Zpráva o činnosti SDH Hlubočec za rok
2015
Vážení bratři a sestry hasiči, vážení hosté.
Dovolte, abych Vás tímto pozdravil a přivítal na dnešní výroční valné hromadě. Jako každoročně bychom
zde měli zhodnotit naší činnost v uplynulém roce, alespoň zhruba navrhnout činnost na rok letošní a
projednat organizační záležitosti.
Každý náš rok začíná valnou hromadou a nejinak tomu bylo i loni. Krátce bych zde zrekapituloval
nejdůležitější body tohoto shromáždění. Jelikož byl loňský rok řádný volební, zvolili jsme si dle stanov
nový výbor na další 5-ti leté funkční období. Dále jsme odhlasovali navýšení příspěvků do naší pokladny
ze 100,- Kč na 150,- Kč za člena staršího 18-ti let a to z důvodů navýšení odvodů příspěvků na okres z
50,- Kč na 100,- Kč za člena staršího 18-ti let. Do usnesení, mimo jiné, jsme si dali návrh na vytvoření
soutěžního družstva žen. Tento bod se nám podařilo splnit a družstvo nejen že vzniklo, ale účastnilo se i
okrskové soutěže. Podrobněji o dění v požárním sportu Vás ve své zprávě seznámí velitel.
Krátce bych se ještě vrátil k výboru. Zde musím bohužel oznámit, že dnešním dnem se vzdává své
funkce kulturního referenta bratr Petr Nedvídek. Je to škoda, protože výbor tím ztrácí člověka a jeho
úkoly se musí rozdělit mezi ostatní členy výboru. Je to ale jeho rozhodnutí, a my ho respektujeme. Já
bych mu chtěl tímto, jménem nás všech, za jeho obětavou práci v této funkci poděkovat a doufám, že
zůstane i nadále aktivním a loajálním členem. Výbor momentálně nemá za jeho osobu náhradu, takže
pokud by měl někdo zájem se této funkce ujmout, má dveře otevřené.
Po valné hromadě následovala první kulturní akce loňského roku – tradiční Hasičský ples.
Hasičský ples si zatím udržuje dlouhodobě dobrou úroveň a to i přesto, že pozorujeme všeobecný pokles
zájmu o tradiční plesy obecně. Plesy už dávno nejsou masovou záležitostí jako dříve. Některé sbory v
okolí už dokonce pořádání plesů pro malý zájem zrušily. My se snažíme přizpůsobovat trendům a zatím
se nám to daří. Nemalý podíl na úspěchu má organizace a příprava. Je to náročný a zodpovědný úkol a
proto je třeba všem kteří se na jeho splnění podílejí poděkovat. Není to vždy ideální a do budoucna by nás
potěšila větší zainteresovanost všech členů, aby to doslova neoddřelo pár jedinců.
V dubnu se konalo v Opavě shromáždění představitelů SDH okresu Opava, kterého jsem se
zúčastnil. Toto shromáždění je ekvivalentem valné hromady, ale na okresní úrovni. I zde probíhaly volby.
Došlo ke změně na postu starosty okresního sdružení. Ve své funkci skončil Mgr. Dumbrovský a novým
starostou OSH byl zvolen pan Roman Krusberský. Pro mne je to zatím osoba neznámá, zatím jsem neměl
tu čest, takže uvidíme, čas ukáže. Kompletní výsledky a usnesení je k nahlédnutí zde.
Na přelomu května a června jsme uspořádali další kulturní akci a sice tradiční smaženici. Zde
musím bohužel konstatovat, že této akci pravděpodobně definitivně odzvonil konec. Nejenom že účast je
dlouhodobě nízká, ale loni se poprvé objevily, pro nás překvapivé, negativní reakce občanů. Kupříkladu
obsluha kolo štěstí byla vážně obviněna z provozování hazardu, objevovaly se narážky na ceny

prodávaného občerstvení a losů apod. Letos už smaženici pravděpodobně pořádat nebudeme a zkusíme ji
nahradit jinou akcí, třeba více zaměřenou na hasiče a pro hasiče. Budeme muset přijít s něčím novým.
Loni jsme už žádnou další kulturní akci nepořádali . To ale neznamená, že by se nic nedělo.
Pracovalo se na údržbě techniky a výstroje, které není už dnes málo, probíhaly různé technické zásahy,
výpomoc obci a na podzim pak ještě sběr železného šrotu.
Mimo tyto, řekněme technické záležitosti, je naší nedílnou součástí i práce s mládeží. Zde patří
velký dík našim vedoucím mládeže Liboru Gintarovi a Lence Lindovské, kteří každoročně odvádějí
obrovský kus práce. V dnešní době zaujmout mládež a vést je k nějaké smysluplné činnosti není vůbec
jednoduché. Podrobně Vás určitě informuje vedoucí mládeže.
Zde bych chtěl ještě poděkovat bratru Milanu Nedvídkovi, kterému se podařilo zajistit z programu
dotací ČEZ částku 30 000,- , která byla použita na nákup vybavení právě pro mladé hasiče.
To byl ve stručnosti rok minulý. Co nás čeká letos. Už za 14 dní 23. ledna to bude ples. Technicky
je vše zajištěno. Teď to bude jenom chtít, aby přišlo co nejvíce členů pomoci s přípravou. Samozřejmě
jste i všichni zváni coby hosté.
Další, poměrně velkou akcí, která nás letos čeká, je zajistit a připravit konání okrskové soutěže v
požárním sportu a jarního kola hry plamen. Soutěž se bude konat ….. května. Organizačně je to náročná
akce, proto bude třeba každé ruky. Soutěže probíhají celý den – dopoledne mladí hasiči, odpoledne pak
muži a ženy. Musíme perfektně připravit areál, zajistit zázemí pro soutěžící a občerstvení. Soutěže se
konají ve spolupráci s 15. okrskem, proto lze očekávat hojnou účast. Po letech to bude zpestření života v
obci a naše prezentace. Doufáme, že tato akce přiláká i mnoho diváků z řad občanů.
Ples a soutěž v požárním sportu jsou dvě hlavní akce letošního roku. Zatím nemáme nic dalšího v
plánu. Uvidíme během roku, možná že se podaří i nějaký karneval nebo něco podobného. Samozřejmě se
bude pracovat na údržbě techniky a výstroje, budeme se účastnit školení a určitě dojde i na technické
zásahy. Můžeme se rovněž účastnit kulturně společenských akcí které nejsou v naší režii. Kupříkladu 13.
února se koná ve Zlatníkách Okresní hasičský ples, 25. dubna pak v Opavě Svatofloriánské setkání.
Informace jsou pravidelně vyvěšovány na stránkách OSH.
Tolik plány na letošní rok. Co se týká našeho sboru samotného. Výbor pracuje ve složení:
K 31.12.2015 měl sbor 62 členů, z toho 18 mladších 18-ti let. Členské příspěvky byly včas odvedeny,
jakožto i odevzdáno hlášení a registrační list mladých hasičů.
Vážení hasiči, krátce jsem shrnul naší činnost v uplynulém roce 2015 a zhruba představil plány na
rok letošní. Ke všem bodům se můžete vyjádřit v diskuzi, přidat svoje podněty, návrhy, ale i kritiku. I toto
patří k valné hromadě.
Závěrem bych chtěl všem, kteří se aktivně na naší činnosti podíleli ještě jednou poděkovat, dále
pak poděkovat obci Hlubočec za poskytnuté dotace a podporu a Vám všem tady popřát hodně zdraví a
úspěchů v roce 2016.

