
Výkonný výbor zápis 6. 12. 2012 

Zapisovatel: Burdychová Julie 

Ověřovatel zápisu: Bárta Míla , Šeps Jiří 

 

1. Kontrola zápisu z minulého jednání: 

a) Webové stránky – bude-li diskuse na stránkách zneužívána, bude zrušena. 

b) Jednotné stroje – krajská kola se budou konat na jednotných strojích. 

c) Připomínky pana Chrtka – proběhne osobní schůzka a se starostou okrsku a bude řešeno. 

2. Čerpání rozpočtu: Byla nám přidělena mimořádná dotace 40 000,- ze které bude zakoupen 

sportovní žebřík, který bude propůjčen pro trénink dorostence Linharta z Hajnice, který je 

členem reprezentace dorostu ČR. 

3. Vyhodnocení školení 2012: 

a) Velitelé – proběhlá školení jsou s dobrou účastí, hodnocena jako úspěšná, vše zveřejněno 

na webových stránkách.  

Na www.pozary.cz jsou zveřejněny testy pro rok 2012 kvalitní materiál pro přípravu 

hasičů ve sborech a jednotkách. 

Malý zájem o získání odznaku Hasič III a Hasič II, tento trend je v současné době 

celorepublikový. 

b) Prevence – průměrně 25 preventistů se zúčastnilo školení. Podzimní školení zakončeno 

testem 4 preventisté získali kvalifikaci III., 5 kvalifikaci II. Školení ve Velkém Poříčí 

úspěšné. 

Je třeba v okrscích obnovit činnost okrskových preventistů. Seznam je na webových 

stránkách k nahlédnutí účast jednotlivých preventistů na školeních. 

Probíhá školení pro konkurenceschopnost, Univerzita dobrovolného hasiče v Bílých 

Poličanech. 

V sobotu 8. 12. 2012 budou mít splněním testu možnost získat kvalifikaci preventiva III. a 

II. . 

c) Mládež – školení rozhodčích proběhlo v březnu, je v našem zájmu proškolovat i pomocné 

rozhodčí a dát jim šanci rozhodovat. 

Školení vedoucích bylo jednodenní, v příštím roce bude opět dvoudenní, aby bylo možno 

naplnit program, který bude spět ke kvalitní závěrečné zkoušce. 

d) Revizní rada se sešla a vše je v pořádku. Termín inventarizace bude upřesněn. 

4. 40. let od založení hry Plamen. V sobotu 8. 12. 2012 proběhne setkání 40. let hry Plamen 

v Jánských Koupelích – naši zástupci paní Brádlerová, František Podolník, Burdychová Julie 

5. Plány práce odborných rad jsou i VV. 

Krajské kolo hry Plamen bude společné v Trutnově 15.- 16. června 2013. 

29. června 2013 krajské kolo PS společné kraje HK a PA ve Svitavách. 

V lednu budou schůzky rad, aby bylo včas projednáváno OZ společných krajských kol. 

SDH Horní Lánov zažádal o pořádání krajského setkání přípravek- termín 29. září 2013. 

6. Valné hromady. Byli projednáni delegáti na valné hromady z VV. Seznam připojen. 

7. Informace z vyšších orgánů.  

VV ústředí proběhne v lednu. 



Připravují se Slavnosti Litoměřice v roce 2013, Pyrocar v Přibyslavi v roce 2014. 

Akce volejte s hasiči pokračuje. 

 

8. Vlastik Košťálek se zúčastnil setkání vedoucích krajských rad zasloužilých hasičů.  

9. Udělování vyznamenání. Projednáno. Apelujeme na představitele SDH, Okrsků, aby byly 

včas podávány návrhy na vyznamenání. Na poslední chvíli nelze schvalovat vyznamenání 

ve vyšších orgánech. 

10. Různé: 

a) Řehůřek – testy v sobotu na „Univerzitě dobrovolného hasiče“ se budou psát dle nových 

zveřejněných testů. 

b) Orsák končí období ………… je tlačeno, aby pokračovala spolupráce přezpříhraniční. 

Prosadit legislativně - dobrovolné hasiče, aby byli chráněni, když vykovávají práci u 

zásahu. 

 

 

  

 

 

 

 

 


