Zpráva z Výroční valné hromady SDH Hradčany za rok 2010
Dne 30.12.2010 se od 18.00 hod. konala Výroční valná hromada SDH Hradčany. Výroční
valné hromady se zúčastnili hasiči SDH Hradčany ( dle přiložené prezenční listiny) dále
hasiči ostatních sborů v rámci okrsku Pavlovice, zástupci okrsku Pavlovice , zástupci českého
zahrádkářského svazu , místní organizace Hradčany a zástupci obce Hradčany ( dle přiložené
prezenční listiny hostů). V úvodu schůze byla jednohlasně schválena jako zapisovatelka sl.
Markéta Kadlčíková. Starostou obce byli přivítání všichni zúčastnění a byl předložen návrh
programu Výroční valné hromady a to :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a přivítání hostů
Zpráva starosty SDH o činnosti v roce 2010
Zpráva hospodáře
Návrh činnosti na rok 2011
Rozprava
Usnesení
Závěr

Předložený program jednání byl jednohlasně schválen zúčastněnými.
K bodu 1.Zahájení a přivítání hostů
Starosta SDH Hradčany přivítal zúčastněné hasiče, zástupce okrsku, zástupce spolků a
obce Hradčany. V úvodu uctil minutou ticha vzpomínku na zesnulé sestry a bratry hasiče.
Byl nastíněn program dnešního jednání.
K bodu 2. Zpráva starosty SDH o činnosti v roce 2010
Starosta SDH Hradčany přečetl zprávu o činnosti za rok 2010, kde byla zhodnocena
činnost sboru a to na úseku soutěží v rámci okrskového kola v požárním sportu, dále činnost
na úseku prevence vzniku požárů a následná likvidace ohnisek požáru na místní skládce
v Hradčanech. Dále byla starostou vzpomenuta kulturně společenská stránka činnosti sboru a
to Májová veselice, turnaj v nohejbale o Pohár starosty SDH a spolupráce s obcí a ostatními
spolky v rámci konání hodových oslav a koncertu skupiny Fleret. Dále byla vyhodnocena
činnost sboru při povodních v roce 2010, kdy se SDH Hradčany účastnili evakuačních prací
v obci Troubky a následných úklidových prací v obci Troubky, Hradčany a v obci Heřmanice
v Libereckém kraji. Starosta sboru poděkoval všem hasičům za aktivní přistup při uvedených
akcích.
K bodu 3. Zpráva hospodáře
Zprávu hospodáře přečetl Stanislav Hradil, kdy provedenou revizí účetnictví SDH
Hradčany nebylo zjištěno rozdílů.
K bodu 4. Návrh činností v roce 2011
Starosta sboru přednesl návrh akcí na rok 2011, kde byla nastíněna činnost sboru na
následující rok. Tak jak bylo navrženo, bude pokračováno ve spolupráci s obcí a ostatními
spolky v rámci obce Hradčany, dále se budeme účastnit okrskových soutěží v požárním

Strana 2

sportu, v červnu bude uspořádán nohejbalový turnaj, bude pokračováno v tradici konání plesů,
vodění medvěda, lampiónového průvodu spojeného s pálením vater a slavnostním kladení
věnců za zesnulé hasiče. V případě potřeby bude potom poskytnuta pomoc při mimořádných
událostech. Dále starosta sboru uložil hasičům SDH řádně se účastnit pravidelných školení
pořádaných HZS , stanicí Přerov, pokračovat v započatých pracích na historické stříkačce,
koňce a řádně prezentovat obec a sbor zejména slušným vystupováním na veřejnosti. Dále
byli členské základně SDH Hradčany představeni nový členové SDH a to Tomáš Kolava, sl.
Tereza Koutná, sl. Hanka Michálková. Dále bylo odhlasováno odvolání stávajícího velitele
SDH Tomáše Otčenáška a schválen nový velitel SDH Pavel Michálek.
K bodu 5. Rozprava
V rozpravě bylo starostou obce Hradčany poděkováno členům SDH za reprezentaci obce
Hradčany a byla přislíbena další spolupráce s obcí v následujícím roce. Dále byla přednesena
zdravice od zástupce okrsku a zástupců zúčastněných sborů SDH.
K bodu 6. Usnesení a závěr
Přednesená zpráva byla předložena ke schválení, kdy tato byla jednohlasně schválena
přítomnými členy SDH Hradčany. Na závěr bylo poté připraveno občerstvení pro přítomné
hosty a členy SDH Hradčany.

Zapsala :
Markéta Kadlčíková

Schválil :
Jaroslav Valentík
Starosta SDH Hradčany

