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Zpráva velitele SDH a velitele JSDHO Rozb ěřice 

Vážené sestry, vážení brat ři, vážení hosté, 

dovolte abych Vás i já přivítal na dnešní výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů 

v Rozběřicích a přednesl Vám zprávu velitele jednotky a sboru. 

 

Z loňského roku nám zůstaly 2 veliké a závažné resty. Dokončení přístavby hasičské 

zbrojnice a zprovoznění získaného hasičského automobilu Volkswagen Transporter. 

 

Přístavba hasi čské zbrojnice 

 Po firmě která provedla hrubou stavbu zůstalo v okolí zbrojnice poměrně velké množství 

nepořádku a sutě. Díky vydatné sněhové nadílce minulé zimy, byl tento nepořádek schovaný 

pod sněhem a nebyl naštěstí vidět. Ihned na jaře, jak se počasí umoudřilo, byla tato suť 

odvezena a okolí zbrojnice uklizeno a vyčištěno. Za pomoc s úklidem a odvozem suti bych 

chtěl poděkovat Zemědělskému družstvu Všestary a všem brigádníkům, kteří se této brigády 

zúčastnili.  

Během letních prázdnin byla celá přístavba dokončena. Práce většího rozsahu zajistila 

obec Všestary a dokončovací práce zbyly náš sbor. Mezi tyto práce patřil úklid po 

řemeslnících, vymalování zbrojnice, natření podlahy barvou na beton a následné 

nastěhování veškeré hasičské techniky, která byla během přestavby uložená (zde) 

v zasedací místnosti. Od září zbrojnice splňuje účel, pro který byla rozšířena. Dnes ráno 

proběhla kolaudace. 

 

Hasičský automobil 

Velký problém nastal s přiděleným automobilem VW Transporter od policie ČR.  

Zastupitelstvo obce Všestary nám ve svém usnesení přidělilo na opravu a zprovoznění 

automobilu částku 80 000Kč. Dle zpráv původního majitele policie ČR a odhadů servisu měla 

částka stačit na celou opravu. Bohužel během opravy se přišlo na to, že je rozbitá 

převodovka a spojka. Na opravu těchto částí zbyla pouze malá částka z přidělených peněz. 

Nakonec se spojku podařilo renovovat a převodovku opravit z některých nových a některých 

starších dílů. Poté automobil asi měsíc sloužil svému účelu, ale poté začaly se objevovat 

další problémy. Automobil přestal startovat a spotřeba benzínu rapidně stoupala. Problém 

byl v prodřeném víčku rozdělovače. V současné době je automobil provozuschopný. Rádi 

bychom v letošním roce provedli změnu barvy ze zelené na předepsanou červenou pro 

hasičská auta dle vyhlášky 35 z roku 2007. Máme nabídku na nastříkání auta od firmy 

StratosAuto v hodnotě 20 000Kč. Zbylý rozsah potřebných prací bychom dostali od firmy 

jako dar. Bohužel současný finanční stav obce Všestary nám zřejmě tuto výhodnou nabídku 

neumožní využít. 



VVH  17.12.2010  VVH za rok 2010 
 

Přívěs na hasi čskou techniku 

Několik let měl náš sbor problémy s přepravou hasičské techniky jak k případnému 

zásahu, tak i na hasičské soutěže a výcviky. Díky dobrému finančnímu výdělku z hasičského 

plesu a sběru železa, se výbor usnesl, že se na převoz techniky zakoupí odpovídající přívěs, 

který bude možné tahat za osobním automobilem, zejména za naším VW Transporterem. 

Přívěs byl zakoupen sborem za 40 000Kč a je v majetku sboru. Během léta jsme do přívěsu 

udělali vestavbu pro převoz nejnutnější techniky, která se hradila ze sponzorského daru. 

 

Jednotka požární ochrany 

V tomto období probíhá obnova zdravotní způsobilosti členů jednotky požární ochrany. 

Podmínkou pro zařazení do jednotky je právě zdravotní způsobilost, kterou je potřeba 

obnovovat každé 2 roky. V současné době tuto podmínku splňuje 5 mužů – hasičů. Bohužel 

díky liknavosti některých lidí máme nyní pouze 5 členů jednotky, tudíž nesplňujeme 

stanovený minimální počet členů jednotky, který je 9 členů. Jiným způsobem než neustálým 

naléháním na dotyčné jedince nemohu tento fakt nijak ovlivnit, abychom tyto povinnosti měli 

splněné, což mě velmi mrzí. 

 

Hasičské sout ěže 

 V letošním roce se až na levý proud podařilo stabilizovat celý tým mužů, který celou 

sezónu soutěžil v téměř identickém složení, což se projevilo ve výborných dosažených 

časech na některých soutěžích. Družstvo mužů se v letošním roce zúčastnilo 8 pohárových 

soutěží, na kterých získalo  6 umístění na stupních vítězů. Hlavní prioritou se pro nás stává 

Východočeská hasičská liga, tedy soutěže kterých se zúčastňují ta nejlepší hasičská 

družstva z Východních Čech. Letos čítal ročník ligy 12 soutěží. My jsme se zúčastnili pouze 

poloviny závodů, ze kterých jsme získali 12 bodů a celkově skončili na 30. místě z celkových 

66 zúčastněných družstev. Nebýt hrubých chyb při provádění soutěžních pokusů, mohl být 

bodový zisk a následné umístění mnohem lepší. 

 

 

Tímto končím výčet aktivit za minulý rok a doufám, že za podpory sboru, obce a 

sponzorů bude naše aktivita příští rok minimálně na stejné úrovni jako v letošním  roce. 

Děkuji za pozornost a přeji všem hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

 

 

Bc. Pavel Černý 
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