
 

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 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 2011 

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 70 %. Schůzí výboru se 

pravidelně zúčastňoval minimálně jeden člen kontrolní a revizní rady. V průběhu roku na vlastní 

žádost vystoupila z výkonného výboru referentka žen Renata Hubáčková. 

Účast členů VV SDH na akcích v rámci okresu Olomouc 

22. 2. 2010 se konala VVH okrsku Senice na Hané, tentokráte na naší zbrojnici. Zúčastnil se jí za náš 

sbor velitel Jiří Osyka jako starosta okrsku a další členové našeho výboru. Zástupci byli seznámení 

s činnostmi jednotlivých sborů okrsku a  bylo dohodnuto zajištění základního kola soutěže v požárním 

sportu. 

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

Gbelec. Toto shromáždění se konalo 27. 3. 2010 v Haňovicích. Bylo zde zhodnoceno uplynulé pětileté 

období a proběhly volby výkonných a kontrolních orgánů OSH Olomouc na období 2010-2015. Ve 

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

Starosta se dále zúčastnil také shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc ve Skrbeni dne  

27. 11. 2010. Proběhlo zde zhodnocení roku 2010 a bylo předloženo čerpání rozpočtu OSH v roce 

2010. Rozpoutala se bouřlivá diskuze o nejzazším možném termínu konání  základních „okrskových“ 

kol v PS na rok 2011, který je stanoven do 14. 5. 2011. 



Další účastí starosty sboru coby zástupce okrsku Senice na Hané byla účast na Branném závodě 

požárnické všestrannosti ve Vilémově dne 9. 10. 2010. 

Rekapitulace úkolů roku 2010  

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 také 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 
Splněno jako hasičský pro Školu dne 29 .6. 2010 

- 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 
Sloučeno s předáním nové zásahové techniky dne 22. 5. 2010 

- Zorganizovat 6. hasičské soustředění 
Splněno 

- Účastnit se většího počtu soutěží v PS 
Nesplněno 
Zapojení VŠECH členů do akcí pořádaných našim sborem 
Splněno částečně 
 

Požární sport 

Jak jistě víte, v našem sboru fungují sportovní družstva žen a mužů pod vedením Michala Vláčila a 

Věry Navrátilové. O několik řádků výše ve výčtu úkolů na rok 2010 zazněla věta „Účastnit se většího 

počtu soutěží v PS“ a je u ní uvedeno –„nesplněno“. Neznamená to však, že by naši „sporťáci“ nebyli 

aktivní. Omezená účast na soutěžích v roce 2010 je způsobena několika aspekty. Ze strany družstev 

se mi dostalo zdůvodnění, že závodní stříkačka PPS-12 není konkurenceschopná a tudíž i když jsou po 

fyzické a manuální stránce dobře připraveni, stejně je většinou na soutěži nepodrží technika. Tato 

skutečnost je pak demotivující. Repase a oprava takové závodní „mašiny“ je však finančně dosti 

náročná. Nechceme-li však sportovní družstva hodit přes palubu, musíme najít způsob, jak potřebné 

prostředky zajistit. Sportovní družstva sama dokázala svou odhodlanost při získávání prostředků, ať 

už pomocí brigádnických hodin, nebo při shánění sponzorů. Podrobněji o činnosti pohovoří ve své 

zprávě jejich velitelé. 

Mladí hasiči 



Požárnímu sportu se mimo jiné věnují i naši mladí hasiči pod vedením manželů Šullových. O jejich 

činnosti a výsledcích nás jistě poinformuje vedoucí kolektivu mladých hasičů Rosťa Šulla. Chci zde jen 

vyzdvihnout jednu akci, o které jsem se zmínil již v úvodu a které jsem se osobně zúčastnil. Jedná se o 

Branný závod v požárnické všestrannosti ve Vilémově v říjnu 2010. Nejenže se naše družstvo MH 

zúčastnilo, ale především Rosťa s Lenkou se aktivně a zodpovědně podíleli na přípravě a organizování 

soutěže. Vše bylo připraveno do posledních detailů a s maximální pečlivostí a to včetně počasí. Onou 

třešínkou na dortě bylo to, že na vyhlašování výsledků se podílel starosta SHČMS Ing. Karel Richter. 

 

Dotace 

I přes probíhající finanční krizi, kdy se investice ve všech směrech omezili, nebo úplně zastavili, se 

nám podařilo zajistit v roce 2010 dotace v celkové výši: 60 000,- Kč 

Jednalo se o 2 dotace a to : 

1. 35 000,- Kč – poskytla obec Senice na Hané 

           -  20 528,- Kč   -  výměna oken na zbrojnici v kuchyni a předsíni 

           -  14 472,- Kč   -  na činnost mladých hasičů 

2. 25 000,- Kč – poskytl Olomoucký kraj na organizaci Branného závodu v požárnické                     

                        všestrannosti 

Stále přetrvává potřeba rekonstrukce zbrojnice, hlavně garážové části. Tato akce je však finančně 

natolik náročná, že v momentálním rozpoložení dotačních fondů, se stává hodně vzdálenou 

budoucností. Dohodli jsme se tedy, že budeme alespoň postupně po trochách opravovat a tak na rok 

2011 je naplánována výměna zbývajících oken, zde v klubovně.  

Kulturní a jiné akce pořádané SDH Senice na Hané 

29. 1. 2010 – 7. Hasičský ples 

Tématem plesu byla zimní olympiáda. Scénka připravená opět ve vlastní režii sklidila  

zasloužený aplaus. Vše proběhlo jako doopravdy vč. Slavnostního zahajovacího ceremoniálu  

Soutěžilo se ve 4 sportovních odvětvích a to ve dvojbobu, rychlobruslení dvojic, curlingu a 

krasobruslení. 

6. 3. 2010 – Hasičská zabijačka 

Akce našeho sboru na posílení teamu zajištěná štábním velením vč. Rozdělení S.T.A.N. 

30. 4. 2010 – Pálení čarodějnic 

Do Senice se opět slétly čarodějnice ze širokého okolí. 

2. 5. 2010 – Stavění májky 

22. 5. 2010 – Předávání nové techniky + posezení u zbrojnice 

5. 6. 2010 – Kácení májky 

I na této akci už se stalo zvykem, předvést nějaké to herecké umění. Tentokráte to byla „Pohádka o 

senické májce odvyprávěná v hanáčtině, jejíž autorkou je naše kronikářka Martina Zbořilová 

 29. 6. 2010 – Hasičský den pro školu 

Na školním hřišti proběhla ukázka zásahu a na tu navázaly ukázky hasičských činností na jednotlivých 

stanovištích 

24. 7. 2010 – Hasičský den pro děti 

Konal se za KD a opět bylo zřízeno několik stanovišť 

3. – 5. 9. 2010 – 6. Hasičské soustředění 

Již tradiční akce, na kterou se všichni členové těší celý rok 



4. 12. 2010 – Mikulášská zábava 

 

S atmosférou, která bývá na těchto akcích, ale i s dalšími informacemi, které se týkají SDH Senice na 

Hané, se můžete seznámit na našich webových stránkách: www.sdhsenicenahane.estranky.cz 

Závěr 

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

věnovali pro sbor, zvláště pak výkonnému výboru a kontrolní revizní radě za jejich intenzivní práci. 

Děkuji vedoucím kolektivu mladých hasičů,  manželům Šullovým, za obětavou práci s nejmladšími 

členy našeho sboru 

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 

 

 

V Senici na Hané, dne 12. 2. 2011 David Gbelec 

 starosta SDH 

    

    

    

    

    

            

    


