Zápis
ze schůze okrsku č.3 konané dne 15.11.2017 ve Velkých Svatoňovicích
Přítomni: Havlovice, Kvíčala, Batňovice, Velké Svatoňovice, Libňatov, Maršov,
Suchovršice, Rtyně v P., Markoušovice, Úpice
Omluveni:
Nepřítomni:
Celkem přítomných 18 členů
Starosta okrsku Jaroslav Jansa zahájil schůzi,zhodnotil branný závod dětí
pořádaný v Havlovicích, sbor obdržel za organizaci závodu čestné uznání
okresu, možnost konání závodů i v dalších letech. Dále upozornil na nahlášení
termínů VVH na OSH v Trutnově do 30.11.2017, výměnu průkazů, netýká se
členů nad 60 let,do konce listopadu je třeba nahlásit termíny soutěží, do konce
roku zaplatit členské příspěvky, tolerance je do konce ledna. Od září se změnily
stavnovy, byla zrušena revizní rada na sborech, je pouze revizor účtů. Statut na
udělování vyznamenání neodpovídá návrhům jednotlivých sborů členům za
skutečnou práci, je výhodnější pro vyšší funkcionáře, ne pro řadové členy, kteří
odvádějí spoustu práce ve sborech. Je třeba podat návrh na změnu v postupu
při udělování vyznamenání.
Starosta sboru zajistí školení řidičů s panem Mazalem, předběžný termín 10.
nebo 17.2.2018 v hasičárně v Úpici.
Pan Vlast.Košťálek ukončil činnost ve všech funkcích, zůstal pouze řadovým
členem SDH Úpice.
Na zasedání představitelů sborů v Bílých Poličanech byl zvolen novým
předsedou zasloužilých hasičů okresu pan Zdeněk Pelc, SDH Strážkovice.
Pavel Borůvka za radu mládeže- je třeba registrovat co nejvíce aktivních
sportovců, tím je vyšší dotace na děti. 20.11.2017 končí granty ze svazku
Jestřebí hory. Informoval o školení vedoucích mládeže, které se uskutečnilo v
Borovnici
Návrh na okrskové školení pro celý okrsek - zdravověda pan Vladimír Mertlík.
Veškerá školení absolvovat do konce března.

Petr Hepnar - návrh na školení pro celý okrsek, ne napůl, jako to je doposud.
Možnost využít kino Rtyně v P. v pondělí. Možnost absolvovat školení "hasič I III stupeň".
Předběžné termíny školení pro celý okrsek kino Rtyně:
5.2.2018 - zdravověda p.Vl.Mertlík
12.2.2018 - vyšetřovatel na požářišti
19.2.2018 - bezpečnost práce
Bude upřesněno.
Dle možností praktická ukázka - záchrana tonoucího. Termín bude upřesněn.
Výroční valná hromana okrsku se uskuteční 21.2.2018 od 18ti hodin v
hasičárně v Havlovicích.
Termíny VVH jednostlivých sborů:
Havlovice 12.1.2018 18 hodin kulturní dům
Úpice 20.1.2018 16 hodin hasičárna
Kvíčala 8.12.2017 18 hodin Úsvit
Batňovice 5.1.2018 18 hodin Bulánek
Rtyně v P. 22.12.2017 18 hodin MAKUS
Suchovršice 26.1.2018 18 hodin hasičárna
Velké Svatoňovice 12.1.2018 18 hodin muzeum
Libňatov 12.1.2018 18 hodin kulturní dům
Maršov 15.12.2017 18 hodin kulturní dům
Markoušovice 13.1.2018 18 hodin Sokolovna

Zapsala: Jaroslava Štěpánská

