VVH SDH Kozinec

Holubice 175, 7. Ledna 2017

Z členů SDH Kozinec přítomni: A. Šulc, J. Janoušek, I. Vocílková, M. Vocílka, O. Šlejmar, I. Kaňková,
M. Kaňka, M. Vejražka, J. Livonec, M. Machová, L. Müllerová, T. Janků, D. Janeka, L. Janeková, R.
Mára, K. Veselá, M. Müllerová, P. Miller

1.Zahájení
Starosta sboru Antonín Šulc zahájil VVH:
,,Vážené dámy, vážení pánové dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal na Valné hromadě sboru dobrovolných hasičů
v Kozinci. Rád bych Vám jménem našeho sboru popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí a mnoho životních i
pracovních úspěchů.
Zvláště rád bych pak přivítal naše vzácné hosty:
OSH Praha-západ
SDH Minice
SDH Úholičky
SDH Letky
SDH Kněževes
Sešli jsme se zde, opět po roce, abychom se ohlédli za uplynulým rokem 2016, který byl pro náš sbor v mnohém
výjimečný, bohatý na zajímavé akce a události. Sešli jsme se zde, abychom společně vstoupili do nového roku 2017.
Nyní mi dovolte, abychom společně vzpomněli na všechny naše členy, kteří už nejsou mezi námi. Na ty, díky jejichž práci
a úsilí máme v čem pokračovat a na co navazovat. Prosím povstaňme a uctěme jejich památku minutou ticha.
2.Dále bych Vás rád seznámil s programem, kterým by se dnešní valná hromada mohla řídit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Seznámení s programem VVH
Určení zapisovatele
Zpráva výboru SDH Kozinec o činnosti v roce 2016 (starosta, velitel, hospodář, referentka žen)
Volba členů výboru SDH Kozinec
Plán činnosti na rok 2017
Diskuze
Usnesení
Závěr

Nyní proběhne hlasování."

Hlasování - Program VVH byl jednohlasně přijat
3.Na místo zapisovatele byla určena I. Vocílková
Starosta dále pokračoval bodem č.
4. Zpráva o činnosti SDH v roce 2016:
,,Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, uvidím rok bezpochyby výjimečný. Loňský rok byl výjimečný v mnoha ohledech.
Výjimečný byl pro naše stále aktivnější a úspěšnější sportovní družstvo, výjimečný byl pro jednotku našeho sboru a

v neposlední řadě byl výjimečný v podpoře a komunikaci s OÚ. A rozhodně nesmíme zapomenou na kulturní působení
našeho sboru, které bylo opět velmi úspěšné.
A právě kulturními akcemi začnu.
V lednu jsme v prostorách pohostinství na Hřišti uskutečnili Výroční valnou hromadu, na které byl zvolen
staronový výbor SDH.
V únoru jsme pořádali opět velice úspěšný ples
V dubnu jsme pálili čarodějnice – zřejmě naposledy ve známé podobě
V červnu byla naše stěžejní akce Dětský den, opět asi naposledy ve známé podobě
V srpnu naše sdružení organizovalo vodáckou výpravu po Vltavě
A v měsíci říjnu jsme pořádali již tradiční Helloween
Mimo tyto naše akce jsme podporovali nebo přímo pomáhali s oraganizací akcí dalších ( hry bez hranic,
Svatomartinská pouť pořádana spolkem Franticzech, Bakus ?? atd...)
Pro náš sbor je velice významná úzká spolupráce s obecním úřadem Holubice. I na tomto poli se nám po mnoha letech
povedlo najít společnou řeč.
Obecní úřad je dlouholetým podporovatelem našich kulturních akcí
Možná že ne tak úspěšná, ale o to zajímavější byla účast na Hrách bez hranic pořádaných v rámci DSO Budeč,
kde se naše obec účastnila. Po dohodě s OÚ bude mít příští ročník této velmi povedené akce na starosti naše
sdružení.
Nyní intenzivně spolupracujeme na získání dotace na rekonstrukci hasičárny, garážových stání i společenských
prostor
Velice úspěšně se rozjel projekt sběr Elektroodpadu, kde spolupracujeme i s dalšími obcemi v okolí.
Ještě významnější roli hraje spolupráce s OÚ na poli působení jednotky sboru dobrovolných hasičů v Kozinci, ale
o tom ještě bude řeč
Velice kvalitními výsledky loňskou sezonu prezentovalo sportovní družstvo žen. Holky se do toho opřely, poctivě
trénovaly a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Zúčastnily se 8 soutěží s výsledky:
4x první místo
1x druhé místo
2x třetí místo
A v okrskové soutěži děvčata skončila druhá s velmi kvalitním časem 29:94.
Složení týmu bylo:
Lenka Mullerová
Monika Mullerová
Michaela Machová
Aneta Čadková
Lucie Janeková
Dana Vašková
Ivana Vocílková
Kristýna Ryšlinková
Kateřina Veselá
Příležitostně startovaly ještě Lucie Benešová a Kristýna Blínová
Za těmito úspěchy ovšem není jen um a píle členek družstva. Svůj díl za tím mají i sponzoři a za to jim patří poděkování:
Zejména obec Holubice a starostce Evě Ježkové
Firmě Duffek
Firmě Busdominator
Firmě Asekol
Díky jim se na příští sezonu pořídilo nové máme vybavení - hadice, rozdělovat a stejnokroje.
Ocenění patří také dobrovolným hasičům z SDH Kozinec - mužům, za pomoc s technikou při trénincích a závodech.
Za kvalitními výsledky jistě stojí i zdravá rivalita i vzájemná pomoc s družstvem Blondies z SDH Úholičky.
Z mého pohledu asi největší proměnou prošla právě Jednotka SDH Kozinec, kde se změnil její velitel. Nově je jím Marek
Vejražka, který za malou chvíli přednese podrobnou zprávu o stavu a působení.
Toto byl slovem rok 2016, a abychom byli přesní, musíme k výčtu přičíst i několik menších brigád na zvelebení hasičárny
nebo jejího okolí.

