
Vážené sestry a bratři hasiči, hasičský doroste, vážení hosté 
 
 
 Dovolte mi, abych Vás srdečně přivítal na Výroční valné hromadě. Jde o 
první Výroční valnou hromadu, kde Vám nově zvolené osazenstvo výboru 
předkládá svoji zprávu o činnosti našeho sboru, a to za uplynulý rok 2005. 
 
 Na úvod se zmíním o aktuálním stavu členské základny. K dnešnímu dni 
má náš sbor celkem 76 členů, z tohoto počtu je: 

•   9   - mladých hasičů do 18-ti let 
• 28 - řádných členů (jedna žena) 
• 36 - čestných členů 
  
 Na začátku loňského roku  bylo uskutečněno 1. zasedání výboru dne 

18.1.2005 kde byly jednomyslně zvoleni jednotliví členové výboru do 
následujících funkcí: 

1. starosta   - Martin Lučický 
2. místostarosta - Arnošt Gabriel 
3. velitel  - František Skořepa 
4. jednatel  - Zdeněk Novák 
5. hospodář  - Petr Gabriel 
6. zástupce velitele - Pavel Černý 
7. strojník  - Milan Verner 
8. člen výboru   - Ing. Pavel Brixí 
9. člen výboru  - Ladislav Střihavka 
 
 Z diskuse nového výboru k úkolům uloženým na předchozí výroční valné 

hromadě vyplynulo, že je potřeba vyřešit dlouhodobě přetrvávající problém 
spočívající neuspokojivém stavu hasičské klubovny. Dále bylo odsouhlaseno, že 
výborové záležitosti budou řešeny za předpokladu, že bude zúčastněna 
nadpoloviční většina členů výboru, pokud bude rozhodováno v oblasti 
hospodaření o výdajové částce vyšší než 1.000,- Kč bude třeba účasti nejméně 
sedmi členů výboru. 

 
 Pravidelné  výborové schůze se tradičně konaly první pátek v měsíci 

vyjma období letních prázdnin. Zde bylo všem členům přítomným na 
výborových schůzích několikráte zdůrazňováno, že tyto výborové schůze jsou 
veřejné a přístupné pro členy SDH Rozběřice všech kategorií. Celkem bylo 
konáno 8 řádných schůzí výboru, dvě mimořádné a dvě členské schůze. Účast 
zvolených členů výboru na schůzích byla na velice dobré úrovni, protože výbor 
byl vždy plně usnášení schopný a nikdy nebylo přítomno méně jak 7 členů 
výboru. Bohužel z neznámých příčin postupně klesal zájem členů sboru o účast 
na jednáních výboru. Doufáme, že s dokončením nejnutnějších prací na hasičské 
klubovně jsme získali správné zázemí pro konání schůzí a účast členů SDH na 
schůzích v nastávajícím období vzroste. 

 
 



 Tomuto cíli byla také podřízena převážná část činnosti našeho sboru. Jako 
vstupní investici se podařilo dohodnout na zasedání zastupitelstva Obecního 
úřadu Všestary částku ve výši 100.000,- Kč s tím, že tato částka není konečná a 
je určena na první fázi v roce 2005. Podmínkou bylo, že stavební práce musí být 
provedeny svépomocí a zrekonstruována bude i knihovna. 

 Na rekonstrukci hasičské klubovny bylo odpracováno 483 brigádnických 
hodin. Přehled odpracovaných hodin je přílohou této zprávy. Tímto bych chtěl 
poděkovat především lidem, kteří se zcela nezištně podíleli na rekonstrukci a 
nejsou členy našeho SDH. Jmenovitě se jedná o: 

• Marcelu SVOBODOVOU 
• Janu BRIXIOVOU 
• Jana CAJPLA 
• Martina SVOBODU 
• Pavla PACHTU 
• Romana BALADU 

 
Při rekonstrukci klubovny byly provedeny následující práce: 

• Vybourání příčky za účelem rozšíření skladu. 
• Zavedena elekroinstalace pro elektrické vytápění. 
• Oškrabání, penetrace a nové oštukování veškerých prostor klubovny a 

skladu. 
• Penetrace a položení dlažby na převážné části podlahy. 
• Provizorní oprava střechy nad hasičskou zbrojnicí. 
• Rekonstrukce odpadů, vody a obložení stěny u dřezů. 
• Oprava vodárny a výměna splachovadel. 
• Kompletní rekonstrukce osvětlení. 
• Výměna oken a dveří včetně dveří vstupních. 
• Vymalování celého objektu a další nezbytné úpravy. 

