
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Pohořelice 
Náves 300, Pohořelice, 763 61 
         Pohořelice 10. července 2017 
 
Zápis z členské schůze konané dne 30.6.2017 
 
V pátek dne 30.6.2017 proběhla v hasičské zbrojnici červencová členská schůze, které se zúčastnilo 
celkem 18 hasičů. Schůzi vedl starosta sboru Milan Zelík.  
 
 

1.) Svátky – 17.7. – Martina Petříková 
Narozeniny –  2.7. – Zdeněk Klemanta, 11.7. – Josef Umýsa, 15.7. – Gábina Hyblerová, 18.7. – 
Tomáš Zelík 
 

2.) Uskutečněné akce  
-  3.6.2017 – Okrskové kolo v PS - Komárov 
 - MH – mladší – 1.místo, starší – 1. místo 
 - ženy – 1. místo, muži – 1. místo – obě družstva postupují do Okresního kola v 
 Březůvkách 
- 10.6.2017 – Krajské kolo hry Plamen – Hulín 
 - starší žáci opět krásné 3. místo 
- 10.6.2017 – VCUH – Vésky 
 - ženy 2. místo, muži (dorostenci) 6. místo 
- 11.6.2017 – Krajské kolo dorostu – Kroměříž 
 - historický úspěch – dorostenci zvítězili a postupují na M ČR, kde budou ve dnech 4. 
 a 5.7.2017 soutěžit na stadionu ve Zlíně 
- 17.6.2017 – Okresní kolo v PS – Biskupice 
 - ženy – druhé místo – postupují na Kraj 
 - muži – historický úspěch – druhé místo – postupují na Kraje do Uherského Hradiště 
- 18.6.2017 – pohárovka Napajedla – všechny kategorie kromě dorostenců 
 - ženy 1. místo, muži 2. místo, st. žáci 2. místo 
  
Plánované akce 
- 1.-5.7.2017 – Mistrovství ČR ve Zlíně – dorostenci 4.+5.7.2017 
 - Karla Maňásková má návrh nechat vyrobit tzv. pracovní prapor z názvem a znakem 
 sboru – cena (za pohoštění v restauraci) 250,- Kč – hlasováno – všichni pro až na 
 jednoho, který se zdržel 
- 2.7.2017 – VCUH – Částkov – ženy, muži/dorostenci 
- 9.7.2017 – VCUH – Mistřice – ženy, muži/dorostenci 
- 16.7.2017 – VCUH – Tučapy – ženy, muži/dorostenci 
- Kamínka – 20.-28.7.2016 – 9 dní 
 - Jana Forbelská - téměř nikdo z rodičů se ještě nevyjádřil, zda děti pojedou či ne 
 - Milan Zelík – na Kamínce o nás vědí, podrobnosti probereme krátce před táborem 
- 23.7.2017 – VCUH – Kněžpole – ženy, muži/dorostenci 
- 5.8.2017 – Krajské kolo v PS – Uherské Hradiště 
- 12.8.2017 – oslava narozenin Gábina 30, Dušan 40, Džabar 40 – na hřišti 
- 19.8.2017 – Sportovní den a zábava 
 - potvrzena kapela Aventis – smlouva je podepsána, cena 13.000,- Kč, plus 
 občerstvení, stále čekáme na kapelu Accent 
 - rozvedena myšlenka, co kdyby mohla i kapela Accent? – uděláme tedy dvě podia 
 pro kapely? Čekáme na jejich vyjádření. 



 - nový skládací taneční parket – návrh byl na obec předán – výsledek ze zasedání 
 zastupitelstva: materiál na podium bude kupovat obec, vyrobit a smontovat jej 
 musíme sami 
  
 - Aleš Maňásek se již zkontaktoval s kapelou Accent, ale bylo mu řečeno, že sice již 
 měsíc červen, kdy se měli domlouvat, ale že je teprve začátek a že se ještě nedohodli, 
 takže se připomeneme později – max. na konci června 
 - již byly osloveny členky ČČK – jak paní Hánová, tak i Vilma Čablová – v červenci se 
 jim ozvu znovu ohledně schůzky  
- 2.9.2017 – SDH Napajedla – 135 let od svého založení 
- 2.9.2017 – závody koněk - Kvítkovice 
 

