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Výroční zpráva SDH Hošťalovice za rok 2019
Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2019 a končící dnem
31. prosince 2019 na základě vyhodnocení činnosti SDH Hošťalovice a její jednotlivá
ustanovení byla předmětem jednání Valné hromady SDH Hošťalovice konané dne 25.1.2020.
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1. Obecné informace o organizaci
Název účetní jednotky:

SH ČMS –SDH Hošťalovice

Sídlo:

Hošťalovice 18, 538 03 Heřmanův Městec

IČ:

682 48 504

DIČ:

--

Právní forma:

pobočný spolek

Spisová značka:

L 37208 vedená u Městského soudu v Praze
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2. Hlavní a vedlejší činnost SDH
2.1. Cíl, základní podmínky činnosti
SDH Hošťalovice je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen
stanovami SH ČMS.
Cílem činnosti ve sledovaném období bylo:
- pomoci vytvářet podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při
poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví
nebo majetek (dále jen „mimořádné události“),
- vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat jejich zdravý rozvoj, vést mladé členy
k odpovědnosti a úctě či k dodržování zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a dalších
mimořádných událostí,
- podporovat všeobecnou sportovní činnost, zejména mladých členů v duchu zásad sportu a vytvářet
podmínky pro tuto činnost,
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy činnosti
SDH Hošťalovice v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhá veřejnosti a zejména obci Hošťalovice
takto:
a) udržuje odpovídající členskou základu, odpovídající počtu obyvatel v obci (viz odst.4)
b) v rámci činnosti provádí preventivně-výchovnou činnost mezi občany a mládeží
c) soustředí se zejména na zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti v kolektivu
mladých hasičů v rámci volnočasových aktivit a sportovní činnosti. V roce 2019 pokračovala činnost
mladých hasičů. Kolektiv se scházel jedenkrát týdně a zúčastnil se několika hasičských soutěží.
d) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro další občany
spolupracuje sbor s obcí a dalšími spolky na pořádání akcí.
e) provádí údržbu svěřené techniky a nemovitostí
g) za účelem financování hlavní činnosti provozuje SDH Hošťalovice také vedlejší činnost. Ve
sledovaném období měl spolek příjmy z pořádání hasičské soutěže a dalších kulturních akcí v obci –
provozování stánku s občerstvením.
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2.3. Výpis aktivity spolku v roce 2019:
Datum
21.12.2019

Druh*

Místo
Hošťalovice - Březinka

Popis
Požár lesa po pálení

Kulturní činnosti + soutěže
Datum
16.03.2019
06.04.2019
27.04.2019
01.06.2019
08.06.2019
21.06.2019
22.06.2019
20.09.2019
22.09.2019
12.10.2019
23.11.2019

Popis
Odborky a specializace - Morašice
Školení - první pomoc v domácnosti
Okrsková soutěž-Lipovec
Klešice-soutěž děti starší + mladší
Třibřichy -soutěž děti starší + mladší
Veřejnej bigbít-večerní zábava
Hošťalovice - soutěž děti starší+mladší+junioři
Školení Chrudim - ochrana obyvatelstva
Slatiňany - soutěž děti mladší
Hrochův týnec-soutěž děti starší + mladší
Návštěva kina

