
 

 

Z Á P I S 
z Výroční valné hromady SDH Stanětice 

19. 1. 2019 ve Staněticích 
 
Program:  

Zahájení     Zdeněk Sloup  
Zpráva starosty    Václav Šimánek st. 
Zpráva velitele    Pavel Volmut 
Zpráva o hospodaření    Tereza Adámková (zastupuje Miroslav Adámek) 
Zpráva o stavu výzbroje a výstroje  Josef Hoffmann st. 
Zpráva kronikářky    Hana Šimánková 
Zpráva kontrolní a revizní rady  Václav Červený 
Činnost mládeže + ženského družstva Josef Hoffmann ml., Aneta Hoffmannová 
Slavnostní slib     V. Šimánek st.,  
Diskuse  
Návrh starosty na činnost v r. 2019   Václav Šimánek st. 
Usnesení     Zdeněk Sloup  
Závěr      Václav Šimánek st. 

 
 
Zahájení 
Zahájení, přivítání hostů: 
Vondrovic – starosta obce, Jandečka – bývalý starosta obce, Dolejš – starosta okrsku, Odvody – 
velitel okrsku, Ouřada – okresní sdružení, Sokol, Štenglová – profesionální hasiči, SDH Hříchovice, 
SDH Oprechtice, SDH Petrovice 
 
 
 
Zpráva starosty SDH Stanětice – Václav Šimánek st. 
Zhodnocení kulturních akcí pořádaných sborem: 
1.1.2018  - Novoroční výšlap na Úlíkov  
10.2.2018  - Masopust (18 masek, posezení na dupárně) 
23.2.2018 – Degustace vín z vinařství Kořínek 
1.4.2018  - Velikonoční výšlap přes Jarčinu vyhlídku na Rýzmberk s opékáním (25 pěších účastníků 
+ 5 psů) 
30.4.2018  - Májka  
17.6.2018  - Zájezd Churpfalzpark 
14.7.2018  - Pouťová zábava. (zahrála kapela PeOn Band) 
27.10.2018 – Oslava 100 ČSR + sázení Lípy svobody + beseda s Josefem Nejdlem 
2.12.2018  - Rozsvícení vánočního stromku 
31.12.2018 - Silvestr v krámu 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Zpráva velitele SDH Stanětice  -  Pavel Volmut 
(pracovní a zásahové akce) 
Celkem jsme 2018 měli 22 akcí 
Členská základna celkem - 58 členů 
Členská základna:  Muži  24 

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, Ing. Arch. Josef Hoffmann, Miroslav 
Kopecký 

 
Statistiky - noví členové u sboru, ukončení členství, kulatá výročí:  
Nejmladší člen Vašek Vrchota ml. 7 let 
Nejstarší člen Václav Kámen 87 let 
Ukončení členství: nikdo 
Noví členové: dorost: Natálie Wimmerová, muži: Rudolf Fuchs, Libor Kněz 
Z dětí letos přechází do družstva žen Veronika Maříková 
Kulatiny v loňském roce oslavili: Václav Vrchota 40, Tereza Adámková, svatbu měli v létě 2 naši 
členové – Miroslav Adámek si vzal Terezu Rogovskou 
 
7.4.2018 - Čištění koupaliště 
Brigáda na kácení stromů u hřbitova + Výměna výpusti – čištění bylo spojeno s akcí 72 hodin, bylo 
vyřezáno křoví vedle koupaliště – hříchováci nám půjčili stříkačku 
 
22.4.2017 – Svoz komunálního odpadu 
Výpomoc obci se svozem komunálního odpadu 
 
3.6.2017  - Okrsková soutěž + oslava 95 let SDH Oprechtice 
Muži 2. místo 
Ženy 2. místo 
Děti necvičily 
 
9.10.2017 – Svoz komunálního odpadu 
Výpomoc obci se svozem komunálního odpadu 
 
 
13.10.2018  - Prověřovací cvičení hasičů - Bořice 
V Bořicích proběhlo prověřovací cvičení JSDHO okrsku Zahořany, zaměřené na dálkovou dopravu 
vody. 
Za náš sbor se zúčastnili 4 členové. 
 
