 
hodnotit velice kladně. Daří se nám postupně modernizovat vozový park, dovybavovat jednotku a i se 
školeními je to lepší a lepší. Věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat.  
 Kdo jste buď členy našeho sboru, nebo navštěvujete naše valné hromady pravidelně, tak jistě 
víte, že to v posledních pár letech s námi nevypadalo zrovna růžově. Ještě mám v živé paměti dobu, 
kdy jsme zvažovali, že sbor snad budeme muset zrušit, nebo ho nějakým stylem zakonzervovat a 
udržovat při životě o cca třech lidech. Nikomu se do ničeho nechtělo, akce se rušily…. Za poslední rok 
však nevěřím vlastním očím. Najednou jde snad všechno, akce se skvěle daří, rozrostli jsme se na 
neuvěřitelných 42 členů. Když jsem doma chystal podklady na dnešní jednání, s překvapením jsem 
zjistil, že na shromáždění představitelů sborů můžeme vzhledem k počtu členů vyslat dokonce dva 
delegáty. Nikdy bych si nepomyslel, že dva kousky budou zrovna za Všestary a nevěřili byste, jak moc 
jsem tomu rád. Chtěl bych tedy našemu sboru do další pětiletky popřát, aby tohle bylo právě těch pět 
let, kdy nám práce půjde krásně od ruky, kdy se zase postavíme na nohy a rozjedeme to s elánem 
někdy skrytým, ale rozhodně sobě vlastním a na okrese se o nás ještě hodně uslyší.  
 Na závěr své zprávy bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se do práce jakkoli zapojujete a 
obzvláště těm, kteří teď jakkoli pomáháte s rozjezdem práce s dětmi. Obrovský dík však patří také 
obecnímu úřadu Všestary za podporu a finanční zázemí tolik potřebné pro naši práci.  
 Děkuji vám za pozornost a těším se na další práci s vámi.  


