Zpráva o činnosti SDH Hlubočec za rok
2014
Vážení hosté, bratři a sestry hasiči.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a přivítal na dnešní výroční valné hromadě. Dnes nás
čeká náročný program. Měli bychom zhodnotit naší činnost v uplynulém roce 2014, alespoň zhruba
navrhnout činnost na rok letošní, dále projednat a odhlasovat důležité organizační záležitosti a jelikož rok
2015 je řádným volebním rokem, tak také doplnit a schválit složení výboru na dalších pět let.
Nejprve bych krátce zhodnotil uplynulý rok 2014. Loňský rok byl pro nás významný, protože
právě v roce 2014 uplynulo 130 let od založení našeho sboru. U této příležitosti jsme uspořádali oslavy.
Mnozí z Vás mají tuto událost v živé paměti, přesto ji krátce připomenu. Oslavy se konaly ve dnech 15. a
16. srpna. Původní termín byl stanoven na 4. a 5. července, ale jelikož na toto datum připadly Farmářské
slavnosti konané na farmě pana Tvarůžky a jejichž termín nebylo možno nijak změnit, museli jsme
ustoupit a oslavy přesunout až na srpen. Obě akce v jednom termínu nebylo možno z organizačních
důvodů uskutečnit. Pro nás to znamenalo určité komplikace, protože jsme museli posunout již předem
domluvené termíny, ale nakonec vše dobře dopadlo.
Oslavy jsme zahájili v pátek focením v místním parku, poté jsme se přesunuli na místní hřbitov,
kde jsme položili věnec za všechny zemřelé hasiče. Ze hřbitova jsme se v slavnostním průvodu ze
zástavami a za doprovodu dechové hudby Slatina vrátili k budově obecního úřadu a pokračovali zde v
sále slavnostní schůzí členů sboru a přizvaných hostů. Slavnostní schůzí byl završen první den oslav.
Program pokračoval následujícího dopoledne námětovým cvičením za účasti jednotek okolních
obcí. Sobotní odpoledne pak bylo vyhrazeno kulturnímu programu na místním sportovním areálu.
Připraven byl opravdu bohatý, ale bohužel nám přestalo přát počasí, takže jsme museli některé vystoupení
zrušit a některé improvizovat. Bohužel počasí neporučíme … zatím. I přes tuto nepřízeň, dopadly oslavy
celkově na výbornou a všem, kteří se na jejich přípravách, organizaci a průběhu podíleli, obětovali svůj
volný čas a energii, patří velký dík. Velké poděkování rovněž patří obci Hlubočec za finanční podporu,
bez které by organizace oslav v takovémto rozsahu nebyla možná.
Oslavy 130.-tého výročí založení našeho sboru byly určitě událostí nejvýznamnější a také
nejnáročnější, nezůstalo však jenom u nich. Z kulturních akcí jsme loni ještě zvládli tradiční ples.
Nepřipravovali jsme již jako obvykle vepřové hody a celkově jsme upustili od teplých jídel, které již
nejsou v kurzu a místo toho bylo občerstvení připraveno formou studeného bufetu. Změna se setkala s
kladným ohlasem, proto u této formy momentálně zůstaneme.
Pořádání kulturních akcí není samozřejmě naše jediná činnost. Organizačně jsme se kupříkladu
podíleli na již zmiňovaných farmářských slavnostech a to organizací parkování návštěvníků a prodejem
piva a nealka.
Dále to byly různé technické zásahy, sběr železného šrotu, údržba techniky a výstroje, technická

výpomoc obci, ale také kupříkladu loni poprvé zajištění vánočního stromu pro obec. Samozřejmě
nemůžeme opomenout prevenci, represi a práci s mládeží. O těchto oblastech Vás bude informovat
velitel a vedoucí mládeže.
