
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SENICE NA HANÉ ZA ROK 2010 

Členská základna 

Rok 2010 byl poznamenán úbytkem členů. Ze sboru v roce 2010 vystoupilo 18 členů a naopak 

vstoupili pouze 2. Členská základna tedy k datu 31. 12. 2010 čítala celkem 79 členů, což je po letech 

minulých, kdy jsme se pohybovali okolo 100 členů velký odliv. Z celkového počtu 79 členů je 40 mužů, 

26 žen, pouze 6 mladých hasičů a 7 členů v kategorii dorost. Situaci mírně zlepšuje fakt, že v lednu 

letošního roku vstoupili 4 noví členové a tak aktuální členská základna čítá 83 členů. 

Výbor SDH 

V průběhu roku 2010 se výkonný výbor staral o chod sboru. Při pravidelných schůzích rozhodoval a 

organizoval zajištění akcí pořádaných naším sborem. 

Výbor pracoval ve složení: 

 starosta SDH:   David Gbelec 

 náměstek starosty:  Veronika Sachová 

 velitel SDH:   Jiří Osyka 

 zástupce velitele:  Roman Hlavinka 

 strojník:   Rostislav Šulla 

 jednatelka:   Hana Hlavinková 

 hospodářka:   Veronika Sachová 

 referent prevence:  Jiří Hlavinka 

 referentka žen:   Renata Hubáčková 

 kronikářka:   Martina Zbořilová 

 referent mat.-technický: Michal Vláčil 

 ostatní členové:  Vladimír Sach, Petr Halíř, Čestmír Maksant, Věra Navrátilová 

Výbor se sešel celkem 8 krát a průměrná účast členů na těchto schůzích byla 58 %. Schůzí výboru se 

pravidelně zúčastňoval minimálně jeden člen kontrolní a revizní rady. 

Na tomto místě chci poděkovat celému výboru a kontrolní revizní radě za jejich pravidelnou a 

svědomitou celoroční práci.  

 

 

Schůze sboru 

Výroční valná hromada za rok 2009 proběhla 23.  1. 2010. Tato valná hromada byla volební. Volili se 

zde výkonné a kontrolní orgány SDH na období 2010-2015.  Byl zde schválen plán činnosti na rok 

2010. Následuje rekapitulace těchto úkolů, spolu s jejich hodnocením: 

 

 



- Vyvíjet maximální úsilí k získání financí na rekonstrukci zbrojnice 
plněno průběžně 

- Vyhledávání a oslovování sponzorů 
plněno průběžně 

- Dokončení rekonstrukce věže na sušení hadic 
Splněno dodavatelsky 

- Uspořádat Den otevřených dveří zbrojnice pro veřejnost, školu a školku 
Škola 29.6. 2010, Školka24. 7. 2010 – jako hasičské dny pro děti 

- Zorganizovat 7. Hasičský ples 
splněno 

- Zorganizovat pálení čarodějnic 
splněno 

- Zorganizovat stavění a kácení máje 
splněno 

- Uspořádat dětský den 
splněno 

- Pořádání tanečních zábav pro finanční zabezpečení chodu sbor 
Plněno průběžně dle možností 

- Zorganizovat posezení u zbrojnice 
nesplněno 

- Zorganizovat 6. hasičské soustředění 
splněno 

- Účastnit se většího počtu soutěží v PS 
nesplněno 

- Zapojení VŠECH členů do akcí pořádaných našim sborem 
nesplněno 

 
doplnit VVH okrsku Starosta, velitel a strojník sboru se zúčastnili výroční valné hromady okrsku 

Senice na Hané, která tentokrát proběhla dne 22. února 2009 v Seničce. Zástupci byli seznámení 

s činnostmi jednotlivých sborů okrsku. V doplňujících volbách byl zvolen jednatelem okrsku David 

Gbelec. Dále bylo dohodnuto zajištění okrskového kola soutěže v požárním sportu ve Vilémově. 

Delegátem  na volební shromáždění delegátů sborů okresu Olomouc byl zvolen starosta sboru David 

Gbelec. Toto shromáždění se konalo DATUM v Myslechovicích. Bylo zde zhodnoceno uplynulé 

pětileté období a proběhly volby výkonných a kontrolních orgánů na období 2010-2015. Ve volbách 

uspěla i naše předsedkyně KRR Petra Gbelcová a byla zvolena členkou OKRR. 

Starosta se dále zúčastnil také shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc ve Skrbeni dne 27. 11. 