 
21.10.2018 - Kontrola zazimování hasičské techniky  
Kontrola se uskutečnila v neděli 21.10.2018, 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 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 13x 
 
 
 
 
 
Zpráva hospodářky SDH Stanětice za rok 2018  -  Tereza Adámková 
 
Počátek roku:  

účet 35837,- Kč 
kasa  8461,-  Kč 

 
Konec roku: 

účet 42583,- Kč 
kasa  1442,-  Kč 

 
Členské příspěvky  

vybráno  3550,- Kč 
odvedeno  1850,- Kč (rozdíl tvoří příspěvky čestných členů) 

 
Příspěvky na rok 2018: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zpráva o stavu výzbroje a výstroje – Kristýna Nekudová 
 
Výzbroj a výstroj je během roku průběžně udržována a doplňována. 
Zazimování techniky bylo provedeno v termínu, kontrola byla provedena dne 21.10.2018 
Bez závad 
Kniha návštěv je řádně vedena 
 
 
Nově byly pořízeny z peněz obce:  
Plavací sací koš, hadice a spojky na hadice včetně redukcí 
 
Z našich peněz:  
Jsme pořídili nová razítka, nové klíče od sklepa hospody, šamot do kamen a od září platíme O2TV 
Dále jsme měli výdaje na různá občerstvení pro školitele, trubače apod.  
Výdaje byly v roce 2018 cca za 11000,- Kč 
 
Na stříkačce PS8 byl vyčištěn sací mechanismus 
 
Majetek, který nyní vlastní SDH má hodnotu cca 141.830,- v nákupních cenách 
 
 
Zpráva kroniká řky – Hana Šimánková 
Kronika je zatím dopsána do roku 2017, můžete se podívat, vítám připomínky. 
 
 
 
Zpráva předsedy kontrolní a revizní rady – Václav Červený 
Kontrolní a revizní rada provedla dne 11.1.2019 kontrolu a revizi pokladny. 
Stav pokladny 1442,- Kč a stav účtu  42583,18 Kč při provedené fyzické kontrole dne 11.1.2019  
odpovídal částkám uváděným ve finančním deníku. 
Čerpání rozpočtu sboru v roce 2018 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 2018 jako řádné. 
 
 
 
Činnost mládeže + ženský okrskový tým 
Josef Hoffmann ml. a Aneta Hoffmannová 
24.11.2018  - Podzimní setkání mladých hasičů - Milavče 
14.10.2018  - 72 hodin 
13.10.2018  - ZPV družstva - okresní kolo 
28.9.2018  - ZPV jednotlivci 
9.9.2018  - Ukončení CHLMH 
V srpnu se uskutečnilo ukončení prázdnin s rodiči 
2.6.2018  - III. kolo Chodské ligy mladých hasičů 
12.5.2018  - Okresní kolo hry Plamen 
Poděkování za podporu od sboru a rodičů dětí. 
 



 

 

 
Slavnostní slib: 
Slavnostní slib přednesl Rudolf Fuchs 
 
Diskuse: 
p. Ouřada: 
před 2 lety bylo výročí 45 let hry Plamen a v Bořicích soutěžila první dvě družstva dětí s vodou 
Již 5 let soutěží družstvo ze Stanětic na hře Plamen 
Předávám diplom a medaili za 2. místo v branném závodě v Holýšově Tereze Veberové 
Druhá se umístila také Kristýna Nekudová v Chodské lize dorostu 
Poděkování všem, kdo se věnují mladým hasičům. 
 
p. Odvody 
Vloni bylo na okrese 145 požárů. 
Bylo by dobré, kdybyste si proškolili členy na hasiče II. a III. stupně. 
 
