
     Zápis 
z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích 
  konané dne 4.12.1998 v hostinci Na kopečku 
Program VVH:  1. Zahájení 
 2. Volba návrhové komise 
 4. Zpráva starosty  
 5. Zpráva velitele 
 6. Pokladní zpráva  
 7. Zpráva revizorů 

8. Diskuse 
 9. Schválení usnesení 
 10.Pohoštění 
 11.Závěr VH 
 
Pravidelná výroční valná hromada SDH se konala 4.12. v lokálu hostince. 
Zúčastnilo se jí 20 členů a 28 hostů. Z osmi sborů okolních obcí přijeli zástupci 
z Morašic, H.Městce, Holiček a Kostelce, za MěÚ byli přítomni novopečený 
starosta JUDr. M.Výborný a místostarosta V.Dostál. 
Za vedení jednatele S.Poskočila  měl hlavní projev starosta F.Handlíř ml.. Jeho 
zpráva byla zaměřena ke 115. výročí založení sboru v Chotěnicích a 
připomenula některé historické události. Velitel Vl.Tomiška ml. se ve své 
zprávě obrátil do budoucnosti. Polemizoval s nelichotivým výrokem plukovníka 
Štěpána na adresu dobrovolných hasičů, kteří jsou mnohdy jedinými nositeli 
kultury a společenského života na vesnici. Dále připomněl vlastnictví 
živnostenského listu sborem, s možností vykonání příležitostních prací za peníze 
ve prospěch SDH. V části soutěží připomněl výsledky soutěží a dále si posteskl 
na nedostatek techniků, apeloval na získávání mladých členů, když pro 
nedostatek vloni ukončili činnost mladí hasiči. Pokladník F.Handlíř ve své 
zprávě uvedl dosavadní příjem v roce 10.670 Kč, vydání 9.526 Kč a hodnotu 
vkladu 22.370 Kč. Předseda revizní komise A.Soudek potvrdil pokladníkovi 
bezchybné hospodaření. 
Hlavní slovo v diskusi měl JUDr. Výborný. Vedle reakce na slova velitele 
využil příležitosti valné hromady k prezentaci své myšlenky na založení komise 
pro obnovu Chotěnic a Radlína v rámci Programu obnovy vesnice ministerstva. 
Dále v diskusi vystoupil J.Ježek a zástupci SDH jednotlivých obcí.  
Doplněné usnesení přednesl J.Kudláček. Po jeho schválení následoval zlatý hřeb 
večera. Obdobně jako před 2 lety přinesli páni Tomiškové vyuzené sele. Oproti 
předešlému 45 kilovému mělo toto snad 65 kilo živé váhy. Věnoval je jako 
sponzorský dar J.Kopecký, porážku zajistil Vl.Tomiška ml., solí upravil 
K.Buřval a vyudil Vl.Tomiška st. 
 Zapsal S.Poskočil 


