
 

Sbor dobrovolných hasičů Žíželeves 
           Zpráva o činnosti za rok 2016 
 

 Vážení bratři a sestry, vážení hosté a přátelé, 

             dovoluji si Vám předložit 

zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Žíželeves  za rok 2016.  

 16. ledna 2016 jsme na výroční valné hromadě, která se konala v 

 Žíželevsi na Čechovce, přijali usnesení, ve kterém mimo jiné schvalujeme 

plán činnosti na rok 2016. Dovolte mi, abych v tuto chvíli zopakoval část 

zprávy o činnosti za rok 2015. Myslím si, že to vůbec nebude zbytečné.  

Cituji:…..“  že jsme , tak jako v minulých letech vykonali, jako organizace , 

veliký kus práce nejen ve prospěch Sboru, ale i celé obce. Stejně tak, jako 

v minulých letech je nutno konstatovat, že aktivita jednotlivých členů byla 

značně rozdílná. Od těch, kteří přiložili ruku k dílu vždy, až po ty, kteří se 

nezapojili do ničeho. Zde je nutno připomenout, že ve prospěch Sboru 

pracovali i ti, kteří sice nejsou členy, ale mají hasičům blízký vztah a jsou 

ochotni něco udělat i pro svou obec. Za to jim patří obrovské poděkování. 

Při této příležitosti vyzývám všechny méně aktivní bratry a sestry, zapojte 

se více do života Sboru,  a pokud Vám pracovní povinnosti a zdraví dovolí 

zlepšit svou účast na činnosti, tak bude jen dobře pro všechny. Vězte, že 

zajistit činnost v rozsahu, jaký ve Sboru máme, zatím zvládá pár lidí 

s mimořádným úsilím, ale dlouhodobě to asi nepůjde. Zamysleme se tedy 

každý nad tím, proč vlastně tam jsme, jaký má smysl naše členství a čeho 

chceme dosáhnout. Již název nám říká, že jsme tam dobrovolně, tak k 

dobrovolné účasti patří sounáležitost, ochota pracovat pro blaho organizace 

a ostatní příslušníky. Nikdo není dokonalý, každý má své chyby, proto 

vyzývám k toleranci, vzájemnému porozumění a schopností dívat se 

dopředu, mít vize, mávnout rukou nad žabomyšími válkami, přestat 

rozebírat malichernosti, nezabývat se pomluvami a zlobou, zkrátka být 

tam, kde je mi dobře, kde mám přátele, kamarády, kde se můžu realizovat 

a uplatnit své nápady pomáhat ostatním a znovu opakuji,  kde jsem 

dobrovolně.“ ….. konec citátu. Je smutné, že se prakticky téměř nic 

nezměnilo, stále se na činnosti Sboru podílí zhruba polovina členů a zbytek 

1x za rok pouze zaplatí příspěvky. Bohužel, zatím asi není síla něco na 

stávajícím stavu změnit. Proto pojďme však k věcem veselejším a 

zhodnoťme, co se nám za rok 2016 podařilo. 

 

 A nyní vážené sestry, vážení bratři, vážení hosté k činnosti Sboru.  

K  31.12.2015 nás bylo 23, z toho 7 žen. Od  1.1.2016  se celkový počet zvýšil 

na 24 členů, z toho 7 žen. Novým členem se stal pan Jakub Heczko, kterého 

jistě všichni řádně přivítáme a popřejeme hodně úspěchů. 



 Dále mi dovolte, abych v této části zprávy vyslovil poděkování těm, 

kteří náš Sbor významně podporují. Velmi si vážíme spolupráce a podpory 

od Obecního úřadu v Hoříněvsi, který nejen že hradí elektrickou energii 

zde na Čechovce a také poskytuje prostředky na zvelebení zdejšího areálu. 

Veliké poděkování zaslouží soukromí zemědělci pánové Petr a Jiří Černých 

ze Želkovic a pan Stanislav Štěrba, kteří významně přispěli k činnosti 

organizace. Dále  děkujeme  firmě APA Hradec Králové, kterou zastupuje 

náš starosta Martin Jadrný a firmě SANS, kterou u nás zastupuje pan 

Milan Heczko. Děkujeme všem dalším, kteří nám pomohli splnit plán 

činnosti na rok 2016. 

