Zápis z okrskové schůze
Sedlice 10.10.2008

Program: -   zahájení
	kontrola usnesení 

plán zazimování techniky
plán VVH  a okrskové výroční schůze
zhodnocení námětového cvičení
diskuse
 závěr 

Kontrola usnesení
Doplnění požadované výzbroje a výstroje bude dodáno do 17.10.2008
Upřesnění členů zásahových jednotek nesplněno,řešit jmenování velitele zás.jednotky v Bořicích , školení  Termín do 31.12.2008 – zodpovídají velitelé zásahových  jednotek.
Zdravotní prohlídky a jejich platnost je v kompetenci velitele zásahové jednotky,dále nesledovat. Platnost prohlídek prověří p.Odvody.
Rozhodčí na okrskové soutěži v Nahošicích zajištěno - SDH Hříchovice.

Plán zazimování techniky.
Termín na zazimování techniky do 21.října 2008.
Kontrola 26.října od 10 hod.Kontrolu provede p Šimánek a p.Červený.
Časy kontrol: Stanětice:10,00 , Hříchovice:10,20 , Oprechtice:10,40 , Bořice:11,00 ,
                       Sedlice:11,20 , Zahořany:11,40 .


Plán Výročních schůzí

 SDH                            Datum                Místo konání
Bořice                           13.12.2008        Pohostinství Bořice
Hříchovice                      6.12.2008        Dupárna
Stanětice                       29.11.2008        Pohostinství Stanětice
Sedlice                          31.10.2008        Pohostinství Sedlice
Oprechtice                      8.11.2008        Pohostinství Oprechtice
Zahořany                               ????          Zasedací místnost OÚ  

Pracovní schůze okrsku   28.1.2009             Zasedací místnost OÚ     od 17,00 hod
Výroční schůze okrsku  14.nebo21.2.2009   Pohostinství U Lenina 


Zhodnocení námětového cvičení

Organizaci cvičení provedl p.Dolejš a p. Odvody.Celé cvičení řídil velitel SDH Stanětice p.Hoffmann
Cíl cvičení byl zaměřen na vyhlášení poplachu v jednotlivých obcích,rychlost dojezdu a následná součinnost sborů při dálkové dopravě vody.Cíl zásahu byl seník v areálu zemědělského družstva a voda byla dopravována z místního koupaliště na vzdálenost cca 500 metrů. 
Vzhledem ke skutečnosti,že byl znám den a přibližná hodina vyhlášení poplachu,nelze objektivně hodnotit dojezdové časy jednotlivých sborů.
Všechny sbory byly vybaveny dostatečným počtem hadic, všichni zasahující členové použili pracovní stejnokroje,přilby,rukavice a boty.
Během zásahu byla naplánovaná výměna jedné z požárních stříkaček.
Na celém úspěšném cvičení lze vytknout jen pár věcí, kterých by se měly sbory příště vyvarovat. A to: po příjezdu téměř žádný z velitelů se nenahlásil veliteli zásahu (počet hasičů, vybavení apod.). Přesto,že bylo domluveno,aby byli velitelé jednotlivých sborů označeni výstražnými vestami, pro snadnější předávání signálů, použilo tyto vesty jen několik velitelů. Zlepšilo se předávání signálů, ale stále není dostačující.   


Diskuse
p.Dolejš – dodání pracovních stejnokrojů v 1.Q 2009.
              - pozval na Výroční schůzi zástupce jednotlivých SDH

p.Kruml – návrh na čestné uznání okrsku pro členy pracovní skupiny
	školení hasičské odbornosti III , II , I zájemce o tato školení nahlásit do 20.října 2008.


p.Ouřada – zazimování záložní PS na OÚ

p. Řehák zpráva ze zastupitelstva 
 
Plán okrskových soutěží
2009 -  Sedlice
2010 -  Stanětice
2011 -  Hříchovice
2012 -  Oprechtice
2013 -  Zahořany
2014 -  Bořice



Závěr













V Sedlicích 10.10.2008
Zapsal: J.Hoffmann

U S N E S E N Í
z okrskové schůze ze dne 10.10.2008

Bere na vědomí

-Kontrolu usneseni z minulé schůze


Ukládá


Starostům SDH Hříchovice, Stanětice a Oprechtice udělit členům pracovní skupiny Čestné uznání okrsku

Velitelům SDH nahlásit členy na školení hasičské odbornosti panu Krumlovi do 20 října 2008.

Velitelům SDH zkontrolovat a případně upřesnit členy zásahové jednotky do 31. 12. 2008.

Panu Odvodymu prověřit platnost lékařských prohlídek pro členy zásahové jednotky.





