
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady  SDH  Stanětice 
2. 12. 2011 v Hradišti 

 
Hosté: Ing. Jandečka – starosta obce, p. Dolejš – starosta okrsku 
 
 
Program:  

Zahájení      Ing. Petr Němeček 
Zpráva starosty     Václav Šimánek st. 
Zpráva velitele     Pavel Volmut 
Zpráva o hospodaření    Yvona Váchalová 
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje  Martin Červený 
Zpráva kronikářky     Hana Šimánková 
Zpráva kontrolní a revizní rady   Václav Červený 
Diskuse  
Návrh starosty na činnost v r. 2012   Václav Šimánek st. 
Usnesení      Ing. Petr Němeček 
Závěr       Václav Šimánek st. 

 
 
Zahájení – Ing. Petr Němeček 
 
 
 
Zpráva starosty SDH Stanětice  -  Václav Šimánek st. 
Zhodnocení akcí pořádaných sborem: 
Masopust. 
Májka. 
Zájezd do Churpfalz Parku 
Pouťový víkend 
Pátek – koncert BORRACO 
Sobota – nohejbalový turnaj, pouťová zábava se skupinou ELIXÍR 
Neděle – odpolední koncert dechové hudby Dupalka 
Výlov 
Sečení koupaliště a obecních ploch 
 
Přání starosty k vánocům a novému roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Zpráva velitele SDH Stanětice  -  Pavel Volmut 
(pracovní a zásahové akce) 
Členská základna celkem - 57 členů 
Členská základna:  Muži  21 

Děti  19 
                               Ženy  17 
                               Čestných členů  9 
Zásahová jednotka:  velitel jednotky: Pavel Volmut 

velitelé družstva: Martin Červený, Ing. Petr Němeček 
                                strojník: Václav Šimánek ml, Ing. Václav Kuba 

člen: Miroslav Adámek, Zdeněk Landkammer, Josef Hoffmann ml., Miroslav 
Kopecký 

Noví členové u sboru:  
Klárka Maříková, Anna Odvodyová, Kristýna Nekudová, Tomáš Kopecký, Samuel Heran, Tereza 
Oulíková 
Kateřina Odvodyová a Aneta Hoffmannová přechází z dorostu mezi ženy. 
Patrik Fryml přechází z dorostu mezi muže 
 
Beseda o rekonstrukci krámu 5. 1. 2011 
V zasedací místnosti Obecního úřadu v Zahořanech jsme se sešli společně se starostou, zástupcem 
MAS Pošumaví p. Hynčíkem a projektantem DSP Domažlice p. Novým k projednání záměru 
rekonstrukce objektu bývalé prodejny ve Staněticích na víceúčelové společenské zařízení. 
Projekt přestavby bývalé prodejny na kulturní stánek pak obdržel na MAS Pošumaví nejvíce bodů, 
na rekonstrukci bychom měli obdržet částku 1.109.999,- Kč. Oprava by měla být realizována 
v průběhu roku 2012.  
 
Čištění a údržba koupaliště 2. 4. 2011 
V sobotu 2. dubna jsme vyčistili koupaliště a vyzkoušeli nové čerpadlo. To pořídil okrsek za účelem 
čerpání vody ze zaplavených domů. Zaplatil ho obecní úřad – pořizovací cena byla cca 35000,- Na 
starosti ho dostali hasiči ze Zahořan. Zároveň obec pořídila nový bezdrátový rozhlas, jehož součástí 
jsou i čidla varující před zvýšenou hladinou zahořanského potoka. Další výstražné a preventivní 
informace, jak se chovat v případě živelných katastrof jsou umístěny na obecním webu: 
www.obeczahorany.cz  
 
Soutěž v požárním sportu 7. 5. 2011 
Okrsková soutěž v požárním sportu v Hříchovicích 
Děti: 1. Stanětice, 4. Stanětice,  
Ženy: 1. Zahořany, 2. Hříchovice, Diskvalifikace. Stanětice (nespojené savice) 
Muži: 1. Stanětice 
Poháry od majitele Penzionu Lenin: 
Nejlepší družstvo žen: Zahořany 
Nejlepší družstvo mužů: Stanětice 
Nejrychlejší útok: Stanětice 
Nejvíce postavených družstev: Zahořany 
 
Hasičská soutěž Radonice 14. 5. 2011  
Dětské družstvo se nesoutěžně zúčastnilo hasičské soutěže v Radonicích. 
 
 
 
 



Námětové cvičení Zahořany 25. 9. 2011 
Letošní námětové cvičení se uskutečnilo v Zahořanech. Jako vždy bylo zaměřeno na dálkovou 
dopravu vody, předávání signálů a synchronizaci jednotlivých sborů. Za naše SDH se zúčastnilo 5 
členů zásahové jednotky.  
 
Celoročně probíhalo 
Sečení obecních ploch, koupaliště a údržba kurtu. 
 
