110. VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
STODŮLKY

při příležitosti 115 let založení sboru

6.prosince 2008

Výroční valné hromady se zúčastnili jako hosté:
za Ú MČ Praha 13 p. Matýsek, za výkonný výbor MSH Praha p. Zloch,
dále zástupci SDH Řepy, Řeporyje, Třebonice a Zličín
a 47 členů SDH Stodůlky dle presentační listiny.
Výroční valnou hromadu zahájil Hlušička Tomáš přivítáním hostů a členů sboru
a všichni přítomní minutou ticha uctili památku zesnulých členů sboru.
Poté byl přednesen návrh programu Výroční valné hromady.
1.Návrh programu – volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele
zápisu. Zprávy o činnosti sboru, velitele, vedoucí mládeže a o hospodaření,
návrh placení členských příspěvků, zpráva kontrolní a revizní rady, ocenění a
poděkování členům sboru, přestávka na občerstvení, diskuse, usnesení valné
hromady a závěr.
Nebyly žádné připomínky ani jiné návrhy a proto bylo dáno hlasovat. Program
byl jednomyslně schválen.
2.Volba návrhové komise – navržení členové Jabůrek Petr a Kmůcha Jiří – o
návrhu bylo hlasováno a návrhová komise byla jednomyslně schválena.
Volba zapisovatele – navržen Kos Vladimír – o návrhu bylo hlasováno a
jednomyslně schválen.
Volba ověřovatelů zápisu – navrženi členové Koutek Jan – o návrhu
hlasováno, jednomyslně schválen.
3.Zprávu o činnosti sboru za rok 2008 přednesl starosta sboru Koutek
Vojtěch.
4.Zprávu velitele za rok 2008 přednesl velitel sboru Michl Roman.
Na závěr předal putovního Oskara Vavřičkovi za přehmat na soutěži
městského kola v PS a pro špatně natažené útočné vedení při likvidaci
požáru.
5.Zprávu o činnosti mládeže za rok 2008 přednesla vedoucí mládeže
Michlová Eva.
6.Zprávu o hospodaření za rok 2008 přednesl Kos Vladimír. V pokladní
knize nebyly zjištěny žádné závady a zpráva byla bez připomínek schválena.

7.Plán práce a rozpočet na rok 2009, příspěvky na rok 2009 navrženy ve výši

200,- Kč pro pracující a 50,- Kč pro mládež, studující a důchodce – dáno
hlasovat a návrh jednomyslně schválen.
8.Zprávu kontrolní a revizní rady SDH přednesl Kos Vladimír.
9.Ocenění a poděkování členům sboru – zástupce Městského sdružení hasičů
ČMS Praha p. Zloch předal poděkování za vzorné zabezpečení Memoriálu
M.Habadové členům JSDH Parkosovi a Vavřičkovi.
Věrnostní stužku za 20 let obětavé práce u sboru převzal Novák Jiří ml.
a za 10 let Koutek Jan, Koutek Tomáš a Suchomel Vladimír ml.
Medaili za příkladnou práci obdrželi od Městského sdružení hasičů ČMS
Praha: Koutek Jan, Koutek Tomáš, Koutková Jitka a Suchomelová
Dagmar.
Dále udělilo medaili za zásluhy o rozvoj PO, oceněni byli: JUDr. Havlůj
Josef, Hlušička Tomáš, Kmůcha Jiří, Michl Roman a Michlová Eva.
Medaili Svatého Floriána převzal Koutek Vojtěch.
Starosta sboru Koutek Vojtěch převzal z rukou zástupce MSH ČMS
medaili za mimořádné zásluhy.
10.Diskuse:
V diskusi vystoupili:
−za

Výkonný výbor MSH pohovořil Jiří Zloch, poděkoval za celoroční činnost
členům výjezdové jednotky sboru, vedoucí mládeži za trpělivou a obětavou
práci při výchově mladých hasičů, popřál sboru ke 115. výročí založení sboru a
taktéž do dalších let,
−zástupce

Úřadu městské části Praha 13, vedoucí krizového řízení pan Matýsek
v úvodu omluvil nepřítomnost zástupců Úřadu MČ, poté poděkoval za celoroční
práci,
−dále

vystoupili zástupci SDH Řepy, Zličín, Třebonice a Řeporyje.

