ZÁPIS
z Výroční valné hromady SDH Stanětice
16. 12. 2017 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 vyznamenáním, slavnostní slib
Diskuse
Návrh starosty na činnost v r. 2016
Usnesení
Závěr

Zdeněk Sloup
Václav Šimánek st.
Pavel Volmut
Yvona Váchalová - omluvena
Josef Hoffmann st.
Hana Šimánková - omluvena
Václav Červený
Josef Hoffmann ml., Aneta Hoffmannová
V. Šimánek st., Dolejš, Hoffmann ml.
Václav Šimánek st.
Zdeněk Sloup
Václav Šimánek st.

Zahájení
Zahájení, přivítání hostů – Ing. Jandečka (starosta Obce Zahořany), p. Dolejš (starosta okrsku),
SDH Oprechtice, : Štenglová, Haas, mladí hasiči
SDH Hříchovice : Kruml, Homolka
SDH Petrovice : Barborka, Barborková

Zpráva starosty SDH Stanětice - Václav Šimánek st.
Zhodnocení kulturních akcí pořádaných sborem:
1.1.2017 - Novoroční výšlap na Úlíkov
28.1.2017 - Hasičský bál s tombolou (zahráli PeOn Band)
25.2.2017 - Masopust (21 masek, posezení v krámu, Čára nás vezl autobusem)
16.4.2017 - Velikonoční výšlap na Nový Herštejn s opékáním (23 účastníků + 4 psi)
30.4.2017 - Májka
10.6.2018 - Zatahování Červíka
18.6.2017 - Zájezd Churpfalzpark
15.7.2017 - Pouťová zábava. (zahrál Míra Soukup)
3.12.2017 - Rozsvícení vánočního stromku
31.12.2017 - Silvestr v krámu
Poděkování dětem za vzornou reprezentaci.

Zpráva velitele SDH Stanětice - Pavel Volmut
(pracovní a zásahové akce)
Celkem jsme 2017 měli 25 akcí
Členská základna celkem - 58 členů
Členská základna:
Muži
22
Děti
10
Ženy
17
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 Vašek Vrchota ml. 6 let
Nejstarší člen Václav Kámen 86 let
Ukončení členství: Alena a Zdeněk Landkammerovi
Noví členové:
Z dětí letos přechází do družstva žen Tereza Veberová
Kulatiny v loňském roce oslavili: Václav Šimánek ml. 30, zároveň se mu 7.5. narodil nový hasič
2 členové měli veselku – Martin Červený si vzal Denisu Zdvořákovou a Denisa Drahonská si vzala
Radovana Ridela
25.3.2017 - Čištění koupaliště
V hojném počtu jsme vyčistili koupaliště – voda měla letos dobrou kvalitu po celé léto, na příští rok
chystáme výměnu výpustného ventilu
23.4.2017 – Svoz komunálního odpadu
Výpomoc obci se svozem komunálního odpadu
7.5.2017 – Brigáda v krámu
Ženy uklidily krám
3.6.2017 - Hasičská soutěž v Hříchovicích
V úmorném vedru jsme získali: muži 2. místo, ženy 3. místo, večer jsme se do Hříchovic vrátili a
řádně to oslavili
Děti letos necvičily
11.7.2017 - Oprava stolů v krámu
Kompletně jsme rozebrali všechny stoly, vyměnili poškozené části a slepili stoly opět dohromady
17.9.2017 - Prověřovací cvičení hasičů - Zahořany
V Zahořanech proběhlo prověřovací cvičení JSDHO okrsku Zahořany, zaměřené na dálkovou
dopravu vody.
Za náš sbor se zúčastnili 3 členové.
25.9.2017 – Svoz komunálního odpadu
Výpomoc obci se svozem komunálního odpadu

14.10.2017 – Branný závod na koupališti
Pořádali jsme branný závod na koupališti a zajišťovaly občerstvení pro soutěžící

15.10.2017 - Kontrola zazimování hasičské techniky
Kontrola se uskutečnila v neděli 15.10.2017, provedli ji p. Červený, velitel okrsku p. Odvody, p
Šimánek a starosta obce p. Jandečka
21.10.2017 - Brigáda na dříví
Dostali jsme dříví z obecního lesa a také od firmy, která těžila v Kozích dolech

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 krámu
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
Půjčování hasičských stanů – letos 9x

Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2017 - Yvona Váchalová - omluvena
Počátek roku:
účet
kasa

23.713,39 Kč
17730,- Kč

Konec roku:
účet
kasa

29870,- Kč
9012,- Kč

Členské příspěvky
vybráno
odvedeno

1850,- Kč
1850,- Kč (rozdíl tvoří příspěvky čestných členů)

