
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okrsek č. 1 – Žacléřsko - Trutnovsko 
 

Z Á P I S z Výro ční valné hromady 
 okrsku č. 1 konané v Žaclé ři dne 25. 2. 2011 

 
Přítomno:  19 členů, 0 hosté (viz prezenční listina) 

 
 
P r o g r a m :  
 
1.  zahájení, přivítání hostů a seznámení s programem jednání 
2.  zpráva o činnosti okrsku v roce 2010 
3.  zpráva velitele okrsku za rok 2010 
4.  zpráva pokladníka okrsku za rok 2010 a revizora účtu 
5.  zpráva vedoucí mládeže okrsku 
6.  zpráva referenta prevence okrsku 
7.  plán práce na rok 2011 
8.  diskuse 
9.  usnesení z VVH okrsku č. 1 

 
 

Ad 1. Výroční valnou hromadu zahájil a přítomné přivítal starosta okrsku bratr Václav Schreier.  
 
Ad 2. Zprávu o činnosti okrsku v roce 2010 přednesl starosta okrsku bratr Václav Schreier (viz 
příloha č. 2 zápisu). 
 
Ad 3. Zprávu velitele okrsku za rok 2010 přednesl velitel okrsku bratr Milan Pácha. 
 
Ad 4. Pokladní zprávu okrsku za rok 2010 přednesl pokladník okrsku bratr Petr Dvořák (viz 
příloha č. 3 zápisu). Kontrolu stavu pokladny provedl revizor brat Karel Ježek. 
 
Ad 5. Zprávu o mládeži přednesla sestra Anna Raabensteinová.  
 
Ad 6. Zprávu o prevenci přednesl bratr Josef Šibrava. 
 
Ad 7. Plán práce na rok 2011 
 
Starosta okrsku předložil plán práce na rok 2011 (viz příloha č. 4 zápisu), se kterým se bude 
průběžně pracovat a dle potřeby se plán práce i doplní. 
 
Ad 8. Diskuse 
 
Starosta okrsku hovořil o špatné domluvě mezi jednotlivými sbory ve věci konání jejich plesů. 
Stalo se, že SDH Žacléř a Bernartice pořádaly ples v jeden termín, Zlatá Olešnice týden poté.  

Velitel okrsku informoval o okresním a krajském kole v požárním sportu, které proběhnou 
v letošním roce v Trutnově a kde by měl náš okrsek zajistit technickou četu. Dále informoval o 
jednotlivých školení, preventivních prohlídkách, referentských oprávnění řidičů. 

Vedoucí mládeže vznesla žádost, zda by se okresní kolo mládeže nemohlo konat v Trutnově a 
ne v Úpici. 

Shromážd ění představitel ů SDH okresu Trutnov – jednotlivé sbory si přejí konat pouze jedno 
shromáždění v daném roce. 

 

 



      

 

Zástupci SDH Horní Staré M ěsto upozornili na webové stránky okresního sdružení, kde nejsou 
aktualizovány a prezentovány akce našeho okrsku, dále pak hovořili o okrskovém plese a 
školení jednotek. 

Okrskový ples v Žaclé ři se uskuteční 5. března 2011, vstupenky zajistí SDH Horní Staré 
Město, tombolu SDH Žacléř, autobus je již zajištěn. 

Okrsková akce podzim 2011 byla schválena ve Zlaté Olešnici formou taneční zábavy. Byl 
domluven termín konání na 15. října 2011 od 17. hodin.  

VVH okrsku  uložila starostovi připomenout výkonnému výboru okresního sdružení, že neposlal 
svého zástupce na toto jednání. 

  

Ad 9.  
Usnesení z valné hromady přednesl bratr Václav Schreier (viz příloha č. 5 zápisu). Usnesení 
bylo přijato všemi přítomnými členy. 
 
 
 
 
 
 
zapsal: Bc. Václav Schreier - starosta okrsku č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
1. program VVH okrsku 
2. zpráva o činnosti okrsku v roce 2010 
3. pokladní zpráva okrsku za rok 2010 
4. plán práce na rok 2011 
5. usnesení z VVH SDH Bernartice 
6. prezenční listina 
 


