Zápis ze schůze okrsku č.3 Úpicko-Rtyňsko
konané dne 14. září 2011 v Úpici
Přítomné SDH: Úpice, Havlovice, Kvíčala, Libňatov, Maršov u Úpice, Rtyně v Podkrkonoší,
Suchovršice, Veké Svatoňovice,
Nepřítomné SDH: Batňovice, Markoušovice
Program:

- Zahájení
- Čtení zápisu
- Zpráva starosty
- Zpráva velitele
- Diskuze, závěr

Schůzi zahájil starosta okrsku br.Jansa a dal pokyn k přečtení zápisu. K projednanému zápisu
nebylo připomínek.
Dále schůzi řídil starosta,velitel nebyl přítomen.
- Provedl rozbor okrskové soutěže v Maršově, která se vcelku zdařila. Došlo však ke sporu mezi
rozhodčím na základně Pavlem Borůvkou a jednotkou ze Rtyně v Podkrkonoší,což bylo na základě
stížnosti projednáno ve Výkonném výboru v Trutnově. Po vyslechnutí a zhodnocení celé záležitosti
bylo rozhodnuto tento bod definitivně uzavřít a již se k němu nevracet.
Starosta podrobně seznámil přítomné s materiálem týkající se převozu děti různými typy
automobilů.Byla k tomu rozsáhlá debata a vysvětlování. Ti, co měli zájem, dostali vytištěné zásady.
Cyklické školení strojníků proběhne v tomto roce 20.10 a 27.10 v Trutnově, týká se JPO II a III, ale
mohou i JPO V.
Hospodaření na OSH se vyvíjí dobře a je předpoklad, že se financování zhostíme dobře.
Požární ochrana očima dětí v našem okrsku proběhla úspěšně, byly přečteny výsledky.
Soutěž o Pohár starosty bude uzavřena po Strážkovické soutěži (koláči).
Je projednáváno školení funkcionářů SDH (starostů,jednatelů a příp. dalších), bude upřesněno.
V současné době je usilováno o to, aby Hasičská škola v Bílých Poličanech zpět přešla do
vlastnictví Sdružení hasičů, aby se o ní nepřišlo.
Proběhla akce Pyrocar, propagační jízda vedla i přes naše okolí se zastávkou ve Velkých
Svatoňovicích, exponáty v Přibyslavi měly úroveň jak v moderní technice, tak i historických
zařízeních.
Na OSH Trutnov dochází k rozšíření pracovní doby na všechny dny od pondělí do čtvrtku 8:00 až
15:30 hod. a v pátek 8:00 hod až 12:00 hod. Kromě p. Němečkové bude tam pracovat ještě sl.
Nováková.
Bylo rozhodnuto jednohlasně dělat zasedání okrsku postupně ve všech SDH - kromě výročního
zasedání, které bude v Úpici.
Příští schůze okrsku bude 9.listopadu 2011 od 18:00 hodin ve Rtyni v Podkrkonoší ve zbrojnici.
Výroční schůze okrsku bude 8.února 2012 v Úpici.
SDH Rtyně bude pořádat závod požárnické všestrannosti - všichni jsou zváni.
Na listopadové zasedání okrsku si všichni připraví termíny výroční valných hromad SDH.
V Úpici 15.9.2011 Košťálek Vlastislav
jednatel okrsku 1

