Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách
za rok 2007
Vážení hosté, bratři a sestry
Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.
Zpráva začíná stavem naší členské základny.
Na začátku minulého roku měla naše organizace 117 členů.
V průběhu loňského a na začátku letošního roku nevstoupil do našich řad
žádný nový člen, jeden člen vystoupil a jeden zemřel.
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 115 členů, z toho je 9 žen a 26 dětí, a to
14 chlapců a 12 dívek.
V loňském roce opustil naše řady dlouholetý člen výboru bratr Eduard Klim.
Chtěl bych Vás požádat abychom povstali a minutou ticha uctili jeho památku,
jakož i památku všech našich již zesnulých členů a přátel.
Povstaňte prosím………………………………….

Děkuji

Výbor pracoval druhý volební rok ve složení:
Starosta - Jiří Drásal
Hospodář - Miloslav Blažek
Velitel jednotky - Michal Krátký
Referent MTZ - Petr Waidhofer
Péče o techniku a mládež - Rudolecký Michal, Lach Lukáš a Hejčová Romana
Organizace a kultura - Jaroslav Kratochvil, Miroslav Tesař
a
Členové výboru - Jambor Jan, Jambor Tomáš a Jaroslav Schnirch
Revizní radu tvoří členové- Jan Jochman st., Rusler Luděk a Krejčí Jan ml.

Výbor se sešel celkem na dvanácti pravidelných schůzích každé první úterý
v měsíci a dále 2x mimořádně.

Činnost sboru v loňském roce opět probíhala v těchto oblastech:
- na úseku požárních sportů a námětových cvičení
- činnost s mládeží
- činnost jednotky sboru
- činnost na údržbě techniky,zbrojnice a hřiště
- a na přípravách a pořádání kulturních akcí

Činnost Sboru na úseku požárních sportů a námětových cvičení
V loňském roce se zapojili do soutěží čtyři družstva. Byla to družstva
mužů, dorostenci a dvě družstva mladých hasičů, jmenovitě mladší a starší žáci.
Muži se zúčastnili 5.května soutěže v Chrlicích kde získali 2.místo
Dorostenci 27.května v celoroční okresní soutěži vybojovali krásné druhé
místo.
A Rebecca Laurencová obsadila vynikající druhé místo v jednotlivkyních.
Starší žáci
28.dubna Pisárky - okr. kolo Plamen
5.května Chrlice - požární útok
26.května Holásky - okr. kolo Plamen
16.června Jundrov - požární útok
15.září Útěchov - požární útok
22.září Ořešín - požární útok
13.října Přízřenice - branný závod
Celoroční hra Plamen - celkově
Mladší žáci
28.dubna Pisárky - okr. kolo
5.května Chrlice – požární útok
26.května Holásky - okr. kolo
13.října Přízřenice – branný závod
Celoroční hra Plamen – celkově
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Na jaře pořádali vedoucí mládeže pro děti „pálení čarodejnic“ a v červenci
se uskutečnil týdenní tábor u Vírské přehrady.
Mládežnická družstva se pravidelně schází každou sobotu odpoledne.
V květnu se děti zúčastnili akce „Pozor děti“ pořádané Magistrátem města
Brna na Náměstí Svobody a v říjnu již tradičně, ukázky pro postižené děti ze
družení Práh, které sídlí v budově bývalé školy v Brněnských Ivanovicích.
Činnosti mladých hasičů nezúčastňují jen členové, ale i ostatní děti naší
městské části. Vzhledem k malému počtu zvláště mladších žáků máme letos
v úmyslu uspořádat akci k propagaci „hasičiny“ mezi dětmi na školách v naší
městské části. Celkem věnovali vedoucí mládeže dětem 700 hodin ze svého
volného času.
Činnost jednotky sboru
Jednotku Sboru tvořilo v roce 2007 těchto 12 členů:
Velitel jednotky - Michal Krátký
Velitel družstva

