
 
Z Á P I S 

z valné hromady okrsku Zahořany 
 v Zahořanech 30.8.2013 

 
Program: 

1) Zahájení 
2) Příprava námětového cvičení 
3) Termín zazimování techniky a její kontroly 
4) Slovo velitele 
5) Diskuse 
6) Závěr 

 
1. Zahájení - p. Dolejš 
Přivítání starosty Obce Zahořany a všech přítomných  
Pochvala zahořanských za vzornou přípravu okrskové hasičské soutěže. 
 
2. Příprava námětového cvičení 
Cvičení se uskuteční 21.9.2013 v Oprechticích. Zahájeno bude mezi 12:00 a 12:30. Sbory se budou řadit 
dle příjezdu. Po skončení cvičení následuje oslava 90 let od založení SDH Oprechtice. 
Program – viz pozvánku 
 
3. Zazimování 
Zazimování techniky musí být do 15. 10. 2013 
Kontrola zazimování se uskuteční v neděli 20.10.2013. 
Kontrolu provedou: Odvody, Červený, Šimánek, Jandečka 
 
4. Slovo velitele 

- Pravidelně se konají schůze Okresní odborné rady mládeže ke hře Plamen, na které nás zastupuje 
Marie Homolková, nově k ní přibude Josef Hoffmann ml. 

- Koncem roku bude vycházet další číslo hasičského zpravodaje, pokud máte příspěvek, pošlete ho 
elektronicky. Uzávěrka je 30.10.2013 

- Dne 15.11.2013 od 15 hodin se uskuteční shromáždění starostů v MKS v Domažlicích. 
- Do konce ledna 2014 musí proběhnout Výroční valné hromady našeho okrsku, dále musí být 

odevzdány příspěvky a hlášení o sborech. 
- V roce 2014 končí volební období pro členy okrskového výboru – připravte si návrhy na jejich 

vyznamenání 
 
Diskuse: 
p. Jandečka 

- Poděkování za spolupráci od minulé schůze a poděkování SDH Stanětice za vzorné provedení 
zásahu – jmenovitě: Václav Šimánek ml., Miroslav Adámek, Josef Váchal, Zdeněk Landkammer. 
Hrozilo zde velké ohrožení lesa. Požár se však podařilo rychle zlikvidovat. 

- V letošním roce se podařilo 100% vybavit dětské družstvo ke hře Plamen. Bylo by dobré zapojit 
do hry děti z více obcí. 

- Připomínka pravidelného školení velitelů a strojníků. Obec proplatí firmám refundace mzdy. 
Všechny sbory obdržely přehled zdravotních prohlídek členů zásahových jednotek. 

- Obec letos vyčlenila na zabezpečení sborů 151.000,- Kč 
- V případě poruchy techniky obec finančně zabezpečí opravu. 
- Dotace od kraje opět žádné nedostaneme, obdržíme pouze proplacené refundace za účastníky 

školení. 
- Obec bude i nadále hasiče podporovat, doufám, že budete nadále oporou obcím. 

 
 
 



p. Bače 
- dotace pro letošní rok byly vloni přislíbeny 
 
p. Horn 
- byly bychom rádi, kdyby se Výroční valná hromada okrsku uskutečnila v Zahořanech 
 
p. Dolejš 
- místo výročky okrsku bude odsouhlaseno na příští schůzi 
 
p. Hoffmann ml. 

- 27.9.2013 se uskutečnila schůze Okresní odborné rady mládeže ke hře Plamen. 
Dotace na děti nyní může obdržet pouze sbor, který má podvojné účetnictví a účastní se hry 
Plamen. 
Pokud sbor nemá podvojné účetnictví, sepíše se smlouva o zapůjčení vybavení s krajem. Kraj 
zaplatí 70% nákladů a 30% sbor. Po 3 letech zůstane majetek sboru. 

- Školení vedoucích mládeže bude ve dnech 16.-17.11.2013 v Trhanově nebo ve Kdyni (místo bude 
upřesněno) 

- Pokud uspořádáme akci pouze pro děti – okres nám proplatí 5000,- 
- Od 31.8.2013 bude každou sobotu ve 14:00 setkání mládeže ke hře Plamen v kulturním zařízení 

ve Staněticích. (mimo 14.9., 21.9. a 5.10.). Všechny sbory okrsku mohou přivézt děti.  
- Od letošního roku má být povinně na vycházkové uniformě jmenovka a je možné nosit šňůrky. 

 
p. Odvody 
- měli bychom mít na okrese referentku žen, už máme 3 družstva žen, očekávám vaše návrhy 
- stále nemáme kronikáře okrsku 
 
 
 
Závěr:  
p. Dolejš – Poděkování za účast. Pozvání na oslavu výročí.                         
Příští schůze bude v pátek 1.11. od 17:00 na obci v Zahořanech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Oprechticích 30.9.2013 
Zapsal: Volmut Pavel  






