Zápis
z valné hromady okrsku č.3 konané dne 10.6.2015 v Batňovicích
Přítomni: Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Velké Svatoňovice,
Libňatov, Maršov
Omluveni: Suchovršice
Nepřítomni: Markoušovice
Celkem přítomných 21 členů
Valnou hromadu zahájil starosta okrsku Jaroslav Jansa kontrolou zápisu
z minulé valné hromady konané dne 8.4.2015 v Libňatově. Zhodnotil okrskovou
soutěž ze dne 15.5.2015 v Maršově, soutěž proběhla v pořádku, pochválil
pořádající sbor za bezchybnou přípravu soutěže, jedinou výtkou bylo, že
pořádající sbor neposkytl občerstvení pro obsluhu elektronické časomíry.
Rovněž hodnotil okresní kolo hry Plamen, které se uskutečnilo 6.-7.62015
v Úpici na Spartě. Závadou na pořádání soutěže byl nedostatek v tom, že se
nedostavila technická četa z žádného sboru okrsku č.3, který byl tímto pověřen.
Pro příště je nutné zlepšit organizaci soutěže.
Josef Pich, SDH Batňovice, k tomuto navrhl, že pro další rok se musí
jednoznačně určit, kolik který sbor vyšle na pomoc při soutěži členů sboru jako
technickou četu.
Petr Hepnar, velitel okrsku, hodnotil rovněž soutěž v Maršově, přednesl zprávu
z rady velitelů, informoval, že pravidla a propozice na soutěž „O pohár starosty
okresu“ jsou zajímavá jen pro malý počet sborů, nemotivují ostatní sbory
k účasti.
Jiří Švihálek, SDH Úpice, vyslovil kritiku vedení okresu, které by se mělo zaměřit
hlavně na vybavení všech sborů okresu a ne jen na pořádání soutěže pro
omezený počet sborů. Pro příští dětskou soutěž by se mělo vedení okrsku
obrátit na velitele sborů, kteří disponují s pracovními silami ve sboru.
Pavel Borůvka, SDH Libňatov, přednesl zprávu z rady mládeže, hodnotil
proběhlou hru Plamen a navrhl vytvoření stálé technické čety, zejména pro
dětské soutěže, kde by byli proškolení hasiči k tomuto účelu a upozornil na

nedostatečnou znalost propozic ze strany vedoucích mládeže u hry Plamen.
Kritizoval jednotné stroje na soutěži, které byly technicky nespolehlivé a došlo
k jejich poruše. Navrhl, že strojníkem na dětských soutěžích by měl být náležitě
poučený a proškolený strojník. Vyzval přítomné k nesouhlasu s převedením
soutěže Plamen do Trutnova, kde by se musel platit pronájem stadionu, když
v Úpici jsou uskladněné překážky a použití stadionu zdarma, pouze za pomoc
při údržbě. Dětská hra Plamen by měla být přístupná i dětem s hendikepem,
vytvořit náležité podmínky a disciplíny, které by byly schopné tyto děti
absolvovat. Dále požádal okolní sbory o nepotřebný materiál a vybavení, které
by ještě dostatečně posloužilo dětem k výuce. Zápisy z jednání valné hromady
okrsku by měly obdržet i velitelé sborů, ne jen starostové.
Vlastislav Košťálek rovněž hodnotil soutěž Maršov, informoval o zasloužilých
hasičích.
Jaroslav Jansa všeobecně kritizoval přípravy propozic na soutěž „O pohár
starosty okresu“, vystupování okresu vůči dobrovolným hasičům, vstřícnější
přístup okresu k jednotlivým sborům, jejich vybavení, které je závislé na
finanční schopnosti jednotlivých sborů. Za SDH Havlovice byly sbory pozvány
k účasti na oslavách 130 let výročí založení sboru, které se uskuteční 22.8.2015
v Havlovicích. Bližší informace obdrží každý sbor prostřednictvím pozvánky.
Diskuze : Podnět okresnímu výboru k zamyšlení a vysvětlení.
Byl směřován dotaz na vedení okresu, jak se bude řešit čerpání finančních
prostředků pro mládež a vysvětlení zprávy z médií, kde by mělo dojít k uvolnění
96 milionů korun na dobrovolné hasiče. Proč se neuspořádá zajímavá soutěž
pro všechny sbory v okrese, ne jen pro několik vyvolených, které mají
dostatečné finanční zajištění na vybavení. Chybí dostateční komunikace mezi
okresem a jednotlivými sbory, kde po kritice ze strany okresu není chuť
jednotlivých sborů účastnit se na soutěžích, když již předem nesplňují
požadavky okresu. Ze strany okresu chybí uznání některých návrhů
předkládaných veliteli, případně starosty sborů k propozicím na soutěž, kde
okres není přístupný k diskuzi, což se týká i tematického vedení sborů a
kolektivů mládeže. Dalším požadavkem je zprůhlednit financování a
odůvodnění jednotlivých akcí pořádaných okresem. Vedení okresu by mělo
podpořit snahu o modernizaci vozového parku, zasadit se o změnu přidělování

vozidel sborům, umožnit převody vozidel mezi jednotlivými sbory a
neargumentovat tím, že vozidlo je majetkem města, ale podpořit hasiče.
Představitelé sborů přednesou požadavky na výkonném výboru, radě velitelů,
případně na radě mládeže.

Příští valná hromada okrsku se uskuteční 16.9.2015 v 19 hodin na Kvíčale.

Zapsala: Jaroslava Štěpánská

Ověřil: Josef Pich, SDH Batňovice
Zdeněk Vít, SDH Libňatov

