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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 2008 mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 
 
 K dnešnímu dni čítá náš sbor 68 členů. Z toho je 7 mladých hasičů, 33 
řádných členů a 28 podporujících členů. 
 
 Výbor se scházel vždy 1. pátek v měsíci, jak je již dlouholetou tradicí. 
Celkem se v uplynulém roce sešel 15x, včetně mimořádných zasedání. 
Několik let trvající problém obnovení odbornosti velitelů a strojníků, byl i přes 
problémy jaké měli naši členové u svých zaměstnavatelů splněn. Dva naši 
členové jednotky mají zkoušky velitelské a dva strojnické. Další úkol a to 
zapojení jednoho družstva mužů do okrskové soutěže byl také splněn. 
Pokud jde o údržbu a ošetření výzbroje a techniky je u družstva vzorná. 
Podrobnosti uvede ve své zprávě velitel družstva Pavel Černý. 
 
Kulturní oblast: 
 
 V kulturní oblasti se podařilo uspořádat tradiční hasičský ples ve 
Střezeticích 17.3.2007, který navštívilo okolo 100 hostů, kteří mohli zkusit štěstí 
v bohaté tombole, která čítala přes 110 cen. 
 
  Další kulturní akcí pořádanou naším sborem bylo 16.6.2007 oddechové 
odpoledne u příležitosti oslav 110.výročí založení sboru, při kterých byl 
následující program: 
 

1. dětský den se spoustou soutěží a her 
2. setkání seniorů 
3. divadelní představení herců z divadla Tří herců z Pardubic 
4. taneční zábava 

 
  
 Díky obětavosti mladých hasičů, se podařilo v naší obci zachovat tradici 
návštěvy Mikuláše, anděla a čertů v rodinách s dětmi, což v jiných obcích není 
samozřejmostí. 
 
 Tradiční mikulášská nadílka se konala 8.12.2007, kde se sešli děti a 
ostatní obyvatelé obce k příjemnému odpolednímu posezení s bohatým 
programem a návštěvou Mikuláše, anděla a čertů. 
 
 Touto cestou bych chtěl poděkovat p. Ditě Kosové a ženám za krásný 
program na dětském dni a mikulášské nadílce. 
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Pracovní oblast: 
 

• Na jaře proběhl úklid obce po zimní údržbě silnic. 
 
• Následně proběhlo vyrovnání povrchu a údržba a úprava prostor kolem 

hřiště a dětského koutku. 
 
• Dále se během roku upravily 2x živé ploty kolem rybníku a místní 

knihovny. 
 
• V průběhu roku se uskutečnil 2x sběr železného šrotu, který byl velkým 

ekonomickým přínosem, pro pokladničku našeho sboru. 
 
• Po skácení a prořezání stromů ohrožujících zdraví a majetek obyvatel 

obce, které provedla odborná firma, jsme byli požádáni Obecním úřadem 
Všestary o zajištění úklidu větví a dřeva ležícího na obecním pozemcích. 

 
• Na podzim se na nás obrátil Obecní úřad Všestary s žádostí o 

vybudování dopadiště kolem dětského koutku, dle norem EU. Celou akci 
se nepodařilo zrealizovat v důsledku brzkého příchodu zimy. 

 
 
 
Tímto končím výčet aktivit za minulý rok a 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Miroslav Osond  
11.1.2008       Starosta SDH Rozběřice 


