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Shrnutí roku 2017
Členové
Na začátku roku 2017 měl náš sbor celkem 19 členů.
V únoru náš sbor opustil (z důvodu přestěhování se) pan Lukáš Škraňka.
Během roku se náš sbor rozrostl o 20 nových členů.
Ke konci roku tudíž SDH Horky čítal celkem 38 členů

Zastupitelstvo SDH:

Ostatní členové:

Starosta:

Sokol Radek

Náměstek Starosty:

Filip Lubomír

Velitel:

Rejman Václav

Jednatel:

Pechanec Josef

Hospodář:

Pechancová Veronika

Strojník:

Procházka Pavel

Člen:

Pelc Libor

Bauerová Veronika

Pelcová Jana

Škraňka Vlastimil

Černohorská Dominika

Procházková Marie

Tmějová Radka

Eliáš Jaroslav

Rovenský Josef st.

Vaňous David

Eliáš Jiří

Rovenský Josef ml.

Vaňous Petr

Eliáš Vladimír

Řehák Jan st.

Vaňousová Dana

Jindrová Martina

Řehák Jan ml.

Zahradník Jan

Kudláček Vlastimil

Řehák Martin

Zahradník Vladimír

Lebeda David

Sedlářová Karolína

Zachař František

Netolický Lukáš

Souček Luboš

Zeman Vladimír

Pechancová Jana

Souček Ondřej

Pechancová Kateřina

Součková Lenka

Schůze:
Sbor se v tomto roce poprvé sešel 11.02.2017 na výroční schůzi v Hájovně. Během roku proběhly ještě
další dvě schůze představenstva místních hasičů a to ve dnech 09.06.2017 a 29.07.2017. V roce 2017 se
rovněž konaly dvě schůze našeho okrsku Morašice, školení o práci s internetovou databází PORTALL a
seminář velitelů ve Svitavech. Těchto akcí se zúčastnil Radek Sokol. Své zastoupení jsme měli i na školení
strojníků v Litomyšli, kam se vydal Pavel Procházka a David Vaňous. Na shromáždění představitelů
sborů okresu Svitavy v Hartmanicích se v letošním roce vydali Radek Sokol a Václav Rejman.

Kultura a sport:
Na přelomu měsíce dubna a května, 30.04.2017, proběhlo u místní vodárny tradiční pálení čarodějnic,
zakončené opékáním buřtů a posezením v Hájovně.
V sobotu 03.06.2017 jsme se spolu s obcí podíleli na již opět tradiční taneční zábavě u Hájenky, na které
letos hrála skupina Betl Band. Účast na této zábavě byla kolem 250 návštěvníků.
26.08.2017 jsme uspořádali Loučení s létem pro děti i dospělé. Proběhli zde tradiční dětské soutěže o
ceny na různých stanovištích. Poté byla na louce za pomoci zapůjčeného pěnovače od SDH Ústí nad
Orlicí vytvořena pěna, ve které si děti mohli hrát. Na louce rovněž proběhla ukázka hasičského
automobilu Tatra CAS 30, kterou vlastní SDH Horní Sloupnice a ukázka požárního útoku družstvem
z profesionální ligy SDH Dolní Ředice. Zapojili jsme do programu i naši stříkačku PS-12, se kterou si děti
mohli vyzkoušet požární útok. Poté proběhli zábavné soutěže pro dospělé, jako například řezání kulánů
nebo slalom s kolečkem. Po celý den byl program doprovázen hudbou od DJ Petra Koukola, který zde
hrál i na navazující večerní taneční zábavě pro dospělé. Tuto akci navštívilo odhadem 200 lidí.
28.10.2017 proběhlo v Hájovně posvícení s mysliveckou kuchyní, kterou obstarala rodina Vaňousova. Po
celý večer zde hrála živá hudba. Této akce se zúčastnilo okolo 100. lidí.
29.12.2017 jsme v Hájovně uspořádali Vánoční besídku s následným sousedským posezením. Na
začátku večera vystoupili místní děti s nacvičenými hudebními vystoupeními. Poté zde vystoupil pan
Josef Pechanec s velmi zajímavým výkladem o své návštěvě Thajska, po kterém následovala večeře, kde
se podávali uzení kapři.
31.12.2017 v Hájovně proběhla oslava silvestru.

