ƉƌĄǀĂŽēŝŶŶŽƐƚKŬƌƐŬƵŚǇŸĂǀĂǌĂƌŽŬϮϬϭϬ

sĄǎĞŶşŚĂƐŝēŝĂŚĂƐŝēŬǇ͕
ĚŽƐƚĂůŽƐĞŵŝĐƚŝǀĄƐƐĞǌŶĄŵŝƚƐǀǉǌŶĂŵŶǉŵŝƵĚĄůŽƐƚŵŝŵŝŶƵůĠŚŽƌŽŬƵƉƌŽKŬƌƐĞŬŚǇŸĂǀĂ͘WƎĞĚ
ƌŽŬĞŵǀǉƌŽēŶşǀĂůŶĄŚƌŽŵĂĚĂŽŬƌƐŬƵǌǀŽůŝůĂŶĂƉĢƚůĞƚŶŽǀĠǀĞĚĞŶş͘
EŽǀǉǀǉďŽƌŽŬƌƐŬƵƐĞƐŶĂǎŝůǀƉƌƽďĢŚƵƌŽŬƵŶĂǀĂǌŽǀĂƚŶĂƉƌĄĐŝƐƚĂƌĠŚŽǀǉďŽƌƵ͕ĂůĞƉƎŝƓĞůŝƐŶŽǀǉŵŝ
ŶĄƉĂĚǇ͕ŬƚĞƌĠǀĄŵǌĄŚǇƐĚĢůşŵ͘
ĞůŬĞŵƐĞǀĞĚĞŶşŽŬƌƐŬƵƐĞƓůŽƉĢƚŬƌĄƚͲǀďƎĞǌŶƵ͕ēĞƌǀŶƵ͕ēĞƌǀĞŶĐŝ͕ƐƌƉŶƵĂƎşũŶƵ͘WŽƎĄĚĄŶşǀǉďŽƌŽǀĠ
ƐĐŚƽǌĞŵĢůŽǀǎĚǇƐƉŽũŝƚŽƐƚƐŶĂƉůĄŶŽǀĄŶşŶĢũĂŬĠĂŬĐĞƐŽƵǀŝƐĞũşĐşƐĐŚŽĚĞŵŽŬƌƐŬƵ͘
EĂďƎĞǌŶŽǀĠƐĐŚƽǌŝũƐŵĞĚŝƐŬƵƚŽǀĂůŝŽƉƎşƉƌĂǀĢŽŬƌƐŬŽǀĠƐŽƵƚĢǎĞǀƉŽǎĄƌŶşŵƐƉŽƌƚƵ͘ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ
ǌĂƉŽƎĄĚĄŶşƚĠƚŽĂŬĐĞƐŝŶĂƐĞďĞǀǌĂůŝŚĂƐŝēŝǌŚǇŸĂǀǇ͘:ĞũŝĐŚƉƌĞĐŝǌŶşƉƎşƉƌĂǀĂǌĂũŝƐƚŝůĂŬǀĂůŝƚŶş
ƉŽĚŵşŶŬǇƉƌŽƐŽƵƚĢǎşĐş͕ŶƵƚŶŽƉŽĚŽƚŬŶŽƵƚ͕ǎĞƉŽĚŵşŶŬǇďǇůǇŽƉŽǌŶĄŶşůĞƉƓşŶĞǎŶĂŽŬƌĞƐŶşŵŬŽůĞ
ǀ,ŽƎŽǀŝĐşĐŚ͘:ĄũŝŵǌĂƚĂŬƚŽĚŽďƎĞŽĚǀĞĚĞŶŽƵƉƌĄĐŝĚĢŬƵũŝ͘KŬƌƐŬŽǀĄƐŽƵƚĢǎƐĞŬŽŶĂůĂϮϮ͘ŬǀĢƚŶĂ
ǀĂƌĞĄůƵďǉǀĂůǉĐŚŬĂƐĄƌĞŶǀŚǇŸĂǀĢĂĐĞůŬĞŵŵĞǌŝƐĞďŽƵƐŽƵƚĢǎŝůŽϳĚƌƵǎƐƚĞǀŵƵǎƽĂϯĚƌƵǎƐƚǀĂ
ǎĞŶ͘ĂŵƵǎĞǀǇŚƌĄůĂŚǇŸĂǀĂĂƐƉŽůƵƐĞ>ŚŽƚŬŽƵƉŽƐƚŽƵƉŝůĂŶĂŽŬƌĞƐŶşŬŽůŽ͘ĂǎĞŶǇƉŽƐƚƵƉŽǀĂůĂĚůĞ
ƉƌĂǀŝĚĞůǀƓĞĐŚŶĂƚƎŝĚƌƵǎƐƚǀĂʹǌĞ>ŚŽƚŬǇ͕ŚǇŸĂǀǇĂDĂůǉĐŚWƎşůĞƉ͘
KŬƌĞƐŶşŬŽůŽǀ,ŽƎŽǀŝĐşĐŚƐĞŬŽŶĂůŽϱ͘ēĞƌǀŶĂ͘ǇůĂŶĂŶĢŵĚŽďƎĞǀŝĚĢƚƐşůĂŶĂƓĞŚŽŽŬƌƐŬƵʹĂŵƵǎĞ
ǀǇŚƌĄůŝŚĂƐŝēŝǌŚǇŸĂǀǇĂǌĂǎĞŶǇDĂůĠWƎşůĞƉǇʹŽďĢĚƌƵǎƐƚǀĂƐŝǌĂũŝƐƚŝůĂƉŽƐƚƵƉŶĂŬƌĂũƐŬĠŬŽůŽ͕ŬĚĞ
ĚŽďƎĞƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǀĂůĂũŵĠŶŽŽŬƌƐŬƵǀƐŝůŶĠŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝ͘aƉĂƚŶĠƉŽĚŵşŶŬǇŶĂŚƎŝƓƚŝǀ,ŽƎŽǀŝĐşĐŚ
ǀǇƉƌŽǀŽŬŽǀĂůǇǀĞĚĞŶşŶĂƓĞŚŽŽŬƌƐŬƵŬŶĂƉƐĄŶşƐƚşǎŶŽƐƚŝŶĂŽŬƌĞƐ͘EĂƓşƐƚşǎŶŽƐƚşƐĞǌĂďǉǀĂůƉƎşƐůƵƓŶǉ
ǀǉďŽƌĂƉƎŝƐůşďŝůǌůĞƉƓĞŶşƉŽĚŵşŶĞŬŶĂƚĞŶƚŽŬƌŽŬ͘ŽŚƵǎĞůƐĞǌĂƚşŵŶĞƉŽĚĂƎŝůŽŶĂũşƚǀŚŽĚŶĢũƓş
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀƵǌĂŚƎŝƓƚĢǀ,ŽƎŽǀŝĐşĐŚ͘
EĂďƎĞǌŶŽǀĠƐĐŚƽǌŝũƐŵĞƐĞƚĂŬĠĚŽŚŽĚůŝŶĂǌƎşǌĞŶşŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶĞŬŽŬƌƐŬƵ͘ĄŵĢƌƐĞƉŽĚĂƎŝůŽ
ǌƌĞĂůŝǌŽǀĂƚǌĞũŵĠŶĂĚşŬǇŽďĢƚĂǀŽƐƚŝĂǀĢĚŽŵŽƐƚĞŵƉĂŶĂdŽŵĄƓĞĂũƚŚĂŵůĂ͕ŬƚĞƌǉũĞƐƉƌĄǀĐĞŵŶĂƓŝĐŚ
ƐƚƌĄŶĞŬ͘EĂǁǁǁ͘ŽŬƌƐĞŬĐŚǇŶĂǀĂ͘ĐǌŵƽǎĞƚĞƐůĞĚŽǀĂƚ͕ũĂŬĄĂŬĐĞƐĞǀƌĄŵĐŝŽŬƌƐŬƵƉƎŝƉƌĂǀƵũĞĂŵƽǎĞƚĞ
ƐŝƉƌŽŚůşǎĞƚǀĂƌĐŚŝǀƵŝƵĚĄůŽƐƚŝŵŝŶƵůĠ͘hƌēŝƚĢƐĞǀƓŝĐŚŶŝƐŚŽĚŶĞŵĞ͕ǎĞƐƚƌĄŶŬǇƵƐŶĂĚŸƵũşŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ
ŵĞǌŝŶĄŵŝĂƐůŽƵǎşŝũĂŬŽƌĞŬůĂŵĂŶĂŶĂƓŝďŽŚĂƚŽƵēŝŶŶŽƐƚ͘:ĄŽƐŽďŶĢdŽŵĄƓŽǀŝĚĢŬƵũŝĂǀĄǎşŵƐŝũĞŚŽ
ƉƌĄĐĞ͘
^ĐŚƽǌĞǀēĞƌǀŶƵ͕ēĞƌǀĞŶĐŝĂƐƌƉŶƵƐĞƉƎĞĚĞǀƓşŵǌĂďǉǀĂůǇƉƎşƉƌĂǀŽƵŶĄŵĢƚŽǀĠŚŽĐǀŝēĞŶşĂƐŽƵƚĢǎĞK
ƉƵƚŽǀŶşƉŽŚĄƌĞƌŽƵŶŬǇ͘
ĂēŶĢŵĞŶĄŵĢƚŽǀǉŵĐǀŝēĞŶşŵ͘:ĂŬŽŵşƐƚŽƉƌŽŶĄŵĢƚŽǀĠĐǀŝēĞŶşďǇůƵƌēĞŶ,ǉƐŬŽǀ͕ƌĞƐƉ͘ďƵĚŽǀĂ
ďǉǀĂůĠŚŽƐƚĂƚŬƵ͘DşƐƚŶşŚĂƐŝēŝƐĞǀǌĂůŝŶĂƐƚĂƌŽƐƚǀĢƚƓŝŶƵǌĄůĞǎŝƚŽƐƚşƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚƐĞĐǀŝēĞŶşŵ͘ŽŚƵǎĞů
ƐĞǀǇƐŬǇƚůŽŶĢŬŽůŝŬŬŽŵƉůŝŬĂĐş͕ŬƚĞƌĠƉŽǌŵĢŶŝůǇƉƽǀŽĚŶşƉŽĚŽďƵ͘WƎĞƐƚŽǀƓĂŬĐǀŝēĞŶşďǇůŽǀǉďŽƌŶĢ
ƉƎŝƉƌĂǀĞŶŽ͕ŽƉƌŽƚŝŵŝŶƵůǉŵůĞƚƽŵŶĞƓůŽũĞŶŽƉŽƵŚŽƵĚĄůŬŽǀŽƵĚŽƉƌĂǀƵǀŽĚǇ͕ĂůĞĐǀŝēĞŶşũƐŵĞ
ŽďŽŚĂƚŝůŝŽƉƌƽǌŬƵŵŽďũĞŬƚƵǀĚǉĐŚĂĐşĐŚƉƎşƐƚƌŽũşĐŚ͕ŚĂƓĞŶşƐŬƵƚĞēŶĠŚŽŽŚŶĢĂƉŽĚ͘^ŝŵƵůĂĐĞŵĢůĂƚĂŬ
ďůşǎĞŬƌĞĄůŶĠƐŝƚƵĂĐŝ͘ǀŝēĞŶşƐĞĚĢůĂũşƉƌŽƚŽ͕ĂďǇƐĞŽĚŚĂůŝůǇŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇŵĞǌŝƐďŽƌǇ͘ŶŝŶĄŵƐĞ
ŶĞǀǇŚŶƵůǇ͘ĞũŵĠŶĂŶĄƐǌŬůĂŵĂůĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞŵĞǌŝƐďŽƌǇĂƉĂŬŶĄƐůĞĚŶǉŶĞƐŽƵůĂĚǀƉƎşũĞǌĚĞĐŚŶĂ
ƉŽǎĄƎŝƓƚĢĂũŝŶĄƐƚĂŶŽǀŝƓƚĢ͘ŽŚƵǎĞůƐĞƐƚĄǀĂůǇŝǀĢĐŝũĂŬŽͣĐŚĐşƉŶƵƚş͞ĂƵƚĂŶĂŬŽůĞũşĐŚ͘WƎşƓƚĢƐĞ

