
Zápis 
 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích za rok 2005 
konané dne 13.1.2006 v  hostinci Na kopečku 

 
Program VVH:  
1. Zahájení, přivítání hostí 
2. Schválení programu, uctění památky zemřelých hasičů  
3. Přečtení zápisu minulé VH, připomínky a jeho schválení 
4. Navržení, volba mandátové komise a její zpráva o přítomných 
5. Navržení a schválení návrhové komise 
6. Zpráva starosty  
7. Zpráva velitele 
8. Pokladní zpráva  
9. Zpráva kontrolní revizní rady 
10. Hodnocení loňského usnesení 
11. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 
12. Diskuse 
13. Schválení usnesení 
14. Závěr VH 
15. Občerstvení 

 
1. V úvodu přivítal vedoucí schůze jednatel S.Poskočil členy sboru, nečleny a hosty. Z pozvaných 5 

sborů okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce, Morašic, Načeši a Konopáče. Dále přijeli 
zástupci města starosta V.Dostál, místostarosta A.Jiroutek. 

2. Přednesený návrh výboru na program VH členská základna bez připomínek schválila. Vedoucí 
pak vyzval přítomné k uctění památky bratrů, kteří nás opustili. 

3. Členové následně bez připomínek schválili i přečtený zápis z minulé VH. 
4. Mandátová komise ve složení P.Tomiška,F.Starý a M.Nepovím seznámila jednání s prezencí. 

Valné hromady s zúčastnili 33 členové a 20 hostů.  
5. Po volbě návrhové komise ve složení J.Dostál, I.Havelková a Radek Čech měl hlavní projev 

starosta SDH J.Ježek.  
6. V úvodu starosta přivítal hosty. Krátce představil sbor v Chotěnicích a Radlínu. V roce 2005 mělo 

SDH 45 členů, uskutečnilo 6 schůzí výboru, 4 členské schůzí. Hasiči odpracovali mnoho 
brigádnických hodin pro obec i na tenisovém kurtu a hřišti a uspořádali společenské akce v obci. 
Jmenovitě to bylo 30.4.Čarodějnice, 2.7. Vítání prázdnin na Skále za účasti 38 dětí, 16.7. Paralelní 
soutěž.V červenci 18. a 30. zorganizovali brigády na zbourání staré přípravy zámkové dlažby nové 
čekárny u hřiště. Braný závod, který připravili na schůzi 16.9. se konal 24.9. Šest členů se 
účastnilo brigády na čištění rybníka 22.10. Pomoc poskytli i hasiči z H.Městce. Kácení lip, úklid a 
pálení roští na návsi zajistili na 19. a 20.11. Pro 40 dětí ve spolupráci s Jednotou uspořádali hasiči 
Mikulášskou nadílku 4.12. V této souvislosti poděkoval hostinskému za poskytnutí místnosti.  
Starosta poděkoval V.Tomiškovi staršímu u příležitosti jeho 80. narozenin za dlouholetou a 
neustále aktivní činnost ve sboru a dále u příležitosti 50. narozenin veliteli V.Tomiškovi za jeho 
příkladnou práci pro jednotku i celý sbor. 

 Zmínil i nesplněné doporučení minulého usnesení, fasádu by stará zbrojnice měla získat v roce 
2006. 

 Věnoval se též péči o techniku a poděkoval soutěžní jednotce, tvořené chotěňáky i radlíňáky a 
připomenul, že hasiči se jako jediná složka starají o úklid a společenský život v obci a vyzval 
členy k pomoci. 

 Závěrem poděkoval všem za spolupráci. 

7. Velitel V.Tomiška si v úvodu svého příspěvku posteskl, že přestože je činnost hasičů rozmanitá a 
prospěšná, nedaří se rozšiřovat řady dorostem. V informaci o účasti na soutěžích konstatoval, že 
oproti minulosti už nesestavíme 2 družstva, ale už jenom 1. Jednotka mimo jiné vyjela i na pomoc 
při záplavách v Rozhovicích a ve Skupici, záslužná je i činnost coby zálohy u vysílačky při 
některých akcích. 