Příspěvky na rok 2017: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč

Zpráva o stavu výzbroje a výstroje - Josef Hoffmann st.
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována.
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 14.10.2017
Bez závad
Kniha návštěv je řádně vedena
Nově byly pořízeny z peněz obce:
Oprava stříkačky, 1 hadice, 2 klíče
Z našich peněz:
Do hospody jsme pořídili nový vysavač za 999,- Kč
Na stříkačce byla provedena generální oprava čerpadla + nové zapalování, řemen, výfuk a seřízení
předstihu
Majetek, který nyní vlastní SDH má hodnotu cca 139.478,Seznam si můžete prohlédnout.

Zpráva kronikářky – Hana Šimánková - omluvena

Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady – Václav Červený
Kontrolní a revizní rada provedla dne 15.12.2017 kontrolu a revizi pokladny.
Stav pokladny 9012,- Kč a stav účtu 29870,- Kč při provedené fyzické kontrole dne 15.12.2017
odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku.
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2017 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 2017 jako řádné.

Činnost mládeže + ženský okrskový tým
Josef Hoffmann ml. a Aneta Hoffmannová
18.2.2017 - Zimní setkání mladých hasičů
22.4.2017 - CTIF útok + odborky Hluboká (za splnění odznáčky na kšiltovky)
13.5.2017 - Okresní kolo hry Plamen 8 místo z 21, v jednotlivcích se umístila Terka Veberová na 4
místě o 1 setinu za prvním,
Štengl a Nekudová bodovali na akci PO očima dětí
25.6.2017 - Hoční závod Horní Bělá
28.9.2017 - ZPV jednotlivci - Chodská lhota
15.10.2017 - Úklid cesty - Úlíkovská
Poděkování za podporu od sboru a rodičů dětí.

Ženský okrskový tým – Aneta Hoffmannová
Chodská děvčata odjela jen pár soutěží – neměli jsme stříkačku na soutěže
Děkujeme SDH Stanětice za podporu
Máme nové dresy – jsme hrdé na to, že jsme z Chodska
Absolvovaly jsme soutěže v Tlumačově (memoriál – 5. místo), Staňkově, Zíchově (pršelo, měly
jsme půjčenou zlíchovskou stříkačku PS15)
Další závody jsme nejely – naše stříkačka se opravovala
Díky SDH Stanětice, technické četě a fanouškům
Nafotily jsme kalendář na rok 2018 – výběžek půjde na startovné a na dopravu na soutěže

Předání vyznamenání:
Marek Veber – 10 let
Kristýna Váchalová – 10 let
Martin Červený – 20 let
Václav Kuba – 20 let
Ing. Josef Hoffmann
Pan Josef Hoffmann je členem SH ČMS již 36 let. Během svého působení dlouhodobě prokazuje
svůj aktivní přístup vůči aktivitám sboru a hasičstva. Byl zakládajícím členem družstva mládeže,
které předcházelo současnému kolektivu mladých hasičů ve Staněticích. Během působení tohoto
uskupení došlo k výraznému posunu pohledu na práci s hasičskou mládeží. Dvě volební období
vykonával funkci velitele sboru, velitele JPO a člena výboru okrsku č. 5 Zahořany. Jako velitel sboru
pozvedl fungování a organizaci sboru na dnešní úroveň. I nadále je stále aktivním a
nepostradatelným členem sboru, především pro svoji technickou odbornost při údržbě a vývoji
nového technického vybavení. Z důvodu výše uvedeného navrhl Sbor dobrovolných hasičů Stanětice
pana Josefa Hoffmanna na udělení vyznamenání – Čestné uznání okresu.
Aneta Hoffmannová
Je členka SDH Stanětice již od svých 8 let. Během dětských let působila v kolektivu mladých hasičů.
V 15 letech přešla do pozice instruktora kolektivu, čímž se aktivně zapojila do výchovy mládeže ve
sboru. Po dovršení 18 let pokračovala v práci s mládeží na pozici vedoucí družstva, kterou zastává
dodnes a je významným inovátorem při práci s mládeží. Postupně se měnily různé kvalifikace v SH
ČMS – Vedoucí MH (2013 – III. st., 2016 – II. st.), Rozhodčí MH (2015 – II. st., 2017 – I. st.) a
Rozhodčí PS (2016). Ve sboru je aktivní členkou a v současné době i trenérem dorostenek. Aneta
Hoffmannová je od roku 2016 odborným konzultantem Okresní odborné rady mládeže na OSH, kam
byla zvolena pro svoji aktivní činnost na poli mládeže v domažlickém okrese. Vykonává pozice
rozhodčího, rozhodčího disciplín na okresních kolech hry Plamen, a dokonce i na kolech krajských.
Z výše uvedeného důvodu navrhl Sbor dobrovolných hasičů Stanětice sl. Anetu Hoffmannovou na
udělení vyznamenání – Čestné uznání okresu.

