
Zpráva o činnosti SDH Petrovice za rok 2006 pro výroční valnou hromadu dne 13.1.2007 
 
 
 
Sestry a bratři, mladí hasiči, vážení hosté, 
 

dovolte mě, abych vás na dnešní valné hromadě všechny přivítal a seznámil vás 
s činností SDH za období od poslední valné hromady. 
  
 Poslední výroční valná hromada se konala v prosinci 2005. Zde se tradičně hodnotilo 
uplynulé období z pohledu vnitřní činnosti sboru, práce s mládeží, zájmové činnosti a  
výsledků hospodaření. Podle rozhodnutí výboru se zde měly uskutečnit i volby nového 
výboru, ale tento úkol se nepodařilo dotáhnout do úplného konce. V závěru valné hromady 
bylo přijato usnesení, které ukládalo výboru stanovit termín pro konání valné hromady 
v počátku roku 2006, jejímž hlavním úkolem mělo být dokončení voleb výboru SDH  a tím 
zajištění zdárného fungování sboru.  Tato valná hromada se uskutečnila v dubnu loňského 
roku a zvolila výbor sboru v tomto složení: Filouš Antonín, Vintr Jaroslav, Ing. Manoušek 
František, Souček Josef, Beránek Radislav, Hamerský Ivo, Součková Eva st. a  Filouš Jan.  
Výbor  se pravidelně scházel, aby připravoval a organizoval  činnost sboru až do současné 
doby. 
 
 Na minulé VVH jsme si vytýčili prioritní oblasti naší činnosti a stanovili úkoly a cíle, 
kterých  v dané oblasti chceme dosáhnout. Proto bych se nyní zaměřil na ty nejdůležitější 
z nich.  
 Jednou z hlavních oblastí naší činnosti je práce s mládeží. Zde musíme konstatovat, že 
hlavně  zásluhou vedoucích mládeže, kteří se tohoto úkolu ujali v roce 2004, se daří díky 
jejich aktivní práci udržovat stále se zlepšující tendenci výsledků mladých hasičů na 
soutěžích.  Tento stav je dosažen soustavnou činností kolektivu mladých hasičů, patřičnou 
pozorností věnovanou výborem sboru k zajištění jejich činnosti, ale i materiálního a 
technického vybavení, ale hlavně zodpovědným přístupem vedoucích mládeže, za což jim 
patří poděkování. Pestrostí nejenom výcviku a přípravy na soutěže, ale i další zájmovou 
činností mladých hasičů se jim podařilo dosáhnout toho, že naši mládež  jejich práce zaujala a 
tím nám skončil problém s postupným úbytkem mladých hasičů, jak tomu bylo v minulosti. 
Krátkou zprávu o konkrétní náplni činnosti mladých hasičů v uplynulém roce nám následně 
přednese jedna z jejich členek. 
 Další důležitou oblastí činnosti je zajištění výcviku a technické připravenosti 
zásahového družstva. Zde má samozřejmě zásadní slovo obec, která je ze zákona 
zřizovatelem této jednotky, ale protože je zásahová jednotka složena i z členů našeho sboru, 
nemůžeme se spoluúčasti na této činnosti vyhnout. Ta spočívá především v nácviku práce 
s technikou a její následné údržby při přípravě a účasti na okrskových soutěžích v požárním 
sportu. V květnu loňského roku se sbor společně se zásahovou jednotkou zúčastni okrskové 
soutěže ve Vysočanech, kde se družstvo mladých hasičů umístilo na 7 místě, družstvo do 35 
let také na 7 místě a družstvo nad 35 let na místě druhém. V loňském roce sbor přispěl 
finančně z výtěžku z plesu na zajištění vybavení zásahové jednotky. Z mého pohledu je třeba, 
aby i nadále spolupráce SDH nejen se zásahovou jednotkou, ale i nově vzniklým Sportovním 
klubem takto fungovala.    Členové sboru se rovněž podíleli brigádnicky na dokončovacích 
pracích zázemí v nové zbrojnici a při zjišťování havarijního stavu odpadové šachty poblíž 
penzionu U hraběnky. Další informace o činnosti a akcích zásahové jednotky nám následně 
podá její zástupce. 



 Dalším úsekem naší činnosti, který pravidelně na VVH hodnotíme je vnitřní činnost 
sboru, organizační a ekonomické zajištění fungování SDH.  

Zde si nemohu odpustit na úvod malé postesknutí. Mrzí nejenom mě, ale i  ostatní 
členy výboru, že při organizování, zajišťování i samotné realizaci akcí pořádaných SDH se 
část dříve aktivních členů do této činnosti zapojuje jen sporadicky nebo vůbec. To se netýká 
jenom akcí, kde je třeba pomoci brigádnicky, ale i akcí, které jsou pořádány pro členy a 
příznivce sboru. Domnívám se však, že zaměření činnosti SDH, zásahové jednotky i 
Sportovního klubu je natolik stejné, že spolupráce při pořádání akcí i v ostatní činnosti všech 
tří subjektů bude přínosem pro všechny. Nicméně jsme dobrovolné sdružení, z jehož názvu 
vyplývá, že každý jednotlivec se sám rozhoduje, jakým  způsobem a v jakém rozsahu se bude 
na činnosti sboru podílet. 

