
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH SENICE NA HANÉ ZA ROK 2012 

 

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH 
Senice na Hané za rok 2012. Jak jste si jistě všimli při vstupu do naší zbrojnice, dá se říct, že rok 2012 
byl pro nás především rokem ve znamení stavby. Té byla přizpůsobena většina energie, ale i tak se 
nám podařilo splnit většinu vytýčených úkolů, a to včetně oslav 120. výročí založení sboru. Ale 
všechno pěkně popořádku. 
 

Členská základna 

Během roku 2012 se naše členská základna příliš nezměnila. Celkový počet členů k 31. 12. 2012 byl 97 

členů, což je o 2 méně než v roce 2011. Jistě si vzpomenete, že nás vloni nás navždy opustili bratři 

František Kučera a Vojtěch Vrtek. Z konečného stavu roku 2012, tedy 97 členů je 44 mužů, 28 žen, 21 

mladých hasičů a 4 hasiči v kategorii dorost. S radostí můžu říct, že od 1. 1. 2013 naše řady rozšířilo 

dalších 6 členů a aktuální stav členské základny je tedy 103. Konečné číslo se do konce ledna může 

ještě změnit díky členům, kteří nebudou chtít dále ve sboru pokračovat a vystoupí, ale pevně věřím, 

že takových mnoho nebude. 

Výkonný výbor SDH 

V průběhu roku 2012 výkonný výbor řídil chod sboru. Při pravidelných schůzích rozhodoval a 

organizoval zajištění akcí pořádaných naším sborem. 

Výbor pracoval ve složení: 

starosta SDH:   David Gbelec 

 náměstek starosty:  Veronika Sachová 

 velitel SDH:   Jiří Osyka 

 zástupce velitele:  Roman Hlavinka 

 strojník:   Rostislav Šulla 

 jednatelka:   Hana Hlavinková 

 hospodářka:   Veronika Sachová 

 referent prevence:  Jiří Hlavinka 

 kronikářka:   Martina Zbořilová 

 referent mat.-technický: Michal Vláčil 

 ostatní členové:  Vladimír Sach, Petr Halíř, Čestmír Maksant, Zuzana Kopecká,  

     Jaroslav Dolák 

Výbor se sešel celkem 8 krát a průměrná účast členů na těchto schůzích byla 66 %. Schůzí výboru se 

pravidelně zúčastňoval minimálně jeden člen kontrolní a revizní rady, která v roce 2012 působila ve 

složení: předseda: Petra Gbelcová, členové: Lenka Šullová, Petr Nakládal.  

Účast členů VV SDH na akcích v rámci okresu Olomouc 

26. 2. 2012 se konala VVH okrsku Senice na Hané, zde ve zbrojnici v Senici na Hané. Zúčastnil se jí za 

náš sbor velitel Jiří Osyka jako starosta okrsku a starosta SDH David Gbelec jako jeho náměstek, a 

také další členové našeho výboru. Zástupci okrsku byli seznámení s činnostmi jednotlivých sborů 

okrsku a bylo dohodnuto zajištění základního kola soutěže v požárním sportu. 

7. 4. 2012 proběhlo jarní shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc v Černovíře – starosta SDH 



17. 11. 2011 proběhlo podzimní shromáždění zástupců SDH okresu Olomouc v Černovíře – starosta 

SDH 

Rekapitulace úkolů roku 2012 a přehled jejich plnění  

Na výroční valné hromadě za rok 2011, která proběhla dne 17. 12. 2011, byl schválen plán činnosti na 

rok 2012. Následuje rekapitulace těchto úkolů, spolu s jejich hodnocením: 

- Vyvíjet maximální úsilí k získání financí na rekonstrukci zbrojnice 
splněno – finanční prostředky poskytla obec Senice na Hané a na II. etapu rekonstrukce 
zajištěny prostředky z EU prostřednictvím SZIF 

- Vyhledávání a oslovování sponzorů 
plněno průběžně 
Zorganizovat sběr železa 
splněno – 13. a 14. 4. 2012 

- Zorganizovat 9. Hasičský ples 
splněno – 20. 1. 2012 
Zorganizovat pálení čarodějnic 
splněno – 28. 4. 2012 

