
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady  SDH  Stanětice 
22. 11. 2013 ve Staněticích 

 
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  Miroslav Adámek 
Zpráva kronikářky    Hana Šimánková - omluvena 
Zpráva kontrolní a revizní rady  Václav Červený 
Přehled činnosti mládeže   Josef Hoffmann ml., Aneta Hoffmannová 
Předání vyznamenání    Ing. Petr Němeček, Václav Šimánek st. 
Slib nových členů    Ing. Petr Němeček, Václav Šimánek st. 
Diskuse  
Návrh starosty na činnost v r. 2014   Václav Šimánek st. 
Usnesení     Ing. Petr Němeček 
Závěr      Václav Šimánek st. 

 
 
 
 
 
Zahájení – Martin Červený 
Zahájení, přivítání hostů, minuta ticha za Václava Zahoříka a Františka Svobodu 
 
 
 
 
Zpráva starosty SDH Stanětice  -  Václav Šimánek st. 
Zhodnocení akcí pořádaných sborem: 
26.1.2013 Hasičský bál 
9.2.2013 Masopust. 
9.3.2013 Oslava MDŽ 
27.4.2013 Beseda „Zahrádka na jaře“ 
30.4.2013 Májka. 
5.7.2012 Zájezd do Churpfalz Parku 
 
Pouťový víkend 20.-21.7.2013 
Sobota – Od 13 hodin se na koupališti uskutečnil nohejbalový turnaj (1. místo Mrákov, 2. místo 
Zahořany, 3. místo Mrákov 
Od 20 hodin následovala Pouťová zábava v krámu - Duo impuls. 
Neděle – od 14 hodin v parčíku u kostela dechová hudba Horalka. 
 
31.8.2013 Beseda o historii Stanětic 
28.10.2013 Výlov 
1.12.2013 Rozsvícení vánočního stromku 
24.12.2013  - Štědrovečerní posezení 
31.12.2013  - Silvestr v krámu 
 
 
 



 
Zpráva velitele SDH Stanětice  -  Pavel Volmut 
(pracovní a zásahové akce) 
Členská základna celkem - 60 členů 
Členská základna:  Muži  21 

Děti  13 
                               Ženy  20 
                               Čestných členů  6 
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 

 
 
Statistiky - noví členové u sboru, ukončení členství, kulatá výročí:  
Nejmladší člen Jan Landkammer 6 let 
Nejstarší člen Václav Kámen 82 let 
Ukončení členství:  
Martin Štípek, Václav Sellner ml., Miroslav Odvody 
Noví členové: 
 
 
Z dorostu přešel do družstva mužů Marek Veber a do žen přechází Karolína Hynčíková 
Kulatiny v letošním roce slaví: Míra Adámek 30, Petr Mařík 40, Václav Odvody 50 a Václav 
Blahník 60 
 
 
Čištění a údržba koupaliště 14. 4. 2013 
V sobotu 14. dubna jsme tradičně vyčistili koupaliště. Čištění se zúčastnili i mladí hasiči. Celkově 
byla díky pěknému počasí velká účast a velká spotřeba piva. 
 
 
Soutěž v požárním sportu 8. 6. 2013 Zahořany 
Okrsková soutěž v požárním sportu spojená s oslavami 120 let od založení SDH Zahořany 
Děti bez vody: 1. Zahořany starší, 2. Bořice starší, 3. Zahořany mladší, 4. Oprechtice mladší, 5. 
Stanětice mladší, 6. Bořice mladší 
Děti s vodou: 1. Oprechtice starší, 2. Stanětice starší 
Ženy: 1. Zahořany, 2. Oprechtice, 3. Stanětice  
Muži: 1. Bořice, 2. Zahořany A, 3. Zahořany B, 4. Stanětice, 5. Hříchovice, 6. Oprechtice 
 
Požár obilí 21. 8. 2013 
Požár slámy na poli mezi Staněticemi a Zahořanami se díky rychlému zásahu obešel bez zranění a 
beze škod. Na likvidaci se podílely sbory z Domažlic, z Kouta na Šumavě a ze Stanětic. Spolupráci 
s našim sborem při zásahu si velmi pochvalovali profesionální hasiči z Domažlic. Jmenovitě se 
zásahu zúčastnili: Zdeněk Landkammer, Venca Šimánek ml., Míra Adámek a Pepa Váchal ml. – 
děkuji všem zúčastněným. 
 
