
Zápis 

 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích za rok 2006 

konané dne 13.1.2007 v  hostinci Na kopečku se začátkem v 18 hodin 

 

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. Volba 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 a hosty. Z pozvaných 5 sborů 

okolních obcí se dostavili zástupci z H.Městce, Morašic a Konopáče. Dále přijeli zástupci města 

starosta A.Jiroutek, místostarosta Z.Sedláčková a zástupce okresu SDH. 

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

pak vyzval přítomné k uctění památky bratrů, kteří nás opustili, v roce 2006 to byl dne 19.7. 

F.Poláček. 

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

4. Mandátová komise ve složení S.Ježek, F.Starý a David Kocek seznámila jednání s prezencí. Valné 

hromady s zúčastnilo 29 členů a 17 hostů.  

5. Po volbě návrhové komise ve složení P.Handlíř, Lucie Janková a R.Ježek měl hlavní projev 

starosta SDH J.Ježek.  

6. V úvodu starosta pozdravil členy a přivítal hosty. Krátce představil sbor v Chotěnicích a Radlínu. 

V roce 2006 mělo SDH 42 členů, uskutečnilo 8 schůzí výboru a 6 členských. Schůze byly 

především směrovány k organizačnímu zajištění akcí. Dále hodnotil uplynulý rok dle plnění 

jednotlivých bodů usnesení.  

Zahájení aktivní činnosti nastalo přípravou a zajištěním Čarodějnic 30.4. V letních měsících se 

hasiči podíleli na pořádku v obci sekáním trávy v nedostupném terénu, brigády na opravě 

zbrojnice a přípravu s úklidem hřiště pro následující akce.  

Vítání prázdnin pro děti uspořádali v sobotu 24.6. a největší akci již 7. prestižní soutěž 15.7., té 

se zúčastnilo 12 družstev.  

Připomenul důstojné rozloučení 26.7. s F.Poláčkem.  

Branný závod pro děti připravili Hasiči na 9.9. Toho se zúčastnilo 8 hlídek starších dětí a 6 

mladších. Celkem to byly 52 děti.  

Mikuláše pro 42 děti s přispěním Jednoty a poskytnutí místnosti hostinském zajistili na 7.12. 

Závěrem starosta vyslovil přání větší účasti na schůzích a poděkoval soutěžní jednotce Chotěnic a 

Radlína za reprezentaci sboru, všem členům a příznivcům za spolupráci a sponzorům za příspěvky 

na zajištění jednotlivých akcí. 

7. Velitel V.Tomiška konstatoval, že uplynulý rok výrazněji nevybočoval z let minulých. Na jaře si 

hasiči pohráli s mašinkou, zvýšili její výkon. Zúčastnili se 27 soutěží někde 2 družstvy. Důležitá 

není jen kvantita, ale i kvalita a při tomto sportu musí naplno zabrat všech 7 členů družstva. Pak 

potěší i věcné ocenění, jako motorová pila z Rosic. 

Akceschopnost prověřily dubnové záplavy v Chrudimi a okolí, požár truhlárny v Kostelci a pomoc 

při shazování sněhu ze střech. 



 Svůj projev velitel zakončil poděkováním všem občanům za pomoc při jednotlivých akcích a 

kolegům okolních sborů za spolupráci. 

8. Ve zprávě pokladní informoval F.Handlíř o hospodaření sboru. Účetní kniha zaznamenala v roce 

2006 82 nové položky. Příjmy ke konci roku činily 64 918  Kč. Kontrolu provedla revizní komise. 

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

Konstatoval nárůst příjmu do pokladny 17 tisíc a poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny, 

sponzorům a MěÚ za finanční podporu a členům za účast na brigádách. 

10. Pavel Handlíř přednesl návrh nového usnesení a plánu práce na rok 2007. 

11. Ocenění členů předával zástupce okresního SDH M.Trpkoš.  

Jako první byli oceněni členové soutěžní jednotky Jiří Bochníček,Pavel Čech,Radek Čech,David 

Kocek, Martin Kocek, Vladimír Starý, Jiří Tichý, Pavel Tichý,Pavel Tomiška, Zdeněk Tomiška. 

Cenu za zásluhy a stužku za 20 let věrnosti sboru obdržel Roman Ježek. 

Nejvyšší ocenění od Ústředního výboru SDH z Prahy obdrželi Vladislav Tomiška st. a A.Soudek. 

Vladislav Tomiška st. obdržel ještě stužku za 60 let věrnosti sboru. 

Za mimořádné zásluhy a stužku za 40 let věrnosti sboru byl oceněn Václav Pravda. 

12. Jako první vystoupil v diskusi Milan Trpkoš popřál jménem okresního SDH hodně zdraví, 

poděkoval za spolupráci, kvitoval, že svolávání funguje a zmínil se o novém hasičském autě.  

Za Morašice vystoupil Martin Jirásek a za Načešice Petr Boháč. 

Starosta MěÚ A.Jiroutek jménem svým i místostarostky Z.Sedláčkové poděkoval hasičům za 

fungování této složky v obci i za práci pro obec a akce s dětmi. 

Za hasiče H.Městce vystoupil V.Dostál. 

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

schváleno. 

Valnou hromadu ukončil starosta J.Ježek v 18 hodin a 50 minut, a poděkoval MěÚ za příspěvky 

na dětské akce. 

Tradiční občerstvení po skončení oficielního programu činilo uzené maso. 

 
 Zapsal S.Poskočil 