Ostatní sdělení
Pravidelné tréninky nebo odborná příprava s dětmi – každý týden
Provádění údržby svěřených vozidel a techniky a budov, včetně provádění celkové opravy
vozidla Tatra 805.
Výpomoc místnímu rybářskému spolku – provzdušňování místního rybníka pomocí hasičské
stříkačky, pořádání hasičských soutěží
Pořádání venkovní zábavy
Předvádění techniky při setkání rodáků 2019
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2.4. Zpráva jednatele sboru:
Vážení přítomní, Vážení hosté
Další rok je za námi a touto zprávou bych vás chtěla informovat o činnosti za uplynulé období. Dne
16.3.2019 naši mladí hasiči do 15 let zahájili sezonu tím, že úspěšně absolvovali zkoušky odbornosti a
specializace a tak k nám preventistům, strojníkům, kuchařům, IT společníkům, spojce, průzkumníkovi
a kronikáři přibyli ještě ekologové, zdravotník a ekonom. Tímto bych chtěla všem absolventům
pogratulovat a popřát hodně štěstí a úspěchu v plnění dalších zkoušek odbornosti.
Ve sportovním baru v Hošťalovicích dne 6.4.2019 místní hasiči uspořádali nejen pro hasiče pro které
byla účast povinná, ale i pro občany ,,PRVNÍ POMOC V DOMÁCNOSTI‘‘ kde jste se mohli dozvědět co
dělat v případě řezných ran, popálenin a dalších možných ran v domácnosti, kterou nás proškolila
místní občanka a samozřejmě zdravotnice Pavla Jelínková.
Dne 27.4.2019 se v Lipovci konala okrsková hasičská soutěž, ve které naše družstva obhájila 1.místo a
to družstvo mužů a 8. místo a to nově vytvořené družstvo mužů junior. Na druhém místě se umístilo
družstvo ze Žlebských Chvalovic a třetí bylo družstvo místní a to Lipovec.
Den dětí tedy 1.6 jsme oslavili tradiční soutěží v Klešicích kde se zúčastnily děti mladší (2. místo), dětí
starší a muži junioři.
Dne 8.6.2019 se konala soutěž v obci Třibřichy kde své výkony obhájily děti starší, které si vybojovali
1.místo a děti mladší 2. místo.
Začátkem prázdnin tudíž konec měsíce 21.6.2019 nám sebou přinesl taneční zábavu s názvem
,,VEŘEJNEJ BIGBÍT‘‘ účast byla hojná a děkuji všem posluchačům, tanečníkům, ale i netanečníkům a
těšíme se na další akci. Po náročné zábavě plné alkoholu a spoustu jídla nám následující den
22.6.2019 přichystala již 19. ročník soutěže v požárním útoku ,,O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE‘‘
v kategorii dospělých muži krásné 1. místo a junioři skvělé 3.místo. Mladší děti v konkurenci 10
družstev nakonec obhájily místo druhé a děti starší krásné místo páté.
17.8. se konalo tradiční setkání rodáků Obce Hošťalovice a Březinka, při kterém sbor pomáhal s
přípravou a při setkání připravil prezentaci své technicky a vybavení.
20.9.2019 proběhlo školení na stanici v Chrudimi na téma ,,OCHRANA OBYVATELSTVA‘‘ tak doufejme,
že členové zásahové jednotky dávali pozor a své obyvatelstvo v nouzi ochrání i zachrání.
Sézona soutěží se již krátí a naše předposlední soutěž byla 22.9.2019 ve Slatiňanech kam zavítali
pouze družstvo mladších dětí a ty si vybojovaly 12. místo z 28. soutěžních družstev.
Sezonu jsme zakončili soutěží v Hrochově Týnci kam vyrazily obě družstva jak mladších (6.místo) tak
starších dětí (2.místo).
Tímto bych chtěla našim sportovcům pogratulovat a zároveň popřát mnoho úspěchu a po novém
roce znovu na startovní čáru. Za odměnu a předčasný dárek k Vánocům jsme našim mladým hasičům
nadělili návštěvu kina na pokračování známé animované pohádky ,,LEDOVÉ KRÁLOSTVÍ‘‘.
Dne 21.12.2019 jak všichni asi víme byl požár lesa po pálení v obci Hošťalovice – Březinka a naše
výjezdová jednotka vyjela Avií. Zde se na požáru lesa podíleli jednotky z Hošťalovic, Licomělic, Stanice
Seč a Heřmanův Městec. Mohla bych si dovolit říci, že hasiči odvedli skvělou práci a požár byl uhašen.
Spolupodíleli jsme se také na pořádání rybářských závodů v obci a to jak na soutěži pro dospělé
konané 8.5., tak i soutěže pro místní děti konané koncem měsíce srpna.
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Při údržbě techniky a při přípravě na soutěže bylo odpracováno mnoho hodin. Po mnoho najetých
kilometrech naše T805 je téměř opravená, ale zatím ji chybí STK. Schůzová činnost probíhala dle
potřeb sboru. Čerpaní z rozpočtu sboru v roce 2019 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti
příjmového tak i výdajového. Pokud jsem na něco zapomněla omluvte prosím moji chybu.
Na závěr mi dovolte abych Vám všem popřála hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020.
Děkuji za pozornost.
Ladislav Chudoba – jednatel sboru
(přednesla v zastoupení Andrea Chudobová)
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3) Struktura organizace
Nejvyšším orgánem SDH je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výbor SDH, za který
jedná starosta. SDH Hošťalovice organizačně zahrnuje sportovní družstva mladých hasičů a sportovní
družstvo mužů.
Statutárním orgánem je: Josef Polák, starosta SDH
4) Členská základna

SDH Hošťalovice evidoval na konci sledovaného období 44 členů v následující struktuře:
Děti a mládež
(do 23 let)
18

Dospělí
(nad 23 let)
26

Celkem:
Z toho aktivní sportovci*
17
10
sportovci v soutěžích**
10
0
Ostatní
1
16
*aktivní sportovec = účast min. na 4 sportovních soutěžích v roce organizovaných SH ČMS nebo
kterýmkoliv pobočným spolkem SH ČMS – SDH, OSH, KSH
**sportovec v soutěžích = účast v postupové soutěži hry Plamen nebo PS – dorostu, mužů a žen
5) Hospodaření spolku
SDH Hošťalovice financuje svoji činnost zejména z rozpočtu obce Hošťalovice, z členských příspěvků a
z vedlejší hospodářské činnosti a případných dotací Pardubického kraje nebo Ministerstva školství.
Spolek ve sledovaném období dosáhl výsledku hospodaření – viz samostatná příloha.
Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Spolek vykazuje
dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti v následujícím období.
SDH účtuje v jednoduchém účetnictví.

Sestavil

Andrea a Ladislav Chudobovi, Petr Minařík, Stanislav Handlíř, Miloslav
Jirásek

Dne

25.1.2020

Schválil:

Josef Polák - starosta

Razítko a podpis:

