ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018
předložená
VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MARŠOV U ÚPICE
Vážení hosté, vážení členové sboru.
Vítáme vás na Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů
Maršov.
Rádi bychom vás seznámili s naší celoroční činností, spoluprací
s obecním úřadem a naší participací na akcích pořádaných v obci
v průběhu uplynulých 12 měsíců.
Na poslední – tedy loňské – VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ 15. 12. 2017
bylo z 30 registrovaných členů přítomno 19, omluveno bylo 6 členů.
Tradičně a rádi jsme přivítali zástupkyni našeho obecního úřadu – paní
starostku Jitku Vítkovou. Valné hromady se zúčastnil také delegát
okresního výboru SH ČMS pan Jansa a 9 hostů ze sousedních sborů –
Úpice, Libňatova a Havlovic.
Výroční valnou hromadu SDH Maršov zahájili starosta sboru Jiří Bejr a
velitel sboru Karel Jansa. V rámci programu valné hromady byla
přečtena zpráva o činnosti, pokladní zpráva a revizní zpráva. Velitel
sboru seznámil valnou hromadu s plánem činnosti na rok 2018.
První akcí po výroční valné hromadě byl 11. ročník TURNAJE
V ŠIPKÁCH. Tato již tradiční akce se uskutečnila 28.12. Členové SDH
dopoledne připravili sál kulturního domu – instalovali terče nejen pro
dospělé soutěžící, ale připravili sportovní kolbiště i pro děti. Odpoledne
a večer pak zajišťovali hladký průběh turnaje včetně občerstvení.
Poděkování patří zejména panu Karlu Jansovi a jeho rodině za
organizační zajištění této akce.
31. 12. se venku u dřevostavby uskutečnil MALÝ SILVESTR pro děti i
dospělé, při kterém členové sboru pomohli v podvečer s odpálením
malého ohňostroje a
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k příjemnému průběhu této akce přispěli zajištěním občerstvení –
výborného svařáku.
V prvních dnech nového roku začaly přípravy na náš HASIČSKÝ PLES,
který se uskutečnil 13. 1. 2018. Ples je už tradiční lednovou událostí a i
ten letošní byl tradičně dobře navštíven.
Velké poděkování patří všem členům za pomoc při přípravách, ale i za
zajištění nejrůznějších dárků do tomboly a získání sponzorů, kteří
věnovali další zajímavé ceny.
Poděkování patří také paní Raabové za přípravu výborného jídla a
vzornou obsluhu v kuchyni.
Další důležitá akce se v prvním měsíci roku 2018 uskutečnila 27. 1. Byla
to OSLAVA KULATÝCH NAROZENIN velitele SDH Maršov - V plném zdraví
slavil své padesátiny v maršovském kulturním sále, který byl zaplněn
stejně jako při plese. Není divu, Karel je nejvýznamnější osobností
SDH. Nejen proto, že je velitel, ale především proto, že je vlastně
hybnou silou všeho dění v SDH. Kromě rodiny mu tedy přišli popřát
hasiči, kamarádi, sousedi...
Karlovi patří poděkování za pozvání a ještě jednou přání dobrého zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Během měsíce ledna se zástupci našeho sboru zúčastnili VÝROČNÍCH
VALNÝCH HROMAD OKOLNÍCH SBORŮ – v Havlovicích, Libňatově a
v Úpici.
V prvním čtvrtletí roku se členové SDH obvykle zúčastňují různých
ŠKOLENÍ. Stejně tomu tak bylo i letos – školení se konala ve Rtyni
v Podkrkonoší:
termín – téma – školitel
5. 2. – zdravotní příprava a první pomoc – MUDr. Mertlík
12. 2. – bezpečnost práce při požáru – Halounek
15. 2. – školení řidičů SDH – Mazal
19. 2. – hasicí přístroje – Dufek