2010. Na těchto akcích se starosta SDH již pravidelně aktivně podílí jako člen návrhové komise.  

Proběhlo zde zhodnocení roku 2010 a bylo předloženo čerpání rozpočtu OSH v roce 2010. Rozpoutala 

se bouřlivá diskuze o nejzazším možném termínu letošních okrskových kol v PS, který je stanoven na 

DATUM. Je to z důvodu . . .  

Požární sport 

Jistě si všichni pamatujete, že na tomto místě jsem ve své zprávě o činnosti za rok 2008 nešetřil 

kritikou směrem k našim sportovním družstvům. Musím uznat, že si naši sportovci vzali mé slova 

k srdci a účast na soutěžích se, alespoň co jsem stačil zaznamenat, zlepšila. Určitě k tomu pomohla 

situace v družstvu mladých hasičů, kdy někteří dospěli do teenagerovských let a doplnili tak sportovní 

družstva mužů i žen. Díky tomuto zájmu a snaze závodit byly ze sborového rozpočtu uvolněny 

finanční prostředky pro materiálně-technické zabezpečení sportovních družstev. Ano jsem si vědom, 

že by to chtělo částku vyšší, aby se hlavně stroj PPS 12 stal konkurence schopným, ale nejde všechno 



hned a hlavně nemůžu se zbavit dojmu, že ačkoli jsou „sporťáci“ na dobré cestě není to ještě 100% 

nasazení. S účastí, výsledky a úspěchy nás jistě ve své správě seznámí velitel sportovního družstva, 

takže mu nebudu brát vítr z plachet a jen poděkuji za dosavadní činnost a popřeji hodně sil a 

vytrvalosti do dalších bojů. 

Dotace 

Jistě jste si všichni všimli, že naše klubovna se během roku 2009 zásadně změnila. Již při loňské 

výroční valné hromadě jsem Vás informoval, že jsme prostřednictvím občanského sdružení Region 

Haná, podali žádost k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v programu rozvoje venkova na 

Vybavení vzdělávacího a školícího střediska SDH v Senici na Hané. To co tu dnes vidíte je tedy 

výsledek našeho snažení. A že to byl dlouhý boj s byrokracií, dokazuje následující časový 

harmonogram: 

10. 9. 2008  -  podání žádosti 

3. 10. 2008  -  prezentace projektu 

15. 4. 2009  -  podpis dohody o poskytnutí dotace se SZIF 

červen 2009 – nákupy vybavení 

30. 7. 2009  -  podání žádosti o proplacení 

24. 8. 2009  -  kontrola realizace 

20. 10. 2009 – oznámení o proplacení dotace 

S profinancováním dotace nám výrazně pomohla obec Senice na Hané, která nám poskytla 

bezúročnou půjčku v potřebné výši 249 300,- Kč. Dotační programy totiž fungují tak, že se napřed 

musí investice uhradit a teprve potom dojde k proplacení dotací. Celkové náklady našeho projektu 

byly 277 000,- Kč a dotace ve výši 90% z této částky dělala 249 300,- Kč. Tato částka však nebyla 

konečná, protože „úřednický šiml“ je mocný a to co bylo schváleno jednou komisí, se znelíbilo jiné, 

analytické komisi. Jednu položku nám v projektu neuznala jako oprávněnou. Konkrétně se jednalo o 

výčepní zařízení. Skutečná poskytnutá dotace tedy nakonec byla 204 307,- Kč. Proti tomuto 

rozhodnutí se jistě odvoláme, ale podle sdělení pracovnice SZIF je šance na kladné vyřízení prakticky 

nulová. V každém případě i tak si myslím, že tato dotace pro nás dopadla mimořádně dobře.  

Součástí projektu nebylo položení koberce, výmalba a montáž žaluzií aby nový nábytek a zařízení bylo 

umístěno do pěkné místnosti a klubovna tak byla nová kompletně. S těmito dodávkami nám opět 

pomohla obec s dotací ve výši 20 000,- Kč. 

Dalších 10 000,- Kč poskytla obec na činnost mladých hasičů. 

Proto teď a tady chci poděkovat zastupitelstvu a radě obce Senice na Hané v čele s panem starostou 

Ing. Michalem Tichým, za podporu a pochopení a vzájemnou spolupráci při zajišťování finančních 

prostředků. 

Dlouhodobým problémem je shánění finančních prostředků na rekonstrukci zbrojnice. Nutnost 

rekonstrukce je vidět na první pohled. Vždyť jen na nejnutnějších opravách jsme letos utratili 25 000,- 

Kč. Bohužel rekonstrukce je velká akce a finanční prostředky na ni potřebné se pohybují v řádech 

milionů. Vzhledem k celosvětové finanční krizi a politické situaci v České republice je momentálně 

prakticky nemožné potřebnou částku zajistit. Nenecháváme ale nic náhodě a jsme připraveni ihned 

podat žádost hned, jakmile to bude v nějakém dotačním fondu možné. 

