
 
Z Á P I S 

z Valné hromady okrsku Zahořany 
 v Oprechticích 22.2.2019 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise 
3) Zpráva starosty okrsku 
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 na schůzi okrsku č. 5 Zahořany:  
starostu obce Ing. Vondrovice, Josefa Pivoňku z okresního sdružení, Karla Steinbacha z okrsku Milavče 
program byl schválen jednohlasně 
 
Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi Tomáš Wurm a Jaroslav Sokol 
Schváleni jednohlasně 
 
Zpráva starosty okrsku – p. Dolejš 
Seznámím vás s tím, co se v loňském roce udělalo, jak si vedly sbory, plnil se plán práce 
Proběhla okrsková soutěž, prověřovací cvičení, okresní soutěž se neuskutečnila, dále funguje práce 
s mladými hasiči. 
Okrsek má dobrou spolupráci s Obecním úřadem. Uskutečnily se valné hromady sborů, kde se hodnotila 
činnost za 2018 připravoval plán na rok 2019. Byl jsem na všech valných hromadách mimo Bořic (stejný 
termín) 
Sbory hodnotily práci v hasičině + dění v obcích (kulturní, sportovní, společenské akce). Všude pracují 
muži i ženy. Sportovní družstva a družstva mladých hasičů nás dobře reprezentují na soutěžích. 
Práce s dětmi je na vysoké úrovni – ve Staněticích a v Oprechticích máme proškolené velitele mládeže. 
Mladí hasiči ze Stanětic jsou již pátým rokem ve hře Plamen. 
Oslavili jsme 95 let SDH Oprechtice – bylo pokřtěno nové vozidlo. Starosta obce ing. Jandečka předal 
sboru klíče. Soutěž měla vysokou úroveň, bylo zde hodně družstev žen, mužů i dětí. 
Hasičská soutěž v Zahořanech pořádaná SDH Oprechtice proběhla na výbornou – letos pořádají Haima 
cup. 
Cvičení v Bořicích bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody. Zástupce HZDS Domažlice hodnotil 
cvičení kladně. 
Sbory jsou dobře vybaveny materiálem – připraveny zastáhnout. 
Náš okrsek se schází 5x – 6x za rok, vždy je pozván i starosta obce, zápisy dělá Pavel Volmut, body a 
připomínky jsou průběžně projednávány, jsem spokojen s účastí. 
Děkuji milavečskému okrsku za spolupráci při rozhodcování soutěží. 
Výjezdové jednotky pravidelně cvičí, starají se o techniku, chodí na školení a pravidelně absolvují 
zdravotní prohlídky. 
Sbory se také podílí na údržbě zeleně v obcích, letos také vypomůžou obci se sázením stromků po 
kůrovcové kalamitě. 
Byl zvolen nový starosta obce, děkuji, že se spolupráce nezměnila. 



Poděkování bývalému starostovi ing. Jandečkovi a celému zastupitelstvu. 
Ve většině obcí jsme si připomněli 100 let ČSR, sázely se lípy svobody – sbory se o vše postaraly. 
Děkuji za pozornost. 
 
 
Zpráva velitele okrsku – p. Odvody 
V březnu probíhá školení velitelů a strojníků 
22.6.2018 se uskutečnila okrsková soutěž v Oprechticích 
 
Poděkování rozhodčím z milavečského okrsku.  
Chodská liga se uskutečnila v Zahořanech. 
Okresní soutěž letos nebyla. 
13.10.2018 Prověřovací cvičení v Bořicích se zúčastnily všechny jednotky – nácvik dálkové dopravy 
vody do čp. 26 
 
Kontroly zazimování proběhly bez problémů. 
Požáry v Plzeňském kraji: 135 
 
Plán práce na rok 2019: 
Březen – školení velitelů a strojníků 
Školení preventistů 13.4.2019 od 9:00 
Žádosti o dotace podat do konce března. 
Uskuteční se opět shromáždění představitelů. 
Články do zpravodaje předejte na OSH Domažlice. 
Můžete mi hlásit žádosti o zkoušky hasič II. a III. stupně 
Na okrskovou soutěž v Zahořanech si můžete zažádat o poháry na okresním sdružení. 
Školení rozhodčích se uskuteční v dubnu – budou nová pravidla 
8.6.2019 bude okrsek v Zahořanech. 
Rozhodčí na soutěži milavečského okrsku dodá SDH Zahořany – termín bude upřesněn. 
16.6.2019 bude okresní soutěž na stadionu v Domažlicích. 
V září proběhne prověřovací cvičení 
V říjnu bude kontrola zazimování 
Hlídejte si zdravotní prohlídky. 
V prosinci se uskuteční opět velitelský den. 
 
 
Zpráva vedoucího mládeže – p. Hoffmann 
Okresek má 77 mladých hasičů 
Stanětice, Oprechtice a Hříchovice mají proškolené vedoucí mládeže 
Povinnost vyplnit registrační list mládeže splnily zatím jen Stanětice 
Činnost: dětské dny, silvestry, vánoční zpěvy apod. 
MH Stanětice jsou již 5 let ve hře Plamen 
Mladí hasiči pokračují v dospělosti u hasičů – jsou dobře vybaveni hasičskými základy 
Dobrá spolupráce s obcí 
 
 
Zpráva vedoucí žen – pí. Štenglová 
Ženy jsou pro sbory důležité 
Letos jsme udělali setkání žen ze všech okrsků 
 
 
Zpráva strojníka okrsku žen – p. Červený  
Zazimování proběhlo v pořádku, kontrolu provedli Červený, Odvody, Šimánek 
Děkuji za vzornou starost o vybavení. 
 
