
Zápis 
ze Shromáždění předatavitelů SDH okresu Trutnov 

konaného 1.4.2011 
 

Přítomno :  57 představitelů SDH, 9 členů VV, 7 členů OKRR, 10 zasloužilých hasičů a 7 hostů. 
 
Jednání svolal starosta OSH Trutnov dle plánu práce s tímto programem: 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a návrhové  
    komise 
2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období a  plán činnosti na rok 2011 
3. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za rok 2010 
4. Zprávy okresních odborných rad – mládeže,velitelů a prevence 
5. Zpráva mandátové komise     
6. Diskuze    
7. Usnesení      
8. Závěr        

 
1. Jednání zahájil náměstek starosty Jiří Šeps, který přivítal přítomné, zvláště pak přítomné 

hosty za HZS Královehradeckého kraje náměstka ředitele plk. Romana Solničku, ředitele 
územního odboru Trutnov plk. Martina Lelku, člena krajského zastupitelstva Jiřího 
Gangura, za HVP ředitele pobočky Jičín Břetislava Holšána, starostu OSH Náchod Ivana 
Krause a starostu OSH Hradec Králové Karla Salavu. Seznámil s programem jednání, ke 
kterému nebylo připomínek a byl přítomnými schválen. Dále byl schválen zapisovatel, 
ověřovatelé zápisu, členové mandátové a návrhové komise:  
zapisovatel – František Podolník 
ověřovatelé zápisu – Jaroslav Jansa, Miloslav Bárta 
mandátová komise – Jiří Chrtek, Jarmila Kopečná, Monika Němečková 
návrhová komise – Jiří Dufek, Vratislav Lánský, Zdeněk Pelc, Lenka Máslová 

2. Zprávu o činnosti OSH přednesl starosta  OSH Jiří Orsák. Připomněl slavnostní ukončení 
U3V, které se před týdnem uskutečnilo v tomto sále, za přítomnosti představitelů VŠB-TU 
Ostrava FBI a dalších významných hostů. Provedl zhodnocení VVH SDH a okrsků, stále se 
opakují nedostatky, řada SDH nedodala v termínu zprávu z VVH a některé dokonce 
nedodaly ani hlášení o činnosti za rok 2010. Dále informoval,že poslanecká sněmovna opět 
zamítla změnu zákona o pojišťovnictví, aby pojišťovny odváděly určité procento z poviného 
pojištění a majetkového pojištění pro záchranné složky. Zároveň byl zrušen zákon, který 
určoval, že dobrovolný hasič má v případě úrazu při zásahu nárok na 100% nemocenské. 
Vyzvedl dobrou spolupráci s HZS, a to jak s územním odborem Trutnov, tak s celým HZS 
Královehradeckého kraje. V současné době vrcholí projekt v rámci českopolské spolupráce 
a 7. května bude v Náchodě slavnostně předáno do užívání obcím našeho kraje 11 
cisternových automobilů. Velmi dobrou spolupráci máme s ÚHŠ v Bílých Poličanech, 
bohužel se nepodařilo ji převest alespoň do dlouhodobého pronájmu Krajskému sdružení 
hasičů Královehradeckého kraje, aby bylo možno žádat o dotace na rekonstrukci budov a 
technické dovybavení. Dále pak starosta seznámil přítomné s písemnými materiály, které 
přítomní obdrželi při prezenci. Jedná se o “Plán práce VV na rok 2011”,”Propozice OK PS 
2011”,”Soutěž o pohár starosty OSH Trutnov”, Propozice soutěže o pohár velitelů”, 
”Kalendář soutěží okresu Trutnov 2011” + okrsková kola”, “Čerpání rozpočtu za rok 2010”, 
Pozvánky  
-Tréninkový kemp, Krajské setkání přípravek a Letní tábor, dalé pak propagační materiály. 

3. Vedoucí OKRR Milan Moravec informoval o činosti rady, která se schází a pracuje dle 
svého plánu práce. K 31.12.2010 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku 
OSH, inventarizační komise nezjistil žádná pochybení, ani rozdíly ve financích a materiálu. 
Nový materiál byl řádně zaúčtován do stavu a opotřebovaný, nebo nefunkční byl vyřazen. 



Velkým přínosem je soustředění a uložení sportovního materiálu v nově pořízených 
garážích na stadionu v Trutnově. Rada průběžně kontroluje naplňování a čerpání rozpočtu, 
výsledky hospodaření za rok 2010 jsou součástí materiálů převzatých na shromáždění. Díky 
rozvážnému plánování jsme hospodařili i p řes řadu škrtů velmi citlivě a doufáme, že tomu 
tak bude i v roce letošním. VV pracuje pravidelně dle svého plánu práce, průběžně plní své 
úkoly, rovněž tak jednotlivé okresní odborné rady. 