- Zorganizovat stavění a kácení máje 
splněno – 1. 5. a 2. 6. 2012 
Uspořádat hodové oslavy a dětské odpoledne -  20. – 22. 7. 2012 
splněno - 20. – 22. 7. 2012 

- Uspořádat oslavy 120 let založení sboru  -  18. – 19. 8. 2012 
splněno - 25. – 26. 8. 2012 

- Pořádání tanečních zábav pro finanční zabezpečení chodu sboru 
nesplněno z důvodu omezení akcí ze strany obce 

- Zorganizovat posezení u zbrojnice 
nesplněno z důvodu započetí stavby 

- Účastnit se většího počtu soutěží v PS 
nesplněno (pouze základní kolo a Floriánek v Ludéřově) 

- Zapojení VŠECH členů do akcí pořádaných našim sborem 
nesplněno 

Bližší ohlédnutí za  jednotlivými kulturními a jinými akcemi pořádanými v roce 2012 

20. 1. 2012  -  IX. HASIČSKÝ PLES  

Tentokráte nás svou návštěvou potěšili opravdové hvězdy domácí i zahraniční scény a nechyběla 

jména jako Věra Bílá, Ilona Czáková, Lucie Bílá, Tina Turner a Freddie Mercury. O předvedení radosti 

z pohybu se pak postaral oddíl Zumby pod vedením cvičitelky Míši. Podle ohlasů zúčastněných diváků 

lze konstatovat, že i tentokrát nám to vyšlo na výbornou. 

14. 4. 2012  -  Sběr železného odpadu  

Proběhl podruhé od toho, co nám akci přenechal místní Svazarm a dá se říct, že jsme se úkolu zhostili 

tak, že možná ani sami občané nepostřehli změnu pořadatele. 

30. 4. 2012  -  Pálení čarodějnic    __   __ 

Dneska již tradiční první jarní venkovní akce. 

1. 5. 2012  -  Stavění májky  

2. 6. 2012  -  Kácení máje 

Vzhledem ke stavebním úpravám náměstí byla májka umístěna v areálu za kulturním domem a tomu 

odpovídala i její výška. I tak se díky dobrému počasí kácení májky vydařilo, a to vč. hudební produkce 

skupiny The Via Paběda. 

20. – 22. 7. 2012  -  Hodové oslavy 

Třídenní náročný maratón akcí, který se díky bohatým zkušenostem daří zvládat na vysoké úrovni. 

Velkým počinem těch loňských hodů je sobotní koncert bubenické skupiny Jumping Drums. Pořádat 

koncert byla pro nás nová zkušenost, ale i tak se podařilo zajistit vše potřebné a podle ohlasů se 

http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/viii.-hasicsky-ples.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/paleni-carodejnic-2011.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/staveni-majky-2011.html
http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/clanky/aktualne/kaceni-majky-2011.html


koncert moc líbil.  

21. 7. 2012  -  Hasičský dětský den 

Již tradičně je dětský den součástí hodových oslav. Opět jsme připravili známá stanoviště na 

vyzkoušení hasičských i jiných dovedností. Třešničkou na dortu pak byl onen zmíněný koncert a děti si 

přišli na své, když vedoucí kapely Jumping Drums Ivo Batoušek vyzval odvážlivce, aby si s kapelou 

zabubnovali 

25. – 26. 8. 2012  -  Oslavy 120. výročí založení sboru 

Největší akcí loňského roku byla oslava 120. výročí založení sboru. Díky velkému nasazení členů se 

nám podařilo zorganizovat akci opravdu ve velkém stylu. Sobota 25. 8. 2012 patřila představení sboru 

a hasičské techniky od historie až po současnost. Vše začalo dopoledním námětovým cvičením 

v místní mateřské škole, kde byl simulován zásah s vyhledáváním osob. Cvičení se zúčastnili také 

okolní sbory okrsku Senice na Hané. Odpoledne pak pokračovalo ukázkami techniky. Představila se 

naše ruční vahadlová stříkačka z roku 1892, dále pak parní stříkačka z roku 1907 od firmy Němec – 

Černý Slatiňany, kterou předvedli bratři z SDH Kvítkovice. Litovelští hasiči se přijeli se svou Škodovkou 

450. Současnost pak demonstrovaly ukázky vyproštění osob z havarovaného automobilu a následně 

hašení hořícího automobilu v podání naší jednotky. Naši profesionální kolegové z HZS Olomouc nám 

přistavili a předvedli CAS-30 TATRA 815-7. 

