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

číslo schůzky …..………1/16………
konané dne … ……18/2 2016 ….. hod. … 17:00 ……..  v obci ……… HZ Hylváty ……………….

funkcionáři 
okrsku podpis SDH

ostatní 
funkcionáři 
aktivu

podpis SDH

starosta 
okrsku

Brandejs Petr

Hylváty
Bohm Miroslav         

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

Knapovec
Maršík Milan  

Hylváty

strojník
Franz Miroslav

Černovír
Sazima Jiří           

Ústí nad       
Orlicí I.

vedoucí 
mládeže

Kašpar Daniel

Hylváty
Zahradník Petr      

Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav              
OMLUVEN                   Knapovec

Program:
1. Okrsková soutěž 2016.
● v návaznosti na plán práce rozšíření okr. soutěže na všechny disciplíny ( běh na 100 m s překážkami, štafeta 
   4 x 100 m  s překážkami a požární útok)
● pořádá SDH Ústí nad Orlicí v součinnosti s SDH Černovír na hřišti v Černovíru
● termín 21/5 od 13:30 h (nástup)

2. TC okrsku - jaro 2016.
● pořádá SDH Černovír
● námětem je dálková a výšková dodávka vody
● předběžný termín cvičení: 16/4 od 15 h; sraz v Černovíru na návsi před hostincem U Bobše

3. Školení a přezkoušení  odbornost HASIČ (II. A III.) v okrsku:
● přezkoušení proběhne v HZ Černovír v termínu 18/3 od 17 h
● předběžně z okrsku přihlášeno 30 členů na zkoušky H3 a 15 členů na přezkoušení odbornosti H2

4. K průběhu VVH okrsku:
● do plánu práce doplněny konkrétní termíny jarního TC a soutěže okrsku
● většinou byly odsouhlaseny 4 schůzky okrsku za rok (příprava jarního TC okrsku, příprava okrskové soutěže, 
   příprava podzimního TC okrsku a dle potřeby schůzka k přípravě VVH okrsku).
● v rámci okrsku kopeme za dobrovolné hasiče jako celek, ne za jednotlivé sbory!

5. Zápis z podzimního TC - předání na OSH:
● dle vyjádření br. Franze jako člena ORV jsme nedodali zápis z podzimního TC okrsku konaného 30/9 2015
● odesláno 12/10 2015 na adresy jiri.kubik@unet.cz (velitel ORV), franz@raz-dva.cz (patron našeho okrsku v ORV). 
   T.j.na adresy v té době uvedené jako platné. Poté na všeobecný mail a  fyzicky předáno vytištěné pí Faltusové 
   na schůzce starostů SDH na OSH 11/11. Navíc znovu posláno v lednu na mail osh.ou@seznam.cz na základě 
   komunikace s br. Sazimou.
● znovu zasláno na mail oshuo@seznam.cz dne 19/2 2016
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Zhodnocení srazu – připomínky:
Plánování schůzek se bude řešit telefonicky vždy pouze 1 osoba za sbor, která má za povinnost seznámit ostatní 
● telefonicky/SMS (SDH KN br. Kubát, SDH ČV br. Špinler, SDH UO br. Novák)
● prosím členy výboru, aby členy svých sborů seznamovali pouze s projednanými a odsouhlasenými informacemi
   (tak, aby se poté např. starostové sboru nedotazovali na termíny akcí, u kterých byl členům výboru pouze 
   navržen předběžný termín s dotazem, zda se případně akce vůbec uskuteční)
● Tento postup byl zvolen po neúspěšném svolání schůzky prostřednictvím e-mailu před před VVH okrsku.

Termín příští schůzky okrkového výboru:  16/4 po TC okrsku

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: 18/2 2016
Podpis:


