ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2017
Naše organizace měla k 31. prosinci 2017, 30 řádných členů, z toho nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 72 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je
41 let. V uplynulém období proběhly dvě výborové schůze a jedna řádná Valná hromada, kde
náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili v lednu výše zmíněnou Výroční valnou hromadou našeho
sboru. V lednu byly zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti na OSH
Domažlice.
V druhém čtvrtletí jsme pořídily z obecního rozpočtu devět nových pracovních stejnokrojů
PS II. včetně bot a triček v hodnotě cca 40 000.- Kč. V květnu jsme provedli v obci svoz
železného šrotu a svoz elektrospotřebičů v rámci programu Recyklujte s hasiči. Za svoz jsme
utržili 21 100.- Kč. V hasičské zbrojnici byly vyměněny a vybíleny záchody. Dále jsme jako
každoročně pomohli s výstavbou máje v naší obci. Následovala Okrsková soutěž v požárním
sportu v Bělé nad Radbuzou 14. května na místním cvičišti u fotbalového hřiště. Soutěž
proběhla ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a v požárním
útoku s kádí. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů, jedno družstvo žen a závěrem nám
předvedlo svůj požární útok družstvo mladých hasičů z Hostouně. Soutěž proběhla dle
pravidel požárního sportu. Vyhodnocení soutěže provedl starosta okrsku p. Jaroslav Lešek,
společně pak se štábem soutěže předal ceny soutěžícím. 30. června jsme se zúčastnili
Hasičského kempu v Rybníku. Akce začínala nástupem, který provedl starosta obce Rybníku.
Myšlenkou akce je setkání česko-bavorských hasičů. V připraveném programu předvedli
hasiči z Bělé nad Radbuzou zásah vyproštění osob z havarovaného automobilu. Následovala
ukázka zásahu hasičů z Hostouně, a to hašení hořícího automobilu.
Ve třetím čtvrtletí, 10. srpna byl naší jednotce nahlášen v podvečerních hodinách z KOPIS
požár lesního porostu u obce Ostrov. Jednalo se o doutnající zlomený vyhnilý smrk, který
zasáhl blesk předešlé bouřky, na okraji obecního lesa. Strom jsme společně s profesionální
jednotkou z Domažlic pokáceli a následně uhasili pomocí pěnového smáčedla. Další bouřka,
tentokrát mnohem silnější, na sebe nenechala dlouho čekat a o osm dní později 18. srpna po
21:00 hodině se prohnala Mutěnínem. Vyvracela a lámala stromy v obci a okolí. Ve večerních
hodinách naše jednotka vyjela zprůjezdnit cestu na mostku směrem na Hostouň, kde bylo
nejvíce polomů. Další strom se rozlomil směrem na Drahotín a zneprůjezdnil cestu do zadní
ulice. Ten jsme společně s Poběžovickými hasiči odstranili z vozovky. Strom a popadané
větve zneprůjezdnily také cestu do Starého Kramolína v zatáčce za rybníkem. Poslední menší
strom jsme odstranili ve Starém Kramolíně. Po jedné hodině ranní jsme se vrátili zpět na
základnu.
Ve čtvrtém čtvrtletí, 17. října v 9:00 hodin jsme vyjeli k plánovanému cvičení v obci
Štítary. Námětem cvičení byl požár opuštěného vepřína a okraji obce. Cvičení se zúčastnilo 6
jednotek Sborů dobrovolných hasičů našeho okrsku. Byly to sbory z Hostouně, Bělé nad
Radbuzou, Újezda sv. Kříže, Mutěnína, Rybníku. Na průběh cvičení dohlíželi zástupci
Územního odboru Domažlice. Po příjezdu všech jednotek na místo zásahu velitel seznámil
družstva s cílem taktického cvičení. Ten spočíval v prověření zřizování čerpacích stanovišť,
vedením bojových rozvinutí a kyvadlové dopravy vody na místo zásahu. U řeky bylo zřízené
čerpací stanoviště. Kyvadlovou dopravou byla dopravována voda na požářiště, kterou
zajišťovala také naše jednotka. Prověřena byla také komunikace s radiostanicemi. Cvičení
bylo ukončeno nástupem jednotek a vyhodnocením, které provedl velitel okrsku p. Hutkay
společně se zástupci HZS Domažlice. V polovině měsíce října proběhlo zazimování techniky
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a následná kontrola okrskovým strojníkem. 6. ledna byla provedena technická kontrola na
hasičském voze. Dne 25. listopadu proběhla inventarizace v hasičské zbrojnici za účasti
velitele a člena sboru. V loňském roce se v obci našel originál hasičského historického
praporu z roku 1913. O praporu od roku 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva,
dodnes nikdo nevěděl. Od té doby sbor žádným praporem nedisponoval. Nechala ho vyrobit,
manželka tehdejšího hejtmana pro místní sbor. Historie sboru sahá do roku 1888, kdy byl
založen. Prapor je nyní uložen v Chodském muzeu v Domažlicích. Je ve špatném stavu a
nelze jej používat k další prezentaci sboru.
A závěrem této zprávy bych rád za náš sbor poděkoval všem řádným členům za veškerou
činnost, za účast na soutěžích, pořádání akcí sboru. Zároveň děkujeme starostovi obce panu
Čestmíru Šlajsovi, místnímu živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále TJ Sokolu
Mutěnín a všem subjektům i nečlenům, kteří se podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2017.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2016
Naše organizace měla k 31. prosinci 2016, 32 řádných členů, z toho nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 71 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je
41 let. V uplynulém období proběhly dvě výborové schůze a jedna řádná Výroční valná
hromada, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili v lednu výše zmíněnou Výroční valnou hromadou. V lednu
byly zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH
Domažlice. V březnu jsme v rámci obnovy výzbroje pořídili tři nové zásahové hadice B 75 a
dvě C 52 v celkové hodnotě 10 369,- Kč. Další akcí tohoto měsíce byl svoz železného šrotu a
elektrospotřebičů v rámci programu Recyklujte s hasiči.
Ve druhém čtvrtletí jsme jako každoročně v květnu pomohli s výstavbou máje v naší obci.
V květnu jsme vybílili klubovnu, kuchyňku a část venkovní fasády. Kuchyňka byla následně
osazena novou kuchyňskou linkou. Vyměněny byly také v klubovně stoly za nové.
Hlavní akcí měsíce května byla Okrsková soutěž, kde byl hlavním organizátorem náš sbor,
který za pomoci vedení okrsku uskutečnil soutěž 14. května na místním fotbalovém hřišti.
