
 
Z Á P I S 

z Valné hromady okrsku Zahořany 
 v Hříchovicích 15.2.2020 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise 
3) Zpráva starosty okrsku 
4) Zpráva velitele okrsku 
5) Zpráva referentky žen 
6) Zpráva vedoucího mládeže 
7) Zpráva kontrolní a revizní rady 
8) Zpráva strojníka okrsku 
9) Diskuse 
10) Usnesení 
11) Závěr 

 
Zahájení – p. Dolejš 
Přivítání všech přítomných, zejména hostů p. Řeháka, p. Jandečky, p. Vondrovice, p. Sladkého, p. 
Pivoňky a p. Steinbacha 
 
 
Volba návrhové komise – p. Dolejš 
Navrženi byli František Kruml a Tomáš Wurm 
Schváleni jednohlasně 

 
Zpráva starosty okrsku – p. Dolejš 
Sešli jsme se, abychom zhodnotili práci okrsku i jednotlivých sborů, naplánovali práci na příští rok a 
odsouhlasili výbor na dalších 5 let. Jednotlivé sbory si zvolily nové členy výboru. Na schůzi okrsku se 
volil nový výbor ze 3 kandidátů každého sboru. Veřejnou volbou se odhlasoval. Také byli navrženi noví 
členové do OSH. Valné hromady sborů se uskutečnily, všechny jsem navštívil. Všude se hodnotila práce i 
kultura. Součástí všech nových výborů jsou i ženy. Nejvíce mě zaujala práce s mládeží. Ve všech sborech 
kromě Sedlic máme družstva mladých hasičů. Všude se pořádají kulturní a sportovní akce, zájezdy, 
rozsvěcování stromků apod. Děkuji všem vedoucím MH za práci, zejména děkuji Pepovi Hoffmannovi 
ml. Mladí hasiči se pravidelně zúčastňují hry Plamen. 
V letošním roce chceme opět zajistit okrskovou soutěž. V roce 2019 ji perfektně připravilo SDH 
Zahořany. Dlouholetou spolupráci máme s okrskem Milavče. Okrsek má také nový výbor.  
Nejen při živelných pohromách nám pomáhají zásahové jednotky. Jejich hlavní úkol je hasičina. 
Každoročně se jednotky připravují na dálkovou dopravu vody. Cvičení v Oprechticích se zúčastnili i 
hasiči HZDS Domažlice. Jednotky jsou vzorně vybaveny materiálem, který má vysokou hodnotu. Sbory 
se o něj dobře starají. Kontrolu zazimování provedli okrskový velitel, strojník a starosta obce. 
Okrsek se schází 4–5 do roka podle akcí – na schůzích je slušná docházka, vždy je přítomen i starosta 
obce. Zápisy dělá vzorně Pavel Volmut. Starosta obce se finančně podílí na pořádání akcí okrsku, oslav 
apod. Sbory pro obec sečou zeleň, v loňském roce čistily lesy po těžbě. Starostovi obce patří velké 
poděkování. Na závěr vám návrhová komise představí nový výbor. Já po 20ti letech končím. Byl jsem 
velitelem již za starosty obce p. Řeháka 11 let, pak 8 let za p. Jandečky rok a půl za nového starosty. 
Děkuji všem starostům za podporu. 
Děkuji také starému výboru za práci, novému výboru přeji hodně klidu na práci. 
Děkují také sborům, rodinám za trpělivost, děláme to dobrovolně. 
 
 
 
 
 



 
Zpráva velitele okrsku – p. Odvody 
8.6.2019 Zahořany – Okrsková soutěž hasičů 
22.9.2019 Oprechtice – Prověřovací cvičení hasičů 
15.10.2019 zazimování techniky 
19.10.2019 kontrola zazimování techniky 
8.12.2019 byl v nové hasičárně ve Kdyni Velitelský den 
 
Poděkování rozhodčím z milavečského okrsku.  
 
Valné hromady zvolily nové výbory 
Kontroly zazimování proběhly bez problémů. 
 
Plán práce na rok 2020: 
27.2.2020 V40 ŠS Třemošná 30/1 volné - vypršel čas 
24.9.2020 V40 ŠS Třemošná 30/14 volných  
4.3.2020 V8 PS Domažlice 45/0 plno  
10.3.2020 S8 PS Domažlice 25/18 volných 
13.3.2020 S8 PS Domažlice 25/19 volných 
 
28.3.2020 se uskuteční opět shromáždění představitelů. 
Můžete mi hlásit žádosti o zkoušky hasič II. a III. stupně 
30.5.2020 bude okrsek ve Staněticích. 
Školení rozhodčích se uskuteční 
Rozhodčí na soutěži milavečského okrsku dodá SDH Stanětice 16.5.2020 v Nahošicích 
14.6.2020 bude okresní soutěž v Domažlicích na stadionu 7:00 (dodat 1 x družstvo mužo, 1 x nebo více 
družstev žen) 
V září proběhne prověřovací cvičení 
V říjnu bude kontrola zazimování 
 
Zpráva referentky žen – v zastoupení Královcová 
Ženy se stejně jako muži zapojují do všech akcí 
Okrsek má 4 družstva žen – výsledky okrskové soutěže: 1. Hříchovice, 2. Zahořany, 3. Oprechtice, 4. 
Stanětice 
Družstva by měla jet i na okresní soutěž do Domažlic 
Bez účasti na okresní soutěži nebudou dotace. 
 
