
 
Z Á P I S 

z Výroční valné hromady okrsku Zahořany 
 v Zahořanech 25.1.2014 

 
Program: 

1) Zahájení: p. Dolejš 
2) Volba návrhové komise – p. Dolejš 
3) Zpráva o činnosti okrsku – p. Dolejš 
4) Zpráva velitele okrsku – p. Odvody 
5) Zpráva hospodáře – p. Kruml František 
6) Zpráva strojníka – p. Červený 
7) Zpráva vedoucí mládeže – pí. Homolková, p. Hoffmann 
8) Plán práce na rok 2014 – p. Odvody 
9) Diskuse 
10) Usnesení – návrhová komise 
11) Závěr – p. Dolejš 

 
 
Zahájení - p. Dolejš 
Přivítání členů a hostů – Václav Kalčík (Okresní starosta Domažlice), Ing. Jandečka (starosta OÚ 
Zahořany), p. Řehák (bývalý starosta obce). 
Program valné hromady byl jednohlasně schválen. 
 
Volba návrhové komise 
Do návrhové komise byli navrženi Pavel Volmut a Václav Šimánek – schváleni jednohlasně  
 
Zpráva výboru o činnosti okrsku - p. Dolejš 
Je za námi rok s 13kou na konci. Pro naše sbory byl tento rok šťastný. 
Máme 6 sborů – navrtil jsem 4 výroční valné hromady sborů – hodnotila se činnost pracovní, sportovní i 
kulturní, pořádají se bály, při významných výročích představitelé sborů navštěvují oslavence. 
V roce 2013 proběhly 2 oslavy založení sborů – 120 let SDH Zahořany, 90 let SDH Oprechtice. 
Za pomoc při pořádání oslav patří poděkování obci, která se připravila připomínky o založení sborů. 
Významná je také práce s nejmladšími, máme 1 – 2 družstva v každém sboru, družstvo ze Stanětic se 
druhým rokem účastní hry Plamen. 
Práce okrsku spočívá zejména ve sdružování sborů okrsku, pořádání soutěže a námětového cvičení. 
Vloni byla soutěž v Zahořanech, letos v Bořicích – termín 10.5.2014. 
Vítěz soutěže, muži i ženy, by se měl zúčastnit okresní soutěže. 
Byl zde i návrh na začlenění hry Plamen do naší soutěže – uvažujeme spíše o pořádání samostatné 
soutěže pro děti. 
Námětové cvičení v Oprechticích bylo opět zaměřeno na dálkovou dopravu vody. 
Nadále je třeba zabezpečovat a kontrolovat stav výzbroje, opravy řešit přímo s p. Jandečkou, ostatní 
investice s F. Krumlem. 
Vloni jsme vybavili družstvo pro hru Plamen. 
Všechny sbory jsou řádně vybaveny a pečují o vybavení – kontrolu provedli p. Odvody a p. Červený. 
Spolupráce s obcí je výborná – podporuje sbory finančně i organizačně, podporuje také mladé hasiče – 
naše nástupce. Děkuji za to p. starostovi i zastupitelstvu. 
Hasiči naopak pomáhají obci brigádami. 
Nadále pokračuje spolupráce s okreskem Milavče, mají výročku ve stejný den jako my. V letošním roce 
zajistí rozhodčí do Milaveč SDH Bořice. 
Náš okrsek se schází 4-5 ročně, stará se o to p. Odvody a účast je téměř 100%. 
Chtěl bych vyzdvihnout práci SDH Stanětice při likvidaci požáru – sbor byl pochválen od starosty obce i 
profesionálních hasičů. Zužitkovali znalosti z námětového cvičení. 
 
 



 
Při námětovém cvičení také spolupracujeme s SDH Kout na Šumavě. 
Letos nás čeká volební rok – takže je třeba zhodnotit práci současných funkcionářů. 
Ve výborech se nám objevuje hodně žen – je to přínos pro sbory. 
Závěrem děkuji všem hasičům, hasičkám a dětem za práci pro celou společnost – všichni to děláme 
dobrovolně. 
Přeji všem zdraví a spokojenost. 
 
 
 
 
Zpráva velitele okrsku - p. Odvody 
Zúčastnil jsem se výroček v Oprechticích a ve Staněticích. 
Okres spravuje 16 okrsků – my jsme okrsek č. 5 
Spadáme pod OÚ Zahořany 
Je nás 6 sborů, 305 členů, 74 dětí, 57 žen a 174 mužů. 
Okrsek má 15 členů. 
 
Okrsková soutěž v požárním sportu spojená s oslavami 120 let od založení SDH Zahořany 
Děti bez vody: 1. Zahořany starší, 2. Bořice starší, 3. Zahořany mladší, 4. Oprechtice mladší, 5. Stanětice 
mladší, 6. Bořice mladší 
Děti s vodou: 1. Oprechtice starší, 2. Stanětice starší 
Ženy: 1. Zahořany, 2. Oprechtice, 3. Stanětice  
Muži: 1. Bořice, 2. Zahořany A, 3. Zahořany B, 4. Stanětice, 5. Hříchovice, 6. Oprechtice 
Poděkování rozhodčím z SDH Milavče   
Okresní soutěž – byla ve stejném termínu jako naše soutěž. 
Námětové cvičení bylo spojeno s oslavou 90 let SDH Oprechtice a bylo zaměřeno na procvičení signálů a 
dálkovou dopravu vody. 
Cvičení vedl Jarda Haas, program byl: cvičení, proslovy, průvod, oslava v hospodě. 
Děti se zúčastnily hry Plamen a jarního a podzimního setkání mládeže. 
Zazimování a kontrola zazimování byly provedeny. 
Velitelského dne v Domažlicích se zúčastnili zástupci ze Stanětic, Hříchovic a Sedlic. 
 