 A jaký tedy byl rok 2016 v naší organizaci? Domnívám se, že velice 

úspěšný, i když se nedostatky samozřejmě najdou, zejména  ty o kterých 

jsem hovořil v úvodu své zprávy. Podíváme-li se na rok 2016 z hlediska 

finančního, tak zůstatek na účtu přesahuje 90 000,- Kč  a získali jsme další 

majetek, tak můžeme být spokojeni.  

Výbor organizace zvládl plánované akce bez nedostatků a 

s příkladnou aktivitou, což se u představitelů tak nějak automaticky 

předpokládá. Nechci zde stanovovat pořadí těch, kteří se nejvíce zasloužili, 

ale rozhodně si uznání zaslouží náš starosta Martin Jadrný,  který  svým 

příkladem táhl celý Sbor.  Zároveň je zapotřebí vyzvednout a poděkovat 

našim ženám, ať sestrám v našem Sboru, např. Anně  Polcarové, Jaroslavě 

Festové a Janě Heczkové  či ostatním manželkám a přítelkyním, např. 

Renatě Festové a dalším mladým maminkám a tatínkům, občanům 

Žíželevse, kteří svou aktivitou velice významně přispěli ke splnění loňských 

úkolů.  

 A nyní mi dovolte krátká zhodnocení jednotlivých akcí a událostí. 

První akcí byl ples ve Vrchovnici. Uspořádali jsme brigádu na zajištění 

otopu, uklidili a vyzdobili sál, zajistili bohatou tombolu. Zúčastnilo se více 

jak 60 hostů a všichni byli na výsost spokojeni. Rovněž finančně jsme byli 

velice úspěšní. Následoval neméně úspěšný nedělní dětský karneval, kterého 

se zúčastnilo více než 40 dětí. Pohostinství ve Vrchovnici bylo naplněno 

k prasknutí.   

  Po mnoha letech jsme individuálně vyjeli s naší technikou k nácviku 

vlastní hasičské činnosti. Akce se uskutečnila u náhonu rybníka Velký  

Vřešťov a zúčastnila se většina mužské populace Sboru. Ukázalo se, že naše 

mašina není v dobrém stavu a potřebuje opravu. Přesto jsme vyzkoušeli 

požární útok, zkontrolovali další vybavení, osvěžili si manipulaci 

s technikou a připravili se na okrskové cvičení. Okrskové cvičení se 

uskutečnilo v plánovaném termínu na Čechovce za účasti Sborů Rařice, 

Hoříněves, Žíželeves  a dětí Hoříněves. Procvičili jsme požární soutěž, 

provedli nácvik dálkového vedení vody, seznámili se s zásadami  první 

pomoci. Po oficiální ukončení následovala společná zábava do pozdních 

nočních hodin. 



 Následoval čarodějnický rej, kterého se zúčastnilo více jak 50 

čarodějnic a černokněžníků všech věkových kategorií. Postavili jsme 

hranici s čarodějnicí, provedli svoz roští po vesnici, zajistili požární dozor a 

skočili téměř v ranní ch hodinách s pocitem velice úspěšné akce. Neméně 

tak dobře vyzněl i Dětský den, který organizačně zajistila sestra Jana 

Heczková spolu s ostatními mladými maminkami z obce. Chlapci a děvčata 

měli připraveno velké množství soutěží a her, plnili uložené úkoly a 

získávali hodnotné odměny. Akce byla ze strany veřejnosti velice kladně 

hodnocena. Akci společensko-kulturní vystřídala akce sportovní. 

Uspořádali jsme tradiční Memoriál Petra Kozoně  v malé kopané. 

Zúčastnila se mužstva Habřiny, Hoříněvse, Hradce Králové, Lhoty pod 

Libčany, Lípy, Lužan, Neděliště a Žíželevse. Zde je potřeba vyzvednout 

perfektní organizaci a vysokou sportovní úroveň. Vše fungovalo bezchybně 

včetně zdravotnického zajištění. 

  Sportovní akci vystřídala akce společenská. Nestor Sboru bratr 

Václav Jaroš starší požádal o zorganizování poslední oficiální hudební 

produkce, kterou se rozloučil s dlouhodobým hudebním účinkováním při 

akcích na Čechovce. Velice rádi jsme vyhověli a rovněž jako poděkování 

zajistili čestné uznání ústředního výboru Sdruženi hasičů. 

  Prázdniny utekly jak voda a na jejich konci hasiči ze Zíželevse 

uspořádali pro děti Rozloučení s prázdninami. Akci opět organizačně 

zajistila sestra Jana Heczková. Její průběh a hodnocení vyzněl opět velice 

kladně a vše bylo velice úspěšné. 

