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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 okolí hasičské 

zbrojnice po přístavbě a přelakování hasičského automobilu Volkswagen Transporter. 

 

Hasičský automobil 
V roce 2010 byly na přiděleném Volkswagen Transporteru provedeny nezbytné 

opravy podvozku a převodovky za účelem zprovoznění automobilu. V minulém roce bylo 

zapotřebí provést opravu interiéru a některých částí karosérie, jelikož automobil od Plolicie 

ČR byl v minulosti havarovaný. Barevné provedení hasičských automobilů je dáno vyhláškou 

č. 35/2007Sb., o technických podmínkách požární techniky. Automobil i přívěs na hasičskou 

techniky byly označeny reflexními páskami a výstražnými prvky pro lepší viditelnost za tmy. 

Vedení obce Všestary v rámci úsporných opatření odmítlo kompletní lakování 

automobilu uhradit z obecních peněz, tudíž jsme si museli finanční prostředky na lak sehnat 

sami. Podařilo se nám sehnat velmi štědrého sponzora, kterým byla společnost STRATOS 

AUTO spol. s r.o.. Tato firma provedla a uhradila veškeré lakýrnické a klempířské práce 

v hodnotě cca 110 000 Kč. Barvu společně proplatily obec (10 000 Kč) a ZD Všestary 

(19 500 Kč). Dalšími investory na zkompletování automobilu byli: SDH Rozběřice, 

Topenářství Zdeněk a Tomáš Kulhánkovi, Autodílna Jiří Aliňák a Záměčnictví Došel. Všem 

investorům děkujeme. 

 

Položení dlažby u hasi čské zbrojnice 
V loňském roce byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice. Zbývalo jen vybudovat 

chodník a opravit dlažbu před zbrojnicí, jelikož z cesty ke zbrojnici stékala voda a do 

zbrojnice se chodilo po hlíně a nosil se do zbrojnice nepořádek. Stávající dlažba pod 

posezením u zbrojnice byla vybudována ze žulových a mramorových kamenů, proto byl 

stejný materiál po dohodě s vedením obce zvolen i na vybudování chodníku a rozšíření 

dlažby u posezení. Kamenný materiál dodal bratr Aleš Zlatohlávek ze společnosti 

KAMENOPRŮMYSL Hradec Králové spol. s r.o.. Manipulace s kameny byla vzhledem 

k jejich váze a rozměrům velmi obtížná, proto bylo za potřebí k pokládání využívat techniky 

ze ZD Všestary. Brigádnické práce na pokládku dlažby probíhaly téměř každý den během 

července a srpna, někdy i ve večerních hodinách za umělého osvětlení. Před samotnou 

pokládkou jsme museli odstranit stožár na sušení hadic, který měl již značně uhnilé ukotvení. 
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Součástí prací bylo i přeložení části původní dlažby a vyspárování celého kompletu. 

Nakonec byla přivezena a rozhrnuta hlína okolo dlažby a okolí oseto travou.  

 

Během roku jsme dvakrát provedli sběr železného šrotu, každý druhý týden jsme 

sekali dráhu pro tréninky požárního útoku a pečovali o svěřenou hasičskou techniku a o 

pořádek v okolí zbrojnice. Dále jsme ke konci roku pokáceli proschlý smrk u zbrojnice a část 

náletů u dětského hřiště.  

 

Požární sport 
V roce 2011 se nám opět podařilo pravidelně nasazovat do soutěží družstvo mužů i žen. 

Každé družstvo mělo v uplynulé sezóně rozdílné preference. 

Muži 
Družstvo mužů se v uplynulé sezóně zaměřovalo na soutěže, které byly zařazeny do 

Východočeské hasičské ligy. Letošního ročníku VČHL se zúčastnilo celkem 68 družstev, z 

toho se podařilo 43 družstvům bodovat. Celkovými vítězi se stali hasiči z Letohradu - Kunčic 

B (okres Ústí nad Orlicí). Nám se podařilo splnit předsezónní cíl - skončit v konečném pořadí 

do 20. místa. Se ziskem 39 bodů jsme skončili právě na 20.místě. Bohužel se nám 

nepodařilo udržet průběžné 16. místo z jarní části sezóny, zejména nepovedenými útoky na 

posledních soutěžích. Hlavním cílem pro příští ročník VČHL je vylepšení letošního umístění 

a rozšířit bodový zisk v celkovém pořadí. 

 

Ženy 
Družstvo žen se v minulém roce účastnilo zejména soutěží zařazených do Poháru 

starosty okresního sdružení hasičů Hradec Králové. Cílem bylo celkové vítězství, což se 

podařilo splnit před družstvy z Hořiněvse a Černožic. Ženy letos dovršily v tomto seriálu 

vítězný hattrick. 

 
 

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. 

 
        

     Ing. Pavel Černý 
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