3.) Pokladna 
- elektroměr - 1.82 – 6.457 kWh, 1.83 – 3334 kWh 
- stav pokladny v úplném znění zápisu 
- rozpočet pro tento rok byl zastupitelstvem obce stanoven na 100.000,- Kč 
 - když odečteme 25 za energie, 30 za dopravu MH, 5 servisní prohlídka, tak nám 
 zůstává 40 – co s těmito penězi? 
 - prozatím neřešeno, budeme se tím zabývat v listopadu tohoto roku 
 - proplácelo se něco na obci – prozatím pouze PHM v celkové výši 2.800,- Kč a 
 odpadové trubky za 1.800,- Kč 
 
- přišla faktura za eStranky – 500,- Kč na rok – hlasováno – všichni pro – Beáta Sukupová  
proplatí přes účet 
 
- Jana Forbelská – návrh na nákup triček pro dorostence – do 2.000,- Kč – hlasováno – všichni 
pro 
 
- Tarify elektrické energie – nabídnuté tarify byly předány k posouzení Tomáši Bébarovi, stále 
čekáme na jeho zhodnocení a vyjádření 
  
 

4.) Technika a ostatní vybavení 
- věci okolo nového vozidla: 
 - do protokolu byla připsána věta: „Správce vozidla hradí veškeré opravy do  
 5.000,- Kč ze svých prostředků.“, i když v úvodním ustanovení je jasně   
 uvedeno, že veškeré servisní náklady a náklady na opravu jsou prováděny na  
 vrub vlastníka. - Miroslav Vrzala (správce vozidla) se zeptá na obci, co ta věta 
 znamená, zda tam náhodou ještě něco neschází, neboť si věty vzájemně odporují. 
  -  Mira si to vyřeší sám, již to nebudeme rozebírat 
 
 - nové potahy na sedadla v novém vozidle 
  - čalouník Radek Pavelka dodal vzorník – jeho představa je: černé lemy  
  sedadel a černočervené provedení zbytku potahů, říkal, že by to udělal  
  zdarma, platil by se jen nákup materiálu, odhadem je to 2.200,- Kč. Jako 
  protislužbu by si přál vyčerpání rybníku s cca. 50 kubíky vody u Pahrbku 
  - až bude mít čas, pustí se do toho 
  - Milan Zelík se mu připomene 
 
 - Miroslav Vrzala má na starosti zjistit náklady na vnitřní vestavbu zavazadlového 
 prostoru od okolních firem, které se touto činností zabývají.  



  - ptal se ve firmě Wiss ve Slavia Motoru v Napajedlích, kde mu sdělili, že 
  vestavbu do vozidla nemohou dodat, neboť je to v rozporu s dotační  
  smlouvou i technickými parametry vozidla, cena za materiál by byla 100 tisíc 
  a dalších 100 tisíc za práci (minimálně)  
 
- na zastupitelstvu obce bylo dohodnuto, že zásahovou technikou bude vybaveno kompletně 
vozidlo, nikoliv vozík. Pro nás to tedy znamená, že sportovní nářadí budeme vozit ve vozíku za 
autem a vozík budeme zapřahovat dle potřeby. Ve vozidle bude vše komplet a připraveno 
pro zásah. Máme vytvořit návrh toho, jak by to mělo vypadat a kolik by to stálo. Některým 
totiž přišlo částka 100 tisíc moc 
 - informace předána na obec – výsledek: prozatím nebylo na zastupitelstvu nijak 
rozhodnuto, materiál na vestavbu řeší Miroslav Vrzala a Tomáš Hanáček 
  
- držáky na přilbu – Miroslav Bičan – již se na to zaměří, ví o tom 
  

5.) JSDHO 
- cvičení jednotky – má v plánu Miroslav Vrzala až bude zásahová technika kompletní    
 

6.) Zbrojnice a brigády 
- regál do garáže – prozatím pozastaveno 
 
- podkroví – prozatím pozastaveno 
 - scházejí již zejména trámy – cca. 40.000,- Kč 
 - budeme řešit v listopadu roku 2017 
 
