
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okrsek č. 1 – Žacléřsko - Trutnovsko 
 

Z Á P I S ze sch ůze okrsku č. 1  
 
 

V Bernarticích dne 12. 1. 2012    přítomno:  viz prezenční listina 
 

 
P r o g r a m : 
 
1. VVH okrsku 
2. Okrskový ples v roce 2012 
3. Různé 
 
 
Ad 1.  
 
VVH okrsku proběhne dne 24. února 2012 v hasičské zbrojnici v Žacléři. Na návrh výboru byl 
posunut čas konání VVH na 17. hodinu. Starosta okrsku nahlásí změnu času konání na OSH 
Trutnov a určenému delegátovi. Členové výboru okrsku si připraví zprávy o činnosti. 
Bylo schváleno, že ze společné pokladny se zaplatí občerstvení na VVH, tzn. večeře, káva, čaj, 
pivo a nealko. Tvrdý alkohol si každý zaplatí sám. 
 
Ad 2.  
 
Jelikož v roce 2011 nebyl o okrskový ples takový zájem jako v minulých letech (prodáno pouze 
69 vstupenek), rozhodl výbor jednohlasně letošní okrskový ples nepořádat. 
Všichni přítomní vzali na vědomí, že zisk z loňského plesu byl o 20 tisíc menší než v předešlých 
letech a tudíž se nám společná částka v pokladně okrsku velice snížila. 
Navíc tři sbory z okrsku pořádají své vlastní plesy, a to SDH Bernartice 18. 2. 2012, SDH Zlatá 
Olešnice 24. 2. 2012 a SDH Žacléř 17. 3. 2012. 
 
Ad 3.  
 
Zástupci z SDH Žacléř konstatovali, že se v loňském roce nepořádala žádná akce pro děti a že 
by v letošním roce chtěli společně s SDH Horní Staré Město vymyslet dvě akce. Z toho vyplývá i 
finanční podpora okrsku na tyto akce, která by stála cca 8 tisíc Kč. Výbor okrsku finanční 
podporu na tyto akce schválil. 
V návaznosti na předešlý bod byl předložen návrh, aby se v jednotlivých sborech projednal 
finanční příspěvek do okrskové pokladny (např. 20 Kč za člena v SDH), projedná se na VVH 
společně s podzimní akcí. 
Velitel informoval, že okrskové kolo proběhne v letošním roce v našem okrsku, termín bude 
upřesněn. V měsíci březen proběhne referentské školení řidičů, zájemci z jednotlivých SDH mu 
nahlásí počty do konce ledna 2012. Všechny velitele žádá, aby mu na VVH donesli jmenné 
seznamy svých jednotek. Dále otevřel diskusi ke společnému okrskovému školení, velitelé mu 
do konce ledna nahlásí, zda chtějí školení a na jaké téma. SDH HSM mu zašle nabídku na 
školení zdravovědy. V březnu by se mělo opakovat přezkoušení odbornosti hasič III. a na letošní 
rok se připravuje i získání odbornosti strojníka. 
Vedoucí mládeže požádala všechny sbory, zda by nevyslaly své zástupce na školení 
rozhodčích, které se bude konat v březnu, rozhodčích mládeže je na okresu nedostatek. 
Zástupci z SDH Zlatá Olešnice informovali, že na VVH dne 28. 1. 2012 oslaví 130 let od založení 
svého SDH, všechny sbory obdrží pozvánky. 
 
 
zapsal: Bc. Václav Schreier - starosta okrsku č. 1 


