
Program výroční valné hromady SDH  Semínova Lhota „1“ za rok 2016 
konané 21. ledna 2017 od 19:00 hod. v „Baráčku“- verze finální 

 

 
 
Lhoták  

1) Přivítání a zahájení: 
 

Vážení přítomní, členové Sborů dobrovolných hasičů, vážení hosté, 
dovolte, abych Vás jménem výboru SDH přivítal na naší výroční valné hromadě za rok 2016, 
popřál Vám vše dobré a hlavně zdraví do Nového roku a zahájil tak tuto valnou hromadu. 

 
Jmenovitě u nás vítáme: 
pana Kubištu, starostu naší obce 
paní Steinerovou, starostku OSH a místostarostku obce 
Jirku Vymlátila, starostu okrsku SDH, starostu SDH Újezd pod Troskami a zastupitele 
Jardu Kubu staršího, starostu SDH Hrdoňovice 
Honzu Švihela, člena SDH Hrdoňovice a zastupitele obce 
Přemka Kubu, člena SDH Hrdoňovice 
Zdeňka Pírko, starostu SDH Libunec 
Jakuba Pokorného, velitele SDH Libunec 
Mílu Sojku, velitele SDH Křečovice 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Daniela Pupa a Rudu Řeháčka, zástupce SDH Křečovice 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Vítám i Alenku a Jirku Hájkovi, což sice nejsou dobrovolní hasiči, ale pomáhají nám hodně. 
Jiří letos odpracoval 30 brigádnických hodin na opravě naší zbrojnice a zafinancoval z vlastního 
cca 1 tisíc Kč na výrobu a nátěr bílých latí na vrata zbrojnice, Alenka pomáhala s úklidem. 
 
Vítám samozřejmě i naše další pozvané spoluobčany: ..................................................................  
 
……………………………………………….…………………………………..…………………………………… 
 

Prezentace, tento text se nebude číst… - třeba ve výboru před začátkem schůze spočítat  
a nahlásit mi přítomné a omluvené členy SDH/výboru, nepřítomné/neomluvené pro zápis níž 
(prezentaci  a výběr členských příspěvků zajistí Anička Pokorná, prezent. listina se donese…). 
 
Konstatuji, že je přítomno …..  členů našeho SDH z celkového počtu 26 ….. ? členů, což 
 

a) což JE nadpoloviční …. většina, a jsme tedy usnášeni schopní, můžeme projednat 
jednotlivé body, hlasovat… 
 

b) což NENÍ nadpoloviční … většina, a jsme dle Stanov SH - ČMS usnášeni schopní   
až po uplynutí 1 hodiny…, takže přerušuji schůzi    

 
Omluvila se Blanka Kopecká a Michal Kopecký, ….................................................................  
 
……………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

(Nepřítomných členů SDH je ….. z toho neomluvených je ……).  
……………………………………………….………………………………………………………………………… 



Nejdříve Vám přečtu program naší výroční schůze, se kterým jste byli seznámeni dopředu  
na pozvánkách, který si odhlasujeme nebo jej upravíme dle připomínek členů SDH. 
 
Program výroční valné hromady SDH SL1 konané dne 21.1.2017 je následující:   
 

Program: 
01)   Zahájení  
02)   Volba volební a návrhové komise 
03)   Zpráva výboru o činnosti za rok 2016 
04)   Zpráva revizora účtu za rok 2016 
05)   Návrh na odvolání starosty 
06)   Volba starosty a strojníka  
07)   Volba delegátů na VVH okrsku na rok 2017 
08)   Návrh činnosti Sboru na rok 2017 
09)   Diskuze 

 
Chce někdo ze členů SDH změnit nebo doplnit program VVH ?  
Pokud ano, přihlaste se. O navržených změnách budeme hlasovat.  
Návrhy jsou (kdo + co): 

 
a) ……………………………………………………………………………………………… 

 
b) ……………………………………………………………………………………………… 

 
c) ……………………………………………………………………………………………… 

 
d) ……………………………………………………………………………………………… 

 
e) ……………………………………………………………………………………………… 

 
Nikdo nechce program změnit / změny programu byly odhlasovány, přistoupíme k hlasování:   

Kdo je PRO schválení navrženého programu naší výroční valné hromady?  …….. 
 