Soutěž proběhla ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a v
požárním útoku s kádí. Této soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů, jedno družstvo žen a
závěrem nám předvedlo svůj požární útok družstvo mladých hasičů z Hostouně. Soutěž
proběhla dle pravidel požárního sportu. Vyhodnocení soutěže provedl starosta okrsku p.
Jaroslav Lešek, společně pak se starostou obce a štábem soutěže předal ceny soutěžícím. Po
soutěži následovalo občerstvení a posezení s muzikou pod stanem u hasičské zbrojnice.
Chceme tímto poděkovat nejen všem našim členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
soutěže, ale také všem členům okrsku. Poděkování patří také Obci Mutěnín za finanční
podporu, dále Miroslavu Fremuthovi za zajištění občerstvení a Sokolu Mutěnín za poskytnutí
fotbalového hřiště.
Ve třetím čtvrtletí, 20. srpna při příležitosti oslav 140 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Újezdu svatého Kříže, jsme se zúčastnily tradičního memoriálu Františka Kuhna jako
hosté. Součástí tamních oslav byla netradiční soutěž družstev a následovalo posezení při
muzice.
Ve čtvrtém čtvrtletí, 15. října v 9:00 hodin jsme dle plánu taktického cvičení vyjeli do obce
Újezd svatého Kříže. Námětem cvičení byl hořící stoh slámy na poli v blízkosti zástavby
obce. Cvičení se zúčastnilo 6 jednotek Sborů dobrovolných hasičů. Jednalo se o sbory
z Hostouně, Bělé nad Radbuzou, Újezda sv. Kříže, Mutěnína, Rybníku, Štítar za dohledu
zástupců Územního odboru Domažlice. Po příjezdu všech jednotek na místo zásahu velitel
seznámil cvičící družstva s cílem taktického cvičení. Ten spočíval v prověření zřizování
čerpacích stanovišť, vedením bojových rozvinutí a kyvadlové dopravy vody na místo zásahu,
kterou si prověřila také naše jednotka. Cvičení bylo ukončeno nástupem jednotek a
vyhodnocením, které provedl velitel okrsku p. Hutkay společně se zástupci HZS Domažlice.
V polovině měsíce října proběhlo zazimování techniky a následná kontrola okrskovým
strojníkem 17. prosince byla provedena technická kontrola na hasičském voze. Dne
18. prosince proběhla inventarizace v hasičské zbrojnici za účasti velitele a revizora.
A závěrem této zprávy bych rád za náš sbor poděkoval všem řádným členům za veškerou
činnost, za účast na soutěžích, pořádání akcí sboru. Zároveň děkujeme zastupitelstvu obce,
místnímu živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále TJ Sokol Mutěnín a všem subjektům i
nečlenům, kteří se podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2016.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2015
Naše organizace měla k 31. prosinci 2015, 31 řádných členů, z toho nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 70 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je
41 let. V uplynulém období proběhly dvě výborové schůze, jedna členská a jedna řádná
„Výroční valná hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „Výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH Domažlice.
Ve druhém čtvrtletí jsme jako každoročně v květnu pomohli s výstavbou máje v naší obci.
Dne 16 května se náš sbor zúčastnil „Okrskové soutěže“ v požárním sportu v obci Štítary.
Soutěž proběhla ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a
v požárním útoku s kádí. Této soutěže se zúčastnilo pět družstev mužů, jedno družstvo žen a
závěrem nám předvedla svůj požární útok tři družstva mladých hasičů. Soutěž proběhla dle
pravidel požárního sportu. Vyhodnocení soutěže proběhlo nástupem družstev. Ceny
soutěžícím předal starosta okrsku p. Jaroslav Lešek spolu se štábem soutěže pořádajícího
sboru. Další účast našeho sboru byla v červnu. Stala se součástí oslav 140 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v Bělé nad Radbuzou. Sraz účastníků byl u fotbalového hřiště.
Následoval slavnostní průvod na náměstí v Bělé nad Radbuzou. Zde následovaly proslovy
starosty města Bělé, funkcionářů místního sboru hasičů a hostů. Poté byli slavnostně
vyznamenáni funkcionáři a členové sboru. Následovala ukázka vyproštění osob z
havarovaného automobilu místí výjezdovou jednotkou. Program pokračoval v kulturním
domě soutěžemi mladých hasičů a posezení při muzice.
Ve čtvrtém čtvrtletí, 3. října v 9:00 hodin byl naší jednotce vyhlášen poplach s výjezdem k
požáru lesního porostu v obci Mutěnín směr Drahotín. Jednalo se o prověřovací cvičení,
kterého se zúčastnilo 7 jednotek Sborů dobrovolných hasičů: Hostouň, Bělé nad Radbuzou,
Újez sv. Kříže, Mutěnín, Rybník, Štítary a zástupci HZS územního odboru Domažlice. Po
příjezdu na místo velitel zásahu zřídil sací stanoviště, rozdělil jednotkám umístění cisteren a
zřízení dálkové dopravy vody pomocí hadic „B“. Dopravní vedení mělo délku 560 m s
převýšením 66 m. Naše jednotka byla zařazena na konec dopravního vedení, které bylo na
vrcholu kopce. Cvičení bylo ukončeno nástupem jednotek u hasičské zbrojnice v Mutěníně,
kde provedl vyhodnocení velitel okrsku p. Hutkay společně se zástupci HZS Domažlice. V
polovině měsíce října proběhlo zazimování techniky a následná kontrola okrskovým
strojníkem. Dále byla provedena technická kontrola na hasičském voze. Dne 30. listopadu
2015 byla provedena inventarizace v hasičské zbrojnici za účasti velitele a revizora. Seznamy
byly podepsány a předány Obecnímu úřadu v Mutěníně.
Závěrem této zprávy bych rád za náš sbor poděkoval všem řádným členům za veškerou
činnost, za účast na soutěžích, pořádání akcí sboru, brigád apod. Zároveň děkujeme
zastupitelstvu obce, místnímu živnostníkovi, panu Miroslavu Fremuthovi, dále složce TJ
Sokol Mutěnín a všem subjektům i nečlenům, kteří se nepřímo podíleli na naší činnosti za
uplynulý rok 2015.

4

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2014
Naše organizace měla k 31. prosinci 2014, 31 řádných členů, z čehož nejstarším členem je
pan Antonín Karban, který je řádným členem již 69 let. Celkový věkový průměr našeho sboru
je 40 let. V uplynulém období proběhly dvě výborové schůze, jedna řádná „Výroční valná
hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „Výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH v Domažlicích.
