
Záznam z jednání Výroční valné hromady SDH - 17. 1. 2020 

Valnou hromadu našeho sboru dobrovolných hasičů, která se konala 17. ledna 2020 zahájil 
jednatel sboru Ondřej Šustr. Ten přivítal přítomné hasičky, hasiče, mladé dětské hasiče, 
náměstka OSHPJ Václava Sýkoru i hosty z Budislavic a Starého Smolivce. Odsouhlasen byl 
i program dnešní valné hromady. Následně jsme vzpomněli povstáním a minutou ticha na ty 
členy sboru, kteří se dnešní valné hromady nedožili. Následně byla zvolena návrhová, 
mandátová a volební komise. K dnešnímu dni má náš sbor 58 členů. 
 

  
 

Jednatel předal slovo starostovi SDH Miroslavu Šustrovi. Ten nejprve přivítal všechny 
přítomné. V úvodu připomněl závěry ze shromáždění delegátů. Následně podrobně zhodnotil 
činnost našeho sboru za uplynulé období. Starosta sboru připomněl několik akcí naší JPOIII. 
Zejména účast na některých záchraných akcích. V plánu činnosti na rok 2020 zmínil starosta 
sboru některé vznamné akce. Tradičně připomněl včasné odevzdání financí na OSHPJ a 
zaslání hlášení o dnešní Výroční valné hromadě. Zmínil chystané brigády pro letošní rok, 
schůze výboru sboru, starost o hasičskou techniku, vzornou reprezentaci na cvičeních a 
závodech aj. 
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2019, s kterou nás seznámil starosta sboru 
Miroslav Šustr. To proto, že hospodářka Veronika Kubová byla na dnešní jednání omluvena. 
Dále jsme vyslechli zprávu o inventuře hospodaření a majetku, kterou přednesl předseda 
RKK Miroslav Zíka. 
Starosta sboru nás seznámil s úkoly, které sbor čekají v letošním roce. Po úspěšné akci 
našeho sboru v loňském roce budeme pořádat Hasičských bál s tombolou i v letošním roce. 
Vyzval přítomné k pomoci zejména s přípravou bálu a zajištěním tomboly, jejíž výtěžek by 
měl pomoci našemu sboru i finančně. K přípravě této akce se ještě uskuteční jednání výboru. 
Poté následovala podrobná zpráva volební komise, která předložila plénu jednotlivé návrhy 
na členy našeho nového výboru na roky 2020 - 2025.  
Navrženi a poté schváleni byli: starosta sboru Miroslav Šustr, místostarosta František Trhlík 
ml., velitel Tomáš Fenko (ten je současně i velitelem obecní JPOIII), zástupce velitele 
Václav Straka, strojník Vladimír Spour, referent ochrany obyvatelstva Václav Šíma, jednatel 
Ondřej Šustr, hospodář Veronika Kubová, vedoucí kolektivu mladých hasičů Alena 
Fenková, referentka žen Tereza Straková, kronikář Zdeněk Hřebejk, členové výboru Pavel 
Šmíd a Michal Krejčí.  
Kontrolní revizní rada byla schválena ve složení: předseda Miroslav Zika, členové Miroslav 
Mašek a Vojtěch Voříšek. 
V diskuzi vystoupil místostarosta obce Jan Spour, zástupci sborů z Budislavic a Starého 
Smolivce. Dále vystoupil místostarosta OSHPJ Václav Sýkora.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V závěru našeho jednání jsme byli seznámeni s návrhem usnesení, které bylo jednomyslně 
schváleno. 
Ještě několik fotografií z jednání: 
 

     
 

   
 

 



     

 
 

 
 

Tím byla pracovní část valné hromady ukončena a začala volná zábava. Byl podáván 
tradičně výborný guláš s chlebem, točilo se pivo a na úspěšnou činnost i něco ostřejšího.       
K dobré pohodě zahrála kapela pana Velíška. 

 