Kdo je PROTI?           …….. 
 

ZDRŽEL SE NĚKDO HLASOVÁNÍ?        …….. 
 

Program členské schůze byl přijat nadpoloviční většinou přítomných členů Sboru. Děkuji.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nyní přejdeme k bodu č. 2 valné hromady, a to k Volbě návrhové komise, 
poprosím paní jednatelku Hanku Protivnou o slovo. 
 
Protivná 

2a) Volba volební komise: 
 

Návrh členů volební komise: předseda Milan Čermák + Vladimír Protivný, Jana Janoušková 
 

Kdo je pro zvolení volební komise v tomto složení? …. Kdo je proti? …. Zdržel se někdo? ….. 
(ptá se Protivná, hlasy sčítá volební komise) 
 

Volební komise byla zvolena (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
 
2b) Volba návrhové komise: 

 

Návrh členů návrhové komise: předseda Milan Čermák + Vladimír Protivný, Jana Janoušková  
 

Kdo je pro zvolení návrhové komise v tomto složení? …. Kdo je proti? …. Zdržel se někdo? … 
(ptá se Protivná, hlasy sčítá návrhová komise) 
 

Návrhová komise byla zvolena (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Lhoták 
Děkuji Vám za volbu volební a návrhové komise a nyní přejdeme k bodu č. 3, 

ke Zprávě výboru o činnosti za rok 2016. I letos stejně jako loni jsme byli velmi aktivní. 
Poprosím paní hospodářku Aničku Pokornou o slovo. 
 
Pokorná 

3) Zpráva výboru o činnosti SDH Semínova Lhota „1“ za rok 2016: 
 
Dobrý večer přeji všem přítomným. Dovolte mi seznámit Vás heslovitě se vším co se 

dělo v roce 2016 v našem Sboru. V současné době má sbor 26 členů, z toho 12 žen a 14 mužů. 
 
4. ledna nám bylo konečně přiděleno IČO ( zveřejněno 18.1.2016 na www.justice.cz). 
 
10. ledna se provedl úklid zbrojnice a příprava techniky na inventuru, zkouška PS 8 po 
opravě na sucho a zazimování techniky. Dále se odstrojil stromeček a připravilo se dřevo 
do baráčku. 
 
8 a 14. ledna se konaly výborové schůze, 16. ledna jsme se sešli na druhé výroční valné 
hromadě v počtu 19 členů a 16 hostů.  
 
31. ledna Inventury „Zbrojnice“. 
 

3. února se několik členů zúčastnilo školení s hasičskou tématikou na OÚ v Újezdě pod 
Troskami. 
 
12. února jsme měli „Kachnobrání“. 
 
26.února se konala další výborová schůze k přípravě hasičského bálu. 
 
27. února se konalo praktické školení pro JPO a náhradníky z SDH na OÚ Újezd pod 
Troskami, za naše SDH se zúčastnili Horák V., Lhoták V a Pokorná A. 
 
11. března se pořádal Hasičských bál zde v Baráčku. 
 
19.března se zástupci Sboru zúčastnili Hasičského plesu v Jičíně. 
 
5. dubna se provedl úklid kolem rybníka. 
 
13. dubna zřízeni emailové adresy sdhsl1@seznam.cz. 
 
15. dubna zúčastnili jsme se školení „Červený kříž“ OÚ Újezd pod Troskami. 
 
21. dubna se účastnil starosta a jednatelka na Shromáždění zástupců SDH okresu Jičín. 
 
22. dubna proběhla v klubovně SDH Hrdoňovice okrsková schůze, které jsme se také 
zúčastnili. 
 
17. dubna se konala výborová schůze k přípravě akce „Pálení Čarodějnic“. 
 
Tradiční Čarodějnice 30.dubna navštívilo poměrně hodně lidí, kteří se dobře bavili 
s kapelou Sešlost z Liberce. 
 
10.června se konala členská schůze, kde hlavním bodem byla diskuse a hlasování o 
přístavbě pergoly ke zbrojnici. Účast 12 členů a 14 hostů, přístavba pergoly byla většinou 
hlasujících zamítnuta. 
 