Jak jste mohli slyšet, letos toho bylo opravdu hodně a když bychom to vzali kolem a kolem...většina členů, co se na chodu
SDH podílíme, zde během roku strávila nejméně měsíc čistého času. A v uvozovkách zdůrazňuji slovo „nejméně“. Na to,
že někteří z nás v Kozinci nebo Holubicích trvale nebydlí, jde dle mého názoru o poměrně slušný výkon a nasazení. A
proto bych všem více i méně aktivním členům našeho sboru z celého srdce upřímně poděkoval za jejich čas, energii a
obětavost. Díky
Tímto svou zprávu končím a upřímně všem velice děkuji za pomoc a odvedenou práci v roce 2016."

Antonín Šulc ukončil svou zprávu o činnosti sboru a vyzval ostatní členy výboru k přednesení svých
zpráv.
Velitel JSDH Marek Vejražka přednesl zprávu o stavu a působení JSDH Kozinec
Hospodář Michal Vocílka přednesl zprávu o stavu pokladny SDH Kozinec
Referentka žen Ivana Kaňková přednesla zprávu o akcích pořádaných SDH Kozinec v 2016.
Starosta dále pokračoval v programu bodem č.5 Volba nových členů výboru SDH:
,,Nyní mi dovolte, abych přikročil k dalšímu důležitému bodu programu a sice k volbám. Vzhledem k velkém vytížení
referentky žen Ivany Kaňkové, která nese na svých bedrech jak zodpovědnost za kulturní akce, tak do teď i za sportovní
akce navrhujeme, že nadále bude mít zodpovědnost pouze za kulturní akce a bude kulturní referentkou. Akce sportovní
bude mít nyní na starosti sportovní referentka, na kterou navrhujeme Míšu Machovou."

Hlasování: Sportovní referentkou byla jednohlasně zvolena Míša Machová
Ostatní členové výboru SDH Kozinec zůstávají i nadále stejní jako v rove 2016.
Složení výboru SDH Kozinec pro rok 2017:
Starosta SDH Kozinec: Antonín Šulc
Jednatel SDH Kozinec: Marek Vejražka
Velitel SDH Kozinec: Dušan Janeka
Hospodář SDH Kozinec: Michal Vocílka
Materiálně technický referent SDH Kozinec: Ondřej Šlejmar
Kulturní referentka SDH Kozinec: Ivana Kaňková
Sportovní referentka: Michaela Machová
Člen výboru: Tomáš Janků
Člen výboru: Pavel Miller

Hlasování: VVH jednohlasně odsouhlasila složení výboru SDH Kozinec na další roky
6.Plán činnosti SDH na rok 2016
Starosta pokračoval:
,,Dalším bodem dnešní valné hromady je plán činnosti na rok 2017. Jak bývá zvykem, nerad bych zcela konkretizoval
akce, které nás letos čekají, nicméně některé věci jsou jasné již dnes.
Z kulturních akcí to budou opět
Ples SDH 11.2.

Brigády
-

Spoluúčast na Bakusu
Pálení čarodějnic
Dětský den
Hry bez hranic
Vodácká výprava SDH Kozinec
Helloween

22. Ledna
19. Února
19. Března
16. Dubna
14. Května
11. Června
9. Července
6. Srpna
3. Září
1. Října
29. Října
26. Listopadu

Schůze výboru SDH
5. Února (poladit ples)
2. Dubna (čarodějnice, DD, hry bez hranic)
25. Června (vodácká výprava)
15. Října (Helloween)
10. Prosince (příprava VVH a plesu)
Čeká nás dokončení přístřešku pro náš nový dopravní automobil.
A samozřejmě se dostáváme i k hasičským soutěžím. Takže:
Zúčastnit se ženským družstvem na okrskové soutěži.
A jako vždy provádět údržbu hasičské výzbroje a výstroje
Provádět údržbu hasičské zbrojnice."

