
Vážení přátelé,  
Na úvod zprávy o činnosti našeho sboru, kterou Vám výbor předkládá, bych chtěl velmi 
stručně vzpomenout poznatků, které obsahovalo jednání na shromáždění starostů Sboru 
dobrovolných hasičů okresu Hradec Králové ze dne 27. 11. 2001. V hodnotící zprávě výboru 
okresního sdružení byla přednesena zpráva o hospodaření, preventivní činnosti a činnosti 
výboru okresního sdružení. Hlavním bodem jednání byla finanční otázka okresního sdružení, 
kterou v diskusi projednali starostové hasičských sborů. Bylo dohodnuto, že starostové, nebo 
delegáti sboru zajistí schválení zvýšení členských příspěvků z 50,-- Kč ba 70,-- Kč na rok.  
Dále bylo projednáno zaměření činnosti okresního sdružení na rok 2002. Toto zaměření 
orientuje činnost našeho sboru pro příští období:  

1. V oblasti přípravy členů sboru pro činnost v jednotce obce 
2. V oblasti provádění prověřovacích a taktických cvičení 
3. Ve zvyšování kvalifikace členů sboru 
4. V zabezpečování preventivní činnosti hasičů v obci 
5. V oblasti věnování trvalé péče prostředkům za zařízením požární ochrany svěřeným 

sboru. 

To jsou stěžejní úkoly hasičů, které nejsou pro náš sbor ničím novým. Každoročně se jimi na 
schůzích zabýváme, hodnotíme jejich plnění a snažíme se je do budoucna naplňovat a 
zlepšovat jejich kvalitu v duchu přijatých usnesení z členských schůzí.  

Teď k vlastní činnosti sboru v roce 2002 

V uplynulém období byly přijati do našich řad sboru noví členové a to za členku: Jana 
Skořepová 
za člena: Petr Vaníček 
tzn., že v roce 2001 měl náš sbor stav členů: 46 hasičů činných, 19 čestných členů. Celkem 
65 členů.  
Finanční situaci naší členské základny se nám podařilo vylepšit hasičským plesem a sběrem 
železného šrotu, který se uskutečnil dvakrát v roce a to na jaře 31. 3. a 8. 12. 2001. Z obou 
těchto akcí se odvezlo 62 q surovin. Podrobnosti ve zprávě pokladníka.  
V hodnocení loňského roku, co do úspěšnosti počtu brigád a odpracovaných hodin se mi jeví 
oproti roku 2000, jako méně úspěšný. Nepodařilo se nám dokončit malou místnůstku v 
zasedací místnosti, která měla sloužit jako malá kuchyňka a čepovací místnost pro veřejné 
akce pořádané v zasedací místnosti.  
Podařilo se nám osadit schody v klubovně a za tuto materiální pomoc děkujeme panu Aleši 
Zlatohlávkovi. Pracovalo se na úpravě dětského hřiště a jeho okolí, udržovaly se zelené 
plochy a část hodin byla odpracována na údržbě nám svěřené požární techniky. Při těchto 
činnostech bylo odpracováno cca 140 hodin. Svým způsobem s lušelo by se k těmto 
hodinám přičíst ještě další, které byly věnovány těm našim nejmenším a to dětem na 
dětském táboře a při mikulášské nadílce. Chtěl bych všem, kteří se zúčastnili a podíleli se na 
zajišťování těchto akcí co nejsrdečněji poděkovat. 