Sjezd Lhot a Lehôt se letos konal v Ostrožské Lhotě od 30.června - 3.července.            
Ani tentokrát jsme nechyběli. Pět zástupců naší Lhotky se zúčastnilo. 
 
6. července Odvoz popela ze spáleniště po akci „čarodějnice“. (Bohužel to po nás uklidili 
nečlenové SDH Janoušek Z., Pup D., Gestřánek V. Z členu uklízel jen starosta SDH. 



16. září byla další výborová schůze, na které se projednávala příprava členské schůze a 
opravy Zbrojnice a Baráčku. 
 
18. září jsme u rybníka odzkoušeli na vodu obě stříkačky, jak PS 8, tak PS 12 a uklidili 
zbrojnici. 
 
Na členské schůzi jsme se v počtu 15 členů a 1 hosta sešli 15. října. Z funkce strojníka 
odstoupil M. Franěk ml. Obdrželi jsme sponzorské dary - celkem 25 000,-Kč. 
Na schůzi se dále řešilo rozdělení vesnice na ty pravé Lhoťáky, naplaveniny a ty ostatní. 
Následovaly hádky, obviňování a bagatelizování všeho, co starosta udělal a 
zesměšňování všeho, co řekl. V zápisu z členské schůze je to napsáno účelově 
neobjektivně. 
 
Září, říjen a listopad se intenzivně pracovalo na opravách zbrojnice včetně úklidu a 
vyčistění okapu na zbrojnici a zároveň ořezání větví. A také byla renovována cedule 
„Požární zbrojnice“. 
 
5. listopadu proběhlo zazimování PS 8 a PS 12. 
 
12. listopadu se starosta SDH SL1 účastnil Shromáždění představitelů Sboru 
dobrovolných hasičů za okres Jičín. 
 
Ráda bych zmínila také sousedské výpomoci s úklidem roští, které proběhly 19. března 
pro rodinu Šťastných a Janouškových a 4. prosince úklid roští pro rodinu Lamačových. 
 
Ukončení členství v SDH 3 členů - Horák V ml., Franěk M ml, Franěk M st. 
 
Během roku se členové věnovali hasičské technice a o tom Vám víc řekne velitel. 
 
Malé shrnutí: celkem jsme měli 2 členské schůze, 5 výborových schůzí, 17 brigád, 
a 3 kulturní akce. 

 
Pokorná 
Vyhodnocení a shrnutí brigád SDH SL1 
 

Dobrý večer přeji všem přítomným. Ráda bych Vás seznámila s odpracovanými 
brigádnickými hodinami, které náš sbor za rok 2016 odpracoval. Máte to k dispozici na stole. 
Poděkování všem, kteří se na brigádách podíleli. Vyzdvihla bych tady Vladimíra Protivného, 
který pro naše „kačenky“ udělal nádherné přístřešky. Dále pak našeho starostu Ing. Lhotáka 
Václava, který se pustil do oprav Zbrojnice. Velké poděkování také Luboši Polákovi a Vráťovi 
Brunclíkovi, kteří se podíleli na opravách Zbrojnice a doufám, že na jaře se bude dál 
pokračovat. Z nečlenů bych vyzdvihla velkou pomoc při opravách pana Ing. Hájka, který 
věnoval 30 hodin svého času na opravách Zbrojnice. Brigádnicky nám také pomohla Marcela 
Horáková (Hrdličková), Gestřánek Václav. Určitě chci také vyzdvihnout paní Ludmilu Polákovou 
(kdo jí nezná je to maminka pána Poláka), která nám pomáhala při sousedské výpomoci – 
odvoz roští od docenta Lamáče, velký obdiv k její vitalitě a přejeme, ať jí ještě dlouho vydrží. 
Luboš Polák nám také renovoval cedulí na naši Zbrojnici a na jeho práci se můžete podívat, 
velké díky a potlesk. 

Velké poděkování také patří Radku Janouškovi za účast u zkoušek PS 8 a PS 12 a za 
jeho cenné rady. 

