
Presen ční listina ze srazu okrsku číslo    …… 11 …….

číslo sch ůzky …..………2/15………
konané dne … ……8/12 2015 ….. hod. … 17:00 ……..  v obci ……… HZ Hylváty ……………….

funkcioná ři 
okrsku

podpis SDH
ostatní 
funkcioná ři 
aktivu

podpis SDH

starosta 
okrsku

Brandejs Petr

Hylváty
Bohm Miroslav         
OMLUVEN Ústí nad       

Orlicí I.

velitel   
okrsku

Novák Jiří
Ústí nad       
Orlicí I.

Halbrštát Martin        
OMLUVEN Černovír

zástupce 
starosty

Špinler Ivan                                 
OMLUVEN Černovír

Hubl Bohuslav        

Hylváty

zástupce 
velitele

Kubát Miloslav

Knapovec
Maršík Milan  

Hylváty

strojník
Franz Miroslav

Černovír
Sazima Jiří           

Ústí nad       
Orlicí I.

vedoucí 
mládeže

Kašpar Daniel

Hylváty
Zahradník Petr      
OMLUVEN Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav                      

Knapovec

Program:
1. Organiza ční zajišt ění VVH sbor ů okrsku za r. 2015.
● zástupci okrsku na jednotlivé VVH: Černovír- Novák J., UO - Brandejs P., Hylváty - Špinler I., Knapovec - Sazima J.

2. Průběh VVH okrsku:
● přesunutý termín na 5/2 od 18 h v HZ Hylváty
● do 13/12 jednotlivé sbory zašlou oficiální stanovisko ke způsobu pořádání VVH za r. 2015
● při nesouhlasu min. 1 sboru jen klasická schůze v HZ, jinak po schůzi bowling a přátelské posezení v Radavě
● na schůzi budou mít sbory pro čtení zpráv o činnosti prostor max. 5 min.

3. Školení a p řezkoušení  odbornost HASI Č (II. A III.) v okrsku:
● pro dostatečný počet zájemců oslovíme jako okrsek ORV, aby uspořádala přezkoušení jen pro náš okrsek.
● ve spolupráci s M. Franzem jako členem ORV - předběžný termín 18/3 2016

Zhodnocení srazu – p řipomínky:
Schůzka se uskutečnila především pro dohodnutí termínu VVH okrsku, jelikož původně navržený termín vyhovu-
jicí starostovi města kolidoval s přípravou plesu SDH Černovír. Během roku se další schůzky neuskutečnily, pro-
tože většině členů výboru vyhovuje komunikace e-mailem.
Touto cestou jsou téměř okamžitě nové informace postoupeny do sborů a členům vyhovuje, že se k informacím  
z okrsku mohou vrátit v čase, kdy jim to prac. vytížení dovolí.Také případná interakce mezi členy výboru
je preferována elektronickou cestou (e-maily, SMS, tel.). Fyzické schůzky výboru jen ve vyjímečných případech dle
potřeby. Pravděpodobně 2 schůzky za rok: jarní termín  - příprava jarního TC a soutěže okrsku a podzimní 
termín  - příprava VVH okrsku .

Prosím členy výboru okrsku, aby chodili na sch ůzky p řipraveni (známé body programu dle pozvánky 
předjednané ve sborech, aby se mohli vyjad řovat za SDH k jednotlivým témat ům).

Dne: 8/12 2015

Podpis:


