Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Trutnov
Okrsek č. 5 - Dubenecko

Zápis ze schůze okrsku č. 5 - Dubenecko
Jednání se konalo dne 22. října 2021 v zasedací místnosti SDH v Dubenci a
bylo zahájeno v 18:00 hodin.
Přítomni:

Petr ČTVRTEČKA (SDH Dubenec – starosta okrsku + člen VV OSH
Trutnov), Jan ČERNÝ (SDH Velký Vřešťov – velitel okrsku + náměstek
starosty OSH Trutnov), Luboš LESÁK (SDH Dubenec), Luděk HLAVA,
Martin HYNEK (SDH Libotov), Martin PETERA (SDH Vilantice),
Jaroslav STEJSKAL, Tomáš KARBAN (SDH Bílé Poličany), Luděk
HUBENÝ (SDH Zábřezí – revizor), Tomáš KAPLAN (SDH Zábřezí),
Tomáš SEDLÁČEK, Milan ŠTĚPÁNEK (SDH Lanžov)

Omluveni:

starosta SDH Trutnov Miloslav Bárta, zástupci SDH Hřibojedy, SDH
Zdobín, pokladní okrsku Vlasta MACHAČOVÁ

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Kontrola zápisu z minulého jednání
Stav v OSH Trutnov
Plán práce na rok 2022
Odbornosti našich členů
Soutěže a avizovaný pohár starosty
Valné hromady SDH, setkání představitelů SDH Trutnov
Různé, diskuze
Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta okrsku Petr Čtvrtečka zahájil jednání, kontrolou prezenční listiny
ověřil, že schůze se schopná se usnášet. Zapisovatelem jednání byl zvolen Milan
Štěpánek a ověřovateli zápisu Luboš Lesák a Martin Hynek.

2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Starosta provedl za účasti všech přítomných kontrolu zápisu a plnění úkolů,
dále konstatoval předložení našeho návrhu na okresním zasedání v červnu a jeho
nepřijetí, popsal průběh jednání okresního shromáždění a odkázal na obsah zápis
z jednání, který je zveřejněn na webu OSH Trutnov.

3. Stav v OSH Trutnov
Události, související s činností OSH Trutnov pokračují. Byla provedena
hloubková kontrola Krajskou kontrolní a revizní radou. Na základě výsledků kontroly
byla provedena personální opatření. Starosta informoval o průběhu a obsahu jednání
výkonného výboru OSH Trutnov – viz zápis z jednání VV z 07. 10. 2021.
Dále proběhla diskuze k aktuální situaci, zhodnocení našeho červnového
návrhu s tím, že po obdržení výsledků hloubkové kontroly KKRR zpracujeme návrh
na opatření, který bude minimálně stejný, nebo detailnější než návrh červnový.
Účastníci se shodli, že po připomínkování bude návrh na změnu a doplnění
programu zaslán na OSH Trutnov s požadavkem na rozeslání delegátům předem a
včas.

4. Plán práce na rok 2022
Starosta ve svém vystoupení kladl důraz na vzdělávání, chce všechna SDH
v okrsku v této oblasti více motivovat.
Budeme častěji pořádat pracovní schůzky okrsku, a to nejméně 1x za půl
roku.
Svou činnost budeme více soustředit na děti a výchovu mládeže.
Před koncem roku budeme pořádat seminář k prevenci v obcích, chceme
seznámit obyvatele s nebezpečími vzniku požárů.

5. Odbornosti našich členů
Starosta upozornil na zkoušky pro odbornost Hasič III, a požádal přítomné,
aby vyslali co nejvíce členů, je ochoten zajistit i teoretickou přípravu.
Další oblast vzdělávání je školení preventistů, kde také musíme zajistit
vysokou účast. Starosta připomněl i termín školení k dotacím, které se uskuteční 26.
10. 2021 v Bílých Poličanech.
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Další formou vzdělávání je Univerzita dobrovolného hasiče, kdy pro nás
nejbližší místo je také v Bílých Poličanech.
6. Soutěže a avizovaný pohár starosty
V rámci bodu proběhlo vyhodnocení letošních soutěží a plánování na rok
2022, včetně otázky Poháru starosty okrsku. Ten bude realizován, nastaví se
pravidla a rozjede se v rámci soutěží, pořádaných v okrsku.
7. Valné hromady SDH, setkání představitelů SDH Trutnov
Starosta požádal o naplánování a sdělení termínů valných hromad SDH, zatím
je znám termín v Lanžově (23. 10.) a v Dubenci (11. 12.).
Dále všechny vyzval, aby v souladu s pozvánkou potvrdili účast na Okresním
shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov a aby se jednání všichni zúčastnili
s ohledem na aktuální situaci (viz bod 3).

8. Různé, diskuze
V rámci diskuze účastníci vyhodnotili projednávané skutečnosti a předali si
informace o činnosti jednotlivých SDH.

9. Závěr
Po shrnutí všech projednaných věcí bylo jednání ukončeno v 19:00 hodin.
Předsedající:
Ověřovatelé zápisu:
Petr Čtvrtečka
Luboš Lesák
Zapisovatel:
Martin Hynek
Milan Štěpánek
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