
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady  SDH  Stanětice 
12. 1. 2013 ve Staněticích 

 
Hosté: Ing. Jandečka – starosta obce, p. Dolejš – starosta okrsku 
 
 
Program:  

Zahájení      Martin Červený 
Zpráva starosty     Václav Šimánek st. 
Zpráva velitele     Pavel Volmut 
Zpráva o hospodaření    Yvona Váchalová 
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje  Miroslav Adámek 
Zpráva kronikářky     Hana Šimánková 
Zpráva kontrolní a revizní rady   Václav Červený 
Přehled činnosti mládeže    Josef Hoffmann 
Předání vyznamenání    Václav Šimánek st. 
Slib nových členů     Václav Šimánek st. 
Diskuse  
Návrh starosty na činnost v r. 2013   Václav Šimánek st. 
Usnesení      Martin Červený 
Závěr       Václav Šimánek st. 

 
 
Zahájení – Martin Červený 
Zahájení, přivítání hostů v novém „kulturáku“ 
Usnesení z loňské Výroční valné hromady – nesplněné úkoly: ženy slíbily sportovní vložku do 
programu pouti a nic nepřipravily. 
 
 
Zpráva starosty SDH Stanětice  -  Václav Šimánek st. 
Zhodnocení akcí pořádaných sborem: 
18.2.2012 Masopust. 
30.4.2012 Májka. 
30.6.2012 Zájezd do Churpfalz Parku 
 
Pouťový víkend 13.-15.7.2012 
Pátek – koncert BORRACO + BONA VIA  
Sobota – nohejbalový turnaj – výsledky: 1. Voko (Mrákov), 2. Pozdě (Mrákov + Speedy), 3. Sandál 
(Stanětice), Sandál přenechal cenu za 3 místo (flašku šampusu) čtvrtému v pořadí - týmu ze Zahořan  
pouťová zábava se skupinou ELIXÍR 
Neděle – odpolední koncert dechové hudby Vrchovanka 
 
15.12.2012  - Dětský hasičský den 
24.12.2012  - Štědrovečerní posezení 
31.12.2012  - Silvestr v krámu 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zpráva velitele SDH Stanětice  -  Pavel Volmut 
(pracovní a zásahové akce) 
Členská základna celkem - 61 členů 
Členská základna:  Muži  22 

Děti  13 
                               Ženy  17 
                               Čestných členů  9 
Zásahová jednotka:  velitel jednotky: Pavel Volmut 

velitelé družstva: Martin Červený, Ing. Petr Němeček 
                                strojník: Václav Šimánek ml, Ing. Václav Kuba 

člen: Miroslav Adámek, Zdeněk Landkammer, Josef Hoffmann ml., Miroslav 
Kopecký 

 
 
Statistiky - noví členové u sboru, ukončení členství, kulatá výročí:  
Nejmladší člen Klárka Maříková 6 let 
Nejstarší člen Václav Kámen 81 let 
Ukončení členství:  
Muži - Patrik Fryml,  
Dorost - Daniel Urban, Filip Marel, Roman Kruml,  
Ženy – Zdeňka Marelová 
Nový člen – Václav Vrchota 
Z dorostu přešla do družstva žen Kristýna Váchalová a do družstva mužů Vašek Selner 
Kulatiny v letošním roce oslavili: 60 Zdeněk Sloup, 30 David Šimánek, 30 Petra Adámková 
 
 
 
Čištění a údržba koupaliště 1. 4. 2012 
V sobotu 1. dubna jsme tradičně vyčistili koupaliště a ještě před jeho vypuštěním stačil náš nový člen 
Venca Vrchota zahájit letošní koupací sezónu. 
 