Námětové cvičení Oprechtice 21. 9. 2013 
Letošní námětové cvičení se uskutečnilo v Oprechticích. Jako vždy bylo zaměřeno na dálkovou 
dopravu vody, předávání signálů a synchronizaci jednotlivých sborů. Za naše SDH se zúčastnili 4 
členové sboru: Míra Adámek, Venca Vrchota, Martin Červený a Aneta Hoffmannová. Po cvičení 
následovala oslava 90ti let od založení SDH Oprechtice. 
  



 
 
Celoročně probíhalo 
Sečení trávy a odstraňování náletů: 
U májky    319 m2 
Náves     142 m2 
U hasičské zbrojnice   254 m2 
Koupaliště  3082 m2 
U obecního domku   517 m2 
U prodejny    232 m2 
U kostela    496 m2 

U školy    355 m2 
Cca 5000 m2 travnaté plochy. 
 
Opravy a údržba: 
Hasičská zbrojnice včetně stříkačky a hasičského materiálu 
Koupaliště 
Kurt 
Klubovna v obecním domku 
Víceúčelové společenské zařízení 
Rybník 
Rekultivace plochy pod kurtem – poděkování ženám. 
Půjčování hasičských stanů 
 
 
 
 
Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2013  -  Yvona Váchalová 
 
Počátek roku:  
 Účet           8.177,61 Kč  

kasa           7.996,- Kč 
 
Konec roku: 

účet           6536,34 Kč 
kasa         24.598,- Kč 

 
Členské příspěvky  

vybráno           3450,-  Kč 
odvedeno           1850,-  Kč 

 
Příspěvky na rok 2013: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč 
Výdaje:  
občerstvení 841,-  
doprava 294,-  
startovné 80,-  
občerstvení na soutěži 2416,-  
hasičské zboží 362,-  
diabolky 95,- 
smuteční věnec 870,- 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o stavu výzbroje a výstroje -  Miroslav Adámek 
 
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována. 
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 20.10.2013 
Bez závad 
 
Kniha návštěv je řádně vedena 
 
V roce 2013 bylo nakoupeno: 
 
Hadice pro děti na hru Plamen za 40000,- (platila obec) 
 
Koupeno naším sborem: 
 
Stan 4x8 m jako náhrada za zničený stan, který jsme půjčili do Klenčí, kde byl zničen větrem 
(čekáme na vyplacení pojistky), červený stan 3x2m, zahradní traktor na sekání trávy  a  
do krámu: kompresor, police na půlitry, mop, potrubí pro digestoř, HDMI přepínač, kohout na pípu, 
sanitační soudek s chemií, zahradní hadice a nástěnné hodiny  
 
To vše za 43306,- 
 
 
 
Zpráva kronikářky – Hana Šimánková 
Omluvena - nemoc 
 
 
 
Zpráva kontrolní a revizní rady – Václav Červený 
Kontrolní a revizní rada provedla dne 20.11.2013 kontrolu a revizi pokladny. 
Stav pokladny  24.598,- Kč a stav účtu 6536,34 Kč při provedené fyzické kontrole dne 20.11.2013               
odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku. 
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2013 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, tak i 
výdajové. 
Členské příspěvky v částce 1850,- 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 2013 jako řádné. 
 
 
 
Přehled činnosti mládeže – Josef Hoffmann ml. 
9.2. - Zimní setkání MH ve Kdyni, 58 družstev (14. místo v kat. mladších, 11. místo v kat. starší 
14.4. – Čištění koupaliště  
20.4. - Požární útok CTIF v Domažlicích, 22 družstev (11. místo v kat. starší) 
18.5. - Okrsková soutěž v Milavčích (reprezentace okrsku) 
25.5. - Okresní kolo hry Plamen v Domažlicích, 22 družstev (3. místo v kat. starší) 
8.6. - Závod v požárním útoku Hluboká, 12 družstev (4. místo v kat. starší) 
8.6. - Okrsková soutěž Zahořany (2. místo v kat. s vodou, 6. místo v kat. bez vody) 
6.7. - Výlet do Churpfalzparku  
21.9. - Závod požárnické všestrannosti – jednotlivci, Chodská Lhota  
21.9. – 90. výročí založení SDH Oprechtice  
5.10. - Závod požárnické všestrannosti ve Spáňově, 33 družstev (9. místo v kat. starší) 
23.11. - Podzimní setkání MH v Milavčích, 24 družstev (3. místo v kat. starší) 
 



