ZÁPIS
z Výroční valné hromady SDH Stanětice
10. 12. 2016 ve Staněticích
Program:
Zahájení
Zpráva starosty
Zpráva velitele
Zpráva o hospodaření
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje
Zpráva kronikářky
Zpráva kontrolní a revizní rady
Činnost mládeže + ženského družstva
Předání vyznamenání
Diskuse
Návrh starosty na činnost v r. 2016
Usnesení
Závěr

Martin Červený
Václav Šimánek st.
Pavel Volmut
Yvona Váchalová
Marek Veber
Hana Šimánková
Václav Červený
Josef Hoffmann ml., Aneta Hoffmannová
V. Šimánek st., V. Červený, J. Hoffmann ml.
Václav Šimánek st.
Martin Červený
Václav Šimánek st.

Zahájení
Zahájení, přivítání hostů – Ing. Jandečka (starosta Obce Zahořany), p. Dolejš (starosta okrsku),
SDH Oprechtice, : Václav Pejsar, Martina Štenglová, Václav Kohel, Zdeněk Štengl, Jaroslav Kohel,
Aleš Voráček
SDH Hříchovice : Jaroslav Sokol, Tomáš Homolka, Tomáš Wurm
SDH Hluboká : Petr Drahoňovský

Zpráva starosty SDH Stanětice - Václav Šimánek st.
Zhodnocení kulturních akcí pořádaných sborem:
1.1.2016 - Novoroční výšlap na Úlíkov (11 Účastníků)
5.2.2016 - Hasičský bál s tombolou (zahrál BK Band)
6.2.2016 - Masopust (18 masek, posezení na Dupárně)
27.3.2016 - Velikonoční výšlap na Netřeb s opékáním (23 účastníků + 6 psů)
30.4.2016 - Májka (60 – 70 lidí)
20.5.2016 - Školení řidičů
26.6.2016 - Zájezd Churpfalzpark
16.7.2016 - Pouťový víkend XIII.
Od 13 hodin se na koupališti uskutečnil nohejbalový turnaj - (Výsledky: 1. Cikání, 2. Djem, 3.
Favorit, 4. Bigg Bos). Večer na pouťové zábavě zahrálo Duo Impuls, účast byla hojná, přes zábradlí
letos nikdo nepřepadl.
17.9.2016 – Točení na rodácích v Hříchovicích
27.11.2016 - Rozsvícení vánočního stromku
31.12.2016
Silvestr v krámu
Poděkování dětem za vzornou reprezentaci.

Zpráva velitele SDH Stanětice - Pavel Volmut
(pracovní a zásahové akce)
Celkem jsme 2015 měli 26 akcí a letos neuvěřitelných 27 akcí
Členská základna celkem - 54 členů
Členská základna:
Muži
23
Děti
11
Ženy
16
Čestných členů 9
Zásahová jednotka: velitel jednotky: Pavel Volmut
velitelé družstva: Martin Červený, Ing. Petr Němeček
strojník: Václav Šimánek ml, Marek Veber
člen: Daniel Kněz, Miroslav Adámek, Josef Hoffmann ml., Josef Váchal ml.,
Miroslav Kopecký
Statistiky - noví členové u sboru, ukončení členství, kulatá výročí:
Nejmladší člen Kristián Hrbáček 7 let
Nejstarší člen Václav Kámen 85 let
Ukončení členství:
Noví členové:
Z dětí letos nepřecházejí do družstva žen ani do družstva mužů nikdo
Kulatiny v loňském roce oslavili: Josef Hoffmann 50, Václava Adámková 60
21.2.2016 - Bílení krámu
Připravovali jsme celou budovu na bílení a pak po bílení jsme jí zase celou uklidili
25.3.2016 - Čištění koupaliště
V hojném počtu jsme vyčistili koupaliště – voda měla letos dobrou kvalitu po celé léto
4.6.2016 - Hasičská soutěž v Sedlicích
Výsledky:
Muži
1. Oprechtice ml., 2. Oprechtice st., 3. Zahořany, 4. Bořice, 5. Stanětice, 6. Hříchovice
Muži měli nejrychlejší štafetu, ale při útoku nabrali tak rychle, že se nepodařilo roztáhnout hadice
Ženy
1. Oprechtice ml., 2. Zahořany, 3. Bořice, 4. Oprechtice st., 5. Hříchovice, 6. Stanětice
Děti s vodou
1. Oprechtice st., 2. Stanětice, 3. Hříchovice, 4. Zahořany st., 5. Oprechtice ml., 6. Zahořany ml., 7.
Bořice st., 8. Bořice ml.
Děti bez vody letos nebyly

