Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Zubří za rok 2012
Naše organizace má k dnešnímu dni __ členů, z toho __ žen a __ mužů. Mladých hasičů je __.
Letošní činnost sboru můžeme hodnotit jako velice dobrou. Jako každým rokem, tak i letos byl náš
sbor orgánizátorem a strůjcem kulturního života v naší obci. Podařilo se uspořádat akce jako je
Masopust, párkové závody, pálení čarodějnic, přechod přes rybník, pouťovou zábavu s tombolou,
další taneční zábavy, dětský den na zakončení prázdnin a již druhým rokem rozsvěcení vánočního
stromku. Tyto akce jsou rozesety do celého roku a daří se díky nim držet kulturní život a duch naší
obce.
Kromě tohoto mnoha kulturních akcí se náš sbor již tradičně podílel na brigádní činnosti. Pomáhal s
úklidem obce, opravě požární nádrže, údržbě a chodu výletiště, pomáhal s opravou školy a
dobudovávání obecního skladu. Pomoc se vždy přizpůsobovala potřebám obce. Významným činem
bylo i obnovení a úprava okolí pomníku Padlejch směrem k Olešné, které se podařilo za organizace
pana Svobody obnovit. Jako další brigádnické aktivity bylo vybudování hasičské základny na
požární sport u hřiště a vybudování sociálního zařízení se skládkem pro naše tréninky.
Mezi výčet akcí lze ještě zařadit již tradiční prodej kytiček v rámci Dne proti rakovině, jako každý
rok setkání zasloužilých hasičů (tentokrát v Maršovicích), účast na výročích a kulturních akcích
pořádaných jinými sbory a další. Dodržena byla i účast na setkání spřátelených sborů Tří Zubří,
které tentokrát proběhlo v Zubří u Trhové Kamenice.
Dále se náš sbor účastnil i akcí v oblasti sportu. Největším úspěchem bylo vítězství našeho družstva
mužů na okrskové soutěži v Petrovicích, kde se kromě týmového úspěchu zadařilo i individuálním
výkonem Zbynďovi Juránkovi vyhrát soutěž jednotlivců na 100m s překážkami. Ženy svým též
dobrým výkonem obsadily místo páté. Muži tedy dostali právo reprezentovat náš okrsek na okresní
soutěži, které proběhne na jaře 2013 v Bystřici nad Pernštejnem. Dostali též do držení putovní
pohár. Jako dalších soutěží se náš sbor účastnil soutěží PS 8 ve Vlachovicích, Brčekolech a Zubří u
Trhové Kamenice. Svými výkony vzorně reprezentoval náš sbor a z Vlachovic dovezl pohár za
druhé místo. Další soutěží s naší účastí byl tradičně Memoriál Josefa Sokolíčka, kde se soutěže
účastnila 2 družstva mužů a jedno družstvo žen. Muži v silné konkurenci obsadili čtvrté a páté
místo, ženy byly šesté. Rok 2012 byl tedy co se týče sportovních úspěchů vyjímečný.
Také naši mladí hasiči nezaháleli. O jejich činnosti bude informovat samostatná zpráva o činnosti
MH. Jejich vzorná reprezentace a dosažené úspěchy v letošním roce jsou obrovskou devízou našeho
sboru vzhledem k budoucnosti.
Zásahová jednotka letos jako o rok dříve zasahovala u dvou událostí. Prvním zásahem byla
technická pomoc, kdy na obecním úřadě praskla hadice vedoucí k WC a došlo k vytopení budovy.
Brzkým zpozorováním a rychlým zásahem nedošlo k velkým škodám. Druhým zásahem byla
technická pomoc, kdy byla naše jednotka požádána o pomoc při hledání speciální 3D kamery mezi
zastávkami Olešná a Rozsochy. Kameru se najít nepodařilo. Jednotka dále pracovala dle plánu
školení, výcviku a na údržbě techniky. 6 členů absolvovalo specializovaný kurz obsluhy
motorových pil na rizikové kácení.
Výbor děkuje všem členům za celoroční práci a přeje, aby jim pracovní elán a nápady vydržely i
v roce dalším. Dále děkuje všem sponzorům, řidičům a dalším občanům, kteří se na chodu sboru
podíleli. Velké díky patří i Obci Zubří, která naši činnost plně podporuje.

