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Členská schůze okrsku SHČMS Zahořany
30.9.2005 od 19:00 v penzionu Lenin v Hradišti

Přítomno 19 zástupců všech SDH kromě Sedlic

Schůzi vedl starosta okrsku V. Dolejš

Obsah:
Lékařské prohlídky	1
Čerpání rozpočtu na rok 2005	1
Zazimování techniky	1
Inventura techniky	1
Výroční valné hromady	2
Okresní zpravodaj	2
Technická kontrola přívěsů pro stříkačky	2
Hasičský časopis	2
Plány JSDH	2
Osvědčení	2
Námětová cvičení	2
Okrsková soutěž 2005	2
Okrsková soutěž 2006	2
Okresní soutěž	2
Okresní soutěž 2006	3
Registrační list mladých hasičů	3
Svítilny	3
Práce pro obec	3
Členské příspěvky	3
Hasičský bál v Oprechticích	3
Divadlo v Zahořanech	3
Popelnice	3

Lékařské prohlídky
Probíhají. Některé sbory mají hotové (kupř. Hříchovice). 
Čerpání rozpočtu na rok 2005
Kromě Zahořan nakoupily sbory určenou výbavu.
Zazimování techniky
Každý sbor je povinen zazimovat svoji techniku do 15. října. Kontrola proběhne v neděli 23. října, v 9:00 vyjede hasičská avie z Oprechtic, komisi povede strojník okrsku J. Červený ze Zahořan, členy komise budou V. Šimánek ze Stanětic a J. Haas z Oprechtic. 
Inventura techniky
30. října provede obecní úřad inventuru hasičské techniky. Sbory připraví seznamy věcí na vyřazení.
Výroční valné hromady
Měly by proběhnout podobně jako vloni, kromě voleb (nebudou-li doplňkové). 
Termíny konání:
Stanětice – 26.11.05 19:00 v pohostinství v Oprechticích
Oprechtice – 3.12.05 19:00 v pohostinství v Oprechticích
Zahořany – 17.12.05 18:00 v zasedačce OÚ
Bořice – 17.12.05 19:00 v pohostinsví
Hříchovice – ještě není rozhodnuto
Sedlice - ?
VVH okrsku se domluví později, bude se konat v Zahořanech. Bude jí přecházet schůze výboru okrsku (po VVH všech sborů).
Okresní zpravodaj
Chce-li někdo něco uveřejnit, tak uzávěrka okresního zpravodaje je 12. října.
Technická kontrola přívěsů pro stříkačky
Je třeba přívěsy dovybavit podle předpisů (pro standardní přívěs za auto), tedy doplnit světla, mlhovku, instalovat sedmipólovou zásuvku atd. Pak nechat udělat technickou kontrolu, doklady předat OÚ a ten zajistí technický průkaz. Případně OÚ zajistí i technickou kontrolu.
Hasičský časopis
Byl nabídnut odběr hasičského časopisu (nezaznamenáno kterého), předplatné je 264,- Kč na rok.
Plány JSDH
Každý velitel jednotky je povinen připravit roční plán.
Osvědčení 
Těm, kteří se zúčastnili školení, byla předána osvědčení strojníků a velitelů (Šimánek, Mleziva, Odvody).
Námětová cvičení
Velitel okrsku J. Odvody navrhl, aby každý rok jeden sbor připravil námětové cvičení. Buď aby se sbor určil, nebo aby to byl ten, který vyhrál soutěž. Kupř. by se měla vyzkoušet doprava vody v Bořicích. 
Nebyl přijat žádný závěr.
Okrsková soutěž 2005
V. Šimánek poděkoval za účast na soutěži a oslavách 125 let ve Staněticích.
V. Dolejš vyhodnotil soutěž jako velmi dobrou.
Okrsková soutěž 2006
Příští rok bude okrsková soutěž v Oprechticích.
Okresní soutěž 2005
Okrskovou soutěž v požárním sportu vyhrálo družstvo Bořic, mělo se zúčastnit okresního kola, ale odřeklo dva dny předem, takže se nikdo jiný nestačil připravit. Důvody byly náhlé a vážné (zranění, …) a v Bořicích není dostatek náhradníků.
Přestože se to stalo opakovaně, výsledek diskuse nebyl nijaký.
L. Wurm navrhl, aby postupující družstvo dostalo finanční podporu od ostatních sborů (po 100,- Kč) a v případě neúčasti naopak zaplatilo pokutu ve stejné výši. Návrh zůstal bez odezvy.
Okresní soutěž 2006
Náš okrsek č. 5 musí postavit technickou četu.
Registrační list mladých hasičů
Kvůli dotacím by sbory měly vyplnit a odevzdat RLHM.
Svítilny
Sbory stále nemají svítilny pro případ nočního výjezdu. Dovybavit.
Práce pro obec
Dohodnuté práce (sečení obecních ploch) kontroloval starosta obce. Probere se na výročních valných hromadách.
V. Šimánek vyjádřil nelibost nad tím, že vloni odpracovali stanětičtí hasiči desítky hodin na opravách hřiště a okolí a OÚ jim odmítl finančně přispět, byť symbolicky. A přitom letos platil v Zahořanech brigádníky.
Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutno vybrat a odevzdat do konce roku.
Hasičský bál v Oprechticích
Hasiči z Oprechtic pozvali všechny sbory na svůj bál v sobotu 7. ledna 2006.
Divadlo v Zahořanech
J. Horn pozval všechny do Zahořan na zítřejší divadelní představení poběžovických ochotníků Otelu má každý rád. Vstupné činí 30,- Kč.
Popelnice
Obecní úřad nabízí popelnice za 710,- Kč.

