
 
Z Á P I S 

z Valné hromady okrsku Zahořany 
 v Zahořanech 3.3.2018 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise 
3) Zpráva výboru okrsku o činnosti 
4) Zpráva velitele okrsku 
5) Zpráva vedoucího mládeže 
6) Zpráva referentky žen 
7) Zpráva strojníka okrsku 
8) Zpráva o hospodaření okrsku 
9) Zpráva revizní a kontrolní rady okrsku 
10) Předání čestného uznání 
11) Diskuse 
12) Usnesení 
13) Závěr 

 
Zahájení 
p. Dolejš přivítal hosty: starostu obce Ing. Jandečku a p. Hoffmanna za OSH Domažlice, p. Steinbach a p 
Pivoňka z okrsku Milavče. 
program byl schválen jednohlasně 
 
Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi Václav Šimánek a Pavel Volmut 
Schváleni jednohlasně 
 
Zpráva velitele okrsku – p. Dolejš 
Jsou přítomny všechny sbory. Všechny akce, které jsme naplánovali na minulé valné hromadě, byly 
splněny. Nás okrsek pod vedením Obecního úřadu si vedl dobře, všechny valné hromady se uskutečnily. 
Já a p. Jandečka jsme navštívili všechny valné hromady mimo Bořic. Všechny sbory se zaměřují na 
hasičinu + společenské a sportovní akce. Zapojeni jsou muži i ženy. Sportovní družstva žen se zaměřují 
na sportovní akce + starají se o děti. Mimo sboru v Sedlicích máme všude mladé hasiče. Hlavně ve 
Staněticích pod vedením Pepy a Anety se zúčastňují různých akcí.  
Okrsková soutěž v Hříchovicích byla skvěle uspořádána.  
Letos oslaví SDH Oprechtice 95 let (2.6.2018).  
Druhé kolo Chodské hasičské ligy bude 21.7.2018.  
Prověřovací cvičení v Zahořanech bylo na úrovni, děkuji za rozhodný přístup pořádajících.  
Oprechtičtí se zúčasnily poháru Hořiny – byl jsem se podívat v Hradci u Stoda – klobouk dolů za 
předvedené výkony. Na poháru starosty v Zahořanech bylo hodně týmů – akce byla velmi dobře 
zorganizována.  
O doplnění výzbroje a výstroje se stará František Kruml společně s p. Jandečkou. Sbory jsou vybaveny, 
připraveny na případný požár nebo přírodní pohromu.  
Byla prodána Avie a zakoupen nový vůz Ford – postarali se o něj p. Jandečka a p. Sokol. Automobil 
slouží všem sborům. 
Na všech pořádaných okrskových schůzích bylo hodně lidí. Scházíme se 5x – 6x ročně. Vždy je přítomen 
i starosta obce. 
Okrsek Milavče – spolupráce je dlouhodobá na úrovni rozhodčích i mladých hasičů. 
p. Sporer na minulé schůzi navrhl rozšíření spolupráce. 
Obecní úřad nám pomáhá při pořádání okrskových schůzí, stará se o jednotky, stroje, materiál, hasičárny, 
pojištění, refundace, hlídá termíny lékařských prohlídek. Doufám, že i po letošních volbách bude 
spolupráce s obcí na stejné úrovni. Poděkování p. Jandečkovi a zastupitelstvu. 
 



 
 
Zpráva velitele okrsku – p. Odvody 
Máme 6 zásahových družstev 
V březnu probíhá školení velitelů a strojníků 
Okrsková soutěž v Hříchovicích – 7 družstev mužů, 5 družstev žen, 7 družstev mladých hasičů 
 
Poděkování rozhodčím z milavečského okrsku. Byli jsme dělat rozhodčí v Radonicích. 
Chodská liga se uskutečnila v Zahořanech. 
Okresní soutěže se zúčastnilo družstvo z Oprechtic. 
Prověřovací cvičení v Zahořanech se zúčastnilo všech 6 jednotek 
 
Požáry v Plzeňském kraji – viz přílohu 
 
Kontroly zazimování proběhly bez problémů. 
 
Plán práce na rok 2017: 
Březen – školení velitelů a strojníků 
V červnu bude soutěž v Milavčích 
2.6. naše okrsková soutěž v Oprechticích 
21.7. Chodská liga v Zahořanech 
V září na okresní soutěž dodat 3 rozhodčí 
V září prověřovací cvičení 
Je možno složit zkoušky hasič III. a II. Stupně – informace na webu OSH 
12.4. bude shromáždění zástupců sborů 
8.11. velitelský den 
7.4. výstup na domažlickou věž 
Je třeba opravit překážky nebo koupit nové – do 30.4. je možnost dotace 
Kdo chce mít průkazku s fotkou – tak musí dodat fotky na flashce na OSH 
 
