
Zápis 

 ze schůze okrsku č.3 konané 

dne.25.4.2018 v Suchovršicích 
 

Přítomni:Havlovice,Kvíčala,Batňovice,Rtyně,Sucho

vršice,Velké Svatoňovice,Libňatov,Maršov 

Omluveni: Úpice 

Nepřítomni:Markoušovice 

 

Celkem přítomných 16 členů  

 

Starosta okrsku Jaroslav Jansa zahájil schůzi 

kontrolou zápisu z výroční valné hromady 

okrsku,hodnotil proběhlá školení, upozornil na 

nadcházející školení na motorové pily, které 

proběhne na HZS v Trutnově.Zpráva z výkonného výboru 

je vyvěšena na stránkách OSH.  

Starosta okrsku zjistí, zda je soutěž v Maršově 

pojištěna, případně je nutné tuto dopojistit. 

 

Pavel Borůvka předložil návrh propozic na soutěž 

"Federálův memoriál", která proběhne dne 18.5.2018 

od 16ti hodin v Maršově.  

Velitel soutěže - Petr Hepnar 

Hlavní rozhodčí - Pavel Borůvka 

Prezentace      - Jaroslava Štěpánská 

Časomíra ruční  - Vít Zdeněk, Astr Luděk, Jiroušek 

Zdeněk 

startovné 200 Kč 

Každý sbor předloží řádně vyplněnou přihlášku 

včetně razítka !!! 

27.5.2018 proběhne okresní kolo dorostu 

2. - 3.6. 2018 proběhne okresní kolo mládeže   

Pavel Borůvka zhodnotil ukázku záchrany tonoucího 



pod ledem, která proběhla v Libňatově.Dle zájmu z 

jednotlivých sborů by bylo možné domluvit s vodní 

záchrannou službou z České Skalice záchranu 

tonoucího pod jezem,pravděpodobně na podzim. 

 

Zprávy z jednotlivých sborů: 

 

Rtyně - nové pojištěnní členů výjezdové jenotky u 

pojišťovny Slávie 

15.6.2018 proběhne ve Rtyni setkání zasloužilých 

hasičů a programem 

možnost zdokonalení zdravotní přípravy pro okolní 

sbory zapůjčením "Anduly" 

 

Velké Svatoňovice - připomínka oslav založení sboru 

dne 28.4.2018 v kulturním domě 

 

Suchovršice - návrh na změnu v tématech hromadných 

školení, případně změnu školicího lektora 

 

Kvíčala - příprava čarodějnic, rovněž připomínka ke 

změnám v tématech školení a lektorů 

 

Batňovice - 14.4.proběhlo posezení v hasčárně s 

dodatečným předáním vyznamenání,informace o 

přístavbě stávající hasičárny  

 

Libňatov - 30.6.2018 proběhne soutěž "Libňatovský 

pohár", soutěž je zařazena do poháru starosty okresu 

 

Starosta okrsku ukládá všem sborům připravit si do 

přístí schůze okrsku návrhy na témata na společná 

okrsková školení.  

 

Příští schůze okrsku se uskuteční 19.9.2018 od 19ti 



hodin v hasičárně v Úpici.  

 

 

Zapsala: Jaroslava Štěpánská                           

Ověřil: Pavel Semerák,SDH Rtyně 


