Usnesení výroční valné hromady SDH Kozmice 10.12. 2016
Přítomnost:
Starosta, jednatel, preventář - Petr Eichler, náměstek starosty - Jiří Eichler, velitel - Luboš
Sládek, zástupce velitele - Iva Mikelová, strojník - Tomáš Mikel, člen výboru - Jitka
Hanibalová,
Veronika Kobiánová, Ondřej Hanibal, Tomáš Kortánek, Lukáš Daněk (Dáňa), Lukáš Daněk
(Bejky), Veronika Mikelová, Jan Matoušek st., Jan Matoušek ml., Václav Zelenka, Jiří Chrpa,
Miloslav Kapal st., Josef Mikel, Jakub Vávra, Iveta Pospíšilová, Marek Bára, Tomáš Petera,
Andrea Hemrová, Monika Vávrová, Miroslav Posolda, Martin Gregor, Jaroslav Kadeřábek,
Tomáš Liška
Hosté: starostka Obce Kozmice - Helena Matoušková, Ondřej Kadeřábek, Jaroslava Uličná
omluveny: hospodář - Mgr. Martina Zdvihalová a kronikář – Tereza Svátková
Zahájeno v 19:35 hodin.
Pro zápis ustanovena Jitka Hanibalová, ověřovatelé zápisu Luboš Sládek a Iva Mikelová
ad1) Starosta Petr Eichler přivítal členy a hosty a seznámil s body programu. Uvedl,
že byl též pozván jako host František Filip – Pekařství Fita (které letos ukončilo existenci) za
několikaletou štědrost a sponzorské dary pro SDH. Bohužel se nedostavil, bude mu
poděkováno a předán dar dodatečně.
Uctěna památka zesnulých minutou ticha.
Program:
1) Zahájení
2) Zpráva o činnostech za rok 2016
3) Zpráva o hospodaření
4) Udělení vyznamenání
5) Plány na rok 2017
6) Diskuse
7) Závěr
ad2) Zprávu o činnostech shrnul starosta Petr Eichler vyjmenováním a ohodnocením
jednotlivých akcí v období roku 2016, jimiž byly: tříkrálový koncert v kostele, bakus, dětský
karneval, MDŽ, pálení čarodějnic, čištění koupaliště, sběr elektrozařízení, dětský den,

vánoční rozsvícení hasičárny a stromečku, čerti a příští týden se konající zdobení v lese
s besídkou pro děti.
Velitel Luboš Sládek podrobně zhodnotil účast na dvou hasičských soutěžích v Postupicích –
Jemništi. První z nich byla okrsková soutěž, kde byl problém s účastí, vyvstala otázka jet –
nejet..Nakonec holky semkly partu a vyrazily v účasti pěti členek. Bylo to veliké psychické
vypětí. Na 100 metrů překážek jsme byli ovlivněni též zdravotními potížemi favoritky. Ve
výsledku vše dopadlo úžasně, pořadová příprava ukázková, 100 metrů překážek perfektní a
útok výborný. Smekl pomyslný kloubouk nad úspěchem, který v historii okrsku ještě nebyl
zaznamenán. Děvčata tedy vyhrála celkově celou soutěž. Rovněž u kluků byl problém
s účastí, na trénink byli povoláni i nováčci Tomáš Liška a Tomáš Goldschmied. Nakonec se
družstvo měnilo ještě na poslední chvíli. Velitel z psychického vypětí z děvčat přenechal své
místo na soutěž. Nakonec se tedy i kluci dali dohromady, i když v jiném složení, než
probíhaly tréninky. Na 100 metrů překážek překvapil Jakub Vávra, jehož čas se z kozmických
časů započítával jako nejlepší. Útok kluci vyhráli a pořadová příprava byla ukázková, takže u
nich rovněž výsledné 1. místo na soutěži.
Druhým závodem byl tradiční srandamač. Zde byly holky diskvalifikovány na štafetě, útok
měly perfektní. Kluci na štafetě rovněž chybovali, ale celkově zde získali 2. místo.
Ke konaným akcím uvedl, že čištění koupaliště po tolika letech bylo velice náročné. Navíc
zde došlo i k technické závadě mašiny a musela být použita závodní. Poděkoval všem, kteří se
podíleli. Nadále bude třeba čistit a sekat koupaliště. Dále pochvala za konání dětského dne –
indiánského a všech ostatních akcí. Zmínil aktivitu v budování hřiště na volejbal a nohejbal u
koupaliště a dobrý úmysl s konáním tříkrálového koncertu, aby též byla nějaká událost pro
starší občany, ovšem špatné zázemí a malý zájem z předchozích let dostál zrušení této akce.
ad3) Jitka Hanibalová přednesla zprávu o hospodaření. Stav ke dni 1.1. 2016
v pokladně činil 19.554,- Kč a na účtě 71.367,18 Kč. Příjmy za rok 2016 jsou 69.790,- Kč,
výdaje 55.862,- Kč. Zůstatek k datu 9.12. 2016 v pokladně činí 33.283,- Kč a na účtě k datu
30.11. 2016 71.572,87 Kč.
Revize účtu byla provedena k datu 9.12. 2016. Revizní zpráva vypracovaná hospodářkou
Mgr. Martinou Zdvihalovou a revizory Jitkou Hanibalovou a Ivou Mikelovou je k nahlédnutí
u hospodářky, její obsah byl sdělen.
ad4) Starosta SDH Petr Eichler předal pamětní listy k životnímu jubileu Veronice
Mikelové a Václavu Zelenkovi a dodatečně čestné uznání z loňského roku Andree Hemrové.
Tomáš Kortánek byl oceněn za 20 let ve sboru a Tomáš Mikel za 10 let ve sboru. Medaili za
příkladnou práci obdržela Jitka Hanibalová a za zásluhy Jiří Eichler.
Plaketku s poděkováním a symbolem „5“ za získání prvenství na okrskových závodech ve
složení pěti účastnic získala Iva Mikelová, Veronika Mikelová, Jitka Hanibalová, Andrea
Hemrová a Veronika Kobiánová. Dle pamětníků okresního sdružení Benešov v tomto počtu
ještě nikdo soutěž neabsolvoval.
ad5) Starosta Petr Eichler vyjmenoval akce na rok 2017, které jsou v plánu pořádat.
Budou probíhat tradiční akce, kromě koncertu v kostele, který byl pro malý zájem zrušen.
Bude snaha opět čistit koupaliště a dodělat hřiště u koupaliště.

ad6) Starostka Obce Kozmice poděkovala za pozvání a činnost hasičů, za pořádání
akcí pro děti, za vánoční výzdobu návse a popřála úspěchy, zdar a zdraví.
Velitel Luboš Sládek informoval o úpravách jednotky požární ochrany, o účasti jeho a
starosty Petra Eichlera na školení velitelů a o změnách ve složení. Poděkoval za aktivní
činnost členů.
ad7) Závěrem starosta Petr Eichler informoval o nových členských průkazkách od
nového roku a o vyjmutí SDH z elektronické evidence tržeb. Jménem celého výboru
poděkoval za pozornost a za veškerou činnost sboru a popřál zdraví do nového roku.
Ukončeno v 20:40 hodin.

Zapsala: Jitka Hanibalová
Ověřovatelé zápisu: Luboš Sládek a Iva Mikelová

Odkaz na fota zde: http://hutu.rajce.idnes.cz/Vyrocka_10.12._2016/