Za rok 2016 se odpracovalo 349 brigádnických hodin plus nečlenové 49 hodin, 
celkem teda 398 hodin. Pokud by jsme měli započítávat i administrativní práci a účast na 
schůzích OSH bylo by to dalších minimálně 200 hodin navíc, nejvíce od starosty ing. Lhotáka. 
 
Pokorná 
 

Předávám slovo našemu veliteli, Vráťovi Brunclíkovi, který nás seznámí se stavem naší 
hasičské techniky v roce 2016.  



Brunclík 
 
 Dobrý večer, 
ve stručnosti Vás seznámím se stavem hasičské techniky, kterou má náš Sbor k dispozici. 
 
 Ve zbrojnici máme hasičskou stříkačku PS 8 a upravenou - sportovní PS 12 a dále 
požární hadice a k tomu potřebné vybavení. 
 
 Během loňského roku jsme 2x odzkoušeli obě stříkačky bez zjevných závad, jen k PS 12 
je potřeba koupit nový akumulátor, který již dosloužil. O ten požádáme OÚ. 
 

 Zbrojnice je řádně uklizená, stříkačky zazimovány a byla provedena inventura za účasti 
zastupitelů OÚ.  
 
Na úklidu zbrojnice a při zkoušení techniky jsme odpracovali 50 hodin.  
 
 Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdraví v novém roce. 
 
 
Protivná   
Kdo souhlasí s přednesenými zprávami v tomto znění? …. Kdo je proti? …. Zdržel se někdo? 
……. (ptá se Protivná , hlasy sčítá návrhová komise) 
 

Zprávy výboru o činnosti Sboru za rok 2016 byly přijaty (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lhoták 
Děkuji za odsouhlasení Zprávy výboru o činnosti za rok 2016, nyní přejdeme k bodu č. 4,  
což je Zpráva revizora účtu SDH Semínova Lhota „1“ za rok 2016, kterou zpracovala Blanka 
Kopecká, revizor účtu. 
 
Poprosím opět hospodařku Aničku Pokornou, která zastoupí omluvenou Blankou Kopeckou. 
 
Pokorná 

4) Zpráva revizora účtu SDH Semínova Lhota „1“ za rok 2016 
 
Po provedené revizi hospodaření SDH předkládám tuto revizní zprávu: 
Zůstatek v pokladně ke dni: 31. 12. 2016: 25 397,-Kč. 

     
Příjem za rok 2016 : 
členové SDH členské příspěvky     2 900,- Kč  
Sklopísek Střeleč     10 000,- Kč 
Technology - Garage spol. s r.o.   15 000,- Kč 
Celkem      27 900,- Kč 
 
Vydání za rok 2016 činí: 
platba členských příspěvků na OSH    2 813,- Kč 
Celkem        2 813,- Kč 
 
Zůstatek v pokladně         25 397,- Kč  
 
Vypracovala: Kopecká Blanka, dne: 13. 1. 2017 za účasti výboru SDH SL1 - přítomní:  
A. Pokorná, V. Lhoták, H. Protivná, V. Brunclík, B. Kopecká. 
 
Protivná 
Kdo souhlasí s přednesenou Zprávou revizora v tomto znění? …. Kdo je proti? ….  Zdržel se 
někdo? ….. (ptá se Protivná, hlasy sčítá návrhová komise) 
 

Zpráva revizora účtu SDH Semínova Lhota „1“ za rok 2016 byla přijata (zkonstatuje Protivná / 
Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Lhoták 
Děkuji Vám za odsouhlasení Zprávy revizora účtu za rok 2016 a přejdeme k bodu č. 5, což je 
Návrh na odvolání starosty  
 
1/ jelikož se to jedná mé osoby, tak předávám další řízení schůze iniciátorce a navrhovatelce 
odvolání starosty Hance Protivné a jsem zvědav na zdůvodnění návrhu, máš slovo Hani. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
2/ předpokládám, že odvolaný starosta dostane prostor ke krátkému vyjádření se k uvedenému  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Níže verze, pokud nebude stávající starosta odvolán, pokud bude, již sedí mezi členy SDH… 
 
Lhoták 
Děkuji Vám za neodvolání stávající starosty SDH a nyní přejděme k bodu č. 6, a to 
Volbě strojníka, tento bod zajistí Hanka Protivná, takže jí předávám slovo… 
 
…………………………… 
 
 
Lhoták 
Děkuji Vám za volbu nového strojníka a nyní přejděme k bodu č. 7, a to 
Volbě delegátů na VVH okrsku, poprosím Hanku Protivnou o slovo. 
 