Soutěže v požárním sportu:
V roce 2017 se podařilo sestavit mužské družstvo reprezentující SDH Horky na soutěžích v hasičském
sportu. V průběhu roku proběhly 4 nácviky požárního útoku na louce u Velkonetřebského rybníku a na
hřišti na Netřeby. Místní družstvo se v letošním roce zúčastnilo dvou soutěžích v hasičském sportu.
13.05.2017 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Chotovicích, kde jsme se umístili na 7. místě.
Na druhou soutěž jsme se vydali 09.09.2017 do Čisté na Memoriál Vladimíra Tauera, kde jsme získali
krásné 3. místo.
Soutěží jsme se zúčastnily se stávajícím vybavením, které zahrnuje i motorovou stříkačku PS-12. Sací
hadice a přilby nám laskavě zapůjčil sbor dobrovolných hasičů z Netřeb a ze Sedlišť. Velmi dobrá
spolupráce v tomto roce probíhala i mezi naším sborem a sborem z Českých Heřmanic.

Areál Hájovny:
V roce 2017 jsme získali 5 živností opravňujících nás k činnosti v areálu Hájovny.
Jedná se o tyto živnosti:

- Hostinská činnost
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Velkoobchod a maloobchod
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Areál Hájovny v roce 2017 byl od května do října provozován každý pátek a neděli, byl pronajímán
veřejnosti a probíhali zde již zmíněné kulturní a sportovní akce.
V roce 2017 proběhla rozsáhlá oprava objektu Hájovny. Tuto opravu finančně zajišťovala Obec Horky a
v omezeném rozsahu i SDH Horky. Samotné provedení bylo realizováno za pomoci místních živnostníků
a pomocí množství brigádních akcí, na kterých se podílela velká část obyvatel obce a členů SDH.
Nejvíce se na přestavbě areálu podílely: truhlář Roman Tměj, zedník Vladislav Eliáš, zedník Josef Souček,
starosta obce Josef Pechanec, elektrikář Pavel Novák, student Jan Zahradník, studentka Martina
Sokolová a správce objektu Radek Sokol. Dále pak: Robert Bečička, Jaroslav Kosek, František Huryta,
Vladimír Zeman, Milan Tměj, Pavel Procházka, Lubomír Filip, František Kopa, Petr Vaňous, David Vaňous,
Dana Vaňousová, Vladimír Zahradník, Lukáš Netolický, a další.
Oprava se týkala obložení části venkovních a vnitřních stěn dřevěnými palubkami, výměny obou
vchodových dveří a okna v malém sále a rozšíření průchodu mezi oběma sály.
Proběhlo rovněž rozšíření velkého sálu o prostor kuchyně, která byla vybavena novou kuchyňskou
linkou. Prostor kuchyně byl získán předělením zadního skladu na tři části. V jedné části zůstal sklad,
jenž je přístupný ze zadní strany objektu, a slouží k uskladnění stolů, lavic, grilu, nářadí a dalšího
vybavení. Z další části rozděleného skladu vznikla již zmiňovaná kuchyň. Poslední, rozdělením zadního
skladu vzniklý, prostot je využit jako čistý sklad, který se doposud nacházel ve vedlejší místnosti, jenž
nyní využíváme pro dočasné skladovaní různého materiálu a v budoucnu je počítáno s jeho dalším
využitím dle aktuální potřeby.
Dále byla uvnitř provedena nová podlaha, zhotoven nový štuk, byla vybudována nová udírna, pořízen
nový nerezový výčepní pult a televize a proběhlo mnoho dalších úprav.
Oprava zahrnovala i nové rozvody vodovodu, kanalizace, plynovodu a elektřiny.
V rámci oprav bylo částečně rekultivováno i okolí objektu.
Dokončení zbývajících úprav se předpokládá v průběhu následujícího roku 2018.

