
Valná hromada okrsku č. 5 dne 10.2.2017 v Hřibojedech 

účast: zástupci SDH: 

 Hřibojedy 

 Bílé Poličany 

 Lanžov 

 Velký Vřešťov 

 Zábřezí 

 Zdobín 

 Dubenec 

 Libotov 

 Vilantice 

Program  

1. jmenovaní zapisovatele 

2. volba revizní komise 

3. zpráva o činnosti 

4. okresní kolo  - hodnocení 

5. finanční zpráva 

6. revizí zpráva 

7. diskuse 

 

1. Jmenování zapisovatele 
Zapisovatelkou byla jmenovaná paní Renata Dlouhá 

2. Volba revizní komise  
Do návrhové komise byl zvolen pan Zubra, pan Lebedínský a pan Kaplan. 

3. Zpráva o činnosti okrsku 
Valnou hromadu zahájila starostka okrsku č. 5 paní Jana Raticová.   

Nejprve byla uctěna památka minutou ticha za členy, kteří nás v loňském roce navždy odešli. 

Bylo informováno, že výše příspěvku zůstává i na další rok stejný ve výši 500 Kč.  

Poté zhodnotila loňskou valnou hromadu, která se konala v Libotově a poděkovala organizátorům. 

Ohledně komunikace mezi jednotkami došlo ke zlepšení.  Pouze vytkla nečinnost členů jednotlivých SDH 

pomoci při pořádání jako technická četa okresního kola, které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem. 

Zúčastnili se pouze 4 členové,  a to z SDH Velký Vřešťov. 



Práce s mládeží je na vysoké úrovni. Poděkovala hasičům z Hřibojed, kteří se zúčastnili i mistrovství republiky. 

Zdůraznila pojištění všech akcí, které jednotlivé SDH pořádají. 

4. Hodnocení okrskového kola. 
 

Jan Černý  velitel okrsku  - hodnocení okrskového kola, které se konalo 15. 4. 2016 v Dubenci. 

Neúčast – Zábřezí, Zdobín, Vilantice 

Okrskové kolo slouží k vyzkoušení techniky, zda po zimě je v pořádku. Další okrskové kolo se bude konat dne 

7. 4. 2017 od 17:00 hodin v Hřibojedech. 

Také poděkoval Hřibojedským hasičům za práci z mládeží a vyzval okolní sbory, aby je následovaly. 

Požádal velitele jednotek k větší komunikaci ohledně proškolení. 

5. Finanční zpráva 
 

Zůstatek k 10.2.2016………………………………………………………… 5.226,-- Kč 

Příjmy za rok 2016 

Příjmy: 5.2. příspěvek od SDH Dubenec       500,-- Kč 
 5.2. příspěvek od SDH Velký Vřešťov      500,-- Kč 
 5.2. příspěvek od SDH Vilantice          500,-- Kč 
 5.2. příspěvek od SDH Bílé Poličany      500,-- Kč 
 5.2. příspěvek od SDH Zábřezí         500,-- Kč 
 5.2. příspěvek od SDH Libotov          500,-- Kč 
 5.2. příspěvek od SDH Hřibojedy        500,-- Kč 

5.2. příspěvek od SDH Lanžov           500,-- Kč 
5.2. příspěvek od SDH Zdobín       500,-- Kč     

 14.12.příspěvek od OSH Trutnov      981,-- Kč 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Celkem příjmy         5.481,- Kč 
 

Výdaje za rok 2015 
 

Výdaje: 5.2.občerstvení na VH okrsku v Libotově        - 1.868,-- Kč  
 26.6.smuteční kytice            -    215,-- Kč 
 19.10.smuteční kytice            -    245,-- Kč   
 --------------------------------------------------------------- 
 Celkem výdaje             -  2.328,-- Kč 

 

Zůstatek v pokladně ke dni 10.2.2017 :  8.379,-- Kč 

 

 



 

6. Diskuze 
 

 pokusit se na okrskovém kole o dopravu vody – vyzkoušet jak taková doprava vody 

vypadá i jiné varianty 

 změna termínu soutěže v Bílých Poličanech dne 12. 8. 2017 

 Lanžov – soutěž dne 1. 7. 2017 

 Libotov – 17. 6. 2017 

 Dubenec – 24. 6. 2017 

 Východočeská liga v Dubenci 15. 7. 2017 

 Noční soutěž v Dubenci – 26. 8. 2017 

 starostka navrhla přispět pro SDH Hřibojedy na pořádání závodů v Jaroměři, které se 

konají  7. a 8. května 2017 – bylo navrženo uhradit zakoupení medailí pro kategorii 

dětí- schváleno 

 velitel – posílejte svoje členy na veškerá školení, která se konají v Bílých Poličanech, 

aby si osvojili svoje dovednosti a zdokonalili se.  

Jednání okrsku bylo ukončeno v 21.05 

Zapsala: Renata Dlouhá 

 


