
Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách 
    za rok 2006 
 
 
Vážení hosté, bratři a sestry 
 
     Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.   
     
    Zpráva začíná stavem naší členské základny. Na začátku minulého roku měla 
naše organizace 122 členů.  
 
V průběhu loňského a na začátku letošního roku nevstoupil do našich řad  
 žádný nový člen, 3 členové vystoupili a 2 zemřeli.  
     
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 117 členů, z toho je 10 žen a 28 dětí, a to 
 15 chlapců a 13 dívek.    
 
V loňském roce zemřeli bratři Adolf Müller a Miroslav Hudeček. Chtěl bych 
Vás požádat abychom povstali a minutou ticha uctili jejich památku,  jakož i 
památku všech našich již zesnulých členů a přátel. 
  
Povstaňte prosím………………………………….           Děkuji 
 
Výbor pracoval první rok ve složení: 
 
Starosta - Jiří Drásal 
Hospodář - Miloslav Blažek 
Velitel jednotky - Michal Krátký 
Referent MTZ - Petr Waidhofer 
Péče o techniku a mládež - Rudolecký Michal, Lach Lukáš a Hejčová Romana 
Organizace a kultura -  Jaroslav Kratochvil, Krátký Libor, Miroslav Tesař 
a 
Členové výboru -  Jambor Jan, Jambor Tomáš a Jaroslav Schnirch 
 
Revizní radu tvoří členové-   Jan Jochman st., Rusler Luděk a Krejčí Jan ml. 
   
Schůze výboru se konaly pravidelně první úterý v měsíci a dále dle potřeby 
s průměrnou účastí 70 %. 
 
 
 
 
 



  Činnost sboru v loňském roce probíhala v těchto oblastech:  
- na úseku požárních sportů a námětových cvičení  
- činnost s mládeží  
- činnost jednotky sboru 
- činnost na údržbě techniky,zbrojnice a hřiště 
- a na přípravách a pořádání kulturních akcí 

 
 
 
 
Činnost Sboru na úseku požárních sportů a námětových cvičení   
  

V loňském roce se zapojilo do soutěží pět družstev, což je asi rekordní 
účast, a to družstvo mužů,družstvo žen, dorostenci a dvě družstva mladých 
hasičů, jmenovitě mladší a starší žáci 

 
 Muži se zúčastnili těchto soutěží :     
6.května     v Chrlicích    kde získali 2.místo 
  13.května    v Bohunicích   zvítězili 
    23.října       ve Vranově ve velice silné konkurenci Okresní soutěže vybojovali 
2.místo, když si vybrali díl smůly v podobě nuceného zastavení vozidla 
z důvodu vběhnutí  neukázněného diváka do závodní dráhy. Nebýt tohoto 
incidentu naši muži by jistě zvítězili. 
     Družstvo žen získalo ve Vranově taktéž krásné 2.místo. 
      
Již třetím rokem jsme zapojili do celoroční soutěže mladých hasičů dvě 
družstva, a to mladší a starší, a nově družstvo dorostenců s těmito výsledky: 
  Mladší žáci Starší žáci     Dorost  
6.5.  2006 Chrlice 3.místo 4.místo   
13.5.2006 Bohunice 5.místo 7.místo   
4.6.2006 Jundrov špatné umístění bez diplomu  
23.9.2006 Ořešín 2.místo 3.místo   
30.9.2006 Komín 2.místo 6.místo   
 OS Pisárky 4.místo 6.místo   
15.10.2006 OS Útěchov 3.místo 6.místo 2.místo  
      
Mladší žáci skončili celkově na třetím místě v brněnské lize.  

OS - Okresní soutěž ve hře PLAMEN. 
  

     V loňském roce jsme přáli družstvům mládeže umístění na bedně v celoroční 
soutěži což se podařilo a je jen přáním, pro letošní rok, aby tuto soutěž vyhráli.. 
      
 



 
Naše mládež měla díky vedoucím mládeže v roce 2006 připravený velmi bohatý 
program. 
      V zimním období lyžařské výlety, na jaře „pálení čarodejnic“, v červenci se 
uskutečnil  týdenní tábor V Buchlovicích a na vánoce vánoční besídka.  
   Mládežnická družstva se pravidelně schází každou sobotu odpoledne. 
   V říjnu loňského roku pořádali navíc ukázky pro postižené děti ze družení 
Práh, které sídlí v budově bývalé školy v Brněnských Ivanovicích.    
     V tomto případě je nutno podotknout, že se činnosti mladých hasičů 
nezúčastňují jen členové, ale i ostatní děti naší městské části viz rekordní účast 
na táboře a to 38 dětí. 
 
