Zpráva o činnosti SDH Hlubočec za rok
2011
Vážení bratři hasiči, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na dnešní výroční valné hromadě. Dnes jsme se tady sešli,
abychom zhodnotili rok minulý, nastínili plány na rok letošní a v neposlední řadě projednali organizační
záležitosti.
Začal bych zhodnocením naší činnosti za rok 2011 a jelikož mají své zprávy připraveni i velitel,
vedoucí mládeže a pokladník, nebudu se těmto oblastem věnovat. V loňském roce jsme uspořádali 2
kulturní akce a to: Hasičský ples a poté maškarní discoples. Hasičský ples byl plně obsazen, opět byly
připraveny vepřové hody, bohatá tombola a občerstvení. V této podobě se ples konal už po několikáté a
dalo by se říct, že se podařilo obnovit významnou kulturní tradici. Druhou akci, v našem případě
maškarní discoples, organizujeme podle zájmu a možností, ale i tato akce dopadla velmi dobře. Příprava
těchto akcí, zejména pak plesu, si vyžádala velké úsilí a mnoho hodin práce, proto bych chtěl tímto všem,
kteří se na přípravách a organizaci podíleli tímto poděkovat. V loňském roce se nekonaly žádné venkovní
kulturní akce z důvodů rekonstrukce hřiště.
Další významnou událostí v roce 2011 bylo slavnostní předání do užívání cisternové stříkačky
CAS32. Předání se uskutečnilo zde před budovou OU za účasti zástupců HZS, OSH a okolních obcí. Pro
jednotku obce, potažmo náš sbor to je velký přínos, ale zároveň i závazek a proto doufejme, že cisterna
bude dobře sloužit. Více Vás bude informovat velitel.
17. září loňského roku se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sportovního areálu v
místě bývalého sokolského hřiště. Na této akci jsme se organizačně podíleli i my. Zajišťovali jsme
přípravu, prodej občerstvení a některá vystoupení v programu. Všem, kteří se na přípravách a hladkém
průběhu podíleli, bych chtěl poděkovat. Nově zrekonstruovaný areál nám dává možnost opět organizovat
letní venkovní aktivity a akce. Je jenom na nás, jak této možnosti využijeme.
Toto byly v krátkosti hlavní události loňského roku. Mimo to proběhlo spousty dalších menších
akcí jako jsou: sběr železného šrotu, různé technické zásahy, zalévání obecní zeleně, údržba výstroje,
školení a další.
Toto hrubé shrnutí určitě doplní svými zprávami velitel, vedoucí mládeže a pokladník. Já bych
přešel k organizačním záležitostem.
V březnu loňského roku se konalo v Kravařích Okresní shromáždění představitelů SDH, kterého
jsem se zúčastnil a chtěl bych Vás informovat o některých bodech usnesení tohoto shromáždění.
1) na funkci starosty OSH Opava i ostatní funkce rezignoval p. Josef Pudich. Novým starostou OSH
byl opět zvolen Mgr. Dumbrovský.
2) Na tomto shromáždění se projednávalo zvýšení odvodu členských příspěvků na OSH o 20,- Kč
tzn. Ze současných 50,- Kč na 70,-Kč. Byla tam kolem toho bouřlivá debata, ale návrh nakonec

neprošel. Z toho plyne, že na tento rok zůstává odvod stále 50,- Kč na člena.
Pro ilustraci přikládám výsledek hospodaření OSH:
Rok 2010: (zaokrouhleno na tisíce)
příjem

-

1 080 000,-

výdej

-

1 158 000,-

Plán pro rok 2011 byl: (zaokrouhleno na tisíce)
příjem

-

521 000,-

výdej

-

831 000,-

rozdíl

-

- 310 000,-

Jak to dopadlo se dovíme letos v březnu nebo dubnu.
Dále byl na tomto shromáždění schválen plán činnosti na rok 2012 a pokyny k výročním valným
hromadám. Kompletní materiály jsou k nahlédnutí zde.
Co se týče našeho sboru. Loni nastoupil do funkce nový pokladník bratr Petr Vavrečka a ujal se
své práce velmi dobře. Jménem výboru mu chci poděkovat a vyjádřit spokojenost s jeho prací.
K dnešnímu dni má náš sbor 44 řádných členů starších 18 let, z toho 7 žen, a 28 členů mladších 18 let.
Celkem tedy 72 členů.
Nyní se dostanu znovu k tématu příspěvků. V současné době je systém následující: vybíráme 100,za člena staršího 18 let s tím, že členové starší 70 let mají příspěvek dobrovolný. Od členů mladších 18 let
nevybíráme nic, na okres však odvádíme 50,- za každého člena. Když se teď podíváme na počty členů,
tak máme 44 dospělých a 28 mládeže, tzn. že do naší pokladny nám zbude 50,- od 16 členů, což je 800,Proto výbor podal návrh zavést od letošního roku výběr příspěvků ve výši 50,- i od dětí. Sloužilo by to
zároveň i jako motivace pro zlepšení docházky dětí, protože se nám stává, že se některé děti během roku
odhlašují nebo nechodí na schůzky a nás to stojí peníze. V diskuzi o tom necháme hlasovat.
Toliko organizační záležitosti. Dále bych chtěl ještě poděkovat obci Hlubočec, která nám poskytla
ze svého rozpočtu finanční příspěvek ve výši 18 000,- Kč na nákup vybavení a podporu kulturních akcí.
Co nás čeká letos. 14. ledna to bude Hasičský ples a 25.2. pak zkusíme místo maškarního
discoplesu pyžamový ples. Uvidíme s jakou se setká odezvou. Chceme obecně zlepšit účast na kulturně
společenských událostech jako jsou v letošním roce třeba Svatofloriánský setkání, propagační jízda
historických vozidel, celostátní hasičská pouť a podobně. Pro zájemce budou příslušné termíny vyvěšeny
na úřední desce obce. 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 2012.

Děkuji za pozornost.

