V Ústíně 3. 1. 2020

Zpráva výboru dobrovolných hasičů Ústín za rok 2019

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 2020 a krátce Vás informovala o činnosti našeho sboru
za uplynulý rok.
Jak už všichni víte, 23. 12. 2019 nás zastihla smutná zpráva. Naše řady navždy opustil po těžké nemoci náš
dlouholetý člen – br. Jaroslav Kulísek. Vzhledem k tomu, že se jednalo o aktivního člena našeho sboru, jeho
odchod nás hodně zasáhl a bylo nám tudíž ctí, držet čestnou stráž při jeho posledním rozloučení. Čest jeho
památce.
K dnešnímu dni má tedy naše členská základna 29 členů z toho 8 žen a 21 mužů.
A nyní k činnosti sboru za uplynulý rok 2019.
V roce 2019 bylo svoláno 7 schůzí, z toho 3 byly výborové.
-

Hned první den v Novém roce 2019, náš sbor zahájil výšlapem k „Lipkám“ (holt někdo chodí na
Kosíř, my máme prostě Lipky). Účast byla ucházející a vzhledem k počasí, které nebylo zrovna
zimní, jsme zvolili trasu po silnici, tedy přes Vojnice, kde se k nám připojili někteří bratři a sestry z
Vojnic. U Lipek jsme si udělali malé občerstvení, opekli špekáčky a popřáli jsme si do Nového roku.

-

Dalším našim společensko-sportovním počinem, který pořádáme již poněkolikáté, byl již tradiční
výlet na běžkách. Ten se konal 23. února. Tak jako u všech sportovních akcí, tak i tentokrát, si
organizaci celého výletu vzal pod palec náš sportovní referent (alias pokladník) br. Antonín Vánský.
S ohledem na sněhové podmínky vybral trasy v okolí Paprsku. Vlakem jsme dojeli do stanice
Ostružná a dále jsme již pokračovali na běžkách. Na naší trase jsme samozřejmě nevynechali chatu
Paprsek, kde jsme se občerstvili a nechali se zvěčnit v přistaveném foto koutku.
Naše putování jsme zakončili na nádraží v Ramzové, odkud jsme příjemně unaveni odjížděli zpět do
svých domovů - opět vlakem.

-

27. 3. jsme se vydali za kulturou do Jesence, kde hostovala divadelní společnost Háta. Za zajištění
lístků a organizaci vděčíme našemu starostovi br. Skoupilovi.

-

Abyste ale neřekli, že je to ve sboru v Ústíně jen samá zábava, v podstatě po celý rok 2019,
probíhaly průběžně různé brigády ohledně dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Jak jste si
mohly všimnout již při příchodu do hasičárny, není ještě úplně vše hotovo, ale vnitřní prostory
vypovídají o tom, že jsme tu udělali kus práce. Podrobnosti o konkrétních úpravách, a o tom co vše
se tady udělalo, Vás bude informovat br. Antonín Vánský.

-

dne 12. května se poskládalo soutěžní družstvo mužů a po dlouhé době jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v Ratajích a následně ještě asi dvou soutěží. Více velitel sboru br. Pavel Špičák.

-

31. srpen pro nás znamenal velkou slávu. Konečně bylo dokončeno komunitní centrum HANÁ v
Ústíně, jehož součástí jsou i prostory, kde bude vystavena naše historická stříkačka z roku 1893.
Díky vybudování tohoto centra mohla být konečně stříkačka převezena z hasičského muzea v
Čechách pod Kosířem zpět do Ústína, kam také patří a zde by měla již zůstat na stálo. Také jsme si
mohli jako první spolek v Ústíně vyzkoušet výhody, které skýtá zázemí tzv. „Moštárny“, jejíž
prostory mohou také sloužit k pořádání společenských akcí pro místní obyvatele. Akce se nám
opravdu vydařila, počasí nám přálo a program byl opravdu bohatý. Nechyběly soutěže pro děti a ti

odvážnější se mohli večer vydat na stezku odvahy.
-

Trochu netradičně – a to až na podzim, jsme se opět vydali, tak jako každý rok, na toulky krajem, na
cyklovýlet. Tentokrát jsme se chtěli i trochu odměnit a tak jsme zavítali na jižní Moravu a to
konkrétně do Valtic. Vzhledem k tomu, že je tento kraj známí především jako významná vinařská
oblast, spojili jsme příjemné s užitečným. I tentokrát jsme měli štěstí na počasí. I když byl již
chladnější podzim v plném proudu, námi vybraný víkend od 11. - 13. října, byl jako jediný zalitý
sluncem. Projeli jsme Lednicko – Valtický areál, podívali jsme se k Novomlýnským nádržím a pak
jsme to stočili k Mikulovu a odtud zpět da Valtic, kde nás čekala zasloužená večeře spojená s
degustací vína.

-

23. 11. se někteří z nás připojili k již tradiční akci, a to „zabijačce v Ratajích“, kterou pořádá okrsek
Těšetice.

-

No a poslední naší akcí roku 2019, bylo „Rozsvícení vánočního stromečku“ spojené s návštěvou
Mikuláše, která se konala 7. prosince. Tak jako v létě jsme opět využili prostory „Moštárny“ a akce
tudíž probíhala na hřišti. Tak jako loni se nám podařilo zajistit řezaný strom, tentokrát se jednalo o
stříbrný smrk ze zahrady br. Antonína Vánského. Tato akce je vždy hezkým zakončením celého roku,
a ne jinak tomu bylo i nyní.

Na závěr mi dovolte využít této příležitosti a poděkovat zastupitelům obce Ústína za podporu a nemalou
finanční pomoc, momentálně hlavně při rekonstrukci hasičské zbrojnice, bez níž by se náš sbor
dobrovolných hasičů rozhodně neobešel. Věřím, že i v tomto roce najdeme společnou řeč vedoucí především
k dobré spolupráci.
Na konec bych chtěla poděkovat všem aktivním členům našeho sboru za vykonanou práci a ostatním přeji
hodně úspěchů a životní pohody v letošním roce.
Děkuji Vám za pozornost