  A již se přiblížilo 30. září, datum, kdy jsme realizovali organizačně 

nejnáročnější událost roku 2016, tj. zájezd do thermálů na Slovensko. 

Zájezdu do Dunajské Stredy se zúčastnilo 48 dětí a dospělých. Doprava 

byla perfektní, rovněž ubytování na úrovni, kázeň účastníků vzorná.  

Celkovou pohodu potvrdila úroveň místního thermálního koupaliště a také 

návštěva vodního díla Gabčikovo. V místě ubytování jsme také uspořádali 

nácvik silvestrovského večera. Celkový výsledek předčil očekávání a všichni 

byli nesmírně spokojeni. 

 Vzpomínka na Fandu byla velice významnou kulturní akcí. Podařilo 

se zajistit 18-ti členný swingový orchestr, který hrál více než 2 hodiny 

k tanci i poslechu. Zde je třeba vyzdvihnout perfektní stravovací servis. 

Nedostatkem byl menší zájem ze strany veřejnosti. Zanedlouho poté 

proběhla na Čechovce  drakiáda. Organizace se ujala opět sestra Jana 

Heczková, která spolu ostatními maminkami připravila pestrý program 

pro děti, vyráběli se lampiony, pouštěli se draci, a když se setmělo, konal se 

lampionový průvod obcí. Akce to byla velice úspěšná a pro děti hodně 

zajímavá. Poslední velkou akcí na Čechovce byla oslava Mikuláše  

 a ostatních předvánočních tradic. Letos vyšlo naprosto vše, včetně počasí. 

Mikuláš přišel, andělé rozdali dárky 45-ti dětem, čerti přiměřeně postrašili 



a všichni si odpoledne a večer skutečně užili. Čechovka i přes chladné 

počasí se zavírala v pozdních nočních hodinách.  

 Kromě výše jmenovaných činností Sboru se členové Sboru podíleli na 

dalších společensko- kulturních událostech v obci. Pomohli jsme při  

tradiční  pouti, proběhlo prázdninové stanování, organizovali  jsme   

dožínky pro místní hospodáře. Naši členové se aktivně účastnili vánočního 

zpívání při rozsvícení stromečku a starosta zpíval při vánočním koncertu 

v místním kostele. Kromě pořádání společensko-kulturních a společenských 

akci jsme zvelebovali prostředí na Čechovce, zajistili nábytek do klubovny 

a stánku, provedli malování, dokončili úpravy příjezdové komunikace a 

zhotovili strop zbrojnice. Pomáhali jsme při odstraňování následků lokální 

povodně v Hoříněvsi. 

 Nutno také říci, že se některé věci nepodařily. Plánovaná 

rekonstrukce střechy zděné části Čechovky se neuskutečnila pro zdravotní 

indispozici bratra Jiřího Polcara, který jest jediným pokrývačem ve Sboru. 

Neuskutečnil se cyklistický výlet vzhledem k tomu, že se v podzimním čase 

nenašel volný termín. Dále zůstává důležitý úkol a to je oprava stříkačky. 

Doufáme, že se to ve spolupráci  s Obecním úřadem  podaří  zajistit na 

počátku roku 2017. 

 Vážení bratři a sestry, vážení hosté a přátelé, skutečně Vám všem, 

kteří jste přispěli svou prací a aktivitou ke splnění plánu činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů v Žíželevsi nesmírně děkuji. I díky Vám se v naší malé 

obci  žilo v roce 2016 zase o trochu lépe a vykonali jste pro sebe i ostatní 

občany kus poctivé práce. Znovu vyzývám všechny členy SDH Žíželeves, 

hovořte se svými sousedy, zejména těmi mladými, přesvědčujte je o 

zapojení do činnosti hasičů, přesvědčujte ke vstupu do Sboru. Přivítáme 

každého, kdo má zájem pracovat pro hasiče a obec. 

Vážení přítomní, to je z mého pohledu vše k hodnocení roku 2016. Žádám o 

pochopení, zdali jsem na něco zapomněl, či něco neuvedl, prosím, 

připomeňte mi to v diskusi a já to dodatečně zapracuji do zprávy. 

 

Na úplný závěr si opět dovoluji vyslovit následující výzvu: 

 

„Ty hasiči ze Žíželevse po chvále nebaž, ale stále dělej, 

co chvály hodno jest“ 

 

 
                                                                           Zpracoval:  Jiří Brzek, jednatel 