4. Za omluveného vedoucího OOR prevence přečetl správu starosta OSH Jiří Orsák, rada se 
schází pravidelně. V současné době, tzn. 1 .- 2.4. probíhá ve Velkém Pořičí školení členů 
OORP. V okrese máme 75 preventistů. První školení proběhlo v březnu letošního roku, další 
je připravováno na 12. - 13.října do Bílých Poličan. Pomalu vrcholí soutěž “Požární ochrana 
očima dětí”, provedli jsme besedu a zapojení občanů ze sociálního ústavu, je vyhlášena a 
budeme vyhodnocovat i novou kategorii a to FOTO-VIDEO, slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskuteční v červnu na stanici HZS v Trutnově.   O  činnosti OOR velitelů informoval její 
vedoucí Ing. Jiří Šeps – rada se sešla od posledního shromáždění 2x, na prvním jednání v 
prosinci zpracovala a připravila plán prace na rok 2011, kalendář soutěží, propozice Poháru 
starosty OSH, zabývala se školením velitelů jednotek JPO III a JPO II. Na jednání v březnu 
provedla vyhodnocení cyklického školení velitlů jednotek JPO III a JPO  II, které se 
ukutečnilo 4.-5. února v Bílých Poličanech. Dále se  zabývala přípraveností okrskových kol, 
propozicemi  okresního kola v PS, propozicemi Poháru rady velitelů a přípravou školení 
rozhodčích PS. Prozatim je na školení přihlášeno pouze 5 uchazečů, pokud nebude 
přihlášeno nejméně 10, školení se neuskuteční. Na okrskových kolech je nutno odevzdat 
řádně vyplněnou a orazítkovanou přihlášku (ke stažení na stránkách OSH). Závěrem 
upozornil na všechny význámné soutěže a akce jak okresního tak krajského a 
celorepublikového významu (viz předané materiály). Za omluvenou vedoucí OOR mládeže 
přečetl zprávu člen rady Pavel Borůvka. Rada  pracuje podle plánu, napodzim bylo 
proškoleno 70 vedoucích mládeže, březnového školení rozhodčích mládeže se zúčastnilo 40 
rozhodčích, spolupracujeme s OORP na soutěži PO očima dětí, 13.března proběhla  soutěž v 
uzlování v Radvanicích - výsledky jsou na stránkách OSH. 16.-17. dubna se uskuteční 
tréninkový kemp v Úpici, zatím je přihlášena většina účastníků mimo náš okres, 23.dubna se 
uskuteční “Memoriál Ivy Valnohové v Malých Svatoňovicích, okresní kolo Plamen se  
uskuteční ve dnech 28. - 29.května v Úpici. Dále se připravuje krajské setkání přípravek, 
Letní tábor mladých hasičů po Vysákem, a Letní škola instruktorů, informace  jsou součástí 
dnešních materiálů a ke stažení na stránkách OSH.  O činnosti aktivu zasloužilých hasičů 
podal informaci jeho vedoucí Vlastislav Košťálek v současné době má náš okres celkem 26 
ZH, řadě z nich již nedovoluje jejich zdravotní stav se účastnit pořádaných akcí mimo jejich 
bydliště. Pro ZH jsou připrvovány v letošním roce dvě setkání – okresní proběhne v měsíci 
září a bude do ZOO ve Dvoře Králové + exkurze do nově postavené stanice HZS ve Dvoře 
Králové. Druhé setkání se uskuteční v rámci kraje a připravuje jej okres Jičín.  Z přítomných 
zasloužilých hasičů se v letošním roce dožívá Josef Hofman z Úpice 80-ti let, Vojtěch 
Ondříšek z Pece pod Sněžkou 70-ti let a Vlastislavu Košťálkovi je 81 roků. 

5. Zprávu mandátové komise přednesl Jiří Chrtek:                                                              
            ze 76 pozvaných SDH       je zastoupeno     57  
            z   12 členů VV                  je přítomno          9 
            z     8 členů OKRR             je přítomno          8 
            z   26 zasložilých hasičů     je přítomno        10 
            z   19 hostů                         je přítomno           7 
            celkem je zastoupeno 75% SDH a proto je dnešní Shromáždění usnášeníschopné.                                       
      6.  Diskuze: 
           Ivan Kraus – pozdravil naše jednání jménem KSH Královehradeckého kraje a OSH Náchod,     
           omluvil se z dalšího jednání vzhledem k zabezpečení školení členú okresních rad prevence,  
           které probíhá v jeho okrese. Popřál nám mnoho úspěchů v další práci. 
           Jiří Orsák – seznámil přítomné se situací ve Výzbrojně požární ochrany, odůvodnil proč se     



