
Zápis 

 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  

konané dne 10.1.2009 v  hostinci Na kopečku se začátkem v 18 hodin 

 

Program VVH:  

1. Zahájení, uctění památky zemřelých členů sboru, přivítání hostí 

2. Schválení mandátové komise a její zpráva 

3. Schválení programu 

4. Přečtení zápisu minulé VH, připomínky a jeho schválení 

5. Volba návrhové komise 

6. Zpráva o činnosti starosty a velitele sboru 

7. Zpráva vedoucího soutěžního družstva 

8. Informace o branném závodě 

9. Pokladní zpráva  

10. Zpráva revizorů účtu 

11. Přijetí nového člena 

12. Odměnění členů 

13. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 

14. Diskuse 

15. Schválení usnesení VVH 

16. Závěr VH 

17. Občerstvení 
 

1. V úvodu přivítal vedoucí schůze jednatel S.Poskočil členy sboru a hosty a vyzval přítomné 

k uctění památky bratrů, kteří nás opustili. Z pozvaných 5 sborů okolních obcí se dostavili 

zástupci z H.Městce, Morašic, Konopáče a Kostelce. Dále přijeli zástupci města starosta 

A.Jiroutek, místostarosta Z.Sedláčková a zástupce okrsku SDH. 

2. Navržená a následně hlasováním schválená mandátová komise ve složení S.Ježek a F.Starý 

seznámila jednání s prezencí. Valné hromady s zúčastnilo 24 členů a 16 hostů. 

3. Přednesený návrh výboru na program VH členská základna bez připomínek schválila.  

4. Členové následně bez připomínek schválili i přečtený zápis z minulé VH. 

5. Po volbě návrhové komise ve složení Pavel Tichý, Pavel Tomiška a Jaroslav Fejtek měl hlavní 

projev starosta SDH J.Ježek.  

6. V úvodu starosta pozdravil členy a přivítal hosty. Krátce zhodnotil činnost sboru v uplynulé 

období. V roce 2008 mělo SDH 41 člena. Činnost sboru se odvíjela od usnesení minulé VH. První 

významnější akcí byla příprava, dohled a následný úklid při pálení Čarodějnic 30.4.  

Největší akce prestižní soutěž měla pěknou účast. Velkou událostí sboru bylo slavnostní převzetí 

nové hasičského auto. 

Tradičně začátkem září připravili hasiči za přispění sponzorů Branný závod pro děti. 

Poslední akci roku pro děti s přispěním Jednoty a poskytnutí místnosti hostinském zajistili 

Mikulášskou nadílku. Starosta poděkoval za pomoc i hudební produkci. V průběhu roku 

prováděli hasiči úklid pomníku padlých. 

Závěrem svého projevu oznámil J.Ježek své rozhodnutí ukončit činnost starosty sboru a poděkoval 

všem za pomoc při plnění úkolů. 

Velitel Vladislav Tomiška v tomto povánočním čase obšírněji bilancoval aktivity hasičů. Rok 

2008 pokládá svým způsobem pro naše hasiče za zlomový. Po 2 letých přípravách získal náš sbor 

již 6. hasičské auto ve své historii. 1. to byl německý fenomén, 2. a 3. byly T 805, 4. Erena, jako 

5. sloužila 27 let Avie a konečně toto 6. Iveco, staré pouze 2 roky, si nejdříve vyžádalo spousty 

hledání na internetu, pak bylo krásné bílé auto odstrojeno, přelakováno na hasičskou červenou a 

ustrojeno tak, aby mohlo sloužit jak přepravě lidí, tak i výzbroje. Poděkoval MěÚ za možnost 

pořízení nového vozidla, jmenovitě A.Jiroutkovi a V.Dostálovi. Při nezapočítání práce představuje 

hodnotu 680 tisíc korun. 



K činosti zmínil školení řidičů a obsluhy motorové pily, a účast předvánočních Licomělic. Z akcí 

jmenoval účast při ukázce pro školní děti v H.Městci s posledním vystoupením Avie, účast 

družstva na 24 soutěžích. Členům družstva poděkoval za reprezentaci sboru. 

Samostatnou část příspěvku věnoval paralelní soutěži 19.7. Té se zúčastnilo 17 družstev z 10 

sborů, mezi nimi i družstvo žen. To, že investice do SDH nebyla zbytečná dokázalo Iveco při 

svém zásahovém křtu po větrné smršti v Načešicích. 

V závěru zmínil pomoc hasičů obci udržováním pořádku, sekáním trávy a instalací dětského 

zařízení v návsi a poděkoval členům za práci. 

7. Roman Soudek jako velitel soutěžního družstva připomenul, že účast na 24 soutěžích představuje 

obětovaných 22 sobot. Krátce zhodnotil nejlepší výsledky a doufá, že družstvo bude soutěžit i 

nadále. Poděkoval členům družstva za aktivní činnost. 

8. Hlavní organizátor branného závodu Pavel Handlíř zhodnotil jeho průběh. Uskutečnil se 13.9. 

v lese Paláce. V 15 hlídkách startovalo 33 dětí a díky 44 rozhodčím přispělo ke zdárnému průběhu 

bez jakéhokoliv úrazu. Poděkoval příznivcům za příspěvky k podpoře aktivity dětí. 

9. Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hotovosti, počtu účtenek, příjmu, kontu v bance a 

čerpání grantu. Poděkoval sponzorům. 

10. Revizor A.Soudek jménem komise potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů. 

Poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny. 

11. Jako nový člen sboru byl přijat Pavel Ješina ml. 

12. V.Tomiška poděkoval odcházejícímu starostovi J.Ježkovi za dlouholetou práci pro hasiče a 

M.Trpkoš mu předal významnou hasičskou medaili sv.Floriána. Nato J.Ježek poděkoval výboru, 

okresnímu sdružení a místnímu SDH. Zároveň slíbil i nadále práci pro sbor, ze kterého v žádném 

případě nevystupuje. 

13. Pavel Tichý přednesl návrh nového usnesení a plánu práce na rok 2009 a jednatel otevřel 

diskusi. 

14. Milan Trpkoš poděkoval jménem okrsku za obnovu techniky. Vystrojení auta se ukázalo 

platné na akcích, ať to byl požár nebo likvidace následků vichřice. Dále připomenul, že dotace za 

výjezd pro hasiče není nijak horentní, za 37 výjezdů to představovalo 10 tisíc, platí se km. Je to 

koníček, pomoc lidem. V závěru informoval o některých zásazích městeckých hasičů. 

Starosta MěÚ A.Jiroutek pozdravil VH a navázal na M.Trpkoše. Město podporuje hasiče protože 

ti mu vše vrátí při akcích, viz polomy v městeckých lesích. Zmínil i křest auta a poděkoval za jeho 

vzornou přípravu. 

Jménem hasičů Konopice poděkoval P.Boháč za pořádání soutěže aj.Ježkovi popřál hodně zdraví. 

Rovněž bratr Jarkovský za hasiče Kostelce poděkoval J.Ježkovi s tím, že hasiči samozřejmě do 

důchodu nechodí. 

Za Morašice pozdravil VH Miloš Jožák 

V.Dostál jménem sboru v H.Městci rovněž poděkoval J.Ježkovi a sboru pogratuloval k nové 

technice. 

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

hlasováním schváleno. 

Valnou hromadu ukončil starosta J.Ježek v 19 hodin  

 
 Zapsal S.Poskočil 


