
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 24. 2. 2012 

 
Přítomno:  20 členů, 1 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 2011 
3.  zpráva velitele okrsku za rok 2011 
4.  zpráva pokladníka okrsku za rok 2011 a revizora účtu 
5.  zpráva vedoucí mládeže okrsku 
6.  zpráva referenta prevence okrsku 
7.  plán práce na rok 2012 
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 2011 přednesl starosta okrsku bratr Václav Schreier (viz 
příloha č. 2 zápisu). 
 
Ad 3. Zprávu velitele okrsku za rok 2011 přednesl velitel okrsku bratr Milan Pácha. 
 
Ad 4. Pokladní zprávu okrsku za rok 2011 přednesl pokladník okrsku bratr Petr Dvořák (viz 
příloha č. 3 zápisu). Kontrolu stavu pokladny provedl revizor bratr 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 2012 
 
Starosta okrsku předložil plán práce na rok 2012 (viz příloha č. 4 zápisu), se kterým se bude 
průběžně pracovat a dle potřeby se plán práce i doplní. 
 
Ad 8. Diskuse 
 
Starosta okrsku vznesl dotaz na SDH Lampertice, kdy doloží na okresní sdružení zprávu 
z VVH SDH Lampertice. Starosta tohoto sboru odpověděl, že příští týden. 

Velitel okrsku informoval o školení rozhodčích, které se bude konat zítra a za náš okrsek se 
zúčastní jeden člen. Dále informoval o jednotlivých školení, preventivních prohlídkách, 
referentských oprávnění řidičů a přezkoušení motorových pil. 

Volejbalový turnaj za okrsek nahlásit na okresní sdružení jedno smíšené družstvo. 

Náměstek starosty OSH Trutnov  Zdeněk Pelc poděkoval našemu okrsku za odvedenou práci 
a popřál mnoho zdaru v letošním roce. Dále předal starostovi okrsku medaili Za zásluhy. 

 

 



      

 

Zástupce SDH Zlatá Olešnice pozval přítomné na dnešní hasičský ples a informoval o 
oslavách 130. výročí založení sboru ve Zlaté Olešnici. 

Zástupce SDH Žaclé ř pozval přítomné na hasičský bál, který se bude konat dne 17. března 
2012. Dále vznesl dotaz na podzimní okrskovou akci. 

Okrskový ples se v letošním roce nebude konat. 

Okrsková akce podzim 2012 byl schválen pochod se soutěžemi ze Žacléře do Lampertic,  
termín 8. září 2012.  

VVH okrsku schvaluje přijetí finančního příspěvku od jednotlivých sborů ve výši 20 Kč za člena 
SDH (nezapočítává se mládež do 18 let). 

VVH okrsku uložila starostovi doplnit na webové stránky okresního sdružení akce našeho 
okrsku a aktualizovat údaje o okrsku do 30. dubna 2012.  

  

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 2011 
3. pokladní zpráva okrsku za rok 2011 
4. plán práce na rok 2012 
5. usnesení z VVH SDH Bernartice 
6. prezenční listina 
 