Ve druhém čtvrtletí jsme jako každoročně v květnu provedli výstavbu máje v obci. Dne 17.
května se náš sbor zúčastnil „Okrskové soutěže“ v požárním sportu v obci Rybník. Soutěž
proběhla ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a požárního
útoku s kádí. Této soutěže se zúčastnilo sedm družstev mužů, dvě družstva žen a závěrem
nám předvedli svůj požární útok mladí hasiči. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu.
Vyhodnocení soutěže proběhlo nástupem družstev. Ceny soutěžícím předal starosta Rybníku
pan Kadlec společně se starostou okrsku p Jaroslavem Leškem a štábem soutěže pořádajícího
sboru. V červnu jsme dle písemné nabídky zaregistrovali náš sbor do programu
„recyklujteshasiči“. Sbor dobrovolných hasičů registrovaný v programu Recyklujte s hasiči
organizuje sběrnou akci a za sesbírané elektrospotřebiče dostává finanční odměnu. Neziskově
hospodařící společnosti ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL s.r.o. jsou založené výrobci velkých
a malých domácích spotřebičů pro společné plnění povinností vyplývajících z platného
zákona o odpadech. Zajišťují zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrospotřebičů. Jedná se o zpětný odběr elektroniky k ekologické recyklaci. K 1. lednu
2015 recykluje v ČR již 1047 sborů.
V třetím čtvrtletí 5. července jsme se zúčastnili „Setkání sborů dobrovolných hasičů v
česko-německém příhraničí“ v obci Rybník. K vidění byla ukázka techniky, požárních útoků a
došlo i na ukázku hašení hořícího automobilu. Následovalo posezení při muzice. V září jsme
obdrželi dotaci ve výši 8000,- Kč. s padesáti procentní účastí od Krajského úřadu. Za tyto
prostředky jsme nakoupili kulový uzávěr „B“, munovakuometr, opraveno bylo výfukové
potrubí na vozidle.
Ve čtvrtém čtvrtletí 11. října byl naší jednotce vyhlášen poplach s výjezdem k požáru
lesního porostu v obci Mělnice. Jednalo se o prověřovací cvičení, kterého se zúčastnili 7
jednotek našeho okrsku, a to SDH Hostouň, Bělá nad Radbuzou, Újezd sv. Kříže, Mutěnín,
Rybník, Štítary, Mělnice a zástupci HZS územního odboru Domažlice. Naše jednotka byla
zařazena do dálkové dopravy vody pomocí dopravního vedení hadicemi „B“. Cvičení bylo
vyhodnoceno nástupem zúčastněných jednotek, to provedl velitel SDH Bělé nad Radbuzou,
společně se zástupci HZS Domažlice. V polovině měsíce října proběhlo zazimování techniky
a kontrola stavu výstroje a výzbroje. 22. listopadu jsme provedli svoz železného šrotu. Dne 6.
prosince byla provedena inventarizace v hasičské zbrojnici za účasti, velitele, hospodáře a
revizora. Seznamy byly podepsány a předány na Obecní úřad.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, za účast na
soutěžích, pořádání akcí sboru, brigád atd. Zároveň děkujeme zastupitelstvu obce, místnímu
živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům,
kteří se i nepřímo podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2014.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2013
Naše organizace měla k 31. prosinci 2013, 32 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 68 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 40 let. V
uplynulém období proběhly čtyři výborové schůze, jedna řádná „Výroční valná hromada“, kde náš
sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „Výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH v Domažlicích.
Ve druhém čtvrtletí jsme jako každoročně v květnu provedli výstavbu máje v obci. Dne 19. května
se náš sbor zúčastnil „Okrskové soutěže“ v požárním sportu v Hostouni u příležitosti 135 výročí
založení sboru. Po slavnostním průvodu městem, byla zahájena samotná soutěž, která proběhla ve
dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a požárního útoku s kádí. Této
soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů, dvě družstva žen a závěrem nám předvedli svůj požární útok
mladí hasiči. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu. Vyhodnocení soutěže proběhlo nástupem
družstev. Ceny soutěžícím předal starosta města Hostouně p. Miroslav Rauch společně se starostou
okrsku p Jaroslavem Leškem se štábem soutěže a pořádajícího sboru.
V třetím čtvrtletí začátkem července jsme obdrželi dotaci ve výši 5000,- Kč. Od Krajského úřadu
prostřednictvím HZS PS Domažlice. Za tyto prostředky jsme nakoupili po domluvě s velitelem PS
Domažlice p.Hrdličkou konzervační dobíjení na vozidlo. Dále nám zastupitelstvo obce schválilo 30
000,- Kč. na opravu laku cisternového vozidla. Opravu laku začátkem srpna provedl pan Václav Bušek
s Poběžovic. Ostatní práce jako odstrojení, obnovu polepů atd. jsme si provedli sami. Současně byla
také opravena hasičská zbrojnice. Byla vyměněna okna, opravena kompletně fasáda a natřeny okapní
svody. Opravena byla také malba na hasičské zbrojnici, kterou opravili manželé Hájkovi ze Starého
Kramolína. Dne 25. srpna u příležitosti Bartolomějské poutě v Mutěníně jsme uspořádali oslavy ke
125 výročí založení našeho sboru. Pozvána byla široká veřejnost, starosta obce pan Ing. Josef Pešava a
zástupci místních složek. Za OSH se oslav zúčastnil starosta OSH pan Václav Kalčík, za okrsek pan
Jaroslav Lešek, dále nám přijeli předvést novou technikou hasiči z HZS PS Domažlice, dále se
zúčastnily zástupci okolních sborů s technikou a další hosté. Zkrácený program proběhl i přes velkou
nepřízeň počasí. Hosté byli seznámeni s historií sboru, následoval projev starosty obce a hostů. Poté
byly uděleny pamětní listy sboru a následovalo předání vyznamenání členům sboru. Nakonec proběhla
ukázka
techniky
a
pohoštění.
Dne 22 září byl naší jednotce vyhlášen poplach s výjezdem na požár průmyslových a zemědělských
objektů na Medvědí kamen. Jednalo se o prověřovací cvičení. Po příjezdu na místo jsme zajišťovali
kyvadlovou dopravu vody, z kilometr vzdáleného čerpacího stanoviště v obci Rybník. Cvičení bylo
vyhodnoceno nástupem a zhodnocením akce. Prověřovací cvičení zorganizoval okrskový velitel p.
Hutkay v rámci našeho okrsku. Zúčastnili se jednotky z SDH Hostouň, Bělé nad Radbuzou, Štítar,
Újezda sv. Kříže, Mutěnína a Rybníku. Celé akci přihlíželi a hodnotili hasiči HZS Domažlice.
