
Zápis ze schůze okrsku č.3 konané dne 18.11.2015 ve 
Velkých Svatoňovicích 

Přítomni:Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Suchovršice, Velké 
Svatoňovice, Libňatov, Maršov, Markoušovice 
Host: Ing. Jiří Šeps , OSH Trutnov 
Celkem 25 přítomných, zastoupeny všechny sbory 
Starosta okrsku přivítal všechny přítomné včetně hosta z OSH Trutnov Ing.Jiřího 
Šepse. Informoval o shromáždění představitelů sborů, které se konalo 5.11.2015 v 
Trutnově, kde chyběli zástupci SDH Markoušovice. Upozornil na nutnost zaplatit 
příspěvky do konce roku, okres toleruje termín do 31.1., dle stanov je termín 
plateb do 31.12..Všechny sbory nahlásí termín VVH do 30.11.2015. Je nutné 
dodržet termín zaslání zápisu z VVH jednotlivých sborů, zajistit účast na 
shromáždění představitelů sborů, neboť nesplněním některých bodů se snižuje 
finanční příspěvek okresu pro okrsek. Velitel okrsku zajistí školení pro celý okrsek, 
termín školení zachovat vždy v pondělí. Všechny sbory zaslaly novou registraci 
spolků včas, dle nového občanského zákoníku. SDH Úpice navrhuje na zasloužilého 
hasiče Jaroslava Čiháka, návrh byl nedostatečný, je nutné ho doplnit do konce 
listopadu, protože veškeré zásluhy jsou pak čteny na předávání, které je v květnu 
2016.  
Pavel Borůvka informoval o radě mládeže, z okresních peněz byly zakoupeny 
vstupenky do zábavního  centra Tongo v Hradci Králové, které byly využity 
jednotlivými sbory minimálně. V letošním roce nebude školení rozhodčích ani 
vedoucích mládeže, termín školení je 26.-27.3.2016 v Janských Lázních. Do konce 
roku je nutné provést fyzické invetury majetku OSH. Opět připomněl, že pokud se 
ve sborech nachází nepotřebný materiál, bylo by dobré předat ho dětem. Okresní 
kolo soutěže pro děti se uskuteční 4.-5.6.2016 v Úpici na Spartě, je nutné dořešit 
technickou četu. 
Do 30.11.2015 je nutné nahlásit termíny soutěží pro děti i dospělé na OSH. 



Velitel okrsku Petr Hepnar navrhl, že námětové cvičení pro okrsek se uskuteční až 
příští rok. 
Pavel Krtička,SDH Velké Svatoňovice,  požádal  Ing. Jiřího Šepse o vysvětlení, 
pro koho je soutěž "O pohár starosty OSH". Ing. Jiří Šeps vysvětlil pravidla a 
podrobnosti o soutěži. Okresní kolo se uskuteční opět ve Dvoře Králové,a to 
11.6.2016,  technickou četu by měl zajišťovat okrsek č.3. Jelikož se jednotlivé 
sbory okrsku nezúčastňují okresního kola, není zájem o zajišťování technické čety. 
Všechna krajská kola budou v Hradci Králové.   
Jindřich Kaisr, SDH Havlovice, navrhl, aby se okresní kola sloučila s okresem 
Náchod a v pořádání těchto kol se okresy střídaly. Návrh  se bude  dál řešit.  
Termíny VVH: 
okrsek 17.2.2016 od 18 hodin hasičárna Havlovice 
Havlovice  8.1.2016   18 hodin  rest.Amerika Havlovice 
Úpice  23.1.2016   16 hodin hasičárna  
Kvíčala 11.12.2015 18 hodin Úsvit 
Batňovice  8.1.2016  18 hodin rest. Bulánek  
Rtyně  18.12.2015  18 hodin  mal.kult.sál - bývalá jídelna 
Suchovršice  22.1.2016 18 hodin hasičárna  
Velké Svatoňovice  8.1.2016 18 hodin muzeum  
Libňatov 15.1.2016 18 hodin kulturní dům 
Maršov 11.12.2015 18 hodin kulturní dům 
Markoušovice 16.1.2016 18 hodin " U Aleše" 
 
 Školení řidičů:  20.2.2016 od 7 hodin v hasičárně v Úpici 



 
Zapsala: Jaroslava Štěpánská           Ověřil: Jiří Fulka, SDH Úpice 
                                                                                
Pavel Borůvka.SDH Libňatov  
 