Neděle 26. 8. 2012 se nesla ve slavnostním hávu. Dopoledne proběhla slavnostní valná hromada. 

Odpoledne pokračovalo slavnostním průvodem obcí směrem do prostoru za kulturním domem. U 

příležitosti oslav 120 let sboru jsme pořídili hasičský prapor a ten nám při po průvodu požehnal otec 

Tomáš. Program pokračoval předáním vyznamenání členům a pamětních plaket významným hostům. 

Odpoledne pak pokračovalo za doprovodu skupiny HAPPY END až do pozdních nočních hodin. 

 

Představení praporu 

Zmínil jsem se, že jsme pořídili nový hasičský prapor. Dovolte mi tedy, abych Vám jej blíže představil. 

Prapor vyrobila firma ALERION z Brna. Jeho pořizovací cena vč. příslušenství je 66 000,- Kč. Jedná se o 

ručně vyšívaný prapor o rozměru 150 x 100 cm. Podkladový materiál je samet premium, obšitý 

stříbrnými třásněmi. Na lícní straně je červený podklad. Uprostřed je hasičský znak skládající se ze 

znaku obce Senice na Hané hasičských insignií (historická přilba a 2 sekery) a lipového listí. Stříbrným 

písmem je vyšit název sboru a rok založení. Taktéž stříbrná výšivka je použita na rohových motivech, 

kde je zobrazena chmelová ratolest odkazující se na chmelařskou historii obce. Rubová strana je 

s modrým podkladem. Rohové motivy jsou totožné jako na lícní straně. Uprostřed je zobrazen patron 

hasičů svatý Florián žehnající místnímu kostelu Sv. Máří Magdalény. Rub je doplněn stříbrně vyšitým 

tradičním hasičským heslem „ Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. 

Dotace 

Rok 2012 byl pro náš sbor, co se týče dotací, velmi štědrý. Kromě toho, že obec Senice na Hané 

poskytla prostředky na nákup materiálu pro stavbu nové garáže, podařilo se nám zajistit ještě další 

prostředky. 

Obec Senice na Hané poskytla finanční prostředky na přádání následujících kulturních akcí: 

- Pálení čarodějnic:  2 000,- Kč 

- Kácení máje:   2 000,- Kč 

- Hodové oslavy:  5 000,- Kč 

- Oslavy 120 let SDH:  5 000,- Kč 

Dále obec poskytla dotaci v rámci rekonstrukce zbrojnice (staré budovy) na výměnu oken a 

vchodových dveří ve výši 38 000,- Kč 

Olomoucký kraj v roce 2012 poskytl dotaci na pořádání oslav 120 let založení sboru ve výši: 

30 000,- Kč 



Stavba garáže – rekonstrukce zbrojnice 
V minulých zprávách jsem si často stěžoval, že shánění finančních prostředků na celkovou 
rekonstrukci zbrojnice je momentálně složitý úkol a zdá se být neuskutečnitelný. Přesto jsme nebyli 
nečinní a investovali jsme do částečných a často velmi nutných oprav. Pro připomenutí předkládám 
krátký přehled prací, které byly provedeny v této obecní budově. Částky, které jsou zde uvedeny, jsou 
sumy, kterými se sbor podílel z vlastních prostředků: 
  

2005 - ústřední topení v celé budově      45 000,- Kč 
2006 - nová elektroinstalace v budově     20 000,- Kč 
2007 - vybudování dámského WC a stavební úpravy předsíně,  
            pořízení nové vodárny       20 000,- Kč 
2008 - přístavba garáže na dopravní automobil    30 000,- Kč 
2009 - rekonstrukce školící místnosti (dotace EU: 250 000,-)  27 000,- Kč   