Zpráva vedoucího mládeže – p. Hoffmann 
Okresek má 5 kolektivů MH (všechny obce mimo Sedlic) 
Stanětice, Oprechtice a Hříchovice mají proškolené vedoucí mládeže 
Branného závodu ve Staněticích se zúčastnilo 50 družstev 
Tereza Veberová vybojovala 4 místo na krajské hře Plamen 
Plzeň – sever opět 4. místo Tereza Veberová 
PO očima dětí – Nekudová 1. místo, Štengl 2. místo 
Na okrskové soutěži letos soutěžila všechna družstva s vodou 
 
 
Zpráva vedoucí žen – pí. Štenglová 
Ženy se aktivně zapojují do akcí včetně soutěží, doplňujeme naše řady z mladých hasičů 
Letos na okrskové soutěži v Oprechticích plánujeme kategorii veteránů + veteránek 
Děkuji všem za spolupráci, zejména mužům. 
 
Zpráva strojníka okrsku žen – p. Červený omluven (zástupce p. Šimánek) 
Zazimování proběhlo v pořádku 
Technika je dobře udržována 
Poslední roky se péče o majetek velmi zlepšila – jsou uklizené zbrojnice 
Bořice mají málo místa, ale vše v pořádku. 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o hospodaření v okrsku – p. Kruml omluven 
 
 
Zpráva kontrolní a revizní rady – p. Volmut 
 
Jako předseda kontrolní a revizní rady okrsku Zahořany předkládám dnešnímu jednání zprávu o 
výsledcích kontrolní činnosti v uplynulém období. 
Kontrolní a revizní rada pracuje ve složení: Pavel Volmut, Václav Šimánek, Josef Pejsar a během roku se 
sešla 1x. 
Dne 3.3.2018 provedla rada kontrolu plnění usnesení valné hromady konané 4.3.2017. 
Všechny plánované akce se uskutečnily v naplánovaných termínech. 
Čerpání financí od Obecního úřadu v roce 2017 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, 
tak i výdajové. 
Daňové přiznání okrsek nepodává. 
Členské příspěvky všech sborů okrsku Zahořany byly řádně odvedeny okresnímu sdružení. 
Stejně tak bylo splněno usnesení valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů. 
Evidence členské základny je řádně vedena, okrsek má k 31.prosinci 333 členů, z toho 185 mužů, 75 žen 
a 73 mladých hasičů. 
 
  Muži Ženy Děti Celkem 

Zahořany 48 15 19 82 

Sedlice 23 5 1 29 

Stanětice 21 14 14 49 

Hříchovice 29 17 10 56 

Bořice 29 7 14 50 

Oprechtice 35 17 15 67 

 
185 75 73 333 

 
Předání čestného uznání 
našemu okrsku bylo předáno čestné uznání za vynikající práci – převzal je p. Dolejš 
 
 
Sportovní tým SDH Oprechtice – p. Václav Pejsar 
Nový rekord 16,75s 
Máme nový 2litrová motor – věříme v pokoření hranice 15s 
Účast na největší soutěži v ČR – 150 týmu (my 101. místo) 
Družstvo žen – z každé akce přivezlo pohár – nový rekord 21,40s 
Příští rok účast na Hořině + Chodské lize (bude zde nová kategorie PS12) 
Poděkování Obci Zahořany za podporu 
 
Videa: 
https://youtu.be/o4FdlDHiF24 
https://youtu.be/MlvdmnUF3Uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskuse: 
p. Jandečka 
Díky za pozvání, blahopřeji k vyznamenání okrsku – je to ocenění práce celého okrsku 
Bez vás by se v obcích nic nedělo 
Naše obec má 990 obyvatel, z toho 333 hasičů. 
Poděkování za práci i ženám – jsou aktivní i na soutěžích 
Majetek: 
Zásahové jednotky se dobře starají o majetek, inventarizace byla v pořádku 
Děláme hasičinu ve volném čase, Obec je pojištěna pro případ úrazu. 
Překvapuje mě, že máme špatné překážky, už mohly být opravené. Soutěž je 2.6., tak navrhuji nečekat na 
dotaci na nové překážky. 
Zastupitelstvo nelituje peněz vložených do hasičů. 
Poděkování p. Hoffmannovi – je zde jako zástupce okresu a kraje – dělá maximum pro funkci MH a 
získávání prostředků. 
Letos je dotace vyhlášena Krajem – budeme o ní opět bojovat – je možné dostat až 40tis. na jednotlivou 
věc a až 60tis. pro vybavení jednotky – nic nekupovat dopředu – nejprve dát požadavky na Obec. 
Díky p. Hoffmannovi za akci 72hodin 
Díky všem za práci pro obec. 
Obec bude potřebovat pomoc i při sázení stromů po kůrovci. 
Tým Oprechtic pomohl při práci po požáru. 
Doufám, že budete aktivní i do budoucna. 
Setkáváme se na pracovních schůzích – tam si řekneme vše, co je potřeba. 
Přeji vám pevné zdraví, chuť do práce a spokojenost. 
Doufám, že se budeme scházet jen v „mírových“ podmínkách. 
 
