Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovice za rok 2020

Na úvod zprávy o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovice mně dovolte připomenout, že
rok 2020 byl pro činnost našeho sboru velice náročný a specifický. Tak jako každoročně i pro
rok 2020 byly naplánovány již tradiční kulturní, společenské a sportovní akce, které si
spoluobčané naší obce a blízkého okolí oblíbili a které v hojném počtu navštěvovali. Mnohé
tyto akce nebylo z důvodu vládních opatření k zamezení šíření nemoci Covid 19 uskutečnit a
to ani v náhradních termínech. Je naším společným přáním tyto akce opět obnovit v roce 2021.
První akcí letošního roku, které se náš sbor již tradičně věnuje je spolupořádání hasičského
plesu, který společně organizujeme se sbory z Lutotína a z Kostelce na Hané. Společný
Hasičský ples se konal 11. ledna a se stal jedním z nejnavštěvovanějších plesů celé plesové
sezóny. O tom, že tato společenská událost je na vysoké úrovni svědčí skutečnost, že ples byl
po několikáté v řadě vyprodán.
V únoru proběhlo školení preventistů sborů dobrovolných hasičů. Školení bylo uspořádáno
pro okrsky 11, 17, 19. Za náš sbor se tohoto školení zúčastnili bratři Pavel Synek, Michal Luňák
a Petr Krupa. Toto školení organizoval hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Dále
v tomto měsíci proběhlo školení velitelů a velitelů družstev zásahové jednotky sboru
dobrovolných hasičů, tohoto školení se zúčastnili bratři Petr Krupa, Pavel Synek a Lukáš
Říčař a školení rozhodčích v požárním sportu mužů a žen, kterého se za náš sbor zúčastnili
bratři Petr Krupa a Jan Krupa.
Počátkem měsíce března byla celá naše země zasažena pandemií onemocnění Covid-19. Na
základě nařízení vlády České republiky byla pozastavena veškerá spolková činnost a veškeré
kulturní a společenské a sportovní akce. I v tuto dobu musela být naše zásahová jednotka
připravena k plnění úkolů souvisejících s likvidací následků přírodních živlů. V tomto měsíci
jsme vyjížděli ke spadlému stromu na Lešanské a naše jednotka byla povolána k zajištění
karanténních opatření na Litovelsku a Uničovsku. Šest členů naší jednotky spolu s Policií ČR
a hasičů z jiných obcí provádělo kontroly osob a dopravních prostředků při vjezdu do oblasti,
která byla uzavřena z důvodu karantény. Jednalo se o velice náročnou třináctihodinovou
službu.
V měsíci dubnu bylo provedeno proškolení řidičů a obsluhy našeho zásahového automobilu
CAS-25 RTHP.
Po uvolnění vládních opatření byla zahájena příprava našich soutěžních družstev na nejistou
sezónu v soutěžích v požárním sportu. V průběhu měsíce června byla po dohodě s jinými
sbory zrušena většina soutěžních lig v požárním sportu, kterých se naše družstva pravidelně
účastnila. Družstvo mužů A se přesto zúčastnilo 14 soutěží, ve většině případů pohárových
soutěží, jednoho závodu extraligy ČR a Hanácké extraligy. Za zmínku jistě stojí první místo na
pohárové soutěži v Kelčicích a Želci a druhé místo v Pěnčíně. Druhý tým mužů C („Odpad“)
se účastnil dvou soutěží – 5. Místo na pohárové soutěži v Otinovsi lze považovat za velký
úspěch. Družstva žen se věnovala převážně tréninkové činnosti, neboť došlo k výrazné
obměně složení týmu žen A.
Družstva mladých hasičů se začala pilně připravovat na sezónu, ihned po uvolnění opatření.
Okresní dětská liga Prostějov (ODL) se rozhodla, že soutěže mladých hasičů se uskuteční
v plném rozsahu. V letošním roce se závodů zúčastnilo celkem 21 mladých hasičů našeho
sboru, kdy dvěma nejmladším jsou pouze 4 roky. 9 mladých hasičů v našich soutěžních
družstev hostuje z okolních sborů Lešan, Hluchova, Zdětína, Stařechovic a Služína. Dvě