- poličky na poháry  
 - před vrtáním do stěn musíme vypípat el. kabely, jinak je to již smontováno, 
 potřebujeme ještě hmoždinky do sádrokartonu 
 - zítra udělají Milan Zelík a Lubomír Hanáček 
 
- čerpadlo ve zbrojnici – stav se zlepšil, ale pan Derli jej neopravoval 
 

7.) Koňka 
- nákup savic 
 - Miroslav Vrzala je již nakoupil – cena 2.108,- Kč – již bylo odhlasováno a schváleno 
  
- kočárové lampy  
 - zatím není čas na jejich obroušení a natření 
  
- sací koš  
 - pan Blaha nám jej již dodal, budeme jej oplétat (tatínek Martiny Petříkové) 
 - zatím není čas na jeho obroušení a natření 
 
- vědro 
 - Milan Zelík jej objedná na internetu – hlasováno – všichni pro 
 
- držáky na lampy 
 - řeší Miroslav Vrzala 
 

8.) Činnost mládeže 
- není třeba něco dokoupit ani opravit? 
 - ne  



- kulturní akce pro MH – byl již stanoven nějaký termín? 
 - ponecháno na příště 
- znovuotevřeno téma – tunel na CTIF – budeme řešit příště 
- nákup sportovního žebříku – bylo řešeno operativně přes sms – nikdo s tím neměl problém, 
cena 8.500,- Kč 
- byla odeslána žádost do Barumu na nákup terčů a tunelu CTIF – výsledek nám není znám 
- nadace ČEZ – budeme řešit na příští schůzi 
 

9.)  Sportovní družstva – ženy a muži 
- Miroslav Bičan – má návrh na nové dresy pro muže – odkaz pošle na email, abychom si je 
mohli na další schůzi prohlédnout – cena by byla cca. 10.000,- Kč 
 - zatím k tomuto nemáme žádné podklady 
- z obecního úřadu nám poslali kontakty na lidi, kteří vlastní parcely za fotbalovým hřištěm, 
které musíme oslovit s prosbou o umožnění využívat část jejich pozemku jako plochu na 
sportování – Plemenářům to vůbec nevadí, jen chtějí mít písemný souhlas – dopis připraví a 
lidi obejde, případně obešle Milan Zelík   
 - viz. dopis pro občany a návrh smlouvy o užívání pozemku 
 

10.) Diskuze 
- historie sboru – má na starosti Milan Zelík – prozatím neřešeno 
- nové průkazky – čeká se na OSH Zlín 
- nabídka pultového mrazáku z hospody – omrkneme to a uvidí se  
- Jana Forbelská měla návrh – uspořádání akce Pálení čarodějnci 
 - v debatě bylo řečeno, že akcí máme už opravdu hodně, pokud bychom se pro tuto 
 akci na příští rok rozhodli, tak by to byla zřejmě jen omezená akce, nic velkého 
- 9.6.2017 proběhne Noc kostelů a prý by bylo dobré, kdyby někdo z našeho spolku mohl na 
kostel a klidný průběh akce dohlédnout – Lubomír Hanáček se o to postará - děkujeme 
- Milan Zelík tedy na obecní úřad a jednání zastupitelstva předá tyto informace:  
 - situace okolo vestavby ve vozidle a dotaz, co se bude dít dále 
 - návrh na zakoupení podia 
 - jak to bude dál s kontejnery, bude se tam budovat plot, či jaké jsou plány? 
 - Pavel Šeďa měl nápad, zda by nebylo možné vytvořit v ul. U Hřiště parkovací místo 
 podél cesty (mezi silnicí a hřištěm), kde by mohla parkovat vozidla během 
 fotbalových utkání, jinak se tam nedá projet 
- Ale Maňásek – návrh na zakoupení stanu 4x8 m v Makru, kde jsou nyní v akci – cena cca. 
8.000,- Kč – hlasováno – všichni pro  
- Aleš Maňásek – poškozené reprobedny nemusíme reklamovat, pokusí se je opravit sám 
 
         Milan Zelík 
                   starosta sboru 


