
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SENICE NA HANÉ ZA ROK 2015 

 
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH 
Senice na Hané za rok 2015. Letošní rok byl, oproti předchozím letům, kdy probíhala rekonstrukce 
zbrojnice, rokem spíše poklidným, i když nutno říct, že ani letos jsme se rozhodně nenudili. 
 
Členská základna 

Celkový počet členů k dnešnímu dni, 18. 12. 2015 je 98 členů. Z toho je 46 mužů, 30 žen, 18 mladých 

hasičů a 4 hasiči v kategorii dorost.  Zkušenosti z let minulých dávají tušit, že na sklonku roku, při 

vybírání členských příspěvků, se stav členské základny nepatrně sníží, ale snad to nebude změna nijak 

zásadní.  Pravidelně stav členské základny osciluje kolem čísla 100. 

Výkonný výbor SDH 

V průběhu roku 2015 sbor řídil výkonný výbor. Při pravidelných schůzích rozhodoval a organizoval 

zajištění akcí pořádaných naším sborem. 

Výbor pracoval ve složení: 

starosta SDH:   David Gbelec 

 náměstek starosty:  Zuzana Kopecká 

 velitel SDH:   Jiří Osyka 

 zástupce velitele:  Roman Hlavinka 

 strojník:   Rostislav Šulla 

 jednatelka:   Hana Hlavinková 

 hospodářka:   Veronika Sachová 

 referent prevence:  Jiří Hlavinka 

 kronikářka:   Martina Zbořilová 

 referent mat.-technický: Michal Vláčil 

 ostatní členové:  Vladimír Sach, Petr Halíř, Čestmír Maksant, Jaroslav Dolák,  

                                                                        Barbora Malá 

 

Výbor se sešel celkem pětkrát. 4.1., 26.4., 28.5., 6.7., 10.12. Účast členů na schůzích výboru byla 64%. 

Schůzí výboru se pravidelně zúčastňoval minimálně jeden člen kontrolní a revizní rady, která v roce 

2015 působila ve stejném složení: předseda: Petra Gbelcová, členové: Lenka Šullová, Petr Nakládal.  

 

Účast členů VV SDH na akcích v rámci okresu Olomouc 

8. 2. 2015 se konala VVH okrsku Senice na Hané, zde ve zbrojnici v Senici na Hané. Zúčastnil se jí za 

náš sbor velitel Jiří Osyka jako starosta okrsku a starosta SDH David Gbelec jako jeho náměstek, a 

také další členové našeho výboru. Zástupci okrsku byli seznámení s činnostmi jednotlivých sborů 

okrsku a bylo dohodnuto zajištění základního kola soutěže v požárním sportu. 

 

 

 



21. 3. 2015 proběhlo Shromáždění delegátů SDH okresu Olomouc v Příkazích – starosta  David Gbelec 

a předsedkyně KRR Petra Gbelcová – proběhla volba VV, OKRR, ORV, ORM 

 

27. 3. 2015 proběhl Hasičský ples OSH Olomouc v regionálním centru Olomouc. Akce byla vydařená 

ve všech směrech a započatá tradice bude pokračovat v roce 2016, kdy se uskuteční 2. Ročník 

Hasičského plesu OSH Olomouc a to dne 19. 3. 2015 tamtéž. 

14. 11. 2015 proběhlo podzimní shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc v Příkazích – 

starosta SDH společně s předsedkyní KRR. 

Informace ze podzimního shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc 

- výroční valné hromady SDH se uskuteční do 31. 1. 2016 

- výroční valné hromady okrsků se uskuteční do 28. 2. 2016 

- hlášení o činnosti a odvod příspěvků do 31. 1. 2016 

- k 15. Výročí založení Olomouckého kraje vychází kniha, která mapuje činnost SDH v kraji. SDH 

byly požádány o sepsání příspěvku do knihy – termín do 30. 11. 2015 – za SDH Senice na 

Hané splněno 

- Okrsková kola v požárním sportu uspořádat do 5. 6. 2016 

- Pro organizování akcí OSH bylo dohodnuto usnesení o součinnosti. Při pořádání okresní akce 

bude vždy osloven daný okrsek pro zajištění daného počtu osob pro výpomoc při 

organizování akce. Bude se jednat o cca 3-4 členy na danou akci za okrsek. Jedná se o 

zajištění technických čet, občerstvení, úklidy, apod. 

- Informace o dotačních titulech z Olomouckého kraje – Mgr. Hložková 

prezentovala možnosti dotací z Olomouckého kraje. Dochází ke sjednocení žádostí na jeden 

elektronický formulář. Budou vypsány 2 dotační tituly. Jednak na činnost a pořádání akcí SDH 

a dále nový dotační titul na JSDH na pořízení techniky (DA). Přesné podmínky na webu Ol. 

