ZÁPIS
z pracovní valné hromady okrsku Zahořany
v Zahořanech 28.8.2019
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení
Kontrola usnesení
Příprava prověřovacího cvičení
Zazimování techniky + kontrola
Slovo velitele okrsku
Slovo starosty obce
Diskuse
Závěr

Zahájení
p. Dolejš přivítal přítomné, zejména starostu obce Ing. Pavla Vondrovice

Kontrola usnesení z valné hromady okrsku – p. Dolejš
15.5.2019 se uskutečnila okrsková soutěž – byla na vysoké úrovni, vše proběhlo v pořádku
Rozhodčí se zúčastnili soutěže v Milavčích – byla tam příjemná atmosféra
Zdravotní prohlídky – p. Odvody rozdal všem seznam členů zásahových jednotek, kteří nemají zdravotní
prohlídky
Okresní soutěže ze zúčastnilo jen 6 družstev můžů a 4 družstva žen
Příprava prověřovacího cvičení
22.9.2019 dopoledne v Oprechticích
Přejezdy vzít s sebou
Vyhlášení bude z okresu
Vyjetí jednotky je třeba potvrdit na KOPIS
Vzít si s sebou kompletní vybavení stříkačky

Zazimování techniky
Zazimování provést do 15.5.2019
Kontrola se uskuteční 19.10.2019 po 8 hodině – kontrolu provedou p. Červený, p. Šimánek, p. Odvody a
starosta obce p. Vondrovic
Slovo velitele okrsku
Doplňte si chybějící lékařské prohlídky
29.8.2019 bude výkonný výbor okresu – informace vám poskytnu na příští schůzi
Články nebo fotografie do Zpravodaje poslat do 20.10.2019 Marii Steinbachové
7.11.2019 od 15:00 bude v přísálí MKS v Domažlicích shromáždění představitelů sborů
V prosinci se uskuteční velitelský den – termín bude upřesněn
Slovo starosty obce
Sečení trávy – ve smlouvě bude nově uvedeno, kterých pozemků se sečení týká
Zpravodaj Kdyňsko – články nebo fotografie do zpravodaje můžete posílat na můj email

Diskuse:
p. Dolejš:
příští schůze bude 13.11. na obci v Zahořanech, ve všech sborech proběhnou volby do výborů, připravte
si na příští schůzi návrh na složení příštího okrskového výboru
p. Sokol
pokud dojde na hlasování mezi více návrhy – budou hlasovat 3 členové z každého sboru

Závěr: - p. Dolejš
Děkuji za účast, na příští schůzi přijďte vždy alespoň 3 členové z každého sboru
Uvidíme se na prověřovacím cvičení

Končící okrskový výbor:
Starosta
Náměstek starosty
Velitel
Zástupce velitele, člen KRR
Strojník
Preventista
Vedoucí mládeže
Zástupce VM
Zástupce VM
Hospodář
2. Strojník
Referentka žen
Kontrolní a revizní rada
Člen KRR
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen

Dolejš
Kruml Fr.
Odvody
Šimánek
Červený
Kruml V.
Hoffmann
Haasová
Hoffmannová
Kruml Fr.
Vondrovic M.
Štenglová
Volmut
Pejsar J.
Bače
Gruber
Pejsar V.
Horn
Ouřada
Havlovic J.

Zástupci v okresním výboru:
Výkonný výbor
Odvody
Preventista
Kruml V.
Vedoucí mládeže
Hoffmann

V Zahořanech
28.8.2019
Zapsal: Volmut Pavel

