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Členská schůze okrsku SHČMS Zahořany
22.4.2005 od 19:00 v pohostinství v Oprechticích

Zápis provedl Lubomír Wurm.

Přítomno 17 zástupců všech SDH, ze Sedlic a ze Zahořan jen částečně - nebyli informováni o posunu začátku z 20:00 na 19:00

Schůzi vedl starosta okrsku V. Dolejš
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Lékařské prohlídky
Lékař oprechtických hasičů odmítl dát potvrzení o způsobilosti práce v JSDHO, že to údajně vyžaduje vyšetření specialistů. Naproti tomu hasiči z Hříchovic dostali od všech svých praktických lékařů potvrzení bez problémů. Jen 4 z 10 museli platit.
Je potřeba, aby si zástupci sborů vyzvedli na OÚ i výklad zákona a brali si ho na prohlídku s sebou. Tam je stanoveno, že nejsme-li nositeli dýchací techniky, spadáme do 4. skupiny a potvrzení nám může vydat praktický lékař.
Hasič III. stupně
Třináct hasičů ze Stanětic a Hříchovic složilo 17.4.05 zkoušky pro získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně.
Rozpočet na rok 2005
Náměstek starosty okrsku Fr. Kruml přednesl finanční rozbor požadavků jednotlivých sborů.
Vycházel z ceníků tří firem – Výzbrojny požární ochrany, Jana Bendy z Plzně a ZAHAS s.r.o. z Moravy. Oproti dřívějšku se ceny vyrovnaly, proto lze vycházet z cen Výzbrojny, jež má zároveň nejširší nabídku. Ceny jsou uváděny včetně 19% DPH.
Pro hasiče bylo obecním zastupitelstvem schváleno pro tento rok 100.000,- (sto tisíc) Kč.
Z toho 35.000,- je vyčleněno na opravu hasičské Avie, další tisíce budou stát lékařské prohlídky a běžné provozní náklady (nafta, …).
Souhrn požadavků výrazně převýšil zbývající částku, proto se hned zpočátku škrtly vycházkové uniformy (Hříchovice, Stanětice), žebříky (Zahořany – později změněno, Bořice) a lano (Stanětice). K dalším škrtům došlo během diskuse. 
Oprechtice
- pracovní oblek 9x – mělo by být financováno z loňského rozpočtu
- hadice B 2x – 4.736,-
Zahořany
- požární přilba 4x – VPO nabízí v akci přilby PAB FIRE i s nabíjecími svítilnami – 15.956,-
- žebřík skládací hliníkový 9 metrů 1x – nejprve odmítnuto, po příjezdu zahořanských zástupců bylo dohodnuto, že místo plánovaných šesti přileb jim stačí jen čtyři, tím se uvolní 8.000,- Kč na žebřík
Sedlice
- pracovní oblek a čepice 9x – 14.402,-
Hříchovice
- hadice C 2x – 3.070,-
- sací koš 1x – 1.428,-
- vycházková uniforma dámská 1x - zamitnuta
Stanětice
- klíč na savice kovový 2x – 250,-
- savice 2x – 3.808,-, není ale potřeba kupovat kompletní hadice, stačí koupit roury a koncovky přendat ze starých – odhad 2.500,-
- hadice B 1x – 2.368.-
- hadice C 3x – 4.605,-
- lano 20 m 1x - zamítnuto
- redukce B-C 2x – 428,-
- vycházková uniforma 1x - zamítnuta
- pracovní oblek 2x – 2.844,-
- pracovní čepice 8x – 1.424,-
Bořice
- hadice B 2x – 4.736,-
- hadice C 4x, sníženo na 2x – 3.070,-
- žebřík skládací hliníkový 9 metrů 1x – zamítnut

