Zápis
ze schůze okrsku č.3 konané
dne.28.11.2018 v Batňovicích
Přítomni:Havlovice,Kvíčala,Batňovice,Rtyně,Sucho
vršice,Velké Svatoňovice,Libňatov,Maršov
Omluveni: Úpice
Nepřítomni:Markoušovice
Celkem přítomných 15 členů
Starosta okrsku Jaroslav Jansa zahájil schůzi
kontrolou zápisu z minulé schůze okrsku,2.11.2018
proběhlo shromáždění představitelů sborů.
Informace ke zpracování osobních údajů.Školení v
roce 2019 ve Rtyni v kinosále od 18ti hodin platí.
Petr Hepnar- rada velitelů bude 5.12. 2018. Ohledně
školení ve Rtyni budou termíny upřesněny mailem na
jednotlivé sbory.
Pavel Borůvka - školení vedoucích mládeže v
Jan.Lázních, školení v Hradci Králové ohledně
žádostí a čerpání grantů, jejich vyúčtování. Během
měsíce března proběhne školení rozhodčích.
Informace o okresním a krajském kole hry Plamen v
roce 2019.Dále možnost školení na motorové pily.
Zimní záchrana tonoucích - předběžně domluveno,
termín bude upřesněn.
Zprávy z jednotlivých sborů:
Rtyně - Mikulášské klání,svazek Jestřebí hory
vypsal granty, zájemci o grant musí předložit

žádosti do konce ledna
Velké Svatoňovice - 2.2.2019 ples
Kvíčala - kritika úrovně školení v Bílých Poličanech
Batňovice - garáž je před dokončením,řeší se
auto,opět kritika úrovně školení strojníků v Bílých
Poličanech,zastaralé testy,větší význam mělo
školení na útvaru v Trutnově nebo v Ústř.hasičské
škole Jánské Koupele. 19.1.2019 bude v kult.domě v
Batňovicích ples.
Libňatov - vozidlo Ford 4x4, v plánu stavba garáže,
26.1.2019 ples.
Havlovice - 9.3.2019 ples, doprava zajištěna,
lístky u Martina Dvořáčka.Schválení dotace na auto,
bude výběrové řízení na dopravní automobil do 3,5
t.
Školení řidičů proběhne 16.2.2019 v hasičárně v
Úpici v 7 hodin.
Výroční valná hromada okrsku bude 13.2.2019 od 18ti
hodin v hasičárně v Havlovicích.
Zapsala: Jaroslava Štěpánská
VVH okrsku:
Havlovice - 4.1.2019
Havlovice
Batňovice - 11.1.2019

18 hodin hostinec U lávky
18 hodin restaurace Bulánek

Batňovice
Kvíčala - 4.1.2019 18 hodin Úsvit Kvíčala
Velké Svatoňovice - 18.1.2019 18 hodin muzeum
V.Svatoňovice
Libňatov - 18.1.2019 18 hodin kult.dům Libňatov
Maršov - 7.12.2018 18 hodin kult.dům Maršov
Suchovršice - 18.1.2019 18 hodin hasičárna
Suchovršice
Rtyně - 21.12.2018 18 hodin MAKUS Rtyně
Markoušovice - 19.1.2019 17 hodin Sokolovna
Markoušovice
Úpice - 26.1.2019 17 hodin hasičárna Úpice
okrsek 13.2.2019 18 hodin hasičárna Havlovice

