
Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách 
    za rok 2005 
 
 
Vážení hosté, bratři a sestry 
 
     Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2005.   
     
    Zpráva začíná stavem naší členské základny. Na začátku minulého roku měla 
naše organizace 118 členů.  
 
V průběhu loňského a na začátku letošního roku vstoupilo do našich řad  
 7 nových členů z toho 5 dětí, 2 členové vystoupili a 1 zemřel.  
     
Náš sbor má tedy k dnešnímu dni 122 členů, z toho je 11 žen a 27 dětí, a to 
 14 chlapců a 13 dívek.    
 
V loňském roce zemřel bratr Radomír Milotínský. Chtěl bych Vás požádat 
abychom minutou ticha uctili památku jeho, jakož i památku všech našich již 
zesnulých členů a přátel. 
  
Povstaňte prosím………………………………….           Děkuji 
 
Výbor pracoval první rok v novém složení, které vzešlo z voleb v loňském roce 
a to jmenovitě ve funkcích : 
 
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. 
Výbor má tedy v současnosti 13 členů a 3 členy revizní rady.   
Schůze výboru se konaly pravidelně první úterý v měsíci a dále dle potřeby s 
průměrnou účastí 70% členů výboru.  
 
 
 
 



 
 
  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 zapojila do požárních soutěží tři družstva a to družstvo 
mužů a dvě družstva mladých hasičů. 

Družstvo žen se v roce 2005 bohužel nezúčastnilo  žádné soutěže. 
 

 Muži se zúčastnili těchto soutěží :     
7.května     v Chrlicích    kde již potřetí za sebou vybojovali 1.místo 
  14.května    v Bohunicích   byli diskvalifikováni  a 
     23.října       ve Vranově    obsadili při účasti dvaceti pěti sborů  pěkné 5.místo 
 
     Již druhým rokem jsme zapojili do celoroční soutěže mladých hasičů dvě 
družstva a to mladší a starší.  
      Družstva se zúčastňovala soutěží společně a již se projevila cílevědomá 
několikaletá poctivá práce vedoucích mládeže, neboť posun v umístění družstev 
z osmých až desátých míst na místa třetí až šestá jsou toho důkazem. 
Umístění obou družstev v celoroční soutěži na  čtvrtých místech je proto velkým 
úspěchem a nezbývá jim jen popřát, aby se v roce letošním, jak se říká dostali na 
bednu. 
     Celkově se družstva  mládeže zúčastnila devíti soutěží.       
Naše mládež měla díky vedoucím mládeže v roce 2005 připravený velmi bohatý 
program také oblasti zábavy. 
      V zimním období lyžařské výlety, na jaře „pálení čarodejnic“, v červenci se 
uskutečnil  týdenní tábor v jižních Čechách a na podzim dětský den.  
   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.    
     Každoroční nárůst počtu dětí je důkazem, že děti jsou u nás spokojené. 
 
 
 



 
Činnost jednotky sboru 
 
 Nepravidelnou pohotovost držela jednotka našeho sboru v loňském roce 
celkem 112-krát a bylo odslouženo celkem 5.137 hodin což je  oproti roku 2004 
nárůst o 741 hodin. 
  
Jednotka byla v roce 2005 povolána k těmto zásahům: 

12.února čerpání zatopeného viaduktu v Modřicích 
 21.listopadu k požáru skladu v Líšni  
   a 28.prosince k požáru chaty v Černovicích 

Jednotka byla v letošním roce z dotací obce a Jihomoravského kraje dovybavena 
dvěma zásahovými obleky „Fireman 3“, sedmi páry zásahových bot, dvěma 
páry zásahových rukavic, sadou nového nářadí a žebříkem. 
 
 
       
Činnost na údržbě techniky, zbrojnice a hřiště  
 
     O techniku a vozidla je pravidelně pečováno. 
     Výbor společně s orgány obce řešil problematiku obnovy zbrojnice  a 
podařilo se nám zajistit příslib peněz na rok 2006 v řádu 0,5 milionu korun 
z rozpočtu městské části Brno-Tuřany, zejména na opravu, případně zateplení 
střech a obnovu pláště budovy.  
     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 nepřála. 

 
 
Přípravy a pořádání kulturních akcí 
 

Tradiční kulturní akce zahajujeme pořádáním Ostatků. Ke konci roku byla 
uzavřena hospoda Barborka, kde se Ostatková zábava od nepaměti konala a tak 
jsme nevěděli, zda tato akce vůbec proběhne. 
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 7.května v restauraci Colatransport. 
     
      V červnu jsme pořádali po letech letní noc na hřišti v Pískách a přes velmi 
chladné počasí na polovinu června byla návštěva na zábavě dobrá. 
     



     Bartolomějské hody se konaly za ideálního letního počasí na hřišti v Pískách, 
avšak v nové choreografii, kterou si připravili stárci. Tančení Besedy bylo 
příjemným zpestřením hodové zábavy..      
     Oproti minulým létům již nemuseli pořadatelé trávit čas během zábavy v 
kanalizační přípojce, z důvodu jejího stálého ucpávání. Oprava a vybudování 
nové splaškové šachty financované Úřadem městské části Brno-Tuřany  se 
osvědčila. 
 
     Již osmý ročník Mikulášské nadílky provázela nepřízeň počasí v podobě 
deště a velmi chladného počasí. I přes tuto skutečnost Mikuláš s Luciferem 
přijeli, anděl se dostal ve zdraví na zem a i čerti si jako vždy zařádili. 
Doufáme, že děti a přihlížející byli spokojeni. 
 
     No a závět roku tedy Vánoční strom byl opět hojně navštíven a jen jsme si 
říkali, že od doby co jsme pořídili vyhřívanou várnici, se nám vyhýbají bílé a 
mrazivé vánoce. 
         

Taktéž v roce 2005 jsme pravidelně aktualizovali 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 a věřím, že se nám bude práce i nadále dařit. 