Činnost jednotky sboru 
 
Jednotka čítala v roce 2006 dvanáct členů a odsloužila celkem 1.009 hodin. 
Jednotka byla v roce 2006 povolána k těmto zásahům: 

28.3.2006 Zásah - ulice Kaštanová (protipovodňová opatření na žádost ÚMČ) 
         

30.3.2006 Zásah - ulice Kaštanová (monitoring záplavy řeka Svitava) 
         

31.3.2006  Zásah - Obřany (protipovodňová opatření - rozvodnění Svitavy) 
   Zásah - ulice Kaštanová (protipovodňová opatření rozvodnění Svitavy) 
   Zásah - ulice Kaštanová (monitoring záplavy) 
         

8.7.2006 Zásah - ulice Havraní 
  Zásah - ulice Ledárenská 60 (na žádost ÚMČ) 
         

5.8.2006 Stáž na stanici HZS - Lidická 
         

9.9.2006 Stáž na stanici HZS - Lidická 
  Zásah - požár chaty v chatové oblasti Sadová 
         
16.10.2006 Zásah - požár v areálu Agro Brno - Tuřany 
 
Jednotka byla v letošním roce z dotací obce a Jihomoravského kraje 
dovybavena: 
 
 
 
 
 
       



Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště  
 
     O techniku a již „Historická vozidla“ je pravidelně pečováno. 
     Výbor společně s orgány obce dořešil problematiku obnovy zbrojnice  a 
podařilo se nám zajistit dotaci v řádu 0,5 milionu korun z rozpočtu městské části 
Brno-Tuřany, zejména na opravu havarijního stavu střech, výměnu oken budovy 
a odvodnění hřiště. 
     Ve vlastní režii jsme provedli rozšíření služební místnosti pro pohotovost 
jednotky v řádu desetitisíců korun.  
     Jako každý rok jsme provedli úklid hřiště a to jak na jaře v dubnu, tak v srpnu 
před Bartolomějskými hody. 
    Každoroční činností sboru je také stavba a provozování kluziště, kterému 
loňská zima přála. 

 
 
Přípravy a pořádání kulturních akcí 
 

Tradiční kulturní akce zahajujeme pořádáním Ostatků. Z důvodu uzavření 
hospody Barborka, kde se Ostatková zábava od nepaměti konala, jsme 
Ostatkovou zábavu za přispění  obce uskutečnili v garáži  hasičské zbrojnice. 
Průvod masek proběhl jako vždy se zastávkami u našich příznivců, za což jim 
děkujeme a večerní zábava byla nahrazena posezením v prostorách zbrojnice.  
    
      Oslava Svátku matek proběhla také ve stísněných prostorách zbrojnice 
v květnu za nebývalé účasti našich žen a byla zde promítána kronika naší obce 
zpracovaná na CD-romu. 
     
      V červnu jsme pořádali letní noc na hřišti v Pískách a  návštěva na zábavě 
byla dobrá. 
     
     Bartolomějské hody se konaly za ideálního letního počasí na hřišti v Pískách, 
opět v nové choreografii, kterou si připravili stárci. Tančení Besedy bylo 
příjemným zpestřením hodové zábavy..      
      
          Vánoční strom byl rekordně navštíven.  
        

Taktéž v roce 2006 jsme provozovali naše internetové stránky 
www.sdhholasky.cz. Zde si každý může prohlédnou fotografie z činnosti sboru 
nebo se dozvědět více o historii,činnosti a akcích sboru i obce.  

 
Na závěr, mi dovolte poděkovat všem, kdo se na dobrovolné práci sboru 

podílejí, finančně mu pomáhají nebo jen fandí  a přeji Vám vše nejlepší do 
nového roku. 



 
 
 

 
Na závěr, mi dovolte poděkovat všem, kdo se na dobrovolné práci sboru 

podílejí, finančně mu pomáhají nebo jen fandí  a přeji Vám vše nejlepší do 
nového roku. 
 
Věřím nadále v dobrou spolupráci s ÚMČ Brno – Tuřany i po výměně vedení, 
které nám zatím po schválení rozpočtu přidělilo za posledních 10 let nejméně 
peněz.  
 
 
 


