
Zápis ze schůze okrsku č.3 konané 

 dne 9.11.2016 v Batňovicích 

Přítomni: Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rytně, Suchovršice, Velké 

Svatoňovice, Libňatov, Maršov, Markoušovice 

Celkem: 22 členů okrsku 

Starosta okrsku Jaroslav Jansa zahájil schůzi kontrolou zápisu ze schůze minulé, 

společné cvičení pro okrsek se uskuteční až v roce 2017, upozornil na včasné 

nahlášení termínů VVH jednotlivých sborů, VVH musí proběhnout do konce ledna. 

Upozornil na špatnou organizaci společného  cvičení, do příštího roku se musí 

domluvit podrobnosti a organizace cvičení přesněji. 

Velitel okrsku Petr Hepnar vysvětlil, proč se cvičení nekonalo, zejména vinou 

negativní reakce některých sborů na cvičení. Pro příště se naplánuje cvičení pro 

celý okrsek, bez dotazů na sbory, jde zejména o prověření  hasičů a jejich 

techniky. 

Pavel Borůvka informoval o změnách ve směrnicích pro práci s dětmi,na okres se 

koupily nové vzduchovky, staré je možno zapůjčit pro různé soutěže. Dále 

informoval o nutnosti sledovat stránky OSH, kde jsou termíny školení vedoucích 

mládeže i termíny ostatních školení. Je možné vysledovat na jednotlivých sborech 

nadané sportovce, na které by se dala uplatnit dotace MŠMT, čím více bude v 

návrhu dětí, tím je možnost získání vyšší dotace. Peníze na mládež by měl 

požadovat každý sbor. 

SDH Batňovice - pravděpodobně dne 10. nebo 17.června  2017  budou probíhat 

oslavy 130 let založení sboru  

SDH Libňatov - mělo by dojít ke změně velitele  

SDH Velké Svatoňovice a Markoušovice  - bude přiděleno nové  vozidlo 

SDH Rtyně - 10.12.2016 bude v Orlovně Mikulášské klání 



 

Doplnění zápisu : školení  řidičů proběhne dne 18.2.2017 v hasičárně v Úpici od 

sedmi hodin.  

 

Termíny VVH jednotlivých sborů byly nahlášeny hromadně na OSH v Trutnově dne 

28.11.2016.     

 

Zapsala: Jaroslava Štěpánská                                          

Ověřil: Pavel Krtička 

                                                                                           

SDH Velké Svatoňovice 

 

 

Termíny VVH sborů okrsku č. 3 

Havlovice             termín bude upřesněn dodatečně 

Úpice                    21.1.2017 hasičárna Úpice  v 16 hodin 

Kvíčala                   9.12.2016 Ústvit Kvíčala  v 18 hodin 

Batňovice              6.1.2017 restaurace Bulánek Batňovice v 18 hodin 

Rtyně                  16.12.2016 Malý kult.sál Rtyně v 18 hodin 

Suchovršice         27.1.2017   hasičárna Suchovršice v 18 hodin 

Velké Svatoňovice  6.1.2017 Muzeum V.Svatoňovice v 18 hodin 

Libaňatov             13.1.2017  Kulturní dům Libňatov v 18 hodin 



Maršov                  9.12.2016 Kulturní dům Maršov v 18 hodin 

Markoušovice      14.1.2017 Sokolovna Markoušovice v 18 hodin 

 

 

VVH okrsku č. 3    15.2.2017 hasičárna Havlovice v 18 hodin 

 

 

                                                            

Jaroslava Štěpánská 

                                                            

jednatel okrsku č. 3 


