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I.

Výroční valná hromada SDH Nové Hrady
Výroční valná hromada SDH Nové Hrady se bude konat dne 27. prosince 2014 od 19:00 hodin
v Penzionu Holland. Žádáme všechny členy, kteří mají vycházkový stejnokroj SDH, aby se valné
hromady zúčastnili v tomto stejnokroji. Do konce měsíce listopadu bude doručena členům SDH pozvánka
s návratkou (návratka pro potvrzení účasti na VVH z důvodu zajištění občerstvení), proto žádáme
všechny členy, aby ve stanoveném termínu potvrdili účast na VVH.
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II.

Program výroční valné hromady:
Zahájení a přivítání hostů
Volba volební a návrhové komise
Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2014
Zpráva o hospodaření v roce 2014
Zpráva revizora účtu SDH
Volba výboru SDH
Volba delegátů SDH na shromáždění delegátů SDH okrsku
Volba delegáta SDH na okresní shromáždění delegátů SDH
Návrh kandidátů na funkcionáře okrsku, VV OSH a členů OR OSH
Schválení výše členských příspěvků a odvodů na OSH
Návrh činnosti SDH na rok 2015
Přijetí nových žadatelů o členství v SDH Nové Hrady
Ocenění práce členů SDH
Diskuse
Usnesení
Závěr

Činnost SDH Nové Hrady v roce 2014
V roce 2014 náš hasičský sbor organizoval celkem 19 akcí, kterých se postupně zúčastnili skoro všichni
naši členové. Při těchto akcích naši členové odpracovali celkem 630,5 hodiny. Díky vašemu aktivnímu
přístupu se podařilo bez problémů zajistit všechna naše předsevzetí, která jsme si minulý rok uložili. Za to
vám výbor děkuje. V následující tabulce je pro vaši informaci přehled odpracovaných brigádnických
hodin jednotlivých členů sboru v roce 2014.
Příjmení a jméno
Počet odpracovaných hodin
Počet akcí, kterých se zúčastnil
Klesal Josef
0,0
0
Liška Pavel
0,0
0
Famfulík Josef
4,0
3
Žďára Bohumil
10,0
2
Ing. Makeš Vladimír
93,0
15
Broulík Petr
31,0
5
Broulík Jiří
63,5
10
Broulík s. Jiří
0,0
0
Bureš Miloš
0,0
0
Famfulík Aleš
17,5
5
Klančík Milan
30,0
3
Miho Josef
42,0
7
Podroužek Miloš
30,0
4
Křemenák Tomáš
0,0
0
Chadima Petr
32,5
5
Chadima Jan
58,5
11
Víšek David
24,5
3
Vích František
47,0
9
Chadima Martin
27,5
5
Klát Stanislav
12,5
2
Makeš Matěj
107,0 *
8
(* - pozn.: z toho 70 hodin tvorba WWW stránek SDH Nové Hrady)

III.

Nabídka na pořízení vycházkových stejnokrojů
Pro reprezentaci sboru při jednáních a při slavnostních (i smutečních) příležitostech by bylo vhodné, aby
všichni aktivní členové sboru měli vycházkový stejnokroj. Z tohoto důvodu výbor sboru rozhodl, že
každému zájemci z řad aktivních členů sboru, sbor přispěje na pořízení vycházkového stejnokroje.
V současné době je cena pánského vycházkového stejnokroje 4.045,- Kč. Zájemce o vycházkový
stejnokroj uhradí částku 1.500,- Kč a zbytek (2.545,-Kč) mu na nákup přispěje sbor. Vycházkový
stejnokroj bude ve vlastnictví člena, který si o něho bude sám pečovat. V případě velkého počtu zájemců
budou tyto příspěvky rozloženy do více let dle finančních možností sboru. První zájemci o koupi
vycházkového stejnokroje se nahlásí do 5. 12. 2014 hospodáři sboru Františku Víchovi, který povede
jejich evidenci a v průběhu prosince zorganizuje jejich nákup.

IV.

WWW stránky SDH Nové Hrady
Náš hasičský sbor má vlastní internetové stránky http://www.sdhnovehrady.euweb.cz/. Žádáme všechny
členy, aby se podíleli na jejich rozvoji a aktualizaci. Fotografie z akcí našeho sboru (obrázek ve formátu
*.jpg a v rozlišení 800 pixelů na výšku) anebo články či jiné příspěvky k činnosti našeho sboru zasílejte
Matějovi Makešovi na e-mail: matemake@seznam.cz.

V.

Hasičské odbornosti
V rámci zvyšování odborné úrovně dobrovolných hasičů je průběžně prováděno jejich vzdělávání jak
v oblasti represe, prevence tak i ochrany obyvatelstva. Výstupem a potvrzením tohoto vzdělávání je
získání odborností dle statusu odborností SHČMS. Hasičské odbornosti jsou hasič III. až I. stupně,
preventista III. až I. stupně, velitel, strojník, technik ochrany obyvatelstva a specialista ochrany
obyvatelstva. Vyzíváme tímto členy sboru, aby se vzdělávali na úseku požární ochrany. Podrobnosti
k získání odborností vám podá velitel sboru Vladimír Makeš. Zájemci se můžou hlásit na e-mail:
sdhnovehrady@seznam.cz. Materiály k odbornostem, o které projevíte zájem, budou zveřejňovány na
našich internetových stránkách v sekci „materiály ke školení“. Jelikož někteří členové již projevili zájem
o získání odbornosti „Hasič III. stupně“, tak tam již najdete testové otázky a okruhy témat ke zkoušce.
(http://www.sdhnovehrady.euweb.cz/dokumenty_materialy-ke-skoleni).

VI.

Oprava naší CAS 25 (Líza)
Oprava naší „Lízy“ v podniku Fire TITAL, s.r.o., Olomouc se blíží ke konci a už se všichni na naší
„Lízu“ těšíme. Termín jejího dokončení a předání zatím ještě neznáme, tak se alespoň můžete podívat na
průběh její opravy http://firetital.cz/prave-delame/nggallery/delame/cas-25-rthp-skoda-706-sdh-novehrady.
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