
Zápis ze schůze okrsku č. 3                                                                        
13.04.2022, Úpice – hasičská zbrojnice, od 18:00 h 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: SDH Markoušovice 

 

Program: 1. Uvítání, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

2. Propozice (doplnění), schválení - Federálův memoriál 

3. Informace z OSH Trutnov 

4. Diskuze, závěr 

 

Návrh programu schválen       hlasování 9-0-0 

 

Jednání schůze zahájil starosta okrsku Pavel Borůvka. Přivítal přítomné a navrhl na 

zapisovatele Jana Seidela (SDH Suchovršice) 

          hlasování 8-0-1 

 

Jako ověřovatelé zápisu navrženi Petr Jarý (SDH Úpice) a Petr Hepnar ml. (SDH Velké 

Svatoňovice). 

          hlasování 9-0-0 

 

Dalším bodem programu bylo projednání propozic k soutěži Federálův memoriál. Přítomní 

zástupci se shodli na následujících skutečnostech: 

- nebude elektronická časomíra – čas bude měřen pomocí „stopek“ 

- prezentace + pokladna – Jaroslav Jansa (SDH Havlovice) zajistí od paní Jaroslavy 

Štěpánské 

- zapisovatel bude určen na místě 

- hlavní rozhodčí soutěže: Petr Hepnar st. (SDH Velké Svatoňovice) 

- startér: Pavel Borůvka (SDH Libňatov), rozhodčí Zdeněk Vít (SDH Libňatov), Karel 

Jansa (SDH Maršov u Úpice), třetí rozhodčí bude doplněn na místě 

- velitel soutěže: Pavel Krtička (SDH Velké Svatoňovice) 

- náčelník štábu: Jiří Bejr (SDH Maršov u Úpice) 

- přetlakový ventil: dle zvážení velitele družstva 

- pojištění soutěže: zajistí okrsek 

- hlasatel soutěže: Josef Pich (SDH Batňovice) 

- diplomy, poháry: zajistí Karel Jansa (SDH Maršov u Úpice) 

- zdravotník: Petr Šafář (SDH Velké Svatoňovice) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že naprostá většina starostů byla přítomna shromáždění delegátů, 

informoval starosta okrsku ve stručnosti o průběhu shromáždění. Dále se věnoval dopisu, 

který byl rozeslán na obce a ve kterém okresní sdružení žádá o finanční příspěvek. K tomuto 

byla vedena diskuse mezi přítomnými. Současně starosta potvrdil informaci, která padla na 

shromáždění delegátů, a to o připravovaném zvýšení členských příspěvků napříč sdružením. 

Dle výsledků shromáždění delegátů bude prověřena hospodárnost provozu služebního vozidla 

OSH a poté bude přijato rozhodnutí.  

 

 

 



V rámci diskuse s příspěvkem vystoupil pan Petr Jarý (SDH Úpice) a navázal na svůj 

příspěvek z výroční valné hromady. Zhodnotil snahu o vypsání dotačního programu z MAS, 

přiblížil průběh jednání a zhodnotil zájem jednotlivých sborů.  

 

Starosta okrsku dále upozornil na končící platnost průkazů profesní způsobilosti řidičů 

z povolání, kdy je třeba nejpozději do konce platnosti absolvovat přeškolení. V případě 

potřeby bude školení rozděleno – velitelé jednotek budou informovat řidiče. 

 

Velitel okrsku otevřel téma prověřovacího cvičení, které bylo v plánu práce již na minulé 

období a neuskutečnilo se z důvodu epidemie Covid-19. Toto téma bude řešeno s veliteli 

jednotek.  

 

Jaroslav Jansa (SDH Havlovice) otevřel téma žádosti pořadatele soutěže HAPO, který by u 

příležitosti 45. výročí zrealizovat vodní fontánu. Toto by znamenalo součinnost jednotek 

s CAS a dále i jednotek s PS na doplňování vody pro CAS. Diskutována problematika 

zásobování vodou, únosnosti terénu aj. Nutno dále projednat – jednalo by se o celý den 

25.06.2022. 

 

Příští okrsková schůze se uskuteční v září, termín a místo budou upřesněny.  

 

Na závěr schůze starostka okrsku poděkoval SDH Úpice za poskytnutí zázemí a občerstvení 

pro schůzi. Jednání schůze okrsku bylo ukončeno v 19:45 h.  

 

Zapsal dne 13.04.2022     Jan Seidel 

 

 

Zápis ověřil: 

 

 

Petr Jarý       Petr Hepnar ml.  