Ve čtvrtém čtvrtletí 4. října byl naší jednotce vyhlášen poplach s výjezdem na požár průmyslových
a zemědělských objektů v obci Bystřice u Bělé nad Radbuzou. Jednalo se také o prověřovací cvičení,
kterého se zúčastnili 4 jednotky a zástupci HZS Územního odboru Domažlice. Naše jednotka po
příjezdu na místo pomohla sestavit vodní dopravní vedení. Cvičení bylo vyhodnoceno nástupem
zúčastněných jednotek, to provedl velitel SDH Bělé nad Radbuzou, který také cvičení zorganizoval
společně se zástupci HZS PS Domažlice. V polovině měsíce října proběhlo zazimování techniky a
kontrola stavu výstroje a výzbroje. Dne 28 listopadu byla provedena inventarizace v hasičské zbrojnici
za účasti, velitele, hospodáře a předsedy KRR. Seznamy byly podepsány a předány na Obecní úřad.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, za účast na
soutěžích, pořádání akcí sboru, brigád atd. Zároveň děkujeme zastupitelstvu obce, místnímu
živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, kteří se
i nepřímo podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2013.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2012
Naše organizace měla k 31. prosinci 2012, 29 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 67 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 40 let. V
uplynulém období proběhly čtyři výborové schůze, jedna řádná „Výroční valná hromada“, kde náš
sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „Výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH v Domažlicích.
Ve druhém čtvrtletí jsme jako každoročně v květnu provedli výstavbu máje v obci. Dne 19. května
se náš sbor zúčastnil „Okrskové soutěže“ našeho okrsku v požárním sportu v Újezdu sv. Kříže. Soutěž
proběhala ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a požárního útoku
s kádí. Této soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů a závěrem nám předvedli svůj požární útok mladí
hasiči. Družstvo mužů ze Štítar se umístilo jako první, druhé místo patřilo družstvu z Bělé, třetí příčku
obsadili Hostouňští, čtvrtou Újezd sv. Kříže mladší, jako pátí se umístili Mutěnínští a poslední příčka
patřila Újezdu sv. Kříže starší. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu, štáb soutěže
nezaznamenal žádné nesportovní chování soutěžících, nebyl podám žádný protest k samotnému
průběhu disciplín a nedošlo k žádnému zranění soutěžících. Vyhodnocení soutěže proběhlo nástupem
družstev. Ceny soutěžícím předal starosta Okrsku p Jaroslav Lešek se štábem soutěže a pořádajícím
sborem. Za přípravu a průběh pak na závěr poděkoval všem starosta okrsku pan Jaroslav Lešek.
Vítězné družstvo SDH Štítar jako postupující družstvo na „Okresní soutěž“, reprezentovalo náš okrsek
na táto soutěži v Domažlicích a umístili se druzí.
V třetím čtvrtletí proběhla kontrola výzbroje a výstroje úklid hasičské zbrojnice. V polovině srpna
jsme obdrželi dotaci ve výši 4000,- Kč. Od Krajského úřadu prostřednictvím HZS PS Domažlice. Za
tyto prostředky jsme nakoupili po domluvě s velitelem PS Domažlice p. Hrdličkou dvě bateriové
halogenové svítilny a zásahovou lékárnu typu „K1“. Dále jsme letos obdrželi kladnou odpověď z
Plzeňského Kraje k žádosti určené na opravu cisternového vozu s finanční účastí Obecního úřadu
Mutěnín. Na voze jsme provedli vnitřní opravu nádrže. Nádrž byla vyčištěna, zbavena rezu a následně
vylaminována. Práce provedl Ladislav Dundr-Lamino. Plzeňský kraj přispěl částkou 6000,- Kč.
Celkové náklady činily 17 000,- Kč. Dále byla provedena technická kontrola cisternového vozu u STK
Chrastavice.
Ve čtvrtém čtvrtletí 19.října byl naší jednotce vyhlášen poplach s výjezdem na požár Základní
školy Hostouň. Jednalo se o prověřovací cvičení se zaměřením záchrany osob ze zakouřené místnosti a
celkové evakuace Základní školy. Zároveň byla zajišťována kyvadlová doprava vody, z nedalekého
čerpacího stanoviště, kde byla zapojena naše jednotka. Cvičení bylo vyhodnoceno nástupem a
zhodnocením akce. Prověřovací cvičení zorganizoval okrskový velitel p. Hutkay s místní jednotkou v
rámci našeho okrsku. Zúčastnili se jednotky z SDH Hostouň, Bělé nad Radbuzou, Újezda sv. Kříže,
Mutěnína a Rybníku. Celé akci přihlíželi a hodnotili profesionální hasiči HZS Domažlice. Dne 23.
října byl naší jednotce vyhlášen poplach s výjezdem na požár nízké budovy k vysílači „Vraní vrch“.
Jednalo se také o prověřovací cvičení, kterého se zúčastnilo 7 dobrovolných jednotek a profesionální
jednotka Územního odboru Domažlice. Naše jednotka po příjezdu na místo pomohla sestavit vodní
dopravní vedení z křižovatky směrem k vysílači. Po sestavení vedení jsme zajišťovali kyvadlovou
dopravu vody z čerpacího stanoviště v Novém Kramolíně k přečerpávacímu stanovišti pod vysílačem.
Prověřovací cvičení ukončil po dostatečném množství vody na přečerpávacím stanovišti velitel
zásahu. Cvičení bylo vyhodnoceno nástupem zúčastněných jednotek, který provedl velitel požární
stanice Domažlice mjr. Ing. Jaroslav Hrdlička a velitel zásahu. V polovině měsíce října proběhlo
zazimování techniky a kontrola stavu výstroje a výzbroje. Dne 21 listopadu byla provedena
inventarizace v hasičské zbrojnici za účasti, velitele, hospodáře a předsedy KRR. Seznamy byly
podepsány a předány na Obecní úřad.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, za účast na
soutěžích, pořádání akcí sboru, brigád atd. Zároveň děkujeme zastupitelstvu obce, místnímu
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živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, kteří se
i nepřímo podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2012.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2011
Naše organizace měla k 31. prosinci 2011, 30 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan Antonín
Karban, který je řádným členem již 66 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 38 let. V
uplynulém období proběhly čtyři výborové schůze, jedna členská schůze a 29. ledna 2011 jedna řádná
„Výroční valná hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „Výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH Domažlice. V únoru
jsme se podílely na čerpání vodojemu a odpouštění vodovodního řádu. Následně pak na opravě
oplocení rezervoáru. V měsíci březnu jsme předali žádost na nákup kalového čerpadla „HERON“
zastupitelstvu obce. Toto bylo zakoupeno v hodnotě 16 400,- Kč. Příslušenství jako savce, spony atd.
jsme zakoupili z vlastních prostředků.
