
ZÁPIS Z VVH SDH HOMOLE 2019 

Účast: - 40 členů sboru 

Hosté: Ing. Jan Loukotka – starosta obce Homole 

Marie Kolářová – náměstkyně starosty OSH ČMS České Budějovice 

 Jiřina Grammanová – členka okresní odborné rady mládeže 

 Tomáš Homolka – člen výboru SDH Nové Homole 

 Petra Jakešová – členka výboru SDH Nové Homole 

 Josef Fessl – člen výboru SDH Nové Homole 

 Jiří Janoušek – člen SDH Nové Homole 

 

Výroční valnou hromadu zahájil starosta sboru František Hüttner přivítáním všech přítomných členů 

sboru i hostů a minutou ticha za dlouholetou členku našeho sboru paní Marii Vondrkovou, která naše 

řady opustila na začátku roku. 

Zpráva o činnosti sboru za rok 2019 - Josef Lejsek 

Náš sbor má aktuálně 80 členů, z toho 19 žen. 

Náš sbor v letošním roce připravil pro občany obce několik akcí. 

 -Hasičský ples 

 -Josefovská maškarní zábava 

 -Sběr železného šrotu 

 -Oslava 120 let založení sboru 

 -Spolupodíleli jsme se na přípravě Dětského sportovního dne v Nových Homolích 

 -Rozsvícení vánočního stromku 

Zde bych rád poděkoval všem členům sboru, kteří se na přípravě těchto akcí aktivně podíleli. Zejména 

příprava oslav založení sboru nebyla jednoduchá, ale vydařila se. 

 

Zpráva o činnosti JPO Homole – Václav Trapl 

V letošním roce byla do jednotky zakoupena nová sada hadic, která byla financována obcí. 

Zásahové vozidlo včetně vozíku úspěšně absolvovalo STK, kterou zařídil Libor Flíček. 

Na jaře byla provedena revize veškeré zásahové techniky, došlo k vyřazení několika hadic a drobným 

opravám na stříkačce. 

V listopadu jsme od obce obdrželi klíče od nové garáže pro vozík, která je větší než předchozí. Garáž 

je umístěna v prostorách ČOV. Děkuji zejména Václavu Traplovi a Tomáši Rusínovi za pomoc 

s přestěhováním veškeré techniky do nových prostor. 



V letošním roce měla naše jednotka jeden výjezd, kdy nás HZS požádalo o asistenci při požáru 

osobního automobilu v Nových Homolích. 

Řada členů JPO na jaře absolvovala školení první pomoci a zdravovědy. 

Václav Trapl a Petr Ďurica úspěšně složili periodické zkoušky velitele JPO. 

Václav Vondruš a Josef Lejsek složili zkoušky strojníků JPO. 

Tomáš Rusín a Josef Lejsek složili zkoušky odbornosti Hasič III. 

Josef Koblic a Josef Lejsek složili zkoušky Vedoucí mladých hasičů. Josef Koblic třídy II. a Josef Lejsek 

třídy III. 

Josef Lejsek složil zkoušky odbornosti Preventista III. 

 

Zpráva o činnosti soutěžního družstva sboru – Josef Lejsek 

V letošním roce nás v požárním sportu reprezentovala 2 družstva mužů. 

Družstvo B se zúčastnilo obvodové soutěže v Plané v kategorii „muži nad 35 let“ a skončili na krásném 

2. místě. Následně se družstvo v rámci Velké ceny ČB zúčastnilo soutěže v Nových Homolích a na 

Hosíně. 

Družstvo A na obvodové soutěži v Plané v kategorii „muži bez omezení“ vybojovalo 1. místo a 

postoupilo na okresní soutěž. Na té naše družstvo skončilo na konečném 9. místě. 

V rámci Velké ceny ČB se družstvo A zúčastnilo celkem 11. soutěží a v konečném hodnocení obsadilo 

také 11. místo. 

Kromě soutěží Velké ceny se družstvo zúčastnilo také dalších soutěží:  

-O pohár obce Planá- 5. místo 

-Noční soutěž v Mydlovarech – zde jsme sestavili smíšené družstvo mužů a žen spolu se členy SDH 

Nové Homole – 10. místo 

-Homolský Fireman – 3. místo 

Celkově se tedy družstvo A zúčastnilo 16 soutěží a družstvo B 2 soutěží, což je velice slušná aktivita a 

rád bych všem poděkoval za jejich celoroční reprezentaci našeho sboru. 

 

Vzhledem k tomu, že letošní rok je rokem volebním, po ukončení prezentace aktivit sboru za rok 

2019 byla na řadě volba nového výrobu sboru. 

Starosta sboru František Hüttner, spolu s náměstkem Liborem Flíčkem seznámili přítomné se svým 

návrhem na složení výboru spolu proběhla volba jednotlivých členů v tomto obsazení: 

Preventista – Josef Lejsek 

Pokladník – Irena Dvořáková 

Jednatel – Josef Lejsek 

Zástupce velitele – Petr Ďurica 



Velitel – Václav Trapl 

Náměstek starosty – František Hüttner 

Starosta – Libor Flíček 

 

Po upozornění několika členů sboru a zástupců OSH ČMS na nesprávný způsob provedení voleb, 

zejména pak na nesoulad počtu hlasů s prezenční listinou a také neumožnění návrhu jiných 

kandidátů, došlo k opakování volby starosty a náměstka starosty.  

Starostou byl zvolen Libor Flíček a náměstkem starosty Josef Lejsek. Z důvodu souběhu 3 funkcí Josef 

Lejsek následně rezignoval na funkci jednatele. 

Po skončení volby Josef Lejsek navrhl, aby do výboru byl jako další člen zvolen Josef Koblic ml. a tento 

návrh byl následnou volbou potvrzen. 

Konečné složení výboru sboru bylo tedy zvoleno následovně: 

Starosta:  Libor Flíček 

Náměstek starosty: Josef Lejsek 

Velitel:   Václav Trapl 

Zástupce velitele: Petr Ďurica 

Preventista:  Josef Lejsek 

Pokladník:  Irena Dvořáková 

Člen výboru:  Josef Koblic ml. 

Po skončení volby Josef Lejsek seznámil přítomné s plánem činnosti sboru na rok 2020. 

Dále následovalo předání čestných uznání SDH, OSH a medailí za věrnost některým členům sboru. 

Následně Josef Lejsek a Václav Trapl poděkovali zástupkyním OSH ČMS za jejich činnost a účast na 

naší VVH a předali jim květiny. 

 

V Homolích dne 30.11.2019  

        Josef Lejsek 

 

 

  


