
Zápis ze shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů 
okresu Trutnov  6.11.2009 

 
 
Přítomni:  Výkonný výbor OSH  TU 
                   Zástupci SDH okresu Trutnov 
 
Hosté:   člen zastupitelstva Královéhradeckého kraje p.Jiří Gangúr ,  
 senátor MUDr. Pavel Trpák,  
 ředitel územního odboru HZS Trutnov plk.Mgr. Martin Lelka 
 náměstek starosty OSH Náchod p. Petr Duchatsch  
 manažer pobočky VPO HK p. Petr Lajbner  
 ředitel pobočky HVP Jičín p. Břetislav Holšán 
 Zasloužilí hasiči okresu Trutnov 
 
Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění, uvítání hostů 
                                         2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volba návrhové  
                                             komise                                                         
                                         3. Zpráva o činnosti OSH TU za uplynulé období 
                                         4. Zpráva Okresní revizní rady 
                                         5. Zprávy okresních odborných rad - OORV, OORM ,OORP 
                                         6. Zpráva aktivu ZH 
                                         7. Informace o volbách 2010 
                                         8. Zpráva mandátové komise 
                                         9. Diskuse 
                                       10. Usnesení ze shromáždění představitelů 
                                       11. Závěr 
   
K bodu 1. 
Jednání zahájil ing. Jiří Šeps. Přivítal přítomné představitele sborů dobrovolných hasičů okresu 
Trutnov a hosty. Seznámil je s programem shromáždění. Program byl bez připomínek schválen. 
 
K bodu 2. 
Do pracovních komisí byli zvoleni:     
 zapisovatel: J. Chalupník 
 ověřovatelé zápisu: J. Burdychová , J. Chrtek 
 mandátová komise:         J Chrtek, L. Máslová, M. Němečková 
 návrhová  komise:           J. Jansa, J. Švihálek, V. Pelant 
 
K bodu 3. 
Starosta OSH Trutnov  p. Jiří Orsák přednesl zprávu o činnosti OSH TU za uplynulé období. 
V přednesené zprávě se zaměřil na všechny oblasti činnosti  OSH. Připomněl a poděkoval 
dobrovolným hasičům za zásahy při likvidaci následků živelných katastrof v roce 2009. 
Zdůraznil nutnost revize zákona o požární ochraně. Poděkoval všem za podporu a spolupráci. 
 
 
K bodu 4. 

M. Moravec přednesl zprávu OKRR, ve které informoval o provedené inventuře majetku 
OSH Trutnov, o situaci kolem personální změny v kanceláři OSH TU a konstatoval, že 
účetnictví OSH TU je vedeno v naprostém pořádku, plnění rozpočtu je v souladu s plánem.. 
Poděkoval za práci členům VV OSH Trutnov. 



 
K bodu 5. 
Zprávu okresní odborné rady prevence přednesl pan Orsák. Informoval o velmi dobré práci 
odborné rady prevence pod vedením p. Vrby . Připomněl soutěž PO očima dětí. Zdůraznil, aby 
ve volbách do nových výborů sborů nechyběl ani v jednom sboru preventista sboru. Poděkoval 
všem preventistům za jejich práci. 
 
Zprávu okresní odborné rady mládeže přednesla Julie Burdychová. Zhodnotila činnost rady 
mládeže. Informovala o pořádání letního tábora a letní školy. Připomněla stále se opakující 
problém s kvalitou a množstvím rozhodčích a zajištěním členů technických čet z řad 
jednotlivých okrsků při akcích. Poděkovala za podporu a spolupráci.  
 
Zprávu okresní rady velitelů přednesl Ing. Jiří Šeps. Oznámil termíny akcí. Informoval o účasti 
na školení strojníků JPO II a JPO III. Seznámil přítomné s výsledky soutěže O pohár starosty 
OSH. Dne 19.11. 2009 proběhne velitelský den pro JPO V. Zájemci o školení rozhodčích 
požárního sportu nahlásit na OSH TU do 7. 12. 2009. 

 
 
K bodu 6. 
V. Košťálek připomněl činnost Aktivu zasloužilých hasičů. V okrese Trutnov je momentálně 
28 zasloužilých hasičů. 
 
K bodu 7. 
                     
p.Orsák informoval o volbách v roce 2010 do všech orgánů SH ČMS. Volební řád se všemi 
termíny je k dispozici na www.oshtu.cz 
 
K bodu 8.   
  
Celkem je přítomno 58 zástupců sborů ze 76 sborů. 
Dále je přítomno 6 hostů, 12 Zasloužilých hasičů, 12 členů VV OSH, 6 členů kontrolní a 
revizní rady. 
Mandátová komise konstatuje, že shromáždění je usnášení schopné, neboť je přítomna 
nadpoloviční většina pozvaných SDH. 

 
 

K bodu 9. 
.           p.Holšán   informoval o situaci v HVP. Nabídl spolupráci pro obchodní zástupce. 
Poděkoval všem za práci ve sborech a na obcích 
 
           p.Lajbner  pozdravil přítomné za VPO. Seznámil se situací na pobočce VPO v Hradci 
Králové. Připomněl internetovou adresu www.vyzbrojna.cz. 
                             
            p.Jiří Orsák předal poháry starosty OSH TU , čestná uznání sborům , medaile za 
příkladnou práci , medaile za zásluhy  a medaile sv.Floriána 
  
            p.Ducháč  pozdravil přítomné jménem OSH Náchod a popřál  všem do dalších let  
hodně štěstí a pohody 
 
            p.Vít  SDH Libňatov vznesl námitku proti výsledkům v soutěži O pohár 
 starosty OSH TU. 
 



            p.Šeps  reagoval na námitku s odvoláním na rozhodnutí VV OSH TU 
 
            p.Jiránek poděkoval za ocenění , které obdržel sbor Dolní Branná    
             

         p  Šeps ukončil diskusi.   
 
 
 
K bodu 10. 
J. Jansa předložil návrh na usnesení (viz příloha Usnesení) a to bylo bez připomínek schváleno.  
 
K bodu 11 
 
p.Orsák poděkoval všem za účast a za vykonanou práci . Popřál vše dobré do příštích let a 
v 19,00 hod ukončil shromáždění. 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Jaroslav Chalupník          Ověřovatelé zápisu :  Julie Burdychová 
                                                                                                                   Jiří   Chrtek 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                          