Ve druhém čtvrtletí jsme jako každoročně v květnu provedli výstavbu máje v obci. Dne 14. května
se náš sbor zúčastnil „Okrskové soutěže“ našeho okrsku v požárním sportu v Bělé nad Radbůzou.
Soutěž proběhala ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a požárního
útoku s kádí. Této soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů, jedno družstvo žen a závěrem nám
předvedli svůj požární útok mladí hasiči. Družstvo mužů ze Štítar se umístilo jako první, druhé místo
patřilo družstvu z Bělé, třetí příčku obsadili Hostouňští, čtvrtou Újezd sv. Kříže mladší, jako pátí se
umístili Mutěnínští a poslední příčka patřila Újezdu sv. Kříže starší. V kategorii žen se jako jediné
umístily ženy ze Štítar. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu, štáb soutěže nezaznamenal
žádné nesportovní chování soutěžících, nebyl podám žádný protest k samotnému průběhu disciplín a
nedošlo k žádnému zranění soutěžících. Vyhodnocení soutěže proběhlo nástupem družstev. Ceny
soutěžícím předal starosta města Bělá pan Ing. Libor Picka společně se štábem soutěže a pořádajícím
sborem. Za přípravu a průběh pak na závěr poděkoval všem starosta okrsku pan Jaroslav Lešek. V
červenci obdržel obecní úřad Mutěnín návrh na dotaci od Krajského úřadu s 50% účastí na nákup
materiálu ve výši 14 000,- Kč. Po schválení zastupitelstvem obce, zpracování dotace a projednání
předmětu nákupu s velitelem HZS Domažlice panem Ing. Hrdličkou byly v říjnu zakoupeny tři
zásahové přilby „PAB FIRE 03“ a tři páry zásahových rukavic.
V třetím čtvrtletí proběhla kontrola výzbroje a výstroje úklid hasičské zbrojnice. Dále jsme provedli
kontrolu vodních zdrojů podzemních hydrantů v obci. Provedena byla technická kontrola cisternového
vozu. Dne 24. září byl našemu sboru vyhlášen poplach v rámci prověřovacího zásahu pro jednotky
JPO5 našeho okrsku. Předmětem byl požár Mirkovického lesíka se zaměřením na dálkovou dopravu
vody. Na místo dorazilo šest jednotek v pořadí Štítary, Mělnice, Mutěnín, Újezd, Rybník, Hostouň.
Celému zásahu velel velitel okrsku p. Hutkay. Jednotky byly rozmístěny dle pořadí příjezdu. Bylo
vytvořeno dopravní vedení od řeky směrem k lesu. Dopravní vedení tvořily tři přenosné požární
stříkačky PPS 12 a tři cisternové vozy CAS 16. Vedení bylo zakončeno dvěma proudy C. Akce byla
ukončena nástupem a vyhodnocena velitelem okrsku.
Ve čtvrtém čtvrtletí 20 listopadu proběhlo zazimování techniky a kontrola stavu výstroje a
výzbroje. Dne 27 listopadu byla provedena inventarizace v hasičské zbrojnici za účasti starosty,
velitele a předsedy KRR. Seznamy byly podepsány a předány na Obecní úřad.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, za účast na
soutěžích, pořádání akcí sboru, brigád atd. Zároveň děkujeme zastupitelstvu obce, místnímu
živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, kteří se
i nepřímo podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2011.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2010
Naše organizace měla k 31. prosinci 2010, 31 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 65 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 38 let. V
uplynulém období proběhly čtyři výborové schůze, jedna členská schůze a 17. ledna 2010 jedna řádná
„Výroční valná hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
V prvním čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH Domažlice.
Ve druhém čtvrtletí se sbor jako každoročně podílel na výstavbě máje v obci. Dne 15. května se náš
sbor ujmul dle plánu okrsku pořadatele „Okrskové soutěže“ našeho okrsku v požárním sportu v
Mutěníně. Soutěž proběhala ve dvou disciplínách, a to v běhu 4x100 metrů štafetou s překážkami a
požárního útoku s kádí. Této soutěže se zúčastnilo pět družstev mužů, jedno družstvo žen a závěrem
nám předvedli svůj požární útok děti z Hostouně. Družstvo mužů ze Štítar se umístilo jako první,
druhé místo patřilo družstvu z Hostouně, třetí příčku obsadil Újezd sv. Kříže mladší, čtvrtou Újezd sv.
Kříže starší a jako pátí se umístili domácí z Mutěnína. V kategorii žen se jako jediné umístily ženy z
Mutěnína. Soutěž proběhla za ztížených podmínek díky podmáčenému terénu na místním fotbalovém
hřišti. Kvůli bezpečnosti soutěžících byla snížena přeběhová lávka, kratší bylo také dopravní vedení
vody. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu, štáb soutěže nezaznamenal žádné nesportovní
chování soutěžících, nebyl podám žádný protest k samotnému průběhu disciplín a nedošlo k žádnému
zranění soutěžících. Hodnotíme tedy soutěž jako organizačně zdařilou. Vyhodnocení soutěže proběhlo
nástupem družstev. Ceny soutěžícím předal starosta obce Mutěnína pan Ing. Josef Pešava společně se
štábem soutěže a pořádajícím sborem. Za přípravu a průběh celé soutěže, vyměření tratě, výstavbu
dráhy atd. patří poděkování všem zúčastněným členům domácího sboru, ale také okolním sborům,
které se přípravy a průběhu účastnili. Děkujeme také Sokolu Mutěnín za propůjčení hřiště, kabin a
výčepu. Za občerstvení na soutěži patří poděkování Miroslavu Fremutovi. Dále se náš sbor v měsíci
červnu finančně podílel na „dětském dni“ v Mutěníně.
V třetím čtvrtletí proběhla kontrola výzbroje a výstroje úklid hasičské zbrojnice. Byl proveden svoz
železného šrotu. Provedena byla technická kontrola cisternového vozu.
Ve čtvrtém čtvrtletí 20 října proběhlo zazimování techniky a kontrola stavu výstroje a výzbroje. V
měsíci listopadu byl nakoupen materiál v hodnotě cca 21 000.- Kč. Finanční prostředky byly čerpány z
rozpočtu obce. Zakoupen byl pákový odlehčený rozdělovač, tři kusy odlehčených hadic „B“, dvě
odlehčené proudnice „C“, dvě hadice „C“ a tři páry žáruvzdorných ochranných rukavic pro zásah.
