
 
  Zápis ze schůze okrsku č.3 Úpicko-Rtyňsko konané dne 
      dne 27.října 2010 v Úpici  
 
Přítomné SDH :Úpice(2čl.),Havlovice(2čl.),Libňatov(2čl.),Maršov u Úpice(2čl.),Kvíčala(2čl.) 
     Velké Svatoňovice(2čl.),Batňovice(2čl.),Rtyně v Podkrkonoší(3čl) 
Nepřítomné SDH:Markoušovice,Suchovršice 
 Program:-Zahájení 
     -Čtení zápisu 
      -Zpráva starosty 
      -Diskuze,různé,závěr 
 
 Schůzi zahájil starosta okrsku,přivítal přítomné a dal pokyn k přečtení zápisu. 
Jednatel okrsku probral zápis z 25.srpna 2010 ke kterému nebylo při 
pomínek. 
 Starosta okrsku seznámil přítomné se zápisem z VV a pozastavil se zejména  u těch 
bodů,které jsou pro náš okrsek důležité: 
-Termíny pohárových soutěží nahlásit na OSH Trutnov do30.11.2010 
-starosta OSH dal pokyn k obnově soutěže pro rok 2011 SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY s tím,že 
 kriteria vypracuje velitelská rada,souěžní komise se ruší 
-krajská časomíra bude potřebovat minimálně 4 lidi pro obsluhu,stanovit konkrétně 
-schůze představitelů SDH 5.11.2010 (Mobidik) od l5,ooh.prezence,16,-h. začátek 
-dne 24.9.2011 pořádáme CTIF,nekonat jiné akce 
-hodnocení okrsků:zaplacení čl.příspěvků do konce roku,účast na schůzích představitelů SDH, 
 zprávu z okrskové soutěže do 14 dnů,účast na okresním kole l družstvo,vyúčtování do února za rok 
 TERMÍNY VÝRO ČNÍCH VALNÝCH HROMAD SDH 
Velké Svatoňovice 14.1.2011 od 18,-hodin v Muzeu 
Rtyně v P. 3.12.2010 od 18,-hodin u Mikšů 
Batňovice 7.1.2011 od 18,-hodin u Bulánka 
Havlovice 7.1.2011 od 17,-hodin v Americe 
Libňatov 14.1.2011 od18,- hodin v Kulturním domě 
Maršov u Úpice 10.12.2010 od 18,-hodin v Kulturním domě 
Kvíčala 3.12.2010 od 18,-hodin Úsvit 
Úpice 22.1.2011 od 16,-hodin v Hasičském domě 
Suchovršice 15.1.2011 od 18,-hodin v Hasičské zbrojnici 
Markoušovice zatím nestanoveno 
OKRSKOVÁ VVH  9.2.2011  od 18,-hodin v Úpici v Hasičském domě 
 
-Předběžný termín okrskové soutěže v Maršově u Úpice 13.května (pátek) 2011 od 16,- hodin 
-Školení řidičů 5. nebo 19.února 2011 od 7,-hodin upřesní a dá vědět starosta 
-Rtyně v P. hodlá udělat okr. kolo mládeže (Braňák),nezná termín,navrhuje 1.10.2011,pohár starosty 
 11.6.2011 
-Velice zajímavé informace podali zástupci SDH Batňovic Peterka a Pich o exkursi na letiště Praha  
  zejména s prohlídkou hasičské techniky,která jim byla umožněna ve velkém rozsahu. 
 
 
 
  V Úpici 29.10.2010                              Zapsal :Košťálek Vlastislav 
                                                                            jednatel 
 
 
 



 
 
 
 