Souhrn cen uvedených požadavků je 69.817,- Kč, což s výše uvedenými náklady přesahuje rozpočet stanovený obcí. Pokud obec tento rozpočet nezvýší, bude nutno ještě škrtat. Stanětice jsou pro ten případ ochotny vzdát se klíčů, jedné hadice C, redukcí a pracovních čepic.
Okrsková soutěž
Průběh
P. Volmut představil podrobný plán průběhu okrskové soutěže 14.5.05 ve Staněticích.
Soutěž bude spojena s oslavami 125 trvání jejich sboru.
Sraz, prezence a losování budou od 12:30 na návsi. Stříkačky a další technika zůstanou na letišti.
Ve 13:00 bude slavnostní zahájení, proslovy, kladení věnce k pomníku. Pak průvod na letiště.
Ve 14:30 začne soutěž v požárním sportu. Nejprve děti, pak ženy a nakonec muži.
Útoky se budou provádět vždy dva paralelně vedle sebe.
Součástí štafety bude okno (rám je u V. Dolejše).
Rozhodčí (z milavečského okrsku) a organizaci soutěže zajistí pořádající sbor.
Ukončení soutěže se předpokládá v 17:30 až 18:00.
Odpoledne bude hrát Dupalka, od 18:00 do rána Štvanci.
Družstva
Děti: Zahořany, Hříchovice, Stanětice
Ženy: Hříchovice, Stanětice
Muži: Oprechtice, Bořice, Zahořany 2-3x, Hříchovice 2x, Stanětice
Pravidla
Děti:
Útok – 7 dětí, stříkačka na základně, 2 x B 10m, rozdělovač, 4 x C 10 m, 2 x proudnice, hurá útok, připravení proudu se signalizuje zdvižením ruky.
Štafeta – 9 dětí (při nedostatku mohou 2 dvakrát), 1. položí C, 2. položí C, 3. spojí, 4. připojí proudnici, 5. položí C, 6. položí C, 7. spojí, 8. připojí proudnici, 9. kontroluje, na trati lavička, za ní rozdělovač, hadice 10 m jako při útoku.
Chyby u dětí budou penalizovány 5 vteřinami.
Ženy:
Jako muži, jen v útoku 2 x B a štafeta bez bariéry, možná i bez okna. Případné změny si dohodnou zúčastněná družstva mezi sebou.
Muži:
Pravidla pro útok obvyklá. Příprava na základně bude 5 minut od položení stříkačky, stříkačka bude položena bez průtahů po uvolnění základny.
Štafeta v pořadí bariéra, okno, hasicí přístroj, lávka s hadicemi.
Po dlouhé diskusi nebyl z časových důvodů přijat návrh Zahořan, aby se místo diskvalifikace umožnilo opakování štafety nebo aby se štafeta běhala dvakrát. Takže družstvo běží štafetu pouze jednou, každý se po chybě může vrátit a opravit, dokud nepředá štafetovou proudnici.
Oděv pracovní nebo sportovní jednotný.
Obuv libovolná (ne pantofle).
Přilby každý svoje nebo zapůjčené sportovní.
Opasky nepovinné.
Okresní shromáždění delegátů
Referoval velitel okrsku a staronový člen výkonného výboru OSH J. Odvody.
Starostou OSH byl opět zvolen Jiří Petrželka ze St. Klíčova, jeho náměstky byli zvoleni Tomáš Kohel z Domažlic (zároveň vede odbornou radu velitelů), Václav Kalčík a Jan Brei, neuspěl Václav Sladký z Tlumačova.
Vedoucím mládeže je Petr Ouřada.
Rozhodčí
J. Odvody připomněl, že jsme povinni vyslat 3 rozhodčí na okresní soutěž v požárním sportu, která se koná v 25.6.05 v Domažlicích. Nejlépe ty, kteří mají zájem si do příštího roku udělat zkoušky. Dohodnuto, že každý sbor vyšle minimálně jednoho rozhodčího (předběžní zájemci – P. Volmut ze Stanětic, J. Červený ze Zahořan a Fr. Kruml, V. Plas a L. Wurm z Hříchovic).

Příští rok zajišťuje náš okrsek na okresní soutěž technickou četu.
Zápisy
Zájemcům jsou zápisy ze schůzí okrsku rozesílány e-mailem, ostatním je dodá v papírové formě velitel okrsku J. Odvody.


