Zápis ze schůzky okrsku č.3 konané dne 11.4.2012
od 18,00 hodin v Libňatově
Přítomni SDH - Libňatov, Maršov u Úpice, Havlovice, Úpice, Suchovršice, Kvíčala, Batňovice
Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší.
Nepřítomni SDH Markoušovice
Zahájení provedl starosta okrsku, seznámil přítomné s programem jednání.
Program: Zahájení
slovo starosty
zpráva velitele okrsku
propozice soutěže Maršov
Diskuse
Starosta seznámil přítomné s jednáním na shromáždění představitelů SDH, které se konalo v
Trutnově.
Připomněl, že veškeré zápisy z jednotlivých jednání jsou vyvěšeny na webu OSH.
Odměny na okrsky jsou motivační, neboť některá SDH se nepodílí na chodu okrsku ani samotného
sboru.
Tlumočil prezentaci nové firmy Požární bezpečnost, která nahradila VPO.
Zpráva Velitele:
Seznámil s propozicemi na okrskovou soutěž v Maršově.
Soutěž proběhne jako prověření strojů a mužstva s nasátím z vodního zdroje.
Problém s rozhodčím na startovní čáře.
Velitel a startér soutěže bude velitel okrsku, hlasováno 6 pro, 3 proti
(Havlovice, Libňatov, Maršov)
Seriálu soutěží O pohár starosty OSH se nezúčastní nikdo z okrsku.
O propozicích soutěže Federálova memoriálu se vůbec nehlasovalo, neboť se členové
nedohodli jakým způsobem bude probíhat doplňková soutěž v uzlování!
Také není obsazena funkce hlavního rozhodčího celé soutěže,
protože to musí být osoba, která má zkoušky rozhodčích.
Diskuze:
Josef Pich SDH Batňovice, pozvání na oslavy 125 let SDH Batňovice 9.6.2012
žádost na SDH Havlovice, Úpice a Rtyně o provedení ukázky.
Soutěž dětí je nezvládnutelná v okrese, propozice jsou nezvládnutelné
z hlediska přípravy jak dětí tak dospělých, špatně nastaveno!
Jiří Záruba SDH Rtyně, ORM nemá zájem o soutěže, zbytečně se
protahují časově a pro děti nezáživné proto se Rtyně rozhodla odejít
soutěžit na okres Náchod
Zdeněk Vít SDH Libňatov, pozvání na oslavy založení 120 let SDH dne 16.6.2012
Seidl SDH Suchovršice, pozvání na oslavy 120 let SDH Suchovršice
konané dne 8.9.2012
SDH Velké Svatoňovice připomínají, že mají novou prezentaci v muzeu
Švihálek SDH Úpice, na HZS v Tu je nové vedení a je lepší spolupráce
připoměl že by bylo třeba jednou ročně uspořádat okrskové cvičení pro
všechny sbory v okrsku na prověření připravenosti k zásahu
jednotek JPO V
Příští jednání okrsku bude dne 12.9.2012 od 18,00 hodin v muzeu
ve Velkých Svatoňovicích.
Jednání ukončil starosta ve 20,05 hodin
Příští mimořádné jednání se uskuteční 3.5.2012 od 19:00 hod v hasičské zbrojnici v Úpici.
Účast starostů SDH a velitelů SDH všech sborů okrsku povinná!!!!!!

