
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SENICE NA HANÉ ZA ROK 2017 

 
Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH 
Senice na Hané za rok 2017. Náš sbor se i v roce 2017 věnoval svým obvyklým činnostem. Za sbor 
jako takový jsou to především pořádání kulturně-společenských akcí a práce s mladými hasiči. Za 
jednotku SDH je to pak především zásahová činnost, která se v loňském roce stávala z rekordních 88 
zásahů. Tento ne úplně rekord, v pravém slova smyslu, nám přiblíží velitel JSDH ve své zprávě.  
 
Členská základna 

Celkový počet členů k 31. 12. 2017 byl 91 členů. Z toho 45 mužů, 29 žen, 13 mladých hasičů a 4 hasiči 

v kategorii dorost. Oproti roku 2016 to tedy znamená úbytek o jednoho člena. V červnu 2017 nás 

navždy opustil nejstarší člen SDH br. Jakub Ošťádal, který byl členem neuvěřitelných 55 let. Čest jeho 

památce. K dnešnímu dni, tedy 27. 1. 2018 máme další úbytek v podobě br. Luďka Přidala, který po 

25 letech v senickém sboru přestoupil do SDH Slatinky. Aby to nebyl jen samý odliv členů, máme 

připraveno přijetí jedné nové členky, a to Dominiky Dolákové, ml. , jež odhlasujeme v průběhu 

jednání. 

Výkonný výbor SDH 

V průběhu roku 2017 sbor řídil výkonný výbor. Při pravidelných schůzích rozhodoval a organizoval 

zajištění akcí pořádaných naším sborem. 

Výbor pracoval ve stejném složení jako v roce 2016, jedinou změnou bylo přejmenování ses. Zuzany 

Kopecké na Hlavinkouvou v důsledku svatby s br. Jiřím Hlavinkou: 

starosta SDH:   David Gbelec 

 náměstek starosty:  Zuzana Hlavinková 

 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 čtyřikrát, a to 8. 1. (XIV. Hasičský les), 14. 5. (příprava oslav 125 let), 11. 6. 

(doladění oslav 125), 13. 8. (podzimní akce). Účast členů na schůzích výboru byla 53%. Schůzí výboru 

se pravidelně zúčastňoval minimálně jeden člen kontrolní a revizní rady, která v roce 2017 působila 

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

 

 

 



Účast členů VV SDH na akcích v rámci okresu Olomouc 

12. 2. 2017 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. 

 

4. 3. 2017 proběhlo jarní Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc v Příkazích – starosta SDH 

a předsedkyně KRR 

 

25. 3. 2017 proběhl Reprezentační ples SH ČMS v RCO Olomouc 

3. 11. 2017 proběhlo podzimní shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc v Přáslavicích – 

starosta SDH společně s předsedkyní KRR. 

Informace z podzimního shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc 

- Odhlášení vystupujících členů do 31. 12. 2017 

- výroční valné hromady SDH se uskuteční do 31. 1. 2018 

- výroční valné hromady okrsků se uskuteční do 28. 2. 2018 

- hlášení o činnosti a odvod příspěvků do 31. 1. 2018 

- nové členské průkazy (fotky do CE) 

- 23. 3. 2018 se bude konat ples OSH Olomouc v RCO Olomouc 

 

Rekapitulace úkolů roku 2017 a přehled jejich plnění  

Na výroční valné hromadě za rok 2016, která proběhla dne 13. 1. 2017, byl schválen plán činnosti na 

rok 2017. Následuje rekapitulace těchto úkolů, spolu s jejich hodnocením: 

- Zorganizovat XIV. Hasičský ples 
splněno 20. 1. 2017 

- Pod záštitou kulturní komise obce a v součinnosti s ostatními spolky se podílet na 
organizování Masopustního průvodu a pochovávání basy 
splněno 25. 2. 2017 

- Pod záštitou kulturní komise obce a v součinnosti s ostatními spolky se podílet na 
organizování Velikonočního jarmarku 
proběhlo  – 15. 4. 2017 (zapojení SDH nebylo třeba) 

- Zorganizovat sběr železného šrotu a elektroodpadu 
splněno 21. – 22. 4. 2017 

- Zorganizovat pálení čarodějnic 
splněno 30. 4. 2017 

- Zorganizovat stavění a kácení máje 
splněno 1. 5. a 27. 5. 2017 

- Zorganizovat Oslavy 125. Výročí založení SDH Senice na Hané 
splněno  – 17. 6. 2017 

- Zorganizovat Dětské TFA (Soutěž o nejtvrdšího dětského hasiče) 
- splněno – 2. 9. 2017 jako Rozloučení s prázdninami 
- Pod záštitou kulturní komise obce a v součinnosti s ostatními spolky se podílet na 

organizování Rockového festivalu 
splněno 8. 9. 2017 – Rock na Hané 



- Zorganizovat Adventní jarmark a rozsvěcování vánočního stromu 
splněno 3. 12. 2017 – 12 000,- Kč předáno ZŠ a SŠ Credo Olomouc 

- Pod záštitou kulturní komise obce a v součinnosti s ostatními spolky se podílet na 
organizování Zlaté adventní neděle 
splněno  – 17. 12. 2017 jako Vánoční jarmark 

- 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 

Sportovní družstva 

Sportovní činnost je dlouhodobou bolestí našeho sboru. Nejinak tomu bylo i v roce 2017. Naše 

sportovní družstvo se zúčastnilo pouze okrskového kola v PS v Seničce – 13. 5. 2017 

 

Dotace a dary 

Obec Senice na Hané poskytla následující dotace: 

-   na činnost SDH Senice na Hané        38 000,- Kč 

- 2x pivní set 

- nůžkový stan 3 x 6 m 

- 7x vycházkový stejnokroj pro členy SDH 

Olomoucký kraj 

 -   na oslavy 125 let založení SDH Senice na Hané   10 000,- Kč 

Nová média 

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.  

Závěr 

Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych ze srdce poděkoval všem členům sboru i jednotky SDH za 

celoroční obětavou a často nezištnou práci pro sbor i jednotku.  

Velký dík zaslouží i rodinní příslušníci členů za toleranci a trpělivost. 

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. 

Do nového roku Vám všem přeji vše dobré, hlavně pevné zdraví, trochu toho pověstného štěstíčka a 

plno úspěchů v pracovním, ale hlavně osobním životě. 

Děkuji za pozornost. 

V Senici na Hané, dne 27. 1. 2018  David Gbelec 

 starosta SDH   

    

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