ŵƵƐşŵĞƉŽĚŽďŶǉŵƉƌŽďůĠŵƽŵǀǇŚŶŽƵƚĂǌůĞƉƓŝƚƐĞ͘ĞůŬŽǀĢǀǌĂƚŽƐĞǀƓĂŬĐǀŝēĞŶşƉŽǀĞĚůŽ͕ƉƌŽǀĢƎŝůŽ
ŶĂƓŝĐŚĂŬĐĞƐĐŚŽƉŶŽƐƚĂƉƎŝǌǀĂŶşƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşŚĂƐŝēŝďǇůŝǌĚĄƐĞƐƉŽŬŽũĞŶŝ͘sŶĞƉŽƐůĞĚŶşƎĂĚĢĚĢŬƵũŝ
ŚǉƐŬŽǀƐŬǉŵŚĂƐŝēƽŵǌĂďĞǌǀĂĚŶŽƵƉƌĄĐŝƉƎŝŽƌŐĂŶŝǌŽǀĄŶşƚŽŚŽƚŽĐǀŝēĞŶş͘
WƌǀŶşƐŽďŽƚĂǀǌĄƎşƚƌĂĚŝēŶĢƉĂƚƎşŬƉŽƎĄĚĄŶşƐŽƵƚĢǎĞKƉƵƚŽǀŶşƉŽŚĄƌĞƌŽƵŶŬǇ͘^ďŽƌǇǀŽŬƌƐŬƵƐĞ
ƐŶĂǎŝůǇƉŽŵŽĐŝƉƎŝƉŽƎĄĚŶşƚĠƚŽĂŬĐĞ͕ĂůĞŚůĂǀŶşƚşŚĂƐƉŽēşǀĂůĂŶĂďĞĚƌĞĐŚƐƚƌĂĚŽŶŝĐŬĠŚŽƐďŽƌƵ͘
ĞůŬĞŵƐŽƵƚĢǎŝůŽĚĞƐĞƚĚƌƵǎƐƚĞǀŵƵǎƽĂũĞĚŶŽǎĞŶ͘sƚǀƌĚĠŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝǌǀşƚĢǌŝůŝŚĂƐŝēŝǌŚǇŸĂǀǇ͘>ǌĞ
ŶĂƉƐĂƚ͕ǎĞƐŽƵƚĢǎƉƌŽďşŚĂůĂǀŬůŝĚŶĢũƓşĂƚŵŽƐĨĠƎĞŶĞǎǀůĞƚĞĐŚŵŝŶƵůǉĐŚ͕ĂůĞƐƚĞũŶĢĚŽƓůŽǀƉŽƐƵǌŽǀĄŶş
ǌĞƐƚƌĂŶǇƌŽǌŚŽĚēşĐŚŬĐŚǇďĄŵ͕ŬƚĞƌĠǌŵĢŶŝůǇĐĞůŬŽǀĠƵŵşƐƚĢŶşĚƌƵǎƐƚĞǀ͘:ŵĠŶĞŵĐĞůĠŚŽŽŬƌƐŬƵ
ĚĢŬƵũŝƐƚƌĂĚŽŶŝĐŬǉŵŚĂƐŝēƽŵǌĂƉĞēůŝǀŽƵƉƎşƉƌĂǀƵƚĠƚŽƐŽƵƚĢǎĞĂƚĢƓşŵĞƐĞŶĂĚĂůƓşũŝǎƚƎŝŶĄĐƚǉƌŽēŶşŬ͘
WŽƐůĞĚŶşƐĐŚƽǌĞǀǉďŽƌƵƐĞŬŽŶĂůĂϮϳ͘ƎşũŶĂǀDĂůǉĐŚWƎşůĞƉĞĐŚ͘EĂƚĠƚŽƐĐŚƽǌŝũƐŵĞĚŽŚŽĚůŝƚĞƌŵşŶǇ
ǀǉƌŽēŶşĐŚǀĂůŶǉĐŚŚƌŽŵĂĚũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƐďŽƌƽĂǀǇŚůĄƐŝůŝǀǉƐůĞĚŬǇŚĂƐŝēƐŬĠ>ŝŐǇKŬƌƐŬƵŚǇŸĂǀĂ͕ŬƚĞƌĠ
ũƐŽƵƚǇƚŽ͗