p. Vondrovic 
Chtěl bych vás ubezpečit, že spolupráce mezi hasiči a obcí bude nadále pokračovat. 
V příštím roce budeme potřebovat pomoc s osázením lesů po kůrovci, uvítal bych vaši spolupráci. 
Budeme potřebovat alespoň 4 osoby, které budou sázení koordinovat a dále co nejvíce osob na 
vysazování. 
Přání do nového roku. 
 
p. Jandečka 
Poděkování za 8 let spolupráce – odvedli jsme společně kus dobré práce 
Máte zde výborné zastupitele – věřím, že jim to vydrží. 
Přeji hasičů, abyste bojovali jen v míru. 
Mladí hasiči jsou základ budoucnosti – vaši vedoucí mládeže dělají maximum – je třeba hledat jejich 
nástupce do budoucna. 
Přání pevného zdraví. 
 
p. Pejsar 
Děkuji za pozvání 
Děkuji Pepovi a Anetě – starají se o budoucí základnu – ve hře Plamen je budoucnost. 
Vedou mladé hasiče dobře – mají větší znalosti než já. 
Děkuji, že jsem napsaný v kronice, že jsme spolu začínali. 
Přeji úspěchy a pevné zdraví. 
 
pí. Fajtová 
22.6.2019 pořádáme Haima Cup – denní a noční závod. Výtěžek ze startovného a denního programu 
bude věnován na  Nadaci Haima, která ulehčuje pobyt dětem na Dětském hemato - onkologickém 
oddělení při FN Plzeň. 
Bude ukázka integrovaného záchranného systému 
Autogramiáda HC Plzeň 
Přední čeští tenisté 
Kačka Beroušků – běžkyně na lyžích 
Dražba raket, bruslí, výstroje… 
Celodenní program pro děti apod. 
Prosba – pomoc při organizaci 
 
 
 



 

 

p. Dolejš 
Zdravím valnou hromadu 
Děkuji za pozvání. 
Nevím, kde berete čas na tolik hasičských akcí. 
Hasiči jsou jediné sdružení, které dělá něco pro obec. 
Hodnotí se zde činnost – to je velmi důležité 
Mladí hasiči jsou to nejdůležitější, dnes vidíme děti spíše u počítačů 
V letošním roce jsou volby do výboru okrsku – chtěl bych skončit jako starosta. 
Přání hodně zdraví a úspěchů v hasičině. 
 
 
p. Barborka 
Omlouvám se za pozdní příchod, děkuji za pozvání 
Spolupracujeme s Pepou Hoffmannem již 5 let. 
 
 
 
Návrh starosty na činnost 2019  -  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 2019: muži 100,- Kč, ženy 50,- Kč, čestní členové 50,- děti  – platí OÚ Zahořany  
 
Hlasování – Pro:  jednohlasně Proti:  0 Zdrželi se:  0 
 
 
 
Závěr 
p. Šimánek  
poděkování za účast. 
 
 
 
 
 
 
    
Zapsal: Pavel Volmut       Ve Staněticích dne 19.1.2019 

 
 
 



 

 

Usnesení valné hromady SDH Stanětice 
 

   Konané  19. 1. 2019 ve Staněticích 
 
    Valná hromada SDH Stanětice po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za 
rok 2018, zprávy kronikářky, zprávy o stavu výzbroje a výstroje, zprávy kontrolní a 
revizní rady, zprávy o činnosti mládeže, plánu práce na rok 2019, diskusi a 
připomínkách přijímá následující opatření: 
 
 
  BERE NA VĚDOMÍ 
 
1) Zprávu o činnosti a hospodaření SDH za rok 2018 
2) Zprávu o stavy výzbroje a výstroje 
3) Zprávu kronikářky 
4) Zprávu kontrolní a revizní rady 
 
 
  SCHVALUJE: 
 
1) Plán činnosti na rok 2019 
2) Členské příspěvky na rok 2019 
 
 
   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 2019 
   2) I nadále podporovat práci výboru SDH  
c) zásahové jednotce 
   1) mít platné zdravotní prohlídky 
   2) účastnit se školení 
 

 
 
 
 
 
 
 