 
Předání vyznamenání: 
Miroslav Adámek – čestné uznání za práci pro sbor 
Jan Adámek – čestné uznání za práci pro sbor 
Václav Červený – čestné uznání za práci pro sbor 
Martin Červený – čestné uznání za práci pro sbor 
Ing. Josef Hoffmann – čestné uznání za práci pro sbor 
Josef Hoffmann – čestné uznání za práci s mládeží 
Ing. Petr Němeček – čestné uznání za práci pro sbor 
Zdeněk Sloup – čestné uznání za práci pro sbor 
Václav Vrchota – čestné uznání za práci pro sbor 
Václava Adámková – čestné uznání za práci pro sbor 
Aneta Hoffmannová – čestné uznání za práci pro sbor 
Hanka Hoffmannová – čestné uznání za práci pro sbor 
Tereza Rogovská – čestné uznání za práci pro sbor 
Václav Blahník – čestné uznání za práci pro sbor 
 
 
Slavnostní slib nových členů 
Marek Veber – přechod z dorostu do mužů 
 
 
Diskuse: 
p. Volmut: 
Sušák hadic – opět jsme ho nepostavili. 
Zdravotní prohlídky zásahové jednotky. 
V sobotu 30.listopadu od 8.00 hodin se koná školení preventistů SDH spojené se zkouškami nových 
preventistů a obnovením starších osvědčení. 
Rozsvícení stromku 1.12.2013 
 
p. Šimánek 
návrh na zakoupení vycházkové uniformy pro P. Hoffmanna ml. 
 
p. Dolejš 
poděkování za pozvání a za práci ve sboru. Sbory jsou jednou ze složek, která je nezisková a podle 
zprávy pokladníka nezahálíte. Pochvala P. Hoffmannovi ml. za přípravu na hru Plamen. 
Poděkování zásahové jednotce za zásah při požáru. 
Přání veselého ježíška a hodně zdraví 
 
p. Hoffmann ml. 
poděkování oprechtickým mladým hasičům za spolupráci  
 
p. Pejsar 
poděkování za spolupráci dětí 
 
pí. Hoffmannová 
poděkování ženám za reprezentaci na soutěžích, často není jednoduché se sejít 
 
p. Kámen 
poděkování dětem za aktivní činnost a reprezentaci sboru 
 
 
 
 
 



Návrh starosty na činnost 2014  -  Václav Šimánek 
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu 
- organizace masopustu 2014 
- organizace bálu 
- stavění májky 2014 
- organizace Dětského dne 
- příprava a organizace pouťového víkendu a dalších kulturních a sportovních akcí 
- zakončení prázdnin 
- dle možností organizace 1-2 zájezdů 
- účast na hasičské soutěži 
- půjčování stanu 
- údržba víceúčelového zařízení 
- příspěvky na rok 2013 : muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- děti – platí OÚ Zahořany  
 
Hlasování – pro: 39 proti: 0 
 
 
Závěr 
 
p. Šimánek – poděkování za účast, rozloučení a pozvánka na občerstvení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
Zapsal: Pavel Volmut       Ve Staněticích dne 22.11.2013 
 

 



Usnesení výroční valné hromady SDH Stanětice 
 

   Konané 22. 11. 2013 ve Staněticích 
 
    Výroční valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a 
hospodaření za rok 2013, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje, 
zprávy kontrolní a revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2014, 
diskusi a připomínkách přijímá následující opatření: 
 
 
  BERE NA VĚDOMÍ 
 
1)Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2013 
2)Zprávu o stavy výzbroje a výstroje 
3) Zprávu kronikářky 
4) Zprávu kontrolní a revizní rady 
 
 
 
  SCHVALUJE: 
 
1) Plán činnosti na rok 2014 
2) Členské příspěvky na rok 2014 
 
 
 
   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 2013 
   2) I nadále podporovat práci výboru SDH  
c) zásahové jednotce 
   1) mít platné zdravotní prohlídky 
   2) účastnit se školení 
 
 
 

 
 
 



Chlazení 8000
15000

Motorová stříkačka PS - 8 3500
Audio 5990
Wifi 440
HDMI switch 1402
Zásobníky na papírové ručníky 2x 784
2x Koše 32L 658
Toaletní papír 215
Mřížka do mušle 26
HDMI kabel 15 m 590
Satelit 4000
Klíč na plynoměr 295
Chňapka na kamna 89
2x Rozdvojka 207
Kasa 255
Chemie na půllitry 110
Stuha 18
Pípa 1620
Odkapávač na pivo 400
Postřikovač 249
Pivní vedení + spojky 782
Meteo stanice 824
Kompresor 2345
Knihovna 1000
Mop 200
Police 280
Potrubí pro digestoř 400
HDMI přepínač 446
Kohout na pípu 400
Sanitační soudek + chemie 2500
Nástěnné hodiny 355
Zahradní hadice 580
Zahradní traktor 25000
2x Stan 8x4m 14000
Červený stan 2x3m 3300
celkem 96260

Seznam majetku SDH Stanětice

Krbová kamna