Pohár mužĤ:
^ďŽƌĞůŬŽǀǉƉŽēĞƚďŽĚƽhŵşƐƚĢŶş
ŚǇŸĂǀĂ
Ϯϯ

ϭ
>ŚŽƚŬĂ
ϮϬ

Ϯ
DĂůĠWƎşůĞƉǇ ϮϬ

Ϯ
,ǉƐŬŽǀ
ϭϭ

ϯ
^ƚƌĂĚŽŶŝĐĞ
ϳ

ϰ
ĞůĞǌŶĄ
ϱ

ϱ
ůŽƵŬŽǀŝĐĞ
Ϯ

ϲ
KƚƌŽēŝŶĢǀĞƐ ϭ

ϳ



ĞŶǇ
Pohár žen:
^ďŽƌĞůŬŽǀǉƉŽēĞƚďŽĚƽhŵşƐƚĢŶş
DĂůĠWƎşůĞƉǇ Ϯϰ

ϭ
ŚǇŸĂǀĂ
ϮϮ

Ϯ
>ŚŽƚŬĂ
ϯ

ϯ

ĄǀĢƌĞŵƐǀĠǌƉƌĄǀǇĐŚĐŝƉŽĚĢŬŽǀĂƚǀƓĞŵ͕ŬƚĞƎşƐĞƉŽĚşůĞůŝŶĂĐŚŽĚƵŽŬƌƐŬƵĂƉŽƉƎĄƚǀƓĞŵƉƎşƚŽŵŶǉŵ
ƷƐƉĢƓŶǉƌŽŬϮϬϭϭƉůŶǉǌĚƌĂǀşĂƐƉŽŬŽũĞŶŽƐƚŝ͘ĢŬƵũŝǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ͘

EĂƉƐĂů
ĂůŝďŽƌĂƌƚŽƓ

Usnesení valné hromady hasiþského Okrsku ChyĖava
ze dne 19. 2. 2011
Valná hromada

Bere na vČdomí:
obsah diskusních pĜíspČvkĤ

Schvaluje:
zprávu o þinnosti okrsku za rok 2010
zprávu o hospodaĜení
zprávu revizorĤ úþtu
plán práce na rok 2011
velikost finanþního pĜíspČvku do fondu okrsku 5,- Kþ za þlena SDH
zachování stávajícího klíþe pro volbu delegátĤ na VVH

Ukládá vedení has. okrsku:
Splnit plán práce na rok 2011
Spolupracovat s OSH ýMS
Spolupracovat s vedením jednotlivých obcí zaþlenČných do okrsku
Spolupracovat s Územním odborem HZS StĜ. kraje – Beroun

Zápis z VVH Okrsku ChyĖava konané v Malých PĜílepech 19. 2. 2011
VVH zahájil M. Špaþek pĜivítáním hostĤ p. Špaþka (starosta OSH Beroun), p. Kšíra (starosta obce
ChyĖava), delegátĤ a þlenĤ výboru Okrsku ChyĖava.
Do návrhové komise byli výborem navrženi T. Cajthaml, J. Husák a M. VanČk. Navržení kandidáti byli
zvoleni delegáty jednotlivých sborĤ.
Zprávu o þinnosti za rok 2010 pĜednesl starosta okrsku ChyĖava p. D. Bartoš
Zprávu o hospodaĜení pĜednesla p. Z. VoĜechová.
PĜíjmy:
pĜíspČvky od sborĤ

2315,- kþ

•

pohoštČní na VVH

1050,- kþ

•

blahopĜání þestnému starostovi

650,- kþ

•

internetové stránky

923,- kþ

•

poháry na okrskovou soutČž

2114,- kþ

•
Výdaje:

ZĤstatek v pokladnČ

9390,- kþ

ZĤstatek na vkladní knížce

4413,30- kþ (poplatek za pĜíp. výbČr 100,- Kþ)

Zprávu revizorĤ úþtu pĜednesl p. Votruba a konstatoval:
•

pokladní hotovost souhlasí s úþetními doklady

•

doklady jsou Ĝazeny posloupnČ a jsou ĜádnČ zaevidovány

•

pokladní kniha je vedena ĜádnČ a pĜehlednČ

•

výsledek kontroly bez závad

Plán práce na rok 2011 pĜednesl M. Špaþek
•

Koordinovat þinnost jednotlivých hasiþských sborĤ v okrsku

•

Zajistit konání okrskového kola v PS, místo konání ChyĖava

•

PĜipravit okrskové námČtové cviþení

•

Zajistit organizaci soutČže „O pohár na Berounce“

•

Svolat zasedání výboru min. þtvrtletnČ a to vždy v dostateþné dobČ pĜed konáním dĤležité
akce okrsku