11.Usnesení valné hromady přednesl Koutek Vojtěch – bez dalších
připomínek dáno hlasovat a schváleno.
Na závěr řídící Výroční valné hromady Hlušička Tomáš popřál všem přítomným
do nového roku vše nejlepší a ukončil valnou hromadu.
Zapsal: Vladimír Kos

Program Výroční valné hromady SDH Stodůlky dne 6.12.2008

Program:
1.Zahájení a přivítání hostů
2.Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3.Zpráva o činnosti za uplynulé období
4.Zpráva velitele SHD
5.Zpráva o činnosti mládeže
6.Zpráva o hospodaření za rok 2008
7.Plán práce a rozpočet na rok 2009
(výbor navrhuje členské příspěvky ve výši 200,- Kč, důchodci 50,- Kč)
8.Zpráva KRR za rok 2008
9.Ocenění a poděkování členům sboru
10.Přestávka
11.Diskuse
12.Usnesení VVH a závěr

Počet členů ke dni 6.12.2008:
celkem – 90
mužů – 48
žen – 14
mládež – 28

NÁVRHOVÁ KOMISE:
Jabůrek Petr
Kmůcha Jiří

ZAPISOVATEL:
Kos Vladimír

OVĚŘOVATEL ZÁPISU:
Koutek Jan

Vážení přátelé hasiči, vážení hosté, dámy a pánové.
Je konec roku a nastal čas na bilancování naší práce. Posláním hasičů je
kromě boje s požáry a odstraňování následků nehod a řádění přírodních živlů i
preventivní působení na lidi ve snaze zamezit a nebo případně zmírnit možné
škody.
Se zvyšujícím se počtem katastrof se zvyšuje i kredit hasičů. Našim
slovům přikládají více váhy, a tak můžeme ovlivnit rozsah škod, které nám
příroda způsobuje.
V minulosti lidé věřili, že jako jiná neštěstí i oheň se předem ohlašuje
různými znameními. Jedním z neblahých proroků býval především kohout, který
pobíhal po hřebeni střechy. Pověry také určovaly pravidla, jak se zachovat při
vzniku požáru. V těchto dobách vznikaly první společenstva lidí, kteří se
dokázali postavit ohni.
Je nutné se vší ctí a úctou vzpomenout všech těch nadšených a obětavých
lidí, občanů Stodůlek, kteří byli v 19. století v roce 1893 u zrodu velké hasičské
rodiny.
Před 115 lety se sešlo pár místních občanů Stodůlek, kteří založili tuto
veřejně prospěšnou organizaci. Veřejnost pochopila smysl této organizace, která
svou činností chránila proti ohni a jiným živelným pohromám jejich majetky.
Proto se členská základna rychle rozrostla. Ve sboru byli činní členové a
členové přispívající. Jen v roce 1909, na řádné valné hromadě přistoupilo do
sboru 32 občanů. Tito lidé položili základní kámen činnosti sboru.
Ustavení sboru dobrovolných hasičů bylo na tehdejší dobu pokrokovou
záležitostí obce. Tehdejší obytné, hospodářské a jiné budovy byly vystavěny z
velké části ze dřeva a jako krytina byly používány šindele. To vše dávalo
možnosti vzniku požáru. Domy byly ve větším seskupení se skladovými
prostorami, které byly vyplněny senem či slámou. Nebyla hasící technika, k
hašení se používaly různé nádoby a vodním zdrojem byly studny.
Tak byl sbor dobrovolných hasičů ve Stodůlkách založen.
Od té chvíle se začínají psát dějiny sboru, který vznikl v době RakouskoUherské monarchie, jejíž nadvláda nad zeměmi Koruny české skončila koncem
první světové války – vyhlášením samostatné Československé republiky.
Náš Sbor a hlavně jeho členové mnoho zažili, někteří položili životy na
bojištích první světové války, někteří za okupace v letech 1939 – 1945.

