Zápis ze schůze okrsku č.3 konané
dne 6.4.2016 v Maršově

Přítomni:Havlovice, Úpice, Kvíčala, Batňovice, Rtyně v P., Suchovršice, Velké
Svatoňovice, Libňatov, Maršov,Markoušovice
Celkem : 19 členů okrsku

Hlavním programem schůze byla příprava soutěže "Federálův memoriál" v
Maršově, který se uskuteční 13.5.2016 od 16 hodin na koupališti.
Schůzi vedl Pavel Borůvka, omluvil starostu okrsku Jaroslava Jansu pro nemoc.

Petr Hepnar, velitel okrsku, rozeslal propozice na soutěž v Maršově mailem na
všechny sbory cca před měsícem.
Časomíra bude opět elektronická z SDH Havlovice.
Ruční časomíru zajistí: SDH Libňatov

-

Zdeněk Vít

Ladislav Peterka
Astr

Startovné a prezentace

SDH

Batňovice

SDH Havlovice -

Luděk

- Štěpánská Jaroslava

Velitel soutěže - Hepnar Petr

Hlavní rozhodčí - Borůvka Pavel
Zapisovatel - Vlček Odon

Přihlášky na soutěž musí být řádně vyplněné a hlavně orazítkované !!!
Použití přetlakového ventilu je pouze na zvážení sboru.

Pavel Borůvka předal informace z výkonného výboru, kde se opět vyjádřil k

zajištění technické čety na okresní kolo soutěže dospělých ve Dvoře Králové,
okrsek č.3 technickou četu zajišťovat nebude, dle dohody všech členů okrsku na
minulé schůzi. Informace z rady mládeže - školení rozhodčích a vedoucích mládeže
- dle stránek OSH. Rovněž upozornil, pokud sbory navrhují pro své členy různá
ocenění, musí sledovat stránky OSH, kde je pro návrhy přesný vzor.

Upozornil, že pokud jednotlivé sbory pořádají různé akce pro veřejnost, je dobré
toto prezentovat na stránkách OSH pro větší informovanost a propagaci
jednotlivých sborů.
Petr Hepnar opět připomněl sledovanost stránek OSH týkajících se školení, soutěží
atd. Námětové cvičení pro okrsek č.3 se uskuteční během podzimu, o návrhu Jiřího
Orsáka na cvičení okrsku č.2 a č.3 se prozatím nejednalo.
Zdeněk Jiroušek ml. nabídl kurz na motorové pily, termín dle dohody přímo s ním.
Příští schůze okrsku č.3 se uskuteční 14.9.2016 od 18 hodin v hasičárně v Úpici.
Zapsala: Štěpánská Jaroslava
Batňovice

Ověřil: Josef Pich - SDH

