
 
Z Á P I S 

z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 
 v Zahořanech 30.1.2019 

 
Program: 

1) Úvod 
2) Kontrola usnesení 
3) Příprava valné hromady okrsku 
4) Slovo velitele 
5) Diskuse 
6) Závěr 

 
 
Zahájení 
p. Dolejš přivítal starostu obce p. Vondrovice a všechny přítomné na první letošní schůzi 
 
Kontrola usnesení – p. Dolejš 
16.6.2019 se koná okresní soutěž – vloni nebyla – my musíme udělat soutěž do tohoto termínu 
Je možné se přihlásit na školení hasič I. – III. stupně 
Sbory odevzdaly hlášení o činnosti za rok 2018 
Je nutné zaplatit příspěvky do 31.1.2019 
Příspěvky za děti zaplatí obec 
Navštívil jsem všechny valné hromady mimo Bořic 
 
Příprava valné hromady okrsku  
Oprechtice 22.2.2019 od 19:00 
Občerstvení zajistí SDH Oprechtice a obec Zahořany 
Pozvání z okresu a z milavečského okrsku zajistí p. Odvody 
Každý sbor zajistí účast alespoň 5 členů 
Zprávy – Dolejš, velitel Odvody, vedoucí mládeže Hoffmann, strojník Červený, vedoucí žen Štenglová, 
hospodaření starosta obce Vondrovic, kontrolní a revizní rada Volmut 
V usnesení bude i zabezpečit volby na roky 2020-2025 
 
 
Slovo velitele okrsku – p. Odvody 
Navštívil jsem všechny valné hromady – často si stěžujete na školení velitelů a strojníků 
Zřizovatelem zásahových jednotek je obec – jmenuje velitele jednotek, jednotky musí plnit povinnosti 
Jsme zařazeni v systému AMD 
Dostali jste od obce i oblečení a boty 
Pokud jednotka není proškolená, jednotka končí, obec jí sebere vybavení a jednotku nahrazuje jednotka 
jiná – po domluvě s profíkama jiná jednotka v rámci obce, nebo z jiné obce – té pak obec musí platit. 
V prosinci byl velitelský den – zúčastnilo se ho pouze SDH Hříchovice. 
V březnu se uskuteční školení velitelů a strojníků – termíny viz přílohu. 
Všechny jednotky musí být proškolené a mít platné lékařské prohlídky. 
Okrsková soutěž bude 8.6.2019 v Zahořanech. 
2.2.2019 bude valná hromada okrsku Milavče v Nahošicích – můžete se zúčastnit 
Končí 5ti leté období – dříve jsme dávali končícímu výboru vyznamenání – je to na zvážení. 
Odborná rada nám doporučuje školení hasič I. – III. stupně 
 
 
 
 
 



Diskuse:  
p. Dolejš 
bylo by dobré vyznamenat končící členy okrskového výboru – okres nám na to ovšem nedá ani korunu – 
museli bychom se jako sbory složit 
 
p. Kruml Fr. 
Vyznamenání se dává členům v jednotlivých sborech postupně – není třeba se ještě vyznamenávat na 
okrsku 
 
p. Jandečka 
je nás tu pár zastupitelů – byla dobrá spolupráce – obec se postará o odměnu končícím členům 
 
p. Vondrovic 
souhlasím 
 
p. Horn 
bude na okrskovou valnou hromadu svoz? 
 
p. Dolejš 
máme auto, ale možná nebudeme mít řidiče 
 
p. Jandečka 
bylo by dobré to svézt, domluvíme řidiče v Oprechticích 
 
p. Vondrovic 
byl jsem na valných hromadách – zmínil jsem tam problémy obce s kůrovcem – potřebujeme od sborů 
pomoc s vysazováním stromků 
sbory by si mohly udělat 1 – 2 brigády 
termín březen až květen 
Míra Ježo by proškolil pár lidí, kteří by na to dohlíželi, ti by pak dostali odměnu od obce 
 
p. Dolejš 
pokud se domluvíte předem na brigádě, tak to nahlaste předem na obec, aby bylo možné časově 
koordinovat termíny 
 
p. Kruml Fr. 
V každé obci je někdo, kdo má les a umí vysazovat stromky – není třeba žádné proškolování, jen je třeba 
se domluvit kde bude která brigáda osazovat 
 
p. Horn 
zvu vás na hasičský bál do Zahořan 9.2.2019 od 20:00, zahraje Dupalka, svoz bude jen po předchozí 
domluvě 
 
 
Závěr  – p. Dolejš 
Minule jsme se dohodli, že každý sbor přinese za valnou hromadu do Oprechtic 100,- Kč – vybere to 
Míra Bače 
Děkuji za účast – sejdeme se na valné hromadě okrsku 
 
 
 
V Zahořanech 
30.1.2019 
 
Zapsal: Volmut Pavel  