Kulturní akce 

 

I v roce 2009 se náš sbor významně podílel na kulturním dění v obci. První akcí v loňském roce byl již 

tradičně Hasičský ples, tentokráte s pořadovým číslem 6. Ples proběhl 23. 1. 2009 a jeho průběh byl 

opět ve stejném duchu jako každý rok. Návštěva byla velmi dobrá a všichni si přišli na své a opět se 



dočkali vystoupení, které jsme pro ně připravili již tradičně ve své režii. Tentokrát jsme se nechali 

inspirovat filmovou trilogii Slunce, seno . . . a na parketu se tedy odehrály některé scény z filmu. 

Velké finále pak zajistili tanečnice z Moulin Rouge svým jedinečným kankánem. Všem účinkujícím 

děkuji za jejich ochotu a odhodlání a věří, že příští týden na 7. Hasičské plese opět nezklamou. 

Novinkou, v kulturních akcích pořádaných naším sborem bylo pálení čarodějnic. S nápadem 

uspořádat sabath v naší obci přišli naše děvčata. Organizaci si vzaly do svých rukou a tak se 30. dubna  

slétly čarodějnice z širokého okolí, a celá akce měla ohromný úspěch. Věřím, že se tato akce stane 

další tradicí. 

Ke květnu patří stavění a následné kácení májky a i tohoto úkolu jsme se zhostili jak se patří. 

S kácením nám tentokráte pomohl sám velký Vinnetou a občané si tak užili opět trochu toho 

divadelního umění našich členů. 

13. 6. 2009 projela naší obcí propagační jízda SH ČMS Přibyslav – Ostrava u příležitosti XIV. 

Mezinárodní hasičské soutěže CTIF Ostrava 2009, která vezla olympijský oheň. Kolona zastavila 

v náměstí a po krátkém občerstvení pokračovala spolu s naší Tatrou do Skrbeně, kde tamější sbor 

zrovna slavil 110 let svého založení. 

Ve dnech 17. – 19. července jsme spolu s TJ Sokol Senice na Hané pořádali hodové oslavy. Součástí 

oslav byl tentokrát i dětský den, který proběhl v sobotu 18. července. Bohužel nám ten den nepřálo 

počasí, a i následná večerní taneční zábava se moc nevyvedla. Smutnou tečkou propršeného dne bylo 

navíc odcizení zapůjčeného velkokapacitního slunečníku. Z této události plyne ponaučení, že 

organizaci akce je potřeba věnovat veškerou pozornost až do konce. Věřím, že podobná situace se již 

nebude opakovat. Naštěstí se následující den již počasí umoudřila a hody mohly klidně vyvrcholit 

odpoledními čaji se skupinou Black Rose. 

Mimo tyto hodové oslavy uspořádal náš sbor také další 2 taneční zábavy. Jednu s již zmíněnou 

skupinou Black Rose a druhou se skupinou SAX. 

O víkendu 11. – 13. 9. 2009 proběhlo pravidelné hasičské soustředění v Herolticích. 

 

Závěr 

 

Rok 2009 bych pro náš sbor definoval jako poklidný. Uspořádali jsme pravidelné kulturní akce a je 

vidět, že při jejich organizování jsme už dobře sehraný team. Mám za to, že i má kritická slova, která 

jsem v minulé výroční zprávě směřoval k zapojení se širšího okruhu členů do práce pro sbor, byla 

vyslyšena a účast je lepší. Věřím, že tato tendence bude i nadále mít vzrůstající směr.  

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem členům našeho sboru za jejich práci, čas a energii, které 

věnovali pro sbor. 

Děkuji všem členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Senice na Hané za jejich celoroční 

činnost při mimořádných událostech. 

Děkuji všem zastupitelům a radním naší obce v čele s panem starostou Ing. Michalem Tichým, za 

velkou podporu a dokonalou spolupráci, při řešení provozních záležitostí a hlavně při zajišťování 

finančních prostředků. 

Děkuji také všem sponzorům za ochotu podpořit náš sbor a také děkuji všem přispívajícím občanům 

naší obce. 

 



Přeji Vám všem i Vašim rodinám všechno dobré, především pevné zdraví, patřičnou dávku štěstí a 

hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. 

Děkuji za pozornost 


