Zpráva výboru o činnosti SDH za rok 2019
Vážené dámy, vážení pánové a hosté,
dnes jsme se sešli, abychom zhodnotili práci sboru
dobrovolných hasičů v Rakové u Konice za rok 2019, Proto
mi dovolte, abych Vás ve zkratce seznámila s touto
dobrovolnou činností členů SDH.
Za rok 2019 nedošlo ve složení výboru k žádným
změnám.
K dnešnímu dni naše organizace čítá 89 členů.
Dovolte mi, abychom si celý rok ve zkratce připomněli.
V průběhu roku zasedal výbor základní organizace dle plánu
činnosti a zabýval se otázkami vyplývajícími z potřeb našeho
sboru. Nejvýznamnějšími body jednání bylo průběžné
hodnocení financování sboru, příprava kulturních akcí a
kontrola plnění usnesení z výroční valné hromady. Dále byly
projednávány organizační a plánované záležitosti týkající se
chodu základní organizace. Členové základní organizace se po
celý rok podíleli na pořádání různých akcí jak naším sborem,
tak dalšími organizacemi v rámci naší obce.
Úkolem Sboru dobrovolných hasičů je i plnění
společensko-kulturního poslání, které je jim jako sdružením
občanů, jaksi dáno do vínku a v mnoha případech jsou to
právě dobrovolní hasiči, kteří jsou na našich vesnicích téměř
jedinými nositeli kulturně společenského života.
Začátkem jara jsme se pustili do dokončení oprav vnitřní
části boudy na hřišti. Nejdříve jsme nalakovaly OSB desky na
stěnách i na stropu. Byla zkompletována kuchyňská linka ,
usazen dřez a namontován odpad. Poté byla provedena nová

elektroinstalace, včetně nového osvětlení. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kdo si udělali čas a přiložili ruku k dílu.
Již 27. 4. jsme na návsi postavili májku, která se tyčila do
úctyhodné výšky.
4. května jsme uspořádali na místním hřišti tradiční ,,
Otvírání studánek“ Počasí nám však nepřálo, proto jsme
museli taneční zábavu se skupinou Detox rock zrušit.
1. 6. Proběhlo kácení máje a na hřišti byly připraveny
speciality k jídlu i pití. Hezké odpoledne završila tradiční
tombola. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli. Hlavně
pak obecnímu úřadu a firmě Rekman s. r. o. kteří přispěli
nejvíc. Ale nemusí to být jen hodnotné dary, vždyť někdy
potěší i nějaká maličkost, kterou vyhrajeme. Všem
zúčastněným sponzorům děkujeme.
16. 8. jsme uspořádali taneční zábavu se skupinou Detox
rock. I když návštěvnost nebyla příliš velká, myslím si, že kdo
chtěl tak se bavil.
V červnu proběhlo v Budětsku na hřišti okrskové cvičení.
Bohužel se nám nepodařilo sestavit ani jedno družstvo. Je to
velká škoda, protože to je každoroční akce, při které se ukáže
jak je které SDH připraveno na případný zásah.
Celoročně probíhá ve spolupráci s obecním úřadem sběr
kovového odpadu. Kovový odpad může každý občan nosit na
dvůr obecního úřadu a jak mile je jeho objem dostatečný, pan
starosta ho zaveze do sběrny. Celý výtěžek je připsán do
pokladny SDH. V současné době je to asi jediný příjem naší
organizace. Všem přispěvatelům děkujeme.
Nezbývá, než na úplný závěr konstatovat, že rok 2019 byl
průměrným rokem ve všech oblastech dotýkajících se chodu
naší základní organizace. I když se mnohdy potýkáme

s malým počtem členů, ochotných podílet se na naší činnosti.
Musíme si přiznat, že bez finanční podpory obecního úřad by
pravděpodobně naše organizace nemohla fungovat, protože
většina akcí je nevýdělečných.
V neposlední řadě patří velký dík všem členům sboru za
čas věnovaný činnostem, které přispívají k řádnému chodu
naší organizace.
Protože za měsíc již začne nový rok 2020, chtěla bych
Vám všem i Vašim rodinám, jménem výboru, popřát hodně
zdraví, osobní a rodinnou spokojenost. Přáli bychom si,
abychom se zde všichni za rok opět ve zdraví setkali.

Děkuji vám za pozornost

