
Zpráva o činnosti sboru dobrovolných hasičů Bílovice za rok 2014 
 
 
Sestry a bratři hasiči, vážení hosté dovolte, abych přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2014. 
11. ledna se náš sbor významně podílel na uspořádání tradičního Hasičského plesu, který společně 
organizujeme se sbory z Lutotína a z Kostelce na Hané. Hasičský ples 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. 
1. února jsme uspořádali turnaj dvojic ve stolním tenise. Této sportovní akce se zúčastnilo 14 dvojic z naší 
obce a blízkého okolí. 
11. února proběhlo školení preventistů sborů SDH ve Smržicích. Školení bylo pro uspořádáno pro okrsky 
11, 17, 19. Za náš sbor se tohoto školení zúčastnili bratři Pavel Synek, Petr Krupa a Michal Luňák.    
8. března pořádal 
o okresní sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska velitelský den, který se pravidelně koná ve výcvikovém 
středisku v obci Hamry. Výcviku, který se zaměřuje na všeobecné znalosti z oblasti pořadové přípravy při 
slavnostních, sportovních a kulturních akcích se zúčastnili bratři Jan Krupa, Michal Luňák, Lukáš Říčař a 
Pavel Synek. 
13. března se zásahová jednotka zúčastnila školení bezpečnosti práce, které se konalo v Čechách pod 
Kosířem. 
15. března jsme uspořádali ve spolupráci s hospodou u Hochvaldů soutěž o nejlepší pálenku roku 2013 pod 
názvem „Bílovický košt“ K posouzení bylo 36 vzorků různých druhů ovocných pálenek. Koštu se účastní 
místní i přespolní pěstitelé ovoce. 
V jarních měsících byla zahájena příprava našich soutěžních družstev na náročnou sezónu v soutěžích 
v požárním sportu. Naplno začalo trénovat družstvo mužů a žen a v rámci možností i družstvo mladých 
hasičů.  Pro sezónu byl doplněn potřebný materiál k soutěžení, současně probíhala i údržba stávajícího 
vybavení.   
30. dubna jsme se účastnili slavnostního předání nového Okresního praporu hasičů Čech Moravy a Slezska 
v Prostějově. Tato slavnostní akce, které se zúčastnili na dvě stovky hasičů z celého okresu, proběhla 
v rámci Dne se složkami Integrovaného záchranného systému v Prostějově. Starosta okresního sdružení 
požádal o požehnání nového praporu arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského Jana Graubnera. 
V rámci tohoto slavnostního dne byly vyhlášeny výsledky soutěže „Požární ochrana očima dětí a předána 
ocenění členům IZS.   
4. května se již tradičně náš sbor zúčastnil oslav patrona hasičů – Svatého Floriána v Pěnčíně. Tohoto 
společenského setkání hasičů se účastní sbory z širokého okolí.     
18. května se uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu, kterou pořádal náš sbor. Na okrskové soutěži 
bylo 5 družstev mužů a 2 družstva žen.  Z důvodu nepříznivého počasí byla soutěž zkrácena, závodilo se 
pouze v jedné disciplíně, v požárním útoku. Kategorii mužů a žen ovládla družstva pořádajícího sboru. 
7. června jsme na hřišti uspořádali ve spolupráci s mateřskou školkou v Bílovicích a obecním úřadem 
Bílovice-Lutotín dětský den. Této již tradiční akce se zúčastnilo kolem 80 dětí nejen z naší obce, ale i 
z blízkého okolí. Děti zasoutěžily o ceny v 6 disciplínách a 3 kategoriích. Zpestřením letošního dětského 
dne bylo zajištění skákacího hradu, trampolíny a předvedení ukázky kynologického výcviku služebních psů 
z vazební věznice v Olomouci. 
12. července náš sbor pořádal závod Velké ceny Prostějovska (VCP)v požárním útoku mužů a žen O pohár 
starosty obce Bílovice Lutotín. Jednalo se o čtvrté kolo z dvanácti dílného seriálu soutěží Velké ceny 
Prostějovska v požárním útoku.Příprava této sportovní akce zabrala členům našeho sboru mnoho času. O 
velmi vysoké úrovni soutěže svědčí ohlasy závodníků i vyjádření delegáta Velké ceny Prostějovska. Naše 
družstvo mužů skončilo na 8. místě, ženy obsadili 2. místo. Soutěže se zúčastnilo 18 družstev mužů a 6 
družstev žen. 
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo všech 12 pořádaných soutěží VCP, kde v celkovém hodnocení 
obsadilo 3. místo ze  40 družstev, které startovali v letošním ročníku. Dále se zúčastnilo všech  13 soutěží 
Velké ceny Blanenska (VCB), kde v celkovém hodnocení obsadilo 7. místo z 45 družstev startujících 
v letošním ročníku. V letošní náročné sezóně se naše soutěžní družstvo zúčastnilo 25 soutěží. Za zmínku 
stojí ještě účast na XVI. Ročníku recesní soutěže o „O putovní pohár VŘSR – Memoriál V. I. Lenina“ 
v požárním útoku v Širokém Dole. Jedná se o největší soutěž v požárním útoku v České i Slovenské 
republice, v letošním roce na soutěži startovalo celkem 208 soutěžících družstev. Naše družstvo mužů 
v této silné konkurenci z  České a Slovenské republiky obsadilo vynikající 15. místo ze 142 soutěžních 
družstev mužů. 



Družstvo žen v celkovém hodnocení Velké ceny Prostějovska obsadilo vynikající 2. místo z 19 družstev 
startujících v letošním ročníku.  V závodech na Stražisku, Krumsíně a v Soběsukách obsadily 1. místo, 
v Bílovicích, Plumlově a Bukové 2. místo, v Brodku u Konice 3. místo atd.    
Poslední den prázdnin jsme pomáhali na akci „ Rozloučení s prázdninami“, kterou pořádali místní 
maminky a přátelé mateřské školy. Zajišťovali jsme občerstvení a opékání špekáčků. 
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 úspěšná akce se dostala do podvědomí milovníků pěnivého moku nejen z naší obce, ale i 
ze širokého okolí. V letošním roce bylo na pivních slavnostech možno ochutnat 25 druhů piv. Specialitou 
letošního ročníku byl 14 stupňový Hasičský speciál, který byl za naší účasti uvařen v minipivovaru 
v Litovli. Úderem 20. hodiny se pivní slavnosti změnily na hodovou zábavu, na které již tradičně hraje 
rocková kapela SAX ROCK. V neděli od 13 hodin se uskutečnil XIV. Ročník Hodového poháru mladých 
hasičů v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 17. družstev, ale bohužel bez účasti našeho družstva 
mladých hasičů. V pondělí jsme se v hojném počtu zúčastnili příprav hodového srnčího guláše a naši 
členové se taktéž podíleli na bezchybném odpoledním průběhu. 
27. září jsme uspořádali na závěr soutěžní sezóny v prostorách Hospody u Hochvaldů společenský večer 
pro členy našeho sboru, jejich manželky a přítelkyně. 
5. října byla naše zásahová jednotka povolána k zásahu k hořícímu osobnímu automobilu v katastru naší 
obce. Po uhašení vozidla jednotkou hasičského záchranného sboru z Prostějova jsme zajišťovali odtažení 
vraku osobního vozidla, dohled při jeho odvozu odtahovou službou a následný úklid po úniku ropných 
látek. 
17. října se náš sbor zúčastnil okrskového námětového cvičení v Lešanech. Cílem tohoto cvičení bylo 
zdokonalení činností při vyhledávání ztracené osoby v neznámém terénu. Po jeho nalezení proběhla 
instruktáž o poskytnutí prví pomoci a transportu zachráněné osoby.  Při této akci byly použity prostředky, 
kterými jednotlivé sbory disponují.  Cvičení 11. okrsku splnilo účel. 
1. listopadu jsme se účastnili na posledním rozloučení s členem SHD Lutotín s bratrem Květoslavem 
Vychodilem. 
15. listopadu se konalo vyhlášení výsledků Velké ceny Prostějovska v požárním útoku v Dětkovicích, 
kterého se zúčastnila obě soutěžní družstva, kde z rukou senátorky Boženy Sekaninové převzala ocenění za 
druhé a třetí místo.   
21. listopadu se Petr Krupa, Pavel Synek a Lukáš Říčař zúčastnili školení velitelů a velitelů 
družstev. Školení proběhlo v rámci pravidelného vzdělávání členů zásahových jednotek, 
které  pořádaná  hasičský zásahový sbor Olomouckého kraje, pobočka Prostějov. 
Pokračují práce na opravě zbrojnice a výstavby sociálního zařízení v těchto 
prostorách.  V  zrekonstruované části naší zbrojnice je nyní uložen materiál a technika zásahové jednotky. 
V závěru roku proběhne tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise a soutěžní družstvo mužů se zúčastní 
zimní soutěže, která bude 26.12 2012 v Bořítově na Blanensku.      
 
 
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 rok 
vykonával. Byl bych rád, kdyby se nám stejně dařilo i v příštím roce.     
 
 
Zpracoval: Petr Krupa a Miroslav Říčař  
 