 



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 22.2.2019 provedla rada kontrolu plnění usnesení valné hromady konané 3.3.2018. 
Všechny plánované akce se uskutečnily v naplánovaných termínech. 
Čerpání financí od Obecního úřadu v roce 2018 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 č.5 Zahořany má k 31.prosinci 338 členů, z toho 194 
mužů, 67 žen a 77 mladých hasičů. 
 
 
  Muži Ženy MH Celkem 

Zahořany 49 15 19 83 

Sedlice 23 5 0 28 

Stanětice 23 15 13 51 

Hříchovice 30 16 15 61 

Boříce 30 0 12 42 

Oprechtice 39 16 18 73 

  194 67 77 338 

 
Předání věcného daru a vyznamenání 
p. Šimánek a p. Odvody předali věcný dar p. Jandečkovi za 8letou spolupráci 
p. Jandečka upřímně poděkoval 
 
Okresní rada mládeže (p. Steinbach) předala Anetě Hoffmannové čestné uznání za příkladnou  a obětavou 
práci, svou činností přispívá k rozvoji a výchově mládeže a dorostu. 
 
 
Sportovní tým SDH Oprechtice – Václav Pejsar 
Letošní sezona opět byla lepší než ta minulá a stále naše výkony mají vzestupnou tendenci. 
Nové rekordy 15,90s muži, 18,20s ženy. 
Muži 8. místo v lize OPH a 3. místo v CHNHL – naše nejlepší umístění 
Ženy 5. místo v OPH a 3. místo v CHNHL, staly se vítězkami finále CHNHL v Tlumačově a s přehledem 
opanovaly Pohár Jana Látky. 
Opět účast na Memoriálu V.I.Lenina v Širokém Dole u Svitav a v Oprechticích na Moravě. Tam vznikl 
nápad na pořádání Haima cupu. Žádám vás o výpomoc na této akci. 
 
 
Diskuse: 
Lenka Fajtová 
Haima cup – informace na http://haimacup.cz 
 
p. Pivoňka 
zdravím za okrsek č. 3 a výkonný výbor okresu 
děkuji za pozvání i za pozvání na výročí, také děkuji za spolupráci vám i p. Jandečkovi 
25.5.2019 bude soutěž v Milavčích. 
Ať se vám daří a ať vám nehoří. 
 
 



p. Horn 
poděkování p. Jandečkovi za SDH Zahořany – dar jsme chtěli předat již na bále v Oprechticích, ale nebyl 
jste přítomen. 
 
p. Vondrovic 
děkuji za pozvání, cením si spolupráce – rád bych pokračoval 
obec potřebuje pomoc pří úklidu klestí a na podzim při vysazování stromků. 
Do 23.3.2019 si dejte požadavky na dotace. 
děkuji za slovo 
 
p. Jandečka 
pozvání na besedu jaro na zahrádce s p. Hinterholzingerem 13.3.2019 v Oprechticích. 
 
Lenka Fajtová 
Já jako zdravotní sestra vás zvu na kurz první pomoci – termín srpen – září 2019 
 
p. Hoffmann 
13.3.2019 bude školení rozhodčích 
13.4.2019 shromáždění vedoucích MH 
Okrskové soutěže by měly být do konce května 
Od roku 2018 schválila odborná rada mládeže stejnou stříkačku pro všechny MH na soutěžích 
8.-9.6.2019 bude krajské kolo hry Plamen v Domažlicích na Jiskře 
 
p. Pejsar 
8.6.2019 je naše okrsková soutěž 
 
 
 
 
Závěr : p. Dolejš                         
Jsem rád, že jsem se sešli v tak hojném počtu, udělalo se hodně práce, nemáme se za co stydět, starostu 
dělám od roku 1998 a ještě 1 rok s vámi vydržím. 
Přeji vám hodně zdraví a děkuji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 
22.2.2019 
 
Zapsal: Volmut Pavel  
 



 

 
U S N E S N Í 

 
z valné hromady okrsku Zahořany konané dne 22.2.2019 v Oprechticích 

 
Bere na vědomí 
 

- zprávu o činnosti okrsku za rok 2018 
- zprávu velitele okrsku 
- zprávu vedoucí mládeže 
- zprávu referentky žen 
- zprávu strojníka 
- zprávu kontrolní a revizní rady 

 
 
 
 
Schvaluje  

- pracovní schůzi v Zahořanech (termín: začátek května 2019) 
- termín okrskové soutěže v Zahořanech 8.6.2019 
 
 

 
 
 
 
Ukládá 

 
- všem členům okrsku aktivně se podílet na činnosti okrsku 
- starostovi a veliteli okrsku zorganizovat prověřovací cvičení (září 2019) 
- 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 15.10.2019) 
- všem sborům – zabezpečit volby a navrhnout nové výbory na období 2020 - 2025 
 
 
 
 




