Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách
za rok 2011
Vážení hosté, bratři a sestry
Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2011.
Zpráva začíná stavem naší členské základny.
Na začátku minulého roku měla naše organizace 88 členů.
V průběhu loňského roku vstoupilo do našich řad 18 nových mladých členů, šest
členů vystoupilo a dva zemřeli.
V loňském roce nedlouho po loňské výroční valné hromadě zemřel bratr Jan
Jochman, dlouholetý předseda našeho sboru a zasloužilý hasič, který se mírou
nemalou podílel celý život na práci a činnosti našeho sboru a dále pak bratr
Adolf Valach.
Dovolte mi tímto krátkou vzpomínkou a minutou ticha uctít jejich památku
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 98 členů, z toho je 14 žen a 18 dětí a
dorostenců.
Výbor pracoval ve složení:
Starosta - Jaroslav Kratochvil
Místostarosta - Miroslav Tesař
Jednatel – Miloslav Blažek
Hospodář – Jan Sochor
Velitel jednotky - Michal Krátký
Referent MTZ - Petr Waidhofer
Péče o techniku a mládež – Michal Rudolecký a Lukáš Lach
Organizace a kultura - Filip Laurenc, Jambor Tomáš, Martin Lengál
a
členové výboru - Jambor Jan, Tesař Jan, Jaroslav Schnirch a Romana Hejčová

Revizní radu tvořili 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 1x mimořádně, zvláště kvůli organizaci hodů.
Činnost sboru v loňském roce opět probíhala v tradičních oblastech:
- na úseku požárních sportů
- činnost s mládeží
- činnost jednotky sboru
- činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
- a na přípravách a pořádání kulturních akcí
Činnost sboru na úseku mládeže a požárních sportů
Mladí hasiči
Dne 12. Června 2011 se na hřišti za hasičkou konal dětský den pořádaný naším
sborem a pro děti byl nachystán bohatý odpolední program. Veškeré dění bylo
zahájeno předvedením techniky hašení novým cisternovým vozidlem CAS 20
S2R Scania. Pro děti byly připraveny různé disciplíny, jako např. zatloukání
hřebíků, skákání v pytli a házení míčků. Vystavena byla také hasičská technika
jednotky sboru a technika Policie České republiky, kterou zastupovalo radarové
vozidlo a nejnovější motocykl. Nejoblíbenější disciplínou se v průběhu
odpoledne stala lanovka, kterou vytvořila lezecká skupina naší jednotky, a
samozřejmě také skákací hrady.
Nedílnou součástí akce byl i náborový stánek, který měl za úkol nalákat nové
členy do našeho kolektivu mladých hasičů. Díky tomuto počinu se kolektiv
rozrostl o 12 dětí, z toho 2 děti rozšířili základnu starších žáků a 10
dětí kategorii mladších žáků. Od té doby se opětovně děti setkávají v kroužku
mladých hasičů, a to v letních měsících každou středu. Od září byly pravidelné
schůzky přesunuty na sobotu od 16:00 – 18:00 hod. v hasičské zbrojnici.
Děti se pilně připravovaly na závod požární všestrannosti, který se uskutečnil
8. října v Jehnicích. Soutěžili jak v kategorii mladších žáků, kde obsadili 13.
místo, tak i v kategorii starších žáků, kde obsadili 12. místo.
Vedoucí pro děti připravili v loňském roce poznávací výlet do Čech pod
Kosířem a do Prostějova. Šest dětí, pod vedením Kateřiny Plškové a Marka
Blažka, vyrazilo v ranních hodinách vlakem do Prostějova, odkud pak dále
pokračovaly do Čech pod Kosířem, kde navštívily tamní hasičské muzeum a
muzeum historických kočárů. Před návratem zpět domů ještě navštívily
v Prostějově výstavu “Od doby kamenné do doby slovanských hradišť“. Dětem
se výlet velice líbil a těší se na další.

