Grantová podpora Povodí Moravy, s.p. pro SH ČMS-SDH Žeravice
V srpnu roku 2019 vyhlásilo Povodí Moravy s.p. Grant pro sbory jednotek dobrovolných hasičů obcí
nebo občanská sdružení sbory dobrovolných hasičů (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany
v lokalitě působnosti Povodí Moravy, s. p. ve výši 100.000,-Kč. Grantové řízení bylo zaměřeno
na financování akcí, pomůcek a vybavení, které podporují výcvik mladých hasičů. Například o výcvikové,
bezpečnostní a pracovní pomůcky, nástroje, techniku a prostředky pro organizaci soutěží, výukové
programy nebo pořádání dětských táborů s hasičskou tématikou.
Sbor dobrovolných hasičů Žeravice podal dle podmínek grantu celkem dvě žádosti, první na pořízení
sedmi ochranných přileb a druhou na nákup dvou kusů sacích hadic s „O“ kroužky s naklapávacím sacím
košem.
Slavnostní předávání šeků se uskutečnilo na centrále Povodí Moravy s. p. v Brně 3. prosince 2019, kdy
na základě výsledků grantového řízení předal generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák
zástupcům devíti úspěšných sborů dobrovolných hasičů šeky s částkou na pořízení vybavení pro výcvik
mladých dobrovolných hasičů prostřednictvím grantu. Zástupce vedoucích žeravských mladých hasičů
obdržel z rukou ředitele Povodí Moravy s.p. šek na částku 7 500,-Kč určený na pokrytí spoluúčasti
při nákupu sedmi ochranných přileb pro mladé hasiče. Po předání symbolických šeků si hasiči prohlédli
vodohospodářský dispečink Povodí Moravy.

Sbor dobrovolných hasičů obce Žeravice byl založen v roce 1889 a jeho činnost nebyla v obci nikdy
přerušena. Ve sboru je věnována velká pozornost výchově mládeže k „hasičině“ a pomoci bližním.
Většinou několik odchovanců z řad mladých hasičů po dovršení plnoletosti přechází do řad výjezdových
hasičů a tím omlazují stávající kolektiv zásahové jednotky, který má díky tomuto postupu stále
omlazovanou a velkou členskou základnu v porovnání okolními obcemi. Sbor dobrovolných hasičů se
v obci mimo věnování osvětě s preventivní činností v požární ochraně věnuje také pořádání hasičských
soutěží, dále se zapojuje také do pořádání kulturních akcí např. Hasičského plesu s pochováváním basy,
Dožínek, Pohádkového lesa a dalších.
Výchova mládeže má ve sboru dlouholetou tradici, která byla několikrát přerušena, ale vždy znovu
obnovena. Pravidelně se družstva mladých hasičů umísťují na předních místech celkové tabulky okresní
Velké ceny, která čítá 11 soutěží. Bohužel v letošním roce se z důvodu koronavirové pandemie a velkých
omezení klasické soutěže družstev mladých hasičů nekonaly. Proběhlo jen několik menších soutěží
jednotlivců v disciplínách běh na 60m a 100m.
Žeravský sbor se stará o družstva mladších i starších žáků a v současnosti nově i o dorostenky. Jelikož
je počet mladých hasičů ve sboru poměrně vysoký (je evidováno 32 mladých hasičů), je pro sbor poměrně
finančně náročné neustále udržovat a obnovovat adekvátní technické vybavení pro výcvik mladých hasičů
k jejich výchově a tréninku. Členové sboru pořádají za účelem získání finančních prostředků různé kulturní
akce, jejichž výtěžek je pak investován do podpory výchovy mládeže ve sboru.

Pomoc Povodí Moravy, s. p. s financováním nákupu sedmi ochranných přileb pro družstvo mladých hasičů,
jejichž pořizovací cena byla 8.393,-Kč, pomohla zajistit nákup, obměnu a navýšení počtu kvalitních přileb
pro mladé hasiče.
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