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Zpráva starosty sboru 

 
Vážené sestry a brat ři hasi či, vážení hosté.  
 

Všechny Vás co nejsrdečněji vítám na dnešní výroční valné hromadě a 
zároveň Vám přeji za výbor SDH i za svou osobu do nového roku 2007 mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

 
K dnešnímu dni čítá náš sbor 73 členů. Z toho je 11 mladých hasičů, 32 

řádných členů a 30 podporujících členů. 
 
Nový výbor se od zvolení 7.4.2006 scházel vždy první pátek v měsíci, 

tak jak je naší dlouholetou tradicí. Celkem se sešel včetně mimořádných schůzí  
12x. Pokaždé byl usnášení schopný. Začal plnit úkoly uložené na předcházejících 
valných hromadách minulému výboru. 
 

Prioritou našeho výboru bylo vypořádat se s problematikou čestného členství  
v našem sboru. Tento dlouho trvající problém se podařilo definitivně uzavřít.  
 

Dalším úkolem bylo dokončení opravy klubovny, vymalování chodby při 
vstupu do knihovny, natření dveří, oprava střechy nad hasičskou zbrojnicí. Vše bylo 
splněno.  

 
V oblasti školení a výcviku se v minulém roce nepodařilo splnit úkol týkající se  

obnovení odbornosti velitelů a strojníků. Toto by mělo být splněno během 
následujících dvou měsíců. Tímto by mělo dojít ke splnění i tohoto úkolu. Co se  
týče úkolu zapojení jednoho družstva mužů do okrskové soutěže i ten byl splněn. 
Podrobnosti uvede ve své zprávě velitel družstva, ve které bude zahrnuta i zpráva o 
údržbě požární výzbroje a techniky. 
 

V kulturní oblasti se podařilo uskutečnit jak hasičský ples, tak i dětský tábor a  
Mikulášská nadílka. Takže i tato oblast úkolů byla splněna. Nad rámec těchto úkolů 
zadaných valnou hromadou můžeme s uspokojením konstatovat, že se podařilo 
během minulého roku uspořádat ještě několik akcí. Z jara proběhla údržba hřiště, 
natření fotbalových branek, vyrovnání povrchu hřiště, vytažení tyčí na síť. Byla 
zajištěna výroba a instalace branky do zahrady pana Švarce a oprava jeho plotu. 
Dále došlo během roku 2x k úpravě živých plotů u knihovny a místního rybníka a 
celého  prostranství před klubovnou a zasedací místností. Dále se podařilo ve 
spolupráci s rybáři prořezání náletových porostů na hrázi místního rybníka.V průběhu 
roku se dále uskutečnil 2x sběr železa, který byl velkým ekonomickým přínosem pro 
náš sbor.Díky tomuto přínosu jsme mohli uskutečnit ještě další dvě kulturní akce. 
Dětský den a sportovní odpoledne. Dětského dne se zúčastnilo přes 50 dětí. Pro ně 
byl připraven odpolední program, na kterém se podílelo mnoho našich členů a 
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obyvatel naší vesnice, převážně žen. Panem Martinem Lučickým byla zajištěna 
ukázka výcviku policejního psa. Byla předvedena scénka historického šermu. 
Proběhlo vystoupení dívčí skupiny aerobiku. Děti měly možnost povozit se na koni. 
Pan Jiří Kos mladší předvedl potápěčskou výzbroj a následně i praktickou ukázku 
v místní rybníku. K tomu celé odpoledne až do časných ranních hodin bylo podáváno 
občerstvení a hrála hudba. Sportovního odpoledne se zúčastnilo přes 40 dětí a 8 
družstev mužů v nohejbalovém turnaji. Pro děti bylo připraveno hledání pokladu, 
opékání buřtů a na zakončení celého odpoledne proběhla stezka odvahy. O zdárný 
průběh dětského programu se opět zasloužily ženy pod vedením paní Dity Kosové, 
které bychom chtěli poděkovat. Dále děkuji všem sponzorům, kteří přispěli na 
pořádání dětských akcí. Tímto poděkováním bych ukončil výčet akcí, které proběhly 
v roce 2006.    
 
 

Plán činnosti pro rok 2007 
Již ve zmíněné zprávě jste si jistě povšimli, že jeden z hlavních úkolů nebyl  

splněn, a to pro nás v dosti důležité oblasti odborné způsobilosti členů jednotky 
požární ochrany. Tento problém přetrvává již od roku 2005. Tento úkol se tedy  
pro nás stává prioritou. Je tedy nutné v co možná nejkratší době zajistit proškolení 
velitelů a strojníků jednotky požární ochrany a dále rozšiřovat možnosti v praktické a 
teoretické odborné přípravě na náhlé a nepředvídatelné události. Za žádných 
okolností se nesmí opakovat situace, kdy je potřeba našeho zásahu a my nejsme 
schopni okamžitě na vzniklou situaci reagovat, tak jak tomu bylo v minulém roce na 
jaře při náhlém tání sněhu, kdy technika nebyla připravena k zásahu.     

V kulturní oblasti bychom velmi rádi zůstali věrni tradici pořádání hasičského  
plesu, který minulý výbor s velkým úspěchem pořádal. Jelikož není v našich  
silách zajistit tak vysokou úroveň, žádáme, aby se organizace ujali minulí  
pořadatelé. 

Dále bychom rádi uskutečnili ve spolupráci s našimi členy oslavu 110 výročí  
založení našeho sboru a Mikulášskou nadílku. 
 

Závěrem bych ještě jednou chtěl poděkovat jménem výboru všem, kteří se  
aktivně podíleli na činnosti sboru. A nám všem přeji hodně chuti do další práce. 
  
 
Sestry a bratři hasiči, vážení hosté děkuji Vám za pozornost. 
 
 
 

                          Miroslav Osond 
12.1.2007       Starosta SDH Rozběřice 
 