Vybavení a majetek:
Letos nám byla poskytnuta místnost bývalého obchodu na obecním úřadě jako kancelář SDH.
Byla provedena údržba stávajícího vybavení (Přívěsný vozík za traktor se stříkačkou PS-12 a
příslušenstvím). Toto vybavení je v majetku Obce Horky.
Byly zakoupeny prozatimní modrákové kalhoty pro mužské soutěžní družstvo na reprezentaci na
soutěžích v požárním sportu.
V tomto roce jsme získali 2 vyřazené notebooky z firmy Iveco.
Byl prodán starý dřevěný parket.
Do areálu Hájovny bylo pořízeno drobné vybavení (záchodová prkénka, nádobí, ozdoby na vánoční
stromek, ventilátory, přímotopy, apod…)

Zápisy ze schůzí v roce 2017:
Zápis z výroční schůze (11.02.2017):

Program: 1) Přijetí nových členů do sboru
2) Projednání a zvolení jednotlivých členů výboru
3) Projednání povinné výměny členských průkazů
4) Seznámení s podobou přestavby místního obecního kulturního objektu
5) Diskuze o budoucí činnosti sboru
Na této schůzi byla přítomna valná většina stávajících členů sboru, byly přítomni všichni členové
výboru, tak jak byli zvoleni na členské schůzi dne 18. 11. 2016. Spolu s nimi zde byli přítomni i všichni
nově přijatí členové. Přítomni byli i někteří hosté z řad občanů obce.
Zahájení se v 18:30 ujal a následně vedl valnou hromadu Radek Sokol. Přivítal všechny přítomné a
přednesl návrh programu této schůze. Program byl všemi přítomnými beze změn odsouhlasen.
BOD 1)
Prvním bodem programu bylo přijetí nových členů do sboru. Přihlásilo se a bylo přijato celkem 16
občanů.
BOD 2)
Druhým bodem programu bylo projednání a zvolení jednotlivých členů výboru. Po předložení
návrhu rozdělení jednotlivých funkcí proběhlo hlasování, ve kterém byl tento návrh schválen.
Předložený a schválený návrh rozdělení funkcí:
Starosta:

SOKOL Radek

nar. 11. 08. 1995 Horky 67, 570 01 Litomyšl

Náměstek Starosty:

FILIP Lubomír

nar. 20. 10. 1971 Horky 15, 570 01 Litomyšl

Velitel:

REJMAN Václav

nar. 11. 09. 1998 Janov 52, 569 55 Janov

Jednatel:

PECHANEC Josef

nar. 15. 12. 1964 Horky 32, 570 01 Litomyšl

Hospodář:

PECHANCOVÁ Veronika

nar. 22. 12. 1989 Horky 32, 570 01 Litomyšl

Strojník:

PROCHÁZKA Pavel

nar. 08. 08. 1977 Horky 54, 570 01 Litomyšl

Člen:

PELC Libor

nar. 11. 06. 1975 Horky 67, 570 01 Litomyšl

BOD 3)
Ve třetím bodě programu byly všichni seznámeni s podrobnostmi týkající se nových členských
průkazů. Následně proběhla individuální volba průkazu. Všichni členové sboru si zvolili členský
průkaz s delší dobou platnosti, bez slevového loga EYCA.
BOD 4)
Čtvrtým bodem programu bylo seznámení s podobou přestavby místního obecního kulturního
objektu. U tohoto bodu se slova spolu s Radkem Sokolem ujal i starosta obce Josef Pechanec a
Vladimír Eliáš. Všem zúčastněným byla popsána podoba přestavby, jak z hlediska výsledné podoby,

tak z hlediska časového a technologického. Zájemcům byl ukázán a okomentován výkres
přestavby. Závěrem byli všichni zúčastnění členové sboru požádáni o výpomoc při realizaci
přestavby.
BOD 5)
V pátém bodě programu byly předneseny aktivity, na kterých by se sbor mohl nyní i v budoucnu
podílet. Následně proběhla na toto téma otevřená diskuze.
Jelikož, po projednání všech pěti plánovaných bodů schůze, nebyl navrhnut žádný další bod
k jednání, byla schůze ukončena.

