
Zápis z výroční valné hromady okrsku č.3 konané dne 
17.2.2016 v Havlovicích 

Přítomni:Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Suchovršice, Velké 
Svatoňovice, Libňatov, Maršov, Markoušovice 
Host: Ing. Jiří Šeps , OSH Trutnov 
Celkem 23 přítomných, zastoupeny všechny sbory 
Starosta okrsku Jaroslav Jansa přivítal všechny přítomné včetně hosta z OSH 
Trutnov Ing.Jiřího Šepse.  
Po zahájení byl přednesen program schůze, který byl jednohlasně schválen. 
Starosta okrsku shrnul práci okrsku za rok 2015, zhodnotil činnost okrsku v roce 
2015, soutěž v Maršově, účast členů na školeních. Poděkoval sboru z Maršova za 
perfektní přípravu a organizaci okrskové soutěže v Maršově. Upozornil, že velitelé 
jednotlivých sborů mají více spolupracovat s velitelem okrsku ohledně školení i 
plánování námětového cvičení. Vyzval zástupce jednotlivých sborů k  účasti na 
shromáždění představitelů sborů dne 18.3.2016 od 16 hodin v Trutnově. 
Pak následovala zpráva velitele okrsku Petra Hepnara, který rovněž hodnotil 
okrskovou soutěž v Maršově a opět upozornil velitele jednotlivých sborů k lepší 
vzájemné komunikaci. Okrsková soutěž v Maršově bude letos 13.5.2016 od 16 
hodin. 
Revizor okrsku Pavel Semerák přečetl pokladní a revizní zprávu, vedení pokladny je 
v pořádku. 
Ing. Jiří Šeps informoval o změnách v předpisech pro hasiče, ve stanovách, 
upozornil, že je nutné sledovat na stránkách OSH Trutnov termíny jednotlivých 
školení. Navrhl, aby byla technická četa na okresní kolo soutěže dospělých 
zajištěna okrskem č. 3.  Vzhledem k tomu, že se z okrsku č.3 neúčastní žádné 
družstvo uvedené soutěže, byl návrh jednohlasně odmítnut všemi zástupci ze 
sborů. 



Pavel Semerák, SDH Rtyně, vyzval, aby byly sbory, které nekomunikují s velitelem 
okrsku uvedeny jmenovitě. Pak informoval o přípravách oslav 140 let založení 
sboru ve Rtyni, bližší informace upřesnil Robert Šír, oslavy proběhnou 17.6.2016 
od 16 hodin ve Rtyni u hasičárny, propozice obdrží každý sbor.  
Pavel Borůvka, SDH Libňatov, informoval o zabezpečení dětského okresního kola 
soutěže 4.-5.6.2016 v Úpici na Spartě. Navrhl, aby překážky zajistil HZS Trutnov.  
Starosta okrsku byl pověřen, aby prezentoval na výkonném výboru důvody 
neúčasti technické čety z okrsku č. 3 na okresním kole soutěže dospělých ve Dvoře 
Králové. 
Zdeněk Vít, SDH Libňatov, díky shromáždění představitelů sborů dvakrát za rok je 
větší informovanost ve sborech, účast zajistí i větší finanční podporu okrsku z 
okresu.    
Usnesení: VVH schvaluje zprávu starosty okrsku a velitele, zprávu pokladní a 
revizní.  
                     VVH neschvaluje zajištění technické čety na okresní 
kolo soutěže dospělých ve Dvoře Králové. 
                     VVH ukládá zajištění okrskové soutěže, dodržování 
pravidel prevence, vzdělanost členů sborů prostřednictvím školení. 
 
Příští schůze okrsku bude 6.4.2016 od 18 hodin v Maršově na koupališti, v případě 
nepříznivého počasí bude v kulturním domě. 
 
Zapsala: Jaroslava Štěpánská                       Ověřil:Zdeněk Vít,SDH 
Libňatov 
 