Protivná 
 

Volba delegátů SDH na VVH okrsku: 
Nominováni byli: Starosta:  Václav Lhoták 

Velitel:  Vratislav Brunclík 
 

Protivná 
Kdo je pro odsouhlasení těchto delegátů SDH na VVH okrsku? …. Kdo je proti? …. Zdržel se 
někdo? …… (ptá se Protivná, hlasy sčítá návrhová komise) 
 

Navržení delegáti SDH na VVH okrsku byly odsouhlaseni (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lhoták 
Děkuji Vám za odsouhlasení zástupců SDH na VVH okrsku a přejdeme k bodu č. 8, 
a to k Návrhu činnosti na rok 2017, poprosím hospodářku Aničku Pokornou o slovo. 



Pokorná 
8) Návrh Plánu činnosti Sboru na rok 2017: 
  
V roce 2017 je v plánu pokračovat v opravách Zbrojnice, dokončení oprav a malování 

místnosti v Baráčku. Zvelebování naši vesničky úklidem příkopu, udržování pořádku kolem 
rybníků, pomoc OÚ Újezd pod Troskami s přemístěním a vybudováním oplůtky pro tříděný 
odpad. Samozřejmě také udržování provozuschopnosti hasičské techniky a pravidelné 
zkoušení PS 8 a PS 12. Nákup uniforem za sponzorské dary, které jsme obdrželi od firmy 
Sklopísek Střeleč a Technology - Garage spol.sr.o. Celkem je k dispozici 25 tisíc Kč. 

 
Obci děkujeme za finanční příspěvky respektive proplácené účty na materiál, který jsme 

použili na opravu Zbrojnice. Celkem to děla: 7 646,- Kč. V opravách se bude pokračovat i v roce 
2017. 

 
Vývěsní skříň, kterou nám pořídila, v roce 2015 obec, máme na Zbrojnici, ve které 

informujeme občany a kolemjdoucí o činnosti SDH SL1a nadále je v plánu informovat všechny 
o dění ve sboru. 

 
 V Baráčku je pořád aktuální a nutné opravit kamna a instalovat je v knihovně. Zároveň po 
rekonstrukci elektrických rozvodů zůstala knihovna jako jediná místnost neupravená, tak 
budeme ještě potřebovat každou šikovnou ruku. Vladimír Horák, i když zrušil členství v SDH 
přislíbil opravu a natření oken, materiál na opravy si nakoupil a OÚ Újezd pod Troskami již 
náklady proplatil. Opravu židlí a stolu přislíbil zase Josef Brožek. 
 
 Při sousedské výpomoci pro pana doc. Lamače jsme z roští, které jsme uklízeli, vytáhli 
silnější dřevo a tak něco málo nařezali na otop do Baráčku. Přesto dál aktuální zůstává potřeba 
zajištění dřeva na topení.  
 
 Kapitola tradičních kulturních akcí je v současné době na bodě mrazu. Z akcí jako je 
Ples, Čarodějnice, Rozloučení s prázdninami, Posvícení a Předvánoční zastavení se nám 
v roce 2016 povedlo jenom pálení čarodějnic, „kachnobraní“ a hasičský ples. Bohužel situace 
ve sboru je komplikovaná z důvodu sporů, pomluv a dokazování, kdo je důležitější. 
Argumentace, že 50 let se to takhle dělalo, je hodná žáka páté třídy, když na nové metody 
nové učitelky, žák reaguje, „ale stará paní učitelka to dělala jinak“. Nebo žádná 
naplavenina nás tady nebude řídit je k zamyšlení. Proč jste si naplaveniny pustili mezi sebe? 
Vyzdvihování rodáků Semínove Lhoty nad zákon, zesměšňování a pomlouvání ostatních. A tak 
za vše jeden příklad: Při hlasování o rozsvícení stromečku se na schůzi někteří členové 
SDH zdrželi hlasování pro rozsvícení a tím nebylo dost hlasu, aby se akce provedla.  
A ejhle stromeček se nám rozsvítil. A bez přítomnosti veřejnosti… Víc k tomu nemám co dodat. 
 
