Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2017
Pro rok 2017 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:
1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2017
2. Podílet se na zabezpečování akce schopnosti JSDH během celého roku.
3. Zabezpečovat účast členů na plnění harmonogramu činnosti, školení
a odborné přípravě.
4. Zabezpečovat kvalitní chod oddílů mladých hasičů.
5. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, obcí, městem nebo
jinými organizacemi.
6. Podílet se na dobročinných akcích.
7. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
8. Požádat o dotaci na činnost mladých hasičů.
Zhodnocení roku 2017
Zásahová činnost
Naši členskou základnu tvoří nyní 30 členů starších 18let, z toho je 13 členů
v zásahové jednotce a dále tvoří sbor 17 členů mladších 18let.
Jednotka SDH Popůvky je začleněna mezi základní složky integrovaného
záchranného systému v kategorii JPO V, tudíž se jedná o jednotku místní
působnosti, která je předurčená k ochraně obyvatelstva. Pracuje v režimu pracovní
pohotovosti . Mimo jiné naše jednotka úzce spolupracuje se zásahovou jednotkou
SDH Kojetín a to nejen při samotných zásazích, ale i při výcviku, školení a odborné
přípravě.
Jednotku SDH Popůvky v současné době tvoří 1 velitel sboru, 2 velitelé jednotky
a 5 hasičů, z toho 7 hasičů řidič – strojník a 5 nositelů dýchací techniky.
Jednotka v letošním roce nezasahovala u žádných mimořádných událostí ani při
živelné pohromě.
Ostatní činnost
U jednotky proběhly za rok 2017 v rozsahu 40 hodin akce zaměřené na výcvik,
školení a odbornou přípravu. Výcvik, školení a odborná příprava probíhala na
základě Plánu činnosti, školení a odborné přípravy JSDH Popůvky na rok 2017.
Materiální a technické zabezpečení
Z vyčleněných finančních prostředků MěÚ Kojetín na chod JSDH Popůvky byl
realizován v roce 2017 nákup nářadí a výbavy hasičské zbrojnice. Dále byly získané
finanční prostředky použity na opravu techniky, činnost mladých hasičů a na provozní
výdaje (výcvik, školení a odborná příprava).
V letošním roce byla zajišťována běžná údržba hasičské zbrojnice, a to rovněž
z vyčleněných finančních prostředků. Jednalo se o práce udržující stávající stav na
únosné úrovni. Bohužel i přes plánovanou rekonstrukci se nám již čtvrtým rokem
nepodařilo sehnat potřebný finanční obnos.

Požární sport
Naše jednotka se rovněž účastní každoročně požárního sportu a to v kategoriích
mladší a starší žáci. Na výcviku dětí se podílí hasiči z kategorií muži
a ženy, kteří si mezi těmito dětmi vychovávají své nástupce. Výsledky jsou uvedeny
v příloze č. 1
Akce pořádané naším sborem v roce 2017
Dětský karneval
Josefovská zábava
Hody
Memoriál Františka Dočkala VC MHJ Přerov
Okrsková soutěž v požárním sportu mladých hasičů
Železný hasič
Plán práce na rok 2018
 Zabezpečovat akce schopnost jednotky během celého roku.
 Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2018.
 V průběhu roku požádat o dotaci na činnost jednotky.
 Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými
organizacemi.
 Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
 Na základě finanční situace udržovat hasičskou zbrojnici v přijatelném stavu.
 Zabezpečovat kvalitní chod oddílu mladých hasičů.
Závěr
Poděkování za aktivní práci všem členům SDH, dále pak vedení města,
pracovníkům MěÚ Kojetín, jmenovitě panu inženýru Jiřímu Šírkovi . V neposlední
řadě bych rád poděkoval sponzorům za finanční podporu při námi pořádaných akcích
v roce 2017.

Pavel Skácelík
velitel JSDH Popůvky

Příloha č.1

Družstvo: Starší žáci
15.4.2017 Tovačov, piškvorky

3. místo

30.4.2017 Popůvky, MH,okrskové kolo

1. místo

13.5.2017 Rokytnice ,MH,okresní kolo

1. místo

4.6.2017

Brno, přebor MHJ

13.8.2017 Kojetín, pohárová soutěž
9.9.2017

Zářičí, pohárová soutěž

6. místo
1. místo
3. místo

15.9.2017 Záhlinice,pohárová noční soutěž

24. místo

17.9.2017 Bochoř noční pohárová soutěž

32. místo

Družstvo: Mladší žáci
15.4.2017 Tovačov, piškvorky

4 . místo

30.4.2017 Popůvky , MH okrskové kolo

1. místo

13.5.2017 Rokytnice, MH okresní kolo

6 . místo

4.6.2017

Brno, přebor MHJ

23.7-5.8.2017

8 . místo

Tábor MHJ – Hoštěnice u Brna

13.8.2017 Kojetín, pohárová soutěž

6. místo

15.9.2017 Záhlinice,pohárová noční soutěž

13. místo

23.9.2017 Bochoř, noční pohárová soutěž

30. místo

