
 

Sbor dobrovolných hasičů Žíželeves 
           Zpráva o činnosti za rok 2015 
 

 Vážení bratři a sestry, vážení hosté a přátelé, 

             dovoluji si Vám předložit 

zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Žíželeves  za rok 2015.  

 14. února 2015 jsme na výroční valné hromadě, která se konala v 

 Hoříněvsi , pohostinství, přijali usnesení, ve kterém mimo jiné schvalujeme 

plán činnosti na rok 2015. Právě v tuto chvíli nastal čas, abych Vás seznámil 

s tím, jak se nám všem podařilo přijatý plán splnit. Dá se říci, 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. 

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

K 31.12.2014 nás bylo 25, z toho 9 žen. K 1.1.2016 je celkový počet 23 členů, 

z toho 7 žen. V průběhu podzimu 2015 oznámila přestup do organizace 

v Předměřicích sestra |Vendula Čížková. Příspěvky na rok 2016 nebyly 

zaplaceny sestrou Blankou Jonášovou a bratrem Peterem Karabinem. Oba 

byli vyzváni k zaplacení, bohužel tak neučinili, ani nepožádali o odklad 

placení, proto v souladu se stanovami Sdružení hasičů bylo jejich členství 

k 31.12,2015 ukončeno. Dále požádal o členství ve Sboru pan Milan 

Sedláček, bytem Jeřičky a stal se čekatelem a předpokládám, že se dnes na 

VVH stane plnoprávným členem. Další významnou věcí ze života Sboru 



byla v souvislosti s novým občanským zákoníkem přeregistrace  organizace. 

Bylo potřeba zpracovat několik dokumentů a tyto odevzdat na okresnímu 

sdružení. Vše proběhlo bez jakýkoli nedostatků a přeregistrace byla 

úspěšná. 

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

kteří naš 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 a 

v letošním roce materiálově uhradil výstavbu skladových prostor a zajistil 

výměnu sloupu elektrické přípojky. Veliké poděkování zaslouží soukromí 

zemědělci pánové Petr a Jiří Černých ze Želkovic, kteří nám darovali tzv. 

párty stan a pan Stanislav Štěrba, který významně přispěl nejen finanční 

částkou k činnosti organizace. Dále velice děkujeme za materiální a 

finanční pomoc při zajišťování našich společenských akcích firmě RCHP 

Benátky, zastoupenou panem Josefem Hovorkou,  firmě APA Hradec 

Králové, kterou zastupuje náš starosta Martin Jadrný a firmě SANS, 

kterou u nás zastupuje pan Milan Heczko. Děkujeme všem, kteří nám 

pomohli splnit plán činnosti na rok 2015. 

 A jaký tedy byl rok 2015 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 2015 z hlediska 

finančního, tak zůstatek na účtu přesahující 70 000,- Kč  a získání majetku 

dosahující hodnoty téměř 20 000,- Kč, 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 a bratr Jiří Polcar,  kteří   

svým příkladem táhli celý Sbor.  Zároveň je zapotřebí vyzvednout a 

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

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

Festové, které svou aktivitou velice významně přispěli ke splnění loňských 

úkolů. Zde je nutné připomenout přítele Jakuba Heczka, který ač nečlen, 

Sboru aktivně pomáhal zajišťovat některé akce. A nesmíme zapomenout 

ani na seniora Sboru, pana Václava Jaroše, který tak jako mnoho let zpátky 

zajistil hudební produkce. V letošní zprávě o činnosti se nebudu zabývat 

hodnocením jednotlivých akcí, stanovených plánem práce. Všechny 

naplánované akce byly splněny a setkaly se vždy s kladným hodnocením. 

Rozebírat je by znamenalo opakovat loňskou zprávu o činnosti, jednak co 

se týče náplně i hodnocení lidí, neboť ti jsou stále stejní, a pořádané akce 

byly vesměs úspěšné a setkaly se vždy s kladným hodnocením veřejnosti. 

Svým významem vybočily okrskové cvičení, kde  byla díky Sboru Račice 

nově za zařazena ukázka a nácvik první pomoci, a  3 akce pro děti, zejména 

proto, že všechny znamenaly nárůst zájmu o přítomnost těch nejmenších. 



Jednalo se o Dětský den, o Rozloučení  s prázdninami a Čerty na Čechovce.   

Opět musíme poděkovat našim ženám za jejich přínos ke zdaru a splnění 

radostného očekávání dětí . Zejména Čerti na Čechovce byly akcí, 

z hlediska společenského, velice významnou. Zde patří poděkování všem a 

například sestře Zlatě Kuželové za bleskové ušití kostýmu Mikuláše. Vážení 

přítomní ještě se musím zmínit o jedné významné skutečnosti. A tou je 

nákup 2ks hasičských stejnokrojů, které byly propůjčeny bratru Václavu 

Čížkovi a sestře Janě Heczkové. Oba dva ve stejnokroji nastoupili spolu 

s historickým praporem k uctění památky bývalého starosty pana 

Františka Festy a byl to skutečně velmi emotivní zážitek. 

        Kromě tradičních plánovaných akcí jsme měli naplánováno několik 

věcí ke zvelebení a zkvalitnění prostředí a staveb, které sice nejsou ve 

vlastnictví Sboru, ale využíváme je. Plánovaná rekonstrukce střechy zděné 

části Čechovky se neuskutečnila pro zdravotní indispozici bratra Jiřího 

Polcara, který jest jediným  pokrývačem ve Sboru. Další bylo vybudování 

skladových prostor. Obecní úřad zaplatil plechovou garáž a materiál ke 

zhotovení desky a přístupového chodníku, Zhotovení jsme provedli sami a 

zde patří poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Zhotovení stropu a podbití 

okřídlí  hasičské zbrojnice se nezdařilo, ale zbrojnici jsme vybílili a natřeli 

všechny plechové skříňky. Úprava přístupové cesty na Čechovku se 

podařila tak na půl, pro nedostatek asfaltové drtě. Sloup elektrické 

přípojky byl vyměněn. Technika je zazimována a za tuto práci děkujeme 

panu Václavu Jonášovi. Kromě naší vlastní činnosti jsme zajistili pro 

soukromé zemědělce z Vrchovnice   a Želkovic tradiční dožínky a pro 

jednoho opravdu dobrého přítele Sboru oslavu narozenin. Pomohli jsme 

Sdružení při kostele sv. Mikuláše na oslavách založení obce a náš bratr 

starosta se podílel na vánočním zpívání .  

 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 2015 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 2015. 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 


