
Zápis 

z VVH okrsku č. 9 - Hory, konané 17. února 2011 v H. Maršově 

 
Přítomné SDH:  Janské Lázně, Vlčice, Pilníkov, Velká Úpa, Mladé Buky, Horní Maršov,  

Svoboda nad Úpou 
                  

Omluvené SDH: Malá Úpa 

 
Program jednání:  

1. Zahájení a přivítání hostů 
2. Zpráva o činnosti okrsku za uplynulé období (starosta, velitel, preventista) 
3. Zpráva o hospodaření 
4. Návrh plánu činnosti na příští období 
5. Diskuze 
6. Návrh na usnesení 
7. Usnesení 
8. Závěr 

 
1. Zahájení  

 
Podolník František – starosta okrsku č. 9 – zahájil jednání.  
 
Okrsek se sešel od poslední valné hromady, která byla 20. února 2010 celkem třikrát.  
V květnu, na svém jednání projednal informace z okrskového kola a ostatních soutěží. Stav techniky v  
jednotkách a předpokládané dotace. Dále se zabýval hospodaření SDH Janské Lázně a byl informován o 
konání oslav založení SDH Mladé Buky. 
V září byly podány informace ze sjezdu SHČMS. Jednotlivé sbory informovaly o své dosavadní činnosti a 
připravovaných pohárových soutěží. 
V listopadu, na jednání ve Velké Úpě byly podány informace z OSH a vyšších orgánů. SDH informovaly o 
konání jednotlivých VVH a plesů. Byl projednán „Vánoční fotbálek“ který se bude konat 18. prosince a také 
program VVH okrsku. 
Dále jsme se dohodli, že doporučíme OSH, aby se Shromáždění Představitelů konalo ve dvou termínech. 
Byly projednány kritéria pro přidělování příspěvků v letošním roce, které schválilo OSH. 
 
 
 

2. Zpráva o činnosti okrsku za uplynulé období  
 
Michal Čukan – velitel okrsku – seznámil přítomné s informacemi z OORV. Upozornil na vyhlášení soutěže O 
Pohár starosty OSH Trutnov. Pravidla této soutěže jsou na stránkách OSH. Dále připomněl, že soutěže, 
které se budou krýt s okresním nebo krajským kolem, nebudou zařazeny do soutěže O Pohár starosty OSH 
Trutnov. 
Připomněl konání různých školení a také na nutnost provádět školení v jednotkách. 
 
 
Petr Řehůřek – vedoucí OORP – nás seznámil s březnovým školením referentů prevence a výchovné 
činnosti, se soutěží POOD, které se účastnily i zástupci z našeho okrsku. 



Informoval o zahájení soutěže POOD v letošním roce, dále požádal zástupce z jednotlivých sborů, kteří ještě 
nejsou zapojeni v soutěži, aby tak učinili co nejdříve. Pravidla této soutěže jsou na www.oshtu.cz . 
Informoval o konání školení pro preventisty, které proběhne v měsíci březnu a další na podzim. 
Dále pohovořil o pilotním projektu, který se bude rozjíždět v Mladých Bukách. Jedná se o soutěž POOD 
v kategorii FOTO, VIDEO. 
 
 

3. Zpráva o hospoda ření 
 

Pelant Václav – hospodář okrsku – seznámil přítomné se stavem pokladny a o provedené revizi. 
 

 
 

4. Návrh plánu činnosti na p říští období  
 

21. dubna - Pilníkov 

- Informace z jednání vyšších orgánů 
- Informace a rozpracování závěrů shromáždění představitelů SDH 
- Příprava a zabezpečení okrskového kola  
- Ostatní soutěže – OK PS, OK Plamen - dorost, pohárová soutěž Vlčice 
- Příprava technické čety na krajské kolo PS 
- Informace z jednotlivých sborů 

 
14. května – Mladé Buky  

- Okrskové kolo -  Mladé Buky (okrsek 1 a 9) 
 

24. - 25. června  

- Zajištění krajského kola v PS technickou četou 
 

1. září 

- Informace z jednotlivých sborů 
- Informace o připravovaných pohárových soutěžích 
- Informace z jednání vyšších orgánů 

 
10. listopadu 

- Informace z jednání vyšších orgánů 
- Informace a rozpracování závěrů shromáždění představitelů SDH 
- Příprava VVH SDH a okrsku 
- Příprava „Vánočního fotbálku“ 
- Informace z jednotlivých sborů 

 
17. prosince 

- Vánoční fotbálek 
 

16. nora 2012 

- VVH okrsku 



 

 
 

 

5. Diskuze  
 

Michal Čukan z SDH Mladé Buky – seznámil přítomné s projektem, který přinese do našeho okrsku dvě 
nové cisterny na podvozku Tatra. Dále vznesl dotaz, zdali by někdo nechtěl připravit nějakou akci pro celý 
okrsek.  
 
Tadeáš Hlinka z SDH Horní Maršov – navrhl, že by okrsek mohl hradit pronájem tělocvičny při akci 
 „vánoční fotbálek“ 
 
 
 
   6.  Návrh na usnesení  
 
 
- Zajistit konání okrskového kola 
- zajistit předání zprávy z VVH okrsku a z okrskového kola do 14. dnů od konání 
- Zajistit technickou četu na krajské kolo v PS 
- Zajistit s jednotlivými SDH naplnění plánu práce a činnosti 
 
    
   7.  Usnesení  
 
Podolník František – starosta okrsku – přečetl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat.  
 
Hlasování: 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 
 
   8.  Závěr 
 
 
Podolník František – starosta okrsku poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
 
 
Zapsal:      Michal Čukan  ….. ☺☺☺ 
Ověřil:      Podolník František  


