Zápis z porady JSDH Olomouc Droždín
Konané dne: 12. 1. 2016 v hasičské zbrojnici
Přítomni:
Spáčil Petr, Culek Jindřich, Milan Brablík, Mura Jan, Prášil Josef, Kubáček Michal, Zedník Jiří, Tichý Tomáš,
Konečný František, Pečinka Jaromír, Zdražil Pavel.
Omluveni:
Zajac Dalibor.
Nepřítomni:
Beck David, Hájek Jiří, Jakůbek Jan, Kočiřík Lukáš, Zdražil Matrin, Vavřík Jakub, Spáčil Zbyněk

Projednáno:
1. Vznik nové JPO 2 Olomouc primárně složené s dvou JSDH a to s Černovíra a Chválkovic. Velitelem je
na plný úvazek Hauser Ruda Tel: 602 708 463. Strojníci na poloviční úvazek: Konečný František
(JSDH Droždín) a Spurný Karel (JSDH Černovír). Na dohodu (cca 1000 Kč na měsíc dle pohotovosti)
budou vybráni do služeb členové z všech JSDH, kteří se budou moct dostavit do 5 minut na základnu
buď do Černovíra nebo do Chválkovic. Kdo bude mít zájem nechť se nahlásí veliteli JSDH Droždín a
veliteli JSDH Olomouc. Zatím projevil zájem Culek Jindřich.
2. Pro členy JSDH Droždín platí povinnost se na výzvu velitele zúčastnit porad, nebo se řádně omluvit
pomocí SMS nebo Facebooku. Od příští porady, se budeme věnovat povinnému školení. Termín
bude upřesněn v SMS zprávě, které obdržíte. Plán je, že porady budou bývat vždy 1 hodinu před
plánovanou schůzí SDH což je každé druhé úterý v měsíci na 17:30 hodin.
3. Seznámení s Tématy, která mají být v roce 2016 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy
členů jednotek SDH obcí. (Viz příloha č.1)

4. Účast na soutěži ,,O zlatou přilbu v Radslavicích, která se bude konat 2. Dubna 2016(Viz příloha č.2)
kdo bude mít zájem nahlásí na příští poradě JSDH.
5. Předání starší dýchací techniky JSDH Lošov a umístění nové do DA JSDH Droždín. Termín do
15.2.2016. Předávací protocol zajistí přes Luďka Tichého Spáčil Petr
6. Byla předána žádost o lékařskou prohlídku pro členy JSDH Propadlou mají Zdražil Pavel a nově
Mura Jan. Termín odevzdání do příští porady JSDH.( formulář viz příloha č.3)
7. Rozbor posledních tří zásahů, které byli v prosinci 2015
 Požár posedu 10.12.2015 vše OK
 Požár kontejneru 15.12.2015 seznámení s využitím osobní pomoci což bylo 5 ks přenosných
hasících přístrojů jen na povel velitele zásahu a odhlášení ze zásahu až v době, kda je auto

doplněno vodou a nachystáno v garáži na další výjezd ne když se odjíždí od zásahu, potom je
ještě cca 30 minut než se auto doatane do akce schopnosti.
 1.1.2016 se jednalo o vyproštění osobního vozidla s příkopu, vše bylo nahlášeno na HZS, ale
nejednalo se o technickou pomoc tam se zasahuje jem pokud je zranění a nebo hrozí
nebezpečí (převrácení vozidla, nebo hrozí únik provozních kapalin. V tomto případě jsme
pomohli auto vytáhnout mimo tyto skutečnosti. Vše bylo konzultováno s OPIS Olomouc.
Nejednalo se o zásah.
8. Oprava auta JSDH Droždín bude probíhat od 25.- 29.1.2016 ve Slavíči ZHT. Veškeré opravy byli
firmě oznámeni a budou odstraněny v tomto termínu. Auto tam poveze Spáčil Petr a Konečný
František.
9. Informace pro strojníky a velitele každý , kdo bude používat techniku, vždy doplní PHM a zapíše do
formuláře, který bude v autě. (viz příloha č.4)
10. Zpráva o činnosti JSDH Droždín v roce 2015(viz příloha č.5)

Úkoly do 9.2.2016

1. Téma na školení JSDH 9.2.2016 Culek Jindřich
2. Domluva na soutěžií 2.4.2016 včichni členové JSDH
3. Předání dýhací tehniky Spáčil Petr
4. Lékařské prohlídky Zdražil Pavel a Mura Jan
5. Oprava automobilu spodní schránky na věci. Oprava a kontrola dveří u ZHT Slavíč, Spáčil Petr.

Vypracoval: 13.1.2016
Spáčil Petr
Velitel JSDH Olomouc Droždín

