Zápis
z jednání okrsku č. 9 - Hory, konaného 2. září 2010 ve Vlčicích
Přítomné SDH: Janské Lázně, Mladé Buky, Pilníkov, Svoboda nad Úpou, Velká Úpa, Vlčice
Omluvené SDH: Horní Maršov, Malá Úpa
Program jednání:
1. Zahájení
2. Rozprava jednotlivých SDH
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr
1. Zahájení
Podolník František – starosta okrsku č. 9 – zahájil jednání.
Informoval jednotlivé SDH o průběhu konání sjezdu OSH a KSH. Dále hovořil o akcích, které se konaly od
13. května 2010.
V sobotu 29. května se v lyžařském areálu Bret u Žacléře konala soutěž okrsků č. 1 a 9. Útok byl veden do
kopce, čerpání vody z potoka. Z našeho okrsku se zúčastnila všechna družstva, mimo Malé Úpy.
Dne 6. června 2010 proběhlo na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem okresní kolo v požárním sportu.
Této soutěže se zúčastnilo šest družstev z našeho okrsku. Byla to družstva mužů a žen z Mladých Buků,
Vlčic a Svobody nad Úpou.
Do krajského kola, konaného 19. června na stadionu v Hradci Králové, postoupila z našeho okrsku družstva
mužů a žen z Mladých Buků. Umístění jednotlivých družstev v okresním a krajském kole najdete na
stránkách OSH Trutnov v sekci „soutěže“.
Starosta okrsku František Podolník následně poděkoval zástupcům ze sborů, kteří nás reprezentovali na
těchto soutěžích.
2. Rozprava jednotlivých SDH
Janské Lázně: Ilona Urbanová - starostka SDH Janské Lázně nás informovala o přípravě dětského dne a
účasti mladých hasičů na soutěžích.
Miroslav Urban – velitel JSDH Janské Lázně informoval přítomné o výjezdech a cvičení jednotky. V rámci
zdokonalení přípravy jednotka absolvovala 12-ti hodinovou směnu na požární stanici Trutnov.
Vlčice: Pelant Václav – starosta SDH Vlčice nás informoval o soutěžích, které absolvovala jejich družstva,
dále o přípravách Mikuláše a již konané soutěže o Putovní pohár starosty OÚ.
Přednesl také zprávu o výjezdové jednotce a účasti u zásahu.
Pilníkov: Elišák Jiří - starosta SDH Pilníkov nás seznámil s novinkami v jejich hasičské zbrojnici. Byla
instalována nová vrata do garáže a vybudování nových prostor pro klubovnu. Dále nás informoval o
konaných akcích, jako např. hasičský ples, čarodějnice, asistence na rally Krkonoše, setkání spolků Pilníkov
2010 a soutěž v požárním útoku.
Dále nás seznámil s činností výjezdové jednotky a soutěžního družstva.
Svoboda nad Úpou: Miroslav Novotný – starosta SDH Svoboda nad Úpou nás informoval o akci Rudolfovi
slavnosti, dále o činnosti výjezdového družstva a také o návrhu stěhování hasičské zbrojnice.

Připomněl i účast výjezdové jednotky na okrskovém kole, soutěže mladých hasičů, dorostenců, ale i
dospělých.
Velká Úpa: Podolník František – místostarosta sboru Velká Úpa informoval přítomné o akcích, které již
proběhly nebo se teprve připravují. Jedná se o dětský den, hasičské posezení a pouť, kde hasiči připravují
občerstvení. Dále nezapomněl připomenout výjezdy zásahové jednotky a také tradiční soutěž ve vaření
guláše, která se bude konat dne 25. září 2010.
3. Různé
Podolník František připomněl konání vánočního fotbálku, který bude letos pořádat SDH Horní Maršov,
protože v minulém ročníku zvítězili. Akce je předběžně naplánována na 18. prosince 2010.
Starosta okrsku dále navrhl termín příští okrskové porady a to na 18. listopadu 2010. Konat se bude od 18h.
v hasičské zbrojnici ve Velké Úpě.
Řehůřek Petr – vedoucí OORP seznámil přítomné s POOD, dále hovořil o školení preventivních hlídek před
plesovou sezónou. Školení se bude konat dne 12. října 2010 na OSH Trutnov.
Požádal přítomné zástupce z jednotlivých sborů, aby se více věnovali dětem v přípravě na POOD. Dále také
připomněl, že byla vydána nová videa s hasičskou tématikou.

4. Diskuze
Elišák Jiří v diskuzi připomněl akce, kde jednotka zajišťuje požární dohled. Jedná se např. o akce, Open Air
Music Festival a Obscene Extreme. Před těmito akcemi pořadatel kontaktuje zástupce jednotlivých JSDH a
nabízí každému jinou částku za tento dozor.
Zástupci okrsku se dohodli, že před konáním těchto akcí, domluví přibližnou cenu, za kterou se bude
požární dohled vykonávat.
Podolník František předal smlouvy na pojištění soutěže v Mladých Bukách a v Pilníkově.

5. Závěr
Podolník František – starosta okrsku poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
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Ověřil:

Michal Čukan
Podolník František

