
 
Z Á P I S 

z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 
 v Zahořanech 27.5.2020 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Kontrola usnesení 
3) Okrsková soutěž 
4) Diskuse 
5) Závěr 

 
Zahájení – F. Kruml 
Přivítání všech přítomných, zejména hostů, sešli jsme se po pandemii, abychom si udělali nástřel akcí pro 
letošní rok 
 
Kontrola usnesení – p. Volmut 
Školení strojníků a velitelů se uskutečnilo 
24.9.2020 Školení velitelů V40 ŠS Třemošná 30 míst / 6 volných  
Přihlášení: https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy?token=WaFEsy 
Školení strojníků S8 – náhradní termín je 26.6.2020 v Domažlicích od 8:00 do 16:00 
28.3.2020 shromáždění představitelů bylo zrušeno 
Jednání Shromáždění starostů OSH, Výkonných výborů, odborných rad a různých školení a porad je 
možno uskutečnit od 12. 5. 2020. 
Shromáždění delegátů sborů se uskuteční v termínu 26. 7. – 28. 9. 2020 
 
 
Školení rozhodčích – zrušeno 
Rozhodčí na soutěži milavečského okrsku SDH Stanětice 16.5.2020 v Nahošicích – bylo zrušeno 
14.6.2020 Okresní soutěž v Domažlicích – bylo zrušeno 
Od 12. dubna do 14. května prováděli hasiči každý den desinfekci obce – akce se hlásily na KOPIS a 
vyplňovala se zpráva o zásahu. 
Zbytek dezinfekční látky si ponechte v hasičárnách pro případ dalšího použití. 
Spolupráce s Českou poštou - výpomoc v době nouzového stavu se u nás neuskutečnila. 
 
31.10. – 2.11.2020 bude školení vedoucích MH??? 
 
Probíhá sečení trávy pro obec. Ze strany obce budou upřesněny pozemky. 
Výpomoc při svozu komunálního odpadu na jaře – bylo zrušeno. Podzimní termín bude upřesněn. 
 
Požadavky na nákup materiálu předat na obec co nejdříve. 
 
 
Okrsková soutěž – F. Kruml 
Vedení SH ČMS v souladu s Vládou České Republiky ruší bez náhrady v roce 2020 základní (okrsková), 
okresní a krajská kola všech postupových soutěží mužů a žen 
30.5.2020 okrsek ve Staněticích – soutěž bude přesunuta nebo zrušena, záleží na rozhodnutí SDH 
Stanětice 
 
V září uděláme prověřovací cvičení – můžeme ho spojit se soutěží. 
Schůze před cvičením bude 26. srpna od 17:00 na obecním úřadě v Zahořanech 

 
 
 
 



 
 
Diskuse: 
pí. Královcová 
Pokud uděláme soutěž na podzim – tak bývá u dětí vysoká marodnost a bylo by dobré soutěžit bez vody. 
Do konce července se domluví všichni vedoucí mladých hasičů, jaké disciplíny by mohly být v případě 
uspořádání soutěže. 
Termín navrhuji společný s prověřovacím cvičením 
 
 
p. Vondrovic 
Děkuji všem za desinfekci obce a Jardovi Sokolovi za pomoc s distribucí desinfekce 
Zprávy o záznamu byly všude vyplněny 
Doplňte si prošlé lékařské prohlídky 
 
p. Odvody 
Soutěže se zatím mohou uskutečnit jen do 300 lidí 
 
5.9.2020 od 9:00 bude setkání představitelů sborů v Domažlicích – všichni dostanou přihlášku 
 
p. Jandečka 
budou prostředky od obce na dětský den? 
 
p. Vondorovic 
bude 100,- Kč na dítě, dejte mi vědět, co budete pořádat a doložte mi seznam dětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr  – F. Kruml 
Děkuji za účast, sejdeme se 26.8. v Zahořanech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 
27.5.2020 
 
Zapsal: Volmut Pavel  


