Z Á P I S
ze schůze okrsku Zahořany
 Zahořany 12. 11. 2010 18.00
(Neoficiální zápis L. Wurma z SDH Hříchovice)

Zahájení
Schůzi zahájil a dále vedl starosta okrsku V. Dolejš.
Přivítal nového starostu obce M. Jandečku.
Kontrola usnesení z minula
- námětové cvičení v Sedlicích – splněno
- zazimování techniky do 15. 10. - splněno (kontrola 17. 10.)
- nákup kalového čerpadla – Fr. Kruml objednal, koncem listopadu přijde do Plzně
- ostatní objednávky mají jednotlivé sbory, neboť většinou chtěly i oblečení
Valné hromady sborů
SDH Sedlice 5. 11. 2010 v Sedlicích
SDH Zahořany 18. 12. 2010 v Zahořanech
SDH Stanětice 4. 12. 2010 v Oprechticích (pravděpodobně bude změněno)
SDH Bořice 4. 12. 2010 v Bořicích
SDH Hříchovice 18. 12. 2010 v Hříchovicích
SDH Oprechtice 4. 12. 2010 v Oprechticích
 Diskuse o kolizi v Oprechticích – V. Šimánek ze Stanětic domluvil s hostinským, ten si zapsal otazník a pak termín přepustil Oprechtickým.  
Okresní setkání starostů
V. Dolejš nespokojen, čekal od nového starosty více, bylo málo informací o soutěžích apod.
V. Šimánek spokojen, jednání bylo věcné.
Nevhodný termín konání ve středu od 15.00, účastnilo se málo přes polovinu starostů (62 ze 120). Sbory mají podat návrhy na lepší termín.
Dle V. Dolejše máme u žádostí o vyznamenání obšírněji rozepisovat zdůvodnění (zhruba na polovinu A5), V. Šimánek a Fr. Kruml upřesnili, že se to týká pouze nejvyšších vyznamenání a řádů udělovaných v Přibyslavi.
Žádosti je nutno dávat s předstihem, poslední zasedání okresního výboru bývá začátkem listopadu.
Nebyly rozeslány výzvy k žádostem o dotace na děti, údajně rozesláno e-mailem, máme navrhnout spolehlivou komunikaci, V. Dolejš požaduje klasickou poštu všem starostům.
Děti po p. Ouřadovi převzala pí Knopfová z Kouta.
Valná hromada okrsku
Dle V. Dolejše jsou prý hlasy, že by se mělo změnit místo konání – v posledních letech bylo v penzionu Lenin v Hradišti. Fr. Kruml poukázal na to, že Lenin je významným sponzorem okrsku (věnoval všechny putovní poháry, financuje rytecké práce, …) že útrata v jeho podniku je jediným způsobem, jak se mu odvděčit. Ostatní souhlasili, VVH bude opět v Hradišti.
Termín v únoru či březnu dojedná Fr. Kruml, 3 týdny před tím bude přípravná schůze.
Jídlo zafinancuje obec.
Vystoupení starosty obce
Nový starosta M. Jandečka z Oprechtic informoval o ustavující schůzi zastupitelstva 10. 11. 2010, jeho zástupcem byl zvolen J. Koutník ze Zahořan, předsedou finančního výboru J. Kupilík ze Zahořan, předsedou kontrolního výboru V. Plas z Hříchovic, předsedou nového stavebního výboru L. Štengl z Oprechtic, Sbor pro občanské záležitosti bude pravděpodobně přejmenován na kulturní výbor, vedení zatím nezvoleno.
Začátkem prosince bude jako každý rok odsouhlaseno finanční provizorium na první čtvrtletí 2011, začátkem roku pak standardní rozpočet obce.
Kladný vztah obce k hasičům není důvod měnit, starosta sám je hasič, řada zastupitelů též. 
Starostovi lze kdykoli (i v noci) volat na mobilní číslo 602 263 665 nebo domů na pevnou linku 379 732 092.
Námětové cvičení
Hádka V. Šimánka a V. Dolejše o interpretaci chyb na námětovém cvičení v Sedlicích, obvinění z opilosti atd.
Několik názorů:
L. Wurm: Jde o odbornou záležitost, neměli by ji hodnotit starostové, ale měli by se zvát profesionálové.
V. Odvody: Chyba je na úrovni jednotlivých sborů, nejsou dostatečně připraveny, okrsek to nezachrání.
M. Jandečka: Požární sport neodpovídá hasičské praxi, mohl by na každé soutěži provést jeden sbor předváděcí útok klasicky.
P. Volmut: Podobu okrskové soutěže si určuje okrsek sám, můžeme klasicky soutěžit všichni.
Příští námětové cvičení bude v Zahořanech.
V. Dolejš navrhl přidat nácvik evakuace (třeba dětí ze školky).
Okrsková soutěž
V roce 2011 bude v Hříchovicích.
Pravidla útoku budou přizpůsobena cvičebnímu řádu – bude se sát z rybníka, budou se rozhazovat hadice atd. Jednotlivé sbory se k tomu vyjádří na jaře na VVH.
Inventura majetku
Nepotřebný materiál by již měl být vyřazen, fyzické inventury dle P. Volmuta proběhly, oficiálně mají být vedeny ke konci roku. Nejasnosti ohledně Oprechtic (vyřazení starých silonových cvičebních úborů) – M. Jandečka zkontroluje.
Bály
8. 1. 2011 v Oprechticích Vrchovanka.
15. 1. 2011 hasičský bál ve Kdyni.
O zahořanském se zatím neví.
Ocenění bývalého starosty obce 
V. Řehák bude pozván na VVH okrsku.
Vhodný dar zajistí L. Wurm, finančně přispějí všechny sbory.
Vyznamenání dostal vloni.
Revize komínů
Změněna lagislativa, komíny musejí být každoročně revidovány certifikovanou osobou, zodpovídají majitelé nemovitostí.
M. Jandečka domluví hromadné kontroly, bude na občanech, zda se připojí.
Proškolení rozhodčích
V. Odvody vyzval sbory, aby mu předali zájemce o školení rozhodčích. Stále v okrsku žádné nemáme.

