
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady okrsku Zahořany 
 ve Staněticích 21.2.2015 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové a volební komise 
3) Zpráva výboru okrsku o činnosti 
4) Zpráva velitele okrsku 
5) Zpráva vedoucí mládeže 
6) Zpráva strojníka 
7) Zpráva o hospodaření okrsku 
8) Seznámení a schválení nového výboru okrsku na nové období 2015 – 2020 
9) Seznámení a schválení členů okrsku navržených do OSH  v Domažlicích 
10) Předání vyznamenání 
11) Diskuse 
12) Usnesení 
13) Závěr 

 
 
 
Zahájení 
p. Dolejš přivítal hosty: starostu obce Ing. Jandečku a náměstka starosty OSH Domažlice Václava 
Sladkého 
 
Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi Václav Šimánek a Pavel Volmut 
Schváleni jednohlasně 
 
 
Zpráva výboru o činnosti okrsku – p. Dolejš 
Sešli jsme se, abychom zhodnotili práci sborů a okrsku a abychom zvolili nový výbor okrsku. Náš okrsek 
má 6 členů. Každý sbor navrhl členy do okrskového výboru. Poděkování starému výboru.  
Do práce sborů patřilo také naplánovat výročky v různých termínech. Na všech valných hromadách se 
hodnotila práce sborů – hasičina i kulturní činnost. 5 sborů u nás má družstvo žen a dále se rozvíjí práce 
s dětmi – všechny sbory mají vedoucí mládeže. VM musí často absolvovat školení a pořádají i dětské 
dny. Děkuji jim za práci a zejména děkuji p. Hoffmannovi za zapojení dětí do hry Plamen. 
Poděkování patří také sedlickým hasičům, kteří pořádali traktoriádu a výtěžek z ní věnovali na opravu 
vyhořelé budovy v Sedlicích. 
Hasičská soutěž v Bořicích měla výbornou organizaci a zúčastnil se jí rekordní počet družstev, 
poděkování okrsku Milavče za spolupráci. 
Námětové cvičení zaměřené na dálkovou dopravu vody prověřilo zásahovky jednotlivých sborů. Letos 
proběhlo za účastni policie Kdyně – pomáhala řídit dopravu. 
Každý sbor má v péči materiál. Hospodáře dělá František Kruml, společně s obcí se starají, aby byly 
sbory připraveny k zásahu. Každoročně se materiál musí zazimovat – kontrola zazimování proběhla bez 
závad. 
Schůzovní činnost okrsku je také velmi dobrá. Spolupráce je na vysoké úrovni. Na každé schůzi je 
přítomen starosta obce – opora okrsku. Letos se uskutečnilo 5 schůzí – vždy byla dobrá účast. 
Doufám, že spolupráce bude nadále pokračovat. 
První úkol na rok 2015 je uspořádání okrskové soutěže. Letos bude v Sedlicích nebo ve Staněticích (slaví 
135 let.) 
Děkuji za pozornost. 
 
 



 
 
Zpráva velitele okrsku – p. Odvody 
 
10.5.2014 se uskutečnila okrsková soutěž – pořadí bylo:  
Muži 
1. Bořice B, 2. Zahořany B, 3. Oprechtice, 4. Bořice A, 5. Zahořany A, 6. Stanětice, 7. Sedlice, 8. 
Hříchovice B, 9. Hříchovice A 
Ženy 
1. Oprechtice, 2. Zahořany, 3. Bořice, 4. Stanětice 
Děti bez vody 
1. Bořice starší, 2. Zahořany starší, 3. Zahořany mladší, 4. Hříchovice, 5. Bořice mladší 
Děti s vodou 
1. Oprechtice starší, 2. Oprechtice mladší, 3. Stanětice 
 
Již několik let nejezdíme na okresní soutěž! Bylo by dobré, aby se za náš okrsek vždy někdo zúčastnil. 
Poděkování okrsku Milavče za spolupráci. 
 
24.100.2014 proběhlo námětové cvičení – bylo zaměřené na dálkovou dopravu vody. Přítomny byly 
všechny sboru. 
 
Dále se uskutečnil velitelský den – zúčastnili se ho pouze zástupce z Hříchovic a ze Stanětic. 
 
