
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady okrsku Zahořany 
 ve Staněticích 23.2.2013 

 
Program: 

1) Zahájení: p. Dolejš 
2) Volba návrhové komise – p. Dolejš 
3) Zpráva o činnosti okrsku – p. Dolejš 
4) Zpráva velitele okrsku – p. Odvody 
5) Zpráva hospodáře – p. Kruml František 
6) Zpráva strojníka – p. Červený 
7) Zpráva vedoucí mládeže – pí. Homolková 
8) Diskuse 
9) Usnesení – návrhová komise 
10) Závěr – p. Dolejš 

 
 
Zahájení - p. Dolejš 
Přivítání členů a hostů – p. Sladký, p. Ouřada (oba SDH Domažlice), Ing. Jandečka (starosta OÚ 
Zahořany), p. Řehák (bývalý starosta obce). 
Program valné hromady byl jednohlasně schválen. 
 
Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi Štefan Seman a Václav Červený – schváleni jednohlasně  
 
Zpráva výboru o činnosti okrsku - p. Dolejš 
Sešli jsme se kvůli zhodnocení práce v nově vybudovaném stánku SDH Stanětice. 
Jsme sbor relativně malý – 6 obcí. 
Doufám, že letošní rok bude stejně úspěšný jako rok 2012. 
Navštívil jsem výročky všech obcí mimo Bořic. 
Všude se hodnotila činnost hasičská, sportovní, kulturní a společenská. 
Hasiči pořádají akce, zájezdy atd. 
Práce s dětmi v době počítačů je velmi úspěšná, téměř ve všech obcích máme družstva dětí. 
2 družstva se zúčastnila hry Plamen. – poděkování p. Hoffmanovi ml. 
Hlavní práce okrsku je sdružovat sbory při práci a pořádat soutěž. 
Letos slaví SDH Zahořany 120 let – termín. 8.6.2013 
Okresní kolo se koná také 8.6.2013 v Horšovském Týně – zúčastnit se může loňský vítěz 
Soutěže v Oprechticích se zúčastnila 4 družstva žen, 9 družstev dětí a 7 družstev mužů. Např. v Koutě na 
Šumavě byly jen 4 družstva. 
Na okrese bylo jen družstvo žen ze Zahořan – získaly 4. Místo. 
Techniku prověřují sbory také na námětovém cvičení při dálkové dopravě vody. Cvičení se v roce 2012 
uskutečnilo v Bořicích, předcházela mu přednáška p. Ouřady o hasících přístrojích a dálkových povelech. 
Obnovu výzbroje a výstroje zabezpečují p. Kruml a p. Jandečka. V současnosti jsou všechny sbory plně 
vybaveny. Kontrolu provádí p. Červený Jaroslav. 
Spolupráce s obcí – obec pod vedením p. Jandečky je hlavním podporovatelem sborů. Dále podporuje 
činnost mládeže. Hasiči naopak vykonávají pro obec brigády (sečení, údržba) – poděkování p. 
Jandečkovi. 
Okrsek spolupracuje s okrskem z Milaveč při rozhodování soutěží. 
Požáry byly v minulém roce 2: dům v Oprechticích, traktor v Zahořanech. 
Byli přivoláni profesionální hasiči, naše sbory se chovaly výborně. 
Požáry v roce na našem okrese: 
V roce 2012 – 558 událostí 
V roce 2011 – 545 události 
 



Možná bychom měli spojit naše cvičení s profesionálními hasiči nebo s hasiči z Kouta na Šumavě. 
 
Poděkování všem hasičům za práci pro naší společnost 
 
 
Zpráva velitele okrsku - p. Odvody 
Upozornění na letošní školení strojníků a velitelů 
Zhodnocení soutěže v Oprechticích 5.5.2012 
Děti: 1. Oprechtice A, 2. Stanětice A (jediní šli s vodou), 3. Bořice A, 4. Zahořany A, 5. Oprechtice B, 6. 
Zahořany B, 7. Hříchovice, 8. Stanětice B, 9. Bořice B 
Ženy: 1. Zahořany, 2. Oprechtice, 3. Hříchovice, Diskvalifikace. Stanětice (nedokončený útok) 
Muži: 1. Bořice, 2. Zahořany, 3. Oprechtice, 4. Stanětice, 5. Hříchovice A, 6. Hříchovice B, 7. Sedlice 
Soutěž byla dobře připravená 
 
Poděkování rozhodčím z SDH Milavče   
Okresní soutěž – za náš okrsek se zúčastnilo pouze družstvo žen ze Zahořan – 4. místo. 
Zhodnocení námětového cvičení v Bořicích 
Uskutečnila se kontrola zazimování techniky 
SDH Oprechtice bylo přítomno při likvidaci požáru domku v Oprechticích 
Velitelský den v Domažlicích – svolal jej Ing. Hrdlička – byli přítomni velitelé většiny sborů 
Výroční valné hromady našich sborů proběhly v plánovaných termínech. 
Hlášení sborů o činnosti jsou odevzdaná, poplatky jsou zaplaceny. 
Poděkování všem sborům za práci. 
 