 
 
Soutěž v požárním sportu 7. 5. 2011 
Okrsková soutěž v požárním sportu v Oprechticích 
Děti: 1. Oprechtice A, 2. Stanětice A (jediní šli s vodou), 3. Bořice A, 4. Zahořany A, 5. Oprechtice 
B, 6. Zahořany B, 7. Hříchovice, 8. Stanětice B, 9. Bořice B 
Ženy: 1. Zahořany, 2. Oprechtice, 3. Hříchovice, Diskvalifikace. Stanětice (nedokončený útok) 
Muži: 1. Bořice, 2. Zahořany, 3. Oprechtice, 4. Stanětice, 5. Hříchovice A, 6. Hříchovice B, 7. 
Sedlice 

 

 

Mladí hasiči na hře Plamen – Hluboká 8. 9. 2012 
Reprezentanti okrsku Zahořany se zúčastnili soutěže Plamen, která se konala 8. září na koupališti v 
Hluboké. Reprezentační tým zastupovali mladí hasiči z Oprechtic, Zahořan a zejména Stanětic. Celá 
soutěž byla zaměřena na prověření jednotlivých družstev v požárním útoku s použitím vody.  
Naše reprezentační družstva neočekávala výrazný úspěch, neboť se doposud takové soutěže 
neúčastnila - v okrsku je bohužel zakořeněná averze vůči provedení požárního útoku s vodou. Děti se 
snažily ze všech sil natrénovat v krátkém čase tento požární útok, avšak vybavení, které jim mohl 
okrsek poskytnout, evokovalo spíše pocit, že budou na soutěži připomínat družstvo z minulého 



století, jakousi parodii na skutečné soutěžící. Více než plnohodnotní soupeři byli tak v očích 
ostatních družstev k pobavení. To se projevilo i při prvních pokusech, které z technických důvodů 
nemohly dokončit. Při druhém pokusu ale díky své odhodlanosti, bojovnosti a smyslu pro čest 
dokázaly překonat tento výrazný handicap a vybojovat místa velice cenná, uvážíme-li okolnosti, 
které tento boj provázely. Starší žáci vybojovali 3. místo, mladší žáci 4. místo z celkových 12 
zúčastněných družstev. Dokázali, že umí dosáhnout úspěchu i na okresní úrovni. Všem zúčastněným 
i nezúčastněným reprezentantům patří velký dík a nediskutovatelný obdiv.  
Zvláštní dík patří: V. Šimánkovi ml., M. Adámkovi, V. Vrchotovi, J. Hoffmannovi st., R. Dolejšovi a 
J. Pejsarovi; SDH Chrastavice za zapůjčení kádě na vodu. 
 
 
Námětové cvičení Bořice 23. 9. 2012 
Letošní námětové cvičení se uskutečnilo v Bořicích. Jako vždy bylo zaměřeno na dálkovou dopravu 
vody, předávání signálů a synchronizaci jednotlivých sborů. Za naše SDH se zúčastnili 4 členové 
sboru.  
 
Rekonstrukce Víceúčelového společenského zařízení ve Staněticích 
Víceúčelové společenské zařízení Stanětice 
Slavnostní otevření a předání hasičům proběhlo 9.11.2012 18:00, Zařízení slavnostně otevřeli a 
pásku přestřihli: Starosta obce Zahořany Ing. Miroslav Jandečka, starosta SDH Stanětice Václav 
Šimánek, radní Plzeňského kraje pro životní prostředí Ing. Petr Smutný a manažerka MAS Pošumaví 
Ing. Radana Šašková. 
 
 
 
Celoročně probíhalo 
Sečení trávy a odstraňování náletů: 
U májky    319 m2 
Náves     142 m2 
U hasičské zbrojnice   254 m2 
Koupaliště  3082 m2 
U obecního domku   517 m2 
U prodejny    232 m2 
U kostela    496 m2 

U školy    355 m2 
Cca 5000 m2 travnaté plochy. 
 