A teď k hodnocení naší vnitřní činnosti. Základem spolehlivého fungování sboru je 
pravidelná schůzová činnost. Výbor sboru se jedenkrát měsíčně scházel, aby zajistil přípravu 
akcí, informovanost o činnosti a zajištění plnění úkolů vyplývajících z jednání  okrsku a 
okresu a dalších záležitostí spojených s činností sboru. Bylo-li to třeba, zejména v souvislosti 
se zajištěním  přípravy akcí, scházel se výbor kromě pevně stanovených termínů i mimořádně. 

Jednou z povinností sboru je vybírat a odvádět do pokladny okresu ČLP. Tuto 
povinnost ve stanovených termínech plníme s tím, že za členy v důchodu a mládež platíme 
členské příspěvky z výdělku z naší činnosti. V loňském roce shromáždění představitelů  
sborů, které se konalo 27.10.2006, rozhodlo zvýšit odvod členských příspěvků do okresní 
pokladny a stanovilo následující částky: dospělí  70,-Kč, dorost  50,-Kč, mladí hasiči 20,-Kč. 
Výbor se tímto zabýval a navrhl, aby výběr členských příspěvků v našem sboru zůstal ve 
stejné výši jako v loňském roce, i když odvod do okresní pokladny se zvýší. Protože 
rozhodovat o výši členských příspěvků náleží ze stanov valné hromadě, je toto také součástí 
usnesení z dnešní VVH. 

Zprávy o činnosti  a akcích mladých hasičů a zásahové jednotky nám podají jejich 
zástupci, takže přikročím k další oblasti naší práce a tou je zájmová činnost členů sboru. Podle 
platných dohod se Sokolem bylo naším úkolem v loňském roce zajistit pálení čarodějnic a 
pouťové zábavy. Obě tyto stěžejní akce se zdařily.  Příprava a samotné zajištění akcí byla 
z důvodů, které jsem naznačil při hodnocení spolupráce se zásahovou jednotkou a SK trochu 
komplikovanější, nicméně se všechno s přispěním jak členů sboru, tak i příznivců podařilo 
zajistit. Další významnou akcí, i když se konala dříve než obě akce již uvedené, byl ples, 
který se také vydařil a z něhož část výtěžku byla použita na vybavení zásahové jednotky. 
Další činnost sboru uvedu pouze ve zkratce. Jedná se o: 

- návštěvu členů sboru a zástupců obce u hasičů v Petrovicích u Rakovníka 
v rámci Setkání hasičů Petrovic České republiky, 

- sběr železného šrotu,  
- zájezd členů a příznivců SDH na Hustopečské burčákové slavnosti 

s následným posezením ve vinném sklípku, 
- ozdobení a rozsvícení vánočního stromu, 
- v závěru loňského roku jsme se zabývali přípravou dnešní valné hromady. 

Všem, kteří se účastnili na zajištění pořádaných akcí patří poděkování. Poděkování rovněž 
patří zástupcům obce, za spolupráci a vstřícný postoj k našim aktivitám. Věřím, že dobrá 
spolupráce s obcí a vzájemná spoluúčast na práci pro občany bude pokračovat i 
v následujících letech. 
 

Nyní bych vás seznámil s hlavními body plánu práce na následující období. 
Jedním z nejdůležitějších úkolů je opět práce s mládeží, kde nesmíme, jak se říká, 

usnout na vavřínech a musíme zajistit podmínky pro činnost mládeže a veškerou podporu 
jejich vedoucím pro přípravu a další zlepšování výsledků. Je třeba se také zamyslet nad 



náborem dalších dětí, neboť část těch stávajících se postupně dostane do kategorie dorostu a 
nebude se už dále zúčastňovat   práce mladých hasičů. 

Dalším neméně důležitým úkolem do dalšího období je příprava a údržba techniky, 
zařízení a vybavení. Jedná se zejména o vybavení pro mladé hasiče, jsme však připraveni být 
nápomocni i při údržbě vybavení zásahové jednotky.  

Nadále se budeme aktivně účastnit na dění v obci a podle možností pomáhat tam kde 
bude třeba. 

V oblasti vnitřní a zájmové činnosti budeme jako v minulém roce zejména pravidelnou 
schůzovou činností zajišťovat plnění požadavků okrsku a okresu, přípravu naší obvyklé 
činnosti a naplánovaných akcí a řešit případné nenadálé úkoly dle aktuálních potřeb. 

K plnění všech těchto úkolů bude zapotřebí aktivní účasti všech členů a já věřím, že se 
do činnosti sboru v případě potřeby zapojí.     

   
 SDH Petrovice v loňském roce uskutečnil akce, které přinesly finanční zisk a také 
akce, které se z tohoto zisku financovaly. Dále pak bylo nakoupeno vybavení mladým 
hasičům pro výcvik a účast na soutěžích, ale i pro jejich zájmovou činnost.  Výsledkem 
hospodaření za loňský rok je následující stav: 
V pokladně bylo k 1.1.2006 9 581,-Kč a k 31.12. 2006 je zůstatek 7 297,-Kč. 
Na účtu byl stav k 1.1.2006  992,-Kč  a k 31.12.2006 je zůstatek 3 080,-Kč.    
 
 
 Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za účast na dnešní VVH a popřát vám do  
nastávajícího roku hlavně zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.  
Nám všem potom přeji, aby se nám dařilo pokračovat a naší dobrovolné práci pro potřeby 
naše i všech našich spoluobčanů. 
 
Děkuji za pozornost. 
    
 
   
 
 
 
 
 


