SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Zduchovice, IČO: 66324688
Zpráva starosty sboru za rok 2019
Bratři hasiči, hasičky, Vážení přátelé a hosté,
dovolte mi, abych Vás přivítal na dnešní Valné hromadě sboru, při které bychom měli zhodnotit naší
činnost za období od poslední valné hromady, stanovit si úkoly a odsouhlasit potřebné dokumenty pro
naší další činnost.
Výbor naší organizace se scházel pravidelně na schůzích jedenkrát měsíčně, aby stanovil úkoly a
organizačně zajistil námi pořádané akce podle plánu činnosti. Mimo výborových schůzí se členové
výboru zúčastňovali akcí pořádných našim okrskem, případně i některými orgány vyšších složek.
Z nich pak přinášeli úkoly a podněty pro jednání výboru, které byly postupně převzaty i naším sborem.
Přijali jsme také některá pozvání spřátelených SDH a účastnili se jejich schůzí jako hosté.
Na začátku roku 2019 byla naší první akcí valná hromada, po které následoval hasičský ples. Dále
v průběhu roku jsme uspořádali, spolupracovali na akcích: Masopustní průvod, Běh do Bukovce,
pálení čarodějnic, Májová zábava, Den matek a účastnili se okrskové soutěže. V červnu jsme
uspořádali pololetní valnou hromadu a Pohádkový les pro děti. V září tradičně soutěž „O pohár
starosty obce Zduchovice“, které se zúčastnilo 10 družstev. Na konci listopadu jsme uspořádali 10.
ročník akce „Rozsvícení vánočního stromu“ s kulturním programem a mikulášskou nadílkou pro děti,
které přednášeli básničky před čerty. Akce byla zakončena krásným ohňostrojem.
Během roku jsme se zúčastnili brigád v obci a uspořádali sběr kovového odpadu a elektrických
spotřebičů. Organizovali jsme také několik brigád na úklid a vylepšení vzhledu interiéru a exteriéru
požární zbrojnice.
Pokračovala i spolupráce s naším Obecním úřadem, zejména bych rád vyzvedl podporu zastupitelstva
a starosty obce, které si opravdu vážíme.
Ze všech našich akcí je pořizována fotodokumentace, kterou shromažduje a textové doplňuje do naší
kroniky Eva Vavroušková.
O soutěžích a další činnosti Vás bude informovat velitel sboru.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří dle svých možností pomáhají plnit
naplánované úkoly. Dále děkuji všem občanům obce a našim sponzorům za podporu při realizaci
našich akcí.
Přeji Vám všem i rodinným příslušníkům v roce 2020 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Jiří Řehoř
starosta SH Zduchovice

Ve Zduchovicích dne 25. ledna 2020