Dne 11.02.2017 zapsal: Radek Sokol

Zápis ze schůze valné hromady představenstva SDH (09.06.2017):

Program: 1) Ustanovení půjčovního řádu objektu Hájovny
2) Ustanovení půjčovního řádu hasičského vybavení (převážně stolů a lavic)
3) Diskuze o činnosti sboru při dokončování přestavby a provozu Hájovny
4) Debata o uspořádání a podobě „Hasičského dne“ (Sportovně-kulturní akce pořádaná
SDH Horky. Předběžné datum 26.08.2017)
Na této schůzi byla přítomna valná většina členů výboru, tak jak byli zvoleni na členské schůzi dne
11.02.2017. Spolu s nimi zde byli přítomni i někteří členové sboru.
Zahájení se v 19:00 ujal Radek Sokol, který následně vedl i valnou hromadu. Přivítal všechny
přítomné a přednesl návrh programu této schůze. Program byl všemi přítomnými beze změn
odsouhlasen.
BOD 1)
Prvním bodem programu bylo ustanovení půjčovního řádu objektu Hájovny. Bylo rozhodnuto, že
objekt Hájovny se s okamžitou platností tj. od 09.06.2017 bude půjčovat za těchto podmínek:
Půjčovní řád objektu Hájovny
- areál není možno pronajmout osobám mladším 18. let.
- termín na pronájem areálu je nutné nahlásit nejpozději 14 dní předem správci objektu.
- provozovatel objektu (SDH Horky) si vyhrazuje právo již nahlášený pronájem zrušit nebo
přesunout na jiný termín a to nejpozději 3 měsíce před termínem daného pronájmu.
- provozovatel objektu má právo bez udání důvodu odmítnout požadavek na pronájem areálu.
- provozovatel během pronájmu areálu nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody na majetku,
který není ve vlastnictví SDH Horky nebo obce Horky a to i v případě, že škoda bude zapříčiněna
technickým stavem areálu.
- provozovatel objektu nenese žádnou odpovědnost za vzniklou újmu na zdraví vzniklou při
pronájmu areálu a to i v případě, že zranění vznikne v důsledku technického stavu areálu.
- zájemce o pronajmutí areálu je povinen nejpozději 14 dní před termínem pronájmu oznámit
podrobnosti plánovaného využití areálu a veškeré svoje požadavky. Tj.: počet účastníků, účast
kapely nebo hudebníka, dovezené vybavení (např. gril, bazén, apod.), způsob točení a druhy
nápojů (z důvodu zajištění příslušných typů narážečů) požadavek na přichystání dřeva, apod.
V případě, že požadavky nebudou sděleny 14 dní před termínem pronájmu, nemůžeme zaručit
jejich vyhovění.

- všichni přítomní v areálu Hájovny v době pronájmu jsou povinni dodržovat platné zákony a
vyhlášky České republiky.
- před pronajmutím areálu bude u správce objektu složena vratná kauce v hodnotě 2000Kč. Z této
částky můžou být před vrácením strženy náklady na kompenzaci případných vzniklých škod.
- peníze za pronájem areálu jsou nájemníci povinni zaplatit nejpozději při předávání areálu po
skončení pronájmu. Cena pronájmu se řídí aktuálním ceníkem.
- úklid před započetím pronájmu zajišťuje provozovatel (tj. SDH Horky). Úklid areálu po skončení
pronájmu zajišťují nájemníci.
- areál Hájovny musí být po skončení pronájmu ve stejném stavu jako byl před začátkem pronájmu.
- před pronajetím areálu bude z řad nájemníků zvolena odpovědná osoba ručící za pronajatý areál
Hájovny č.p. 59. Zvolená odpovědná osoba vlastnoručním podpisem potvrdí, že byla seznámena
s nájemním řádem areálu Hájovny, že mu rozumí a bude zodpovědně plnit své povinnosti.
Odpovědná osoba po dobu pronájmu areálu Hájovny:
- dohlíží na plnění nájemního řádu areálu Hájovny všemi zúčastněnými
- ručí za celý areál Hájovny včetně vybavení.
- nese hmotnou odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- zajistí nepřekročení povolené hladiny hluku v době nočního klidu od 22:00 do 6:00.
- komunikuje se zvoleným dohlížitelem z řad SDH Horky a se správcem objektu.
- zajišťuje úklid areálu
- zajišťuje předání peněz za pronájem areálu dohlížiteli z řad SDH Horky
- přebírá a předává areál dohlížiteli z řad SDH Horky
- před začátkem pronájmu bude z řad SDH Horky určen zodpovědný dohlížitel, který potvrdí
vlastnoručním podpisem, že je seznámen se svými povinnostmi a bude je svědomitě plnit.
Dohlížitel z řad SDH Horky po dobu pronájmu areálu Hájovny:
- zajišťuje úklid před pronájmem areálu
- zajišťuje splnění předem nahlášených požadavků nájemníků
- vybírá vratnou kauci ve výši 2000Kč
- během pronájmu dohlíží na plnění nájemního řádu a v případě jeho porušení informuje
odpovědnou osobu z řad nájemníků
- v případě porušení nájemního řádu má právo zasáhnout a vzniklou situaci vyřešit