 Sjezd Lhot se letos uskuteční ve dnech 7. až 9. července 2017 ve Lhotce pod 
Ondřejníkem. Plánujeme, že se zúčastníme.  
V roce 2016 jsme vyrazili v pěti (Vladimír Protivný, Václav Lhoták, manžele Hájkovi a Anna 
Pokorná) a naše řady posílili Slováci Marcela Sikorová a Tomáš Meščan, Petr Flouma ze 
Zámezí u Železnice, a také Jan Bubák ze Sýkořic za což jím touhle cestou ještě jednou 
děkujeme. 
 

V roce 2014 jsme si na členské schůzi odsouhlasili opravu zbrojnice, v roce 2015 jsme 
bohužel z časových důvodů a pro mnoho jiných akcí nestihli. V půlce roku 2016 se začalo 
s opravami a je předpoklad, že letos se opravy zbrojnice dokončí. 

 
Bylo již provedeno: Broušení a ochranné nátěry dřevěných venkovních podhledů, 

kromě zadní strany, kde zatím překáží oplůtka na tříděný odpad, obroušení a první vrchní nátěr 
vrata. Dále byl obroušen a natřen rezavý stožár sirény včetně umytí a natření klobouku sirény a 
také renovace cedule s nápisem „HASIČSKÁ ZBROJNICE“. Celkem se odpracovalo 138 hodin. 
 
 Závěrem Vám děkuji za pozornost. Přeji Vám pohodový a klidný rok 2017. 



Protivná 
Kdo souhlasí s předneseným Návrhem plánu činnosti pro rok 2016 v tomto znění?  
Kdo je proti? Zdržel se někdo? (ptá se Protivná, hlasy sčítá návrhová komise) 
 

Plán výboru o činnosti Sboru za rok 2016 byl přijat (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lhoták 
Děkuji Vám za odsouhlasení Plánu činnosti pro rok 2017 a nyní přejdeme k bodu č. 9,  
což je Diskuse, jako první vyzvu zástupce OSH a následně zástupce okolních sborů.  
 
Děkuji za příspěvky hostům a nyní přejdeme k diskusi nás všech.  
Jsou nějaké další příspěvky do Diskuse ze strany členů SDH nebo hostů? 
 
Příspěvek č. 1  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Protivná 
Kdo je pro? ….. Kdo je proti? ….. Zdržel se někdo? …. (ptá se Protivná, hlasy sčítá komise) 
…. 

Členská základna hlasováním přijala ………………...… (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Příspěvek č. 2  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Protivná 
Kdo je pro? ….. Kdo je proti? ….. Zdržel se někdo? …. (ptá se Protivná, hlasy sčítá komise) 
…. 

Členská základna hlasováním přijala ………………...… (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Příspěvek č. 3  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Protivná 
Kdo je pro? ….. Kdo je proti? ….. Zdržel se někdo? …. (ptá se Protivná, hlasy sčítá komise) 
…. 

Členská základna hlasováním přijala ………………...… (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Příspěvek č. 4  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Protivná 
Kdo je pro? ….. Kdo je proti? ….. Zdržel se někdo? …. (ptá se Protivná, hlasy sčítá komise) 
…. 

Členská základna hlasováním přijala ………………...… (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Příspěvek č. 5  
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Protivná 
Kdo je pro? ….. Kdo je proti? ….. Zdržel se někdo? …. (ptá se Protivná, hlasy sčítá komise) 
…. 

Členská základna hlasováním přijala ………………...… (zkonstatuje Protivná / Čermák). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Lhoták 
Děkuji Vám všem za Vaše příspěvky a ještě jednou za Vaši milou účast na naší výroční 

valné hromadě.  
 

 
 
 
Po ukončení Valné hromady máme pro Vás připravenu večeři a to výborný gulášek  

od našeho šef kuchaře a dobrého kamaráda Karlíka Šubrta. ….  
 

