
VVH  12.12.2008   VVH za rok 2008 

Zpráva starosty sboru 

 
Vážené sestry a brat ři hasi či, vážení hosté, 
 
 dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na Výroční valné hromadě. K dnešnímu dni 
má náš sbor 72 členů. Z toho je 5 mladých hasičů, 27 přispívajících členů a 40 řádných členů. 
 
 Výbor se scházel vždy 1. pátek v měsíci, jak je již dlouholetou tradicí. V letošním roce se  
sešel 12 X  a svolal 4 valné hromady. 
 
Již v měsíci lednu začal výbor SDH plnit úkoly, které byly zadány výroční valnou hromadou 
konanou 11.1.2008.  
 

1. Rozšíření možnosti dostupnosti zásahové jednotky  v případě naléhavé živelné události. 
Od podání žádosti dne 21.2. 2008 na zastupitelstvu obce Všestary, tak i na krajské 
sdružení hasičů proběhlo během roku mnoho jednání. Bohužel se zatím úkol nepodařilo 
splnit a proto tento úkol přetrvává i do dalšího období. 

 
2. Podpora sportovního družstva. 

Podpora sportovního družstva se nám podařila, ať už vybudováním sportovní dráhy a nebo 
zkvalitněním technického zázemí.  Výbor SDH chce touto cestou poděkovat všem, kteří se 
podíleli na vybudování sportovní dráhy, zejména starostovi SDH Miroslavu Osondovi a paní 
doktorce Zuzaně  Zlatohlávkové, kteří zjistili majitelé pozemků a vypracovali pronajímající 
smlouvy. Dále pak bratru Pavlu Černému, Marku Netušilovi,Miroslavu Osondovi,a dalším, 
kterým se podařilo získat sponzory, kterými jsou Vitaltech, pan Libor Novák, pan Jaroslav 
Černý, pan Libor Hejna a další. Poděkování též patří bratru Josefu Rybovi, který nám 
umožňuje přístup na dráhu přes jeho polnosti. 
Podrobnosti ve zprávě velitele SDH a JSDH. 

 
3. Obnovení činnosti mladých hasi čů. 

Obnovení činnosti mladých hasičů  se nám nepodařilo splnit, jelikož  nikdo neprojevil zájem 
o vedení mladých hasičů, což nás velmi mrzí. Mimo obnovení činnosti mladých hasičů se 
alespoň podařilo založit sportovní družstvo žen, které nám dělá svými výkony  velkou 
radost. 

 
4. Kulturní oblast. 

Z kulturních akcí se nám vydařil zejména tradiční hasičský ples, při kterém více jak 100 
hostů mohla opět obdivovat nejen vystoupení krásných orientálních tanečnic, ale také 
zkusit štěstí v bohaté tombole. Pro děti bylo připraveno na konci srpna rozloučení 
s prázdninami. Občané zde mohli zhlédnou nejen klání těch nejmenších při různých 
soutěžích, ale také ocenit jejich dovednost a um při skoro pravém požárním zásahu v 
podobě hořící chaloupky, z které zachraňovali brečící panenku. Na konci roku se děti ještě 
sešli na tradiční mikulášské nadílce při pravém čertovském kotli.  

 
 Nad rámec těchto zadaných úkolů se nám podařilo ještě dokončit dětské hřiště, uspořádat 
1x sběr železa a několikrát provést údržbu prostranství před hasičskou zbrojnicí.   
 
 Na těchto akcí bylo celkově odpracováno více jak  1300 brigádnických hodin. 
 
 K  velké prověrce jednotky a celého SDH pak došlo  22. června  při požáru místního seníku 
v areálu ZD Všestary. kde bylo zapotřebí zajistit jak organizaci při hašení požáru, tak i vytvořit 
zázemí pro více jak 40 dobrovolných hasičů, kteří se celou noc snažili oheň uhasit. 
 
 
 



VVH  12.12.2008   VVH za rok 2008 

 Výbor SDH Rozběřice proto využívá této cesty a chce poděkovat nejen naší jednotce pod 
vedením  velitele Pavla Černého, ale též hasičům z SDH Chlumu,  Břízy, Světí Všestar,   Střezetic, 
a dále paní Miluši Osondové, Martině Košťálové, Haně Skořepové a členkám z hasičských sborů; 
sestrám Tereze Šotolové, Kateřině Novákové, Nadě Skořepové, Jitce Šotolové, Renátě Rybové a 
ostatním občanům, kteří se jakýmkoli způsobem na této pomoci podíleli. 
 
 Děkuji za pozornost a závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu v činnosti 
našeho sboru v roce 2008 a popřát Vám všem krásné a šťastné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a štěstí jak v osobním tak i pracovním životě a přál bych si, abychom se v tomto hojném 
počtu setkávali, každý první pátek v měsíci na našich pravidelných schůzích. 
 
 
 
 
 
 
                Miroslav Osond 
12.12.2008        Starosta SDH Rozběřice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán činnosti na rok 2009  

1. Jelikož se nám minulý rok nepodařilo splnit  jeden z hlavních úkolů a to zajištění mobilnosti 

JSDH a soutěžního družstva, pokládáme tento úkol za prioritní pro následující období. Dále 

bychom rádi společně s obcí Všestary realizovali přístavbu hasičské zbrojnice.   

 

2. Dále bychom rádi podporovali sportovní družstva mužů a žen, protože si myslíme že nám 

všem dělají velkou radost, popřípadě i družstvo mladých hasičů pokud se ho podaří vytvořit 

 

3. V kulturní oblasti bychom rádi zůstali věrni tradičnímu hasičskému plesu, dětskému dni a 

mikulášské nadílce 
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Usnesení    Výroční valné hromady SDH Rozběřice konané dne 12.12.2008 v Rozběřicích. 

 
 Výroční valná hromada SDH Rozběřice po projednání zprávy výboru SDH o činnosti sboru, 
zprávy velitele JSDH a SDH, zprávy o hospodaření SDH, vyjádření revizní komise, plánu činnosti 
na rok 2009, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení: 
 
SCHVALUJE: 

1. Zprávu výboru SDH o činnosti za rok 2008 a zaměření činnosti v roce 2009 

2. Zprávu velitele JSDH a SDH 

3. Zprávu o hospodaření SDH v roce 2008 

4. Vyjádření revizní komise k hospodaření 

 

 

 
BERE NA VĚDOMÍ: 

Diskusní příspěvky  
 
 

 
 
UKLÁDÁ: 
 

1. Výboru SDH 

 - Zapojit 1 družstvo mužů a žen do 1. kola postupových soutěží 

     - Rozpracovat zaměření činnosti pro rok 2009 a zabezpečit jeho plnění 

  - Projednat připomínky z diskuze a náměty řešit na zasedáních výboru v průběhu roku 2009 

      - Zabezpečit účast představitelů SDH na okrskových aktivech a shromážděních OSH 

 

2. Všem členům 

  - Aktivně se podílet na plnění plánu činnosti na rok 2009 

 - Pomáhat při zajišťování akcí pořádaných SDH v obci    


