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

číslo schůzky …..………2/16………
konané dne … ……16/4 2016 ….. hod. … 17:30 ……..  v obci ………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  
OMLUVEN      Hylváty

zástupce 
velitele

Kubát Miloslav

Knapovec
Maršík Milan  
OMLUVEN Hylváty

strojník
Franz Miroslav            OMLUVEN

Černovír
Sazima Jiří   
OMLUVEN        Ústí nad       

Orlicí I.

vedoucí 
mládeže

Kašpar Daniel                 
OMLUVEN Hylváty

Zahradník Petr      
OMLUVEN Knapovec

preventista
Šinkovský Miroslav                                

Knapovec

Program:
1. Okrsková soutěž 2016.
● podrobnosti viz zápis 1/16 
● zajistit ve sborech u zúčastněných možnost posezení tak, aby družstva hned po skončení neodjížděla (občerstvení)
● pořádající SDH Ústí nad Orlicí rozešle propozice okrskové soutěže do sborů nejpozději v 18. týdnu t.r.
● Z důvodu změny legislativy a dotací MŠMT je nutno na OSH odevzdat po ukončení soutěže originál přihlášky.
● termín 21/5 od 13:30 h (nástup)

2. TC okrsku - jaro 2016.
● zajistit zaslání ZOZ e-mailem (např. v pdf) na odbor krizového řízení MěÚ od všech zúčasněných JSDHO

3. Školení a přezkoušení  odborností v okrsku:
● přezkoušení  odbornosti H2+H3 proběhlo 18/3
● přezkoušení  odbornosti P2+P3 proběhne v listopadu 2016 (termín ORP)

4. Okresní kolo PS Mladkov

5. Pojištění odpovědnosti
● možnost uzavření pojištění odpovědnosti při pořádání akcí pro veřejnost (např. oslavy založení SDH, pálení čarodějnic apod.)
● cena 350,- Kč /den
● jedná se o pojištění úrazu nečlena SDH na akci a škody na majetku třetích osob, který byl na akci zapůjčen 

● Výzva pro rozhodčí OK Mladkov.
Odborná rada represe žádá rozhodčí o účast na okresním kole v Mladkově 11.6. 2016. Přihlásit se mohou i zájemci, kteří nemají 
kvalifikaci a mohou být zařazeni jako pomocní rozhodčí.
Sraz a porada rozhodčích v 7,30 hod. na hasičském stadionu v MLADKOVĚ.
Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail minar.leos@tiscali.cz, nebo domluva na tel.č. 606241289 do 31. 5. 2015.                           
Všem přihlášeným ORV děkuje za jejich zájem a zdárný průběh okresního kola.
.....................................
P Ř I H L Á Š K A
Jméno a příjmení: SDH:
* Rozhodčí PS-SHS * Pomocný rozhodčí

* Nehodící se škrtněte.
..................................................
V případě velkého zájmu nad stanovený počet, budou rozhodčí automaticky zařazeni pro OK 2017.
Seznam přihlášených rozhodčích bude schválen ORR 31. 5. 2016 a zveřejněn na stránkách OSH.

mailto:minar.leos@tiscali.cz


● (škoda na zdraví 200 tis., škoda na majetku 200 tis)
● bližší informace pí Faltusová

6. Soutěže pořádané SDH okrsku
● 25/6 "O černého výra", SDH Černovír (VCÚ 2016)
● 3/9 "Memoriál Z. Šaldy", SDH Knapovec
● 24/9 ZPV Černovír (MH)

Zhodnocení srazu – připomínky:

Termín příští schůzky okrkového výboru:  bude upřesněn dle potřeby

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: 16/4 2016
Podpis:


