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Z Á P I S 
z pracovní schůze okrsku Zahořany 

V Zahořanech dne 30. 8. 2021 od 17:00 
 
Schůzi vedl: Josef Pejsar (náměstek starosty okrsku Zahořany) 
Zápis provedl:  Tomáš Wurm (SDH Hříchovice) 
Přítomni: členové výboru okrsku (viz prezenční listina v příloze) 

 
 

Program: 
- Zahájení 
- Prověřovací cvičení a soutěž mladých hasičů 
- Okrsková soutěž 2022 
- Diskuze 
- Závěr 

 

Zahájení 
Náměstek starosty okrsku J. Pejsar přivítal přítomné členy výboru a omluvil starostu okrsku Fr. 
Krumla, který dorazí se zpožděním až během schůze. 
 

Prověřovací cvičení 
Dle dohody z předchozí schůze okrsku proběhne cvičení v Bořicích dne 19. 9. od 9:00. Plán cvičení 
připraví velitel JSDHO Bořice s J. Sokolem. 
Vyhlášení pro členy JSDHO proběhne standardně přes KOPIS. 
Cvičení bude mít formu dálkové dopravy vody přes obec po silnici. Každá jednotka musí být vybavena 
přejezdy pro hadice (povinná výbava PS12). 
V případě, že bude dopravní omezení přes kočárek a bude objížďka přes Bořice, upraví se plán 
cvičení. 
 

Soutěž mladých hasičů - požární útok 
Dle dohody z předchozí schůze proběhne soutěž ihned po prověřovacím cvičení JSDHO v Bořicích – 
tzn. dne 19. 9. cca od 10:00. 
Soutěž bude připravena pro družstva s vodou (z kádě) i bez vody. 
Dle vyjádření zástupců jednotlivých SDH se soutěže zúčastní pouze mladí hasiči z Bořic a ze Hříchovic. 
Upřesní, kolik přesně budou mít dětí. 
Pořadatelé připraví občerstvení a ve spolupráci s obcí i nějaké ceny pro děti. 
Soutěž mladých hasičů oficiálně nepořádá SDH Bořice ani okrsek Zahořany. 
 

Okrsková hasičská soutěž 2022  
V pořádání je na řadě SDH Bořice, který to bere na vědomí. 
S ohledem na okresní soutěž musí okrskové soutěže proběhnout do konce května, ale pro náš okrsek 
není účast na okresním kole priorita. 
Zástupci SDH Bořice zatím navrhují termín 21. 5. Potvrdí to na příští okrskové schůzi. 
Předběžně: v r. 2023 by soutěž mohla proběhnout v Hříchovicích. 
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Školení vedoucích mládeže 
J. Hoffman ml: budou 2 termíny školení 

- 23. až 24. října 
- 30. až 31. října 

Místo: zámek v Trhanově 
Každý SDH musí mít proškoleného vedoucího mládeže (platnost školení jsou 2 roky). Jsou na to 
navázány dotace a také např. pojištění při úrazu dítěte. (J. Hoffman připomíná, že za činnost každého 
spolku ze zákona ručí jeho statutární orgán svým osobním majetkem – tzn. starosta SDH.)  
Všechny děti (členové SDH) by měly být v rejstříku sportovců a každý SDH musí na začátku roku 
odevzdat registrační list MH. 
 

Výzbroj a výstroj JSDHO 
Sedlická stříkačka je momentálně na repasi. Mají náhradní z Oprechtic 
Na minulou výzvu starosty obce na obnovu opotřebené výzbroje a výstroje reagovaly JSDHO 
Stanětice, Oprechtice a Sedlice. 
P. Volmut (velitel okrsku) ohledně výstroje (oblečení): každá jednotka si přes zimu promyslí, co 
potřebuje objednat a pak se to na jaře objedná hromadně přes obec s maximálním využitím dotací. 
 

Zazimování techniky 
Do 15. 10. je potřeba provést zazimování techniky JSDHO v hasičárnách. 
Kontrola zazimování proběhne v neděli 17. 10. od 9:00. Po 15-ti minutách v tomto pořadí: Zahořany, 
Sedlice, Bořice, Oprechtice, Stanětice, Hříchovice. 
Kontrolu provede: starosta obce, starosta okrsku, strojník okrsku. 
 

Diskuze 
J. Odvody (člen okresní rady represe): okresní výbory se zatím nesešly, první schůze bude v září. 
 
Fr. Kruml (starosta okrsku): další schůze výboru okrsku bude 20. 10. od 17:00. Všechny SDH si na ni 
připraví termíny výročních valných hromad SDH. 
 
J. Hoffman ml.: každý SDH má možnost na jaře žádat o dotace na činnost a vybavení mladých hasičů. 
Podmínkou je mít proškoleného vedoucího mládeže a odevzdaný registrační list MH. Stačí sepsat 
seznam položek k proplacení a odevzdat na OSH, které to vyřídí administrativně. Dotace poskytuje 
MŠMT a PK (70 až 100 %). 

 
 