družstva mladších se zúčastnila celkem šesti závodů, v Pěnčíně, Laškově, Bousíně, domácího
závodu v Bílovicích, Kelčicích a Soběsukách. Dvě družstva starších a jedno družstvo
dorostenkyň se kromě těchto navíc zúčastnilo ještě závodů v Kobeřicích, Krasicích a nočních
závodů ve Vícově. Všechny tyto závody byly součástí ODL Prostějovska, kde v celkovém
hodnocení družstvo starších B získalo 3. místo, družstvo starších A 4. místo a dorostenci
obsadili celkově 7. místo.
Mezi úspěchy mladších žáků patří vítězství v Laškově a druhá místa v Pěnčíně, Bílovicích,
Kelčicích a Soběsukách, kde na závěr sezóny předvedli i svůj nejlepší čas 16:02 sec. Starší
áčko obsadilo první místo na domácí půdě a v Soběsukách s nejlepším časem sezóny 13:77
sec. a třetí místo v Pěnčíně a Kelčicích. Staršímu družstvu B se první příčka vyhýbala, zato
druhé místo obsadili hned 4x, a to v Kobeřicích, Pěnčíně, Bílovicích a Soběsukách, kde také
předvedli svůj nejlepší výkon s časem 13:83 sec. Dorostenky se umístili na třetím místě v
Bílovicích a Krasicích. Svůj nejlepší čas 13:73 sec. měli stejně jako všichni ostatní v
Soběsukách, ale bohužel stačil jen na 4. místo.
I přes zmiňované problémy s pořádáním kulturně společenských akcí se nám podařilo
uspořádat 3 taneční zábavy, které byly hojně navštěvovány především mladými lidmi
z širokého okolí. Výnos z těchto akcí se stal významným přínosem finančních prostředků do
naší pokladny, bez kterých se, při množství soutěžních družstev v našem sboru, neobejdeme.
V srpnu po prudké bouři, která zasáhla severní část našeho katastru, v chatové oblasti, byla
vyslána naše zásahová jednotka k likvidaci spadlého stromu zasaženého bleskem. Po
příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že byl bleskem zasažen vzrostlý dub, o průměru kmene
min. 120 cm, kde navíc hrozilo zřícení části poškozeného stromu na rekreační objekt. Bylo
nutné povolat posily z HZS Prostějov s výškovou technikou. Po jejich příjezdu byl poškozený
strom uveden do neškodného stavu. K pokácení celého stromu neměli potřebnou techniku ani
specialisté z HZS. Likvidace poškozeného stromu nám zabrala téměř celý den.
Konec prázdnin a začátek měsíce září je již tradičně věnován horečným přípravám Bílovických
hodů, které již tradičně začínají v sobotu „pivními slavnostmi“, které organizuje náš sbor ve
spolupráci s Hospodou u Hochvaldů. Tato velice úspěšná akce se dostala do podvědomí nejen
milovníků pěnivého moku z naší obce a širokého okolí, ale příznivců dobré zábavy. V letošním
roce se této, pro náš sbor stěžejní akce zúčastnilo velké množství návštěvníků i přes to, že ve
stejném termínu byly organizovány i několikrát odložené „prostějovské pivní slavnosti“. Tento
fakt nás velice potěšil, neboť se ukázalo, že naše „Pivní slavnosti“ patří k nejlepším akcím
tohoto druhu v regionu. V průběhu pivních slavností bylo možno ochutnat bezmála 30 značek
klasického i vícestupňového piva a pokrmů z grilu, udírny a naší speciality tvarůžkového
„tataráčku“.
V neděli od 13 hodin se uskutečnil XIX. Ročník Hodového poháru mladých hasičů v požárním
útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 43 družstev mladých hasičů, což je v celé historii
pořádání této tradiční hodové akce nejvíce. Na domácí půdě se skvěle vedlo našim mladým
hasičům, soutěžní družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo, družstvo starších žáků A soutěž
vyhrálo a družstvo B obsadilo 2. místo.
V pondělí jsme se v hojném počtu zúčastnili příprav hodového srnčího guláše a naši členové
se taktéž podíleli na bezchybném odpoledním průběhu. Organizace celých letošních
Bílovických hodů, byla náročnější o zajištění a dodržování veškerých hygienických opatření,
která platila v době pořádání této akce.

V říjnu o sobě dala vědět, jindy neškodná, říčka Romže. Po vydatných deštích hrozilo
rozvodnění Romže, postupně byla vyhlašována povodňová aktivita a naše zásahová jednotka
společně s jednotkou s Kostelce na Hané byla pověřena odstraňováním naplavených větví a
stromů v korytě Romže v prostoru u Lešanského mostu, kde byla situace nejhorší a kde mohlo
dojít k zaplavení přilehlých nemovitostí. Po uvolnění všech nahromaděných naplavenin bylo
nebezpečí zažehnáno a průtok pod mostem uveden do normálního stavu.
Náš sbor a zásahová jednotka celoročně spolupracuje s obcí Bílovice – Lutotín. V případě
potřeby provedení neodkladných prací v katastru obce je náš sbor vždy k dispozici. V lednu a
únoru jsme prováděli kácení smrků napadených kůrovcem a borovic poškozených suchem
v obecních lesích. Celkem bylo pokáceno, zpracováno a odvezeno cca 120 smrků a 30
vzrostlých borovic v lokalitách v „Háječku“ a „Mostkách“.
Po zakoupení nového dopravního automobilu, doplnění odpovídající techniky a absolvování
potřebných proškolení a taktických cvičení vzrostl i počet výjezdů zásahové jednotky
V letošním roce jsme zasahovali u čtyřech mimořádných událostí. Ve všech případech se
jednalo o technickou pomoc.
K životu každého sboru patří i smutné události. Náš sbor se dle možností účastní posledních
rozloučení se zesnulými bratry našeho i sousedních okrsků.
Sestry a bratři, vážení hosté závěrem této zprávy bych s tohoto místa chtěl poděkovat všem
členům našeho sboru, kteří se ve svém vlastním volnu aktivně podíleli na práci, kterou náš
sbor po celý letošní mimořádný rok vykonával.
Zpracoval: Petr Krupa a Miroslav Říčař