Dne 18. prosince proběhla v hasičské zbrojnici inventarizace majetku za účasti velitele sboru a
předsedy KRR. Seznamy byly podepsány a předány na Obecní úřad.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, za účast na
soutěžích, pořádání akcí sboru, brigád atd. Zároveň děkujeme zastupitelstvu obce, místnímu
živnostníku panu Miroslavu Fremuthovi, dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, které se
i nepřímo podíleli na naší činnosti za uplynulý rok 2010.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2009
Naše organizace měla k 31. prosinci 2009, 32 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 64 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 38 let. V
uplynulém období proběhly čtyři výborové schůze, jedna členská schůze a 17. ledna 2009 jedna řádná
„Výroční valná hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
V prvním čtvrtletí jsme zahájili výše zmíněnou „výroční valnou hromadou“. K 31. lednu byly
zaplaceny členské příspěvky a podána zpráva o činnosti našeho sboru na OSH Domažlice.
Ve druhém čtvrtletí v měsíci březnu proběhlo obahnění hasičské nádrže. Odbahnění včetně techniky
provedla Druhá Poběžovická a.s na své náklady. Provedli jsme také opravu stavidla, vyměněny byly
dřevěné výplně včetně horního přepadu. Dále se náš sbor zúčastnil dne 16 května „Okrskové soutěže“
našeho okrsku v požárním sportu ve Štítarech. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, a to v běhu na
100 metrů štafetou s překážkami a požárního útoku s kádí. Družstvo mužů se umístilo na druhém
místě.
V třetím čtvrtletí začátkem července nám přišla stejně jako minulí rok další nabídka na využití
dotace od státu prostřednictvím“ Hasičského záchranného sboru Domažlice“ na tři protipožární obleky
v hodnotě 30 000,- Korun českých. Obleky nám byly dodány, máme tedy osm těchto protipožárních
obleků, pro celé zásahové družstvo. Dále nám tento rok končí dvacetiletá životnost sedmy stávajících
požárních přileb vzoru PZ uváděná výrobcem. Dostali jsme nabídku od SDH Štítary na zakoupení
použitých zásahových přileb značky Schubert ve velmi dobrém a zachovalém stavu. Nabídka byla
předána nově zvolenému zastupitelstvu obce, a to tento nákup třech kusů zásahových přileb za
zvýhodněnou cenu schválilo. Dále se náš sbor zúčastnil 15. srpna vzpomínkového „Memoriálu pana
Františka Kuhna“ v Újezdě svatého Kříže. Soutěž proběhla ve dvou disciplínách, a to překážkové
dráze a požárním útoku. Smíšené družstvo se umístilo na šestém místě.
Ve čtvrtém čtvrtletí 19 října provedl sbor svoz železného šrotu v obci a Starém Kramolíně. 30 října
proběhlo zazimování techniky a kontrola stavu výstroje a výzbroje. V listopadu byla zkontrolována
funkčnost podzemních hydrantů a v obci. Dne 13. prosince proběhla v hasičské zbrojnici inventarizace
majetku za účasti velitele sboru a předsedy KRR. Seznamy byly podepsány a předány na Obecní úřad.
Údržba techniky – oprava brzd
Technická kontrola
Provést údržbu (40 let)
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, za účast na
soutěžích za pořádání akcí sboru atd. Zároveň děkujeme bývalému zastupitelstvu a nově zvolenému
zastupitelstvu obce, místním živnostníkům panu Miroslavovi Fremuthovi a Františku Čájovi, dále
Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, které se i nepřímo podíleli na naší činnosti za uplynulý
rok 2009.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2008
Naše organizace měla k 31. prosinci 2008, 32 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 63 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 39 let. V
uplynulém období proběhlo pět výborových schůzí a 12. ledna 2008 jedna řádná „Výroční valná
hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
V prvním čtvrtletí jsme dne 22. března uspořádali „Hasičskou velikonoční muziku“ v sále místního
pohostinství. K tanci a poslechu nám zahrála hudební skupina „Malá česká muzika“. Nechyběla ani
bohatá tombola a dámská volenka. Za hladký průběh a přípravu zábavy patří poděkování všem členům
sboru ale také především sponzorům za věcné přispění do tomboly. Další akcí byl „Dětský karneval“
který uspořádalo družstvo žen na místním obecním úřadu, který tuto akci také podpořil.
Ve druhém čtvrtletí v měsíci dubnu proběhlo školení třech řidičů držitelů profesních průkazů v
autoškole v Domažlicích. Dále se náš sbor zúčastnil dne 10. května „Okrskové soutěže“ našeho okrsku
v požárním sportu v městě Hostouni. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách, a to v běhu na 100 metrů
jednotlivce s překážkami a požárního útoku s kádí. Družstvo mužů se umístilo na šestém místě a
družstvo žen na místě druhém. Byli také oceněni dva členové našeho sboru, a to Petra Šleglová za
první místo v běhu na 100 metrů s překážkami s nejlepším časem a František Babka za nejstaršího
účastníka na překážkové dráze. Na tuto soutěž jsme zapůjčili také naše sportovní překážky. V tomto
měsíci byl dodělán přístavek navazující na hasičskou zbrojnici. Dne 24. května byla uspořádána
taneční zábava na prostranství před hasičskou zbrojnicí, kde hrála hudební skupina „Mobidic“. V
tomto měsíci nám přišla nabídka na využití dotace od státu prostřednictvím“ Hasičského záchranného
sboru Domažlice“ na pět protipožárních obleků v hodnotě 50 000,- Korun českých. Dne 3. června
jsme odeslali objednávku na tyto obleky pro zásahové družstvo. Družstvo žen dne 15. června
připravilo „Dětský den“ na místním fotbalovém hřišti za podpory „Obecního úřadu“. Připraveno bylo
spoustu her a soutěží, za než byly děti odměněny věcnou cenou a sladkostí. Na závěr si děti vyzkoušeli
stříkání vody z hasičské techniky.
Druhé čtvrtletí jsme zahájili účastí na „Vzpomínkovém memoriálu“ ve Štítarech dne 12. července.
Soutěžilo se ve dvou pokusech požárního útoku.
……………………………………………………………………………………………………………
Dále se náš sbor zúčastnil 16. srpna vzpomínkového „Memoriálu pana Františka Kuhna“ v Újezdě
svatého Kříže. Soutěž proběhla ve dvou disciplínách, a to překážkové dráze a požárním útoku.