Plán práce na rok 2015: 
Březen – školení velitelů a strojníků – termíny viz přílohu 
Zdravotní prohlídky je potřeba pravidelně doplňovat kvůli pojištění 
Proškolení rozhodčích na soutěže – nemáme nikoho! 
Soutěž Plamen 
Okrsková soutěž Sedlice (nebo Stanětice) 
Okresní soutěž bude až na podzim 
Námětové cvičení 
Zazimování techniky + kontrola 
Velitelský den 
 
Statistika požárů za loňský rok v okrese Domažlice: 
Požáry   95 
Usmrcené osoby 1 
Usmrcení hasiči 0 
Zraněné osoby 5 
Zranění hasiči  0 
Zranění hasiči SDH 1 
Evakuovaných osob 6 
Zachráněný majetek 41 mil. Kč 
 
 
Zpráva vedoucího mládeže – p. Hoffmann 
Poděkování starostovi a ostatním sborům za podporu.  
Již 2 roky jezdíme na Plamen – je to příprava nejen na hasičinu, ale i na práci ve sboru.  
Aktuálně máme 1 družstvo – je tvořeno z členů ze Stanětic a z Oprechtic – poděkování oprechtickému 
sboru (necháváme je za to vyhrávat na soutěži). Nadále však máme nedostatek členů a bylo by potřeba 
doplnit družstvo i hasiči z ostatních sborů. 
V soutěži „Požární ochrana očima dětí“  postoupili do krajského kola dva naši mladí hasiči: Petr Mařík 
(získal 3. místo a postoupil do republikového kola) a Kristýna Nekudová. 
Dnes se naše družstvo zúčastnilo hry Plamen ve Kdyni – bylo tam 41 sborů. 
V okrsku dnes máme 70 dětí – poděkování všem vedoucím mládeže za práci 
Všichni vedoucí mládeže pošlete na sebe kontakt Pepovi Hoffmannovi! 



 
 
 
 
 
Zpráva strojníka – p. Šimánek (p. Červený omluven) 
Kontrola zazimování – každý rok je to lepší a lepší, strojníci se výborně starají o techniku, úklid i 
evidenci. 
Materiál je drahý a je třeba se o něj starat pečlivě.  
Poděkování zejména strojníkům za práci a údržbu. 
 
 
 
Zpráva o hospodaření v okrsku – p. Jandečka (p. Kruml omluven) 
Náklady v loňském roce činily 70.040,30 Kč – je dobře, že se neplýtvá 
Cokoliv se porouchá – okamžitě je třeba řešit s obcí 
Současný pořádek jako je ve zbrojnicích nemáme ani doma 
Díky profesionálním hasičům se opravila záložní stříkačka (cca 18.000,- Kč) bude uložena 
v Hříchovicích. 
Dotace pro sbory jsou administrativně velmi náročné, proplacená částka je pouze 3000,-  
Pokud chce kraj nadále dotačně podporovat sbory v kategorii JPO V, je potřeba zjednodušit celkovou 
administrativu. 
Školení by mohlo být o víkendech, jako bývalo dříve. 
 
 
 
Předání vyznamenání  
Za příkladnou práci: 
Mgr. Marie Homolková 
 
Za zásluhy: 
Josef Ouřada 
Jaroslav Haas 
 
Čestné uznání krajského sdružení: 
Ing. Miroslav Jandečka 
Jaroslav Červený 
Václav Kruml 
Václav Šimánek 
 
Čestné uznání okresního sdružení: 
Josef Fronk ml. 
Miroslav Vondrovic 
Josef Hoffmann 
Miroslav Bače 
František Kruml 
Pavel Volmut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volba nového výboru okrsku – návrhová komise 
 
Končící okrskový výbor: 
Starosta  Dolejš 
Náměstek starosty Kruml Fr. 
Velitel   Odvody 
Zástupce velitele Šimánek 
Strojník  Červený 
Preventista  Kruml V. 
Vedoucí mládeže Homolková 
Hospodář  Kruml Fr. 
2. Strojník  Vondrovic M. 
Člen   Ouřada 
Člen   Fronk 
Člen   Haas 
Člen   Bače 
Člen   Volmut 
 
Návrh na nový výbor – schválen jednohlasně 
 
Starosta  Dolejš 
Náměstek starosty Kruml Fr. 
Velitel   Odvody 
Zástupce velitele Šimánek 
Strojník  Červený 
Preventista  Kruml V. 
Vedoucí mládeže Hoffmann 
Zástupce VM  Haasová 
Zástupce VM  Hoffmannová 
Hospodář  Kruml Fr. 
2. Strojník  Vondrovic M. 
Referentka žen Štenglová 
Člen   Bače 
Člen   Gruber 
Člen   Pejsar J. 
Člen   Pejsar V. 
Člen   Horn 
Člen   Ouřada 
Člen   Havlovic J. 
Člen   Volmut 
 