2010 - výměna oken na jižní straně budovy, oprava rozvodů vody 
            a stavební úpravy kuchyně a zázemí pro školící činnost  15 000,- Kč 
2011 - běžná údržba       10 000,- Kč 
 
I když tento přehled dokazuje, že se snažíme pořád něco s budovou dělat, jistě uznáte, že to chce 

řešit nějak komplexně. Samozřejmě, že jsme se v nedávné minulosti snažili sehnat nějaké velké 

peníze, ale nebylo to jednoduché a až vloni, tedy v roce 2012 se věci daly do pohybu a výsledkem je 

zatím to co jste mohli vidět při příchodu do zbrojnice, tedy nová garáž. Připomeňme si chronologicky 

historii celé akce. V roce 2007 byl zpracován projekt na celkovou rekonstrukci zbrojnice za 55 000,- Kč 

hrazený z prostředků sboru. Bohužel projekt v roce 2008 neuspěl v žádosti o dotaci z ROP. Celá věc 

na nějaký čas usnula a na zbrojnici se prováděli jen drobné úpravy, viz předchozí přehled. Vloni jsme 

si řekli, že když už jsme investovali tolik peněz do projektu, mělo by se s tím něco dělat. Projekt jsme 

revitalizovali a zeštíhlili a hlavě rozdělili na etapy tak, aby realizace mohla být postupná a financování 

zvládnutelné. Největší zásluhu na finanční stránce věci má obec Senice na Hané, která nám přispěla 

na nákup materiálu. Vlastní realizaci, tedy výstavbu provádí svépomocí jednotka SDH. 

Přehled etap rekonstrukce: 

1. etapa - Přístavba nové garáže pro CAS 

- právě probíhá 

- obec poskytla 720 000,- Kč na materiál 

- stavební práce jsou prováděny svépomocí – jednotka SDH 

2. etapa - Vybudování šatny a sociálního zázemí v původní garáži 

- rok 2013 

 - financování z fondů EU – SZIF, dotace ve výši 494 380,- Kč 

3. etapa - Vybudování schodiště a dostavba II. NP 

- původně zamýšleno realizovat v daleké budoucnosti až podle financí 

- díky další dotaci obce ve výši 480 000,- Kč stavba navazuje na I. etapu a právě probíhá 

- I. a III. etapy se tedy opět spojily v jednu akci 

4. etapa - Zateplení celé budovy zbrojnice + nová fasáda 

- při jednání obecního zastupitelstva bylo projednáno a odsouhlaseno financování na rok 2013 

 



Jelikož se I. a III. etapa stavebně týká především naší zásahové jednotky, dohodli jsme se s velitele, že 

podrobněji o těchto etapách pohovoří ve své zprávě. Zde přiblížím pouze II. etapu. 

Financování II. etapy je zajištěno dotací z EU, která se nám podařila získat u SZIF prostřednictvím 
občanského sdružení Region Haná z Programu rozvoje venkova ve 12. výzvě. 
 
Celkové způsobilé výdaje: 617 972,- Kč 
Dotace:    494 380,- Kč (80%) 
Věcné plnění:   46 500,- Kč 
Z vlastních zdrojů:  77 095,- Kč 
 