Družstvo mužů se umístilo na šestém místě a družstvo žen na místě druhém. Další akcí byla na místní
pouť uspořádána taneční zábava, na venkovním prostranství před hasičskou zbrojnicí, kde zahrála opět
hudební skupina Mobidic.
Ve čtvrtém čtvrtletí 25 října proběhlo zazimování techniky a kontrola stavu výstroje a výzbroje.
V listopadu jsme uspořádali svoz železného šrotu v obci a Starém Kramolíně. Dále dne 20. prosince
uspořádalo družstvo žen vánoční besídku v klubovně hasičské zbrojnice. Dne 21. prosince proběhla
v hasičské zbrojnici inventarizace majetku za účasti velitele sboru a předsedy KRR. Soupisy budou
podepsány a předány na Obecní úřad.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, jak účastí na
soutěžích, tak pořádání akcí sboru atd. Zároveň děkuje za spolupráci s Obecním úřadem jako
zřizovatelem, starostce obce paní Daně Chmelíkové, živnostníkům panu Miroslavovi Fremuthovi a
Františku Čájovi, dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, které se i nepřímo podíleli na
naší činnosti za uplynulý rok 2008.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2007
Naše organizace měla k 31. prosinci 2008, 31 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban, který je řádným členem již 62 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 37 let. V
uplynulém období proběhly dvě členské, sedm výborových schůzí a 13. ledna 2007 jedna řádná
„Výroční valná hromada“, kde náš sbor zhodnotil uplynulé období a připravil se na nové.
První čtvrtletí jsme zahájili jednáním s Obecním úřadem o dalších nutných změnách materiálně
technické základny a přípravou školení členů družstva pro obsluhu zakoupené automobilové cisterny
od SDH Hostouň. 31. ledna bylo rozšířeno stávající plynové topení také do garáže hasičské zbrojnice,
pro temperování v zimním období. Dne 21. a 22. března proběhlo školení dvou řidičů, Petra Pekára a
Viktora Svobody, pro získání profesního průkazu k řízení motorových vozidel nad 7,5 tuny. Dále náš
sbor pořádal 24. března „Hasičský bál“ v sále místního pohostinství. K příjemné zábavě a tanci nám
zahrála hudební skupina „MELODY CLUB“ z Postřekova, kterou doplnila „dámská volenka“ a bohatá
tombola. Za zdařilou akci patří poděkování všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu bálu a
také za věcné přispění do tomboly. Děkujeme také všem sponzorům a dobrovolníkům za podporu. Dne
30. března proběhlo cyklické školení tří strojníků našeho sboru v budově HZS územního odboru
Domažlice, kterého se zúčastnili, František Babka, Bartoloměj Starinský a Viktor Svoboda. Školení
velitelů družstev se zúčastnil Miroslav Svoboda ml. Tímto školením byla splněna veškerá příprava
zásahového družstva, pro obsluhu zakoupeného vozu našeho sboru. Dne 31. dubna jsme vystavěli
k „Svátku práce“ za pomoci občanů Mutěnína a Obecního úřadu na návsi máj.
V druhém čtvrtletí dne 12. května jsme provedli svoz železného šrotu v naší obci a Starém
Kramolíně. V tomto měsíci probíhala příprava na okrskovou soutěž, která připadla pořádajícímu sboru
SDH Rybník. Na přípravě soutěže se podílel i náš sbor, stavěním štafetové dráhy, zapůjčením
sportovních překážek, ale také pomocí při nácviku družstva SDH Rybník. V tomto čtvrtletí jsme
provedli dvě akce při pomoci občanům zavážením užitkové vody do místních zahrad a čerpání vody ze
sklepa rodinného domu čp. 208. Dne 26. května se náš sbor zúčastnil již výše zmíněného prvního kola
„Okrskové soutěže“ našeho okrsku v požárním sportu v obci Rybník. Soutěž probíhala ve dvou
disciplínách, a to v běhu na 100 metrů štafetou s překážkami a požárního útoku s kádí. Družstvo mužů
se umístilo na šestém místě a družstvo žen na místě prvním. Dále se náš sbor již třetím rokem dne 2.
června zúčastnil hasičské soutěže „O pohár starosty obce“ v Mnichově, kde se umístili muži na šestém
místě a ženy díky úrazu s nedokončeným útokem rovněž na šestém místě. Po projednání s Obecním
úřadem a Sokolem Mutěnín dne 10. června uspořádalo družstvo žen „Dětský den“ na místním
fotbalovém hřišti se spoustou her, ukázkou požárního útoku a nechyběla také sladká odměna a věcná
cena. Na finanční spoluúčasti se podílel Obecní úřad Mutěnín.
Při pomoci obci dne 5. června se náš sbor se sedmi členy zúčastnil brigády na sekání trávy místního
hřbitova. Další akcí bylo dne 29. června neoficiální předání cisternového vozu zakoupeného
v minulém roce, které předala starostka obce paní Dana Chmelíková se symbolickým klíčem našemu
družstvu. Akce proběhla před hasičskou zbrojnicí za účasti našeho sboru, členů zastupitelstva obce,
pozvaných hostů, starosty Hostouně v zastoupení místostarosty pana Václava Poláčka, nezúčastněného
starosty našeho okrsku pana Jaroslava Leška, velitele okrsku pana Milana Buršíka a dalších členů
SDH Hostouň. Po předání následovalo malé pohoštění a volná zábava v klubovně hasičské zbrojnice.
Poděkování patří zejména hostouňským hasičům, kteří se podíleli na pohoštění a pomoci při
vybavování vozu.
Třetí čtvrtletí jsme zahájili 7. července účastí na osmém ročníku „Vzpomínkového memoriálu“ ve
Štířatech v požárním útoku s kádí. Družstvo mužů se umístilo deváté a ženy jako druhé. Zde jsme také
pomohli při zajišťování dodávky vody do soutěžní kádě. Poslední soutěží v tomto roce byl
„Vzpomínkový memoriál pana Františka Kuhna“ 18. srpna v Újezdě svatého Kříže. Soutěžilo se ve
štafetě s překážkami a požárním útoku z kádě. Startovalo družstvo mužů, které se umístilo na čtvrtém
místě a družstvo žen na místě druhém. Dne 17. září po projednání na předešlé výborové schůzi se
starostkou obce, byla zahájena výstavba přístřešku navazující na garáž hasičské zbrojnice, jejíž
výstavbu přislíbil náš sbor odpracováním stavebních prací dobrovolnou činností zdarma. Zajištěním
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stavebních prací za sbor, byl určen pan František Maroušek. Dokončení přístavku proběhne na jaře
tohoto roku.
