Zpráva o činnosti SDH Hlubočec za rok
2010
Vážení bratři hasiči, vážení hosté.
Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na dnešní výroční valné hromadě, na které bychom měli
zhodnotit uplynulý rok 2010 a nastínit plány na rok letošní.
Začal bych kulturní činností. V loňském roce jsme uspořádali 2 kulturní akce a to tradiční hasičský
ples a pak jako novinku maškarní discoples pro dospělé. Potěšilo nás, že obě akce dopadly velmi dobře.
hasičský ples byl plně obsazen, jako v předešlých letech byly připraveny vepřové hody, bohatá tombola a
občerstvení. Myslím si, že o dobrou zábavu nebyla nouze. Jelikož byl volný termín a chuť, uspořádali
jsme ještě zmiňovaný maškarní discoples pro dospělé. I ten se setkal s kladným ohlasem, účast byla velmi
dobrá a jelikož celkově překonal naše očekávání, doufáme, že se stane do budoucna tradicí.
Příprava těchto akcí, zejména pak plesu, si vyžádala velké úsilí a mnoho hodin příprav, proto bych
chtěl tímto všem, kteří se na přípravách a organizaci podíleli poděkovat. V loňském roce se nekonaly
žádné letní venkovní kulturní akce z důvodu rekonstrukce hřiště.
Tímto se dostávám k dalšímu úkolu, který bylo třeba loni vyřešit, a který si vyžádal velké úsilí a
spoustu času. Jelikož obec provádí celkovou rekonstrukci hřiště, bylo třeba odstranit vagón, který sloužil
jako prodejní místo a sklad materiálu. Vybavení se přestěhovalo do zbrojnice a klubovny a vagón se
rozebral. Samotné rozebrání bylo časově a technicky poměrně náročné. bylo třeba odstranit plechy ze
střechy a vnějších stěn, rozebrat dřevěnou konstrukci a nakonec autogenem rozřezat podvozkový rám.
Dřevo si rozebrali domů na topení ti, co se na demolici podíleli a železo bylo odevzdáno do sběru s
výdělkem cca 10 000,- Kč. Byla to náročná práce, bylo třeba použít techniky jako motorové pily, autogen
a traktor, ale vše se nakonec zvládlo. Všem, kteří se na těchto pracích podíleli nebo poskytli techniku
bych chtěl poděkovat. Doufejme, že se rekonstrukce hřiště zdárně dokončí a my budeme moci využívat
nový areál nejen ke kulturním akcím, ale i jako prostor k výcviku zásahové jednotky a požárního sportu.
Represe, požární sport, technické zásahy, to je další a vlastně hlavní oblastí naší činnosti. O všem
co se na tomto úseku dělo a co se plánuje, Vás bude informovat ve své zprávě velitel. Rovněž práce s
mládeží je neodmyslitelně spojena s naší organizací. O jejích výsledcích Vás bude podrobně informovat
vedoucí mládeže.
Já bych se ještě krátce vrátil ke kulturně – společenskému životu. V loňském roce 7. a 8. května
proběhly v Opavě oslavy 65. výročí založení hasičského útvaru v Opavě a 120. výročí SDH Opava
Kateřinky. V rámci těchto oslav se konalo i Svatofloriánské setkání hasičských zástav, kterého jsme i my
s naší zástavou zúčastnili. Tolik krátce ještě ke kultuře.
Jako další, bych chtěl stručně rozebrat administrativně organizační záležitosti. 10. dubna loňského
roku se konalo v Kravařích Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů, kterého jsem se zúčastnil.
Z tohoto shromáždění bych chtěl vyzdvihnout dvě věci:

1) Na tomto shromáždění proběhla volba nového starost OSH Opava. Mgr. Dumbrovský z funkce
odstoupil a na jeho místo byl zvolen Josef Pudich.
2) Okresní sdružení stále apeluje na řádné vedení členské základny, odvod příspěvků, včasné
odevzdání hlášení atd. Je to logické, protože to patří k našim základním povinnostem a má to
návaznost na další organizační celky.
Za náš sbor musím říct, že výbor zapracoval a až na drobnosti máme tyto věci v pořádku.
Kompletní materiály z tohoto shromáždění včetně usnesení jsou zde k nahlédnutí.
3. a 4. července se pak konal v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity IV sjezd Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. O tomto sjezdu se nebudu nijak podrobněji zmiňovat, snad jenom, že za
starostu SH ČMS byl 93,9 % hlasů opět zvolen ing. Karel Rychter. Usnesení je zde k nahlédnutí. Více
informací včetně videozáznamu je k dispozici na internetu.
Co se týče našeho sboru. Dnešním dnem končí ve své funkci pokladník bratr Oldřich Peterek. Za
jeho dlouholetou práci ve výboru bych mu chtěl jménem nás všech tímto poděkovat a doufám že zůstane
našemu sboru věrný i nadále. Na dnešní valné hromadě bychom si měli zvolit nového pokladníka.
Dále bych chtěl ještě poděkovat obci Hlubočec, která nám poskytla ze svého rozpočtu finanční
příspěvek ve výši 13 000,- na nákup vybavení a podporu kulturních akcí.
To bylo v krátkosti zhodnocení loňského roku 2010. Co nás čeká letos. 22. ledna to bude Hasičský
ples a 19.2. pak maškarní discoples pro dospělé. Letní akce pak budeme organizovat v závislosti na
stavu rekonstrukce hřiště. Chceme obecně zlepšit účast na kulturně společenských událostech jako jsou
třeba Svatofloriánská setkání a podobně. 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.
Na závěr personální údaje.
Náš sbor má k dnešnímu dni 42 řádných členů starších 18 let, z toho 6 žen, a 18 členů mladších 18 let,
celkem tedy 60 členů. Z členského příspěvku 100,- korun odvádíme 50,- korun za každého člena včetně
dětí na okres.
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 2011.

Děkuji za pozornost.

