
Presenční listina ze srazu okrsku číslo    …… 11 …….

číslo schůzky …..………1/17………
konané dne … ……23/1 2017 ….. hod. … 17:30 ……..  v obci ……… HZ Knapovec ……………….

funkcionáři 
okrsku podpis SDH

ostatní 
funkcionáři 
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                                 

Černovír
Hubl Bohuslav      

Hylváty

zástupce 
velitele

Kubát Miloslav                                                   
OMLUVEN Knapovec

Maršík Milan  
OMLUVEN Hylváty

strojník
Franz Miroslav            

Černovír
Sazima Jiří         

Ústí nad       
Orlicí I.

vedoucí 
mládeže

Kašpar Daniel                             
OMLUVEN   Hylváty

Zahradník Petr      

Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav                                                 
OMLUVEN                           Knapovec

Program:
1. Okrsková soutěž 2017 
● po dohodě a v návaznosti na termíny dalších soutěží se soutěž okrsku č. 11 uskuteční 20/5 od 13 h v Knapovci
● pořádá SDH Knapovec (součinnost s ostatními sbory při převozu překážek na běh 100 m s překážkami)
● v případě kolize termínu s Bikemaratonem zajistí SDH Černovír (popř. s doplněním nesoutěžících členů z jiných 
   SDH) na této akci tradiční mytí kol
● odsouhlasen návrh na sloučení okrskové soutěže a případné střídání v pořadatelství s okrskem č. 10
● br. Špinler zajistí projednání se zbývajícími SDH okrsku č. 10, zda bude okrsková soutěž sloučena
  (jedná se o zvětšení počtu sout. družstev, vyhodnocení bude společné za soutěž i zvlášť pro každý okrsek, 
  budou osloveny i další sbory, zda se chtějí soutěže zúčastnit; např. SDH Skuhrov)
● podmínkou je účast nejen v disciplíně PÚ, ale i v běhu na 100 m s překážkami
● propozice soutěže budou pořadatelem předány zúčastněným SDH do 21/4
● soutěže se zúčastní i MH (jen PÚ)
● pořadatel zajístí odevzdání přihlášek sout. družstev a výsledkové listiny na OSH

2. TC okrsku 
● v jarních měsících pořádá SDH UO1
● v podzimních měsících pořádá SDH Knapovec
● přesné termíny TC budou upřesněny později, jarní TC doporučeno uspořádat do 11/5 (později akce jednotl. SDH 
  nebo soutěže MH apod.); preferuje se uspořádat TC v pracovní den
● příprava TC - nový tiskopis na stránkách OSH-sekce ORR
● zaslání podkladů k TC (vč. vyhodnocení od zúčastněných SDH)  na odbor krizového řízení MěÚ a OSH  
   od všech zúčasněných SDH zajistí starosta okrsku
● v případě přidělení ECUD jednotlivé SDH odevzdají částečnou ZOZ pořádajícímu SDH, které celkovou ZOZ
  kromě HZS zašle i starostovi okrsku.

3. Školení a přezkoušení  odborností v okrsku:

    v odbornosti "Hasič"; prosím do 11/2 SDH o nahlášení přibližného počtu zájemců …
●  přezkoušení a pravidelné školení P2+P3 v listopadu 2017

●  v jarních měsících 2017 bude zájemcům z jednotl. SDH v součinnosti s ORR umožněno přezkoušení                                                                        

●  kurz Hlavních vedoucích táborů - 17. - 19. 3. 2017 Přibyslav



4. Okresní liga v přeboru jednotlivce (MH)
● termíny 2017: 29.4. Choceň,  7.5. Žamberk, 12.5. Svatý Jiří, 26. - 27.5. Okresní kolo Mladkov
   (poslední závod ročníku a celkové vyhodnocení)

5. VVH okrsku
● 11/2 od 17 h v HZ Černovír, skutečné náklady na pohoštění se rozpočítají rovným dílem

6. Funkce preventista okrsku bude dočasně neobsazena
● br. Šinkovský Miroslav   zústává členem okrskového výboru
● informace preventistům v SDH bude v případě potřeby předávat br. Brandejs
● kontakt na preventistu SDH Černovír br. Langra zaslat na sdh@hylvaty.com

Zhodnocení srazu – připomínky:
● ve sborech zjistit zájemce, který by se věnoval úkolům preventisty okrsku
● v každém sboru by měl být minimálně 1 člen s platným přezkoušením preventisty, abychom byli schopni
   minimálně zodpovědět fundovaně dotazy občanů (revize kotlů, kontroly spalinových cest apod. )

Termín příští schůzky okrkového výboru:  28/3 od 17:30 v HZ Černovír

Prosím členy výboru okrsku, aby chodili na schůzky připraveni (známé body programu dle pozvánky 
předjednané ve sborech, aby se mohli vyjadřovat za SDH k jednotlivým tématům).

Dne: 23/1 2017
Podpis:

mailto:sdh@hylvaty.com

