Výroční zpráva
SDH Mniší
za rok 2018
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2018 a
končící dnem 31. prosince 2018 na základě vyhodnocení činnosti SDH Mniší a její
jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Mniší
konané dne 1. 12. 2018.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mniší
Sídlo:
Mniší 10
IČ:
64629961
Právní forma:
pobočný spolek
Spisová značka:
L 33578 vedená u Městského soudu v Praze

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti
SDH Mniší je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti
vymezen stanovami SH ČMS.
Cílem činnosti ve sledovaném období bylo:
a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů
a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných
událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen
„mimořádné události“),
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj
jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních,
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své
osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu,
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti
SDH Mniší v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek této
činnosti, v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména obci
Mniší takto:
a) ze svých členů vyhledával členy jednotky sborů dobrovolných hasičů obce
Mniší a dobrovolníky pro výkon dobrovolnictví, v roce 2018 měla JSDH obce
Mniší 23 členů
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b) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí: (celkem 4 události)
3. 6. 2018 – náhlá povodeň (čerpání vody)
20. 7. 2018 – odstranění spadlého stromu
28. 7 .2018 – likvidace hmyzu
24. 9. 2018 – odstranění spadlého stromu
c) uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti
zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při
pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových
aktivitách včetně mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně
výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a
dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhá
při ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem,
brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a
dalších,
V roce 2018 měl sbor registrován kolektiv mladých hasičů (starší a mladší žáky),
dorostence a dorostenky. Kolektiv mladých hasičů včetně dorostenců a
dorostenek pravidelnou (jednou týdně) svou činnost vykonával ve vnitřních i
vnějších prostorách hasičárny, v zimě pak v sále kulturního domů v Mniší a
atletické dráze v Příboře, od jara do podzimu ve sportovním hasičském areálu u
kulturního domu Mniší. O víkendech se účastnil soutěží. Sbor v roce 2018 pro
děti uspořádal výšlap na Velký Javorník (3. 2. 2018), bruslení (4. 3. 2018),
zakončení sportovní sezóny (mladší žáci 22. – 23. 9. 2018, starší žáci 26. – 27. 10.
2018), vánoční besídku (16. 12. 2018), výlet po okolí (27. 12. 2018). Mimo to byl
kolektiv zapojen do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a
do plnění odznaků odbornosti. Dále se podílel též na jarním úklidu sportovního
areálu (4. 4. 2018).
d) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své
členy i pro další občany:
6.1. 2018 - výšlap na horu Smrk
10. 2. 2018 - maškarní ples
28. 4. 2018 – stavění májky
6. 5. 2018 oslava svátku sv. Floriána, patrona hasičů
26. 5. 2018 kácení májky a oslava dne matek
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23. 6. 2018 - hasičská soutěž „KOVOK CUP“ v požárním útoku mužů, žen a mužů
nad 35 let
23. - 26. 8. 2018 - čtyřdenní turistický zájezd pro své členy do Jizerských hor
15. 9. 2018 – pohárová soutěž mladých hasičů a dorostu
15. 12. 2018 - Vánoční koncert s živým betlémem.
27. 12. 2018 - hasičský výšlap po okolí
e) organizovat sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou
činnost v rámci zapojení do sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit,
jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet pro tyto
činnosti materiální a personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou
informovanost:
SDH Mniší organizoval v roce 2018 soutěžní i nesoutěžní sportovní činnost a
vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených sportovních
družstvech dětí a mládeže, mužů a mužů nad 35 let.
Přehled sportovní činnosti za rok 2018 včetně úspěchů:
Soutěže mladých hasičů
Minihalovka Lubina
Liga Floriánek Cup
1. kolo Lubina
2. kolo Fulnek
3. kolo Tísek
4. kolo Výškovice
5. kolo Frenštát p. R.
6. kolo Lubojaty
7. kolo Mniší
8. kolo Bílovec
Hukvaldy
Pohár ORM Veřovice
Okresní kolo Lubojaty
Krajský pohár Holčovice
1. kolo hry Plamen Hájov

Mladší žáci
„A“
1.
2.
3.
1.
2.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
2.

Umístění
Mladší
Starší
žáci „B“
žáci
3.
2.
6.
5.
6.
4.
5.
11.
1.
6.
3.
7.
13.
10.
4.
13.
4.
2.

Dorostenci
(jednotlivci)
4.
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Soutěže mužů
(zapojen dorost)
Okresní kolo Nový Jičín
Novojičínská liga (celkem 9 závodů)
Pohárová soutěž Dolní Bečva
Pohárová soutěž Hukvaldy

Soutěže mužů nad 35 let
Novojičínská liga (celkem 5 závodů)
Pohárová soutěž Hájov

Umístění
2.
9.
2.
3.

Umístění
4.
2.

Mimo to se mládež a dorost zapojoval i do běhu na 60 m, respektive 100 m
s překážkami; dorost pak byl zapojen do kolektivu družstev dospělých.
Svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména
v oblasti jeho vlivu na zdraví.
SDH Mniší provozoval, udržoval a opravoval vlastní sportovní zařízení – hasičský
sportovní areál u kulturního domu Mniší a zároveň vytvářel možnosti pro jeho
užívání pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak
mládeže.
Za účelem financování hlavní činnosti provozoval SDH Mniší také vedlejší činnost.
Ve sledovaném období měl spolek příjmy z akcí, které uspořádal, a z provizí
z pojištění.
SDH spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i
jednotlivci.
3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SDH Mniší je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem
je výbor SDH, za který jedná starosta. SDH Mniší organizačně zahrnuje kolektiv
mladých hasičů, sportovní družstva mladých hasičů, sportovní družstva mužů a
mužů nad 35 let.
Statutárním orgánem je:
Aleš Holub, starosta SDH
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