 
 Výčtem těchto prací ovšem činnost sboru v roce 2005 nekončí. Výbor 
zorganizoval a za pomocí členů zrealizoval následující akce : 

• 5.3.2005 – Tradiční Hasičský ples konaný v obci Střezetice 
• 23.4.2005 – Sběr železného šrotu – odpracováno 40 brigádnických hodin 

   a sebráno 5860 kg 
• Od 4.6.2005 do 11.6.2005 – Tradiční dětský tábor v obci Boháňka 
• 24.9.2005 – pořádání hasičské soutěže „O pohár starosty OÚ Všestary“ 
• 22.10.2005 – Sběr železného šrotu – odpracováno 30 brigádnických  

   hodin a sebráno 2950 kg 
• 4.12.2005 – Mikulášská nadílka v zasedací místnosti 

Průběžně bylo na údržbě požární techniky, okolí hasičské zbrojnice, zasedací 
místnosti a dětského hřiště odpracováno dalších 89 hodin.  
 
 Celkem bylo v rámci sboru odpracováno 642 brigádnických hodin. 
Všechny naše hasičské akce se samozřejmě opíraly i o velkou podporu sponzorů, 
kde bych především jmenoval: 



• OÚ Všestary – za poskytnutí finanční podpory při rekonstrukci klubovny 
• ZD Všestary – za podporu při sběru železa, zajištění dopravy na ples a 

sponzorské dary do tomboly 
• Za sponzorské dary do tomboly 

o ZVU Kovárna HK 
o Syscom software s.r.o. HK 
o Gastro ZOO s.r.o. 
o a mnoho dalších drobnějších sponzorů tomboly. 

 
 Krátce se zmíním o průběhu letního tábora. Již tradičně se konal na 
Boháňce stejně jako minulý rok jsme se ho snažili pojmout spíše jako relaxaci 
pro naše mladé hasiče, protože jejich celoroční odborná příprava byla náročná a 
rozhodně přinesla své výsledky. Na tábor byl připraven bohatý program s 
pirátskou tématikou. Na dokreslení atmosféry byla uprostřed tábora postavena 
pirátská loď včetně paluby a podpalubí. Rozmary počasí ale byly snad nejhorší 
za celou dobu, protože pršelo téměř stabilně. Nepodařilo se nám tedy zcela splnit 
naše představy a  musel nastoupit náhradní program. Tábora se zúčastnilo 
celkem 30 dětí.  

 
 Odborná hasičská příprava spočívala zejména v účasti družstva mužů na 3 

soutěžích v požárním sportu (28.5.2005 – okrsková soutěž ve Bříze, 10.9.2005 – 
oslavy výročí založení SDH Lípa, 24.9.2005 – dvě družstva mužů na „O pohár 
starosty OÚ Všestary)  a jednom námětovém cvičení (Chlum – dálková doprava 
vody). Podrobnosti jsou uvedeny ve zprávě velitele SDH, který se zmíní i o 
průběhu akcí a výcviku našeho hasičského dorostu. V této oblasti se prozatím 
nepodařilo obnovit odbornost velitelů a strojníků sboru.  
 
 Z přednesené zprávy o činnosti sboru vychází i plán činnosti na 
nadcházející období. Stěžejním úkolem by mělo být finální dokončení úprav na 
hasičské klubovně, které byly započaty v uplynulém roce. Jedná se o dokončení 
opravy vstupní chodby u knihovny, rozvodu městské vody v knihovně a opravu 
střechy nad hasičskou zbrojnicí. 
 V oblasti školení a výcviku je nutné obnovit odbornost velitelů a strojníků, 
což je úkol přetrvávající z loňského roku, zapojit jedno družstvo mužů do 
okrskové soutěže a podporovat mladé hasiče v jejich činnostech. S výcvikem 
úzce souvisí i údržba požární výzbroje a techniky. Zde by bylo především 
potřeba renovovat základy stožáru na hadice a pokusit se  opravit druhý naviják 
na stožáru. 
 V kulturní oblasti by bylo potřeba zachovat tradici v pořádání dětského 
tábora, Mikulášské nadílky a Hasičského plesu, který má i ekonomický přínos do 
pokladny. Mezi další ekonomicky přínosné akce lze zařadit už jen sběr starého 
železa.  
 
 Závěrem bych chtěl jménem výboru ještě jednou poděkovat všem, kteří se 
aktivně podíleli na činnosti sboru a těm, kterým to loni nevyšlo popřát hodně 
chuti do práce pro Rozběřice v roce letošním.    

Děkuji za pozornost  


