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Zpráva velitele SDH a velitele JSDHO Rozb ěřice 

Vážené sestry, brat ři, vážení hosté. 
 

Rok 2007 skončil a nyní Vám předkládám zprávu o průběhu výcviku, zvyšování 
odborné způsobilosti členů jednotky požární ochrany, údržbě svěřené techniky a 
dosažených úspěchů při požárním sportu za minulý rok. 
 

V minulých několika letech se nepodařilo obnovit odbornou způsobilost 
jednotky. Proto byl tento cíl pro minulý rok prioritní. Tento úkol se podařilo splnit 
začátkem roku 20.-24.února, kdy se čtyři členové jednotky zúčastnili školení velitelů a 
strojníků v Bílých Poličanech. Školení se zúčastnili následující členové: Jako velitelé 
byli proškoleni Pavel Černý a Marek Netušil a odbornost strojník splněním zkoušek 
získali Rudolf Šotola a Jiří Beneš. 

 
Touto akcí odstartovala velmi časově náročná a výsledky úspěšná sezóna 

2007. 
 
Na minulé Valné hromadě členská základna odsouhlasila uvolnění financí na 

pořízení sportovního stroje pro požární sport. Také se podařilo získat finanční 
příspěvek od obecního úřadu Všestary. Po získání financí začalo shánění stroje a 
součástí pro přestavbu stroje pro sportovní účely. Nakonec se podařilo díky inzerátu 
sehnat už hotový stroj, pro který jsme se 10.března vydali na Moravu do Ludíkova. 
Cena stroje byla nižší než byl původní rozpočet na stavbu nového stroje a výkon 
předčil všechna očekávání. 

 
Výcvik začal již v březnu s novým strojem a družstvo se začalo připravovat na 

novou a dlouhou sezónu.   
Během roku jsme se zúčastnili 15 soutěží, z nichž jsme přivezli 9 pódiových 

umístění, které tvořily 4 vítězství, 4 druhá místa a jedno místo třetí.  
Nejnáročnější soutěžní den proběhl 1.září, kdy jsme se zúčastnili tří soutěží 

v jednom dni a z každé soutěže přivezli pohár za druhé místo. Jednou ze soutěží 
v tomto dnu byla noční soutěž v Dubenci, kde jsme získali pohár za druhé místo. Toho 
výsledku si ceníme nejvíce, jelikož se nám podařilo získat skalp vítěze Hradeckého 
okresu sbor Výravy, vítěze Náchodského okresu sbor Velichovek a dalších sborů 
zvučných jmen jako jsou Jaroměř, Nové Město nad Metují a Habřina. 

Největší zklamání z výsledku bylo po soutěži ve Střezeticích, kde nám pokazila 
dobře rozeběhnutý útok úplně nová hadice zakoupená obecním úřadem Všestary, 
která nevydržela tlak vody.  

 
Všechny soutěže jsou uvedeny u tabulce v jiné části této zprávy. 
 
Celkem během roku bylo uspořádáno 30 výcviků, při kterých bylo odcvičeno 

zhruba 390 hodin a dalších 90 hodin bylo vynaloženo na opravu a údržbu techniky. 
 
 Jak jsem již zmínil, během roku jsme se zúčastnili 15 soutěží, kterých se 
zúčastnilo průměrně 10,73 družstev a naše průměrné umístění (včetně nezaviněného 
umístění Střezetic) bylo 3,87. 
 
 Na konci srpna se naším okolím prohnaly přívalové deště. Naštěstí v naší obci 
nezanechaly žádné škody a tak jsme nabídly pomoc obecnímu úřadu Všestary pro 
likvidaci následků v okolních postižených obcích, ovšem naše nabídka nebyla využita. 
Jednotlivé soutěže jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Datum  Místo     Název sout ěže Umíst ění Počet 
družstev  

7.4. Březhrad Memoriál Miroslava Pekárka 3 15 

12.5. Střezetice  Pohár starosty obce 16 16 

26.5. Máslojedy  Okrsková soutěž 1 8 

1.6. Hořiněves Noční soutěž 7 18 

9.6. Plačice Plačický pohár 6 11 

16.6. Světí Pohár starostky obce 1 3 

5.7. Sovětice Pohár starosty obce  -  PS 12 2 10 

5.7. Sovětice Pohár starosty obce  -  PS 8 4 9 

14.7. Urbanice 100let SDH 1 16 

25.8. Hořiněves Pohár starostky obce 6 8 

1.9. Sloupno Memoriál Míly Kulicha 2 10 

1.9. Vlčkovice Pohár starostky obce Praskačka 2 8 

1.9. Dubenec Noční soutěž - 6.ročník 2 12 

8.9. Březhrad 120let SDH 1 8 

22.9. Bříza Pohár starosty obce Všestary 4 9 

 
  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za jejich tvrdou a 
poctivou práci během celého roku a přístupu k povinnostem. Jmenovitě: Beneš Jiří, 
Brixí Martin, Černý Pavel, Franc Martin, Netušil Marek, Ryba Zbyněk, Skořepa Jan, 
Svoboda Lukáš, Šotola Rudolf,  
 
 Tímto končím výčet aktivit za minulý rok a doufám, že za podpory sboru bude 
naše aktivita příští rok minimálně na stejné úrovni jako v uplynulém roce a to zejména 
v oblasti dnes velmi populárního požárního sportu, jelikož naším hlavním cílem 
v oblasti požárního sportu je účast v některé ze dvou hasičských lig, které se v našem 
okolí konají. 
 
 
 
Děkuji za pozornost a přeji za celé družstvo všem hodně zdraví a štěstí v novém roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Pavel Černý 
11.1.2008      Velitel SDH a JSDH Rozběřice 

 