26. 2. – vyhláška o organizaci a činnosti JPO, dálková doprava vod –
Hepnar
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Část členů SDH se také zúčastnila v Libňatově dne 4. 3. UKÁZKY
ZÁCHRANY tonoucího z vody pokryté ledem.
13. 4. se členové SDH věnovali ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍ VODNÍ NÁDRŽE, tedy
jejímu vypuštění, ručnímu vyčištění a umytí tlakovou vodou. Zároveň
také proběhla příprava hasičské techniky na letní období. Tomu se
věnovala jedna část sboru, další členové provedli těžbu dřeva pro
obec.
18. 4. se opět pracovalo se dřevem, tentokrát to byla příprava dřeva na
Čarodějnice.
27. 4. se pak stavěla VATRA a zároveň se historicky poprvé po dlouhých
letech stavěla u dřevoboudy MÁJKA.
30. 4. – termín pro tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Akce se konala ve
spolupráci s naší obcí, která vypravila lampionový průvod. Při akci se
hasiči postarali o bezpečné pálení vatry a o prodej občerstvení
v dřevoboudě.
Od začátku května se členové SDH věnovali přípravě na okrskovou
soutěž FEDERÁLŮV MEMORIÁL. Znamenalo to přezkoušení techniky a
zejména secvičení družstva, které tvořili mladší členové SDH. Dále bylo
připraveno vše na průběh soutěže včetně občerstvení. Samotná soutěž
pak proběhla 18. 5. za účasti 8 družstev.
1. místo vybojovali členové SDH Havlovice A – čas 37,30
2. místo obsadili členové SDH Havlovice B – čas 40,18
3. místo patřilo SDH Velké Svatoňovice – čas 52,32
Naše družstvo se tentokrát umístilo až na 8. místě s časem 65,21.
Celkově byla soutěž dobře zvládnuta organizačně a proběhla bez
problémů.
Nutno však podotknout, že k požární nádrži, kde se konala, přivedla
oproti minulým rokům méně místních i přespolních diváků.

Na začátku června se slaví Den dětí, a tak se i v naší obci uskutečnil 2.
6. DĚTSKÝ DEN – akce, kterou ve spolupráci připravila obec a SDH.
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4. 7. byla zorganizována brigáda – SBĚR KOVOŠROTU.
25. 8. proběhla další akce za spolupráce obce a SDH. Pod názvem
ROZLOUČENÍ S LÉTEM nabídla program pro malé i velké: odpoledne
atrakce a drobné soutěže pro děti, večer pak taneční zábava s úpickou
rockovou skupinou ASITACK.
23. 9. se maršovští hasiči vypravili se svými rodinnými příslušníky také
do trutnovského Uffa na DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, aby se společně
pobavili při komedii „Chlap na zabití“. Snad se všichni dobře bavili?!
19. 10. se konala další členská schůze SDH. Při ní byly provedeny i další
činnosti: byla rozebrána a uklizena trampolína, která je u dřevoboudy
volně přístupná veřejnosti od jara do podzimu, a byla provedena
zkouška stříkačky PS 12 na vodě.
Říjen se v celé republice letos nesl v duchu oslav 100. výročí vzniku
České republiky. Naše obec se připojila k sázení lip svobody.
MARŠOVSKÁ LÍPA SVOBODY byla zasazena u sportovního hřiště 27. 10.
odpoledne. Krátký projev měl při této příležitosti také Jiří Bejr,
starosta SDH. Všichni přítomní pak přijali pozvání na malé posezení
s občerstvením v naší hasičské zbrojnici.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU se v obci letos konalo
1. 12.
Byla s tím spojena i odpolední loutková pohádka pro děti a večer pak
divadelní představení červenokosteleckých ochotníků. Hasiči tradičně
pomohli se zajištěním prodeje občerstvení v sále kulturního domu.
V našem sboru letos slavilo své KULATINY několik členů SDH:
** Po členské schůzi 4. 5. své 75. narozeniny slavil.
** 19. 5. proběhl úklid po okrskové soutěži a pak následovala oslava
padesátin.

** 17. 8. oslavil po členské schůzi SDH své čtyřicátiny.
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** 30. 11. proběhla po členské schůzi oslava sedmdesátin.
Pánové – všem ať Vám vydrží Vaše energie a chuť do práce
v maršovském SDH!!!
Sluší se také připomenout VYZNAMENÁNÍ. Během tohoto roku byly
starostkou obce uděleny 4 medaile 3. stupně za aktivní práci v jednotce
SDH obce: Jiřímu Řezníčkovi, Karlu Jansovi, Jiřímu Rýgrovi a Petru
Marelovi.
A pokud ještě připomeneme, že se ČLENSKÉ SCHŮZE našeho sboru
celoročně konají vždy v pátek jednou měsíčně, tak můžeme
konstatovat, že jsme snad už hovořili o všem, co se za posledních 12
měsíců v SDH Maršov událo.
Zpráva se blíží k svému závěru, a proto se sluší poděkovat a popřát:
* poděkovat
** paní starostce a zastupitelstvu – za dlouhodobě velice dobrou
spolupráci,
** našim členům, ale také jejich manželkám či partnerkám za práci a
činnost,
kterou všichni vykonali pro náš sbor a obec v roce 2018.
* popřát
vám všem v následujícím roce 2019 hlavně dobré zdraví, rodinnou
harmonii a
hodně spokojenosti v osobním životě.

Děkuji za pozornost.

Výroční zprávu za rok 2018 zpracoval Jiří Rýgr v prosinci 2018