 
 
Zpráva o hospodaření okrsku v roce 2011 - p. Kruml František  
 
Výdaje obce na vybavení sborů (včetně brigád) byly v roce 2013 ve výši 187.085,- Kč. 
 
Do soutěže v Bořicích odevzdat požadavky na nákup materiálu. 
 
 
 
Zpráva strojníka p. Červený 
Zúčastnil jsem se kontroly zazimování s p. Odvodym, p. Ouřadou a p. Jandečkou. 
Vše bylo řádně zazimováno, pouze v Oprechticích jsme nesehnali nikoho, kdo by nám otevřel. Když 
odemkl starosta, tak tam byl bordel a stříkačka nezazimovaná. 
 
 
Zpráva vedoucí mládeže – pí. Homolková, p. Hoffmann 
Homolková: 
Hasičská soutěž Zahořany: 
Děti bez vody: 1. Zahořany starší, 2. Bořice starší, 3. Zahořany mladší, 4. Oprechtice mladší, 5. Stanětice 
mladší, 6. Bořice mladší 
Děti s vodou: 1. Oprechtice starší, 2. Stanětice starší 
Pořádání doprovodných akcí pro děti. 



 
Hoffmann: 
Hry Plamen se zúčastňují děti ze Stanětic a Oprechtic 
Rádi bychom zapojili děti z celého okrsku 
Účast na soutěžích: 
Plamen 12 z 33 družstev. 
Závod v Hluboké - jednotlivci 
Braný závod v Chodské Lhotě – jednotlivci 
Ukázka na oslavě v Oprechticích 
Celookresní soutěž – 9 místo 
Podzimní setkání v Milavčích – 3 místo 
 
Poděkování obci za pořízení vybavení a všem, kteří pomáhají s účastí na soutěžích 
Doufám, že budeme pokračovat i v příštích letech. 
 
 
Plán práce na rok 2014: - p. Odvody 
Březen - Školení velitelů, strojníků a preventistů – termín bude upřesněn 
Zdravotní prohlídky 
Proškolení rozhodčích – termín bude upřesněn na webu OSH 
Hra Plamen 
Okrsková soutěž 10.5.2014 – začátek bude upřesněn 
Okresní soutěž cca 31.5.2014 – bude upřesněno 
Námětové cvičení – podzim 2014 
Do 15.10. zazimování techniky 
Kontrola zazimování 
Velitelský den 
 
 
Předání osvědčení – p. Odvody 
Pí Štenglové byl předán certifikát o absolvování školení pro velitele jednotek 
 
 
 
Diskuse: 
p. Dolejš – kontrola zazimování v Oprechticích – chyba byla okamžitě napravena 
 
p. Jandečka – poděkování za pozvání, poděkování za práci pro obec, všechny sbory fungují dobře 
Je povinností obce se starat o jednotky. Můžou se stát mimořádné události. Naše sbory při nich prokazují 
svojí kvalitu. Nadále budeme dávat do sborů finanční prostředky. 
Mám radost ze zapojení žen do kulturní i sportovní činnosti sborů. 
Děkuji za rozvoj práce s dětmi – soutěže i další akce. 
Povedlo se vybavit děti pro hru Plamen. 
V letošním roce budou změny v pojištění dětí. 
Pojedeme se podívat na některou ze soutěží pro děti, abychom se inspirovali pro pořádání podobné akce 
v našem okrsku. 
Děkuji za péči o techniku a za pomoc při dalších akcích. 
Letos budou také volby do zastupitelstva obce. 
Přání osobních úspěchů. 
 
p. Kalčík – poděkování za práci hasičů, bylo jí hodně. Jsem ve Vašem okrsku poprvé – je tu vysoká 
kvalita okrskové výročky. 
Jsme rádi, že se zapojuje mládež do okresních soutěží. 
Kraj dává dotace na vybavení mládeže. 
Pojištění – u dětí od 3 let se platí pojistka u Hasičské vzájemné pojišťovny, při registraci družstva jsou 
připojištěni pro soutěže. 



 
Nelíbí se mi, že okresní soutěže jsou v posledních letech v tak brzkých termínech – má to návaznost na 
soutěže na vyšších úrovních. 
Okresní soutěž bude pravděpodobně opět v Horšovském Týně. 
Jste jediný okrsek, kde všechny sbory spadají pod jediný obecní úřad – je zde výborná spolupráce. 
Přání do nového roku. 
 
 
 
 
 
 
Usnesení – schváleno jednohlasně 
 
Viz přílohu 
 
 
 
Závěr: p. Dolejš – letos se možná naposledy scházíme ve stejném složení, děkuji všem za práci a přeji 
všem hodně zdraví do nového roku                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 
25.1.2014 
 
 
 
Zapsal: Volmut Pavel  

 
 

 
 



 
U S N E S N Í 

 
z Výroční  schůze okrsku Zahořany  ze dne 25.1.2014 

 
 
Bere na vědomí 
 

- zprávu o činnosti okrsku 
- zprávu velitele okrsku 
- zprávu hospodáře 
- zprávu vedoucí mládeže 
- zprávu strojníka 
- pozvánku na Bál v Zahořanech 

 
 
 
 
Schvaluje 

- pracovní schůzi nejpozději do 12.4.2014 v Bořicích 
- termín okrskové soutěže v Bořicích 10.5.2014 

 
 
 
 
Ukládá 

 
- všem členům výboru okrsku aktivně se podílet na činnosti okrsku 
- starostovi a veliteli okrsku zorganizovat námětové cvičení 
 