          SH  ČMS rozhodlo ji prodat (dluh 15 mil. Kč.) firmě Vágner Plast – slíbili, že všechny dluhy  
          vyrovnají. Budou se snažit udržet hasičský sortiment. 
          - V materialech máte propagační materiál “Požární bezpečnost Jihlava”, jsme v jednání,  
          uvažují o otevření střediska zde v Trutnově a to přímo v budově, kde sídlí OSH. 
          - V rámci projektu nových cisteren se uskuteční školení v Polenica Zdroj,  termín bude  
          upřesněn.  
          - Ve dnech 24.- 27.8. se uskuteční propagační jízda. Start bude v Bílých Poličanech a první  
          etapa povede přes Dvůr Králové, Trutnov, Velké Svatoňovice, Rtyni v Podkrkonoší a dál na  
          náchodsko. Společné jednání se uskuteční v polovině dubna a přesné časy budou upřesněny. 
         Martin Lelka – ředitel ÚO HZS Trutnov pozdravil přítomné, poděkoval za spolupraci a  
         upozornil na to, že vzhledem k finanční situaci nebude moci zabezpečit společné  akce  a 
         ukázky činnosti a techniky při různých oslavách a výročích SDH tak, jak jsme na to byli v  
         minulých letech zvyklí. Seznámil se změnami, které na územním odboru proběhly – skončil 
         velitel stanice Trutnov Ludvik Novák – zatím bez náhrady, ve Vrchlabí odešel velitel stanice  
         Zdeněk Tomášek a místo něj nastoupil Bc. Vratislav Lánský, za velitele IZS Jiřího Šepse   
         nastoupil do funkce Vlastimil Hornych. 
         Břetislav Holšán – ředitel pobočky HVP Jičín poděkoval za dosavadní spolupraci. Pojišťovna 
         plán za rok 2010 nesplnila, hospodářský výsledek přesto bude kladný, v loňském roce bylo  
         mnoho škod (vichřice, krupobití, 2x povodeň). Je již jedinou pojišťovnou, ve které není  
         kapitál a neunikájí peníze do zahraničí (viz.změna zákona o pojišťovnictví – velké pojišťovny 
         se zahraničním kapitálem vždy prolobují). Zlepšila se propojištěnost dobrovolných hasičů o 
         7,5% , v současné době je pojištěno u HVP cca 15%. I toto by se mohlo zlepšit, nejsou    
         zapojena všechna OSH a SDH, málo se zapojují do propagace i jako zprostředkovatelé. 
         Pavel Trpák – senátor  pozdravil naše jednání, poděkoval za pozvání mezi nás a ocenil naši 
         dosavadní praci. Připustil, že v současné době podpora ze strany státu není zrovna úžasná. 
         Neschválená změna zákona o pojišťovnictví ( odvod 4% na náhradu škod pro záchranáře)         
         přestože v zahraničí toto všechny pojišťovny platit musejí. Snížení odškodnění při úrazu  
         dobrovolného hasiče u zásahu na 60%.  
         Josef Jiránek st. - Dolní Branná položil otázku senátorovi, jak hlasoval. Senátor odpověděl, že   
         se návrh nedostal do senátu. 
         - dotaz,  jak se Shromážděními, když se některé okrsky oficiálně nevyjádřily, bylo provedeno  
        hlasování pro1 Shromáždění ročně bylo 33 a pro 2 Shromáždění ročně bylo 18 zástupců SDH,  
        dále bylo rozhodnuto, že bude probíhat vždy jarní. 
        Josef Jiránek ml. - Dolní Branná poděkoval HZS za spolupráci při oslavách SDH. Položil  
       otázku, jak je možné, že ve Výzbrojně požární ochrany vznikl takový schodek, když na  
       minulém shromáždění nás ředitel hradecké výzbrojny seznamoval se svými záměry. Odpověděl 
       starosta Jiří Orsák – hradecká výzbrojna byla v pořádku, největší schodek vznikl neustálým  
       vykazováním neprodejných zásob, plán příjmů se vlastně plnil odprodejem nemovitostí, které  
       vlastně kupovala HVP, která o ně musí pečovat. Doplnil p.Holšán - všichni předchozí vedoucí  
       vyzbrojny podnikali v obdobných produktech jako výzbrojna a dovedli tím vyzbrojnu tam, kde  
       v současné době je. 
       Jiří Gangur – krajský zastupitel - zdůraznil zásluhu starosty krajského sdružení Jiřího Orsáka 
       na projektu o přeshraniční spolupráci, kde bude předáno do užívání obcím našeho kraje 11 
       cisternových automobilů. Jedá se o projekt, který je velmi významný. 
  7.  Návrh na usnesení předložil Jiří Dufek. K návrhu nebylo připomínek a byl schválen. 
  8. Závěr Shromáždění provedl starosta OSH  Jiří Orsák. Poděkoval všem přítomným za  
      konstruktivní jednání. Požádal p. Gangura,  aby poděkoval Zastupitelstvu  
      Královehradeckého kraje za poskytnutou záruku nad uvedeným projektem. 
 
      Jednání skončilo v 18:15 hod. 
      Ověřovatelé zápisu :   Jaroslav Jansa                                      Miloslav Bárta 
      Zapsal: František Podolník 


