
 

Zápis 

 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  

konané dne 8.1.2011 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. Volba návrhové komise 

5. Zpráva o činnosti za rok 2010 velitele sboru 

6. Zpráva o činnosti soutěžních družstev 

7. Informace o branném závodě 

8. Pokladní zpráva  

9. Zpráva revizorů účtu 

10. Ocenění členů  

11. Přednesení návrhu usnesení a plánu práce na příští rok 

12. Diskuse 

13. Schválení usnesení VVH 

14. Závěr VH 

15. Občerstvení 
 

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

okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce, Morašic, Načešic a Kostelce. Dále přijeli zástupci 

města starosta A.Jiroutek, místostarostka Z.Sedláčková. Poté vyzval přítomné k uctění památky 

bratrů, kteří nás opustili. 

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

seznámila jednání s prezencí. Valné hromady s zúčastnilo 25 členů a 21 host. 

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

4. Návrhová komise byla zvolena ve složení Jan Badalec,Pavel Ješina ml.,Ondřej sadílek 

5. Velitel Vladislav Tomiška zhodnotil předchozí rok, který představoval určitý mezník svými 

volbami a zhodnotil okresní shromáždění, jehož se osobně zúčastnil a připomenul, že místní 

jednotka je financována MěÚ a sdružení si může dovolit pouze tolik, na co si peníze vydělá, nebo 

sežene od sponzorů. Z vlastní činnosti sboru jmenoval školení řidičů a obsluh motorových pil, 

drobné opravy techniky, oprava diferenciálu za 58 tisíc korun, prověřovací cvičení u skladu PHM 

v Kostelci, umytí chodníků a čekáren po roztátí sněhu, nákup ryb do rybníku, prezentace 

automobilu školám, pálení čarodějnic poprvé s lampiónkovým průvodem. Na soutěžích 

reprezentovali sbor 2 družstva, výsledky jsou vidět v pohárech na stole. Připomenul místní 

paralelní soutěž zmenšených družstev a pozval na letošní. Dále zmínil neuskutečněnou soutěž 

v Jezbořicích 7.7. v důsledku účasti jednotky při záplavách v Rabštejnské Lhotě a Orle. Mezi 

soutěžemi pomáhali hasiči se sekáním a odklízením trávy v obci, jenom náves byla posekána 11 

krát. O braném závodě bude informovat P.Handlíř. Poslední významná akce zajišťovaná hasiči 

byla rozsvícení vánočního stromu spojeného s mikulášskou nadílkou. Poděkoval Evě Doležalové 

za nacvičení programu s dětmi a ostatním za pomoc a přípravu občerstvení. 

V závěru projevu poděkoval velitel všem za pomoc na této činnosti, zvláště představitelům MěÚ 

za podporu a kamarádům z H.Městce i ostatních okolních sborů. 

6. Roman Soudek připomenul jednotlivé soutěže a umístění našich družstev. 

7. Hlavní organizátor Pavel Handlíř i tentokrát zhodnotil průběh předcházejícího branného závodu. 

Uskutečnil se 25.9. v lese Paláce. Nově byla vyhlášena kategorie rodičů s malými dětmi. Další 

novinkou bylo večerní pohoštění v hasičárně. Vlastního závodu se zúčastnily 21 děti. Průběh 

zajišťovalo 37 rozhodčích a pořadatelů. Na závěr vznesl přesvědčení, že má smysl v této akci 

pokračovat i v příštích letech. 



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

čerpání grantu. Informoval o kontrole čerpání grantů na MěÚ a kontrole hospodaření revizní 

komisí. Poděkoval sponzorům. 

9. Revizor J.Kudláček jménem komise potvrdil pokladníkovi správnost vedených dokladů. 

Poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny  

10. Velitel následně předal ocenění služby za věrnost sboru J.Fejtkovi, Z.Tomiškovi a 

P.Tomiškovi za 10 let, J.Příhodovi, F.Handlířovi, A.Soudkovi za 50 let. Jménem vyznamenaných 

poděkoval A.Soudek a na dotaz „A víte, jak dlouho trvá těch 50 let?“ dostal z pléna sborovou 

odpověď „Dlouho“ 

11. Před diskusí přednesl J.Badalec návrhu nového usnesení a plánu práce na rok 2011  

12. První diskutující Milan Trpkoš pozdravil VVH z více pozic – jménem svým, sboru 

v H.Městci, okrsku a kraje. Poděkoval za spolupráci, na chotěnické a rabínské hasiče je vždy 

stoprocentní spolehnutí. 

Starosta MěÚ A.Jiroutek poděkoval za pozvání, poblahopřál oceněným a vznesl uznání i 

pravděpodobně nejstaršímu starostovi hasičů v republice V.Tomiškovi.  

Jménem hasičů Načešic  poděkoval za pozvání br.Sedlák a pochválil pořadatele za pořádání 

paralelní soutěže zmenšených družstev. 

VVH pozdravili dále bratr Jablečník za hasiče Kostelce a za Morašice bratr Horák. 

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

Bodalec je znovu přečetl, a to bylo hlasováním schváleno. 

Oficielní část valné hromady ukončil starosta v 19  hodin 50 minut. 

K občerstvení byly opět podávány řízky. 

 
 Zapsal S.Poskočil 

 

 