- v případě hrubého nebo soustavného porušování nájemního řádu má právo okamžitě pronájem
ukončit a nechat vyklidit areál bez nároku na vrácení kauce.
- nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody a případné právní problémy.
- nenese žádnou odpovědnost za případné porušení platných zákonů a vyhlášek České republiky
nájemníky.
- zajišťuje předání a převzetí areálu
- kontroluje stav areálu a vybavení po pronájmu a v případě zjištěné škody nárokuje její uhrazení
---------Před zavedením těchto pravidel formou Nájemního řádu areálu Hájovny budou způsobilou
osobou zkontrolována a upravena tak, aby splňovala veškeré právní náležitosti.
Dále se ustanovil ceník půjčování areálu Hájovny. Ceník za zapůjčení objektu na 24 hodin vypadá
takto:
Provozovatelé areálu:

500 Kč/den

Obyvatelé Horek:

1000 Kč/den

Ostatní:

3500 Kč/den

Dále bylo stanoveno rozdělení financí z pronájmu areálu Hájovny:
- Z každého pronájmu náleží 1/2 utržené částky SDH Horky a 1/2 částky Obci Horky.
- Při pronájmu cizí osobě (tj. za cenu 3500 Kč/den) bude částka 500 Kč rozdělena mezi
provozovatele zjišťující úklid a další přípravy na tento pronájem.
První bod programu valné hromady představenstva SDH Horky byl v této podobě jednomyslně
přijat.
BOD 2)
Druhým bodem programu bylo Ustanovení půjčovního řádu majetku SDH Horky. Následující
ustanovení Půjčovního řádu majetku SDH Horky bylo přijato všemi zúčastněnými za podmínky, že
vstoupí v platnost až po jeho opětovném odsouhlasení na výroční valné hromadě SDH Horky
konané začátkem roku 2018. Na této výroční valné hromadě může, ale nemusí, dojít ke změnám
tohoto řádu. V případě odsouhlasení Půjčovního řádu majetku SDH Horky (v této či v upravené
podobě) nabyde tento řád platnost od 01.01.2018 (tedy zpětně).

Půjčovní řád majetku SDH Horky
Ceník půjčování stolů a lavic (1. sada = 1.stůl + 2.lavice)
Obyvatelé Horek při půjčení na dobu maximálně 30. dní

Zdarma

Obyvatelé Horek při půjčení na dobu delší než 30 dní,

25 Kč/sadu/5dní

Obyvatelé Horek při půjčení za účelem výdělku

100 Kč/sadu/měsíc

Ostatní

* 500 Kč/sadu/rok
1000 Kč/sadu/rok

* Zvýhodněná cena půjčení stolů a lavic (tj. 500 Kč/sadu/rok) lze poskytnout pouze v případě, že
půjčovateli (SDH Horky) bude umožněno občasné (max. 4x ročně) přerušení pronájmu a
převezení stolů a lavic zpět do areálu Hájovny a to vždy maximálně na 5 dní.
Ceník půjčování výčepní zařízení (kostka)
Obyvatelé Horek při půjčení na dobu maximálně 5. dní

Zdarma

Obyvatelé Horek při půjčení na dobu delší než 5 dní,

100 Kč/5dní

Obyvatelé Horek při půjčení za účelem výdělku

250 Kč/měsíc

Ostatní

250 Kč/měsíc

Ceník půjčování grilu
Obyvatelé Horek při půjčení na dobu maximálně 5. dní

Zdarma

Obyvatelé Horek při půjčení na dobu delší než 5 dní,

250 Kč/5dní

Obyvatelé Horek při půjčení za účelem výdělku

500 Kč/měsíc

Ostatní

500 Kč/měsíc

- Ceny půjčování ostatního majetku SDH Horky dohodou.
- Při poškození nebo ztrátě majetku SDH Horky v době zapůjčení, má půjčovatel (SDH Horky)
právo požadovat po osobě, které byl majetek SDH Horky zapůjčen, finanční odškodnění, které
pokryje náklady na uvedení daného předmětu do stavu, v jakém byl před zapůjčením.
- Pronájem musí být zaplacen nejpozději v den skončení pronájmu. V opačném případě může být
účtováno penále 20% z celkové dlužné částky za každý překročený měsíc.
- V případě ročního pronájmu je možné nájemné zaplatit nejpozději do konce měsíce března
následujícího roku. Při zpoždění platby bude účtováno k ceně pronájmu penále ve výši 20%
z celkové dlužné částky za každý překročený měsíc. Za včasné zaplacení odpovídá osoba, které
je majetek SDH Horky půjčen. Termín splatnosti nebude pronajímatelem (SDH Horky)

připomínán. Při nezaplacení pronájmu do konce měsíce srpna následujícího roku má pronajímatel
(SDH Horky) právo ukončit nájem a převzít si svůj majetek zpět. Při ukončení pronájmu nezaniká
povinnost zaplatit dlužnou částku spolu s případnými náklady půjčovatele (SDH Horky), které
vznikly v důsledku nedodržení tohoto řádu.
- Půjčovatel (SDH Horky) si vyhrazuje právo odmítnout zapůjčení jakéhokoliv svého majetku bez
uvedení důvodu.
- Půjčovatel (SDH Horky) si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv probíhající pronájem ukončit.
---------Před zavedením tohoto Půjčovního řádu majetku SDH Horky bude způsobilou osobou
zkontrolován a upraven tak, aby splňoval veškeré právní náležitosti.
BOD 3)
Třetí bod se týkal diskuze o činnosti sboru při dokončování přestavby a provozu Hájovny. U tohoto
bodu se slova spolu s Radkem Sokolem ujal i starosta obce Josef Pechanec. Všichni zúčastnění byly
požádáni, aby se i nadále účastnily brigádních akcí na obnovu areálu Hájovny a zapojili se do
zajištění provozu areálu. Na občasné zajištění provozu areálu se dobrovolně přihlásili členové
David Vaňous, Dominika Černohorská a Dana Vaňousová.
BOD 4)
Ve čtvrtém bodě proběhla Debata o uspořádání a podobě „Hasičského dne“. Všem přítomným
byla představena základní podoba a aspekty této akce. Následně proběhla na toto téma otevřená
diskuze.
Jelikož, po projednání všech čtyř plánovaných bodů schůze, nebyl navrhnut žádný další bod
k jednání, byla schůze ukončena.

Dne 09.06.2017 zapsal: Radek Sokol

R0K
2018

Shrnutí roku 2018
Členové
Na začátku roku 2018 měl náš sbor celkem 38 členů.
Během roku se náš sbor rozrostl o 3 nové členy
Ke konci roku tudíž SDH Horky čítal celkem 41 členů

Zastupitelstvo SDH:

Ostatní členové:

Starosta:

Sokol Radek

Náměstek Starosty:

Filip Lubomír

Velitel:

Vaňous David

Jednatel:

Pechanec Josef

Hospodář:

Vaňousová Dana ml.

Člen:

Procházka Pavel

Člen:

Pelc Libor

Bauerová Veronika

Pechancová Kateřina

Součková Lenka

Černohorská Dominika

Pelcová Jana

Škraňka Vlastimil

Eliáš Jaroslav

Procházková Marie

Tmějová Radka

Eliáš Jiří

Rovenský Josef st.

Vaňous David

Eliáš Vladimír

Rovenský Josef ml.

Vaňous Petr

Helekalová Michaela

Řehák Jan st.

Vaňousová Dana

Jindrová Martina

Řehák Jan ml.

