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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. 

 

Jednotka požární ochrany  

V letošním roce bylo zapotřebí obnovit školení velitelů a strojníků, které vypršelo na 

konci února. Tuto činnost se podařilo splnit hned v prvním možném termínu tohoto roku. 

Školení v Bílých Poličanech se ve dnech 28.-.30.března účastnili kurzu Velitel-24 Pavel 

Černý, Jan Stránský a Karel Zikmunda ml. Kurz Strojník-16 ve dnech 29.-.30.března 

absolvovali Jiří Beneš a Marek Netušil. 

V druhé polovině kalendářního roku byly také obnoveny a u některých nových členů 

jednotky prvně provedeny zdravotní způsobilosti členů jednotky PO. 

V současné době splňuje naše jednotka všechny minimální počty členů, velitelů a 

strojníků: 

Velitelé:   Pavel Černý, Jan Stránský, Karel Zikmunda ml. 

Strojníci:   Marek Netušil, Jiří Beneš 

Hasiči:    Jan Skořepa, Špoula Petr, Petr Stejskal, Karel Zikmunda st. 

 

V souvislosti se členstvím v jednotce byli osloveni další potencionální lidé. Doposud 

se nikdo další k jednotce nepřidal. 

 

Někteří členové jednotky se v průběhu roku zúčastnili obou školení IMZ velitelů na 

stanici HZS Královéhradeckého kraje. 

 

V průběhu roku byla jednotka vybavena další potřebnou výzbrojí a výstrojí 

z finančních prostředků obce Všestary a štědrých sponzorů SDH Rozběřice:  

• 2ks zásahové přilby 

• 2páry zásahové rukavice 

• Ambuvak, krční límec 

• Hadice B75 20m 

• Regál na armatury a výzbroj 

• další  drobnější výzbroj (např. lopaty, košťata, atd. 



VVH  7.12.2012  VVH za rok 2012 

Brigádnická činnost SDH a JSDHO Rozb ěřice:  

• Prořezání náletů a vyčištění hráze rybníka, prořezání náletů za prodejnou. 

• Sběr železného šrotu 

• Úklid prostranství u hasičské zbrojnice a dětského hřiště 

• Sekání trávy a stříhání živého plotu u hasičské zbrojnice 

• Pravidelné sekání tréninkové dráhy SDH za rybníkem 

• Vymalování hasičské klubovny 

• Údržba hasičské klubovny, zbrojnice a zasedací místnosti obecního úřadu 

v Rozběřicích – odizolování zbrojnice proti vlhkosti 

• Přípravy společenských a kulturních událostí pro obec a následné úklidy po nich 

• Několikanásobné okysličování vody v rybníku, aby nedošlo k úhynu ryb 

• Tlaková zkouška hadic a kontrola zásahového vybavení 

• Údržba hasičské techniky sboru a obce: 

o Odzimování (duben) a zazimování (říjen) PS12, a VW Transporter 

o Oprava přední masky a světel VW Trasnporter 

o Ošetření podvozku VW Trasnporter proti korozi 

o Oprava chlazení na PS12 

 

 

Požární sport  

Na začátku roku byli do soutěží zapojeny družstva mužů a žen. Obě družstva se 

zúčastňovala Východočeské hasičské ligy. Bohužel obě družstva absolvovala pouze část 

jarních soutěží.  

 

 

 

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

 

 

 

 

        

            Ing. Pavel Černý 
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