12.6.2016 - Brigáda na pletivo
Obec nám zabetonovala sloupky a my jsme měli během 2 dnů natáhli pletivo
9.7.2016 - Brigáda a grilování
Ženy úklid krámu, muži přivezli dříví od májky – Venca Blahník pak všem připálil klobásy

22.10.2016 - Námětové cvičení hasičů - Sedlice
V Sedlicích proběhlo prověřovací cvičení JSDHO okrsku Zahořany, zaměřené na dálkovou dopravu
vody.
Za náš sbor se zúčastnili členové – Pepa Hoffmann ml., Dan Kněz, Míra Adámek a já.
28.10.2016 - Tradiční výlov rybníka
Vylovilo se asi 250kg ryb - cca 80 kaprů, 1 štika, 5 amurů
Náš chov ryb je tak vyhlášený, že si k nám pro kapry jezdí i lidi z Horšáku (Červíkojic) nebo z Plzně
(Bláhojic)
29.10.2016 - Kontrola zazimování hasičské techniky
Zazimování techniky provedl Venca Šimánek řádně do 15.10.2016
Kontrola se uskutečnila v neděli 29.10.2016, provedli ji p. Červený, velitel okrsku p. Odvody, p
Šimánek a starosta obce p. Jandečka
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
2
Cca 5000 m travnaté plochy.
Opravy a údržba:
Hasičská zbrojnice včetně stříkačky a hasičského materiálu
Koupaliště
Kurt
Klubovna v obecním domku
Víceúčelové společenské zařízení
Rybník
Půjčování hasičských stanů

Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2016 - Yvona Váchalová
Počátek roku:
Účet
kasa

17.404,60 Kč
23.373,- Kč

Konec roku:
účet
kasa

23.713,39 Kč
17730,- Kč

Členské příspěvky
vybráno

3600,- Kč

odvedeno

1850,- Kč (rozdíl tvoří příspěvky čestných členů)

Příspěvky na rok 2016: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč

Zpráva o stavu výzbroje a výstroje - Marek Veber
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována.
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 15.10.2016
Bez závad
Kniha návštěv je řádně vedena
Nově byly pořízeny z peněz obce:
3 pracovní uniformy
Dotace pro mládež:
Proudnice, savice a koš
Z našich peněz:
Prodlužovačka 200,Náhradní gumy na stan 660,Majetek, který nyní vlastní SDH má hodnotu cca 138.479,Seznam si můžete prohlédnout.

Zpráva kronikářky – Hana Šimánková
Zapisuji všechny akce, které se během roku udály.
Můžete mi nosit fotografie z akcí.

Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady – Václav Červený
Kontrolní a revizní rada provedla dne 6.12.2016 kontrolu a revizi pokladny.
Stav pokladny 17.730,- Kč a stav účtu 23.713,39 Kč při provedené fyzické kontrole dne 6.12.2016
odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku.
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2016 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 2016 jako řádné.

Činnost mládeže + smíšeného družstva –
Josef Hoffmann ml. a Aneta Hoffmannová
23.1.2016 - Smíšený okrskový tým - zimní pohár v Dolním Hradišti
20.2.2016 - Zimní setkání MH
9.4.2016 - Okrskový tým : Výstup na domažlickou věž
16.4.2016 - Útok CTIF + odborky
14.5.2016 - Okresní kolo hry Plamen
4.6.2016 - Chodská liga MH - Hluboká
25.6.2016 - Chodská liga MH – Štítary
16.10.2016 – Úklid okolí cesty do Kanic v rámci akce 72 hodin
19.11.2016 - Podzimní setkání MH

Poděkování za podporu od sboru a rodičů dětí.