Kraje. 

9. 12. 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Dobrovolní hasiči roku 2015 v Brně. Zúčastnili se 

starosta SDH s chotí (předsedkyně KRR), dále velitel JSDH a náměstkyně starosty SDH  

 

Rekapitulace úkolů roku 2015 a přehled jejich plnění  

Na výroční valné hromadě za rok 2014, která proběhla dne 20. 12. 2014, byl schválen plán činnosti na 

rok 2015. Následuje rekapitulace těchto úkolů, spolu s jejich hodnocením: 

- Vytvoření pravidel pro činnost KRR 
splněno 

- Zorganizovat 12. Hasičský ples 
splněno 16. 1. 2015 

- Zorganizovat sběr železného šrotu a elektroodpadu 
splněno 10. a 11. 4. 2015 

- Zorganizovat pálení čarodějnic 
splněno 30. 4. 2015 
Zorganizovat stavění a kácení máje – 1. 5. 2015 a  
splněno 1. 5. 2015 a 30. 5. 2015 



- Uspořádat hodové oslavy a dětské odpoledne 
Splněno 17. – 19. 7. 2015 

- Zorganizovat vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromu 
splněno 29. 11. 2015 jako Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu 

- Pořádání tanečních zábav pro finanční zabezpečení chodu sboru 
nesplněno 

- Obnovení činnosti sportovního družstva 
nesplněno 

- Zapojení VŠECH členů do akcí pořádaných našim sborem 
nesplněno 

- Vyhledávání a oslovování sponzorů 
Plněno průběžně 

Kromě těchto naplánovaných událostí, se nám podařilo zorganizovat i další akce 

 

28. 3. 2015 – Velikonoční jarmark 

Akce pořádaná v součinnosti s ostatními spolky v obci. Původně jako doprovodný program 

k propagační jízdě muzea kočárů v Čechách pod Kosířem k otevření nové sezony. V následujících 

letech je tendence pokračovat v podobném duchu. 

22. 8. 2015 – Roska fest 

Benefiční festival pro spoluobčany postižené roztroušenou sklerózou, pořádaný za podpory obce 

Senice na Hané, Regionální organizace ROSKA Olomouc a Kapely PRYOR 

20. 12. 2015 – Vánočním zpívání – v součinnosti s ostatními spolky v obci 

V neděli nás čeká pravděpodobně poslední akce letošního roku. Na vánoční akci se podílí více spolků 

v obci a výtěžek je opět věnován na dobročinnost.  

 

Sportovní družstva 

Sportovní činnost je dlouhodobou bolestí našeho sboru. Nejinak tomu bylo i v roce 2015. Naše 

sportovní družstvo se zúčastnilo pouze okrskového kola v PS v Seničce – 25. 4. 2015 

 

Dotace a dary 

Obec Senice na Hané poskytla následující dotace: 

-   na činnost SDH Senice na Hané – 15 000,-  Kč 

-   na kulturní akce – 13 000,- Kč 

- Pálení čarodějnic   3000,- Kč 

- Kácení máje   2500,- Kč 

- Dětský den pro ZŠ a MŠ 2500,- Kč 

- Hodové oslavy  5000,- Kč 

 

Webové stránky sboru 

Všechnu celoroční činností našeho SDH vč. fotodokumentace, aktuálních zpráv ze zásahů, atd., 

prezentujeme na našich webových stránkách www.sdhsenicenahane.estranky.cz, nebo na 

www.facebook.com/sdhsenicenahane.  

http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/
http://www.facebook.com/sdhsenicenahane


 

Závěr 

Úvodem bylo řečeno, že rok 2015 byl rokem poklidným, ale když se lépe podíváme na tuto zprávu, 

zjistíme, že jsme toho opět stihli požehnaně. A to hlavně díky ochotě členů, kteří se aktivně zapojují 

do akcí pořádaných SDH, nebo jsou přímo členy zásahové jednotky. Těmto patří hlavní velké 

poděkování. Neméně důležitá je i shovívavost a tolerance rodinných příslušníků našich členů. Jako 

dnes všude, ani u nás to nejde bez finanční podpory. Tímto bych chtěl v této oblasti poděkovat 

vedení obce Senice na Hané, vedení Olomouckého kraje, HZS Olomouckého kraje a dalším 

sponzorům a podporovatelům. 

Přeji Vám všem i Vaším rodinám krásné prožití Vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné 

zdraví.  

 

V Senici na Hané, dne 18. 12. 2015  David Gbelec 

 starosta SDH   

    


