Členská schůze okrsku SHČMS Zahořany
11.3.2005 od 19:00 v pohostinství v Bořicích

zápis provedl Lubomír Wurm

Přítomni: (viz prezenční listina)
členové výboru okrsku kromě J. Hoffmanna a M. Kaigla
vybraní členové jednotlivých sborů
(mezi nimi starosta obce V. Řehák a zastupitelé J. Odvody a J. Horn)

Schůzi vedl starosta okrsku V. Dolejš
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Lékařské prohlídky
Starosta obce V. Řehák chce telefonicky apelovat na praktické lékaře, kteří budou potvrzovat zdravotní schopnost členů JSHDO, aby to provedli v rámci preventivních prohlídek a nepožadovali platbu. Proto všechny sbory odevzdají seznamy členů jednotky doplněné o jména jejich praktických lékařů, a to do středy 16.3.05 (17.3.05 bude projednáno na schůzi obecního zastupitelstva).
Každý sbor dá na seznam maximálně 10 členů a vyzvedne pro ně jmenovací dekrety.

Hasič III. stupně
Zájemci o získání odbornosti Hasič III. stupně se mohou zúčastnit školení v Hříchovicích na dupárně v sobotu 19.3.05 od 9:00. Tam bude sestaven jmenný seznam zájemců.

Rozpočet na rok 2006
Pro hasiče bylo obecním zastupitelstvem schváleno pro tento rok opět 100.000,- (sto tisíc) Kč.
Z toho 35.000,- je vyčleněno na opravu hasičské Avie.
Pro lepší informovanost členské základny přislíbili zastupitelé zveřejnění souhrnu celkových výdajů na hasiče za minulý rok.
Podle starosty obce lze předpokládat, že až skončí velké investiční akce, jež v posledních letech v jednotlivých vsích probíhají, bude možno pro hasiče vyčlenit z rozpočtu ještě vyšší částku.

Jednotlivé požadavky budou do příští schůze vypsány na zvláštní papír a doplněny o pořizovací ceny. Pak budou posouzeny a pravděpodobně zredukovány.
Na návrh Hříchovic by měly být všechny sbory vybaveny přenosnou lékárničkou.
SDH Oprechtice požaduje
- pracovní oblek 9x
- hadice B 2x
SDH Zahořany požaduje
- požární přilba 6x (SDH Stanětice loni dostal typ PAB FIRE02 Euronom EN 443)
- žebřík skládací hliníkový 9 metrů 1x (původní požadavek 6 m byl po diskusi zvýšen na 9 m)
SDH Sedlice požaduje
- pracovní oblek 9x
SDH Hříchovice požaduje
- hadice C 2x
- sací koš 1x
- vycházková uniforma dámská 1x
SDH Stanětice požaduje
(doplněno V. Šimánkem telefonicky 12.3.05)
- klíč na savice kovový 2x
- savice 2x
- hadice B 1x
- hadice C 3x
- lano 20 m 1x
- redukce B-C 2x
- vycházková uniforma 1x
- pracovní oblek 2x
- pracovní čepice 8x
SDH Bořice požaduje
- hadice B 2x
- hadice C 4x
- žebřík skládací hliníkový 9 metrů 1x
Okrsková soutěž
Referoval starosta SDH Stanětice V. Šimánek.
Soutěž se bude konat ve Staněticích 14.5.05, prezence bude od 12:30.
Soutěž bude spojena s oslavami 125 trvání pořádajícího sboru.
Od 13:00 do 18:00 bude hrát Dupalka, od 18:00 do rána Štvanci.
Rozhodčí a organizaci soutěže zajistí pořádající sbor.
Podrobnosti budou projednány na příští schůzi okrsku.
Okresní shromáždění delegátů
Bude se konat v Domažlicích v sobotu 9.4.05 od 9:00, prezence začne v 8:00.
Svážet bude hasičskou Avií J. Haas:
7:30 Oprechtice – J. Haas
7:35 Hříchovice – J. Odvody, Fr. Kruml
7:40 Stanětice – P. Volmut
7:45 Zahořany - J. Červený
7:50 Sedlice – M. Kaigl
7:55 Bořice – Váchal (pravděpodobně pojede vlastním vozem)
Doplnění výboru
Členem výboru okrsku se jako druhý ze Sedlic stal Václav Kruml. Tím výbor dosáhl plného počtu dvanácti členů.
Další schůze
Příští schůze okrsku je naplánována na pátek 22.4.05 od 20:00 v pohostinství v Oprechticích. Na programu bude posouzení požadavků na nákupy a příprava okrskové soutěže.
Diskuse
Okno ve štafetě
J. Odvody zjistí rozměry okna pro štafetu, J. Voráček zjistí, kolik by stála výroba. Na příští schůzi se rozhodne, zda se zaplatí z rozpočtu, nebo přispějí jednotlivé sbory, nebo nějak jinak.
Úklid  obce
Obecní úřad vloni nabídl jednotlivým sborů odměnu za úklid obecních ploch (ročně 5.000,- Kč za práci + 1.000,- za použití vlastní techniky + náklady na pohonné hmoty).
Tyto peníze nebudou propláceny z rozpočtu hasičů, ale z rozpočtu obce vyčleněného na úklid.
Obec tuto práci nabízí stále, přestože zaměstnala dalšího pracovníka, resp. mělo by to být schváleno na zasedání 17.3.05.
Mimo pracovní dobu zaměstnanců by měla být k dispozici úklidová technika vlastněná obcí.
Rozsah prací se v jednotlivých vesnicích liší, proto si každý sbor domluví podmínky sám. A to do 15. dubna.
Rozesílání zápisů
Fr. Kruml navrhl, aby zástupci sborů, kteří používají e-mail, poskytli své adresy zapisovateli. Ušetří se tak náklady na tisk a zrychlí se distribuce.
Zápisy budou zasílány i na e-mailovou adresu obecního úřadu. Sborům, které trvají na papírové formě, je pak vytiskne a dodá J. Odvody.
Zápisy jsou obvykle k dispozici na webových stránkách SDH Hříchovice www.hrichovice.cz, lze je též objednat na adrese jednatelSDH@hrichovice.cz.
Hadice na štafetu
J. Ouřada navrhl, aby si alespoň ještě jeden sbor pořídil dvojici úzkých hadic na štafetu. Na soutěžích jsou k dispozici pouze dva páry ze Zahořan a z Oprechtic a některá hadice se obvykle porouchá.
Žádný další sbor o to zájem neprojevil.
Podpora akcí pro děti
SDH Zahořany ročně přispívá částkou 500,- Kč Svazu žen na akce pro děti.
J. Horn vyzval ostatní sbory, aby zvážily, zda nepřispějí též nějakou adekvátní částkou, neboť se akcí zúčastňují i děti z ostatních vsí.
Propagace
15.3.05 je uzavírka okresního zpravodaje SH ČMS. Bylo doporučeno stanětickým, aby napsali o svém letošním výročí.
Každý delegát pak ještě může mít vystoupení na okresní konferenci.
Usnesení
Členy výboru bylo jednohlasně odsouhlaseno následující:
- Do 16.3.05 budou obecnímu úřadu předány seznamy členů JSDHO včetně jmen jejich praktických lékařů.
- Příští schůze bude 22.4.05.
- Do štafety v okrskové soutěži v požárním sportu bude pořízena překážka s oknem.
- Do 15.4.05 uzavřou sbory s obecním úřadem smlouvy o úklidu.
- Václav Kruml ze Sedlic se stal členem výboru okrsku.


