
Zápis ze schůze okrsku č.3 Úpicko-Rtyňsko konané dne 
20. listopadu 2013 od 18 hod v Maršově u Úpice 

 
Přítomé SDH:Úpice 3 čl.,Havlovice 3 čl., Libňatov 3 čl.,Maršov 2 čl., Kvíčala 3 čl., Velké 
                      Svatoňovice 2 čl.Rtyně v Pod. 2 čl. 
Nepřítomné SDH:Suchovršice,Markoušovice,Batňovice 
 
                          Výroční valné hromady 
SDH   Datum  Hodina  Místo     
Úpice   18.1.2014 16,-   Zbrojnice                                                      
Havlovice    3.1.2014 18,-   Amerika           
Libňatov  10.1.2014 18,-   Kulturní dům                                                                  
Maršov u Úpice 13.12.2014 18,-   Kulturní dům     
Suchovršice  24.1.2014 18,-   Zbrojnice     
Kvíčala  13.12.2013 18,-   Úsvit      
Markoušovice          oznámí   
Velké Svatoňovice 10.1.2014 18,-   Muzeum     
Batňovice  10.1.2014 18,-   Verpán,Kult.dům    
Rtyně v Podkr. 29.11.2013 18.-   U Mikšů     
Výročka okrsku 12.2.2014 18,-   Úpice,zbrojnice 
-Schůzi zahájil a řídil starosta okrsku Jansa J.projednal zápis z minulého jednání zejména povodně 
  na Spartě,úhrady PHM provedlo město Úpice, 
-od 1.11.2013 nové středisko v Hradci Králové informace tam,převedeno z Trutnova 
 v případě událostí těžká technika(jeřaby apod.)zajistí se prostřednictvím HZS, 
-objednat jmenovky zejména pro funkcionáře sboru,okrsku,rozhodčí,cena 120,-Kč, 
-školení řidičů 15.2.2014 od 7,-hodin v Úpici,zbrojnice,projedná starosta Jansa., 
-rozpočet na příští rok OSH se upravuje,vypadá to že dopadne dobře,bližší informace na internetu,  
 webové stránky OSH Trutnov, 
-hotel Přibyslav koupili hasiči zpět od pojišťovny(obdobný problém Bílé Poličany)která nemá 
dobré výsledky,jsou úvahy s jejím prodeji,nízká pojistitelnost,nekonkurenční chování,  
 -webové stránky nejsou aktualizovány,dlouho trvá umístění nových přispěvků,názor některých, 
-dále starosta okrsku informoval o jednání na schůzi přestavitelů,jsou další noví Zasloužilí hasiči, 
 v roce 2015 proběhne sjezd,k tomu bude předsjezdová diskuze,byly předneseny zprávy rady pre- 
 vence,rady mládeže,rady velitelů,kritika nízké účasti na soutěži okresu (3 družstva mužů),krajské  
 kolo Svitavy, 
-proběhne  kurz rozhodčích PS,poslat přihlášku do konce roku,bude-li 5 a více uskuteční se, 
-pohárová soutěž nad 50 let,nízká účast,jen Horní St.Město,uvažuje se o zrušení, 
-26.11.2013 Okresn í archiv pro pozvané,150 let hasiči,nová poštovní známka 
-okrsková soutěž bude v Maršově u Úpice 16.5.2014 od 17,-hodin,lze přijet i od 18, -hodin,nutno  
 předem oznámit,účast povinná, 
-starosta Jansa informoval o nových zásadách pro vyznamenávání dobrovolných hasičů, platne od -
1.l.2014,který schválil sjezd starostů OSH a ÚV,vznikla všeobecná nespokojenost,rozsáhlá debata 
 a požadavek,aby více byl brán zřetel SDH,který svoje lidi zná nejlépe,přípliš složité až nelogické, 
-problematika prodeje alkoholu na akcích hasičů,konese pro prodej lihovin,složité komplikované, 
 špatné zkušenosti při vyřizování,požadavek pro ideální stav ,jedna koncese pro všechny sbory, 
-Čihák, na schůzích se mluví jen o soutěžích a ne o zásazích(jaký podíl dobrovolných hasičů při   
zásazích kolik bylo zraněných,nedej bože usmrcených i to se může stát,problematika uvolňování z 
práce k akcím i školením,vybavení,výstroj a celá řada dalších), 
-Jansa z Maršova ,dne 28.12.2013 has.ples,dne 25.6.2014 oslava výročí 130 let trvání, 
 
Zapsal:Košťálek Vlastislav 
Ověřili:Borůvka Pavel,Jansa Jaroslav                                                                   26.11.2013 