Akce žen ve sborech: Indián, konce prázdnin, výšlapy, besedy, dětské dny, lampionové průvody, májky, 
Mikuláš atd. 
 
 
Zpráva vedoucího mládeže – p. Hoffmann ml. 
Okrsek má 76 dětí – družstvo mladých hasičů není pouze v Sedlicích 
Jako okrsek máme nejvíce dětí na okrese – ale máme málo proškolených vedoucích MH 
Vedoucí MH: 
Hříchovice 1x 3. stupeň 
Opechtice 2x 3. stupeň, 1x instruktor mládeže 
Stanětice 2x 2. stupeň, 2x 3. stupeň + instruktor mládeže, 2x 1. stupeň rozhodčí 
PO očima dětí – 2 mladí hasiči se dostali do republikového kola 
 
Termíny soutěží 2020: 
2.5.2020  Chodská liga MH Petrovice 
9.5.2020 Svaty Florian 
23.5.2020 Okres děti 
30.5.2020 Chodská liga MH Hluboká 
Práce s mládeží není jednoduchá – co mládež naučíme, to se nám v budoucnu vrátí. 



Jsme hasiči – buďme na to hrdí – děti jsou budoucí hasiči 
Nemusíme jezdit na soutěže, ale je důležité pracovat s mládeží 
Již 8 let jezdíme na hru Plamen – vloni jsme byli 8 z 26 týmů. 
Děti se dnes dobrovolně zúčastňují akcí jako je sázení stromků, úklid cest apod. 
Mladí hasiči výborně reprezentují okrsek – potřebovali bychom ze všech sborů zapojit více dětí do 
okrskového týmu. 
Ve všech sborech se pořádají akce pro děti. 
Přijeďte se podívat na hasičské soutěže dětí. 
31.10. – 2.11.2020 bude školení vedoucích MH. 
 
 
Zpráva kontrolní a revizní rady – p. Volmut 

 
Vážené hasičky, vážení hasiči! 
 
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 15.2.2020 provedla rada kontrolu plnění usnesení valné hromady konané 22.2.2019. 
Všechny plánované akce se uskutečnily v naplánovaných termínech. 
Čerpání financí od Obecního úřadu v roce 2019 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 343 členů, z toho 195 
mužů, 72 žen a 76 mladých hasičů. 
 

  Muži Ženy MH Celkem 

Zahořany 48 17 18 83 

Sedlice 23 5 0 28 

Stanětice 24 15 12 51 

Hříchovice 30 17 20 67 

Bořice 32 0 19 51 

Oprechtice 38 18 7 63 

  195 72 76 343 

 
 
Zpráva strojníka okrsku – p. Jaroslav Červený 
Zdravím vás – děkuji všem sborům za stroje v pohotovosti 
Děkuji starostovi obce za podporu 
Kontrola zazimování – všechny sbory se vzorně starají – majetek je drahý 
Rok od roku je stav lepší a lepší. 
Letos končím ve funkci okrskového strojníka. 
Děkuji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nový okrskový výbor: 
Starosta  František Kruml 
Náměstek starosty Josef Pejsar 
Náměstek starosty Josef Červený 
Náměstek starosty Václav Kruml ml. 
Velitel   Pavel Volmut 
Zástupce velitele Jaroslav Sokol 
Referentka žen Martina Štenglová 
Vedoucí mládeže Ing. Arch. Josef Hoffmann 
Zástupce VM  Aneta Královcová 
Zástupce VM  Alena Wurmová 
Strojník  Josef Červený 
Strojník  Miroslav Vondrovic 
Preventista  Tomáš Wurm 
Člen   Jindřich Horn 
Člen   Jiří Havlovic 
Člen   Jaroslav Haas 
Člen   Miroslav Bače 
Člen   Ing. Milan Švajner 
Člen   Pavel Gruber 
Člen   Josef Toman 
Schváleno jednohlasně 
 
 
 
Revizní rada  Ing. Pavel Vondrovic – předseda 
   Josef Ouřada 
   Josef Hoffmann st. 
Schváleno jednohlasně 
 
 
 
Zástupci v okresním výboru: 
Preventista   Tomáš Wurm – schválen jednohlasně 
Represe   Josef Odvody – schválen jednohlasně 
Rada ochrany obyvatelstva Martina Štenglová – schválena jednohlasně 
Rada mládeže   Ing. Arch. Josef Hoffmann – schválen jednohlasně 
Výkonný výbor  Josef Odvody – 8 hlasů – neschválen 
    Aneta Královcová – 9 hlasů – schválena  
Kontrolní a revizní rada nikdo 
Výbor zasloužilých hasičů nikdo 
 