Plán práce na rok 2013: 
Školení velitelů, strojníků a preventistů, lékařské prohlídky 
Okrsková soutěž – termín 8.6.2013 
Na okresní soutěž bychom měli dát 3 rozhodčí – na školení rozhodčích je možno se hlásit u p. Odvodyho 
na tel. 732 659 169 
Dětská hra Plamen 
Zazimování techniky 
Taktické cvičené v Oprechticích 
Valné hromady sborů 
 
 
 
 
Zpráva o hospodaření okrsku v roce 2011 - p. Kruml František  
 
Byl odsouhlasen nákup nové nádrže (cena cca. 10800,-) 
 
Výdaje obce na vybavení sborů (včetně brigád) byly v roce 2012 ve výši 207 639,- Kč. 
 
Po soutěži v Zahořanech odevzdat požadavky na nákup materiálu (jen smysluplné položky) 
 
 
Zpráva strojníka p. Červený 
Zúčastnil jsem se kontroly zazimování s p. Odvodym a p. Jandečkou. 
Vše bylo řádně zazimováno. Technika je stará – je náročné se o ni starat. Děkuji sborům za práci na 
technice. 
 
 
 
 
 
 



Zpráva vedoucí mládeže – pí. Homolková 
Okrsek má 60 – 70 aktivních mladých hasičů. Na soutěži v Oprechticích byla rekordní účast dětských 
družstev. 
Z celého okrsku je nejaktivnější kolektiv ze Stanětic – dnes se zúčastnil zimního setkání ve Kdyni, kde se 
umístil na 10 a 28 místě z 58 družstev 
Hra Plamen v Hluboké – druhé a třetí místo z 12 družstev 
Soutěž Milavče – družstva mladších i starších dětí se umístila na 5 místě z 18 družstev 
Dále se děti zúčastňují dalších akcí: pochody, oslavy dětského dne, výlety, turnaje aj. 
 
Diskuse: 
p. Jandečka – poděkování za pozvání a upřímné poděkování za práci sborů 
Spolupráce se daří, hasiči jsou hybnou silou všech akcí, je třeba si toho vážit. 
Obec bude hasiče podporovat i nadále – všechny problémy s technikou je třeba řešit s obcí.  
Je třeba si připomínat historii sborů, SDH Zahořany letos oslaví 120 let. 
Upozornění na proškolení velitelů a strojníků. Obec při školení proplácí zaměstnavatelům refundace.  
Dále obec proplatí všechny zdravotní prohlídky. 
U mládeže by bylo dobré zapojení více sborů do hry Plamen. 
Poděkování strojníkům za práci a přání do nového roku. 
 
p. Sladký – poděkování za práci 
pozvánka na celorepublikový ples hasičů v Měšťanské besedě v Plzni 2.3.2013 – vstupné 150,- (účast 
nahlásit na OSH v Domažlicích) 
Informace o nové výzbrojně v Klatovech www.po-bp.cz (p. Volejník 724 094 592) 
Zvažte přehodnocení termínu okrskové soutěže, abyste se mohli zúčastnit okresní soutěže. 
Přání úspěchů do práce. 
 
p. Hoffmann ml. - promítnutí videa se zhodnocením sezóny mladých hasičů. 
Doufám, že se do hry Plamen zapojí více sborů, soutěž běží již 40 let. 
 
p. Ouřada – poděkování p. Hoffmanovi za práci s mládeží a za účast na dnešní akci ve Kdyni. 
Pozvánka na krajskou soutěž ve hře Plamen 22.6.2013 
Pozvánka na každoroční cvičení hasičů na Baldově – informace na www.hasicido.cz 
Doufám, že až se za 3 roky přijedu opět podívat na Vaši hasičskou soutěž, tak půjdou všechny děti 
s vodou. 
 
 
 
Usnesení – schváleno jednohlasně 
 
Viz přílohu 
 
 
 
Závěr: p. Dolejš – poděkování za práci v celém období, přání do nového roku                         
 
 
 
Ve Staněticích  
23.2.2013 
 
 
 
Zapsal: Volmut Pavel  

 
 



 
 

U S N E S N Í 
 

z Výroční  schůze okrsku Zahořany  ze dne 23.2.2013 
 
 
Bere na vědomí 
 

- zprávu o činnosti okrsku 
- zprávu velitele okrsku 
- zprávu hospodáře 
- zprávu vedoucí mládeže 
- zprávu strojníka 

 
 
 
 
Schvaluje 

- pracovní schůzi na polovinu května v Zahořanech 
- termín okrskové soutěže v Zahořanech 8.6.2013 

 
 
 
 
Ukládá 

 
- všem členům výboru okrsku aktivně se podílet na činnosti okrsku 
- starostovi a veliteli okrsku zorganizovat námětové cvičení 
 