 Poděkoval členům SFH i nečlenům za pomoc při jednotlivých akcích a prostřednictvím starosty 
MěÚ za podporu hasičů v Chotěnicích a Radlínu. 

8. Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hospodaření sboru. Příjmy ke konci roku činily 
69 425,5  Kč, vydání. 54 822,79  Kč. 

9. Revizor A.Soudek jménem komise, kterou dále tvořili předseda Jiří Kudláček a člen kontrolní 
rady Stanislav Ježek, potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů a poděkoval F.Handlířovi 
za vedení pokladny, sponzorům a MěÚ za finanční podporu. 

10. Vedoucí schůze připomenul loňské usnesení a konstatoval, že navíc se s přispěním hasičů 
realizovala výstavba nové čekárny u tenisového hřiště. 

11. Irena Havelková přednesla návrh nového usnesení a plánu práce na rok 2006. 
12. Jako první vystoupil v diskusi zástupce Morašic Miloš Jožák. Poděkoval za pozvání, 

poblahopřál k činnosti místních hasičů a pochválil velmi dobrou vzájemnou spolupráci sborů. 
Ve svém opět rozsáhlém příspěvku zástupce městeckých hasičů Milan Trpkoš popřál hodně 
zdraví a omluvil zástupce okresu R.Makaje, který se účastnil schůze v Třibřichách. Za okrsek 
informoval o školení strojníků a námětových cvičeních. Jménem SDH v Heřmanově Městci 
poděkoval za pomoc při soutěži a při hlídkách v Kostelci. Jako velitel JP2, kde Chotěnice a Radlín 
mají 3. družstvo, připomenul, že záloha je nutná a posteskl si na špatnou funkci peagerů. Vyzval 
k navázání spojení s Heřmanovým Městcem, který komunikuje s operačním důstojníkem 
v Chrudimi. Jednotka se účastnila likvidace požáru buňky vHM. Za okresní sdružení poděkoval za 
práci rozhodčím J.Ježkovi a V.Tomiškovi. Na závěr příspěvku vyslovil přesvědčení, že nové auto 
městeckých hasičů prospěje celému okolí. 
Městecký starosta V.Dostál poděkoval za péči o techniku, na kterou je vždy spolehnutí. Zmínil 
akce v obci, kterých se hasiči účastní, jako jsou starost o rybník, lípy v návsi, stará čekárna i 
příprava podkladu pro novou. Poděkoval za nutnou zálohu pro výjezdy a za účast na soutěžích, 
která slouží k propagaci H.Městce i Chotěnic. 
Pavel Petriedes jménem Načeši vyzval k účasti na soutěži 29.4. 
Petr Boháč za konopáčské hasiče poděkoval za pozvání. 
K problematice peagerů se ještě vyjádřili J.Ježek, znovu M.Trpkoš a V.Tomiška. 
J.Ježek seznámil členy se svojí účasti na VVH v Morašicích a vyzdvihl jejich výbornou práci 
s mladými hasiči. 
Velitel V.Tomiška připomenul, že družstvo z Radlína se jako člen účastní ligy a zástupci 
R.Soudkovi předal ocenění. Ten následně za ocenění poděkoval. 
Po ukončení diskuse bylo konstatováno, že k návrhu usnesení nebyly žádné připomínky a to bylo 
schváleno. 
Před tím než ve 20 hodin a 10 minut starosta J.Ježek ukončil VH, seznámil ještě členskou 
základnu s  novým členem ve sboru Ing.Petrem Pechou, ten nebyl na VH přítomen. 
Tradiční občerstvení po skončení oficielního programu činilo uzené maso. 

 
 Zapsal S.Poskočil 