Zahradník Jan

Kopová Jana

Řehák Martin

Zahradník Vladimír

Kudláček Vlastimil

Sedlářová Karolína

Zachař František

Lebeda David

Sokolová Martina

Zeman Vladimír

Netolický Lukáš

Souček Luboš

Pechancová Jana

Souček Ondřej

Schůze:
Sbor se v tomto roce poprvé sešel 20.01.2018 na výroční schůzi v Hájovně. Během roku proběhla ještě
jedna schůze sboru a to 25.10.2018. V roce 2018 se rovněž konaly dvě schůze našeho okrsku Morašice,
školení o práci s elektronickou evidencí a shromáždění delegátů sborů z okresu Svitavy. Těchto akcí se
zúčastnil Radek Sokol, David Vaňous a Dominika Černohorská.

Kultura a sport:
Na přelomu měsíce dubna a května proběhlo u místní vodárny tradiční pálení čarodějnic, zakončené
opékáním buřtů a posezením v Hájovně.
V sobotu 9. června jsme uspořádali první letošní taneční zábavu u Hájenky, které měla co se týče
posledních let rekordní návštěvnost a to přes 300 platících. K tanci zahrála skupina Rotoped.
Druhá taneční zábava se konala 21. července. Zde hrála skupina Betl Band. I přes řadu velkých
konkurenčních akcí v okolí (Pivní slavnosti, vystoupení kapely Olympic, festival Hrady) byla rovněž dosti
vysoké účast (přes 200 platících).
18. srpna jsme uspořádali hasičský den s programem pro děti i dospělé. Kromě množství soutěží pro
děti a soutěžního utkání dospělých byl na louce u Hájovny přistaven jeřáb s klecí, který vyzvedával
účastníky do 50ti metrové výšky, odkud byl krásný výhled na naši obec a na přilehlé okolí. Celý den byl
program doprovázen reprodukovanou hudbou od DJ Turbo, který následně zahrál i na navazující
taneční zábavě.
6. října jsme ve spolupráci s rodinou Vaňousovou uspořádali zvěřinové hody.
27. října jsme oslavili 100 let ČSR. Oslava začala na návsi zasazením Stromu republiky, odkud se
pokračovalo k pomníku padlých za 1.světové války, kde jsme položením smutečního věnce uctili jejich
památku. Průvod končil v Hájovně, kde proběhlo posvícenecké posezení s živou hudbou.
31.12.2018 v Hájovně proběhla oslava silvestru.

Soutěže v požárním sportu:
Po několika trénincích v Českých Heřmanicích a na Netřeby v květnu zúčastnily okrskového kola
požárního sportu a poprvé v historii sboru jsme zde v kategorii mužů získali 1. místo a tím se nám
umožnil postup do okresního kola. Na okrskové soutěži se poprvé představil i náš nově vzniklý ženský
tým, který se umístil na 4. místě. Kromě okrskového kola soutěže jsme se zúčastnili ještě netradičních
soutěží v Makově a v Chotovicích, kde jsme naši obec reprezentovali se smíšenými družstvy.

Areál Hájovny:
Areál Hájovny v roce 2018 byl od května do října provozován každý pátek a neděli, byl pronajímán
veřejnosti a probíhali zde již zmíněné kulturní a sportovní akce.

Hasičská kancelář na OÚ
Letos se nám povedlo dokončit přestavbu bývalého obchodu na hasičskou kancelář. Místnost byla
vymalována a na jednu ze stěn byl namalován znak SDH, bylo doděláno linoleum včetně nového
olištování a celá místnost byla vybavena novým nábytkem.

Vybavení a majetek:
Na začátku roku bylo díky nadačnímu příspěvku a finanční výpomoci z obecního úřadu zakoupeno
nové hasičské vybavení s využitím na soutěžích v požárním sportu. Bylo zakoupeno 7 kusů nových
reflexních požárních hadic, savice, sací koš, rozdělovač, proudnice a sportovní přilby.
Byli zakoupeny hasičská trička a prozatimní kalhoty pro ženské družstvo.
V letošním roce byl do Hájovny pořízen nový plynový gril Hecht, myčka na nádobí, vlastní biogonová
láhev, nerezové příbory, prkýnka na žebra, dvě závěsné sedačky a další.
Bylo pořízeno vybavení hasičské kanceláře na OÚ (majetek obce)

