
 
Z Á P I S 

z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 
 v Zahořanech 11.5.2018 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Kontrola usnesení 
3) Příprava okrskové soutěže 
4) Slovo starosty obce  
5) Diskuse 
6) Závěr 

 
Zahájení 
p. Dolejš přivítal přítomné 
Okresní soutěž bude v září, nad 35 let bude samostatná kategorie. Soutěže se můžou zúčastnit všechna 
družstva žen, termín okrskové soutěže je třeba nahlásit, nenahlášená soutěž nebude pojištěna, odškodněn 
může být pouze člen, který má zaplacené příspěvky,výsledky okrsku poslat do 30.6. na okres. Okrsek 
zajistí nejméně 3 rozhodčí na okres. 
 
 
Kontrola usnesení z valné hromady okrsku 
splněno 
 
Příprava okrskové soutěže – p. Josef Pejsar 
Příjezd družstev nejdéle v 10:45 
V 11:00 začne soutěž, přijíždějte všichni od Stanětic 
Na návsi bude osoba, která vás bude navigovat, kam se postavit. 
Program: Hymna, Proslovy, přítomní budou: pan vikář, p. Kaplánek, p. Látka, p. Vilímec za kraj, 
starostové z okolních obcí, svěcení hasičárny a vozu. 
Průvod nad hřiště, tam to budou mít na starosti Venca Pejsar s Kačkou Haasovou, protesty Josef Pejsar 
Vedle hřiště bude omezena rychlost, na hřišti bude stan s rautem pro hosty a starosty sborů 
Nahlásit počty 
Bude kategorie veteránů – nad 35 let, může být smíšený tým 
 
  Muži Ženy Děti 
Zahořany 1 1 2 
Bořice 1   1 
Sedlice 1     
Stanětice 1 1 1 
Hříchovice 1   1 
Oprechtice 2 2 2 

 
Pokud bude změna, volejte Josef Pejsar 
Překážky jsou opravené 
Propozice viz přílohu 
Bude se startovat z druhé základny 
Změna od minulé soutěže  - muži budou mít na útoku jen 2 hadice B 
Elektronická časomíra, terče sklopné 
Body se budou počítat jako v Hříchovicích 
Protest 500,- u rozhodčího disciplíny do 5 minut po absolvování 
Dlouhé nohavice na útok i na štafetu 
Vypsat každý sbor něco o sboru a dát komentátorovi 



Překážky budou postavené týden před soutěží 
Členské průkazky být nemusí, všichni musí být přihlášeni 
Přihlášky přinést ke stolu zapisovatelů, musí být podepsané, odevzdávají se na okres 
Rozhodčí z Milaveč přijedou, pořádající sbor jim musí oplatit rozhodčí na jejich soutěži 9.6.2018 
v Chrastavicích.  
 
 
 
Slovo starosty obce – p. Odvody 
Poděkování za spolupráci při sběru odpadu, stálo to 110tis. Kč 
Pokud jste neodevzdali smlouvu na sekání trávy, tak ji přineste na obec. Odměna je stejná jako vloni. 
 
Dotace – požádali jsme pro všechny sbory mimo Bořic, neměli požadavky – myslím si, že dotaci asi 
nedostanou Hříchovice a Sedlice, Sedlice koupíme z vlastních peněz, Hříchovice – pokud je třeba udělat 
rekonstrukci stříkačky, tak to zaplatí také obec, vybavení sborů je slušné, je třeba zajistit bojeschopnost. 
 
 
 
Diskuse: 
p. Odvody – poháry z okresu jsou zadarmo a je to 1., 2. a 3. místo pro muže a 1., 2. a 3. místo pro ženy 
 
p. Hoffmann – vedoucím kolektivu je dle stanov člen SDH proškolený pro činnost s mládeží, členství je 
možné jen v jednom sboru = není možné si půjčovat vedoucího mládeže z jiného sboru. Školení je 1x 
ročně – na víc školících dnů nejsou peníze – nedostaneme dotaci 
 
p. Jandečka – pokud nejsou peníze, tak peníze na školení sežene obec 
 
F. Kruml – školení je 1x ročně, každý sbor si musí sehnat člověka, který to školení absolvuje, bavíme se o 
tom 5 let, všichni mohli mít někoho proškoleného 
 
p. Jandečka – musíme vyřešit proškolení ještě do této soutěže tak, aby na soutěž jela všechna družstva 
dětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 
11.5.2018 
 
Zapsal: Volmut Pavel  














