Zápis ze sch ze 10. okrsku SH MS Praha – Západ
konané dne 15. 4. 2011 v Buši na Obecním ú ad

Sch zi zahájil v 19:00 hod br. Fr. Adam.
P ítomni:
Br. Adam Fr., br. Malý, br. Vála, br. Šefránek, s.Lišková
Hosté: br. Adam A., br. Joska, br. David
Omluven: br. Dalibába
Program:
1.
2.
3.
4.

Informace z jednání OSHPZ
Místo a informace k 1. kolu sout že v požárním sportu
Akce po ádané našimi sbory v lét 2011
Ostatní informace

1. Informace z jednání OSHPZ
4. a 5. 3. 2011 prob hl kurz rozhod ích požárního sportu. 10. okrsek – žádného nemáme – bylo by
dobré z našich sbor n koho na kurz poslat. Další kolo se bude konat v roce 2012. Kontaktní osoba
je br. Mlejnský, tel.: 720 367 668.
23. 4. 2011 prob hlo na Jílovišti školení strojník + nových lidí, jednotlivé sbory pozvánky dostaly.
Na adresu petr.jerabek@sck.izscr.cz – m lo být up esn no každé zásahové družstvo našeho okrsku
– informace p edána p ed vytvo ením tohoto zápisu.
2. Místo a informace k 1. kolu sout že v požárním sportu
14. 5. 2011 ve Slapech se bude konat 1. kolo sout že v požárním sportu u p íležitosti 130-ti let
trvání sboru.
Za átek je v 9:00 hod. Sout žit budou spole n družstva 9.a 10. okrsku.
V 1. kole je nutné mít opasky (ne hadrové) a helmy.
Úkolem pro SDH Mase ín je: nezapomenout putovní pohár!
V p ihlášce do prvního kola požárního sportu je nutné uvést, zda se chce družstvo zú astnit 2. kola.
2. kolo požárního sportu se tento rok koná ve Zlatníkách 11. 6. 2011 !a pozor! Cvi í se s jednou
mašinou.
3. Akce po ádané našimi sbory v lét 2011
6. 5. 2011 Svatofloriánská mše od 18:00 hod v Buši. Je t eba hojný po et nás i se svými prapory.
7. 5. 2011 SDH Hradištko ve spolupráci s obecním zastupitelstvem a eským svazem bojovník za
svobodu po ádají pietní vzpomínku na umu ené v koncentra ním tábo e Hradištko.
Slavnostní zahájení se koná v 11:00 hod u Památníku ob tí 2. sv tové války.

21. 5. 2011 Jarní kolo sout že Plamen – Slapy, p ibližný za átek 8:00 hod.
28. 5. 2011 D tský den ve Št chovicích po ádaný SDH Št chovice.
18. 6. 2011 SDH Hradištko oslaví letní pou .
25. 6. 2011 SDH Slapy oslaví letní pou s ve erní zábavou a každoro ní sout ží Železný hasi –
Zlatá hasi ka.
4. Ostatní informace
Informace br. Šefránka.
Dne 27.5.2011 se koná v Jílovém u Prahy vyhodnocení sout že Literární práce.
Z našich sbor se zú astnily d ti z SDH Hradištko a d ti ze ZŠ ve Slapech.
Mládež – kolekt. hasi do 10-ti let se na 3. míst umístil Jakub Jíra z SDH Hradištko.
ZŠ Slapy v kategorii I. sout ží s celkovým po tem 89 prací.

Zapsala:
5. 5. 2011 Žaneta Lišková, jednatelka

