
Program VVH SDH Chotěnice konané 23.11.02 
v přísálí hostince Na kopečku 

 
 

1. Zahájení VVH – minuta ticha – letos to byl v únoru J.Horák 
 
2. Schválení programu 
 
3. Zpráva mandátové komise o přítomných S.Ježek, F.Starý 
 
4. Přečtení zápisu z minulé VVH, připomínky a jeho schválení 
 
5. Volba návrhové komise J.Dostál, R.Ježek, P.Handlíř 
 
6. Zpráva o činnosti sboru 
 
7. Zpráva pokladní 
 
8. Zpráva revizorů účtu (J.Kudláček, A.Soudek, P.Macháček) 
 
9. Předání ocenění členům 
 
10. Návrh usnesení a plán práce J.Dostál 
 
11. Diskuse 
 
12. Schválení usnesení 
 
13. Závěr VVH 
 
14. Občerstvení 



Usnesení VVH SDH Chotěnice konané 23.11.02 
 
Valná hromada schvaluje 
 

1. Zprávu o činnosti sboru 
 

2. Zprávu o hospodaření za rok 2001 
 

3. Zprávu revizorů účtu 
 
Valná hromada doporučuje 
 

1. Nadále spolupracovat s MěÚ na úseku údržby a obnovy obce 
 

2. Zajistit opravu staré hasičárny jako skladu traktůrku a dalšího 
zařízení 

 
3. Uspořádat prestižní paralelní soutěž pro dospělé 

 
4. Uspořádat dětský den  

 
5. Uspořádání branného závodu dětí v závislosti na počasí 

 
Valná hromada ukládá 
 

1. Pokračovat v práci s výjezdovou jednotkou 
 

2. Udržovat svěřenou techniku v bojeschopném stavu 
 

3. Zapojit jedno družstvo mužů do soutěží 
 
 



Zápis 
 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích 
konané dne 23.11.2002 v přísálí hostince Na kopečku 

 
Program VVH:  
1. Zahájení - uctění památky zemřelých hasičů, letos v únoru to byl J.Horák 
2. Přivítání hostí 
3. Schválení programu 
4. Zpráva mandátové komise o přítomných 
5. Přečtení zápisu minulé VH, připomínky a jeho schválení 
6. Volba návrhové komise 
7. Zpráva velitele o činnosti sboru 
8. Pokladní zpráva  
9. Zpráva revizorů účtu 
10. Předání ocenění členům 
11. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 
12. Diskuse 
13. Schválení usnesení 
14. Závěr VH 
15. Občerstvení 

 
Po úvodních procedurálních bodech programu seznámila mandátová komise ve složení 
S.Ježek a F.Starý jednání s prezencí. Valné hromady s zúčastnilo 27 členů a 21 host. 
Z pozvaných 7 sborů okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce a Morašic. Dále přijeli 
starosta okrsku R.Opočenský, náměstek starosty OSDH Zd.Pochobradský a zástupci města 
Starosta M.Výborný, místostarostové V.Dostál a A.Jiroutek. 
 
Zápis z minulé VVH přečetl vedoucí schůze jednatel S.Poskočil. Zápis byl bez úprav 
schválen. 
Po volbě návrhové komise ve složení R.Ježek, J.Dostál a P.Handlíř měl hlavní projev velitel 
V.Tomiška.  

Zmínil připravenost k účasti členů našeho sboru při záchranných pracích na povodních. 
Zařazení jednotek PO podléhá centrálnímu velení, naše připravená jednotka nebyla vyzvána. 

Velitel informoval o 9 milionovém dluhu státu na údržbu techniky, a přitom poděkoval 
R.Ježkovi o starost a údržbu avie a M.Nepovímovi o údržbu stříkačky. Zmínil soutěžní 
družstvo, které se zúčastnilo 10 soutěží. Přes problémy s neupravenými stroji a omezené 
možnosti cvičení kvůli rekonstrukci tenisového hřiště dosáhlo družstvo dobrých výsledků. 
Některých výjezdových akcí se zúčastnili i členové jednotky JPO2.  

Hasiči se významně zapojovali v organizování prací v obci. Významné bylo vybudování 
obtoku rybníka a výměna potrubí, což má zamezit naplavování zeminy při prudkých deštích. 
Práce byla provedena svědomitě, ale zatímco v jižních Čechách byly v létě záplavy, u nás na 
jaře ani v létě výrazně nezapršelo a voda nepřitekla. Tak namísto plánované Neckyády byl 
v létě uspořádán branný závod. 

Úspěšná byla prestižní paralelní soutěž zmenšených družstev, která za účasti 14 družstev 
trvala celé 4 hodiny. Účastníky velitel pozval na příští 4. ročník 19.7.2003. 

