Zápis okrsek září 2014
Zápis ze zasedání okrsku č.3 konané dne
10.9.2014 v Markoušovicích
Přítomni SDH: Havlovice, Maršov, Libňatov,
V.Svatoňovice, Markoušovice,
Úpice, Rtyně v Pokrk.
omluvení SDH: Batňovice, Kvíčala, Suchovršice
Zahájení provedl starosta okrsku p. Jansa,
seznámil přítomné s průběhem
námětového cvičení dnešního dne na Dlouhé
záhony v Úpici.
Selhání varovného systému pro Havlovice, které
byly o patnáct minut
zvednuty déle než ostatní SDH. Připomínka ke
špatné místní znalosti
dispečinku v H K.
Dále kritika zahájení výstavy v Úpici k založení
Župy úpické v muzeu
v Úpici. Ostudné jednání, nebyl ani přizván
starosta okrsku na vernisáž.
Při navrácení věcí chyběly čtyři položky pro
SDH Havlovice.
V jednání jejich navrácení.
Došla na internetu informace o školení v Brně a
Frýdku Místku,
je poukázáno na skutečnost, že se vynechává
záměrně ústřední škola
v Bílých Poličanech.
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Oslavy SDH Maršov proběhly velice důstojně a
vydařily se, děkujeme
organizátorům za skvělou přípravu.Chybou bylo,
že nedorazil nikdo
z vyššícvh složek velení SH ČMS. Vše
zajišťoval pouze člen VV OSH.
Z.Vít SDH Libňatov: Připomínka, že JPO 5
nejsou předvolány
k námětovým cvičením, při zásahu může dojít ke
špatné koordinaci
mezi útvarem a jednotkami JPO 5.
R.Šír SDH Rtyně: Připomínka, že nebyl
informován o námětovém cvičení
dne 10.9.2014 v Úpici.Celkem spokojen se
spoluprací s dispečinkem
v HK.
Přednesl návrh na uspořádání námětového
cvičení pro okrsek zaměřený
na ochranu obyvatel při povodních s termínem
během měsíce října.
Ještě upřesní termín po svolání všech velitelů v
okrsku.
Vznesl také připomínku na větší podporu členů
JPO 5.
Oznámil, že již nebude kandidovat na funkci
velitele okrsku.
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Švihálek SDH Úpice: Připomínka, že je
podezření na záměrnou likvidaci
SDH jednotek s tím, aby byla větší vytíženost
placených jednotek.
K.Jansa SDH Maršov: Poděkování za účast na
oslavách založení SDH
v Maršově.
SDH V. Svatoňovice: Požadavek na přesunutí
termínu okrskové soutěže
na sobotu z důvodů pracovní vytíženosti v pátek.
Přeloženo na příští jednání.
Starosta J.Jansa SDH Havlovice: Informace o
ukončení činnosti ve všech
funkcích Vlasty Košťálka vzhledem na jeho
zdravotní stav.
Za jeho práci poděkoval a popřál hodně zdraví.
Připomínka k přechodům techniky na zimní
provoz. Na příštím jednání
příprava VVH SDH s jejími termíny uskutečnění
a novými návrhy na
složení nového vedení okrsku č.3
Návrh na nového jednatele okrsku, dočasně do
voleb J.Štěpánská.
Návrh na uskutečnění VVH okrsku do Havlovic,
řešit se bude příští
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zasedání které bude 19.11.2014 od 18,00 hodin
ve Rtyni v Podkrkonoší.
Zapsal: J.Jansa, J. Štěpánská
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