
Valná hromada SDH Lukavec 

V pátek 18. listopadu v 19:00 hodin se v sále hostince Lucerna 
konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Lukavec (dále jen SDH), na které 
se sešlo zhruba 50 členů a přátel SDH.

Program valné hromady byl následující:

1) Zahájení

2) Doplňující volba velitele sboru a zástupce velitele

3) Zpráva o činnosti SDH

4) Zpráva pokladníka

5) Plán práce na rok 2012

6) Slovo starosty obce

7) Diskuze

8) Závěr

9) Volná zábava s harmonikářem

Zahajovací slovo pronesl a celou valnou hromadu vedl starosta hasičů p. Jiří Knap. Po 
zahájení poprosil o minutu ticha, za všechny, kteří v uplynulém roce naše řady 
opustili, a to p. Vlastimila Hátle – dlouholetého velitele okrsku a starostu lukaveckých 
hasičů, p. Věru Koutskou a dlouholetého rozhodčího p. Josefa Podzimka z nedalekých 
Tikov.

Velitelem sboru byl zvolen p. Milan Viktorín a zástupcem velitele p. Jolana Barešová.

Na začátku p. Knap zhodnotil činnost SDH v roce 2011 následovně:

 provedena STK na hasičské Avii – únor,

 uspořádání hasičského plesu (únor), který se vydařil ke spokojenosti všech 
přítomných,

 účast na okrskové soutěži (květen), která se konala v Tetíně a kde se družstvo 
žen umístilo na 2. místě a družstvo mužů na 3. místě,

 čištění víceúčelové požární nádrže a úklid požární zbrojnice,

 uspořádání pouťové zábavy ve spolupráci s klubem fotbalistů na koupališti,

 uspořádání tradiční Posvícenské zlaté hodinky, kde k poslechu i tanci hrál 
harmonikář p. Vladimír Berný.



Nezapomněl také zmínit, že se nepodařilo vyčistit malé hasičské nádržky, jak bylo 
naplánováno, a bude to tedy provedeno v příštím roce.

Poté byl přečten děkovný dopis starosty města Chrastava, kde členové SDH 
Lukavec pomáhali s odstraňováním následků ničivých povodní v srpnu 2010 
(děkovný dopis je přílohou tohoto článku). S dopisem jsme obdrželi také DVD  se 
záběry z těchto povodní, které se promítalo v sále po celou dobu valné hromady.

P. Knap dále informoval, že na přípravné schůzi byl vznesen návrh na založení 
družstva mladých hasičů, a proto budou v brzké době rozneseny do poštovních 
schránek v Lukavci oznamovací letáčky. 

Zprávu pokladníka přednesl p. Miloš Nožička, za jejíž stručnost sklidil nemalé 
ovace. 

Poté p. Knap přednesl plán činnosti na rok 2012, který je následující:

1) hasičský ples – 28. ledna 2012 – hudba Record,

2) sběr železného šrotu – duben 2012,

3) okrsková soutěž – 12. května 2012 – Rohoznice,

4) čištění víceúčelové nádrže – konec května,

5) čištění malých požárních nádrží,

6) zábavy – pouťová ve spolupráci s fotbalisty, Posvícenská zlatá hodinka,

7) valná hromada.

Nakonec p. Knap poděkoval všem členům a příznivcům SDH za jejich podíl na 
činnosti sboru a dále obecnímu úřadu a sponzorům za finanční podporu. Poté 
předal slovo starostovi obce p. Davidu Hladíkovi. Ten kladně zhodnotil činnosti 
SDH v uplynulém roce a povzbudil k činnosti v roce následujícím.

Poté p. Knap ukončil valnou hromadu a popřál přítomným příjemnou zábavu 
strávenou ve společnosti harmonikáře p. Vladimíra Berného, kterého na housle 
doprovodil p. Jan Nosek. 

Pro informaci  - složení SDH Lukavec:

Starosta – Jiří Knap

Náměstek starosty – Renata Suchá

Velitel – Milan Viktorín

Zástupce velitele – Jolana Barešová

Strojník – Jiří Bartoš

Jednatel – Zuzana Duchoňová

Hospodář – Miloš Nožička

Vedoucí mládeže – Václav Zrno

http://www.lukavec.eu/akt/doc/dd_chrastava.pdf

