Zápis ze schůze okrsku č.3 Úpicko – Rtyňsko konané dne
12.září 2012 od 18 hod ve Velkých Svatoňovicích
Přítomné SDH zastoupené takto:Havlovice 2 členové,Libňatov 2 členové,Maršov u Ú.2 členové
Suchovršice 1 člen, Kvíčala 2 členové, Markoušovice 2 členové, Vel.Svatoňovice 3 členové,
Rtyně v P. 2 členové, Úpice 1 člen
Nepřítomné SDH: Batňovice 0 členů
Schůzi zahájil starosta okrsku J.Jansa informoval o posledním zasedání VV OSH,kde došlo k
úpravě rozpočtu,tak aby rovnoměrně splněn za rok 2012,je reálná možnost, že to tak bude, starosta
Jansa věnoval 1000Kč na pohřeb přes pokladnu.
V kanceláři OSH v současné době pracuje pouze Monika Nemečková a to na plný úvazek.
Blíží se Výroční valné hromady je třeba včas zaslat návrhy na vyznamenání.
Starosta okrsku zhodnotil kladně naši tradiční okrskovou spoutěž v Maršově u Úpice jako slušnou,
bez hádek a sporů,doplněk v pořádku, rozdané diplomy. Lze říci,“ Sláva vítězům a čest
poraženým“,.není rozhodující zvítězit,nýbrž zúčastnit se.
Rovněž bratr Jansa z Maršova zhodnotil soutěž jako podařenou.Termíny v pátek vyhovují
většině,někteří s tím mají problémy. Bude třeba dát předem vědět termín.
Velitel okrsku také zhodnotil okrskovou soutěž v Maršově jako úspěšnou včetně zařazení prvku
s uzlováním,upozornil na to,že většina okrskových kol probíhá v měsíci květnu. Připomněl,že je
nutné zajistit účast na odborných školeních jako na př.18.10.2012 od 15,30h v Trutnově kategorie
JPO 2 i JPO 5 i v jiných dodaných termínech.
Starosta Jansa upozornil na nový WEB na OSH, který je nevhodný a je požadavek na změnu.
Školení v krsku,nadále školit členy ve zdravovědě,spolupráce Úpice - Rtyňsko.
U zásahu ve Rtyni v P. účinkovalo i družstvo od Nymburka.Vtírá se otázka,zda je to takto
ekonomické,nepoučit se z toho?,neupravit organizaci svolávání?
Bratr Borůvka mluvil rozsáhle o problematice mládeže,někde se činnost rozjíždí,jako například v
Batňovicích,upozornil na soutěže dle kalendáře v roce 2012,činnost do 6 let,přípravku.
Dne 14.listopadu 2012 bude příští okrsková schůze v Suchovršicích od 18 hodin ve zbrojnici.
Na tuto schůzi předloží všechny SDH termín Výroční valné hromady,hodinu zahájení ,místo konání,
nejlépe písemně.
Dále bude definitivě stanoven termín konání tradiční okrskové soutěže v Maršově u Úpice včetně
hodiny zahájení.
Některé předběžné informace:-Výr.val.hromadu v Libňatovně 11.1.2013,
-Havlovice ,výr. Val.hromada 4.1.2013 Tradiční hasičská zábava 9.2.2013
-Kvíčala ,výr.val. Hromada 14.12.2012 od 18,-h. Pořádání výročí 100 let 15.6.2013

V Úpici 16.září 2012
zapsal:Košťálek Vlastislav