Při rekonstrukci tenisového hřiště bylo odpracováno 300 hodin. Hřiště bylo využíváno, 
významný byl tenisový turnaj organizovaný R.Soudkem. Hasiči dále udržovali zeleň a volné 
plochy v obci. V závěru svého projevu za veškeré tyto aktivity velitel hasičům, mládeži i 
občanům poděkoval. 

Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hospodaření sboru. Příjmy činily 40 132 Kč, 
vydání k 20.11. 39 086 Kč. K tomuto dni měl pokladník na hotovosti 636 Kč a na účtu 
40 132 Kč. Poděkoval MěÚ za včasné proplácení účtů. 



Revizor A.Soudek jménem komise potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů a 
poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny.. 

Čestným uznáním SDH byli oceněni J.Kudláček, S.Ježek, P.Handlíř, Jar.Tomiška, J.Dostál, 
S.Poskočil, M.Čech st. a R.Soudek. Za příkladnou práci byl vyznamenán V.Pravda a za 
zásluhy A.Soudek, F.Starý a J.Příhoda. Ocenění předával náměstek starosty OSDH 
Zd.Pochobradský. 

Později bylo ještě uděleno jedno z nejvýznamnějších hasičských vyznamenání odznak 
Sv.Floriána F.Poláčkovi. 

R.Ježek přečetl návrh usnesení a vedoucí schůze otevřel diskusi. 
Starosta MěÚ M.Výborný poděkoval za pozvání a za práci hasičů pro obec, kromě běžné 
údržby teď aktuálně po plynofikaci. Dále se věnoval činnosti osadního výboru, jehož značnou 
část zaujímají hasiči. 

P.Handlíř připomenul branný závod. Toho se zúčastnilo 58 dětí. Celkem vytvořily 8 mladých 
a 14 starších hlídek a zúčastnili se 8 soutěžních disciplín. Poděkoval 48 pořadatelům za 
pomoc a vyslovil víru v zachování tradice tohoto závodu do dalších let. 

Náměstek starosty OSDH Zd.Pochobradský poděkoval za pozvání, za práci a rozvoj 
hasičského sportu. 

M.Trpkoš kromě jiného poděkoval za činnost rozhodčím J.Ježkovi a V.Tomiškovi a jednotce 
za samostatné výjezdy. Připomněl další výjezdy v součinnosti s hasiči městeckými a 
V.Tomiškovi za dopravu na delší vzdálenost jako specialistovi. Požádal o pomoc sboru v HM 
při zajišťování stálé hotovosti 4 členů po celé 24 hodiny denně a o pomoc příprav oslavy 
125. výročí. 

R.Opočenský poděkoval za pozvání a vyzdvihl práci V.Tomišky pro hasiče. 

J.Ježek připomenul soutěž v Morašicích a vyzval k účasti na soutěžích i v příštím roce. 

V.Tomiška reagoval na výzvu M.Trpkoše připomínkou letošní účasti ve 3.družstvu SDH 
městce. 

M.Trpkoš poděkoval V.Tomiškovi a M.Sojkovi za pomoc záchrany majetku při povodních 
v Ústí nad Labem. 

F.Poláček reagoval na příspěvek starosty města a požádal o opravu blikajícího osvětlení a 
rozšíření rozhlasu. Nato odpověděl V.Tomiška, je zahrnuto do rozpočtu na příští rok. 

Totéž potvrdil V.Dostál a dále poděkoval uvedeným členům za pomoc při povodních. 

A.Soudek se vrátil k soutěžím, kde vidí i zdravou rivalitu mezi Chotěnicemi a Radlínem. 

V.Tomiška toto rozvinul. Dvě družstva soutěží dle přípravy, stanovené cíle ne vždy vyšly. 
Vyvrcholení soutěží bylo v Moravicích. 

Pokladník F.Handlíř poděkoval všem sponzorům za podporu hasičů. Požádal možné další 
jednotlivce i subjekty o podporu, starostu města o příspěvek na dětské akce. Informoval o 
uložení peněz u Č.spořitelny, problémech s vedením účtu. 

M.Štěrbová poděkoval hasičům za práci pro obec a nabídla hasičům jako sponzorský dar 
zaplacení vysílačky jako protislužbu za pronájem hasičárny pro její podnikatelské aktivity. 

Po ukončení diskuse bylo konstatováno, že k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky a to 
bylo schváleno. 

Starosta SDH J.Ježek s poděkováním za pomoc při zajištění akcí pro děti a za práci hasičů 
VH ukončil a popřál dobrou chuť k uzené šunkové kýtě. 

 
 Zapsal S.Poskočil 