Gulášek a jeden nápoj k tomu budete mít všichni  
při konečném účtování zdarma, ostatní za mrzký peníz. 

 
 

Tímto jsme vyčerpali program naší valné hromady  
a vyčerpali asi i mnohé z nás…, takže: 

 
 

Vážení přítomní, bratři a sestry, milý hosté, 
děkuji Vám všem jménem výboru za účast, výboru děkuji za společnou přípravu schůze,  

všem členům Sboru za jejich práci v minulém roce a přejme si do Nového roku ještě jednou 
hlavně zdraví, ať nás dobrovolná „hasičina“ baví a PS 8 a PS 12 ať nás poslouchají... 

 
 

Přeji všem dobrou chuť a příjemnou zábavu po zbytek dnešního večera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled akcí za rok 2016 
 
Leden  Příprava prezentace výroční chůze SDH Semínova Lhota 1. 
  4. ledna  Úklid zbrojnice. 
10. ledna  Kontrola zbrojnice a příprava k inventurám. 
10. ledna  Odzkoušení PS8 po opravě na sucho, zazimování PS8 a PS12. 
31. ledna  Inventura zbrojnice 
 
Únor   Výroba přístřešků pro kachny. 
  3. únor   Školení hasičů Újezd pod Troskami. 
26. února  Schůze výboru k plesu. 
27. února  Praktické cvičení hasičů Újezd pod Troskami. 
 
Březen  Výroba ozdob na vánoční stromek. 
  5. března  Příprava kulturního domku na ples. 
11. března  Ples SDH SL1. 
12. března  Úklid po plese. 
19. března  Sousedská výpomoc. 

(odvoz křoví na čarodějnice od rodiny Šťastných a Janouškových). 
19. března  Hasičský ples Jičín. 
 
Duben   Úklid příkopů ze SL na Paldu (Brožkovi). 
  5. dubna   Úklid kolem rybníka. 
15. dubna   Školení „Červený kříž“ OÚ Újezd pod Troskami. 
17. dubna   Schůze k organizaci pálení čarodějnic. 
21. dubna   Shromáždění zástupců SDH okresu Jičín. 
22. dubna   Okrsková schůze v Hrdoňovicích. 
30. dubna Příprava pálení čarodějnic. 
 
Květen 
1. května Úklid po čarodějnicích a odvoz železa ze spáleniště. 
 
Červen 
10. června  Členská schůze hasičů, občanů trvalé žijících a majitelů nemovitosti v Semínově Lhotě. 

(řešení otázky hasičské zbrojnice a pergoly, oplůtky) 
30. 6 - 3. 7  Sraz Lhot a Lehot - Ostrožská Lhota 
 
Červenec   Úklid popela ze spáleniště po akci „čarodějnice“. 
 
Září 
18. září   Zkouška PS8 a PS12 - rybník. 
18. září   Úklid hasičské zbrojnice. 
21. září  Nákup materiálu na opravy zbrojnice. 
23. září  Dovoz a složení lešení ke zbrojnici. 
24. září   Broušení podhledů hasičské zbrojnice a sirény. 
25. září   Stříhání větví u hasičské zbrojnice, broušení a natíraní sloupu sirény. 
25. září   Nákup materiálu na opravu hasičské zbrojnice – Mladá Boleslav. 
28. září   Opalování vrat hasičské zbrojnice. 
 
Říjen 
  1. října   Nátěry sirény, cylindru sirény. 
  2. října   Nátěry sirény, cylindru sirény  
  9. října   Broušení a ochranný nátěr podhledu hasičské zbrojnice. 
10. října   Nasazení cylindru. 
16. října   Nátěry dveří a podhledu hasičské zbrojnice. 
 

Listopad 
  5. listopadu   Zazimování PS8 a PS12. 
12. listopadu   Schůze okrsků – Nová Paka. 
13. listopadu   Úklid lešení a hasičské zbrojnice. 
 

Prosinec Oprava cedule „Požární zbrojnice“ 
4. prosince   Sousedská výpomoc (úklid a odvoz větví od rodiny Lamačových).  


