
Zápis 
z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích 

konané dne 25.11.2000 v nově otevřeném malém sálu hostince Na kopečku 
Program VVH:  1. Zahájení 

2. Uctění památky zemřelých hasičů 
3. Schválení programu 
4. Přečtení a schválení zápisu minulé VH 
5. Volba mandátové komise 
6. Volba návrhové komise 
7. Zpráva starosty  
8. Zpráva velitele 
9. Pokladní zpráva  
10. Zpráva revizorů účtu 
11. Přijetí nových členů a předání ocenění členům 
12. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 
13. Diskuse 
14. Schválení usnesení 
15. Závěr VH 

 
Valné hromady s zúčastnilo 24 členů a 34 hostů. Z pozvaných 8 sborů okolních obcí přijeli zástupci z H.Městce, 
Morašic, Načešic a Kostelce, za MěÚ byl přítomen místostarosta J.Petržílek. 
Za vedení jednatele S.Poskočila měl hlavní projev starosta F.Handlíř. Před tím ještě byly navrženy a beze změny 
schváleny komise – mandátová S.Ježek a J.Fejtek a návrhová př.J.Dostál, čl.J.Příhoda a R.Ježek.  
Starosta ve své zprávě zhodnotil činnost sboru, SDH má současně 33 členů, podal informaci z výborových 
schůzí, vytknul malou účast na schůzích členských a vyzdvihnul místní SDH jako jedinou organizaci viditelně 
fungující v obci. Zmínil akce, které hasiči uspořádali – dětský den, branný závod, soutěž malých družstev a 
zároveň poděkoval za pomoc při organizování a sponzorování těchto akcí. Posteskl si na počasí, nedostatku vody 
k naplnění rybníku. V této souvislosti připomenul díky inflaci rostoucí náklady na jednotlivé akce. Zatímco před 
12 lety nám stačilo 1500 Kč, oslava 110 výročí v roce 1993 2800 Kč dětský den v roce 1999 již 6170 Kč. 
V rámci prací na živnostenský list opravili hasiči v průběhu roku 2000 zasedací místnost v hasičárně, zděnou 
čekárnu, nátěr plechové čekárny, posekání křoví u hřiště a uspořádali předváděcí akci prodejců s peněžním 
přínosem do pokladny. Dále zajistili od MěÚ 5000 Kč na organizování akcí v obci. Hasiči provádí péči o 
vozidlo, zajišťují výjezdy pořádají soutěže. Vyzval členy ke snaze o získání mladých členů. Díky zmíněným 
aktivitám se sboru finančně dařilo. Na závěr svého vystoupení poděkoval starosta členům i ostatním občanům za 
pomoc při uskutečňování uvedených akcí. 
Velitel Vl.Tomiška rovněž zhodnotil uplynulé období. Informoval o jarním zasedání sborů v Bojanově, o 2. 
řádném sjezdu hasičů, který nastínil program do roku 2005, o nových právních úpravách požárního zákona. 
K činnosti sboru – seznámil s vybavením zásahového družstva, připomenul výjezd jednotky 11.12. v 21,20 
k požáru rodinného domku v H.Městci, což byl konečně po dlouhé době opravdový zásah, došlo k použití 
dýchacího přístroje, voda do cisteren tekla za 20 min po vyhlášení. Hasiči zajišťovali Silvestr, oproti k obavám 
proběhl přechod na rok 2000 bez konfliktů. Apeloval na včasné další výjezdy. 
Soutěžní družstvo absolvovalo 1.kolo v soutěžním sporu¨tu se střídavými úspěchy, problémy jsou s malým 
počtem soutěžících, pracovním zatížení členů. Doufá, že mladí členové posílí základnu.  
Připomenul, že naše SDH se podílí na obnově vesnice, pořádá akce pro děti i dospělé, zorganizovalo soutěž 
malých družstev. Naši členové odpracovali v obci 480 hodin , další čas věnovali údržbě požární techniky, 
vodním zdrojům apod. Také poděkoval členům za pomoc. 
Pokladník F.Handlíř ve své zprávě uvedl dosavadní příjem v roce 16 085 Kč, vydání 16 238 Kč, hodnotu účtu 
42 056 Kč a pokladní hotovost 535 Kč. Za revizní komisi J.Kudláček potvrdil pokladníkovi bezchybné 
hospodaření. 
Valná hromada slavnostně potvrdila přijetí nových členů Zdeňka Tomišku a Pavla Tomišku. 
Ocenění obdrželi F.Handlíř, J.Příhoda a A.Soudek. Za 50 let členství u sboru byl vyznamenán nepřítomný 
F.Poláček a medaili za příkladnou práci obdržel R.Ježek. 
J.Dostál přečetl návrh usnesení a vedoucí schůze otevřel diskusi. 
J.Petržílek poděkoval SDH za existenci, připomenul komisi pro obnovu venkova, vyzdvihl práci i hasičů na 
švestkovně, údržbě zelených ploch obce, péči o zbrojnici, zmínil se o akcích, které hasiči organizovali. 
Bratr Opočenský se zúčastnil soutěže, chotěničtí chyběli v Kostelci na memoriálu F.Krále. Dále pozdravil VH 
zástupce z Načešic a M.Trpkoš za H.Městec zkritizoval naše nereagování na 4 až 5 vyhlášených poplachů a 
požaduje zdůvodnění. Na tuto připomínku zareagoval Vl.Tomiška a odůvodnil tento problém špatnou funkcí 
peagerů. Zástupci Morašic a Kostelce pozvaly naše zástupce na své valné hromady shodně 15.12. 
J.Ježek informoval o vyhodnocení požárních soutěží a 2. sjezdu ve Žďáru n.Sázavou. Nedostatek s peagery 
musíme ještě důkladně probrat. 
K navrženému usnesení nebyly podány žádné doplňující návrhy a jeho schválením skončila oficielní část valné 
hromady. Následovala volná zábava s pohoštěním, tentokrát opět velké uzené sele. 
 
 Zapsal S.Poskočil 


