Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách
za rok 2004
Vážení hosté, přátelé, bratři,
Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2004.
Úvod zprávy, tak jako v letech minulých, začíná stavem naší členské
základny. Na začátku minulého roku měla naše organizace 113 členů.
V průběhu roku vstoupilo do našich řad 8 nových členů z toho 6 dětí a tři
členové vystoupili.
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 118 členů z toho je 9 žen a 24 dětí.
Dvě družstva mládeže se skládají z 10 chlapců a 14 dívek.
V loňském roce nezemřel žádný z našich členů, avšak chtěl bych Vás požádat
abychom minutou ticha uctili vzpomínku na pana faráře Navaříka, který dlouhá
léta působil na naší farnosti a vykonával polní mše u příležitosti našich
tradičních Bartolomějských hodů a který tragicky zahynul v závěru loňského
roku.
Povstaňte prosím………………………………….Děkuji
Výbor pracoval v tomto složení:
Starosta - Jiří Drásal
Jednatel - Miloslav Blažek
Velitel - Michal Krátký
Hospodář - Luděk Rusler
Referent MTZ - Petr Waidhofer
Organizace a kultura - Jaroslav Kratochvil, Jan Krejčí ml., Pavel Čečatka
Péče o techniku a mládež - Michal Rudolecký, Aleš Růžička, Pavel Krejčí
Členové výboru - Miroslav Tesař, Jambor Jan, Jambor Tomáš a Jaroslav
Schnirch
Revizní radu tvoří členové- Jan Krejčí st., Jan Jochman st. a Milan Doležel
Výbor má tedy v současnosti 15 členů a 3 členy revizní rady.
Schůze výboru se konaly pravidelně první úterý v měsíci a dále dle potřeby.
Činnost sboru v loňském roce probíhala v těchto oblastech:
- na úseku požárních sportů a námětových cvičení
- nepravidelná pohotovost, zásahy u požárů a živelných událostí
- činnost na údržbě techniky,zbrojnice a hřiště
- přípravy a pořádání kulturních akcí

Činnost Sboru na úseku požárních sportů a námětových cvičení
V loňském roce se zapojila do požárních soutěží čtyři družstva a to
družstvo mužů, družstvo žen a dvě družstva mladých hasičů.
Muži se zúčastnili těchto soutěží :
1.května v Chrlicích
1.místo
15.května v Bohunicích 1.místo
6.června ve Tvarožné
13.místo
12.června v Br.Ivanovicích 4.místo
23.října
ve Vranově
6.místo
Družstvo žen se zúčastnilo soutěže v Br.Ivanovicích, kde se umístilo na
druhém místě.
Vzhledem k narůstajícímu zájmu dětí o činnost v našem sboru, byla
vytvořena oproti roku 2003 již družstva dvě a to mladší a starší.
Družstva se zúčastňovala soutěží společně a dosáhla následujících umístění:
24.dubna Trojboj okresní kolo hřiště Holásky
mladší 6.místo
starší 8.místo
1.května
požární útok v Chrlicích
mladší 4.místo
starší 7.místo
15.května požární útok v Bohunicích
mladší 2.místo
starší 6.místo
22.května požární útok v Jundrově
mladší 8.místo
starší 8.místo
30.května okresní kolo hry Plamen
mladší 5.místo
starší 10.místo
2.října
požární útok v Komíně
mladší 2.místo
starší 6.místo
a výcvikový rok zakončily děti na okresním kole v soutěži požární
všestrannosti v Útěchově shodně čtvrtými místy.
Naše mládež měla díky vedoucím mládeže v roce 2004 připravený velmi bohatý
program také oblasti zábavy.
V lednu navštívili Moravské zemské muzeum u příležitosti 140.výročí
založení Hasičského záchranného sboru, v únoru a březnu si vyjeli na lyžařské
výlety do Němčiček , v červenci na týdenní tábor do Krkonoš, v září výlet na
srub u Lomnice a v listopadu do Mariánského údolí.