Slavnostní slib
Tereza Veberová – zároveň se letos stala vedoucím mládeže 3. stupně
U příležitosti výročí 45 let hry Plamen obdrželi vyznamenání dlouholetí závodníci Marek Veber,
Josef Hoffmann ml., Kristýna Nekudová a Tereza Veberová
Václav Šimánek st. obdržel dres závodního týmu
SDH Stanětice obdržel poděkování od okresní odborné rady mládeže Domažlice za organizaci
branného závodu

Diskuse:
p. Barborka:
přání úspěchů i do nového roku, sám jsem byl na soutěži ve Staněticích, díky členům SDH Stanětice
za organizaci – děti se naučí na soutěžích spolupracovat
ať se vám vede ještě líp a děti vám dělají radost
p. Jandečka:
děkuji za pozvání, jako starosta i hasič si toho vážím, jsem mezi vámi rád, vaše valná hromada je
srdečná, když končí rok, tak je třeba si říct, jak vše fungovalo. Víceúčelové zařízení je otevřené už 5
let, udělali jste zde kus práce.
Letos jsme obdrželi dotaci na opravu vaší stříkačky.
Kus práce s mladými hasiči zde odvádí Josef Hoffmann ml. – díky za spolupráci s oprechtickými
hasiči.
Aneta Hoffmannová a Aneta Pitrová mi daly plán soutěží na příští rok – mám z toho radost. Je třeba
plánovat naše soutěže podle plánů soutěží.
Připravili jsme novou dohodu o práci vedoucích MH, budou se dělat nové průkazky.
Plánuji školení řidičů pro řidiče hasičských aut.
Poděkování za péči o majetek, máme v obci hodně sekání – snažíme se vám s tím pomáhat.
Připomínka školení velitelů a strojníků a lékařské prohlídky.
Přání do nového roku – ať je vám něco krásného naděleno, hodně zdraví vám i rodinám.
p. Dolejš:
díky za pozvání, děkuji sboru za vykonanou práci, je super, že nebyl žádný zásah při požáru
poděkování za práci s mládeží
pochvala spolupráce sboru s obcí
je dobře, že jste letos měli hodně vyznamenaných členů
Přeji vám hezké Vánoce, díky za trpělivost.
p. Kruml:
Váš starosta mě požádal, kdyby nedošlo na chválu, tak abych vás pochválil.
Nerad vystupuji na valných hromadách s chválou. Překvapilo mě, že jste letos po Masopustu
opravovali stoly. Letos můžete u nás také dělat se stoly, co se vám zlíbí – máme objednané nové.
Vše nejlepší do nového roku – užijte si Vánoce
p. Šimánek st.:
Byli jsme s Frantou na valné hromadě v Oprechticích, nechtěl tam vystoupit, děkuji, že si vystoupil u
nás.
p. Hoffmann ml.:
založili jsme tradici děkování odborné rady mládeže sborům za pořádání soutěží – letos patří
poděkování SDH Stanětice
Rada mládeže se také snaží podpořit zapomenutou disciplínu – dorostence – na branném závodě
máme 2. místo Terky Veberové
Poděkování dětem za udržování stříkačky a hasičské zbrojnice.
p. Šimánek st.:
Skládku odpadu pravděpodobně přesuneme od koupaliště za hrbitov.

Návrh starosty na činnost 2018 - Václav Šimánek
- čištění koupaliště, sečení koupaliště a obecních ploch, údržba kurtu
- organizace masopustu
- stavění májky
- organizace Dětského dne
- příprava a organizace pouťové zábavy 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: 34

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 16.12.2017

Usnesení výroční valné hromady SDH Stanětice
Konané 16. 12. 2017 ve Staněticích
Výroční valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a
hospodaření za rok 2017, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje,
zprávy kontrolní a revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2018,
diskusi a připomínkách přijímá následující opatření:

BERE NA VĚDOMÍ
1) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2017
2) Zprávu o stavy výzbroje a výstroje
3) Zprávu kronikářky
4) Zprávu kontrolní a revizní rady

SCHVALUJE:
1) Plán činnosti na rok 2018
2) Členské příspěvky na rok 2018

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 2018
2) I nadále podporovat práci výboru SDH
c) zásahové jednotce
1) mít platné zdravotní prohlídky
2) účastnit se školení