V loňském roce jsme uspo řádali tyto kulturní akce: 

Hasičský ples ve Střezeticích a to druhý v pořadí mimo naší obec. Na tombolu bylo uvolněno 
z prostředků sboru zhruba tři tisíce korun. Podrobněji ve zprávě pokladníka. Chtěl bych vám 
sdělit, že i letošního roku 23. února bude ve Střezeticích pořádán již třetí "Hasičský ples" a 
bude na něm hrát opět stejná kapela jako loni "Železnej dědek" z Hořic. Vstupenky budou 
opět nabídnuty v naší obci - místenky, zbytek volně. Dopravu na tento ples nám zajišťovalo 
Zemědělské družstvo a věnovalo nám část tomboly.  
V září se uskutečnil pro dospělé dvoudenní výlet do chatičkové osady "Ostaš - Pěkov za 
Policí nad Metují, s možností kulturního vyžití a vycházek do skal. Jenom počasí mělo k nám 



být vlídnější. Této akce se zúčastnilo asi 30 osob. Doprava byla vlastními auty a větší část 
peněz za nocležné byla hrazena z pokladny SDH. Informace opět ve zprávě pokladníka.  
Pro ty nejmenší byl uspořádán tábor "Indiánské léto", místo Boháňka - Skála, v termínu od 
29. 6. do 6. 7. 2001. Zúčastnilo se ho 16 dětí a 9 dospělých. Vařilo se v kotli na ohništi a děti 
měly zajištěn bohatý program po celý pobyt ve stanovém táboře. V této akci byla věnována 
finanční pomoc z pokladny SDH. Jako poslední kulturní akcí v minulém roce byla 
"Mikulášská nadílka", která se uskutečnila 8. 12. 2001 v zasedací místnosti a zajišťovaly ji 
pro děti naše ženy. I této akci byla věnována finanční pomoc. No a to by bylo vše z kultury. 

A teď bych rád řekl pár slov k plánu na letošní rok 2002 

Chtěli bychom zajistit a uskutečnit společnými silami v tomto roce opravu celého našeho 
objektu. To znamená:  

1. Vymalovat zasedací místnost a klubovnu 
2. Dokončit kuchyňku 
3. Vyměnit dvě mušle na pánském WC 
4. Opravit fasádu a celý objekt zestejnit bílou fasádní barvou 
5. Zadní stěnu objektu nahodit hrubou omítkou 
6. Vyměnit vstupní dveře do klubovny za nové 
7. Uskutečnit nátěr plotu dětského hřiště 
8. Vykopat starý živý plot před budovou a nahradit ho novým 

Některé z těchto bodů jsou již projednány se starostou obecního úřadu. Též je přislíbena 
oprava střechy nad zasedačkou a klubovnou. 
V minulém roce jsem navrhl na schůzi výboru SDH projednat se starostou obecního úřadu 
Josefem Macháčkem otázku koupi vycházkových stejnokrojů. Tento návrh byl Obecním 
úřadem kladně odsouhlasen. Dohodli jsme se, že 50% z celkové částky bude uhrazeno z 
pokladny SDH a druhou polovinu uhradí obecní úřad. Jedná se o 8 až 10 ks. vycházkových 
stejnokrojů. Mimo jiné by bylo zapotřebí schválit zakoupení dvou kusů savic.  
Je potěšitelné, že jsme v minulém roce neměli zásahovou represivní činnost, že činnost 
jednotky spočívala v přípravě na soutěže prověřování akceschopnosti a její údržbě.  

Hlavní úkoly pro p říští období jsou: 

Zajistit všestrannou přípravu jednotky a zapojení 1 družstva mužů do 1. kola okrskové 
soutěže, provádět prevence a trvale pečovat o svěřené prostředky. Dále se věnovat činnosti 
v oblasti společenského vyžití a činností veřejně prospěšné. 
Na závěr zprávy bych chtěl jménem výboru poděkovat starostovi obecního úřadu Josefu 
Macháčkovi a předsedovi Zemědělského družstva Josefu Neumannovi za velikou materiální 
pomoc. Bez této pomoci by náš sbor nemohl vyvíjet takovouto činnost jako doposavad. 
Poděkování rovněž patří všem členům za dosavadní práci a práci veřejně prospěšnou. 
Chci Vás vyzvat k aktivnímu plnění úkolů v příštím období a popřát Vám i rodinným 
příslušníkům do Nového roku pevné zdraví, mnoho úspěchů v životě a splnění všech Vašich 
tajných přání. Děkuji za pozornost 
 


