
     Zápis 
  ze 114. výroční valné hramady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  
   konané  dne 13.12.1997 v hostinci Na kopečku 
Program VVH:  1. Zahájení 
                           2. Návrh, případné doplnění programu a jeho schválení 
 3. Volba návrhové komise 
 4. Zpráva velitele 
 5. Zpráva vedoucího mládeže 
 6. Pokladní zpráva   
 7. Zpráva revizorů 

   8. Informace ze zpravodaje 
 9. Diskuse 

 10. Schválení nových členských příspěvků 
 11. Vyznamenání členů 

12. Schválení usnesení 
 13. Závěr VVH 
 
1. Přivítáním účastníků valnou hromadu zahájil a dále vedl br.J.Ježek. Jmenovitě uvítal zástupce SDH z 

Morašic, Holiček a H.Městce a za MěÚ v H.Městci  technika p.Vodehnala. 
 Minutou ticha byla uctěna památka zemřelých bratří. 
2. Přednesený návrh programu byl beze změny schválen. 
3.  Do návrhové komise byl za předsedu navržen J.Dostál, za členy J.Příhoda a F.Poláček. V tomto složení byla 

návrhová komise všemi hlasy schválena. 
4. Velitel Vl.Tomiška informoval o činnosti hasičů v zimě, údržbě techniky a vyzval členy SDH k pomoci 

s mládeží. Školení zásahové jednotky bylo jediné s účastí 75 %. Zásah měla jednotka u hořícího hnojiště 
v Načešicích. 
Dále přednesl úkoly – vyčištění rybníku  

- účast na cvičení v Načešicích 
- získat 2. místo v soutěži 
- vyčistit rybník, k tomu zajistit 16 t kačírku, 8 lidí, dezinfekci a prokysličování 
- zúčastnit se soutěží v H.Městci, Kostelci, Licomělicích a Slatiňanech 
- provádět údržbu techniky, zejména AVIE, přípravu na STK, GO brzd předku 
- na podzim zakoupení křovinořezu Husqarna 
- udržovat okolí hasičárny,pomníku, na skále a v třešňovce 

5. Vedoucí mládeže Vl.Tomiška ml. připravuje na zimu učení mladých hasičů, při hodnocení budou tvořit 
porotu J.Ježek a F.Handlíř, odbornou část Vl.Tomiška. Dále připravuje exkurzi s družstvem z Třemošnice, 
sběr papíru a  na jaro soutěž Plamen, sedmidenní tábor, dopravu zajistí R.Ježek Informoval o soutěži 
v Rosicích, podzimního kola Plamen.ve Štěpánově u Skutče se získáním 7. místa z 29 

6. V pokladní zprávě seznámil F.Handlíř st. o příjměch 8 305 Kč a Vydáních 4 771 Kč. Na účtu je 6 095 Kč, 
hotovost roku 96 byla 2 766 Kč. 

7. Předseda revizní komise A.Soudek za sebe a členy komise P.Macháčka a J.Příhodu potvrdil správnost těchto 
údajů. 

8. Vl.Tomiška seznámil členy s obsahem Zpravodaje, kde je mimo jiného popsáno rozdělení členských 
příspěvků, pro okres se odvádí 50 Kč a okresní sdružení 30 Kč. 

9. V diskusi informoval S.Poskočil o provedeném sběru šrotu, se dvěma otočkami na multikáře vypůjčené od 
Vl.Tomišky 4 zúčastnění - S.Poskočil, F.Starý, I.Kubizňák a F.Handlíř odvedli 920 kg železa s výnosem 726 
Kč, po odečtení nákladů za provoz multikáry byl zbytek předán do pokladny . 
Hosté z Holiček pozvali naše zástupce na jejich VH, naši VH pozdravili rovněž hosté z Morašic. 
Vl.Tomiška informoval o velikosti našeho sdružení, které po odchodu L.Semeráda, L.Malínského a A.Soudka 
ml. sestává z 37 členů. 
F.Handlíř seznámil VH s existencí živnostenského listu, který vlastní naše SDH, jmenovitě je vystaven na 
F.Handlíře, J.Ježka a Vl.Tomišku. Každý rok je nutno podávat daňové přiznání. 

10. Návrh na 80 Kč nenalezl dostatečnou podporu, 16 hlasy ze 23 přítomných byla schválena výše členských 
příspěvků na 100 Kč. 

11. Vyznamenán stužkou a medailí za věrnost byl R.Ježek, za 30 let u sboru V.Pravda a za 50 let u sboru 
Vl.Tomiška st. Čestné uznání ústředí za účast při povodních v H.Městci P.Handlíř a A.Soudek. Čestné uznání 
ČR dostal k odchodu A.Soudek ml. a odznak sv.Floriána F.Handlíř. 

12. J.Dostál jménem návrhové komise přednesl návrh usnesení, a to pak bylo bez připomínek schváleno. 
13. Valnou hromadu zakončil J.Ježek. Oproti loňské VH nebyl závěr letošní tak okázalý.  
 
        Zapsal  S.Poskočil 


