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Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící 
dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti SDH Horní Ředice a 
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Ředice konané dne 28. listopadu 2015 
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1. Obecné informace o organizaci                  

Název účetní jednotky:   SDH Horní Ředice 
Sídlo:   Horní Ředice 101, 533 75 
IČ:   65668685    
DIČ:      
Právní forma:   pobočný spolek  
Registrační číslo:   532009 
 

 

2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 
2.1. Cíl a základní podmínky činnosti 
SDH Horní Ředice je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky 
činnosti vymezen stanovami SH ČMS.  
Cílem činnosti ve sledovaném období bylo :  
a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů 
a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a 
jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen 
„mimořádné události“),  
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj 
jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních, 
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své 
osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k 
dodržování preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,   
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý 
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování 
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, 
sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,   
 
2.2. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti 
SDH Horní Ředice, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních podmínek 
této činnosti, v souladu se Stanovami SH ČMS pomáhal veřejnosti a zejména 
obci Horní Ředice takto: 
a) ze svých členů vyhledával členy jednotky sborů dobrovolných hasičů obce 
Horní Ředice, v roce 2015 měla JSDH obce 12 členů  
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b) při předcházení požárům zejména tím, že prováděl preventivně-výchovnou 
činnost mezi občany a mládeží, kdy v měsíci červnu a říjnu 2015 uspořádali 
besedu pro děti ZŠ Horní Ředice 
c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí: 
 8. 7. 2015 – z důvodu poškození elektrického vedení silným větrem byla 
jednotka SDH Horní Ředice povolána k zabezpečení uzavření komunikace a k 
následnému řízení dopravy 
 12. 8. 2015 – zásah při požáru zemědělského objektu ve Chvojenci – zajištění 
čerpacího stanoviště 
 7. 9. 2015 – účast při pátrání pohřešované osoby v okolí hornoředického 
rybníka 
 11. 11. 2015 – likvidace požáru skládky bioodpadu 
uvést údaje z hlášení za rok 2015 
e) uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti 
zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné 
celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách včetně 
mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti 
požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního 
volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před rizikovými projevy 
chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou 
závislostí, alkoholismem a dalších: 
Členové SDH ve spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu uspořádali pro děti 
dětský den, kde zajistil disciplíny s hasičskou tématikou a koncem září 2015 
opět ve spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu se konalo „Rozloučení 
s létem“, které se věnovalo hasičské tématice. Děti si v rámci různých disciplín 
mohly vyzkoušet způsoby hašení, střelbu ze vzduchovky, základy zdravovědy, 
orientaci v přírodě, atd.     
V únoru 2015 uspořádalo SDH pro děti a jejich rodiče kulturní akci „Volání 
zimy“ jejíž výtěžek byl předán rodičům onkologicky nemocné holčičky, která je 
členkou SDH Veliny.  
V roce 2015 byl v SDH registrován kolektiv mladých hasičů, který má 21 členů 
od 3 do 12 let. Děti se pravidelně schází jednou týdně na 1,5 hodinový trénink. 
V roce 2015 se oddíl mladých hasičů sešel celkem 42x. Oddíl mladých hasičů 
vedou stabilně dva trenéři a jeden pomocný trenér. Dle počasí se tréninky 
konají venku nebo v místní tělocvičně nebo mohou děti využít prostory hasičské 
zbrojnice. Tréninky jsou nejvíce zaměřeny na zdokonalení disciplín v požárním 
sportu a ve hře Plamen. Děti si zlepšují fyzickou kondici, učí se jak pracovat 
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v týmu, jak se chovat v přírodě, základy zdravovědy atd. V zimních měsících 
pravidelně jednou měsíčně navštěvují saunu v Holicích.    
Pro své rodiče a další členy SDH si děti nacvičily tanec na píseň „Hasička“, který 
předvedly na hasičském plese v lednu 2015.  
24. 4. 2015 se děti zúčastnily námětového cvičení našeho SDH, kde v roli 
figurantů mohly zblízka sledovat práci hasičů a záchranářů při hromadném 
neštěstí.  
V červenci 2015 byly mladí hasiči pozváni na sjezd historické techniky 
v Pardubicích, kde děti předvedly malou koňskou stříkačku.  
V srpnu 2015 se mladí hasiči společně s dospělými hasiči zúčastnili akce 
s hasičskou tématikou v obci Zderaz, kde družstvo mladých hasičů a smíšené 
družstvo dospělých plnilo netradiční hasičské disciplíny.  
V září 2019 se děti zúčastnili sportovní akce pořádané dostihovým spolkem 
Pardubice „Koně v akci“, kde předvedli děti vystoupení s replikou koňské 
stříkačky.  
V říjnu 2015 se děti účastnily společně se svými dospělými hasiči ze sboru akce 
„Retroměstečko“ v Pardubicích, kde vystoupily se svou replikou koňské 
stříkačky a plnily úkoly, které jsou zaměřené na funkci jednotného záchranného 
systému.  
V prosinci 2015 v předvánoční době navštívil oddíl mladých hasičů místní 
zvonici a kostel Sv. Václava a děti si vyrobily vánoční děti si vyrobily vánoční 
lucerničky. 
 

