ZÁPIS
z pracovní schůze okrsku Zahořany
V Zahořanech dne 20. 10. 2021 od 17:00
Schůzi vedl:
František Kruml (starosta okrsku Zahořany)
Zápis provedl: Tomáš Wurm (člen výboru okrsku)
Přítomni:
členové výboru okrsku (viz prezenční listina v příloze)

Program:
-

Zahájení
Vyhodnocení prověřovacího cvičení
Vyhodnocení kontroly hasičské techniky
Termíny výročních valných hromad
Termín okrskové hasičské soutěže 2022
Členské příspěvky
Diskuze
Závěr

Zahájení
Starosta okrsku Fr. Kruml přivítal přítomné členy výboru a starostu obce Zahořany.

Vyhodnocení prověřovacího cvičení
Proběhlo 19. 9. v Bořicích dle plánu včetně požárního útoku mladých hasičů (2 družstva). Organizačně
dobře zvládnuto (SDH Bořice). Formality na HZS pomohl vyřídit J. Sokol.
J. Sokol tlumočil hodnocení ze strany přítomných zástupců HZS: hodnoceno kladně, pouze zlepšit
signály na dálku.
Fr. Kruml: apeluje na velitele JSDHO, aby to se členy jednotek procvičili. Ukázalo se, že neschopnost
používat signály mezi jednotkami dokáže rozložit celý zásah.

Vyhodnocení kontroly hasičské techniky
Kontrola všech hasičáren proběhla 17. 10. za přítomnosti zástupců okrsku a starosty obce.
Kontrolu zhodnotil J. Pejsar (náměstek starosty okrsku):
• Zahořany – připomínka k nefunkčnímu hasičáku hned u dveří
• Sedlice – připomínka k naházeným hadicím ve stříkačce (nebyly stočené)
• Bořice – připomínka k chybějícím světlům a odrazkám na přívěsu stříkačky. Momentálně jsou
bez hasičárny, ale nová je v plánu
• Oprechtice – bez připomínek
• Stanětice – chybí přejezdy ve stříkačce, nutno dokoupit
• Hříchovice – uklizeno, ale nevyhovující vlhké prostory (nová hasičárna je v plánu)
Obecné připomínky:
• Hasičáky musí viset max. 1,5 m na podlahou
Starosta obce: vyzývá JSDHO, aby nedostatky odstranily. Nutno připravit požadavky a dát na obec.
Ve Staněticích mají v plánu zednické opravy fasády a vnitřku hasičárny. Na to asi dotace vypsané
nejsou.
J. Pejsar představil svoji ideu do budoucna: udělat někde v rámci obce reprezentativní prostory, kde
by mohla být důstojně uskladněna a vystavena historická hasičská technika z jednotlivých sborů.
Momentálně vyřazená technika většinou „hnije“ v nevyhovujících prostorách.
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Termíny výročních valných hromad
Oprechtice: 22. 1. od 18:00
Stanětice: 10. 12. od 19:00
Bořice: 7. 1. od 19:00
Hříchovice: 7. 1. od 18:00
Zahořany: termín nesdělili
Sedlice: termín nesdělili
Okrsková VVH bude 18. 2. od 19:00 v Hříchovicích. Je to týden před masopustem. Další pracovní
schůze výboru okrsku (před VVH) proběhne v pondělí 31. 1. od 17:00.
Shromáždění představitelů SDH proběhne na okrese dne 4. 11. od 16:00 v MKS Domažlice.

Termín okrskové hasičské soutěže 2022
Musí proběhnout do konce května
Dle dohody z minula, soutěž proběhne v Bořicích
Nutno postavit obecní stan a to týden před bořickou poutí, nebo týden po ní.
V těchto termínech je kolize s hříchovickou poutí a s divadlem ve Staněticích.
Závěr: soutěž proběhne 14. 5. 2022, ale bez obecního stanu. Místo něho se postaví menší stany,
které zapůjčí SDH Hříchovice, Stanětice a Oprechtice. Celková plocha cca 12 x 10 m

Členské příspěvky
Dle usnesení VV OSH se zvyšují členské příspěvky, které odvádí SDH za každého člena na okres. Ze
současných 50 Kč se zvyšují na 100 Kč za člena (dospělí i děti) za rok.
Starosta obce: za děti bude i nadále platit obec
Příspěvky musí každý SDH zaplatit do konce ledna. Do konce roku nám od OSH přijde číslo účtu.
Na VVH SDH nechat hlasovat o případném zvýšení příspěvku za člena, aby část zůstala SDH.

Diskuze
Starosta obce P. Vondrovic: nutno uspořádat školení řidičů. Bude to na začátku roku 2022
J. Odvody (člen OORR): je možno se přihlásit do aktivu zasloužilých hasičů. Přihlášky rozdány
každému SDH.
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