Já bych přešel k vnitro-organizačním záležitostem. K dnešnímu dni má náš sbor 61 členů, z toho
je 11 žen a 18 hasičů mladších 18-ti let. Okres každoročně apeluje na to, aby byla řádně vedena členská
evidence neboť stále dochází k nesrovnalostem. Náš sbor má vůči okresu prakticky všechny resty
splněné, ale některé drobnosti je třeba dořešit ještě u nás. U některých členů chybí podepsané přihlášky /
evidenční karty a rovněž je třeba do průkazek doplnit záznamy o placení členských příspěvků. Loni jsme
si dali do usnesení provést inventarizaci majetku sboru. Bohužel toto není ještě zcela dořešeno. Jedná se
zejména o položky z minulosti, které nelze dohledat . Tento bod byl proto znovu zařazen do letošního
usnesení a výbor se bude ve spolupráci s revizní radou snažit tento problém dořešit.
V loňském roce se konalo dne 29. 3. okresní Shromáždění delegátů SDH, kterého jsem se účastnil.
Na tomto shromáždění bylo mimo jiné schváleno navýšení odvodů členských příspěvků s SDH na OSH z
dosavadních 50,- Kč za člena staršího 18-ti let na 100,- Kč. Odvod za členy mladší 18-ti let zůstal stejný
jako doposud tzn. 50,- Kč. za člena. Jelikož v současnosti vybíráme příspěvky do sboru ve stejné výši,
půjde od letošního roku veškerý výběr na okres. Výbor proto podal návrh na navýšení výběru od příštího
roku o 50,- Kč za člena staršího 18-ti let tzn. Na 150,- Kč. Výběr u členů mladších 18-ti let by zůstal
stejný tzn. 50,- Kč a u členů starších 70-ti let rovněž beze změny tzn. dobrovolný příspěvek. O tomto
návrhu, případně jeho úpravě budeme rozhodovat v samostatném hlasování.
Jak už bylo v úvodu řečeno, letošní rok je řádný volební, proto musíme dnes odhlasovat složení
výboru na dalších pět let. Stanovy nám ukládají zvolit tyto funkce:
1) Starosta
2) Náměstek starosty
3) Revizní rada v minimálním počtu tří členů u sboru s 30-ti členy a více
4) Jednatel
5) Hospodář
6) Vedoucí mládeže
7) Další členové pak podle zvyklostí nebo potřeb
Složení stávajícího výboru je následující:
(viz. seznam)
Jelikož máme více jak 30 členů, musíme zvolit třetího člena a určit předsedu revizní rady. Dále zvolit
referenta prevence na místo zesnulého Vojtěcha Kukelky popřípadě doplnit další funkce.
Po volbě výboru musíme ještě zvolit delegáta na okresní shromáždění delegátů SDH, které se bude konat
letos opět koncem března. Z pozice své funkce by se měl tohoto shromáždění účastnit starosta sboru, není
to však podmínka. Každopádně však musí mít mandát valné hromady. Volí se podle klíče 1 na každou
započatou 100 členů. Podrobnosti ještě probereme v diskuzi.

Toliko organizační záležitosti.
Co nás čeká letos. Z kulturních akcí již za 14 dní tradiční ples, dále pak uvidíme podle zájmu a
možností. Zlepšit účast na kulturně společenských akcích pořádaných okresním popř. krajským
sdružením jako jsou svatofloriánská setkání, „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, Květinový den nebo
POOD. Na úseku represe pak zvyšovat odbornou způsobilost našich členů, více se zapojit do soutěží v
požárním sportu a zlepšit propagaci naší činnosti. Samozřejmostí je údržba techniky a výstroje, technická
pomoc obci, sběr druhotných surovin a podobně. Jak úspěšně se nám to povede splnit, bude záležet na
ochotě členů zapojit se do těchto akcí.
Vážení hasiči. Shrnul jsem krátce naší činnost za uplynulý rok a nastínil plány na rok letošní.
Věřím, že ve spojení se správami velitele, vedoucího mládeže a pokladníka si uděláte dostatečný přehled
o fungování našeho sboru. Závěrem bych chtěl všem, kteří se v loňském roce na naší činnosti podíleli
ještě jednou poděkovat a Vám všem popřát hodně zdraví a pracovních úspěchů v roce 2015
Děkuji za pozornost.

