Z Á P I S
Z okrskové schůze  z 5.10.2007  v Bořicích

Program: - Zahájení
	Kontrola usnesení z minulé schůze

Plán zazimování techniky
Termíny valných hromad
Zhodnocení prověřovacího cvičení
Diskuse
Závěr
Kontrola usnesení z minulé schůze
Okrskové soutěže v Bořicích byla hodnocena kladně – organizace i průběh soutěže.
Předány požadavky na doplnění výzbroje a výstroje termín nákupu 16.10.2007
Provedení prověřovacího cvičení – bylo provedeno
Upřesnění členů zásahové jednotky – velitelé neupřesnili
Platnosti lékařských prohlídek členů zásahových jednotek – zodpovídají velitelé SDH

Plán zazimování techniky
Termín na zazimování techniky je stanoven na 15.října 2007.
Kontrola proběhne 20.října 2007.Vedoucím kontrolní skupiny byl navržen p.Kruml F,
členové skupiny p.Šimánek V. a p.Haas J..Dopravu a členy skupiny zajistí p.Kruml F..

Termíny valných hromad SDH
SDH                               Termín                      Místo
Oprechtice                      21.11.2007        pohostinství Oprechtice
Bořice                               1.12.2007        pohostinství Bořice
Stanětice                           1.12.2007        pohostinství Oprechtice
Zahořany                           8.12.2007       zasedací místnost OÚ Zahořany
Hříchovice                       15.12.2007       spol.sál Hříchovice
Sedlice                             22.12.2007       pohostinství Sedlice

Pracovní schůze okrsku 4.1.2008 v zasedací místnosti OÚ Zahořany
Výroční schůze okrsku 2.2.2008 místo zajistí p. Kruml F.

Zhodnocení prověřovacího cvičení v Oprechticích dne 
Provedl p. Dolejš 
Organizaci cvičení provedl p.Dolejš a p. Odvody.Celé cvičení řídil velitel SDH Oprechtice p.Voráček 
Cíl cvičení byl zaměřen na vyhlášení poplachu v jednotlivých obcích,rychlost dojezdu a následná součinnost sborů při dálkové dopravě vody a následné zásobování autocisterny vodou.
Ve vyhlašování požárního poplachu jsou jisté nedostatky,které je nutné odstranit.
Vzhledem ke skutečnosti,že byl znám den a přibližná hodina vyhlášení poplachu,nelze objektivně hodnotit dojezdové časy jednotlivých sborů..
Po příjezdu na místo zásahu byly jednotlivým velitelům předány instrukce k zásahu.
Kriticky byl hodnocen přístup SDH Bořice,kteří přijeli s částečnou výzbrojí a SDH Hříchovice,kterým se nepodařilo zprovoznit stříkačku.Tato stříkačka byla nahrazena stříkačkou  SDH Zahořany,ta však také nebyla v dobrém technickém stavu.
 Předávání signálů bylo velice chaotické,zejména z neznalosti signálů a nepřehlednosti při předávání,zlepšení nastalo až po použití zapůjčených ručních radiostanic.Drobné nedostatky byly i při pokládání hadicového vedení,které mělo být vedeno mimo vozovku.Kladně lze hodnotit používání pracovních oděvů ,ochranných přileb a rukavic.Rovněž kladně byl hodnocen čas na sestavení celého vedení.Ukázková činnost byla předvedena zasahujícím sborem z Kouta n.Š.

Diskuse

p.Řehák – přislíbil vybavit sbory dle požadavků,kladně hodnotil  průběh prověřovacího cvičení.

p.Kruml – navrhl vybavit sbory do 7 ks ochranných přileb,dále reagoval na technický stav PS 12.

p. Odvody – okrsková soutěž 2008 se bude konat  v Zahořanech

Dále se diskutovalo o možnosti tažného prostředku k požární stříkačce .Tento problém je zejména u SDH Bořice, ale i SDH Stanětice,Hříchovice a Sedlice.
Přehled o počtu pož.stříkaček u jednotlivých SDH
Oprechtice :PS 12,Hříchovice:PS 12 a 8,Stanětice: PS 12 a 8,Zahořany PS 12 a 12,Sedlice: PS 12 a 8,Bořice PS 12 a 8,OU Zahořany :PS 12-náhradní.

Závěr.    























V Bořicích  15.10.2007
Zapsal: jednatel okrsku J.Hoffmann








U S N E S N Í
Z okrskové schůze ze dne 5.10.2007

Bere na vědomí :

Termíny výročních valných hromad 
Oprechtice                      21.11.2007        pohostinství Oprechtice
Bořice                               1.12.2007        pohostinství Bořice
Stanětice                           1.12.2007        pohostinství Oprechtice
Zahořany                           8.12.2007       zasedací místnost OÚ Zahořany
Hříchovice                       15.12.2007       spol.sál Hříchovice
Sedlice                             22.12.2007       pohostinství Sedlice

Termín pracovní a výroční okrskové schůze takto:
Pracovní schůze okrsku 4.1.2008 v zasedací místnosti OÚ Zahořany
Výroční schůze okrsku 2.2.2008

Zhodnocení prověřovacího cvičení


Ukládá :

Velitelům a strojníkům jednotlivých SDH provést zazimování techniky do 15.října 2007.

Velitelům - seznámit členy zásahové skupiny se signály pro dodávání vody.
                 - upřesnit členy zásahové jednotky na OÚ Zahořany do 30.listopadu

Panu Krumlovi - provést kontrolu zazimování techniky dne 20.října.
	zajistit členy kontrolní skupiny ( p.Šimánek,p.Haas)

zajistit dopravu kontrolní skupiny
zajisti místo na konání výroční schůze okrsku na 2.úno7ra 2008


Schvaluje :

Místo konání okrskové soutěže 2008 – Zahořany



