Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Nespeky za rok 2017
Sbor dobrovolných hasičů Nespeky pokračoval v letošním roce ve své činnosti dle
schváleného plánu práce. V letošním roce došlo ke zvýšení počtu členů na 61 členů.
Výbor Sboru má k dnešnímu dni 6 členů s hlasem rozhodujícím a 3 členy s hlasem poradním.
Práci výboru kontroluje tříčlenná revizní komise. Výbor se schází pravidelně 1 x měsíčně na schůzích.
V případě potřeby byly svolány mimořádné schůze výboru. Určený člen výboru se v letošním roce
zúčastnil okrskových schůzí SDH v Čerčanech a na výroční Valné hromadě okrsku.
Od počátku tohoto roku byla členy SDH provedena celá řada akcí. V únoru se uskutečnila na
Staré hospodě Hasičská taneční zábava. V dubnu se uskutečnila spolu s fotbalisty brigáda na dřevo na
„Čarodějnice“, které se uskutečnily na fotbalovém hřišti. Zúčastnili jsme se soutěže Seniorské jaro ve
Čtyřkolech, kde družstvo hasičů Nespeky bohužel obsadilo poslední místo po penalizaci trestnou
minutou. V květnu jsme se zúčastnili základní okrskové soutěže v požárním sportu, která se letos
uskutečnila na hřišti v Soběhrdech a také Hasičského dne na Konopišti. V srpnu jsme opět
zorganizovali tradiční akci – Sportovní hasičské odpoledne pro děti a mládež, které se konalo opět na
Palouku v Potočinách. Začátkem prosince proběhlo tradiční zdobení vánočního stromku dětmi u
pomníku. Poděkování patří všem členkám a členům, kteří se na těchto akcí podíleli.
Na letošní rok byly našemu Sboru rozhodnutím zastupitelů opět přiděleny, finanční prostředky
na činnost a vybavení. Z následující finanční zprávy hospodářky Sboru je zřejmé, že jsme přidělené
finanční prostředky vynaložili na vybavení, doplnění a opravy hasičské techniky, na pohonné hmoty,
startovné, pojištění a další drobné provozní náklady.
V letošním roce jsme dále pokračovali v úpravách objektu hasičské zbrojnice. Pro příští rok,
pokud budou k dispozici finanční prostředky, nám zbývá provést rekonstrukci střechy a tím by snad
bylo možné po letech dokončit potřebnou rekonstrukci budovy.
Na závěr bych chtěl všem členům Sboru dobrovolných hasičů Nespeky poděkovat a věřím, že
náš Sbor bude nadále pokračovat ve své činnosti alespoň tak, jak tomu bylo dosud. Současně bych
chtěl poděkovat obecním zastupitelům za dosavadní podporu a doufám, že tomu bude tak i nadále.
Vám všem přeji hodně zdraví, šťastné a veselé svátky vánoční a vše nejlepší do Nového roku.

V Nespekách dne 8.12.2017
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