Výroční okrsková schůze okrsku č. 6

HAVLÍČKOVA BOROVÁ 13. 2. 2015
v 19:00 hod
Přítomni zástupci z SDH: Kojetín, Česká Bělá, Jitkov, Oudoleň, Cibotín, Slavětín,
Havlíčkova Borová, Krátká Ves
Host: Mgr. Vacek Luboš
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

přivítání a zhodnocení roku 2014 – starosta okrsku p. Petr
zpráva velitele okrsku – Josef Meloun
zpráva z Výkonného výboru KSH – Pavel Pátek
zpráva vedoucí mládeže – Mgr. Vlasta Bruknerová
volby
zpráva Mgr. Vacka
diskuze

2) zpráva velitele okrsku
- zhodnocení okresních soutěží
- obnova Hasiče II a III
- Hasič I - Přibyslav

3) zpráva z Výkonného výboru KSH – p. Pátek
-

-

všechny SDH zaplatily příspěvky, odevzdaly hlášení a registrační listy
příprava voleb
volby 15.3.2015 Krásná Hora - volba okresního starosty (zatím jsou přihlášeny 2
kandidáti - Josef Stejskal a Jiří Rainiš) a 4 náměstků
nově musí mít SDH sídlo sboru - zápis do registru spolku
prohlášení odpovědného zástupce (starosta SDH) → toto prohlášení podepsat
starostou obce a nechat ověřit (tento dokument má platnost 3 měsíce, Jitka Záhorcová
všem sborů včas pošle podklady)
výpis z výkonného výboru o zvolení - zde nemusí být podpisy ověřeny

-

školení Preventista
školení Hasič

-

vzdělávání hasičů v jednotkách (strojník, velitel) - odborná způsobilost
JPO - velitelem se stává po 40ti hodinovém školení
e-learning + 3 dny doškolení
strojník - odborná způsobilost trvá 5 let
- rozdány seznamy jednotlivým sborů kdo a kdy byl proškolen

-

na Radě velitelů - návrh nové kategorie v PÚ (30 let a 2 osoby 35 let) - se 100m
překážek

-

- Okrsková soutěž Slavětín 16. 5. 2015
- Okres 30. 5. 2015
- Mistrovství republiky 27. 6. 2015

- soustředění dorostu - 18. 4. 2015 - Dukla (+ školení rozhodčích požárního sportu)
- předběžné termíny soustředění dorostu: květen - 2., 3., 9.
červen - 7., 14., 29., 30.,
červenec - 1. - 5.
srpen - 6. - 9.
- v každém měsíci se uskuteční 2 termíny
18. - 19. 6. 2015 - TFA 0. soutěž na stanici v Chotěboři

4) zpráva vedoucí mládeže
- zhodnocení roku 2014
- Oblastní soutěže
- Okresní kolo hry Plamen a dorostu - postup Sobíňov, Pohled, dorost holky Č. Bělá
- Krajské kolo - SDH Pohled 7. místo
- SDH Sobíňov 9. místo
- SDH Česká Bělá dorost 2. místo

-

- Mistrovství ČR v dorostu v Brně - Matěj Prášek V. Žďár - 9. místo
Jakub Kasal z Dobré - 3. místo
Klára Hartová Nová Ves u Sv. - 8. místo
ZPV - Vysoká u Havl.Brodu
- rekordní počet hlídek
- nový systém startování - hodnocen vedoucími velice kladně

- školení vedoucích mládeže - Přibyslav - přes 60 účastníků
Oblastní soutěže:
Oblast č.2
8. 5.
Oblast č.3
?

Česká Bělá
Havlíčkova Borová

23. - 24. 5. 2015 okresní kolo hry Plamen dětí a dorostu – Havlíčkův Brod
20. – 21. 6. 2015 – Krajská soutěž dětí a dorostu - Petrovice / Třešť
- zatím není technická četa na okresní kolo ani na ZPV
-

školení rozhodčích se bude konat koncem března začátkem dubna - termín bude
rozeslán meilem Jitkou Záhorcovou
proběhnou drobné úpravy asi 60 překáže

5) volby - návrhy
- min. po 2 kandidátech do odborných rad
- každé SDH má max. 2 hlasy (starosta, zástupce starosty případně velitel)
starosta + člen VV
velitel
zástupce velitele
zástupce starosty

Pavel Pátek
Josef Meloun
Pavel Kubát
Josef Nevole

(pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 0)
(pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 0)
(pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 0)
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 1)

zástupce do výkonných rad
okresní rada velitelů
Václav Rakušan, Josef Meloun, Pavel Kubát
(pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 1)
odborná rada mládeže
Jiří Rakušan, Vlasta Bruknerová, Radek Venc, Ladislav Hájek

(pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 0)
odborná rada prevence

Jiří Bárta

(pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 0)

Jiří Rainiš

(pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 0)

kontrolní odborná rada
starosta OSH

7) diskuse
19. 9. 2015 - Den hasičů
22. 9. 2015 - 39. ročník poháru Vysočina
Velká cena generálního ředitele v PÚ - září
-

jsou vytvořeny nové otázky Preventista I, II
Pátkovi poslat meilem případné zájemce o Preventistu - v případě menšího
počtu přihlášených lze Preventistu dělat v jiném okrsku

