
Zápis 

z jednání okrsku č. 9 - Hory, konaného 18. listopadu ve Velké Úpě 

 
Přítomné SDH:  Janské Lázně, Vlčice, Pec pod Sněžkou, Mladé Buky, Horní Maršov, Malá Úpa, 

Svoboda nad Úpou 
                  

Omluvené SDH: Pilníkov 

 

Program jednání:  
 

1. Zahájení  
            - Informace z jednání OSH a vyšších orgánů 
      

     2.   Informace o činnosti jednotlivých sborů za uplynulé období 
       - Výroční valné hromady   
       - plesy 

            - vánoční fotbálek 

 
3.   Různé 

             - Výroční valná hromada okrsku 
 

4.   Diskuze 

 
5.    Závěr 

 
 

1. Zahájení  
 

Podolník František – starosta okrsku č. 9 – zahájil jednání.  
Přednesl informace z OSH a z jednání vyšších orgánů. Zprávy z jednotlivých OR byly předneseny na 
shromáždění představitelů. 
Upozornil přítomné, že do 15. listopadu 2010 je potřeba nahlásit termíny konání VVH sborů. Pro ty, kdo 
mají VVH v roce 2011, platí termín nahlášení do 15. prosince 2010. Připomněl, že do čtrnácti dnů od konání 
VVH se odevzdává hlášení o činnosti za rok 2010. Do 31. ledna 2011 je nutné zaplatit členské příspěvky (u 
platby bankovním převodem uveďte jako variabilní symbol registrační číslo SDH). 
 
 
 

2. Rozprava jednotlivých SDH  
 
Janské Lázně: Ilona Urbanová - starostka SDH Janské Lázně nás informovala o konání VVH, která se bude 
konat 14. ledna 2011 od 18 hodin v hotelu Magma. 
 
Vlčice: Karel Petr – starosta SDH Vlčice nás informoval o konání VVH, která se bude konat 8. ledna 2011 od 
17 hodin v  kulturním domě. Hasičský ples se koná 19. února 2011 na stejném místě jako VVH. 
 
Pilníkov:  VVH SDH Pilníkov se koná 17. prosince 2011 v restauraci U slunce. 
 



Svoboda nad Úpou: Miroslav Novotný – starosta SDH Svoboda nad Úpou nás informoval o konání VVH, 
která se bude konat 15. ledna 2011 od 17 hodin na fotbalovém hřišti v restauraci Tatranka.  
 
Pec pod Sněžkou: Podolník František – místostarosta sboru Velká Úpa nás informoval o konání VVH, která 
se bude konat 11. prosince 2010 od 17 hodin v pizzerii naproti hotelu Hradec. 
 
Horní Maršov: Hlinka Stanislav – člen SDH Horní Maršov nás informoval o konání VVH, která se koná 8. 
ledna 2011 od 18 hodin v pensionu Kneifel. Dále nás pozval na tradiční hasičský bál, který proběhne 19. 
února 2011 od 20 hodin. Místo bude ještě upřesněno. 
Další akce, kterou tentokrát pořádají místní hasiči je vánoční fotbálek. Na místě jsme se dohodli, že se 
hasiči z Mladých Buků pokusí zamluvit tělocvičnu v Mladých Bukách. A ostatní zajistí Maršovští hasiči. 
Konečná podoba místa, času a pravidel bude upřesněna po telefonu a následně budou rozeslány pozvánky. 
Termín zůstává stejný a to 18. prosince 2011. 
 
Malá Úpa:  Termín VVH členů SDH Malá Úpa bude doplněn po upřesnění starosty SDH Malá Úpa. 
 
Mladé Buky:  Michal Čukan – místostarosta SDH Mladé Buky pozval přítomné na VVH, která se bude konat 
7. ledna 2011 od 18 hodin v hasičské zbrojnici. 
 
 
 

3. Různé 
 
Podolník František připomněl konání VVH okrsku. Je potřeba domluvit termín konání. Po několika návrzích 
z pléna se určil termín 17. února 2011 od 18 hodin. Místo bude upřesněno na pozvánkách, ale předběžně 
jsme určili Horní Maršov. 
Dále byl vznesen dotaz, zdali je nutné, aby se shromáždění představitelů SDH konalo dvakrát za rok. Po 
přednesení několika komentářů z řad přítomných SDH jsme se dohodli, že souhlasíme se dvěma termíny, 
jako tomu bylo doposud. 
 
 
 

4. Diskuze   
 

Petr Řehůřek -  vedoucí OORP si vzal slovo a informoval nás o novinkách z prevence. Seznámil nás se 
zprávou, kterou přednesl na Shromáždění představitelů a řekl, že veškeré informace, zápisy a zprávy jsou 
na stránkách OSH Trutnov. 
 
V diskuzi si pak vzali slovo jednotliví zástupci SDH a popřáli ostatním krásné svátky a úspěšný nový rok. 
 

 

5. Závěr 
 

Podolník František – starosta okrsku poděkoval všem přítomným a ukončil jednání. 
 
 
Zapsal:  Michal Čukan ….. ☺ 
Ověřil:  Podolník František 


