
Z á p i s  

z výroční valné hromady okrsku č.3 konané dne 18.2.2015 v Havlovicích 

Přítomni: Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Suchovršice, Velké 

Svatoňovice, Libňatov, Maršov, Markoušovice 

Celkem přítomných 30 členů 

Byly zastoupeny všechny sbory okrsku č.3 

Hosté: Jiří Orsák – starosta OSH Trutnov 

Starosta okrsku Jaroslav Jansa zahájil výroční valnou hromadu přivítáním všech 

zúčastněných členů a hosta pana Jiřího Orsáka. 

Hlavním bodem  výroční valné hromady byly volby výboru okrsku na další 

volební období, volby byly veřejné, návrh  členů výboru ze dne 19.11.2014 byl 

jednohlasně přijat.   

Velitel okrsku Robert Šír přednesl zprávu o činnosti za rok 2014, zprávu 

z velitelské rady, zhodnocení soutěže „Federálův memoriál“ v roce 2014. 

Starosta okrsku Jaroslav Jansa přednesl zprávu o činnosti okrsku za rok 2014, 

připomněl  všem sborům, že je nutné dodržovat veškeré termíny odevzdání 

požadovaných hlášení na okres a včasné zaplacení příspěvků na další rok, neboť 

nedodržení termínu má vliv na výši příspěvku na činnost okrsku na následující 

rok.  

Hospodář okrsku Jaroslava Štěpánská přednesla zprávu pokladní. 

Revizor účtu Pavel Semerák přednesl zprávu revizní. 

Zdeněk Vít, předseda volební komise, volby pro další volební období jsou 

veřejné, všichni členové nového výboru okrsku, navrženi dne 19.11.2014 na 

valné hromadě ve Rtyni v P., byli jednohlasně zvoleni. 

Následovala diskuze: 

Zdeněk Vít navrhl, aby všechny sbory, které neodevzdaly potřebné zprávy a 

hlášení na okres nebo pozdě zaplatily příspěvky na další rok, byly zveřejněny a 



napomenuty, neboť díky nedodrženým termínům přišel okrsek o cca 50  % 

příspěvku z okresu na činnost. 

Jiří Orsák upozornil, že hodnocení celého roku má vliv na výši příspěvku okresu 

na činnost okrsku. Dále informoval o mistrovství ČR v požárním sportu, které se 

uskuteční 28.6.2015 v Trutnově, vyzval sbory ke spolupráci při organizaci 

uvedeného mistrovství.  Další významnou soutěží je CTIF, která bude 26.9.2015 

ve Dvoře Králové s účastí i zahraničních hasičských sborů. Sbory by měly zvýšit 

přípravu na ochranu obyvatel a zkvalitnit práci s mládeží. Dále informoval o 

škole v Bílých Poličanech, která zůstává jako školící středisko pro náš okres, 

termíny školení je nutné sledovat na internetových stránkách OSH Trutnov 

nebo na stránkách školy.  

Pavel Semerák z SDH Rtyně v P. měl dotaz na pojištění členů výjezdové 

jednotky, zda příspěvky pokrývají pojištění  nebo by měla mít  obec ještě další 

připojištění svých zaměstnanců – členů výjezdové jednotky.  

Jiří Orsák zodpověděl dotaz Pavla Semeráka s tím, že informace budou 

zveřejněny na webu OSH Trutnov. 

Zdeněk Vít měl připomínku k udílení vyznamenání, navrhl nedržet se striktně 

časového období pěti let, zejména u zasloužilých hasičů. Dále požadoval, aby se 

veškerých námětových a prověřovacích cvičení zúčastňovaly i sbory JPO 5, aby 

tyto sbory byly lépe připraveny k případným zásahům a k lepší spolupráci  mezi 

jednotlivými  sbory. 

Robert Šír upozornil, že svolávání k cvičení a k případným zásahům se řídí 

požárním poplachovým plánem dle stupně poplachu. 

Petr Hepnar, nově zvolený velitel okrsku,  se rovněž vyjádřil k účasti sborů JPO 5 

u zásahů, opět vysvětlil systém svolávání k zásahům dle požárního 

poplachového plánu. 

Jiří Orsák  na toto odpověděl, že změna požárního poplachového plánu je 

v návrhu k dalšímu řešení. 

Jaroslav Jansa navrhl termín soutěže „Federálův memoriál “ na 15.5.2015 v 16 

hodin v Maršově.  Dále upozornil, že volby do okresního výboru proběhnou dne 



27.3.2015 v 16 hodin Trutnově a zároveň vyzval členy k podpoře starosty 

okresu Jiřího Orsáka na další volební období.  

Jiří Švihálek představil nového starostu SDH Úpice, pana Jiřího Fulku.  

Další okrsková valná hromada se uskuteční 8.4.2015 v 18 hodin v Kulturním 

domě v Libňatově. 

 

 

Zapsala: Jaroslava Štěpánská                            Ověřil: Zdeněk Jiroušek SDH Kvíčala 


