
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 6. 9. 2011     přítomno:  viz prezenční listina 
 

 
P r o g r a m : 
 
1. okrsková akce ve Zlaté Olešnici 
2. okrskový ples v roce 2012 
3. různé 
 
 

 
Ad 1.  
Okrsková akce ve Zlaté Olešnici proběhne dne 15. října 2011 od 17. hodin. Hudba je zajištěna, 
do 8. října 2011 zástupci jednotlivých sborů nahlásí veliteli okrsku počty účastníků ze svých 
sborů. Peníze na hudbu bude mít k dispozici zástupce z SDH Žacléř, tento sbor zajistí i lístky na 
jídlo, pravděpodobně guláš, který bude zdarma. Doprava individuální, vstupné dobrovolné 
(zajistí SDH Horní Staré Město). 
 
Ad 2. 
Pokud bude pořádán okrskový ples v roce 2012, měl by se s největší pravděpodobností  konat 
v Bernarticích.  
Pokladník okrsku vyhodnotil letošní ples, který se konal 5. března 2011 v Žacléři. Bylo prodáno 
69 vstupenek (6.900 Kč), z tomboly byl výtěžek 6.440 Kč. Celkové výdaje (hudba, pronájem 
sálu, doprava, apod.) činily částku 12.054 Kč.  Čistý zisk z plesu činí 1.286 Kč. 
Starosta okrsku poděkoval všem, kteří se spolupodíleli na zdárném průběhu okrskového plesu. 
Všichni přítomní konstatovali, že zisk z plesu byl o 20 tisíc menší než v předešlých letech a je 
potřeba něco změnit. V prvé řadě by se měly jednotlivé sbory domluvit na pořádání svých plesů 
a poté společně vybrat termín na ples okrskový. Předběžný dohodnutý termín okrskového plesu 
je naplánován na konec března, popř. začátek dubna 2012. Starosta okrsku zjistí možné termíny 
konání okrskového plesu pro rok 2012. 
Zástupce SDH Zlatá Olešnice sdělil termín konání jejich plesu na 24. 2. 2012, SDH Bernartice a 
Žacléř termíny doloží. 
 
 
Ad 3. Různé 
 
Zástupci jednotlivých sborů nahlásili veliteli okrsku počty zájemců na odbornost Hasič II. a III. 
Přezkoušení proběhne pravděpodobně v měsíci listopad 2011 v Žacléři. 
 
Zástupci z SDH Žacléř rozdali přítomným pozvánky na oslavu 140 let od založení svého SDH, 
kterou pořádají 1. října 2011 od 13. hodin. 
 
 
 
 
 
 
zapsal: Bc. Václav Schreier - starosta okrsku č. 1 