Lukáš Lach
Jiří Klimeš

Strojníci

Michal Rudolecký
Miroslav Tesař

Členové jednotky Miloslav Blažek
Jiří Drásal
Miroslav Sláma
Lukáš Waidhofer
Jan Sochor
Jaroslav Schnirch
Pružina Bohumil
Jednotka se scházela nepravidelně, většinou každé poslední pondělí v měsíci.
Jednotka odsloužila na nepravidelných pohotovostech celkem 601 hodin na
stážích a školeních strávili členové jednotky celkem 371 hodin a odpracovali na
údržbě výstroje a výzbroje celkem 120 hodin.
Jednotka byla v měsíci dubnu povolána k zásahu při požáru skladu briket
v Sokolnicích.
Jednotka byla v letošním roce z dotací obce a Jihomoravského kraje vybavena:
Čtyřmi pracovními stejnokroji, jedním zásahovým oblekem, třemi zásahovými
rukavicemi a jedním trhacím hákem.
Podařil se opravit agregát PS 12 a pořídit nové pneumatiky na přední nápravu
cisterny.

Naše jednotka je od 1.1.2008 přeřazena z JPO 5 do JPO 3.
Což je další dílčí posun pro získání novější cisterny.
Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
O svěřený majetek tak i o majetek Sboru je pravidelně pečováno.
Ve vlastní režii byla provedena generální oprava historického agregátu PS 8,
kompletní úklid a renovace prostor přístavku, výměna okna WC na hřišti a
oprava všech stolů a části lavic, které se používají ke kulturním akcím.
Jako každý rok jsme provedli úklid hřiště a to jak na jaře v dubnu, tak v srpnu
před Bartolomějskými hody.
O hřiště a budovu navíc celoročně vzorně pečuje referent MTZ p.Petr
Waidhofer.
Přípravy a pořádání kulturních akcí
Tradiční kulturní akce zahajujeme pořádáním Ostatků.
Průvod masek proběhl jako vždy se zastávkami u našich příznivců, za což jim
děkujeme a večerní zábava se konala opět v prostorách zbrojnice
s konstatováním, že čím menší prostor tím lepší zábava …….
Oslava Svátku matek proběhla v restauraci Colatransport v květnu.
Byla zde promítána kronika naší obce zpracovaná na CD-romu a potom se ženy
pustili do tance Ona nevěděla jakýho …… v doprovodu hudby p.Hamrly až do
pozdních nočních hodin.
V červnu jsme pořádali letní noc na hřišti v Pískách a návštěva na zábavě
byla díky takřka ideálnímu počasí výborná.
Bartolomějské hody se konaly taktéž za ideálního letního počasí na hřišti
v Pískách. Stárci si opět připravili krásný nástup a tančení Besedy.
Vzhledem ke skutečnosti, že příprava a pořádání hodů visí na bedrech čím dál
menšího počtu členů. Musím vyslovit poděkování stárkům, jak se zhostili
přípravy této akce a požádat Vás o větší účast na její přípravě, neboť bez většího
zájmu jak ze strany Vaší tak veřejnosti, se tato tradiční kulturní akce nedožije
svých kýžených 100 let.
Pro zajímavost náklady hodů se blíží ke sto tisícům korun.
Rok končíme setkáním Vánočním stromem v parku na ulici Požární.
Na podzim jsme opět zprovoznili naše internetové stránky
www.sdhholasky.cz. Zde si každý může prohlédnou fotografie z činnosti sboru
nebo se dozvědět více o historii,činnosti a akcích sboru i obce.

Kapitálový účet v podobě akcií Hasičské vzájemné pojišťovny zůstal nezměněn.

Na závěr, mi dovolte poděkovat všem, kdo se na dobrovolné práci sboru
podílejí, finančně mu pomáhají nebo jen fandí a přeji Vám vše nejlepší do
nového roku.