Archivní činnost v dobách dvou světových válek byla velmi slabá, takže z
těchto dob se dochovaly jen velmi sporé zprávy a zápisy. Přesto lze hodnotit
činnost sboru, hlavně v těchto pohnutých dobách, velmi kladně.
V době první republiky se rozvíjela aktivní činnost sboru, který zasahoval
při požárech ve Stodůlkách i v okolních obcích. Vybavení bylo jednoduché,
odpovídající tehdejší době. K výraznému zlepšení technického vybavení došlo v
roce 1934, kdy za přispění Obecního úřadu a pojišťovny byla zakoupena
motorová stříkačka.
Při předání stroje sboru se konala slavnost s předváděním stroje
veřejnosti. Slavnosti se zúčastnila řada oficiálních hostů a hasičských sborů
sousedních obcí. Postupem doby se technika vylepšovala. Největším
nedostatkem byla a stále je nevyhovující zbrojnice.
Sbor dobrovolných hasičů byl hlavně v době mezi světovými válkami
jednou z nejpočetnějších organizací, co do počtu členstva. Mimo své poslání
ochrany majetku občanů a veřejných objektů vyvíjel kulturní činnost. Pořádal
společenské plesy, divadelní představení, zájezdy za poznáním krás naší vlasti.
Věnoval se výchově mladých hasičů a to již v době první republiky.
Prováděli prevenci v celé obci. Proto se s úctou vracíme ve vzpomínkách ke
všem členům, kteří se dnešního jubilea nedožili, ale pro krásnou lidskou ideu
hasičství dali kus svého života.
Byla by škoda, aby mládež a její výchova ve sboru zanikla. Mladší
generace, která je dnes činná, musí té, která přijde po nás, předat trochu
jedinečnosti, jež s sebou přináší práce ve sboru.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval Úřadu MČ Praha 13 za podporu v
naší činnosti a za financování sboru a Magistrátu hlavního města Prahy za
finanční dotace, bez kterých bychom nemohli plnit své úkoly.
Děkuji všem členům sboru, kteří se podíleli a podílejí na veřejně
prospěšné práci SDH Stodůlky.
Přeji Vám v novém roce 2009 vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody.
Děkuji za pozornost ..

Vážení hosté, dámy a pánové.
Dovolte abych Vás ve stručnosti seznámil s akcemi, které jsme v průběhu
letošního roku 2008 absolvovali:
3.1. v 16:12 hod. výjezd ul. Voleníkova k čerpání vody zatopených sklepů
rodinného domu, návrat 19:28 hod.
5.1. provedli jsme výcvik jednotky s dýchací technikou na polygonu HZS
METRO v Hostivaři
12.1. stáž na st.č.7 Smíchov, dva výjezdy, oba k dopravní nehodě
16.2. opět stáž na st.č.7 Smíchov, tentokrát tři výjezdy a to zavření vody, únik
benzinu z os.vozu a požár odpadkového koše
19.2. přezkoušení strojníků na stanici ve Strašnicích – tři členové
1.3. někteří členové se měli zúčastnit fotbalového turnaje ve Zličíně, ale byli
odvoláni. Důvod - od 10:00 hod. pohotovost na zbrojnici kvůli silnému větru
Ema, pohotovost ukončena v 15:00 hod.
1.3. od 19:25 hod. opět pohotovost na zbrojnici kvůli větru tentokrát do 21:15
hod.
2.3. vytrvalý dobrák, naše družstvo obsadilo třetí místo
13.3. tři členové s Karosou zabezpečovali sváření el. rozvodny
29.3. stáž velitelů na st.č.5 Strašnice - 2 členové
12.4. v lanové centrum Ořech proběhlo klání mezi SDH Třebonice, Řeporyje,
Stodůlky, a družstvem složeného z pracovníků Úřadu MČ P-13 a jedno smíšené
družstvo Řeporyje-Stodů1ky skoro veteráni, naše družstvo 3. místo
17.4. ukázka naší techniky na akci Bezpečná 13
27.4. stáž na st.č.7 Smíchov, jeden výjezd na dýmovnici
30.4. zabezpečení tradičních čarodějnic v Centrálním parku
3.5. závody v Třebonicích, Memoriál Nového a Bubníka. Muži do 35 let desátí a
muži nad 35 let první
16.5. v Jinonicích zabezpečení natáčení filmu Sněženky a machři po 25 letech,
jeden člen
23.5. opět v Jinonicích zabezpečení natáčení filmu Sněženky a machři po 25
letech, jeden člen
24.5. závody v Řepích, Memoriál Fr. Zvoníčka, muži 10 z 13 a nad 35 let 2 z 2
4.6. pro náš sbor významný den, byl nám z rukou radního Magistrátu hl.m.Prahy
R.Blažka a starosty MČ Prahy 13 D.Vodrážky předán nový vůz na podvozku
MAN CAS 20
7.6. v 17:37 hod. výjezd do Prokopského údolí k odchytu poraněné labutě v
jezírku, za pomoci člunu odchycena a předána na odvoz k veterináři, návrat
19:20 hod.
15.6. závody v požárním sportu Městské kolo, k tomu bych dodal, že nejdříve se
nechtěli zúčastnit protože jsou tam štafety atd. Prostě poslední dobou lenost, tak

