
 

Z Á P I S 
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany 

 v Zahořanech 2.11.2022 
 

Program: 
1) Zahájení 
2) Taktické cvičení okrsku 
3) Kontrola zazimování techniky 
4) Termín okrskové soutěže 
5) Termíny valných hromad 
6) Diskuse 
7) Závěr 

 
Zahájení 
Starosta okrsku F. Kruml přivítal všechny přítomné 

Taktické cvičení okrsku 

Cvičení se uskutečnilo 15.10.2022 v Hříchovicích 
Vyzkoušeli jsme si taktické cvičení zaměřené na vyhledání osob 
Cvičení bylo kladně hodnoceno ze strany HZS 
Obě osoby se našly, jedna byla i vynesena 
 

Kontrola zazimování 

Zahořany – stříkačka je rozebraná 
Sedlice – vzorně uklizeno, hasičáky nebyly upevněné 
Bořice – nemají hasičáky, nebyl proveden zápis o zazimování 
Oprechtice – nefunkční nabíječka – byla pořízena nová 
Stanětice – stále chybí přejezdy, nefunkční nabíječka – bude pořízena nová 
Hříchovice – nová hasičárna se bude bílit na jaře 
 
Aktuálně nemáme základnu – obecní shnila, F. Kruml zajistí novou základnu složenou ze 2 dílů 
 

Okrsková soutěž 2023 

Soutěž se uskuteční 6.5.2023 v Hříchovicích  
Jsou domluveni rozhodčí z Milavečského okrsku – budou mít soutěž v Blížejově, termín bude upřesněn 
Pavel Vondrovic zarezervuje stan 
 

Termíny valných hromad 

Hříchovice 6.1.2023 19:00 
Bořice 6.1.2023 19:00 
Sedlice 7.1.2023 18:00 
Zahořany 17.12.2022 
Stanětice 14.1.2023 19:00 
Oprechtice 21.1.2023 18:00 
 
Diskuse: 
Zahořany bál 14.1.2023 20:00 
Oprechtice oslava 100 let sboru – 26.8.2023 Na Hůrce 
Masopust 18.2.2023 
Příští schůze 1.2.2023 17:00 Zahořany 
 
 



Ing. Pavel Vondrovic 
Potřebuji od vás zaktualizovat zásahové jednotky – podepsat smlouvy s novými členy, dodělat si zdravotní 
prohlídky 
Datové schránky vám může zřídit obec, musíte přijít s razítkem, heslo dostanete do mejlu nebo poštou, zprávy se 
v datové schránce archivují jen 3 měsíce 
 
Josef Odvody 
Pokud budou mít sbory zájem, budou vypsány termíny na odbornost hasič I., II. a III. Stupně 
Zasloužilý hasič - je možné nominovat hasiče nad 65 let  
 
Aneta Královcová 
Informace o platbě poplatků na příští rok bude uvedena ve zpravodaji 
 
 

Závěr 

F. Kruml – děkuji za účast 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Zahořanech 2.11.2022       Zapsal: Volmut Pavel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