sl. Hoffmannová 
Zhodnocení sportovního týmu „Chodská děvčata“: 
Sezóna nezačala dobře – odešly některé členky – tým byl doplněn, začaly nové tréninky 
Velmi nás podporuje SDH Stanětice 
Máme nové dresy s chodskou tématikou 
Nafotily jsme kalendář 2018 
Naše stříkačka prošla rekonstrukcí – menší počet odježděných soutěží 
Děkujeme SDH Stanětice, p. Drahošovi, naší technické četě a našim fanouškům. 
 
p. Pivoňka 
Díky za rozhodčí z Hříchovic 
Letos budou dělat rozhodčí 9.6. v Chrastavicích oprechtičtí 
Na vaši soutěž přijedeme 
Pořádáme podzimní setkání mladých hasičů 24.11 
Máte bohatou činnost 
Náš okrsek nechodí na okresní soutěž 
Přání pevného zdraví do roku 2018 
 
p. Luboš Wurm 
je třeba nezapomenout na soutěži v Oprechticích, že milavečský okrsek vykoupal hlavního rozhodčího 
 
p. Hoffmann 
na kraji bylo odcizeno množství hasičských peněz – všichni podali demisi – budou nové krajské volby 
Na výkonném výboru okresu se máme rozhodnout, zda bude okresní soutěž opět v červnu nebo v září 
16.3. bude školení požárního sportu. 
18.3. školení rozhodčích mládeže 
Při příležitosti 100 let založení ČSR byla vydána hasičská medaile – zvážit vyznamenání 
Pokud nemáte kompletní uniformu, tak jí raději nenoste. 
Do 31.12. je třeba vyřídit nové členské průkazky – fotky by měli mít povinně děti, sportovci a rozhodčí. 
Do března nechodit na okres – nestíhají kvůli dotacím 



Branný závod ve Staněticích byl jeden z nejkrásnějších a také nejtěžších letošních závodů – poděkování 
pí. Štenglové a p. Odvodymu za pomoc s organizací. 
Odbornou radu mládeže čeká reorganizace, je třeba se této funkci věnovat na 100% 
Mladí hasiči smí mít na soutěži jedině PS 12, okres zvažuje nákup stříkaček pro soutěže. 
Poděkování p. Jandečkovi. 
Dotace pro MH letos snad budou – dostanou je jen kolektivy, které mají splněné požadavky. 
Přijďte se pro inspiraci podívat na hru Plamen do Plzně 
 
 
pí. Štenglová 
pracuji u HZS, mám na starosti výstroj, jsem ráda, že už k uniformě nenosíte bílé botasky 
 
p. Jandečka 
Mám starou uniformu – vyšla již z módy – proto jí radši nenosím 
Dotace – krajský sbor hasičů přišel o peníze, ale Plzeňský kraj peníze na hasičské dotace má. 
Na okrskové soutěži v Oprechticích budeme světit nový automobil a opravenou hasičárnu, přijede vikář a 
farář + uctíme památku padlých 
Obec letos spolupořádá svatováclavskou jízdu – chceme zde také uctít památku padlých u příležitost 100 
let ČSR. 
 
p. Dolejš 
Za náš okrsek navrhuji, aby byla okresní soutěž v září. 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr : p. Dolejš                         
Poděkování všem, zejména hasičkám. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 
3.3.2018 
 
Zapsal: Volmut Pavel  
 
 



 
U S N E S N Í 

 
z valné hromady okrsku Zahořany konané dne 3.3.2018 v Zahořanech 

 
Bere na vědomí 
 

- zprávu o činnosti okrsku za rok 2017 
- zprávu velitele okrsku 
- zprávu vedoucí mládeže 
- zprávu referentky žen 
- zprávu strojníka 
- zprávu o hospodaření 
- zprávu kontrolní a revizní rady 

 
 
 
 
Schvaluje  

- pracovní schůzi v Oprechticích (termín: začátek května 2018) 
- termín okrskové soutěže v Oprechticích 2.6.2018 
 
 

 
 
 
 
Ukládá 

 
- všem členům okrsku aktivně se podílet na činnosti okrsku 
- starostovi a veliteli okrsku zorganizovat prověřovací cvičení v Bořicích (září 2018) 
- všem sborům: zabezpečovat proškolování strojníků, velitelů a vedoucích mládeže 
- velitelům sborů: zkontrolovat a prověřit zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky 
- velitelům sborů: zabezpečit včasné zazimování techniky (nejpozději 15.10.2018) 
- navrhnout termín okresní soutěže na září 
 
 
 
 








