ZPRAVA JEDNATELE

ZA ROK 2OO8

Yáženíhasiči,váženéhasičky,milí hosté,
nyní bych Vás v krátkosti rád semámil se zprávou jednatele za letošní
rok. Nejdříve začnu s docházkou na schůzích.Yím, že se poslední roky velmi
kritizovala malá účastna schůzích.Letošnírok ovšem přinesl z méhopohledu
zlepšení.Vtomto roce proběhlo celkem 10 schůzí,ztoho 8 výborových,2
členskéa k tomu dnešníýroční vaIná hromada. Nejvíce členůse zúčastnilo
29.8. a to 26. Nejméně25.4.-14 členů.Průměměto dělá 17 členůna jednu
schůzi, což není nijak závratné číslo vzhledem k tomu že máme 62 členů
(členek).Přesto je to oproti minulosti zlepšení'takže doufrím,že nárůstbude
pokračovattaké v příštímroce. V letošnímroce jsme opět mnoho časua úsilí
věnovali zveleboviánízbrojnice a okolí. Také opravy aut a stříkačekzabra|y
spoustu časll,za coŽ je třeba poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Nutno
ovšem připomenout' že se brigád a pÍacíve zbrojnici účastní
téměřjedni a ti
samí lidé. Toto se opakuje rok co rok. Letos jsme Zasahovali u tří požárů,u
kterych jsme jistě neudělali ostudu. Rovněž jsme se zúčastniliokrskového a
okresníhocvičení,kteréhose poprvév historii zúčastnili
i Ženy SDH Ždírec.PÍi
svépremiéřena okrsku doslova zazáÍIly,když vyhrály s náskokem vice neŽ20
sekund, coŽ je fantastické.Ne vše se nám samozřejmě povedlo a na spoustěvěcí
je potřeba dále pracovat. Týká se to hlavně dochazky na brigádách. Velké
poděkování patří oU za ťtnanční
pomoc' bez které bychom jistě neměli tak
kvalitní vybavení. Přestože jsme pouze sbor dobrovolných hasičů, naše
vybavení dosahuje vysoké úrovně.Dovolím si tvrdit, že není důležité
mít auto
za 12 mi|iontl. kterédo těŽšíhoterénustejně nevyjede a musí čekatna pomoc
silnějších.Doufám, že nyníněkteří ,,rejpalové..uŽ pochopili' že SDH je v našíi
v okolních obcíchpotřeba v případě, žeby začalhořetnapříklad důmdotyčných
výšezmíněnýchlidí' kteří byjistě byli rádi, kdyby se tam v krátkédobě objevil
nášsbor a pomohl jim. Na nějaképřipomínky jsem jistě zapomněl, ale toto je ve
zhatce vše a různénávrhy a připomínky budeme řešit na výboroých a
členskýchschůzích.Jelikož se blížívánočnísvátky a nový rok, tak mi závěrem
dovolte popřát Vám i Vašim rodinám šťastné
a veselé Vánoce, hodně zdraví
v novémroce a sboru SDH Ždírec mnoho vítězstvia žádnýpoŽár. Děkuji za
Dozomost.

Za SDH Ždirec,
jednatelP.Zmo

Smutečnízpráva
Pan Jaroslav Silovský,
natozen2.I.1923,
Ždírec19,
zemřel4. 12.2008v ranníchhodinách
VáŽeníhasiči,váŽenéhasičky,milí hosté,
dne 4.12.2008 nás zastihla velmi smutná zpráva, když jsme se dozvěděli, že zemřel náš
dlouholetýělen pan JaroslavSilovský.Pan Silovskýbyl jednímze zak|ádajicichčlenů
našehosboru,ve
kterémdlouhálétavykonávalsvoji pnícis velkým zaujetím.V roce 1951byl zvolen strojníkem.
Navíc
zastáva|dá|efunkci velitele sboru.V roce 1985 JaroslavSilovský odstoupilz funkce velitele sborua
bylo mu vyslovenopoděkovríní
za dlouholetéa příkladnévykonávánítétofunkce' Ve výboruzůstali
nadále,aby svou radoui zkušenostmi
přispěl k dobrémuchodu sboru.I v pokočilémvěku se účastnil
schůzía předávalnrlmmladšímsvérady a nápaý. Hasičibyli pro panaJaroslavaSilovskéhojako jeho
druhárodina.Nikdy se nestalo,žeby odmítlcokoliv se ýkalo práce pro sbor hasičů.
U hasičů
strávil
je
neskutečných
55 |eÍ.Za tuto dobu získalvšechnadostupnávyznameniíní'
potřeba
za což
smeknout'
Závěremčestvašípamátce,Pane Silovský.
Za SDH Ždírec. iednate],Pave|Zmo

