
Z Á P I S 

z valné hromady okrsku Zahořany 

v Zahořanech 18.9.2018 

 

 

Program:  

1) Kontrola usnesení  

2) Prověřovací cvičení Bořice 

3) Zazimování techniky a následná kontrola 

4) Slovo okrskového velitele 

5) Slovo starosty obce 

6) Diskuse  

 

 

 

 

 

Kontrola usnesení  

p. Dolejš – okrsková soutěž byla na úrovni 

  

Prověřovací cvičení 

13.10.2018 dopoledne Bořice – vyhlášení obvyklé, s sebou 5B, 4C, přejezdy 

 

Zazimování techniky a následná kontrola  

Zazimování do 20.10.2018  

Kontrola bude 21.10.2018 po 9. hodině – začátek je v Bořicích  

Kontrolu provedou: Odvody, Červený, starosta obce, Šimánek  

 

Slovo okrskového velitele – p. Odvody 

Okresní kolo v požárním sportu nebude – malý zájem 

Veterán liga 21.9.2018 Tlumačov 

TFA 6.10.2018 Domažlice od 10:00 

Dotace z okresu  (poháry, soutěže,..) 

Evidence OSH – možno nahlížet do el. evidence, podat žádost na OSH Domažlice 

Zažádat o nové průkazy na OSH Domažlice do konce září 

Majetkové přiznání sborů doručit na OSH Domažlice – nemají ještě Bořice, Zahořany, 

Hříchovice 

Pamětní medaile již k vyzvednutí na OSH Domažlice – kdo objednal 

Zpráva do zpravodaje kdo bude mít zájem do konce října  

Rozpočet OSH Domažlice vyrovnaný 

Závod v požárnické všestrannosti dětí 13.10.2018 Holýšov od 8:00 



Shromáždění zastupitelů SDH 6.11. 2018 Domažlice od 15:00 

Okrsková valná hromada kvůli výročním valným hromadám okolo 13.11.2018 

 

 

Slovo starosty obce – p. Jandečka 

Vždy při poruše techniky hned řešit opravu 

Poděkování za péči o techniku 

Poděkování za spolupráci a podporu 

Poděkování za práci s mládeží 

Přání pevného zdraví a elánu k práci 

Poděkování veliteli okrsku a starostovi okrsku 

Poprosil o spolupráci na svatováclavské jízdě 

 

p. Dolejš – starosta obce je hlavní páka co držel chod okrsku a o vše se staral 

    - poděkoval starostovi obce za spolupráci, hlavní rozloučení bude následovat 

 

Diskuse 

p. Josef Pejsar  

 8.12.2018 od 18:00 výroční valná hromada Oprechtice 

 12.1.2019 bál Oprechtice 

 

p. Bače – 11.1.2019 výroční valná hromada Bořice 

 

Sedlice  

 požadavek na výměnu jednoho budíku na PS 12  

 p. Jandečka - souhlas 

 

p. Bače – chtěli bychom klíče od hřiště v Sedlicích 

 p. Jandečka – k další domluvě 

 

 

 

 

 

 

 

V Zahořanech 18.9.2018 

Zapsal: Sokol Jaroslav 

  




