
     Zápis 
  z výroční valné hramady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  
   konané  dne 17.11.1996 v hostinci Na kopečku 
Program VVH:  1. Zahájení 
                           2. Schválení programu 
 3. Volba návrhové komise 
 4. Kulturní program 
 5. Zpráva starosty  
 6. Zpráva velitele 
 7. Zpráva vedoucího mládeže 
 8. Pokladní zpráva   
 9. Zpráva revizorů 
 10.Návrh usnesení 
 11.Diskuse 
 12.Schválení usnesení 
 13.Závěr VVH 
 
1. Přivítáním účastníků valnou hromadu  zahájil a dále vedl br. S.Poskočil. Jmenovitě uvítal zástupce SDH z 

Morašic, Holiček a H.Městce a starostu MěÚ v H.Městci. 
 Minutou ticha byla uctěna památka bratří zemřelých za poslední rok. 
2. Přednesený návrh programu byl beze změny schválen. 
3.  Do návrhové komise byl za předsedu navržen P.Ješina, za členy F.Poláček a J.Dostál. V tomto složení byla 

návrhová komise všemi hlasy schválena. 
4. Jeden z dvojčat, Pavel Tomiška předvedl své umění ve hře na harmoniku a postaral se společně s dalšími 

dětmi účinkujícími v připravené scénce s hasičskou tematikou o zpestření programu valné hromady. Kulturní 
program připravil vedoucí mládeže L.Tomiška. 

5. Starosta SDH František Handlíř informoval zejména o organizačních záležitostech sboru. Zmínil 4 valné 
hromady uspořádané v uplynulém roce. Obecně se zmínil o 2 výjezdech k požárům, dalších cvičných 
výjezdech, o ukázce hasičské techniky v Palučinách, o uskutečněných preventivních prohlídkách a úklidu 
kolem pomníku padlých. 

6. Obsáhlejší zpráva velitele Vl.Tomišky se zabývala hodnocením praktické činnosti sboru, zejména výjezdové 
(zásahové) jednotky. První zásah byl v domku manželů Voříškových v H.Městci, kde účastníci jednotky 
pomáhali při vyklízení sklepení zalitého vodou po požáru. Při druhém zásahu v lese u Uherčic se u jednotky 
vyskytl problém v neznalosti místopisu. Při likvidaci požáru bylo použito 40 000 litrů vody, kterou 
dopravovalo 7 cisteren. 

 Prověrka proběhla při poplachu ve Dřenicích. Jednotka v počtu 1+6 zvládla výjezd za 15 minut. 
 V části věnované prevenci připomenul její nutnost, kdy samozřejmě musí předcházet zásahu. Při prohlídkách 

se setkávají komise kromě jiného s nevhodně umístěnými láhvemi s plynem, někdy bývají u dveří v garáži a 
znemožňují tak při požáru přístup. S problémy odkázal na preventistu J.Příhodu. Zde připomenul též nařízení 
o zákazu pálení klestí. 

 Část svého projevu věnoval soutěžím. V okresním kole obsadila jednotka 7. místo. Při soutěži o pohár 
starosty Janderova skončila na 2. místě. Dalších soutěží se účastnili naši členové společně se sborem v 
H.Městci. Před závěrečným  poděkováním členům za spolupráci ještě informoval o zisku L.Tomišky 
odbornosti 3.stupně. 

7. Tento vedoucí mládeže popsal dále ve svém příspěvku nadějnou činnost hasičské mládeže. Zúčastnili se 
soutěže Plamen, v jarním kole obsadili 7. místo, v podzimním 3. místo. O prázdninách na pohárové soutěži v 
Janderově obsadili v požárním útoku a štafetě 4 x 100 m 2. místo. Na pohárové soutěži v Rosicích u Chrasti 
skončili na 3. místě. Deset dětí ve věku do 15 let, které se účastní akcí hasičské mládeže se také přičinilo o 
pořádek kolem hasičské zbrojnice. Navazují též spolupráci s mládeží v Třemošnici. V rámci plnění hry 
Plamen pořádají výlety, jako např. v sodovkárně v Nové Vsi a v Přibyslavi. Do příštího roku plánují letní 
tábor. 

8. Zdaleka ne tak příjemná byla zpráva pokladníka. S příjmy 600 Kč a vydáními 10 000 Kč končí rok s 
hlubokým pasivem. Jestliže na začátku roku disponoval sbor 14 000 Kč na konci to byly již jen 7 843 koruny. 

9. Předseda revizní komise A.Soudek za sebe a členy komise P.Macháčka a J.Příhodu potvrdil správnost těchto 
údajů. Zároveň apeloval na snahu členů po získání nějakých prostředků. 

10. Návrhem usnesení, který přednesl P.Ješina skončila tato formálnější část programu. 
11. V následující diskusi měl velmi zajímavý příspěvek velitel sboru v H.Městci M.Trpkoš. Informoval o 

výjezdech městecké jednotky, např. do Klešic k požáru přístřešku p. Saba. Zajímavá byla i čísla činnosti 
požárních jednotek v rámci celého okresu z rozboru požárů. Do října 96 se uskutečnilo celkem 446 výjezdů, z 
toho 106 bylo sborů dobrovolných hasičů. Pozastavil se nad planými poplachy, které byly 24 na okrese, z 
toho v samotném H.Městci dva. 



 Škoda způsobená požáry činila k 31.10. 7 miliónů korun a zásahy uchráněná hodnota dosahuje 41 mil.Kč. Pří 
zásazích bylo zraněno 7 lidí, z toho 4 hasiči. 

 Čerstvá byla dále informace o požáru hostince v Podhořanech, kde předběžný odhad škody činí 6,5 mil.Kč. 
Pravděpodobnou příčinou požáru bylo vznícení sazí v komínu. Na komín byla připojena veliká kamna, ve 
kterých se spalovala metrová polena mokrého dřeva. Tím docházelo ke značnému vytváření sazí a komín, 
který neměl dole vybírací dvířka se rychle zanášel. Po naplnění komína až po sopouch je možné, že došlo ke 
vznícení sazí a následně k prudkému požáru. 

 Dále pozdravili valnou hromadu městecký starosta V.Dostál, za SDH Holičky naše rodačka J.Pořízová a  
J.Valenta z Morašic, který pozval naše zástupce na jejich VVH 24.1.97 a na hasičský ples 15.2.97. 

 V další diskusi upozornil J.Kubizňák na problém tlakových láhví, což se týká nejen PB, ale i svářecích 
souprav. Pokladník F.Handlíř připomenul možnost pojištění nemovitostí členů sboru, na které se vztahuje 
sleva 15%. 

12. Jelikož během diskuse nepadl žádný pozměňovací návrh bylo dále schváleno usnesení dle původního návrhu. 
13. Valná hromada byla tentokrát originálně zakončena - jako pohoštění bylo přineseno uzené sele od 

nejmenovaného sponzora. Zástěru k porcování si oblékl J.Kopecký a masem podělil všech 58 zúčastněných. 
Na některé z těchto 30 členů a 28 hostí se dostalo i dvakrát. Ústecký Březňák měl co dělat, aby uhasil 
následnou žízeň. 

 
        Zapsal  S.Poskočil 
  
 
 


