
Zápis ze schůze okrsku č. 3 
05.10.2022, Libňatov – kulturní dům, od 18:00 h 

 

Přítomni: dle prezenční listiny zástupci všech sborů okrsku 

 

Schůzi zahájil starosta okrsku Pavel Borůvka a seznámil přítomné s navrženým programem.  

 

Program: 

1) Informace z VV OSH TU   

2) Informace o zvýšení odvodu členských příspěvku od 1.1.2023 na KSH A SHČMS   

3) Informace velitele okrsku 

4) Termín podzimního SP OSH TU 

5) Info o setkání ZH KHK v Hořicích 

6) Hodnocení okrskové soutěže v Maršově 

7) Termíny VVH JSDH okrsku č.3+ další akce (plesy a pod) 

8) Info mládež MH 

9) Různé 

 

         hlasování 10 – 0 – 0 

Starosta zkonstatoval schválení programu, kterým se bude schůze řídit a dále navrhl jako 

ověřovatele zápisu Josefa Picha (SDH Batňovice) a Lukáše Nývlta (SDH Rtyně 

v Podkrkonoší). 

         hlasování 10 – 0 – 0 

 

Jako zapisovatele navrhl starosta okrsku Jana Seidela (SDH Suchovršice). 

         hlasování 9 – 0 – 1 

 

1) Informace z VV OSH Trutnov 

V tomto bodu starosta krátce informoval o aktualitách s výkonného výboru OSH v Trutnově. 

Bohužel dochází k situaci, že webové stránky nejsou zcela aktuální. Důvodem je, že nová 

pracovnice na OSH není proškolena k obsluze. Nabídka zástupce SDH Markoušovice pomoci 

při aktualizaci – bude předáno na OSH.  

Dále starosta uvedl, že revizní rada se od minulého shromáždění delegátů, kde byla ustavena, 

sešla pouze jedenkrát. Poslední informací v tomto bodu byla informace o poškození služebního 

vozidla OSH – je v řešení pojišťovny. 

 

2) Zvýšení odvodů členských příspěvků 

Starosta informoval o setkání starostů v Přibyslavi dne 09.04.2022. Od 01.01.2023 bude výše 

úhrady (odvodu) na ústředí OSH 50 Kč/člena. 

Schůze starostů krajských sdružení – výše odvodu na KSH od 01.01.2023 bude činit 10 

Kč/člena. Dále starosta okrsku informoval o doporučení KSH, aby výše členského příspěvku 

činila min. 200 Kč/člena v rámci OSH.  

V rámci tohoto bodu starosta informoval též o vývoji nájemného pro kancelář OSH Trutnov, 

kde výše činí 10.000 Kč/měsíčně vč. energií.  

 

3) Informace velitele okrsku 



Velitel okrsku Pavel Krtička informoval o velitelských dnech, které jsou připraveny na 

07.10.2022 v hasičské stanici Trutnov. Dále krátce pohovořil o výsledcích okrskového kola 

požární soutěže. Současně připomněl, že do začátku listopadu je třeba předložit termíny 

soutěží z důvodu tvorby termínové listiny (republika, kraj, okres), kdy je snaha na centrální 

úrovni zabránit kolizím v termínech.  

Zájemci o rozhodčí z jednotlivých sborů ať se přihlásí prostřednictvím starostů či velitel, popř. 

osobně, u velitele okrsku Pavla Krtičky nebo u Petra Hepnara ml. Seminář proběhne v únoru 

2023. 

Dále velitel podal informaci o semináři TFA, který se koná ve dnech 07. – 08.11.2022 v Poříčí 

u Náchoda.  

Posledním bodem informací velitele okrsku byla informace o vyhlášení dotace HZS.  

 

4) Informace o termínu podzimního shromáždění představitelů OSH Trutnov 

Shromáždění se uskuteční v pátek 04.11.2022 v 16:00 h ve Velkém sále Městského úřadu 

Trutnov. 

 

5) Info o setkání zasloužilých hasičů Královéhradeckého kraje v Hořicích 

Starosta podal informaci o setkání aktivu zasloužilých hasičů. Současně apeloval na sbory, aby 

oceňovali své členy. V rámci tohoto bodu proběhla diskuse, že se podle názoru představitelů 

přítomných sborů nesmyslně vyřazují kandidáti. Přítomní poukázali na zbytečné odůvodnění, 

když sbor vypíše, co vše člen dělal a posléze stejně není schválen. O tom, jak dotyčný pracoval, 

vědí ve sboru, ne na vyšších úrovních. Starosta přislíbil tlumočit názor na VV.  

V případě vyznamenání je třeba podat návrhy do konce října, aby bylo do konce roku 

odsouhlaseno.  

 

6) Hodnocení okrskové soutěže v Maršově u Úpice 

Soutěže se zúčastnilo 10 družstev. Starosta i velitel okrsku poděkovali pořádajícímu SDH za 

organizaci. Řešeny některé provozní a organizační záležitosti, zhodnocena účast – resp. 

nepřítomnost některých sborů. Apel na účast v příštím ročníku. V rámci tohoto bodu 

informoval velitel okrsku o soutěži „Zlatá přilba“ ve Velkých Svatoňovicích – pozvánka přijde 

na sbory – termín bude ke konci října podle počasí.  

 

7) Termíny VVH JSDH okrsku č. 3 

- VVH okrsku č. 3    15.02.2023  18:00 Maršov u Ú. – kulturní dům 

- VVH SDH Libňatov  13.01.2023 18:00 kulturní dům 

- VVH SDH Rtyně v Podkrkonoší 16.12.2022 18:00 restaurace U Vlčků 

- VVH SDH Úpice   21.01.2023 18:00 hasičská zbrojnice 

- VVH SDH Velké Svatoňovice 07.01.2023 18:00 muzeum 

- VVH SDH Havlovice  06.01.2023 18:00 restaurace U Lávky 

- VVH SDH Kvíčala  02.12.2022 18:00 Úsvit 

- VVH SDH Batňovice  06.01.2023 18:00 restaurace U Bulánka 

- VVH SDH Maršov u Úpice 09.12.2022 18:00 kulturní dům 

- VVH SDH Markoušovice 10.12.2022 17:00 Sokolovna 

- VVH SDH Suchovršice  02.12.2022 18:00 hasičská zbrojnice 

 



V rámci tohoto bodu dále zástupci SDH Libňatov informovali o plese – 21.01.2023, zástupci SDH Velké 

Svatoňovice – ples 04.02.2023.  

 

8) Info o mládeži 

Starosta podal informaci o proběhlých soutěžích. Okrskové kolo dorostu proběhlo ve Velkých 

Svatoňovicích. Zájemci o revizi přetlakového ventilu – do konce října doručit na OSH, kde 

zajistí (ventil popsat) 

V rámci tohoto bodu byla podána informace o dětském táboře, který se konal opět v Bílých 

Poličanech. V současné době se jedná o rozšíření táborové základny (kabely, projektor, 2x 

pergola pro potřeby tábora). 

 

9) Různé 

Příspěvek do pokladny okrsku byl odsouhlasen od roku 2023 na minulé valné hromadě – 10 

Kč/dospělého (18+).  

 

Starosta okrsku poděkoval na závěr domácímu SDH Libňatov za organizaci dnešní schůze a 

občerstvení. Jednání bylo ukončeno v 19:35 h.  

 

Zapsal dne 05.10.2022      Jan Seidel 

 

Zápis ověřil: 

 

 

Josef Pich        Lukáš Nývlt 

 