SDH Hříchovice nominoval na post náměstka starosty OSH Josefa Odvodyho 
 
Okrsek Zahořany nominoval na post starosty krajského sdružení Josefa Odvodyho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diskuse: 
 
F. Kruml 
Předání daru a poděkování končícímu starostovi p. Dolejšovi a končícímu veliteli p. Odvodymu 
 
P. Vondrovic 
Předání dárkových košů a poděkování končícímu starostovi p. Dolejšovi a končícímu veliteli p. 
Odvodymu 
 
p. Dolejš 
jsem dojatý – děkuji starostům obce za spolupráci 
poděkování za práci patří vám všem – sborům i okrsku 
jsem rád, že jsem se toho dožil 
 
p. Odvody 
děkuji také, já ještě u hasičů nekončím – budu s vámi nadále 
 
p. Hoffmann ml. 
Dovoluji si delegovat pana Odvodyho na starostu krajského sboru 
 
p. Odvody 
souhlasím s návrhem 
 
p. Sladký 
děkuji za práci s mladými hasiči 
kvituji i práci a starost o materiál 
28.3.2020 bude sraz delegátů 
Náš okres má 125 SDH, 7054 členů 
11.7.2020 bude celorepublikový sjezd v Brně na výstavišti. 
Děkuji za práci výboru okrsku 
 
P. Vondrovic 
Děkuji za spolupráci sborů s obcí 
Vše je dobrovolné – takže děkuji za pomoc 
Bez sborů toho jako obec moc neuděláme (kulturní akce, brigády apod.) 
Zásahové jednotky se zúčastnily v roce 2019 dvou požárů. 
S technikou jsou občas problémy – každý rok chceme repasovat jednu stříkačku 
Teď se repasuje oprechtická – pak bude na řadě bořická nebo sedlická 
Děkuji a těším se na další spolupráci. 
 
p. Jandečka 
Děkuji upřímně za pozvání 
Strávili jsme spolu 8 let a stýská se mi po vás 
Mám perfektního nástupce – starosta nesmí zevšednět 
Děkuji končícímu starostovi okrsku – je třeba končit postupně a ne najednou 
Děkuji také končícímu veliteli okrsku – staral si se maximálně 
Přeji vám všem, aby se vám dařilo, měli jste radost z práce v mírových podmínkách a hodně zdraví 
Děkuji 
 
p. Řehák 
Se mnou si začínal Václave – hodně jsi mě pomohl za 11 let 
Vstoupili jsme do toho ve stejné éře 
Koupili jsme se na obec první počítač – digitalizovali jsme SDH – vyházeli staré věci 



Nebýt spolupráce s okrskovým starostou – tak to moc nešlo 
Stabilizovala se finanční situace spoluprací obce a sborů 
Byli jsme průkopníky v sečení trávy pro obec – dnes to další obce kopírují 
Vzájemně jsme si vycházeli vstříc, koupili jsme stan pro pořádání akcí (3x si na sebe vydělal, naše sbory 
ho měly zdarma) 
Děkuji Václave, že jsi vedl okrsek – byla s tebou dobrá spolupráce. 
Měli jsme radost z dobře vykonané práce 
Přeji všem hodně zdraví a dobrou spolupráci. 
 
p. Pivoňka 
děkuji také p. Dolejšovi 
máme také nové vedení, doufám, že bude i nadále dobrá spolupráce 
16.5. máme okrskovou soutěž my, 30.5. vy 
Přeji vám, aby vám nehořelo a pevné zdraví 
 
 
Závěr  – p. Dolejš 
Bylo tu dost dojemných slov a přání hodně zdraví 
Budu dál dělat rozhodčího i bez frček 
Děkuji vám všem, vašim rodinám, starostům obce – pára uchází pozvolna 
Přeji vám hodně zdraví a štěstí a na viděnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hříchovicích 
15.2.2020 
 
Zapsal: Volmut Pavel  



 

U S N E S N Í 
 

z valné hromady okrsku Zahořany konané dne 15.2.2020 v Hříchovicích 
 
 
Bere na vědomí 
 

- zprávu o činnosti okrsku za rok 2019 
- zprávu velitele okrsku 
- zprávu vedoucí mládeže 
- zprávu referentky žen 
- zprávu strojníka 
- zprávu kontrolní a revizní rady 

 
 
 
 
Schvaluje  

- pracovní schůzi v Zahořanech (termín: konec dubna 2020) 
- termín okrskové soutěže v Staněticích 30.5.2020 

 
 
 
Volí 

- nový okrskový výbor, revizní radu, zástupce do okresního výboru 
 
 

 
 
 
 
Ukládá 

 
- všem členům okrsku aktivně se podílet na činnosti okrsku 
- starostovi a veliteli okrsku zorganizovat prověřovací cvičení (září 2020) 
- 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 15.10.2020) 

 
 
 
 
 
 
Usnesení schváleno jednohlasně. 