Jedná se o vybudování šatny a sociálního zázemí v původní garáži, kde v současné době parkuje 
TATRA CAS-32. Projekt je vypracován samostatně, tak aby odpovídal žádosti o dotaci. Samotné práce 
budou spočívat v podsypání stávajícího sníženého prostoru, jeho odizolování a vybetonování 
podlahy. Dále budou provedeny bourací práce na nových stavebních otvorech do stávající chodby. 
Vybudovány budou nové příčky, které rozdělí prostor na šatnu a sprchy se sociálním zařízením. 
Stropy budou osazeny podhledovými deskami. Nutné jsou i nové instalace elektro, vody + odpadu a 
vzduchotechnika. V celém prostoru bude položena nová dlažba a obklady. Stávající vrata budou 
zazděny a prostor osazen novým oknem. Prostor stávajícího vjezdu bude dosypán a vydlážděn 
zámkovou dlažbou. Jelikož je projekt financován ze zdrojů EU, je podmínkou, že vlastní stavební 
práce musí provádět odborná firma, která bude vybrána prostřednictvím výběrového řízení. Náklady 
pak můžeme snížit tzv. věcným plněním, což v našem případě znamená bourací práce, podsyp a 
zámková dlažba, kterou přislíbila obec. Bohužel se nám do rozpočtu tohoto projektu nevešel nový 
nábytek pro zásahovou jednotku. Při zařizování vyjádření k povolení stavby nám Krajská hygienická 
stanice pro tyto prostory nařizuje 2 skříňky na jednoho hasiče. Zvlášť pro suché a zvlášť mokré věci. V 
současné době používáme 30 let staré rezavé plechové skříně, které jsou absolutně nevyhovující. 
Cenová kalkulace nových skříní a lavic s věšáky je cca 70 000,- Kč a proto jsme podali žádost o 
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Senice na Hané na rok 2013 z rozpočtové položky ze 
které jsou rozdělovány každý rok prostředky neziskovým organizacím v působnosti obce. Žádáme zde 
o částku 55 000,- Kč.  
 
Časový harmonogram průběhu získání dotace z EU je následující: 
11. 4. 2012 -  vyhlášení 12. výzvy 
3. 5. 2012 -  podání žádosti 
10. 5. 2012 - obhajoba žádosti 
10. 5. 2012 - rozhodnutí o přidělení dotace 
21. 11. 2012 - 1. hlášení o změnách (změna sídla SDH Senice na Hané) 
29. 11. 2012 - podpis dohody o poskytnutí dotace na SZIF 
únor - březen 2013 - výběrové řízení na dodavatele 

duben – srpen 2013 - vlastní realizace 

do 30. 9. 2013  - termín podání žádosti o proplacení dotace 

Do toho všeho současně poběží již zmiňované I. a III. etapy stavby a samozřejmě klasický chod SDH se 

všemi kulturními akcemi a ostatními činnostmi ať už při práci s mladými hasiči, tak při zásahové 

činnosti jednotky SDH obce, takže práce a starostí bude ještě dost. Věřím ale, že se všechny plány 

podaří uskutečnit, díky zapojení se co nejvíce členů, a na příští výroční valné hromadě bude budova 

zbrojnice k nepoznání. 

 

Všechnu celoroční činností našeho SDH vč. fotodokumentace, aktuálních zpráv ze zásahů, atd., 

prezentujeme na našich webových stránkách www.sdhsenicenahane.estranky.cz. Od roku 2012 

jsme zprovoznili profil SDH na sociální síti facebook na adrese 

www.facebook.com/sdhsenicenahane. Stránky jsou vzájemně propojeny a díky facebooku se nám 

docela daří získávat čtenáře našeho webu 

http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/
http://www.facebook.com/sdhsenicenahane


Závěr 

 

Jak jsem, psal v úvodu zprávy, byl letošní rok především ve znamení stavby. Dovolte mi, abych 

závěrem poděkoval především vedení obce v čele se starostou Ing. Michalem Tichým za zajištění 

financování stavby, ale také za výbornou spolupráci v průběhu celého roku. 

 

Jelikož stavbu provádíme svépomocí, tak hlavní dík patří naší zásahové jednotce a také všem 

ostatním členům, kteří přiložili ruku k dílu. 

 

Děkuji také výkonnému výboru a kontrolní revizní radě za celoroční práci.    

 

Za vzornou reprezentaci sboru děkuji našim mladým hasičům a jejich vedoucím za vytrvalou práci.  

 

Poděkování patří také všem sponzorům za ochotu podpořit náš sbor a také děkuji všem přispívajícím 

občanům naší obce. 

 

V neposlední řadě děkuji Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje za profesionální 

spolupráci a Olomouckému kraji za poskytnutí dotací na oslavu 120 let založení SDH. 

 

 

 

 

Do nového roku přeji Vám všem i Vašim rodinám vše dobré, především pevné zdraví, patřičnou dávku 

štěstí a hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. Děkuji za pozornost 

 

 

 

V Senici na Hané, dne 19. 1. 2012  David Gbelec 

 starosta SDH   

    

    

    

    


