
 

Z á p i s 

z valné hromady okrsku č. 3 konané dne 19.11.2014 ve Rtyni v P. 

Přítomni: Úpice, Havlovice, Kvíčala, Rtyně, Libňatov, Batňovice, Suchovršice, 

Velké Svatoňovice, Maršov u Úpice 

Nepřítomni: Markoušovice 

Celkem 22 přítomných členů. 

Starosta okrsku Jaroslav Jansa všechny přítomné přivítal a předal slovo veliteli 
okrsku Robertu Šírovi ke kontrole zápisu z minulé valné hromady okrsku. 

 Poté předal slovo starostovi okrsku, který se vyjádřil k požadavku SDH 
Markoušovice, aby byla okrsková soutěž v Maršově přesunuta z pátka na 
sobotu. Ostatní sbory s návrhem nesouhlasí, proto bylo jednohlasně schváleno 
zachování soutěže v pátek.  

 Dále se ještě vyjádřil k hodnocení námětového cvičení v Úpici, kdy byly 
Havlovice přivolány se zpožděním. Závady byla na svolávacím zařízení 
v Havlovicích, došlo k okamžitému odstranění závady. 

Úkolem všech sborů bylo nahlásit termíny výročních valných hromad, které jsou 
následující: 

Rtyně v P.                   5.12.2014   18.00  Bowling Bar 

Kvíčala                      12.12.2014   18.00  Úsvit  

Maršov                     12.12.2014   18.00  Kulturní dům 

V. Svatoňovice          9.1.2015      18.00  Muzeum 

Suchovršice                9.1.2015       18.00  hasičárna 

Havlovice                    9.1.2015       18.00  Amerika 

Libňatov                    16.1.2015       18.00  Kulturní dům 

Úpice                          24.1.2015      16.00  hasičárna 

Batňovice                  30.1.2015       18.00Bulánek 



Markoušovice termín nebyl nahlášen. 

Okrsková výroční valná hromada bude 18.2.2015 od 18.00 v Havlovicích.  

Starosta okrsku upozornil na sledování termínů školení na stránkách OSH. 

Školení řidičů proběhne dne 21.2.2015 v 7.00 v hasičárně v Úpici. 

Dále starosta okrsku informoval o nadcházejících volbách starosty okresu, které 
se budou konat na konferenci v Bílých Poličanech dne 11.4.2015. Na jednotlivé 
sbory budou zasílány pozvánky z OSH, každý sbor si zvolí jednoho kandidáta 
s hlasem volebním, dále dle dispozic OSH v Trutnově. V dubnu 2015 rovněž 
proběhne volba nového okresního výboru. 

Do konce listopadu 2014 je nutné nahlásit termíny soutěží na rok 2015 na OSH.  

Jednotlivé sbory obdržely na setkání představitelů sborů v Trutnově materiály 
k výročním valným hromadám a k nadcházejícím volbám v roce 2015. 

Dále byla jednohlasně schválena veřejná volba členů výboru okrsku, kde se 
bude volit nový starosta okrsku, zástupce starosty, velitel okrsku, hospodář, 
jednatel, revizor účtů. Volby proběhnou na VVH okrsku 18.2.2015,návrhy jsou: 

Volební komise: p. Švihálek, p. Vít, p. Šafář 

Starosta okrsku         Jansa Jaroslav 

Zástupce starosty     Borůvka Pavel 

Velitel okrsku             Hepnar Petr 

Jednatel, hospodář   Štěpánská Jaroslava 

Revizor účtů               Semerák Pavel 

Návrhy byly jednohlasně schváleny. 

Dále starosta okrsku připomněl přípravu techniky na zimní období a upozornil 
na včasné zaplacení členských příspěvků do 31.12015.  

Velitel okrsku R. Šír připomněl pozvánky na velitelský den. Rovněž se vyjádřil 
k plánovanému námětovému cvičení „Ochrana obyvatel při záplavách“ pro 
okrsek č.3 , které mělo proběhnout v měsíci říjnu 2014. Cvičení je přesunuto na 
rok 2015, po dohodě s novým velitelem okrsku, úkolem námětového cvičení je 
prověření svolávacího systému jednotlivých sborů, každý sbor by měl mít 
záložní systém svolávání poplachu.  



V diskuzi informoval Vlastislav Košťálek o oslavách 150 let hasičů v Hradci 
Králové, kde mu bylo uděleno poděkování za příkladnou práci. 

Jiroušek Zdeněk  kritizoval svolávání k zásahům, kde JPO 5 nejsou přivolány 
k zásahu ani v místě jejich působnosti, přednostně vyjíždí JPO 2,případně  3, i 
když z větší vzdálenosti. 

Semerák Pavel pozval přítomné na hasičský ples, který bude 7.2.2015 
v Batňovicích. Dále informoval o prodeji vozidla Avia a dalších nepotřebných 
věcí z hasičárny. 

Jansa Karel pozval  rovně na hasičský ples, který bude 10.1.2015 v Maršově. 

Jansa Jaroslav oznámil termín  dalšího hasičského plesu v Havlovicích, a to 
7.3.2015. 

 

Zapsala: Štěpánská Jaroslava  

 