 
Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2011  -  Yvona Váchalová 
 
Počátek roku:  
 Účet  6244,-  Kč  

kasa  8118,-  Kč 
 
Konec roku: 

účet  2633,57 Kč 
kasa   8387,- Kč 

 
Členské příspěvky  

vybráno  3360,-  Kč 
odvedeno  1900,-  Kč 

 
Příspěvky na rok 2012: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč 
Bylo koupeno 6 dárkových balíků v hodnotě 1900,-  
Celkový příspěvek obce sboru byl 11000,- Kč 
Za půjčování stanu se utržilo přes 4000,- Kč (Pořizovací cena byla 7500,- Kč) 
 
 
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje -  Martin Červený 
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována. 
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 16. 10. 2011.  
Bez závad 
 
Kniha návštěv je řádně vedena 
 
Nejvíce práce bylo odvedeno na údržbě techniky. 
 
V roce 2011 bylo nakoupeno: 
Stříkačka PS 8 
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva kronikářky – Hana Šimánková 
První zápisy současné kroniky jsou vedeny od roku 2000. 
Do roku 2003 uvádíme jen základní informace. 
Informace od roku 2003 čerpáme zejména z webových stránek Stanětic. 
Dále kronikářka požádala všechny o zajímavé materiály do kroniky. 
 
 



 
 
Zpráva kontrolní a revizní rady – Václav Červený 
Kontrolní a revizní rada provedla dne 30.11.2011 kontrolu a revizi pokladny. 
Stav pokladny 8387,- Kč a stav účtu 2633,57 Kč při provedené fyzické kontrole  
dne 30.11.2011 odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku. 
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2011 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, tak i 
výdajové. 
Členské příspěvky v částce 1900,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení. 
Stejně tak bylo splněno usnesení výroční valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů. 
V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 
Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2011 jako řádné a současně 
uděluje pokladnici pochvalu za výkon funkce. 
 
 
 
Diskuse: 
p. Volmut: 
Sušák hadic – opět jsme ho nepostavili. 
Hasičská soutěž měla v Hříchovicích probíhat více dle bojového řádu – členové sboru s tím souhlasí. 
Členové ostatních sborů to zamítli. 
Zdravotní prohlídky zásahové jednotky. 
 
p. Dolejš: 
Chtěl bych udělat z Josefa Hoffmanna ml. velitele dětí okrsku, podílí se na nových směrnicích. Děti 
je třeba vést, jsou to naši nástupci. 
Připomínka, že hasiči a myslivci jsou jedinou složkou, díky které obec žije. 
Poděkování obecnímu úřadu za podporu. 
Poděkování za pozvání a přání k vánocům a k novému roku. 
 
p. Jandečka: 
Poděkování za pozvání. 
Vážím si vaší činosti, nemáte se zač stydět. 
Pouť v krámu ještě nebude, ale doufám že VVH už tam bude. 
Možná při rekonstrukci krámu zvládneme i demolici školy. 
Obec bude hasiče podporovat i nadále. Rozpočet obce na hasiče byl 300.000,- 
Technika musí být vždy bojeschopná, musíme se o ní starat – poděkování strojníkovi. 
Na obci probíhají inventarizace – je třeba vyřazovat majetek v průběhu roku, ne na konci při 
inventarizaci. 
Školení hasičů a zdravotní prohlídky – pokud nebudete uvolněni zaměstnavatelem – pokusím se 
s nim na uvolnění domluvit. 
Přání do nového roku. 
Soutěž bude příští rok v Oprechticích. 
Pozvání do Oprechtic na rybářskou soutěž – neděle před poutí od 7:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Návrh starosty na činnost 2012  -  Václav Šimánek 
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu 
- organizace masopustu 2012 
- stavění májky 2012 
- víkendový odchyt ryb 
- organizace Dětského dne 
- příprava a organizace pouťového víkendu 
- zakončení prázdnin 
- dle možností organizace 1-2 zájezdů 
- účast na soutěži v Oprechticích 
- zapůjčování stanu 
 
- příspěvky na rok 2012 : muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- děti – platí OÚ Zahořany  
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      V Hradišti 2. prosince 2012 
Zapsal: Pavel Volmut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení výroční valné hromady SDH Stanětice 
 

   Konané 2. 12. 2011 v Hradišti 
 
    Výroční valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a 
hospodaření za rok 2011, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje, 
zprávy kontrolní a revizní rady, plánu práce na rok 2012, diskusi a připomínkách 
přijímá následující opatření: 
 
 
  BERE NA VĚDOMÍ 
 
1)Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2011 
2)Zprávu o stavy výzbroje a výstroje 
3) Zprávu kronikářky 
4) Zprávu kontrolní a revizní rady 
 
 
 
  SCHVALUJE: 
 
1) Plán činnosti na rok 2012 
2) Členské příspěvky na rok 2012 
 
 
 
   UKLÁDÁ: 
a) výboru SDH 
   1) Zabezpečit činnost SDH,tak aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou 
hromadou. 
    2)Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a námětů  
    3)Zabezpečit účast představitelů SDH  na okrskových aktivech a shromáždění OSH 
b) všem členům SDH 
   1) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů v plánu činnosti na rok 2012 
   2) I nadále podporovat práci výboru SDH  
c) zásahové jednotce 
   1) mít platné zdravotní prohlídky 
d) ženám 
   1) připravit sportovní vložku do programu pouti 
 
 
 

 