Opravy a údržba: 
Hasičská zbrojnice včetně stříkačky a hasičského materiálu 
Koupaliště 
Kurt 
Klubovna v obecním domku 
Víceúčelové společenské zařízení 
Rybník 
Rekultivace plochy pod kurtem – poděkování ženám. 
Půjčování hasičského stanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2012  -  Yvona Váchalová 
 
Počátek roku:  
 Účet  2.617,- Kč  

kasa  6.173,- Kč 
 
Konec roku: 

účet  8.177,- Kč 
kasa   7.996,- Kč 

 
Členské příspěvky  

vybráno  3.450,-  Kč 
odvedeno  1.850,-  Kč 

 
Příspěvky na rok 2013: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč 
Výdaje: 500,- dětský ples v Zahořanech, 2840,- občerstvení, 160,- Hluboká, 1226,- Milavče, 500,- 
dárkový balík, 1096,- dětský den 
 
 
 
 
 
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje -  Miroslav Adámek 
 
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována. 
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 21.10. 
Bez závad 
 
Kniha návštěv je řádně vedena 
 
V roce 2012 bylo nakoupeno: 
gola sada s očkoplochými klíči které byli její součástí, přichytávací gumy na hasičský stan a 
postřikovač. 
 
Dále dovybavení víceúčelového společenského zařízení částkou převyšující 23 000,- což zahrnuje 
satelit,audio,krbová kamna, ale i věci nezbytné pro provoz jako je kýbl, hadr, koště a tak podobně. 
 
Nadcházející léto bude zbor potřebovat stejně nemalé finanční prostředky na realizaci prostoru pod 
krámem, kde by do budoucna měla stát pergola.Tento prostor je klíčový pro pořádání pouťové 
zábavy.Stávající kapacita budovy je cca 60 míst,ale účast ze zkušenosti je daleko větší 
 
 
 
 
Zpráva kronikářky – Hana Šimánková 
První zápisy současné kroniky jsou vedeny od roku 2000. 
Do roku 2003 uvádíme jen základní informace. 
Informace od roku 2003 čerpáme zejména z webových stránek Stanětic. 
 
 
 
 



 
 
Zpráva kontrolní a revizní rady – Václav Červený 
Kontrolní a revizní rada provedla dne 6.1.2013 kontrolu a revizi pokladny. 
Stav pokladny 7996,- Kč a stav účtu 8177,- Kč při provedené fyzické kontrole dne 6.1.2013 
odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku. 
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2012 odpovídá schváleným záměrům jak v oblasti příjmové, tak i 
výdajové. 
Členské příspěvky v částce 1850,- Kč byly řádně odvedeny okresnímu sdružení. 
Stejně tak bylo splněno usnesení výroční valné hromady, vyřízení připomínek, stížností a námětů. 
V březnu bylo včas podáno řádné daňové přiznání. 
Kontrolní a revizní rada doporučuje schválit hospodaření sboru v roce 2012 jako řádné a současně 
uděluje pokladnici pochvalu za výkon funkce. 
 
 
Přehled činnosti mládeže – Josef Hoffmann ml. 
 
Okrsková soutěž Oprechtice 
Hra Plamen (+ oprechtičtí a zahořanští) 
Milavče 
 
 
 
 
 
 
Předání vyznamenání: 
Jan Adámek – čestné uznání za práci pro sbor 
Josef Hoffmann ml. – čestné uznání za práci s mládeží 
Petra Adámková – čestné uznání za vzornou reprezentaci v hasičském sportu 
Miroslav Adámek – čestné uznání za práci pro sbor 
Václav Šimánek ml. – čestné uznání za práci pro sbor 
 
 
Slavnostní slib nových členů 
Václav Vrchota 
Kristýna Váchalová 
 
Diskuse: 
p. Volmut: 
Sušák hadic – opět jsme ho nepostavili. 
Zdravotní prohlídky zásahové jednotky. 
 
p. Jandečka: 
poděkování za pozvání, přání do nového roku. Udělali jste na krámu obrovský kus práce ještě před 
mým starostováním, dotáhli jsme to do zdárného konce, čekáme na kontrolu k udělení dotace. 
Dostali jsme do správy cestu vedle krámu, přemýšlejme, zda cestu uzavřeme z důvodu bezpečnosti. 
Plocha pod krámem musí být 5 let dle projektu. 
Děkuji za práci pro obec, sečení i údržbu. Chtěl bych vyzdvihnout práci Josefa Hoffmanna ml.  
Je třeba využívat krám i další obecní budovy k činnosti. 
Výstroj zabezpečuje pro okrsek p. Kruml, bez jeho svolení obec nic neproplatí. 
Je potřeba mít lékařské prohlídky, velitelé a strojníci musí absolvovat pravidelná školení. 
 