Mládežnická družstva se pravidelně schází každou sobotu odpoledne.
V říjnu loňského roku pořádali navíc den otevřených dveří pro postižené děti ze
družení Práh, které sídlí v budově bývalé školy v Brněnských Ivanovicích.
V roce 2004 jsme se zúčastnili jednoho námětového cvičení a to v Chrlicích.
Nepravidelná pohotovost, zásahy u požárů a živelných událostí
Nepravidelnou pohotovost držela jednotka našeho sboru v loňském roce
celkem 75-krát a bylo odslouženo celkem 1099 hodin a byla povolána k těmto
zásahům:
14.ledna čerpání zatopených sklepů v Přízřenicích
8.července odklízení spadlých stromů ul.Kaštanová
10.srpna nepovolené pálení v Černovicích
9.září požár dřevěných hraček v parku na Tuřanském náměstí

Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
O techniku a vozidla je pravidelně pečováno. Z větších oprav byla provedena
generální oprava sacího agregátu PS 12 a za finančního přispění úřadu městské
části zhotoven nový pracovní stůl v garáži zbrojnice.
Celý minulý rok řešil výbor problematiku opravy střechy a rekonstrukce
zbrojnice. Bylo provedeno statické posouzení budovy s neradostným výsledkem
únosnosti celkového pláště budovy. Je na řešení nového výboru s orgány obce
co dále v této věci podniknout, protože investice na obnovu budovy půjdou
řádově do milionů korun.
Jako každý rok jsme provedli úklid hřiště a to jak na jaře, tak v srpnu před
Bartolomějskými hody.
Každoroční činností sboru je také stavba a provozování kluziště.
Přípravy a pořádání kulturních akcí
Mezi naše již tradiční akce jako jsou Ostatky, oslava Svátku matek a
Bartolomějské hody, se již řadí i Mikuláš a Vánoční strom.Mezi mimořádné
můžeme letos zařadit dvě setkání s dětmi a přáteli na hřišti.

Jako každý jiný rok začínáme s pořádáním Ostatků.
Oslava Svátku matek je posezením našich žen při hudbě a zábavě.
Bartolomějské hody jsme loni pořádali již potřetí tři dny.
Počasí se vydařilo a loňská návštěva neměla sestupnou tendenci jako v letech
minulých. Vyskytl se nám však problém s ucpáváním kanalizační přípojky, tak
že část z nás trávila čas hodový v odpadové jímce. Pro letošní rok jsme požádali
o pomoc úřad městské části o finanční pomoc na vybudování pomocné
kanalizační šachty, která tento problém vyřeší.
Již osmý ročník Mikulášké nadílky měl návštěvu více jak tisíc lidí.
Závěr roku patří Vánočnímu stromu. Test nové várnice s vyhříváním
dopadl dobře i když počasí připomínalo spíše velikonoce.
V loňském roce jsme pravidelně aktualizovali naše internetové
stránky.Zde se každý může dozvědět více o historii,činnosti a akcích našeho
sboru i obce.
Činnosti sboru na všech úsecích tak bylo věnováno členy více jak 4 tisíce
hodin volného času.
Děkuji všem za jejich dary, které pomáhají udržet tradice naší obce a
snad je naše výroční zpráva dostatečným důkazem toho, že Vaše finanční
prostředky napomáhají nadšencům a dětem v jejich dobré věci.
Děkuji ÚMČ Brno-Tuřany, za vydatnou podporu našemu sboru.
Děkuji mládežnickým vedoucím, družstvům a ostatním členům a přátelům
naší organizace, za jejich podporu a přízeň.
Na úplný závěr mi dovolte zhodnotit činnost Sboru za uplynulé volební
období , které bylo čtyřleté tj.od roku 2000 do roku 2004.
Program,který tehdy předkládal nově zvolený výbor měl tyto stěžejní
body:
-

udržet činnost Sboru ve stávající podobě a dále jej rozvíjet
zapojit do soutěží alespoň jedno družstvo
zlepšit vztah s ÚMČ Brno-Tuřany
vybudovat a vést alespoň jedno mládežnické družstvo
zachovat tradiční kulturní akce
co nejdůstojněji oslavit 100 výročí založení Sboru

Jestli se to odstupujícím členům výboru povedlo musíte posoudit sami ….
S přáním všeho nejlepšího v roce 2005 a letech dalších Vám děkuji za
pozornost.

