Zpráva výboru dobrovolných hasičů Ústín za rok 2016
Vážení přátelé, vážení hosté, sestry hasičky, bratři hasiči
Dovolte i mě, abych Vás přivítala na dnešní výroční schůzi, především Vám všem zde přítomným popřála
hodně zdraví, duševní pohody a spokojenosti v roce 2017 a krátce Vás informovala o činnosti našeho sboru za
uplynulý rok 2016.
K dnešnímu dni má naše členská základna 24 členů – z toho 6 žen a 18 mužů. Počet členů se tedy od loňského
roku nezměnil. V roce 2016 bylo svoláno 12 schůzí z toho 2 schůze výborové.
A nyní k činnosti sboru v roce 2016.
První akcí, kterou jsme sice nepořádali, ale podíleli jsme se na zajištění občerstvení, bylo přivítání cestovního
kočáru v čele s váženým cechmistrem kočárnickým panem Václavem Obrem, který 26. 3. 2016 zahajoval sezonu
a zavítal se svým doprovodem také do naší obce.
V dubnu podala obec Ústín žádost o dotaci se studií o záměru na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Velkou
měrou se na přípravě projektu podílela starostka Jana Chalupová, která nevzdává snahu zrekonstruovat zbrojnici.
Studii vypracoval Ing. Malínek z Olomouce.
Další akcí bylo 30.4. již tradiční pálení čarodějnic. Nejvíce si tuto akci užily děti, pro které byly připraveny
různé soutěže. Po upálení čarodějnice jsme si na závěr s dětmi opekli něco na zub. U ohně jsme si potom všichni
příjemně popovídali.
27. 5. jsme přijali pozvání od Olomouckého kraje zúčastnit se slavnostního křtu praporu KSH (krajského
sdružení hasičů) a také křtu knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“ na jejíž přípravě se podílely, až na
malé výjimky, všechny sbory v kraji. Akce proběhla v Olomouci v místech Korunní pevnůstky. Náš sbor obdržel
zdarma dva výtisky, z čehož jeden výtisk byl předán na obecní úřad v Ústíně.
10. 6. se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení v Náměšti na Hané. Cvičení bylo zaměřeno na jednotky
JPO II, III a V a bylo rozděleno na dvě části. V první části se jednalo o dopravní nehodu a vyproštění osoby
z vozidla, kde zasahovaly jednotky JPO II a III a následně bylo vyhlášeno pátrání po pohřešované osobě –
spolujezdce a byly povolány i jednotky JPO V. Cvičení bylo provedeno v rámci IZS (integr.zásahového
systému) a účastnila se jí i PČR a HZS Olomouc.
Další akcí, na které se náš sbor podílel, byla soutěž pořádaná okrskem Těšetice a jednalo se o II.ročník
netradiční soutěže o nejrychlejšího hasiče/hasičku při absolvování hasičských dovedností a výběhu na rozhlednu
Velký Kosíř. Tato akce se uskutečnila ve dnech od 29. 7. – 31.7.
Ještě o prázdninách a to 13.srpna, jsme tak jako v předešlém roce zorganizovali cyklo výlet pro členy SDH a
jeho příznivce. Organizace celé akce se chopil br. Antonín Vánský a pro rok 2016 zvolil trasu výletu tak, že jsme
se nejprve všichni přesunuli vlakem z Olomouce do Domašova a následně jsme již šlápli do pedálů a pokračovali
jsme směrem na Lašťany, Bohuňovice a Olomouc, kde jsme dali přestávku a pokochali se právě probíhajícími
závody dračích lodí. Dále náš peloton pokračoval na Loveckou chatu v Horce nad Moravou a odtud jsme
zamířili k cíli našeho výletu – do Ústína.
V polovině září a to 17. září, jsme již tradičně pořádali akci „Rozloučení s prázdninami“. Počasí nám bohužel
letos moc nepřálo, ale i tak jsme se s tím vypořádali myslím obstojně. Děti si vyzkoušely něco málo z hasičských
dovedností, malovalo se na obličej, zpívalo se a na závěr přijeli hasiči z Náměště na Hané s technikou a dětem
nastříkali na hřišti pěnu. I přes to, že bylo poměrně chladno, děti neodolaly a v pěně se pořádně vyřádily.
No a závěr roku jsme uzavřeli tradičně akcí „Rozsvícení vánočního stromečku“, kterou pořádáme společně
s obcí Ústín. Rozsvícení stromečku se uskutečnilo 9. prosince. O hudební doprovod jsme opět požádali Popovou
školu zpěvu Dětského domova v Olomouci. Dívky nám pomohly svými koledami navodit příjemnou vánoční
atmosféru. Program akce byl tentokrát obohacen o divadelní představení „Perníkový dědek“, které nacvičila
Petra Baboráková se svým dětským Divadelním kroužkem Ústín a závěr akce patřil Hance a Květě Mašláňovým,
které nás okouzlily svou ohňovou šou.
Na konec mi dovolte využít této příležitosti a poděkovat zastupitelům obce v čele s paní starostkou Janou
Chalupovou za podporu a finanční pomoc zejména při získávání dotací na opravu hasičské zbrojnice a
v neposlední řadě jí patří velký dík za obrovské úsilía vytrvalost, která se vyplatila při snaze opravit historickou
stříkačku, kterou budeme letos přebírat 17. června.
Také bych chtěla poděkovat všem aktivním členům našeho sboru za vykonanou práci, jejich rodinným
příslušníkům za trpělivost a podporu a Vám i Vašim rodinám vše dobré, především pevné zdraví, patřičnou
dávku štěstí a hodně úspěchů a životní pohody v novém roce.
Za výbor SDH Ústín:

Hana Jeřábková

V Ústíně dne 21. 1. 2017

