Zápis z členské hasičské schůze konané dne
21.1.2011
( zúčastnilo se 25 členů a 6 hostů )
1)
Zahájení schůze provedl bratr František Lebeda – uctěním památky
zesnulých bratrů minutou ticha a vzpomínkou na bratra Josefa Nulíčka,
který nás opustil dne 5 června 2010 ve věku 88 let.
2)
Velitel Milan Málek zhodnotil uplynulý rok jako velmi dobrý. Účast
na několika kulturních, společenských a sportovních akcích. Poděkování
všem kteří se zúčastnili na přípravě těchto akcí.
- 30.1.2010 účast na výroční valné hromadě ţupy Sionské ( hostinec u
Datla ve Zbraslavicích, zúčastnilo se 6 členů sboru )
- 30.4.2010 Tradiční velmi úspěšná akce „pálení čarodějnic“, zúčastnilo se
asi 120 dospělých a 40 dětí. Večer byl zahájen stezkou odvahy pro všechny
přítomné děti, slavnostním zapálením ohně a vyvrcholením akce byl krásný
ohňostroj. Kaţdé dítě dostalo malý dárek a občerstvení zdarma hrazené
OÚ.
- 8.5.2010 Účast na Ţupní soutěţi v Červených Janovicích, umístění našich
druţstev bylo velmi uspokojivé, - ml. ţáci 3. místo, st. ţáci 2. místo, muţi 3.
místo a postup do prezidentského kola.
- 12.6.2010 Slavnosti hasičstva u příleţitosti zaloţení prvního sboru
v Čechách v Zákupech – 160 let, konané v Litoměřicích. Účast na
slavnostním zasedání k 20 výročí obnovení České Hasičské Jednoty,
zúčastnilo se 5 členů.
- 19.6.2010 Hasičská soutěţ Štipoklasy, zúčastnilo se celkem 10 sborů
dospělých – 3 druţstva ţen, 5 druţstev muţů a 1 druţstvo veteránů,
umístění místních druţstev, ţeny 1. místo, muţi 2. místo, veteráni 1. místo.
- 26.6.2010 Prezidentské kolo ČHJ konalo se v Kutné Hoře. Ţupu
Sionskou reprezentovalo pouze druţstvo Štipoklas a umístilo se na krásném
7. místě.
- 3.7.2010 Se uskutečnilo opékání prasátka u příleţitosti zahájení prázdnin

- 4.7.2010 Oslavy 750 let zaloţení Zbraslavic a 135 let místního hasičského
sboru. Náš sbor byl pozván na tuto akci k předvedení zásahu historickou
stříkačkou, oblečeni v dobových uniformách. (odměna sud piva)
- 5.7.2010 Účast našeho Štipoklaského soutěţního druţstva na soutěţi ve
Zbraslavicích. Naše druţstvo mělo nejlepší časy, ale bohuţel bylo
diskvalifikováno za nespojení savic.
- 24.7.2010 Uspořádání volejbalového turnaje za účasti 5 druţstev.
- 21.8.2010 Dětský den „Loučení s prázdninami“ Vynikající příprava a
nádherná atmosféra. Zúčastnilo se asi 100 dospělých a 50 dětí, které plnily
jednotlivé úkoly na 15 stanovištích.
3)
Zprávu o hospodaření připravil bratr Miroslav Pomikálek a přečetl
Karel Viktora – příloha č. 1
4)
Zprávu strojníka přednesl Horák Josef a Křivánek Jiří – obě
stříkačky jsou zazimovány, sbor momentálně nevlastní ţádný automobil
5)
Zprávu o činnosti mladých hasičů přednesl Karel Viktora, v příští
sezóně povede mladé hasiče Karel Viktora, Jana a Jiří Křivánkovi a Jitka
Pomikálková
- 23.1.2010 Hasičské cvakání – zimní víceboj Zbraslavice VIII. Ročník,
účast 13 druţstev, umístění našich druţstev – ml. ţáci 1. místo, st. ţáci 6.
místo,
- 22.5.2010 Hasičská soutěţ „Pohár starostů“ Opatovice I. celkem 14
druţstev, umístění Štipoklas, ml. ţáci 4. místo, st. ţáci 6. místo,
- 19.6.2010 Hasičská soutěţ „Pohár starostů“ 2 kolo Štipoklasy celkem 15
druţstev, umístění našich druţstev, ml. ţáci 7. místo, st. ţáci 3. místo,
- 11.9.2010 Dětská hasičská soutěţ „Pohár starostů“ Červené Janovice 3
kolo, celkem 13 druţstev, umístění Štipoklas, ml. ţáci 6. místo, st. ţáci 4.
místo, (špatná organizace, nespokojenost s cenami a odměnami)
- 19.9.2010 Dětská hasičská soutěţ „Pohár starostů“ 4 kolo Horka II.,
celkem druţstev 12, umístění našich, ml. ţáci 6. místo, st. ţáci 4. místo,
celkové pořadí v Poháru starostů, ml. 7. místo, st. 4. místo.

6)
Prezídium – vznik nové ţupy „Jana Roháče“ Polanka a spol. ČHJ
přechází na nové označení. Na rok 2010 byl podán jeden grant hasičská
soutěţ „Pohár starostů“
7)
Plán činnosti na rok 2011 – příloha č. 2. Členská shůze schválila
odstoupení pokladníka bratra Miroslava Pomikálka z funkce pokladníka a
odhlasovala nového pokladníka bratra Karla Viktoru, dále odhlasovala
přijetí nového člena sboru Davida Vlčka. ČHJ podala ţádost na Obecní
úřad o vybudování přístřešku, který bude navazovat na nově vybudovanou
přístavbu OÚ. Zde by byly uskladněny soutěţní překáţky a jiný poţární
materiál. Dále sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s OÚ shání hasičské
auto!!!
8)

Schválení výborových schůzí – kaţdé 3 měsíce

zapsal: Milan Málek velitel

