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Zpráva výboru SDH Rozb ěřice 

Vážené sestry a brat ři hasi či, vážení hosté, 

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na dnešní Výroční valné hromadě Sboru 

dobrovolných hasičů Rozběřice. 

 

Kulturní činnost  

Hasičský ples 

První kulturní akcí roku byl jako každoročně tradiční hasičský ples, pořádaný v hostinci ve 

Střezeticích, o který byl opět velký zájem a kapacita sálu byla vyprodána několik týdnů před 

konáním plesu. Plesu se zúčastnilo více jak 120 hostů, kterým k poslechu a tanci zahrála hudební 

skupina Andante a pro inspiraci byl ples zahájen latinsko-americkými tanci v podání 

profesionálního tanečního páru. Hosté mohli zkusit své štěstí v bohaté tombole, která čítala více 

jak 170 cen. V hlavní tombole bylo možné vyhrát např. motorovou pilu, napařovací žehličku, 

elektrické brusky a další hodnotné ceny. Vzhledem k atraktivním cenám v tombole bylo prodáno 

téměř 2000 lístků do tomboly. 

 

Dětský den + sousedské posezení 

Ke konci srpna jsme uspořádali pro děti na rozloučenou s prázdninami dětský den a pro 

dospělé sousedské posezení. Akce se konala v prostorách dětského hřiště a hasičské zbrojnice. 

Pro děti byly připraveny herní disciplíny a za jejich absolvování obdržely balíček sladkostí a dárků, 

včetně občerstvení. Poté se mohly vyřádit na trampolíně, skákacím hradu, nebo si nechat 

namalovat na obličej libovolný ornament. Každý zajisté ocenil možnosti zakoupení točené zmrzliny, 

o kterou byl ve velmi horkém letním dnu obrovský zájem 

 

Drakiáda 

Tato akce se stává tradiční i v naší obci. V loňském roce bylo naprosto nádherné počasí, 

hřálo a svítilo sluníčko, ale ani nejmenší větříček se nedostavil. V letošním roce bylo počasí na 

drakiádu naprosto ideální - slunečno, větrno a teplo. Většina zúčastněných ocenila možnosti 

opékání buřtů na otevřeném ohni. 

 

Mikulášská nadílka + Mikuláš do domu 

V předvánočním čase, jak je v naší obci dlouholetou tradicí, navštívili mikuláš, čert a anděl 

všechny naše ratolesti v jejich domovech. Následující sobotu se děti sešly na mikulášské nadílce, 

na které byl pro děti připraven zábavný program v podobě cesty do pekla. Na konci nadílky přišli 

postrašit děti mikuláš, čert a anděl, kteří dětem za básničku rozdali chaloupku plnou dobrot. 
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Další činnost SDH:  

- Schůze výboru SDH – každý první pátek v měsíci 

- Účast na Výročním aktivu okrsku č.16 a schůzích okrsku v průběhu roku 

- Účast na sněmu starostů Okresního sdružení hasičů Hradec Králové   

 

V měsíci červnu se konala valná hromada sboru, na které byl odvolán dosavadní starosta 

Zbyněk Ryba. Na této valné hromadě byl rozšířen výbor sboru o čtyři nové členy, kterými jsou 

Gabriel Arnošt, Gabriel Petr, Novák Zdeněk a Osond Miroslav. 

Bohužel se doposud nepodařilo najít vhodného kandidáta na funkci starosty. 

 

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 

 

Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za podporu v činnosti našeho sboru v roce 2012 a 

popřát Vám všem krásné a šťastné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí jak v osobním 

tak i pracovním životě. Přál bych si, abychom se v tomto hojném počtu setkávali, nejen na Výroční 

valné hromadě, ale každý první pátek v měsíci na pravidelných výborových schůzích u všech 

činnostech našeho sboru. Děkuji za pozornost 

        

            Ing. Pavel Černý 
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