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

číslo schůzky …..………2/17………
konané dne … ……28/3 2017 ….. hod. … 17:30 ……..  v obci ……… HZ Černovír ……………….

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         

Černovír

zástupce 
starosty

Špinler Ivan                                 

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                             
OMLUVEN   Hylváty

Zahradník Petr      

Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav                                                 
OMLUVEN                           Knapovec

   hosté:  

Program:
1. Okrsková soutěž 2017 
● po dohodě a v návaznosti na termíny dalších soutěží se soutěž okrsku č. 11 uskuteční 20/5 od 15 h v Knapovci
● posun na 15 h kvůli 60kám v Bohousové (MH)

● Nářadí se přeměřovat na místě nebude, PS12 mohou být nejen zásahové.
● SDH ČV zapůjčí kladinu a břevno, SDH Hylváty nastavitelnou barieru. Přípravu si organizuje pořádající SDH Knapovec.
● Soutěž je otevřená, ale avizovaná účast SDH Skuhrov padá (ve stejném termínu okrsková soutěž okrsku č. 12). 
● Z okrsku č. 10 pravděpodobně jen SDH Lanšperk (zjistit pořadatel v rámci jednání s rozhodčím), ostatní viz výše.
● soutěže se zúčastní i MH (jen PÚ)
● pořadatel zajístí odevzdání přihlášek sout. družstev a výsledkové listiny na OSH

2. TC okrsku 
● jarní pořádá SDH UO1, 5/5 od 16:30 v areálu Perla Hylváty

3. Školení a přezkoušení  odborností v okrsku:

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:  12/9 od 17:30 v HZ Knapovec

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: 28/3 2017
Podpis:

●  o přezkoušení  v odbornosti "Hasič" zatím letos v okrsku není zájem …                                                                      

 br. Dušek, starosta okrsku č. 10

● Starosta okrsku č. 10 br. Dušek informoval o tom, že SDH si většinově navrhované spojení okrskové soutěže   
nepřejí z organizačních důvodů, kdy některé sbory nejsoun schopny soutěž v takovém rozsahu uspořádat (z jejich 
okrsku se např. letos účastní na soutěži v Hnátnici 15 družstev). Domluvili jsme se na případné spolupráci - přizvání 
SDH z druhého okrsku na TC. Prvním krokem bude vzájemné informování se o termínech a námětech  TC.
● Příprava (převoz překážek) 17. nebo 18. 5. navečer na základě domluvy zajistí SDH Hylváty. 


