
Zápis z výroční valné hromady okrsku č.7.  

                     18.2.2017 - Prosečné 

Přítomni: SDH Arnultovice, Čermná  , Prosečné , Klášterská Lhota ,Avon,         

Hostinné , Ždírnice , Dolní Kalná ,Horní Kalná , Dolní Olešnice 

Omluveni : SDH Javorník , Dressler Jan (OORM ), Mladonický Michal (OORP) 

Host:  Bc.Vratislav Lánský  

 

       Starostka okrsku přivítala všechny přítomné i hosta z OSH pana Vratislava 

Lánského .Po tiché vzpomínce na všechny členy kteří již opustily naše řady a 

přečtení programu jednání byla schválena volba mandátové komise.  

         Byla přečtena zpráva za uplynulý rok, kde se shrnulo vše co se 

uskutečnilo a podařilo udělat . Zpráva nově zvoleného velitele byla kratší ale 

o to víc zajímavější .Z důvodu pracovní nepřítomnost zástupce mládeže i 

prevence byla přečtena zprávu za mladé hasiče , kde jsme byli  seznámeni 

s jejich aktivitou a výsledky ze soutěží .Zároveň bylo upozorněno na některé 

termíny dětských soutěží a školení .Zpráva prevence byla kratší , ale i ona 

nám přinesla seznámení s činností preventistů . 

      Ze zprávy o stavu pokladny bylo shledáno,že si hospodaříme velice dobře 

a že část financí bude použito na zakoupení cen na okrskové kolo.  

      Starostka zároveň všem poděkovala za včasné odevzdání hlášení z VVH 

sborů i zaplacení členských příspěvků.  

      Otevřením diskuse byla prodiskutována otázka o založení „Ligy okrsku“a jejich 

pravidel . Hned od začátku se rozvinula velice ostrá komunikace mezi členy o 

úpravě pravidel.Většině členům se nelíbilo konečné vyhodnocení výsledků 



soutěží a tak bylo dohodnuto a odhlasována změna a úprava pravidel ligy .Tato 

změna bude aktualizována i na stránkách SDH Klášterské Lhoty . 

       Pan Mádle opět přislíbil sponzorovat celou ligu zakoupením všech pohárů pro 

mladé hasiče na všechny soutěže v okrsku . 

      Zástupce hasičů z Dolní Kalné všechny pozval na oslavy 140 let od založení 

jejich sboru. 

       Dále členi byli upozorněni na úpravy ve stejnokrojovém předpisu (trička, šaty 

…),na výměnu členských průkazů a na včasné rozesílání propozic soutěží.U nich 

bylo odhlasována změna na doplnění zmenšených družstvech na 4+3 (půjčené )bez 

omezení startu pro jednotlivce . 

      Poté byl předložen návrh na snížení členských příspěvků u mladých hasičů na 

částku 50 kč , při odvodu na okresní sdružení.Návrh byl připojen do usnesení a byl 

přeposlán všem okrskovým starostům v našem okrese s prosbou o podpoření při 

předkládání žádosti na shromáždění představitelů v Trutnově . 

     Sbory byly upozorněny na termín 17.3. 2017, kdy se uskuteční shromáždění 

představitelů sborů v Trutnově od 16 hodin . 

     Okrskové kolo se letos uskuteční 20.května 2017 od 10.00 hodin a 

pořadatelem bude SDH Ždírnice. 

          Pan Lánský pozdravil sbory jménem okresního sdružení hasičů.Pozval 

všechny přítomné na oslavy 45.let od založení stanice ve Vrchlabí . 

         Po přečtení mandátové zprávy bylo předneseno usnesení, které bylo 

doplněno o následující změny ,které byly před tím projednány . 

       

 

 



 

          

 

 

  

 


