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Vážené hasičky, vážení hasiči,
již druhý rok nám průběh pandemie nemoci Covid-19 neumožnil uspořádat řádnou výroční valnou
hromadu, kde bychom se mohli osobně setkat. Proto Vám přinášíme informace o dění v SDH Zahájí
v letech 2020 a 2021 touto netradiční formou. Pevně doufám, že se tento rok podaří pandemii
překonat a bude možné uspořádat alespoň nějaké plánované kulturní akce včetně výroční valné
hromady. Tradiční hasičský ples se v roce 2022 kvůli zhoršující se epidemické situaci konat nebude.
Dovolte mi, abych jménem celého výboru SDH Zahájí poděkoval za Vaši dosavadní přízeň a práci.
Poděkováním patří i zástupcům obce Zahájí za spolupráci a finanční podporu.
Přeji Vám jménem SDH Zahájí v roce 2022 hodně zdraví, mnoho úspěchů v osobním a pracovním životě
a dostatek sil pro zvládání všemožných nástrah dnešní doby.
Jménem výboru SDH Zahájí
Lukáš Pfeffr, velitel

Činnost sboru v roce 2020
Začátkem roku v únoru se konal tradiční hasičský ples. Program byl hodnotný a o jeho náplň se postarali
členové našeho SDH. V tombole byly již tradičně pěkné a hodnotné ceny, s jejichž pořízením nám
pomohli četní sponzoři. Tento rok na našem plesu vystupovala kapela Labirinth. I přes vynaložené úsilí
členů SDH a pěkné ceny v tombole nebyla návštěvnost nejvyšší.
Velikonoční zábavu s kapelou Babouci nebylo možné pořádat, protože vládní nařízení proti šíření
pandemie koronaviru na celý rok ovlivnil veškerou kulturní činnost sboru.
Během léta se podařilo odpromítat v našem letním kině několik filmů. Dále jsme se na začátku září
podíleli na organizaci akce Loučení s létem. Poté byla vládní protikoronavirová opatření opět zpřísněna.
Z těchto důvodů nemohla proběhnout také oslava 95. výročí založení sboru, která byla naplánována
na září. Akce byla kompletně připravená, byla připravena i ocenění jednotlivých členů sboru, které jsme
ovšem nemohli oceňovaným hasičům předat. Stejně tak se neuskutečnila ani výroční valná hromada.
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce byla funkční a měla 7 členů. Během vypuknutí
koronavirové pandemie se členové JSDHO postarali v několika akcích o distribuci ochranných roušek a
dezinfekce. Dále zásahová jednotka zachraňovala kočku uvízlou pod střešní krytinou, několikrát čistila
obecní kanalizaci při přívalových deštích, asistovala u požáru automobilu v č. p. 173 a vyřešila požár

komínu v č. p. 3. Tento rok byl tedy na zásahy poměrně bohatý, nicméně členové zásahové jednotky
prokázali dobrou připravenost a akceschopnost.
Jinak zásahová jednotka pořádala několik cvičení, školení a kondiční jízdy strojníků. Velitelé podstoupili
pravidelné školení na obnovení kvalifikace, které se konalo na HZS České Budějovice.
Zásahová technika byla průběžně opravována, udržována a zkoušena. Avie, Škoda 1203 i Volkswagen
Transporter jsou v bezvadném technickém stavu a jsou připraveny k okamžitému použití. I ostatní
věcné prostředky jsou v dobrém stavu. Materiál v hasičské zbrojnici je podle potřeby doplňován a
obměňován.
V hasičské zbrojnici byly provedeny nové výmalby, nátěr podlah v garážích a v klubovně byla položena
nová dlažba podlahy, a tak jsou všechny interiéry kompletně opraveny.

Činnost sboru v roce 2021
Začátkem roku v únoru byl plánovaný tradiční hasičský ples. Bohužel ples nebylo možné uspořádat
kvůli vládním protikoronavirovým opatřením. Stejně tak opět nebylo možné pořádat velikonoční
zábavu s kapelou Babouci.
Během léta se podařilo odpromítat v našem letním kině několik filmů. Dále jsme se na začátku září
podíleli, už po několikáté, na organizaci akce Loučení s létem. Tým složený z našich hasiček obsadil
první místo v soutěži o nejlepší jad(e)rný guláš. Pro děti jsme uspořádali požární útok.
2. října se podařilo uspořádat odloženou oslavu 95. výročí založení sboru, která byla plánována už
v roce 2020. Akce byla dobře připravená, proběhlo ocenění jednotlivých členů sboru, byl položen věnec
k pomníků padlých v obou světových válkách a odpoledne pokračovalo v místním KD volnou zábavou.
Celou akcí nás provázela dechová kapela Hartmanická muzika. Na programu akce se podíleli i zástupci
obecního úřadu a členové Klubu vojenské historie Vltava. Na akci jsme přivítali i zástupce z okolních
sborů – Mydlovary, Zliv, Dříteň, Olešník a předsedu KRR KSH JČK Ing. P. Lamoše, který se ujal předávání
ocenění členů našeho sboru.
V listopadu jsme pomohli s organizací a logistikou při lampionovém průvodu. Ve Faráku jsme rozdělali
oheň, na kterém si účastníci průvodu mohli opéct špekáčky.
Naši hasiči se letos zapojili také do obcí vyhlášeného programu „Brigádobraní“, která si klade za cíl více
zapojit místní spolky do všeobecně prospěšné pomoci obci. Proto jsme uspořádali celodenní brigádu,
kdy jsme odstranili náletové dřeviny kolem odpadní stoky na Kypě. Všem účastníkům brigády tímto
děkuji za pořádný kus odvedené práce.
Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je funkční a má aktuálně 9 členů. Během roku 2021
nemusela zasahovat.
Stejně jako každý rok zásahová jednotka pořádala několik cvičení, školení a kondiční jízdy strojníků.
Velitelé a strojníci podstoupili pravidelná školení na obnovení kvalifikace které se tentokrát konalo
distančně. Tyto povinné činnosti se budou opakovat i příští rok.
Zásahová technika byla průběžně opravována, udržována a zkoušena. Avie, Škoda 1203 i Volkswagen
Transporter jsou v bezvadném technickém stavu a jsou připraveny k okamžitému použití. I ostatní
věcné prostředky jsou v dobrém stavu. Materiál v hasičské zbrojnici je podle potřeby doplňován a
obměňován.

V hasičské zbrojnici byla provedena výměna porouchaného plynového kotle za nový a byly odděleny
okruhy vytápění hasičské zbrojnice a knihovny.
V roce 2020 i 2021 slavili někteří členové SDH významná životní jubilea. Těmto jubilantům byly předány
věcné dary.
Účetnictví a účetní kniha, vedená paní Miroslavou Šturmovou, je vedena vzorně a každý rok je
podrobena zkoumání revizní komise. Ta neshledala žádná pochybení.

Lukáš Pfeffr, velitel

