
Zápis z jednání SDH Medlešice 

5.1.2018, 19h, Medlešice 
 
Přítomni: Karel Mňuk, David Hambálek, Jan Michálek, Jan Křivka, Josef Šíf, Martin 
Dymáček, Karel Dufek, Jan Dymáček, Karel Hromek, Martin Jonáš, Martin Beneš, Brebera 
Martin, Pavel Rychtařík, Jan Jehlička.  
 
Hosté: Jiří Pochobradský, Zástupci SDH Chrudim, SDH Markovice 
 
Kontrola kontaktních údajů členů SDH Medlešice 
 
Slavnostní zahájení 
 
Plán schůze: 

● zahájení schůze 
● přivítání členů SDH Medlešice i starosty 7. okrsku pana Jiřího Pochobradského 
● zpráva o činnosti za rok 2017 
● zpráva o hospodaření a revizní zpráva 
● program na rok 2018 
● vyplnění hlášení  
● diskuse 
● závěr a volná zábava 

 
Zpráva SDH Medlešice za rok 2017 

● Celkem je evidováno 24 aktivních členů SDH Medlešice 
● V dubnu proběhl sběr železa – účastnilo se jej několik členů – poděkování za jejich 

účast. Sběr železa přinesl částku 12 500 Kč. 
● V březnu a dubnu provedl Honza Michálek ve spolupráci s Davidem Hambálkem 

opravu stříkačky PS 12 
● Proběhl úklid před hasičskou zbrojnicí 
● Dne 21.4.2017 proběhla soutěž v Markovicích – SDH Medlešice obsadili 3. místo. 
● Dne 30.4.2017 proběhlo pálení čarodějnic u rybníka – bylo evidováno velké množství 

dřevěného odpadu a hromada se musela pálit na dvakrát.  
● SDH Medlešice se účastnilo akce „ukliďme svět“ – SDH Medlešice obdrželo děkovný 

diplom za účast  
● Proběhla tradiční soutěž o Medlešický putovní pohár u příležitosti oslav 123 let SDH 

Medlešice. Celkem se účastnily 4 družstva. Vyhrál Kostelec u Heřmanova Městce A 
v novém rekordu 1:12,09. Čas Medlešic byl na úrovni konkurence a oba týmy dosáhli 
času pod 1:30! 

● Dopolední část závodního dne byla věnována soutěžím pro děti, přičemž akce se 
účastnilo 38 dětí, které obdrželi dárečky v hodnotě kolem 160 Kč.  

● Rozpočet na dopoledne pro děti a na závody byl 28 tis. Kč.  
● Dne 1.7.2017 proběhla soutěž Štěpánov pod hvězdami – SDH Medlešice obsadili 15. 

místo. 
● Dne 28.7.2018 proběhne další závod o Medlešický putovní pohár.  
● Dne 29.9.2017 proběhlo pálení druhé části hromady po čarodějnicích.  



● Došlo k zakonzervování PS-12 a PS-8 
● Dne 4.12.2017 proběhl druhý ročník rozsvícení vánočního stromečku v Medlešicích. 

Celkově se jednalo o velice příjemné setkání s účastí kolem 150-170 lidí. 
● Vysloveno poděkování sponzorům za jejich dary v roce 2017. Bez jejich pomoci by 

nebylo možné pořádat dětské dopoledne ani závody na rybníku.  
● Vysloveno poděkování Honzovi Michálkovi za celý rok práce 
● Vysloveno poděkování Davidovi Hambálkovi za opravy strojní techniky 
● Vysloveno poděkování Pavlovi Rychtaříkovi za strojní součástky – vozík, startovací 

páka, hvězda 
● Vysloveno poděkování Josefu Šífovi za tvorbu webových stránek SDH Medlešice 

Vysloveno poděkování Tomáši Kopeckému a Pavlovi Rychtaříkovi za realizaci 
nástavby na vozík.  

● Bylo konstatováno, že došlo k cca 10 tréninkům za příjemné účasti 
 
Host – pan Jiří Pochobradský 

● doporučil založení dětských dobrovolných hasičů –Následně je možné získat dotace 
ve výši cca 15000 Kč ročně.  

● Konstatoval, že SDH Medlešice se příjemně zmáhá, což je hlavně díky Karlovi 
Mňukovi. 

● Je dobré, že hasiči SDH Medlešice jezdí na soutěže.  
 
Host – zástupci SDH Chrudim 

● Popřání všeho dobrého v roce 2018 
 

Host – zástupci SDH Markovice 
● Popřání všeho dobrého v roce 2018 
● Pozvání na ples do Bylan – akce se uskuteční 10.2.2018 

 
Zpráva o hospodaření  

● Luboš Marek byl nemocný a tak pokladnu v roce 2017 dočasně převzal Karel Mňuk. 
Aktuálně je v pokladně 21 500 Kč. 

 
Hlasování o složení vedení SDH Medlešice: 

● Funkci pokladníka z osobních důvodů ukončil Luboš Marek, ze stejných důvodů 
ukončil svoji funkci jednatele Jan Jehlička.  

● Nadpoloviční většinou hlasů byl zvolen Martin Dymáček do funkce pokladníka 
● Nadpoloviční většinou hlasů byl zvolen Pavel Rychtařík do funkce jednatele 

 
Plán na rok 2018: 

● provést jarní úklid a přípravu stříkačky na sezónu, provést nácvik 
● na jaře a na podzim realizovat sběr železa – výkupní ceny železa jsou velice nízké. 

Aktuálně je 225 čísel popisných. 
● účast na závodech SDH 
● pořádání závodů v Medlešicích a soutěže pro děti 
● účast při pálení čarodějnic 
● účast na akci ukliďme svět 
● rozsvěcení stromečku 2018 

 



  



Složení vedení SDH pro rok 2018 
● starosta - Karel Mňuk 
● náměstek starosty - Pavel Rychtařík 
● jednatel – Pavel Rychtařík 
● velitel - Jan Michálek 
● pokladník - Martin Dymáček.  

 
Diskuze:  

● Na opravu Stratílka je k dispozici sponzor, který je ochoten investovat značnou část 
peněz do jeho opravy, je však nutné zachovat jej v absolutně původním stavu. Bude 
nutné sestavit položkový odhad nákladů.  

● Jelikož se o trávu před hasičárnou stará jen Karel Mňuk, bylo navrženo vytvořit 
aplikaci s rozvrhem sekání trávy.  

● Pro sběr železa v roce 2018 bylo navrženo zajistit občerstvení.  
● Dne 19.1.2018 bude výroční schůze SDH Chrudim 
● Dne 20.1.2018 bude výroční schůze SDH Markovice 
●  

 
 
Zapsal: Jan Jehlička. 
  
 
 
 