Ve čtvrtém čtvrtletí dne 22. října jsme společně s hasiči Hostouň uspořádali ukázkové cvičení ve
Starém Kramolíně na vytipovaný objekt. Jedna skupina velitelů a hasičů si probrali na místě teorii s
velitelem jednotky Hostouň pro případný zásah při požáru rodinného domu a přilehlých stavení. Druhá
skupina strojníků si provedla ukázku vzájemného doplňování cisteren vodou a dopravu vody na
požářiště. Poté jsme se přesunuli do klubovny hasičské zbrojnice, kde nám rovněž hostouňský velitel
přiblížil zdravovědu, resuscitaci osob, krvácení, obsah autolékárničky atd. Dne 14. listopadu byla
provedena inventarizace v hasičské zbrojnici, které se zúčastnil starosta sboru, velitel a předseda KRR.
Soupisy byly zpracovány a předány na Obecní úřad. V prosinci jsme přijali jako dar od pana Jaroslava
Vitoně z Mutěnína přenosnou elektrocentrálu o výkonu 1KW a halogenové světlo se stojanem.
Závěrem této zprávy náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, panu Jaroslavu
Vitoňovi za výše zmíněný dar, zároveň děkuje za spolupráci s Obecním úřadem jako zřizovatelem,
starostce obce paní Daně Chmelíkové, živnostníkům panu Miroslavovi Fremuthovi a Františku Čájovi,
dále Sokolu Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, které se i nepřímo podíleli na naší činnosti za
uplynulý rok 2007.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH MUTĚNÍN ZA ROK 2006
Naše organizace měla k 31. prosinci 2006, 25 řádných členů, z čehož nejstarším členem je pan
Antonín Karban. Nejdéle působícím členem ve sboru je pan Antonín Bureš, který je řádným členem
již 61 let. Celkový věkový průměr našeho sboru je 45 let. V uplynulém období proběhlo 4 výborových
schůzí 1 členská a jedna řádná výroční valná hromada hodnotící rok 2005.
První čtvrtletí jsme zahájili dne 12. ledna výjezdem k požáru rodinného domku v Mutěníně směr
Drahotín. Na místo jsme dorazili jako druzí po příjezdu JPO3 Hostouň. Zasahovala také jednotka
JPO3 Poběžovice a HZS Domažlice. Po domluvě s velitelem zásahu jsme naši techniku nepoužili. Byli
jsme nápomocni při sestavování doplňovacího vedení cisterny z místního potoka. Asi po třech
hodinách po lokalizaci a dohašení požářiště předal velitel zásahu objekt majiteli a náš sbor nabídl
ohlídání místa, to jsme ale po domluvě s majitelem neprovedli. Dne 15. ledna proběhla výroční valná
hromada našeho sboru v klubovně hasičské zbrojnice, která zhodnotila uplynulé období a přípravu na
nové.
Ve druhém čtvrtletí jsme provedli svoz železného šrotu, který byl odvezen do výkupny v Hostouni.
V polovině května při běžné kontrole hasičské stříkačky byl zjištěn únik chladící kapaliny do mazací
soustavy motoru. Závadou bylo prasklé těsnění mezi hlavou a blokem motoru. Opravu agregátu
provedla autoopravna v Poběžovicích. Byla zároveň vyměněna olejová vana, výměna oleje, chladící
kapaliny a další drobné opravy. Oprava byla hrazena v plné výši Obecním úřadem. 20. května se náš
sbor účastnil prvního kola okrskové soutěže v Újezdě svatého Kříže na tamní střelnici, kterou připravil
a společně s vedením okrsku organizoval místní sbor. Za náš sbor soutěžilo družstvo mužů. Soutěž
probíhala dle platných pravidel požárního sportu, a to v běhu na 100 metrů štafety s překážkami a
požárního útoku s kádí. Naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě. O týden později jel náš sbor
podpořit účastí hasiče z Mnichova, kteří již tradičně pořádali vzpomínkový memoriál a to 27. května.
Družstvo vybojovalo diplom za účast v požárním útoku a štafetě. Dále náš sbor připravil dne 3. června
Dětský den na místním fotbalovém hřišti. Děti měli možnost si zasoutěžit a pobavit se, za češ byly
odměněni diplomem, sladkostí, ale i třeba školními pomůckami, míčem atd. Poděkování za přípravu a
průběh zábavného odpoledne pro naše nejmenší, patří členům sboru, dobrovolníkům, místnímu
podnikateli Miroslavu Fremuthovi, Sokolu Mutěnín a Obecnímu úřadu.
V třetím čtvrtletí náš sbor již po druhé zavítal do Újezda sv. Kříže tentokrát na vzpomínkoví
memoriál pana Františka Kuhna. Soutěžilo se ve štafetě s nejrůznějšími překážkami a požárním útoku.
Smíšené družstvo si odvezlo ze soutěže diplom za páté místo.
Ve čtvrtém čtvrtletí dne 10. října byla zazimována technika, kterou následně v listopadu
zkontroloval okrskový strojník a provedl záznam bez shledání závad. Koncem listopadu provedl sbor
čištění struh od napadaného listí při hlavní komunikaci od autobusové zastávky směrem do spodní
části obce. Dále proběhla 24. listopadu inventarizace v hasičské zbrojnici za přítomnosti velitele sboru
a předsedy KRR pana Dušana Kučery, který vás blíže seznámí ve své zprávě. Inventární soupisy byly
podepsány a předány na Obecní úřad. V polovině prosince přišla nabídka města Hostouň na zakoupení
cisternové stříkačky, kterou tamním hasičům nahradilo město novou. Tomuto předcházelo samozřejmě
řádné projednání členskou základnou na členské schůzi dne 19. prosince, které se také zúčastnila nově
zvolené starostka obce paní Chmelíková. Prvním a nejdůležitějším krokem bylo připravení materiálně
technické základny, strojníků řidičů, nových nákladů, nutných změn atd. Vše posoudilo a projednalo
zastupitelstvo obce a nákup cisternové stříkačky na svém jednání schválilo. Další podrobnosti k této
věci nebudeme do této zprávy uvádět, krátce se můžeme vyjádřit ještě v diskusi.
Závěrem samozřejmě náš sbor děkuje všem řádným členům za veškerou činnost, zároveň děkuje za
spolupráci s Obecním úřadem jako zřizovatelem, za úzkou spolupráci s živnostníkem panem
Miroslavem Fremuthem, Sokolem Mutěnín a všem subjektům a nečlenům, které se i nepřímo podíleli
na naší činnosti za rok 2006.
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