
Zápis z VVH SDH okrsku č.3 Úpicko-Rtyňsko 
konané 13.2.2013 18,00 hod v Úpici 

 
 
Přítomno: Úpice-1, Havlovice-3, Libňatov-3, Maršov-3, Suchovršice-3, Batňovice-2,                     
Kvíčala-2, V.Svatoňovice-2, Rtyně-2, 
 
Nepřítomno: Markoušovice 
Hosté: p.J. Orsák za OSH Trutnov 
Omluveni: p.Koštálek (jednatel,revizor) a p. Šír(velitel okrsku) 
 
Program: Zahájení-uvítání hostů 
                 Zpráva starosty 
                 Zpráva velitele 
                 Zpráva revizní 
                 Zpráva jednatele 
                 Diskuse 
                 Závěr 
 
VVH.okrsku zahájil starosta p.Jansa Jaroslav.Uvítal všechny přítomné zástupce SDH a 
hosty.Ohodnotil práci okrsku č.3 v uplynulém roce jako velmi dobrou a mimo jiné vyzdvihl 
SDH Maršov ,za jejích přípravu okrskové soutěže Federálův memoriál a Pavla Borůvku za  
práci s mládeží. Dále poděkoval všem ostatním SDH za jejich celoroční aktivní práci a účast 
na školeních i při požárech a nehodách na kterých v loňském roce zasahovaly.Také poděkoval 
starostům obcí z celého okrsku..Dále starosta předal odstupujícímu veliteli SDH Libňatov 
p.ZdeňkuVítovi,za jeho 35letou práci v SDH titul:Čestný velitel .Následně seznámil přítomné 
s úkoly a akcemi, které náš okrsek čekají v letošním roce a apeloval na to,že bude nutné tyto 
aktivity maximálně podpořit.  
 
Zpráva velitele byla čtena v jeho nepřítomnosti.Velitel okrsku zde shrnul taktickou i 
teoretickou přípravu jednotek JPO 2,3a5 z našeho okrsku jako dobrou.dále pak informoval o 
jednáních  OORV Trutnov jejíž je členem. Upozornil na individuální přípravu jednotek 
v rámci pořádaných školení  a seminářů nejen na našem okrese. Upozornil na foto-voltaické 
články a případné rizika s nimi spojená.V loňském roce neproběhlo společné prověřovací 
cvičení okrsku a tak velitel navrhl,aby toto proběhlo v roce letošním.  
 
Starosta OSH TU  J.Orsák ve svém vystoupení poděkoval všem zástupcům SDH za jejich 
práci v uplynulém roce a zároveň seznámil o projednání nového zákona o pojišťovnách a o 
tzv.fondu ochrany a rozdělování financí do tohoto.Dále pak informoval o příhraniční 
spolupráci a společném prověřovacím cvičení s Polskými hasiči, které proběhlo v loňském 
roce.Nastínil úkoly, které čekají Okresní sdružení Trutnov v roce 2013 a požádal o pomoc při 
Okresním a Krajském kole mládeže,které letos bude probíhat na stadionu v Trutnově a Úpici.  
 
Závěrem proběhla plodná diskuse a byly uveřejněny známé termíny školení a akcí  pro rok 
2013.Dále pak příspěvky všech přítomných zástupců SDH okrsku č.3. 
 
VVH schvaluje: termín a místo okrskového cvičení a to Maršov 17.5.2013 v 16,00 hod 
                           termín a místo další okrskové schůze a to Batňovice(hasičárna) 
                           10.4.2013 v 18,00 
 



 
VVH ukládá :  Veliteli okrsku p. Šírovi zpracovat a uskutečnit společné prověřovací cvičení                                            
                         všech jednotek okrsku č.3 v roce 2013 s tématem (dálková doprava vody). 
 
                         Velitelům všech jednotek připravit připomínky a náměty k programu a 
                         hodnocení letošního okrskového cvičení v Maršově nejpozději do příští 
                         schůze. tj.do:10.4.2013-18,00-Batňovice 
 
VVH oznamuje: Platné termíny akcí pro rok 2013. 
 
                            Školení řidičů 16.2.2013 - 7,00 Úpice  
                            Okrsková schůze 10.4.2013 - 18,00 Batňovice 
                            Školení SDH + asistenční hlídky 11.3.2013 –  17,00 Rtyně(kinosál) 
                            Okresní shromáždění SDH 12.4.2013 Trutnov  
                            Oslavy 130 let SDH V. Svatoňovice 13.4.2013 -16,00 Obecní sál 
                            Pohár MAS-Jestř.hory MH 4.5.2013-9,00 Úpice stadion Sparta 
                            Federálův memoriál 17.5.2013 – 16,00 Maršov 
                            Okresní kolo MH 1-2.6.2013 – Úpice stadion Sparta 
                            Oslavy 100let SDH Kvíčala 15.6.2013 Kvíčala (Úsvit) 
                            Krajské kolo MH 15-16.6.2013 Trutnov-Úpice 
 
Přiloženy a zaslány loňské propozice Federálova memoriálu k nastudování a případné 
úpravě disciplin a jejich hodnocení. Vše se doladí v Batňovicích. 
                        
 
                       
 
 
 
 
Zápis provedl 14.2.2013                                                         Zápis ověřil:  
 
Pavel Borůvka SDH Libňatov                                               Jaroslav Jansa SDH Havlovice                                        