Volba členů okrsku navržených do OSH  v Domažlicích – schváleni jednohlasně 
 
Výkonný výbor  Odvody Josef 
Preventista  Kruml Václav 
Vedoucí mládeže Hoffmann Joseff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskuse: 
p. Jandečka 
Jsem rád, že se můžeme sejít, máme výhodu, že je zde spousta fandů do hasičiny, ale není to jenom 
hasičina, ale i celospolečenská záležitost, kulturní akce apod. Sbory jsou pro obce záruka do budoucna, že 
obce budou společensky žít. Jako zastupitelé uděláme vše pro to, abychom hasičinu podporovali. 
Je na místě upřímné poděkování. 
Dále děkuji končícímu vedení okrsku a přeji novému, aby se mu dařilo jako výboru končícímu, a 
abychom jako obce držely spolu. Podle rozlohy jsme jedna z největších obcí, ale finance dostáváme podle 
počtu obyvatel. 
Je třeba, abychom se starali o kulturu, děkuji také za práci žen a zejména za práci vedoucích mládeže. 
Od roku 2011 u nás bylo: 1 noční požár v Oprechticích, 2 požáry v Zahořanech, 1 ve Staněticích a 1 
v Sedlicích. Vždy u toho byly naše jednotky a nikdy neudělaly ostudu. Vždy byly užitečné a dodávaly 
vodu. Za to patří zúčastněným poděkování. V březnu bude ve výstrojně v Domažlicích připraveno 
vybavení – obec je přiveze.  
Děkuji starostovi okrsku a celému výboru. 
 
p. Sladký 
poděkování za pozvání, je radost se dívat na dnešní mladé hasiče, kteří mají větší znalosti než my. 
Poděkování za práci pro mládež.  
Váš okrsek je na špičkové úrovni. 
Dotace pro děti v rámci okresu byly vloni ve výši 249.000,- Kč. Do konce února běží grant na hasičárny. 
Ještě jednou poděkování za práci, je jí opravdu hodně. 
28.3. se uskuteční konference, kde se budou volit okresní představitelé – navrhněte si členy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení 
Viz přílohu 
 
 
 
Závěr: p. Dolejš                         
Poděkování všem vyznamenaným, přání do budoucí práce. 
Poděkování končícímu výboru a přání novému výboru. 
Doufám, že nás byrokracie neodradí od práce. 
Všem přeji hodně zdraví a rodinám trpělivost. 
 
 
 
 
Ve Staněticích 
21.2.2015 
 
Zapsal: Volmut Pavel  
 
 



 
 

U S N E S N Í 
 

z Výroční  schůze okrsku Zahořany  ze dne 21.2.2015 
 
 
Bere na vědomí 
 

- zprávu o činnosti okrsku za rok 2014 
- zprávu velitele okrsku 
- zprávu vedoucí mládeže 
- zprávu strojníka 
- zprávu o hospodaření 

 
 
 
 
Schvaluje  

- nový výbor na období 2015 – 2020 
- navržené členy do OSH v Domažlicích 

 
 
 
 
Ukládá 

 
- všem členům výboru okrsku aktivně se podílet na činnosti okrsku 
- starostovi a veliteli okrsku zorganizovat námětové cvičení 
- všem sborům: zabezpečovat proškolování strojníků, velitelů a vedoucích mládeže 
- velitelům sborů: prověřit zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky 
 
 
 
 

Usnesení schváleno jednohlasně 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

o výroční valné hromadě okrsku Zahořany
Z P R Á V A

konané ve Staněticích 21.2.2015               

Připomínky a náměty k projednání na SD SDH v okrese a na sjezdu:

V okrsku organizováno SDH:
Na jednání zastoupeno SDH:
Celkem přítomno členů:
Přítomno hostů

Zásutpců OSH, SH:
Zástupců obcí

Poštu zasílat na jméno:

Adresa:

PSČ:

Datum konání VVH: 21.2.2015 Datum předání OSH:

Pozn.: Pokud vyhrazený prostor nestačí, přidejte list! 



Funkce Titul, jméno, příjmení Narozen Adresa, PSČ

Starosta Václav Dolejš Oprechtice

Náměstek starosty František Kruml Hříchovice

Velitel Josef Odvody Hříchovice

Zástupce velitele Václav Šimánek Stanětice

Strojník Jaroslav Červený Zahořany
Referent prevence a 
výchovné činnosti Václav Kruml Sedlice

Vedoucí mládeže Josef Hoffmann Stanětice

Zástupce VM Kateřina Haasová Oprechtice

Zástupce VM Aneta Hoffmannová Stanětice

Hospodář František Kruml Hříchovice

Strojník Miroslav Vondrovic Bořice

Referentka žen Martina Štenglová Oprechtice

Člen aktivu Miroslav Bače Bořice

Člen aktivu Pavel Gruber Sedlice

Člen aktivu Josef Pejsar Oprechtice

Člen aktivu Václav Pejsar Oprechtice

Člen aktivu Jindřich Horn Zahořany

Člen aktivu Josef Ouřada Zahořany

Člen aktivu Jiří Havlovic Zahořany

Člen aktivu Pavel Volmut Stanětice

Funkce Titul, jméno, příjmení Narozen Adresa, PSČ

Výkonný výbor Josef Odvody Hříchovice
Referent prevence a 
výchovné činnosti Václav Kruml Sedlice

Vedoucí mládeže Josef Hoffmann Stanětice

Složení zvoleného okrskového aktivu funkcionářů:

Návrhy do funkcí v orgánech OSH:








