
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SENICE NA HANÉ ZA ROK 2011 

Členská základna 

Na minulé výroční valné hromadě, která proběhla letos v únoru jsem si ve své zprávě posteskl, že nás, 

členů SDH, ubývá. S klidným svědomím mohu dnes říct, že rok 2011 byl v tomto ohledu štědřejší. Do 

sboru v letošním roce do dnešního dne vstoupilo 19 členů a žádný zatím nevystoupil, což se může 

změnit při výběru členských příspěvků na příští rok. K dnešnímu dni je aktuální stav členské základny 

99 členů, z toho je 45 mužů, 30 žen, 20 mladých hasičů a 4 v kategorii dorost. Nutno dodat, že příliv 

nových členů je především v družstvu mladých hasičů. 

Výbor SDH 

V průběhu roku 2011 výkonný výbor řídil 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 

 kronikářka:   Martina Zbořilová 

 referent mat.-technický: Michal Vláčil 

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

                                                                Věra Navrátilová, Zuzana Kopecká 

Výbor se sešel celkem 7 krát a průměrná účast členů na těchto schůzích byla takřka 70 %. Schůzí 

výboru se pravidelně zúčastňoval minimálně jeden člen kontrolní a revizní rady.  

Účast členů VV SDH na akcích v rámci okresu Olomouc 

20. 2. 2011 se konala VVH okrsku Senice na Hané, opět 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. 

26. 3. 2011 proběhlo jarní shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc v Černovíře – starosta SDH 

26. – 27. 3. 2011 se naši vedoucí mládeže zúčastnili kurzu v Jánských Koupelích 

12. 11. 2011 proběhlo podzimní shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc v Černovíře –  náměstek 

starosty SDH 

Rekapitulace úkolů roku 2011  

Na výroční valné hromadě za rok 2010, která proběhla 12. 2. 2011 byl schválen plán činnosti na rok 

2011. Následuje rekapitulace těchto úkolů, spolu s jejich hodnocením: 



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

- Vyhledávání a oslovování sponzorů 
plněno průběžně 

- Uspořádat Den otevřených dveří zbrojnice pro veřejnost, školu a školku 
splněno jako „Hasičské dopoledne pro děti ZŠ“ dne 29. 6. 2011 

- Zorganizovat 8. Hasičský ples 
splněno 

- Zorganizovat pálení čarodějnic 
splněno 

- Zorganizovat stavění a kácení máje 
splněno 

- Uspořádat dětský den 
splněno 

- Uspořádat hodové oslavy 
splněno 

- Pořádání tanečních zábav pro finanční zabezpečení chodu sboru 
nesplněno z důvodu omezení pořádání zábav ze strany obce 

- Zorganizovat posezení u zbrojnice 
splněno 

- Zorganizovat 7. hasičské soustředění 
splněno 

- Účastnit se většího počtu soutěží v PS 
nesplněno 

- Zapojení VŠECH členů do akcí pořádaných našim sborem 
nesplněno 

- Nalezení vhodného místa pro nácvik požárního útoku 
nesplněno 
 

Mladí hasiči 

S činností našich mladých hasičů nás podrobněji seznámí zpráva o činnosti MH, kterou mají pečlivě 

připravenu vedoucí kolektivu. Proto mě na tomto místě dovolte jen vyzdvihnout jeden velký úspěch. 

Jako každý rok i letos se naši mladí hasiči zapojili do celoroční hry Plamen. Letošní ročník 2011-2012 

začal dne 8. 10. 2011 v Pohořanech závodem požárnické všestrannosti, tzv. „braňákem“. Ze Senice 

nastoupily dvě družstva, jedno v kategorii mladších (6-11 let) a druhé v kategorii starších (11-15 let). 

Družstvo mladších se umístilo na 8. místě z 32 startujících. Největší radost nám udělali mladí hasiči 

v kategorii starších, kteří se umístili na 1. místě z 32. družstev z celého okresu Olomouc. Patří jim 

velká gratulace, uznání a poděkování za vzornou reprezentaci našeho sboru. 

Dotace 

V roce 2011 se nám podařilo zajistit dotace v celkové výši: 65 000,- Kč 

Jednalo se o 2 dotace, a to : 

1. 40 000,- Kč – poskytla obec Senice na Hané na opravu požární stříkačky PPS 12 

 

2. 25 000,- Kč – poskytl Olomoucký kraj na činnost SDH 



Největší investicí, která nás stále trápí je rekonstrukce zbrojnice, tak aby hlavně naše zásahová 

technika a jednotka měly kvalitní prostory a zázemí. Je zřejmé, že tato investiční akce je finančně 

natolik náročná, že díky současné situaci v dotační sféře není prozatím možné takové prostředky 

zajistit. Musíme se tedy zaměřit na menší projekty, a tak na rok 2012 máme naplánovánu žádost o 

dotaci na zakoupení a repasování přívěsného vozíku na požární stříkačku PPS12 tak, aby převoz a 

manipulace s ní byla jednodušší a bezpečnější. 

 Jelikož nás v příštím roce čekají oslavy 120 let založení sboru, pokusíme se i na tuto akci zajistit 

dotaci z Olomouckého kraje. 

Kulturní a jiné akce pořádané SDH Senice na Hané 

21. 1. 2011   VIII. HASIČSKÝ PLES  Senice na Hané 

Ples se nesl v duchu talentové soutěže „Hasiči mají talent“. Přenesení televizní soutěže do místního 

kulturního domu se podle hodnocení zúčastněných velmi povedlo.  

 5. 2. 2011   XIII. Národní krojový ples FoS ČR  Praha 

Na žádost starosty OSH Olomouc, br. Luďka Sýkory se naši členové zúčastnili krojového plesu v Praze 

pořádaného Olomouckým krajem v čele s hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem 

 30. 4. 2011  Pálení čarodějnic Senice na Hané 

Letošní sabat poznamenal vytrvalý déšť, takže i návštěva nebyla nic moc. 

 1. 5. 2011  Stavění májky Senice na Hané 

Opět poznamenáno deštěm 

13. – 14. 5. 2011  Sběr železného odpadu 

Tuto aktivitu, která má zajímavý ekonomický efekt, jsme převzali od Svazarmu. Zisk z letošního roku 

jsme si rozdělili s oddílem házené TJ Sokol Senice na Hané, jehož členové se také podíleli na sběru. 

28. 5. 2011  Kácení máje 

Potřetí v řadě nám pršelo. Skácet májku tentokráte pomohli tučňáci z Madagaskaru 

22. – 24. 7. 2011  Hodové oslavy 

24. 7.  2011  Hasičský víkend a dětský den s hasiči 

Jinými slovy hasičský dětský den. Byly připraveny různá stanoviště k prověření nejen hasičských 

dovedností 

29. 7. 2011  Posezení u zbrojnice 

Tentokráte s milou návštěvou z HZS Olomouc 

 

26. - 28. 8. 2011  Pyrocar 2011 Přibyslav  

Největší setkání hasičské techniky v ČR. Zúčastnila se naše Tatra a VW Transporter vč. kompletních 

posádek. Bylo tam ke spatření nejrůznější hasičská technika ze všech koutů nejen Česka. Zapojili jsme 

se do soutěží pořádaných vystavovateli hasičské techniky.  Vznikly zde nová přátelství s některými 

SDH a zajímavé bylo i setkání s naším krajanem Markem Spáčilem, který zde prezentoval 

doprovodnou Tatru Czech Dakar Teamu.  

16. - 17. 9. 2011  Hasičské soustředění  Heroltice 

http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/viii.-hasicsky-ples.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/xiii.-narodni-krojovy-ples-fos-cr.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/paleni-carodejnic-2011.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/staveni-majky-2011.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/kaceni-majky-2011.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/hasicsky-vikend-a-detsky-den-s-hasici.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/pyrocar-2011---pribyslav.html


 

Bližší seznámení s celoroční činností našeho SDH vč. fotodokumentace Vám umožní naše webové 

stránky 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. 

Ještě jednou chci poděkovat našim mladým hasičům za vzornou reprezentaci SDH a jejich vedoucím 

za vytrvalou práci.  

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. 

Poděkování patří 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. S nadcházejícími svátky Vám všem přeji veselé 

vánoce a šťastný nový rok. 

Děkuji za pozornost 

 

 

V Senici na Hané, dne 17. 12. 2011 David Gbelec 

 starosta SDH 

    

    

    

    

    

            

    

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