Před vánoční svátky děti pěkně vyzdobili hasičku a v průběhu zimních měsíců
se připravují na zahájení jejich první závodní sezóny v Brněnské lize a na
disciplíny v okresní soutěži CTIF.
Závody dospělích
V minulém roce se členové sboru zúčastnili již 8. Ročníku Memoriálu
Leopolda Šroma v Chrlicích, terý se konal sedmého května a to v hojném počtu.
Dvě družstva můžu a jedno družstvo žen, všechna družstva v kategorii CAS.
Družstva dosáhlka těchto výsledků:
Holásky "A", ve složení: vel. Marek Blažek, řid. Michal Rudolecký, Lukáš
Lach, Michal Krátký, Jiří Klimeš, Martin Lengál, byli diskvalifikováni za
nesplnění poslední disciplíny - požárního útoku, příčinou bylo prasknutí hadice
„C“ a hadice „B“.
Družstvo Holásky "B" obsadilo 8. místo ve složení: vel. Kateřina Plšková,
řid. Tomáš Hrůza, Martin Čečatka, Filip Laurenc, Jan Tesař, Radek Valach.
Družstvo žen obsadilo 10. místo ve složení: vel. Rebecca Laurencová, řid.
Michal Rudolecký, Nicol Prchalová, Sandra Kuželová, Veronika Ochová a Iveta
Kaštická.
22. října 2011 za sychravého počasí se ve Vranově u Brna konala soutěž
O pohár starosty OSH ČMS Brno-město. Družstvo mužů se umístilo na 10.
místě.
Dosažení ne moc dobrých výsledků v loňském roce, lze připsat na vrub
seznamování se s novou technikou.
Činnost jednotky sboru
Jednotka Sboru ke konci roku 2011 čítá 14 členů.
Jednotka se v roce 2011 scházela pravidelně první pátek v měsíci, kde se
zabývala údržbou techniky a sebezdokonalováním se ve zdolávání požárů a
ovládáním nové techniky. Velitelé a strojníci úspěšně absolvovali periodické
přeškolení, které pořádal HZS Jmk. Konečně se podařilo proškolit třetího
strojníka – Tomáše Hrůzu, který doplnil požadovaný početní stav. Členové
jednotky přiložili ruku k dílu i na pokračující rekonstrukci zbrojnice a jejího
okolí.
Nachystali také pódium k zakončení školního roku na dvoře ZŠ Měšťanská.
Rád bych na tomto místě zmínil, že jednotka při vyhlášení poplachu musí dle
zákona do deseti minut vyjet k zásahu. Jednotce se podařilo za poslední tři roky
vyjet vždy při každém vyhlášení poplachu. Tímto se může pochlubit jen málo
jednotek v celém kraji.
Za to patří dík všem členům, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro
ochranu životů a majetku spoluobčanů.

Výjezdy jednotky v roce 2011:
13.01.2011, 20:05 - 00:50 Výjezd Jednotky ul. Olomoucká, Brno-Slatina
Požár asijské tržnice
09.03.2011, 16:30 - 17:55 Výjezd Jednotky ul. Kaštanova, Brno-Brněnské
Ivanovice Technická pomoc - ucpané koryto u Balbínova pramene
12.03.2011, 13:04 - 13:50 Výjezd Jednotky ul. V Aleji, Brno-Holásky
Požár trávy u kolejí
14.03.2011, 18:50 - 19:40 Výjezd Jednotky Brno-Holásky
Požár trávy u Holáseckých jezer
01.04.2011, 18:21 - 20:00 Výjezd Jednotky Brno-Holásky
Požár trávy u Holáseckých jezer
13.04.2011, 18:51 - 20:00 Výjezd Jednotky ul. Rolencova, Brno-Holásky
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - možný požár v komíně
31.08.2011, 20:23 - 21:16 Výjezd Jednotky ul. V Aleji, Brno-Holásky
Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - stromek šeříku , z kterého
získávali sršni materiál na stavbu hnízda
18.10.2011, 03:42 - 04:55 Výjezd Jednotky ul. Půvabná, Brno-Chrlice
Požár - osobní automobil Felicie, který shořel na zahradě v garáži.
13.11.2011, 22:33 - 00:00 Výjezd Jednotky ul. Tovární, Brno-Chrlice
Požár - Jednotka vyjela k požáru odsávacího zařízení v továrně firmy 1CSC
PRECISION TUBES.
13.12.2011, 23:57 - 00:25 Výjezd Jednotky ul. V Aleji, Brno-Holásky
Požár - Jednotka vyjela k požáru tepelného čerpadla před rodinným domem
31.12.2011, 11:11 - 11:50 Výjezd Jednotky ul. Pratecká, Brno-Tuřany
Požár - Jednotka vyjela k požáru tújí na hřbitově městské části Brno-Tuřany
Díky dotaci Jihomoravského kraje a spolufinancováním MČ Brno-Tuřany se
podařilo jednotku dovybavit o další zásahové přilby a obleky pro nové členy
jednotky, o kalové čerpadlo, kanálové ucpávky a další drobné vybavení pro
umístění do vozidel, především do Avie. V letošním roce, se na cisternu bude
realizovat montáž lanového navijáku a koupě nové elektrocentrály do Avie. Avii
chceme do budoucna vybavit jako technické vozidlo pro odstraňování následků
záplav, odstraňování nebezpečných stavů a zejména k výjezdu při dostavení se
více členů jednotky při vyhlášení poplachu.
Na závěr několik čísel jednotky:
školení 128 hod.
práce na technice a výcviku a opravách hasičky 580 hod.
kulturní a společenské práce 180 hod.

Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště
Jako každý rok jsme provedli úklid hřiště, a to jak na jaře v dubnu, tak
v srpnu před Bartolomějskými hody.
Během roku bylo provedeno mnoho drobných oprav a údržbových prací, které
realizoval největší měrou, bratr pan Petr Waidhofer. Za zmínění stojí kompletní
oprava a výmalba přístavku u hasičky, dále pokácení borovic před hasičkou a
údržba nové výsadby, která byla realizována z finančních prostředků obce.
Před dětským dnem byla provedena výměna vstupní brány na hřiště a oprava
betonového plotu vedle čerpací věže.
Na konci roku byla v hasičské zbrojnici realizována akce financovaná naším
ÚMČ a to kompletní rekonstrukce ústředního vytápění objektu.

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 hudby ESO.
V červnu jsme pořádali letní noc na hřišti v Pískách, kde zahrála rocková
kapela FLASH z Kobylnic. Chladnější počasí nepřilákalo tolik návštěvníků,
jako v minulých letech.
Bartolomějské hody se konaly za pěkného letního počasí na hřišti v Pískách.
Proběhly ve dnech 19. až 21. srpna na holáseckém hřišti. 15 párů stárků a 3
sklepníci přispěli k pokračování tradice „Bartolomějských hodů“. Novým
hlavním párem byl Filip Laurenc a Iveta Ruslerová. Již dlouhá léta patří k
holáseckým hodům Mládežnická dechová hudba Bivojanka z Jedovnic a Mirek
Hamrla, který pobavil návštěvníky předhodové zábavy.
Před samotným vyvrcholením hodů, muselo proběhnout velké množství nácviků
stárků a je dobře, že o tuto tradici má zájem mládež a nové páry stárků jsou
příslibem dalšího pokračování hodů. Zpěv hodových písní si stárci cvičili i s
pomocí žen, které se pravidelně scházejí ve zbrojnici k přátelskému posezení se
zpěvem.
Chystání stolů, lavic a výzdoby se těšilo velké účasti stárků, až na malé
problémy s počasím, které způsobilo malé poškození výzdoby po obci. Počasí se
naštěstí na začátek hodů umoudřilo a vše proběhlo bez větších problémů.
Hody začaly přesně podle plánu, natrénovaná Moravská beseda a Skočná se
setkala s uznáním. Po sólech rodičů stárků si lidé ve velké míře zatancovali.
Raritou loňských hodů byl fakt, že žádný stárek nepřišel při hodech o malovaný
džbánek. Bylo to díky důmyslné poličce vyrobené panem Janem Jamborem,

která byla umístěna na máji a nedošlo tak ve víru zarputilého tance
k odkopávání již zmíněných džbánků, sklenic a hlavně za sóla vysloužených
flašek s alkoholem.
Kalendářní rok končíme setkáním na Štědrý den pod Vánočním stromem při
svařáku a loni nově i při punči, 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 2011 a
popřát Vám klidný a úspěšný rok 2012.