Předání vyznamenání:
Aneta Hoffmannová

Diskuse:
p. Jandečka: poděkování za pozvání na výročku, která je jako vždy dobrá, poděkování za práci a
spolupráci s obcí. SDH znamená pro obec obrovskou pomoc – viz práce o kulturní stánek, oplocení
koupaliště a další.
Jste sbor, který má největší plochy k údržbě, ze všech sborů děláte nejvíce – plán práce byl skvělý.
Děkuji za účast na rodácích v Hříchovicích.
Práce s mládeží – Pepa s Anetou dělají maximum – založení družstva žen je také skvělé. Již jsem
dostal kalendář ženského týmu.
To, co předvedly děti ve Staněticích – úklid cesty – dávají dobrý příklad i dospělým, kteří dělají
bordel. Na rok 2017 máme zažádáno o dotaci na hasičský automobil od HZS GŘ z Plzně.
Přání do Nového roku – zdraví, úspěchů a spokojenosti.
p. Šimánek ml.: bylo by dobré vymyslet jiné místo na uskladnění větví u koupaliště
p. Jandečka: místo bylo vybráno po dohodě se zastupiteli – místo můžeme změnit
sl. Nekudová: nabízíme všem kalendář ženského týmu – můžete si ho u nás zakoupit za 66,- Kč
p. Dolejš: poděkování za pozvání, chtěl bych vyzdvihnout práci vašeho sboru – kulturní a pracovní
akce, práce s mládeží.
SDH je jediná organizace, která se stará o práci v obci a sdružuje občany.
Přestože jsme jeden z nejmenších okrsku – daří se nám plnit plán práce.
Poděkování Anetě a Pepovi Hoffmannovým za práci s mládež v celém okrese – je to to nejhezčí, co
máme.
Družstvo žen nás reprezentuje výborně – nicméně vznik družstva měl schválit okrsek.
Okrskový tým je na vysoké úrovni – vede ho Venca Pejsar.
Ještě jednou děkuji za pozvání. Užijte si Vánoce a nadělte si na co máte.

p. Sokol: poděkování za pozvání a za pomoc na rodácích.
6.1.2017 vás zveme na naši výročku.
p. Pejsar: poděkování za pozvání a za spolupráci se sborem ze Stanětic
p. Šimánek st.: zapomněl jsem poděkovat OÚ za zabetonování sloupků na koupališti
p. Volmut: poděkování Pepovi Hoffmannovi st. za práci při chovu a lovení ryb
p. Drahoňovský: poděkování za pozvání a za spolupráci s Pepou Hoffmannem ml.
Víme, co obnáší práce s dětmi na okrese – závěr ročníku byl nádherný.
Pokud máte čas a chuť, přijeďte se podívat na děti do Hluboké – hamburgery budou.
p. Kámen: pamatuji doby, kdy vaši dědové a tátové vykonali mnoho věcí pro obec, vy v tom
pokračujete. Dnes je dost nevraživosti – proto jsem rád, že pokračujete zejména v práci s mladými.
Je krásné vidět, jak poctivě cvičí. Přeji vám, aby vám to vydrželo.
pí. Hoffmannová: opět jsme pořádali zájezd do Churpfalzparku – účastnilo se cca 50 lidí.
Celý den bývá úžasný, my rodiče se vracíme s dětmi do mládí.
Jezdí s námi i Oprechtice, myslím, že se časem přidají i Hříchovice.
Všichni si to užíváme, pan řidič nám podle počasí posouvá termín zájezdu.
Děkuji všem za účast na zájezdu a přeji všem zdraví do nového roku.

Návrh starosty na činnost 2017 - Václav Šimánek
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu
- organizace bálu 28.1.2017, tombolu nosit týden před bálem
- organizace masopustu
- stavění májky
- 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 2017: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- děti – platí OÚ Zahořany
Hlasování – Pro:

30

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Závěr
p. Šimánek – poděkování za účast, rozloučení a pozvánka na občerstvení, které připravil Martin
Červený

Zapsal: Pavel Volmut

Ve Staněticích dne 16.1.2016

Usnesení výroční valné hromady SDH Stanětice
Konané 10. 12. 2016 ve Staněticích
Výroční valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a
hospodaření za rok 2016, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje,
zprávy kontrolní a revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2017,
diskusi a připomínkách přijímá následující opatření:

BERE NA VĚDOMÍ
1)Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2016
2)Zprávu o stavy výzbroje a výstroje
3) Zprávu kronikářky
4) Zprávu kontrolní a revizní rady

SCHVALUJE:
1) Plán činnosti na rok 2017
2) Členské příspěvky na rok 2017

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 2017
2) I nadále podporovat práci výboru SDH
c) zásahové jednotce
1) mít platné zdravotní prohlídky
2) účastnit se školení

