
Zápis z výroční valné hromady okrsku č. 3 konané dne 15.2.2017 v 

Havlovicích 

 

Program VVH: zahájení 

             volba návrhové komise 

             zpráva velitele okrsku 

             zpráva revizní 

             zpráva pokladní 

             diskuse 

             usnesení 

             závěr 

 

Návrhová komise:zástupce SDH  

Velké Svatoňovice 

Batňovice 

Havlovice 

 

Ověření zápisu: SDH Maršov Karel Jansa 

 

VVH zahájil starosta okrsku Jaroslav Jansa, přivítal zástupce OSH 

Ing.Jiřího Šepse a navrhl minutu ticha za zemřelé hasiče v roce 2016. 

 

Následovala zpráva velitele okrsku Petra Hepnara, upozornil opět na 

sledování stránek OSH, kde jsou veškeré informace týkající se sborů, 

připomněl školení řidičů dne 18.2.2017, poděkoval zástupcům SDH Maršov za 

organizaci okrskové soutěže "Federálův memoriál", informoval o prověřovacím 

cvičení, které je naplánováno na jaro 2017. 

 

Revizní a pokladní zprávu přednesl člen revizní komise Pavel Semerák.      

 

V diskusi vystoupil starosta okrsku, informoval o školeních v okrsku - dle 

plánu školení. 6.3.2017 je školení v Libňatově pro část okrsku - 

zdravověda.   

Další schůze okrsku bude 25.4.2017 v Libňatově od 18ti hodin v kulturním 

domě. 

 

SDH Batňovice - informace o oslavách 130 let založení sboru, předběžně 

17.6.2017 u restaurace Kravín. 

 

SDH Rtyně - 25.2.2017 ples 

 

SDH Libňatov - informace o činnosti sboru, předvedení záchrany osob pod 

ledem zástupci z České Skalice 

 

SDH Maršov - termím okrskové soutěže je 12.5.2017 od 16 ti hodin  

 

SDH Markoušovice - obdželi zánovní vozidlo Avia z Malých Svatoňovic 

 

SDH Suchovršice - priorita práce s dětmi 

 

SDH Kvíčala - chybí vozidlo A 30, na VVH sboru nebyl zástupce okresu ani 

okrsku 

 

SDH Úpice - poděkování za delegačenku na vyhlášení Zasloužilého hasiče, 

lepší informovanost o školeních 

 

SDH Havlovice - informace o činnosti, zejména práce s dětmi, čekání na 

legalizaci výjezdové jednotky na JPO III, hasičská zábava 11.3.2017, 

doprava zajištěna. 

 



Ing. Jiří Šeps - odpověděl na připomínku Jaroslava Čiháka ohledně školení, 

školení velitelů od r. 2001 organizuje HZS Hradec Králové, rozdíl v úpravě  

předpisů - pouze 8 hodin, nedělá se v Poličanech,ale na jednotlivých 

okresních stanicích. Základní kurzy stále probíhají beze změny v Bílých 

Poličanech.Pozemek na dětský tábor v B. Poličanech je v jednání, prozatím 

bude tábor opět ve Stárkově. Zakoupily se  dva osobní automobily pro KSH a 

OSH, na okrese je auto k dispozici pro převoz materálu  a pro dětské 

soutěže. Upozornil opět na sledování stránek OSH, termíny školení, soutěží, 

nově je možný kurz trenéra požárního sportu, trenér 3.třídy.Součástí 

přípravy výjezdové jednotky je účast na soutěžích v požárním sportu. KSH 

vyhlásilo na 18.6.2017 na Žernově u Červeného Kostelce závody TFA - dle 

pravidel TFA, pro členy sdružení a členy HZS, je vyhlášena i kategorie 

ženy.Trénink je možný v B.Poličanech, podrobnosti na stránkách OSH. 

 

Následovala zpráva návrhové komise, usnesení.        

 

Shromáždění představitelů sborů je 17.3.2017 od 16ti hodin v Trutnově. 

 

Zapsala: Štěpánská Jaroslava 

 