jsem běžel i já štafetu na 4. úseku, ten nejdůležitější a nejrychlejší. Jak to
dopadlo? Krásné třetí místo.
3.7. v 18:3l hod. výjezd k čerpáni vody zatopených sklepů v ul. K Vodojemu,
návrat 21:l9 hod.
18.7. odjelo mužstvo na tři dny na závody do Holasovic u Opavy
2. a 3.8. zabezpečení automobilových závodů ve smycích neboli draftování na
Strahově
9. a 10.8. proběhl výcvik na raftu ve sjíždění řeky Vltavy u Českého Krumlova
15.8. na žádost místního občana z P-13 v ul. Nad Zličínem jsme pomáhali s
vyčištěním studny
6.9. závody, které pořádal náš sbor „Stodůlecký vodník“ se zúčastnilo 10
družstev mužů a 3 žen. Naši muži skončili 6 a ženy na druhém místě
7.9. v 16:45 hod. výjezd na st.č.7 Smíchov držet službu místo prof. hasičů, kteří
zasahovali při požáru asijské tržnice v Písnici, kam nás po 18 hodině také vyslali
zasahovat, návrat 21:13 hod.
13.9. závody v Třebonicích, Memoriál J.Holečka, muži na 6 místě
27.9. závody Zličínský útok, družstvo muži A 3, B se nesešlo a C poslední,
neplatný pokus, o pohár starosty Zličína muži 6 z 12, ženy také na šestém místě
a muži nad 35let 2 z 2
16.10. v 19:43 hod. výjezd k požáru P-7 ul. U Výstaviště, při příjezdu jsme
zjistili, že se jedná o požár Průmyslového paláce. Na místo se sjelo vše co snad
Praha má, pro nás to byl a asi bude největší požár co jsme hasili
23.10. převzali jsme od ministra vnitra Langera plaketu HZS za zásah u
Průmyslového paláce na Výstavišti
25.10. stáž velitelů na st.č.5 - dva členové
26.10. stáž na st.č.7 Smíchov, výjezd na požár bunkru na Vidoulích, zasypání
olejové skvrny po autonehodě
6.11. v 12:06 hod. výjezd k požáru asijské tržnice v Písnici ul. Libušská, zásah
na střeše a doprava vody, návrat druhý den ve 4:47 hod. Zhruba před měsícem
jsem říkal, že požár na výstavišti je největší co jsme zažili, ale to jsme nevěděli
co je to požár asijské tržnice, několika hodinová dřina
8.11. stáž na st.č.7 Smíchov, výjezd k dohašování požáru v libušské tržnici, pak
po návratu otevření bytu a na závěr v noci požár kontejneru
9.11. zabezpečení fotbalového utkání na Žižkově
15.11. školení strojníků na stanici č.5 Strašnice
23.11. zabezpečení fotbalového utkání na Žižkově
5.12. Jabůrek, výjezd 15:40 na likvidaci nebezpečné látky, odvezena na stanici
Petřiny, návrat 16:15

K dnešnímu dni to bylo ve zkratce vše co naše jednotka za letošní rok stihla
absolvovat.
Chci poděkovat Úřadu MČ Prah 13, který naší jednotce finančně pomáhá, bez
toho by to ani nešlo.
Pak i zásahové jednotce za práci, ale připomněl bych, že když je výjezd, tak to
přijdou všichni, ale pokud je nějaká práce nebo závody, tak to mají někteří
problém. Proto Vás žádám se více zapojit do práce. Jak jistě víte, obnovuje se
nám technika, přichází nová a to si vyžaduje více času, vím že má každý nějaké
starosti, ale pokud jste se na to dali nad rámec svých pracovních povinností, tak
Vás ještě jednou prosím víc se snažit zapojit do činnosti.
Děkuji za pozornost a všem přeji v dalším roce hodně úspěchů, nejenom
v hasiččině, ale i v soukromém životě.