V diskusi:
Starosta OSH Beroun p. Špaþek seznámil s termíny akcí v rámci okresu a kraje

•

28. 5. 2011 se bude konat okresní kolo soutČže v PS na hĜišti v HoĜovicích. Oproti pĜedchozím
rokĤm bude na této soutČži probíhat i soutČž v PS dorostencĤ.

•

4. 6. 2011 bude probíhat okresní kolo hry Plamen na VyžinČ

•

17.6-18. 6. 2011 se bude konat krajské kolo v PS v Nymburce

•

21. 5. 2011 bude probíhat sraz hasiþĤ na Konopišti

•

26.8 – 28. 8. 2011 se bude konat Pyrocar v PĜibyslavi

Starosta OSH apeloval zejména na mladší þlenskou základnu o posílení týmu rozhodþích, a to jak pro
PS dospČlých, tak i pro soutČž mladých hasiþĤ Plamen. V rámci okresu se podaĜilo obnovit þinnost
nČkterých nefunkþních okrskĤ. Seznámil pĜítomné s podmínkami pro pĜihlášení do soutČže Miss
hasiþka. Na závČr ocenil vysokou úroveĖ þinnosti Okrsku ChyĖava v rámci okresu Beroun a
podČkoval všem þlenĤm za aktivní þinnost.
J. ŠtČtka seznámil s poþtem registrovaných sborĤ a þlenĤ v rámci OSH Beroun. Na OSH je
registrováno 72 sborĤ s 3494 þleny. 27 sborĤ pracuje s mladými hasiþi a je registrováno 650 mladých
hasiþĤ. Navrhl zvážit, zda na základČ obnovy þinnosti LodČnického okrsku neuvažovat o návrhu
spoleþného poĜádání okrskového kola. Navrhl poĜádat v rámci okrskového kola v PS i soutČž pro
mladé hasiþe. Navrhl zabývat se úpravou klíþe pro volbu delegátĤ na VVH okrsku (zohlednit poþet
delegátĤ jednotlivých sborĤ vzhledem k poþtu þlenĤ sboru)
p. Valachoviþ se vyjádĜil k úpravČ klíþe pro volbu delegátĤ s názorem pro zachování stávajícího klíþe.
SouþasnČ apeloval na jednotlivé sbory, aby oceĖovaly své þleny v pĜípadČ, že nČkterý z þlenĤ pĜispČje
k záchranČ života.
Starosta obce ChyĖava p. Kšír podČkoval hasiþĤm za jejich þinnost a nabídl svoji pomoc pĜi
proškolování þlenĤ jednotlivých sborĤ pro práci s vysílaþkou.
M. Špaþek informoval o stavu internetových stránek okrsku a v pĜípadČ, že byl zájem ze strany þlenĤ
sborĤ, bylo by provedeno školení o zpĤsobu vkládání pĜíspČvkĤ na internetové stránky.
S p. Husákem byl pĜedbČžnČ stanoven termín okrskového kola v PS v ChyĖavČ na 14. 5. 2011
Byl stanoven termín další schĤze výboru okrsku na pátek 15. 4. 2011 (místo konání bude þlenĤm
výboru upĜesnČno)
Pan Lemon informoval o plánu SDH Žloukovice o poĜádání soutČže veteránĤ (nad 50 let) ve
Žloukovicích, pĜednesl pozdrav všem hasiþĤ od svého otce, dlouholetého hasiþe a pozval úþastníky
schĤze na ples do Žloukovic, který se bude konat 26.2.2011.
J. ŠtČtka pozval úþastníky na hasiþský bál do Malých PĜílep taktéž 26.2.2011.
M. VanČk informoval o plánovaných oslavách 120 let založení SDH OtroþinČves.
Na závČr pĜedseda návrhové komise T. Cajthaml pĜeþetl usnesení VVH Okrsku ChyĖava

V Malých PĜílepech 19. 2. 2011

