
Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Hůrka za rok 2013 

Dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2013. K dnešnímu dni 
má náš sbor 91 členů, z toho 17 žen a 8 členů do patnácti let. Mimo pořádání kulturních 
a sportovních akcí, jsou někteří členové součásti jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
která je zřízena obcí Jeseník nad Odrou a podílejí se na záchranných a likvidačních pracích 
především při požárech a jiných mimořádných událostech. Bližší informace o jednotce 
JSDH Hůrka a její činnosti naleznete ve zprávě velitele jednotky. 

V letošním roce jsme uspořádali dvě tradiční soutěže v požárním sportu, a to v neděli 
26. května soutěž žáků o pohár starosty SDH a 21. července soutěž mužů a žen 
v požárním útoku se spodním sáním. Obě soutěže se konaly v areálu koupaliště. Mimo 
tyto dvě soutěže jsme organizovali 19. května okrskovou soutěž okrsku Starý Jičín. 
Soutěž probíhala na fotbalovém hřišti v Jeseníku nad Odrou a myslím, že jsme organizaci 
soutěže zvládli na výbornou.  

Naše soutěžní družstva žáků a mužů se účastní soutěží tzv. okrskové ligy v požárním 
útoku. Soutěž žáku je rozdělena do kategorií mladších a starších žáků. Soutěží se v Hůrce, 
Janovicích, Bernarticích n.O., Vlčnově, Jičině, Petřkovicích a Starojická Lhota pořádá 
branný závod. Družstvo mladších žáků se celkově umístilo na pátem místě a družstvo 
starší žáků na čtvrtém místě. 

Okrsková liga pro dospělé je složena z okrskové soutěže, kterou jsem již zmínil a dále 
ze soutěží v Bernarticích n. O., Janovicích, Vlčnově, Hůrce, Jičině a Palačově. Našemu 
omlazenému družstvu se bohužel letos v lize nedařilo, a proto jsme obsadili osmé místo 
z devíti soutěžních družstev. Jedinými světlými okamžiky byly dvě druhé místa v Hůrce 
a ve Vlčnově. Družstvo žen se účastnilo pouze soutěže v Hůrce a v Janovicích, 
proto se v celkovém pořadí žen umístily na sedmém místě. 

Sbor se také samozřejmě podílí na kulturních a společenských akcích v obci a 
spolupracuje s osadním výborem, mysliveckým sdružením, cvičenkami, obecním úřadem 
v Jeseníku nad Odrou a v letošním roce s maminkami z Hůrky. Letos jsme organizovali, 
nebo se podíleli na těchto akcích: 

• sportovní zábava 
• sbližovací setkání přátel, hasičů a myslivců 
• jarní sběr elektrozařízení a nebezpečného odpadu 
• stavění máje 
• okrsková hasičská soutěž 
• kácení máje 
• hasičská soutěž, žáci 
• prezentace Vesnice roku, krajské kolo 
• letní soustředění mladých hasičů 
• hasičská soutěž, muži/ženy 
• ukončení letních prázdnin 
• prezentace Vesnice roku, celostátní kolo 
• traktoriáda 3. ročník 
• podzimní sběr elektrozařízení a nebezpečného odpadu 
• podzimní malování pro děti 
• lampionový průvod 
• výroční členská schůze 

 



Zúčastnili jsme se také 
• oslavy svatého Floriana na Starém Jičíně 
• oslavy svatého Floriána s žehnáním zásahového vozidla v Bernarticích n.O.  
• mezinárodní výstavy PYROS/ISET 2013 Brno 

Prezentovali jsme náš sboru v soutěži Vesnice roku 2013, kterou jsme i našim přičiněním 
v krajském a i v celostátním kole vyhráli. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se podílejí na fungování našeho sboru, 
kteří vedou mládež, organizují soutěže a kulturní akce a zvedají prestiž našeho sboru. 
Dále bych chtěl poděkovat obci Jeseník nad Odrou a zastupitelům za celoroční spolupráci 
a finanční podporu sboru a jednotky, kterou zajišťujeme.  

A na závěr bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití vánoc, hodně štěstí a zdraví 
v roce 2014.  

Lukáš Janovský, starosta sboru, 14.12.2013 


