
 

Z Á P I S 
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 

 v Zahořanech 31.1.2022 

 

Program: 
1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Příprava valné hromady okrsku 

4) Termín okrskové soutěže 

5) Diskuse 

6) Závěr 

 

Zahájení 

Starosta okrsku F. Kruml přivítal starostu obce a všechny přítomné 

 

Kontrola usnesení z valné hromady okrsku – p. Dolejš 

Hlášení o činnosti – odevzdaly všechny sbory 

Valné hromady se uskutečnily 

Oprechtice 22.1.2022 

Stanětice 29.1.2022 

Bořice 7.1.2022 

Hříchovice 7.1.2022 

Zahořany - zrušena 

Sedlice 27.12.2021 

Okrsek má zaplacené příspěvky.  

Příprava valné hromady a okrskové soutěže 
18.2.2022 Hříchovice 19:00 – kvůli Covidové situaci zrušeno, všechny sbory se zrušením souhlasí 

21.3.2022 se uskuteční pracovní schůze okrsku, kde se domluví případný náhradní termín 

 

 

Okrsková soutěž 

Okrsková soutěž se uskuteční 14.5.2022 v Bořicích 

Náhradní termín 4.6.2022 byl okresním zrušením zamítnut 

 

 

Diskuse: 

 

Tomáš Wurm 

Okresní odborná rada prevence – konala se 2x 

Obvykle se schází 3x do roka 

 9.4. od 9hod - školení preventistů (přihlášení do 31.3.), bližší info by mělo přijít mailem 

 

Josef Odvody 

Odborná rada represe – konala se 2x 

Od 60 let je možné někoho nominovat do aktivu zasloužilých hasičů 

 

Pavel Vondrovic 

Zdravotní prohlídky stále nejsou kompletní 

Sedlická stříkačka je opravená – chybí opravit bořickou – domluvím termín 

Náhradní stříkačka se přesune ze Sedlic rovnou do Bořic 

 

 



 

Jaroslav Sokol 

Školení velitelů a strojníků – bude nejspíše online 

 

Aneta Hoffmannová 

 

Vyznamenání: 

SDH Stanětice požádali (bylo i schváleno) o medaile a vyznamenání pro více členů. Je to jediný sbor z 

okrsku, který si žádal. 

Pokud si budete žádat, prosím do formuláře, nestačí napsat do zásluh "je aktivní hasič", rozepište se o 

jeho práci pro sbor či vyšší organizaci. Nemusí to být slohová práce na A4. 

Z Hříchovic obdržel p. Josef Odvody čestného funkcionáře od okresu. 

 

Rušení sboru: 

Na okrese se bude rušit sbor Štiboř, kvůli neplacení příspěvků a nulové činnosti. Likvidace a veškeré 

papírování jde "na hlavu" starosty a bude s tím mít velké patálie. Udržte prosím své sbory, ať to 

nemusíme řešit taky. 

 

Povinná dokumentace: 

Nyní se zpracovávají všechna hlášení, registrační listy sportovců a dětí apod, které se měli odevzdat do 

konce ledna.  

 

Zpravodaj: 

Pokud chcete přispět článkem do zpravodaje okresu, prosím posílejte příspěvky do 7.4. na 

adresu osh.domazlice@tiscali.cz ve wordu! 

 

Shromáždění představitelů   

proběhne 21.4. v MKS v Domažlicích, pozvánky budou rozseslány. 

 

Přístupy do evidence sboru: 

Pokud ještě někdo nemá a chtěl by, musí vyplnit formulář a výbor sboru to musí potvrdit. Nyní se 

schvaloval pro SDH Oprechtice Václav Pejsar. 

 

Rada sportu: 

Vytvořila se rada sportu, kterou vede Vlasta Žák. 

 

  

28.5. okresní kolo požární sportu - na stadionu Jiskra Domažlice 

K naší okrskové soutěži, jednala jsem s represí a jelikož je okres plánován na 28.5. což je týden před 

požadovaným našim termínem tak je to problém. Pokud se celý okrsek domluví a vyšle družstva bez 

okrsku, tak je nechají soutěžit, avšak mohl by navstat problém, aby někdo proti tomu nevznesl protest. 

Jelikož dle pokynů ústředí mají být nižší soutěže uspořádány do 1.6. cože je jak okrsek tak okres. Hodně 

okrsků má nyní okres již v dubnu (ano je zima, ale dá se to). Oficiální výjimku od OSH nedostaneme.  

Termín okresu je radou represe dán již od října a nikdo prý o našem problému nic neříkal. Pokud by se do 

toho Bořickým nechtělo, bylo by řešení si prohodit pořadí a soutěž se udělá jinde. 

 

Závěr 

F. Kruml – díky za účast 

 

V Zahořanech 

31.1.2022 

 

Zapsal: Volmut Pavel  
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