Zpráva revizora SDH STODŮLKY za rok 2008
Po provedené revizi hospodaření SDH předkládám tuto revizní zprávu:
Zůstatek k začátku roku ke dni: 1.1.2008
I/ v pokladně SDH činil
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně) činil

………..290,50…….. Kč
.……68 758,97…..... Kč

Příjem za rok 2008 činí:
1) od členů SDH členské příspěvky
2) ……………
3) ……………
4) ……………
5) ……………
Celkem

………10 100,-…..... Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…..………………… Kč

Vydání za rok 2008 činí:
1) platba členských příspěvků na OSH
2) valná hromada - občerstvení
3) soutěže
4) mládež
5) odborná příprava
6) zájezdy atd.
7) ………
Celkem

………4 100,- …….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
…………………….. Kč
………16 717,50..… Kč

Zůstatek činí ke dni: …27.11.2008
I/ v pokladně SDH
II/ na běžném účtu (v bance, spořitelně)

………9 325,-…...…. Kč
..……82 862,24…….. Kč

Vypracoval:

…………………………………..

Dne: ……………………….
Za revizní radu SDH:

1.člen…………………………..
2.člen…………………………..
3.člen…………………………..

Zpráva kontrolní a revizní rady SDH
pro výroční valnou hromadu za období: 2008
Vážení členové, členky sboru!
Z pověření kontrolní a revizní rady SDH STODŮLKY předkládám
dnešnímu jednání zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období.
Kontrolní a revizní rada pracovala ve složení: JUDr.Havlůj, Kos,
Koutková a během roku se sešla 10krát a provedla 5krát kontrolní činnost a
revizi pokladny.
Stav pokladny ke dni 1.1.2008 činil 290,50 Kč a na účtu 68 758,97 Kč, při
fyzické kontrole, která byla provedena 27.11.2008, finanční částky odpovídaly
částkám uváděným ve finančním deníku.
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2008 odpovídá schváleným záměrům jak v
oblasti příjmové, tak i výdajové.
Případný komentář - zdůvodnění:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Evidence členské základny je řádně vedena, sbor má 90 členů, z toho
48 mužů a 14 žen, mladých hasičů včetně dorostenců a dorostenek je 28.
Členské příspěvky v částce 4 100,- Kč byly řádně odvedeny Městskému
sdružení hasičů ČMS Praha.
Daňové přiznání bylo podáno v měsíci březnu.
Výbor pracuje v 18 členném složení. Během roku se sešel 11krát.
Sbor má inventárně veden majetek v částce …..……….. Kč, v roce 2008 byl
přírůstek o …………..Kč, úbytek o ……………Kč.
O majetek je řádně pečováno.
Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce
2008 jako řádné.

Usnesení Valné hromady SDH Stodůlky ze dne 6.12.2008
Valná hromada SHD Stodůlky po vyslechnutí zprávy o činnosti za rok 2008,
zprávy velitele, zprávy vedoucí mládeže, zprávy revizora, zprávy o hospodaření
a po diskusi o připomínkách, přijímá toto usnesení:
A) schvaluje
1.Zprávu revizora
2.Zprávu velitele
3.Příspěvky na rok 2009
4.Možnost zájezdu
5.Soutěž Stodůlecký vodník se uskuteční 5.9.2009

B) ukládá
a) výboru SDH Stodůlky
1.Zabezpečit pravidelnou činnost tak, aby byly splněny úkoly stanovené
dnešní Výroční valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech.
2.Zpracovat plán práce na rok 2009 a předložit ho na výborové schůzi
konané v únoru 2009.
b) všem členům organizace
1.Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených plánem
činnosti na rok 2009.
2.Zapojit se do rozvoje požární ochrany v obci, včetně sídliště, podporovat
práci výboru SDH Stodůlky při zabezpečování úkolů a získávat nové členy
sboru.

Ověřovatel zápisu:

