Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách
za rok 2009
Vážení hosté, bratři a sestry
Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2009.
Zpráva začíná stavem naší členské základny.
Na začátku minulého roku měla naše organizace 106 členů.
V průběhu loňského a na začátku letošního roku vstoupili do našich řad
dva noví členové, jedenáct členů vystoupilo a dva členové zemřeli.
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 95 členů, z toho je 8 žen a 11 dětí a
dorostenců.
V loňském roce opustili naše řady dlouholetý člen výboru a bývalý starosta
sboru bratr Jaroslav Trhlík a bratr Leopold Krejčí.
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 ve složení:
Starosta - Jaroslav Kratochvil
Jednatel-místostarosta - Miroslav Tesař
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 - Filip Laurenc, Jan 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 8x mimořádně, zvláště kvůli organizaci 90. výročí
Bartolomějských hodů.
Činnost sboru v loňském roce opět probíhala v tradičních 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 zapojila do soutěží pouze dvě družstva. Byla to
družstva muži a dorostenky s dorostenci. Družstva mládeže se bohužel pro
nezájem dětí nepodařilo naplnit.
Muži se zúčastnili 2. května soutěže všestrannosti v Chrlicích kde získali
1. místo v kategorii CAS
16. května soutěže všestrannosti v Bohunicích kde obsadili
4. místo a
na soutěži hasičské dovednosti O POHÁR STAROSTY
OSH v kategorii CAS17.října se umístili na desátém místě
Dorostenky se umístily na 1. místě v okresním kole celoroční činnosti družstev
a celkově skončily na výborném pátém místě v celém Jihomoravském kraji.
Činnost jednotky sboru
Jednotka Sboru ke konci roku 2009 čítá 13 členů.
Jednotka se scházela nepravidelně na svolání velitele.
Na stážích a školeních strávili členové jednotky celkem 118 hodin a odpracovali
na údržbě výstroje a výzbroje celkem 560 hodin. Pravidelně byly prováděny
kondiční jízdy s technikou.

Jednotka byla povolána k těmto zásahům:
11.01. 2009 Požár - motorové vozidlo na ul. V Aleji
04.03. 2009 Technická pomoc - čerpání vody ul. Evropská - areál CT PARK
14.04. 2009 Požár - hromada dřevěného odpadu v areálu na ul. Jahodová
23.04. 2009 Požár - nízká budova - buňka a porost, Tuřany směr Dvorska
05.05. 2009 Výjezd Jednotky – Cvičení HOSPIC - Rajhrad
10.05. 2009 Požár - nízká budova na konečné bus č. 63 ul. Rebešovická
03.08. 2009 Cvičení s Vrtulníkem HZS Brno v Líšni na Hádech
17.08. 2009 Požár - lesního porostu ul.Průmyslová za Černovickou terasou
01.10. 2009 Cvičení - únik plynu ve sklepě ul. Chrlické náměstí 2
05.10. 2009 Požár - černá skládka rostlinných odpadů na ul. Javorová
14.10. 2009 Cvičení Požár v hale průmyslová zóna firma Smurfit Kappa Czech,
s.r.o. ul. Tovární 15
Jednotka byla v loňském roce z dotací ÚMČ Brno-Tuřany a Jihomoravského
kraje dovybavena:
Třemi helmami Gallet, dvěma kusy zásahových obleků, třemi páry zásahových
rukavic, dvěma páry zásahové obuvi a pěti páry zásahových holinek.

Z technického vybavení to bylo:
Kalové čerpadlo, proudnice na tuhé smáčedlo, lezecké potřeby, elektrocentrála a
dva kusy dýchacích přístrojů.
Čtyři členové jednotky se zúčastnili školení na obsluhu jednomužných
motorových pil.
V loňském roce byla opět podána prostřednictvím ÚMČ Brno-Tuřany,
zřizovatelem jednotky, žádost na Ministerstvo vnitra o zakoupení nového
hasičského vozidla a podařil se zajistit finanční příslib spoluúčasti na
dofinancování od města Brna. Druhý pokus se stal úspěšným.

Byli jsme zařazeni do dotačního programu na reprodukci požární techniky pro
rok 2010. V letošním roce tedy do holasecké hasičky zaparkujeme nové požární
vozidlo.
V dnešních dnech pobíhá dokončování technické specifikace vozidla.
S novým autem však bude spojena i nemalá oprava garáží hasičky.
Je to hlavně snížení podlahy garáží a obnova jejího povrchu, oprava omítek,
dvoje nová vrata a oprava vjezdu z ulice Javorová. Doufáme, že se toto dílo
podaří v letošním prvním pololetí společně s ÚMČ vytvořit a že připravíme
nový důstojný stánek pro nové vozidlo a zázemí jednotky.
Dne 3. prosince 2009 byl jednotce předán pamětní list od hejtmana
Jihomoravského kraje a to při slavnostním setkání hasičů na brněnském
výstavišti.

Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
Jak o svěřený majetek obce, tak i o majetek Sboru je pravidelně pečováno.
Ve vlastní režii byla provedena před oslavou Bartolomějských hodů výměna
a oprava světel na sloupech na hřišti a obroušeny, opraveny a znovu natřeny
byly téměř všechny desky na lavice pro pořádání zábav.
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.
Hlavně díky jeho obětavé práci byly provedeny tyto práce:
 nátěr nových desek na stoly pro pořádání zábav
 oprava a vymalování místnosti v přístavku
 a celoroční péče o zeleň a ostatní části hřiště

Přípravy a pořádání kulturních akcí
Tradiční kulturní akce zahajujeme pořádáním Ostatků.
Průvod masek obcí, za doprovodu již tradiční hudby Úsviťanka, proběhl loni
jako vždy se zastávkami u našich příznivců, za což jim děkujeme. Večerní
zábava se konala opět v prostorách zbrojnice za doprovodu nové hudby ESO.
Po agitaci, hlavně do řad stárků, se průvod konal v dostatečném důstojném počtu
za což jim také patří náš dík.

Oslava Svátku matek proběhla v restauraci Colatransport v květnu za
doprovodu harmoniky a vozembouchu.
V červnu jsme pořádali letní noc na hřišti v Pískách za zatím asi nejhoršího
počasí, jaké jsme při této akci historicky měli.
Oslavám 90 výročí Bartolomějských hody předcházely rozsáhlé přípravy, jak
již bylo uvedeno dříve. Samotné hody se konaly, až na sobotu kdy lehce
poprchalo, za pěkného letního počasí na hřišti v Pískách. Stárci v rekordním
počtu devatenácti párů si opět připravili krásný doprovodný program.
Hody probíhaly v pátek a v sobotu tradičně předhodovou a hodovou zábavou.
Hlavní program se odehrával v neděli odpoledne a navečer za doprovodu
dechových kapel Bivojanka a Moravěnka.
Týden po konání hodů byla pořádána naší mládeží ještě jedna letní noc.
Kalendářní rok končíme setkáním pod Vánočním stromem při svařáku
v parku na ulici Požární.
Celoročně jsou v provozu naše internetové stránky www.sdhholasky.cz.
Zde si každý může prohlédnout fotografie z činnosti sboru nebo se dozvědět
více o historii, činnosti a akcích sboru i obce.

Na úplný závěr mi dovolte poděkovat Vám za vykonanou práci v roce
2009 a popřát Vám klidný a úspěšný rok 2010.