7.Diskuse
Slova se ujal opět A. Šulc:
,,Již se blížíme ke konci a mě nezbývá než oznámit další bod programu a tím je diskuse, která bude mít dvě části
Poděkování a pak přijdou na řadu vaše náměty, připomínky atd.
Poděkování
V minulých letech jsme se vždy snažili oceňovat snahu a zejména pomoc našemu sboru a nejinak tomu bude i dnes.
Dovolte mi, abych jménem SDH Kozinec vyjádřil obrovské poděkování všem těm, kteří z velké části ani nejsou našimi
členy, ale bez jejichž pomoci a podpory by to zde fungovat vůbec nemohlo. Děkuji všem našim příznivcům za pomoc a
ochotu při pořádání akcí, našim partnerkám a partnerům za toleranci, našim rodiným příslušníkům za podporu.
Nyní bych rád vyjádřil velké díky naší paní starostce Evě Ježkové. Myslím, že díky ní jsme letos pokročili ve všech směrech
o veliký kus vpřed. Ať už jde o snahu pro vstup do JPO III, o rozvoj požárního sportu nebo o podporu při pořádání kulturně
společenských akcí. Díky paní starostko!

Asi nejviditelněji loni reprezentovalo náš sbor sportovní družstvo žen, které se zúčastnilo mnoha již zmíněných akcí a díky
kterému je o SDH Kozinec slyšet mnohem více, než tomu bylo v minulosti. Díky děvčata!
Za péči o členskou základnu, za mnohdy nelehká jednání s okresním sdružením, za řešení požadavků kladených na náš
sbor, za mnoho hodin času obětovaného ze svého volna, bych velmi rád poděkoval Dušanovi Janekovi.
Jako každoročně, i letos nejde nevyzdvihnout práci referentky žen Ivči Kaňkové a jejího týmu. Bez nich by neproběhla
žádná akce ani zdaleka tak úspěšně. Upřímně za to děkuji a přeji do budoucna, aby potíže s místem na Kozinci pokud
možno neovlivnily vysokou laťku akcí předchozích.
Další, kdo si zasluhuje letos ocenit je velitel jednotky Marek Vejražka. Ocenění zasluhuje za čas a obětavost, za energii
s jakou se pustil do rozvoje nejen jednotky. Jeho přičiněním se zásadně zlepšila komunikace celého sboru. Díky za to!
Dále bych dnes chtěl poděkovat předchůdci ve funkci velitele jednotky, Michalu Vocílkovi, za jeho obětavou práci a za to,
že díky němu i přes jeho pracovní vytížení jednotka přežila období krize a stagnace. Michal je nyní zástupcem velitele
jednotky SDH Kozinec a strojníkem zároveň."

Poté si ještě vzal slovo velitel JSDH Marek Vejražka, který dodal ještě jedno poděkování:
,,komu chci ještě jmenovitě poděkovat za obětavost, za neustálou snahu o zlepšování a zdokonalování funkčnosti
především jednotky je Ondra Šlejmar. Hlavně díky jemu a jeho technickým vychytávkám jsme schopni pravidelně vyjíždět
do tří čtyř minut od vyhlášení poplachu a na místo události mnohdy dorazit jako jedni z prvních. "

Dále pokračoval starosta Antonín Šulc:
,,Na závěr bych rád poděkoval Vám všem. Všem členům a příznivcům sboru! Za jakoukoliv podporu, za pomoc, za slova
uznání, za pochvaly i za kritiku! Díky Vám všem!"

Náměty – připomínky:
Hosté VVH z okolních a spřátelených sborů i zástupce OSH Praha - západ pronesli řeč k VVH SDH
Kozinec.
8.Usnesení
Valná hromada bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zprávu o činnosti sboru
Zprávu o činnosti sportovního družstva
Zprávu referentky žen
Zprávu velitele jednotky
Zprávu hospodáře sboru
Složení výboru SDH Kozinec pro rok 2017
Plán činnosti na rok 2017

•Hlasování Usnesení z VVH bylo jednohlasně přijato
9.Poté starosta ukončil výroční valnou hromadu SDH Kozinec:

,,Jsem hrdý na tu partu lidí, která zde funguje a to, že chodí pomáhat a pracovat pro dobro všech určitě neberu jako
samozřejmost. Vím, že to není jen tak, že to stojí nejen mnoho času a energie a nic kromě dobrého pocitu z toho nemáte.
Víte, dělat něco bude vždy namáhavější než nedělat nic.

Na úplný závěr mi dovolte pronést zakončení:
Nemůžeme dělat velké věci, ale malé věci s velkou láskou a odhodláním.
Dnešní výroční valnou hromadu končím a do nastávajícího roku hasičskému sboru i do jeho další činnosti přeji mnoho
zdaru.
ZDAR!!!"

