Zápis
z valné hromady okrsku č.3 konané dne 8.4.2015 v Libňatově
Přítomni: Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Suchovršice, Velké
Svatoňovice, Libňatov, Maršov, Markoušovice
Celkem přítomných 22 členů
Byly zastoupeny všechny sbory okrsku č.3
Starosta okrsku Jaroslav Jansa zahájil valnou hromadu a přednesl zprávu
z výkonného výboru. Bylo vypsáno výběrové řízení na pracovníka/pracovnici
kanceláře OSH v Trutnově, výsledek výběrového řízení bude znám později.
Došlo ke zrušení SDH Vrchlabí město, důvodem bylo neplacení členských
příspěvků. Je třeba sledovat stránky OSH, termín podání přihlášek na okresní
kolo soutěže v PS do 13.5.2015 , které proběhne 30.5.2015 v Trutnově, dále
termín okresního kola hry Plamen v termínu 6. a 7.6.2015 v Úpici a dalších
soutěží, včetně mistrovství ČR v PS v Trutnově, které bude 26. – 28.6.2015
v Trutnově.
Petr Hepnar seznámil přítomné s organizací okrskové soutěže v Maršově dne
15.5.2015. Velitelem soutěže je velitel okrsku Petr Hepnar, hlavním rozhodčím
Pavel Borůvka, časomíra bude elektronická včetně tří časoměřičů se stopkami,
a to SDH Batňovice p. Peterka st., SDH Havlovice p. Astr a SDH Libňatov p. Vít.
Startovné na soutěži je stanoveno na = 200 Kč za družstvo, prezentace od 16
hodin, začátek v 17 hodin. Pozdní příjezd některého sboru bude výjimečně
tolerován, ale musí tento sbor zaslat zprávu o důvodu zpoždění. Podrobné
propozice budou rozeslány jednotlivým sborům písemně. Rovněž upozornil
jednotlivé sbory, že je NUTNÉ podat přihlášku na okrskové kolo se všemi
náležitostmi, řádně vyplněnou, včetně razítka a podpisu odpovědné osoby.
Karel Jansa navrhl, aby do okrskové soutěže byla zařazena i tzv. „pořadová“.
Jaroslav Jansa navrhl, aby okrsková soutěž byla i přehlídkou zásahové techniky
jednotlivých sborů, kde by z každého sboru bylo možné předvést zásahové
vozidlo a jeho vybavení veřejnosti včetně výkladu zástupce daného sboru.
Propagaci soutěže zajistí SDH Maršov, výsledkovou listinu pan Odon Vlček, SDH
Rtyně, který bude rovněž výsledky zapisovat.

Pavel Borůvka upozornil, že není nutné užití přetlakového ventilu.
Petr Hepnar podal informace z rady velitelů, která se uskutečnila 1.4.2015
v Bílých Poličanech, kritika KOPIS v Hradci Králové, upozornil na správnost
vyplňování zpráv ze zásahů, kde nedostatečné vyplnění nese problémy
s pojišťovnou ohledně úhrady nákladů zásahu.
Jaroslav Jansa přednesl zprávu z volebního shromáždění v Bílých Poličanech,
okresním starostou byl opět zvolen Jiří Orsák. Rovněž upozornil, že
shromáždění představitelů sborů bude , dle stanov, dvakrát ročně. Dále
přítomné seznámil s návrhem na organizaci oslav 130 let SDH v Havlovicích,
které by se měly konat 22.8.2015, cca od 14 hodin.
Další valná hromada okrsku bude 10.6.2015 od 19 hodin v hasičárně v
Batňovicích.

Zapsala: Jaroslava Štěpánská

Ověřil: Karel Jansa, SDH Maršov
Pavel Semerák, SDH Rtyně