 
 



p. Dolejš 
Poděkování za pozvání. Nestaráme se jen o požáry a živelné katastrofy, ale staráme se i o kulturní 
činnost, udělali jste zde hodně práce, hasiči obec dávají dohromady, pracují zadarmo. 
Letošní soutěž bude 8.6. v Zahořanech, na okres půjde pravděpodobně loňský vítěz. 
Oprechtice mají letos 90 let založení, ale byli i u zakládání SDH ve Staněticích. 
Děkuji Pepovi Hoffmannovi za činnost mládeže. 
Přání do nového roku. 
 
p. Kruml 
poděkování za pozvání, poděkování za otevření krámu 24.12. – kopec ze Hříchovic je velký. 
Spolupráce našich sborů je dlouhodobá. 9.2. společně pořádáme masopust, hříchovičtí jsou a horách. 
Bylo by dobré zavčasu se domluvit, aby tradice neškončila. 
Popřání mnoho úspěchů do další práce. 
 
p. Červený 
připomenutí, že zásahu se musel zúčastnit i starší člen, který nepatřil do zásahové jednotky. 
 
p. Šimánek 
apel na účastníky masopustu, je třeba, aby nás bylo letos co nejvíce 
 
p. Vrchota 
poděkování za přijetí do sboru 
nerad bych se dočkal toho, aby opět děti, které měly být na soutěži první skončili chybou rozhodčích 
na druhém místě 
 
p. Hoffmann 
rozhodčí neměli včas pravidla 
 
p. Šimánek 
na okrsku jsme si domluvili pravidla, na soutěži nebyla dodržena 
 
 
 
Návrh starosty na činnost 2013  -  Václav Šimánek 
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu 
- organizace masopustu 2013 – letos jej pořádáme sami! 
- organizace bálu 
- stavění májky 2013 
- organizace Dětského dne 
- příprava a organizace pouťového víkendu a dalších kulturních a sportovních akcí 
- zakončení prázdnin 
- dle možností organizace 1-2 zájezdů 
- účast na hasičské soutěži 
- půjčování stanu 
- údržba víceúčelového zařízení 
- příspěvky na rok 2013 : muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- děti – platí OÚ Zahořany  
 
Hlasování – pro: 41 proti: 0 
 
Závěr 
 
 
 
                                                                                       
Zapsal: Pavel Volmut       Ve Staněticích dne 12.1.2013 



 
 

Usnesení výroční valné hromady SDH Stanětice 
 

   Konané 12. 1. 2013 ve Staněticích 
 
    Výroční valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a 
hospodaření za rok 2012, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje, 
zprávy kontrolní a revizní rady, plánu práce na rok 2013, diskusi a připomínkách 
přijímá následující opatření: 
 
 
  BERE NA VĚDOMÍ 
 
1)Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2012 
2)Zprávu o stavy výzbroje a výstroje 
3) Zprávu kronikářky 
4) Zprávu kontrolní a revizní rady 
 
 
 
  SCHVALUJE: 
 
1) Plán činnosti na rok 2013 
2) Členské příspěvky na rok 2013 
 
 
 
   UKLÁDÁ: 
a) výboru SDH 
   1) Zabezpečit činnost SDH,tak aby byly splněny úkoly stanovené dnešní valnou 
hromadou. 
    2)Vyhodnotit diskusi z VVH včetně připomínek a námětů  
    3)Zabezpečit účast představitelů SDH  na okrskových aktivech a shromáždění OSH 
b) všem členům SDH 
   1) aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů v plánu činnosti na rok 2013 
   2) I nadále podporovat práci výboru SDH  
c) zásahové jednotce 
   1) mít platné zdravotní prohlídky 
   2) účastnit se školení 
 
 
 

 