             
 
f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své 
členy i pro další občany: 
členové SDH se účastnili masopustního průvodu, v dubnu zajišťovali v rámci 
pálení čarodějnic požární bezpečnost. V rámci oslav založení hasičů města 
Holice se členové SDH představili s historickými koňskými stříkačkami.   
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V dubnu 2015 zorganizoval SDH námětové cvičení zaměřené na záchranu osob 
při hromadném neštěstí.  
h) organizovat sportovně – organizační, informační, propagační a osvětovou 
činnost v rámci zapojení do sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit, 
jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustředění a další; vytvářet pro tyto 
činnosti materiální a personální podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou 
informovanost : 
SDH Horní Ředice organizoval v roce 2015 soutěžní i nesoutěžní sportovní 
činnost a vytvářel pro ni materiální a organizační podmínky v ustavených 
sportovních družstvech dětí a mužů. 
 
Přehled sportovní činnosti mužů za rok 2015 včetně úspěchů : 
Květen 2015 – SDH Horní Ředice uspořádalo tradiční okrskové kolo v požárním 
sportu – družstvo mužů SDH Horní Ředice se umístilo na 2. místě 
Srpen 2015 – účast na závodech s koňskými stříkačkami v Mělicích 
Září 2015 – účast na netradičních závodech v požárním sportu v Poběžovicích – 
družstvo mužů obsadilo 3. místo 
 
Přehled sportovní činnosti mladých hasičů za rok 2015 včetně úspěchů : 
Únor 2015 – účast na netradičním závodě přípravek „Hrátky s hasičáky“ 
Kostěnice – 7. a 10. místo 
Duben 2015 – účast na netradičním závodě „Rokytenská míle“ – branný závod,  
štafeta, štafeta požárních dvojic – 14. a 17. místo 
Červenec 2015 – účast na závodech požárního útoku v rámci hasičských 
slavností Dolních Ředic – 3. místo 
 
Účast na školeních a vzdělávacích programech: 
V lednu 2015 absolvovalo 5 členů SDH školení vedoucích kolektivů mládeže. 
V únoru 2015 plnily mladí hasiči odznak odbornosti – strojník junior. 
V květnu 2015 byly dva členové SDH vyškoleni na strojníky a v říjnu získalo pět 
členů SDH, mezi nimi byly tři ženy, odbornost preventista 3 na UDH v Jánských 
koupelích.  
 
Svojí činností pomáhal rozšiřovat povědomí o prospěšnosti sportu zejména 
v oblasti jeho vlivu na zdraví. 
SDH Horní Ředice vybudoval tréninkové plato pro hasičský sport, který využívá 
jak družstvo mužů tak především oddíl mladých hasičů.  
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Za účelem financování hlavní činnosti provozoval SDH Horní Ředice také 
vedlejší činnost. Ve sledovaném období měl spolek příjmy pro výjezdovou 
jednotku z rozpočtu Obce Horní Ředice a také ze sběru železného šrotu a 
z kulturních akcí. 
SDH spolupracoval s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními spolky i 
jednotlivci. 

3) Struktura organizace 

Nejvyšším orgánem SDH Horní Ředice je valná hromada. Nejvyšším výkonným 
orgánem je výbor SDH, za který jedná starosta. SDH Horní Ředice organizačně 
zahrnuje kolektiv mladých hasičů, sportovní družstva mladých hasičů, sportovní 
družstvo mužů.  
 
Statutárním orgánem je: 
Radomír Theimer, starosta SDH 
 

4) Členská základna          

SDH Horní Ředice evidoval na konci sledovaného období 55 členů v následující 
struktuře:  
 

 Děti 
(do 15 let) 

Mládež 
(od 15 do 18 let) 

Dospělí 
(nad 18 let) 

 21  34 
Z toho aktivní sportovci*    
            sportovci v soutěžích**    
Ostatní    
*aktivní sportovec = účast min. na 4 sportovních soutěžích v roce organizovaných SH ČMS 

nebo kterýmkoliv pobočným spolkem SH ČMS – SDH, OSH, KSH 

**sportovec v soutěžích = účast v postupové soutěži hry Plamen nebo PS – dorostu, mužů a 

žen 

5) Hospodaření spolku 

SDH Horní Ředice v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských 
příspěvků, dotací z rozpočtů místní samosprávy, státních dotací, vedlejší 
činností SDH. 
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Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené 
období. Spolek vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní 
činnosti v následujícím období. 
SDH účtuje v  jednoduchém účetnictví. 
Podrobnější informace o hospodaření organizace ve sledovaném období jsou 
uvedeny v přílohách této výroční zprávy: 
Příloha č. 1  
Příloha č. 2  
 
 
 

Sestavila Martina Brandýská 

Dne 4.2.2016 
Schválil  

Radomír Theimer 
Starosta SDH 

 

 

 

 


