
Zápis 

 

z výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů v Chotěnicích  

konané dne 9.1.2010 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. Volba volební komise 

7. Zpráva o činnosti za rok 2009 velitele sboru 

8. Informace o branném závodě 

9. Pokladní zpráva  

10. Zpráva revizorů účtu 

11. Volby  

12. Ocenění 

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. 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 a zástupce okrsku SDH. 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 28 členů a 27 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. Návrhová komise byla zvolena ve složení Ondřej Sadílek a Pavel Ješina 

6. Po volbě volební komise ve složení Pavel Tichý, Zdeněk Tomiška a Josef Příhoda měl hlavní 

projev velitel SDH Vl. Tomiška.  

7. Velitel Vladislav Tomiška s odvoláním na stanovy připomenul, že tato VVH má oproti 

předcházejícím 1 bod navíc , a to po 5 letech volby výboru SDH. 

K činnosti uvedl, že o většinu aktivit se podělí malá skupina členů. Ještě v zimě 2008/2009 přišla 

nabídka MěÚ na plynofikaci hasičárny. Tato budova neslouží jen hasičům, ale je v podstatě jakýsi 

obecní dům i pro další aktivity místních obyvatel. Zastaralá akumulační kamna byla již 

nevyhovující, a tak z části prací odborníků z vlastních řad došlo k realizaci plynové přípojky, 

plynového kotle a rozvodu ústředního topení po budově. S touto akcí souvisela i náhrada 45 let 

starých oken novými plastovými. V této společenské budově tak ještě chybí vodovod a toalety. 

Z vlastní činnosti proběhla na jaře ukázka pro školní mládež. Družstvo se zúčastnilo 24 soutěží. 

Nejvýznamnější akcí byla 18.7. soutěž zmenšených družstev. Té se zúčastnila 22 družstva z 15 

sborů, pozornost si zasloužilo družstvo žen z Načešic. S vírou v lepší povětrnostní podmínky 

pozval sbory okolních obcí k účasti na další soutěž, která se uskuteční dne 17.7.2010. 

Dále hasiči připravili BZ, k tomu velitel připomenul, že náš sbor nemá malé hasiče. K tradičně 

poslední akci roku Mikulášské nadílce přibylo v roce 2009 ještě slavnostní rozsvícení ozdobeného 

vánočního stromu u staré hasičárny. Paní Doležalová a Sadílková nacvičily s dětmi pásma, 

ukázaly nám, že máme v obci hodně šikovných dětí. Vladislav Tomiška poděkoval živému 

betlému z H.Městce za účast na akci a panu Polákovi za pomoc při rozsvěcení stromu. 

Hasiči se opět starali o pořádek v obci, 6x posekali náves, třešňovku, zalévali stromy a případné 

další práce. 



V závěru projevu poděkoval velitel MěÚ za podporu místních hasičů a zástupcům okolních sborů 

za účast na naší VVH. 

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

Uskutečnil se 19.9. v lese Paláce na 10 stanovištích. Po rozsáhlých přípravách zajišťovali průběh 

43 pořadatelé. Vlastního závodu se zúčastnily 22 děti. Přes drobný problém a přeznačením trati 

jakýmsi nenechavcem, proběhl závod opět úspěšně, pro příště doporučuje odlišnou trať. 

Poděkoval příznivcům za pomoc a sponzorům za příspěvky a pozval k účasti v příštím roce. 

9. 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. 

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

Poděkoval F.Handlířovi za vedení pokladny a vyzdvihl jeho činnost, kdy jako pokladní musí být 

přítomen u každé akce. 

11. Následně se ujal své funkce předseda volební komise Pavel Tichý. Seznámil členy s návrhem 

kandidátky nového vedení SDH včele se starostou Vladislavem Tomiškou starším, připravený 

odstupujícím výborem. Návrh výboru veřejné volby celé kandidátky jednomyslným hlasování 

VVH schválila a následně schválila i všechny navržené kandidáty. Novým starostou se ve svých 

téměř 85 letech stal Vladislav Tomiška, velitelem Vladislav Tomiška ml.,zástupcem velitele 

Roman Ježek, Strojníkem Pavel Tomiška, jednatelem ing.Stanislav Poskočil, hospodářem 

František Handlíř a členy výboru Pavel Handlíř, Roman Soudek a Jan Badalec. 

12. Ocenění za přípravu branných závodů obdržel Pavel Handlíř. 

13. Po přednesenl návrhu nového usnesení a plánu práce na rok 2010 a jednatel otevřel diskusi. 

14. Tradičně první diskutující Milan Trpkoš popřál pevné nervy novému výboru, omluvil 

neúčast starosty okrsku R.Opočenského a zalitoval, že nedostal v Chotěnicích ocenění oráče roku. 

Jménem hasičů H.Městce poděkoval našemu sboru za pomoc. přestože v roce 2009 nebyli 

chotěničtí u žádného výjezdu, je na ně vždy spolehnutí, účastní se všech školení i lékařských 

prohlídek. poděkoval za reprezentování v okresní lize. Vzhledem k tomu, že hodně účastníku 

hasičských sportovních akcí nezná jejich pravidla, uvítal by proškoleného zástupce. 

Jménem hasičů Načešic  poděkoval za pozvání Pavel Petrides a pozval zástupce na jejich VH. 

Slovy „Holky si užily“ pochválil pořadatele za pořádání paralelní soutěže zmenšených družstev a 

přislíbil účast v dalším ročníku. 

Starosta MěÚ A.Jiroutek poděkoval odstupujícímu výboru za spolupráci s MěÚ a popřál novému 

výboru hodně úspěchů v příštím období. Pomoc hasičů obci je nejen technická, ale cenná je i 

práce s omladinou a pořádání akcí pro veřejnost. 

VVH pozdravili dále bratr Jarkovský za hasiče Kostelce a za Morašice bratr Petrovič. 

J.Ježek jménem výkonného výboru okresního sdružení popřál novému výboru hodně úspěchů. 

Jan Bodalec poděkoval členům za přijetí do sboru i za akci při vstupu do manželství. 

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

bylo hlasováním schváleno. 

16. Valnou hromadu ukončil jednatel v 20  hodin 3 minuty. 

17. K občerstvení byly podávány řízky. 

 

 Zapsal S.Poskočil 


