Roční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2018
Pro rok 2018 byly stanoveny tyto hlavní úkoly:
1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2018.
2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti 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. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
7. Požádat o dotaci na činnost sboru.
Zhodnocení roku 2018
Zásahová činnost
Naši členskou základnu tvoří nyní 15 členů do osmnácti let a 25 členů nad
osmnáct let, z toho je 11 členů v zásahové jednotce.
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 8 hasičů, z toho 5 hasičů řidič – strojník a 4 nositelé dýchací techniky.
Jednotka v roce 2018 zasahovala u 2 mimořádných událostí:
• 8.4.2018 technická pomoc u ulítlé střechy vlivem silného větru.
• 17.8.2018 požár travnatého porostu u kruhového objezdu.
Ostatní činnost
U jednotky proběhly za rok 2018 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 2018.
Materiální a technické zabezpečení
Z vyčleněných finančních prostředků MěÚ Kojetín a dotací Olomouckého kraje byl
realizován nákup elektrocentrály značky Heron s příslušenstvím. Ostatní prostředky
byly 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.
Požární sport
Naše jednotka se rovněž účastní každoročně požárního sportu, a to v kategorií
mladší žáci a starší žáci. Na výcviku dětí se podílí hasiči z kategorií muži, kteří si
mezi těmito dětmi vychovávají své nástupce. Výsledky soutěží jsou přiložené v
příloze č.1.

Akce pořádané naším sborem v roce 2018
Dětský karneval
Josefovská zábava
Okrsková soutěž v požárním sportu mladých hasičů
Hody
Plán práce na rok 2019
1. Zabezpečovat akceschopnost jednotky během celého roku.
2. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2019.
3. V průběhu roku požádat o dotaci na činnost sboru.
4. Podílet se na zabezpečování akcí pořádaných sborem, městem nebo jinými
organizacemi.
5. Provést alespoň jednu společenskou akci v rámci sboru.
6. Zabezpečovat kvalitní chod oddílu mladých hasičů.
Závěr
Poděkování za aktivní práci všem členům JSDH, dále pak vedení města,
pracovníkům MěÚ Kojetín.

Pavel Skácelík
velitel JSDH Popůvky

Příloha č. 1

Hasičské soutěže 2018

Datum

Název soutěže

Kategorie/výsledek

Kategorie/výsledek

Mladší žáci

Starší žáci

3.3. 2018

Tovačovské piškvorky

6

4

29.4.2018

Okrsková soutěž MHJ

1

2

1

1

18

x

Popůvky
19.5. 2018

Pohárová soutěž
Bezměrov

24.6. 2018

Pohárová soutěž PHL
Loučka

18.8. 2018

Pohárová soutěž Kojetín

1

2

14.9. 2018

Pohárová noční soutěž

15

N

N

N

Záhlinice
22.9. 2018

Pohárová noční soutěž
Bochoř

