Zápis z výroční valné hromady okrsku č.3 konané dne
21.2.2018 v Havlovicích
Přítomni:Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Suchovršice, Velké
Svatoňovice, Libňatov, Maršov, Markoušovice
Host: Jiří Orsák , OSH, KSH
Celkem 19 přítomných, zastoupeny všechny sbory
Starosta okrsku Jaroslav Jansa byl omluven z důvodu nemoci..
Náměstek starosty okrsku Pavel Borůvkla zahájil valnou hormadu, předložil
program valné hromady, viz příloha, který byl jednohlasně schválen.
Zapisovatel Jaroslava Štěpánská, ověření zápisu Pavel Krtička a Zdeněk Vít.
Byl přečten zápis z minulé schůzek okrsku č. 3 ze dne 15.11.2017 z Velkých
Svatoňovic.
Veškerá školení proběhla přesně podle zápisu z minulé schůze.
Zpráva starosty okrsku nebyla doručena.
Zpráva velitele okrsku-informace z rady velitelů, 26.5.2018 proběhne v Trutnově
okresní kolo v požárním sportu.
26.2.2018 proběhne ve Rtyni v kinosále školení, z důvodu nemoci původního
školitele z HZS bude provádět školení velitel okrsku Petr Hepnar.
4.3.2018 se uskuteční ukázka záchrany osob pod ledem, a to na koupališti v
Libňatově od 9 do 11 hodin.
Dále byl zhodnocen minulý ročnk okrskové soutěže "Federálův memoriál " v
Maršově, velitel okrsku poděkoval za příkladnou organizaci soutěže SDH Maršov,
zárověň poděkoval i za organizování námětového cvičení v Maršové - dálková
doprava vody.
Zpráva revizní a pokladní, vedení pokladny je bez připomínek.

Dále se ujal slova host pan Jiří Orsák. Reagoval na připomínky z minulého zápisu
týkající se systému v udělování vyznamenání. Návrhy na změnu je třeba podat na
OSH v Trutnově. Připomněl výročí založení několika sborů,prozatím není bližší
program oslav. Připomínka k zrušení revizních komisí, každý sbor může mít revizní
komisi, ale pouze jeden člen je odpovědný, jako revizor účtů. V každém sboru by
měl být preventista, , kurz je možné absolvovat v Bílých Poličanech, skládá se ze
dvou seminářů, kde absolvent obdrží osvědčení, jako osoba odborně způsobilá.
Bližší informace na stránkách OSH Trutnov.
9.3.2018 je od 16ti hodin v B.Poličanech školení hospodářů a revizorů
10.3.2018 školení rozhodčích mládeže
16.3.2018 shromáždění představitelů sborů v Trutnově
17.3.2018 školení rozhodčích v

požárním sportu

Docházi ke změně pravidel požádního sportu.
Ke 100 výroční vzniku naší republiky byla vydána pamětní medaile, kterou je
možné objednat na OSH v Trutnově, k odměně členů v jednotlivých sborech.
KSH zakoupilo kotelnu v Bílých Poličanech od Hasičské vzájemné pojišťovny, kde
by měl letos proběhnout i letní tábor.
Na příští rok jsou opět vypsány různé granty, je možnost obdržet další auto na
sbor, dále je možné podávat návrhy na změny do nového zákona o požární
ochraně. Dále pan Jiří Orsák poděkoval zástupcům jednotlivých sborů za práci s
dětmi, za včasné odeslání hlášení na OSH a zaplacení členských příspěvků.
Zpráva o činnosti z jednotlivých sborů:
Maršov - přípravy na soutěž "Federálův memoriál" 2018, která proběhne
18.5.2018 od 16ti hodin v Maršově, startovné 200 Kč
Úpice
Rtyně - loni došlo k obnovení soutěže "Zlatá přilba", na Mikulášském kládní bylo
přes 50 sborů, ceny do soutěže věnovalo množství sponzorů a město Rtyně.

Batňovice - loni oslavy 130 založení sboru, 23.12.2017 bylo dovezeno z celkové
opravy vozidlo Tatra 148. Připomínka k obsahu školení strojníků v Bílých
Poličanech,pro účastníky školení nemá toto žádný efekt, návrh na výrazné
zlepšní úrovně školení , bylo by třeba opět obnovit školení na útvaru.
Libňatov - prověhla VVH, ples, soutěže, oslavy
nové vozidlo

20 let práce s mládeží, žádost o

Havlovice - na vozidlo Karosa byl umístěn naviják z nadace AGROFERT, původní
žádost byla na čtyřkolku kvůli obtížnému terénu v okolí
Markoušovice - obdrželi výjezdové vozidlo A30 z M.Svatoňovic, organizace
velikonoční zábavy, dne dětí, po loňském vítězství v soutěži "Zlatá přilba" ve Rtyni
bude letos organizace soutěže na SDH Markoušovice.
Suchovršice - hlavní je práce s dětmi
Velké Svatoňovice - zejména práce s dětmi
Kvíčala - vozidlo z HZS, bližší podrobnosti k ochraně osobních údajů, jak je to s
umísťováním fotografii z různých akcí - u dětí je nutný souhlas rodičů.
Příští schůze okrsku bude 25.4.2018 od 18 hodin v hasičárně v Suchovršicích.
Zapsala: Jaroslava Štěpánská
Pavel Krtička, SDH V.Svatoňovice

Ověřil:Zdeněk Vít,SDH Libňatov

