Zápis
z mimořádného Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
konaného dne 15.11.2013 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Trutnov
Přítomno: 57 představitelů SDH, 7 hostů, 16 zasloužilých hasičů, 10
členů VV OSH,
5 členů OKRR, 7 starostů okrsků
Mimořádné jednání svolal starosta OSH Trutnov dle rozhodnutí VV OSH.
1. Program:
Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu,
mandátové a návrhové komise
2. Průběžná zpráva o činnosti OSH Trutnov
3. Hospodaření OSH za období do 31.10.2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
4. Zaměření činnosti OSH TU na rok 2014 - předsjezdová diskuze
oslavy 150 let vzniku 1. českého hasičkého sboru Velvary
5. Zajištění VVH SDH a okrsků
6. Statut čestných titulů a vyznamenání SH ČMS
7. Zpráva mandátové komise
8. Diskuze - vystoupení hostů
9. Usnesení
10. Závěr
Ad 1) Předsedající pan Jiří Šeps zahájil jednání, přivítal hosty zvláště pak přítomné
poslance pana Böhnische a Ondráčka, senátora MuDr.Trpáka, ředitele HVP
pana Holšána,
zástupce OSH Náchod, paní Řehákovou, HZS pana Mgr.Kuřitku,
Dále byla uctěna minutou ticha památka všech zesnulých členů dobrovolného
hasičstva v okrese TU.
Seznámil přítomné s programem, návrhem na zapisovatele Jaroslav Jansa
mandátovou komisí, Chrtek Jiří, Němečková Monika, Dufek Jiří,
ověřovatele zápisu Šeps Jiří, Burdychová Julie,
návrhová komise Bárta Miloslav, Podolník František, Pelc Zdeněk.
Schváleno jednomyslně
Ad 2). Starosta OSH TU pan Jiří Orsák přednesl zprávu o činnosti za uplynulé
období.
Seznámil se stavem členské základny, činností VV dle plánu práce súčastí 72%,
podotkl, že vše je uvedeno na internetových stánkách oshtu.cz.
Vyzdvihl činnost hasičů při letošních povodních v okrese TU, a seznámil přítomné
s děním ve sdružení hasičů celostátně.
Informoval o koupi hotelu v Přibyslavi a s investicí do jeho rekonstrukce.
Zaměřil se také na blížící se oslavy vzniku prvního českého hasičského sboru
ve Velvarech, s tím že se uskuteční Hasičské slavnosti v Litoměřicích a s tím spojená
propagační jízda (ve dvou etapách). Na závěr oslav je organizováno setkání
hasičské techniky a posádek v Přibyslavi - Pyrocar 2014.
Připomněl, že proběhla změna ve statutu vyznamenání a drobné změny
ve výstrojním předpisu.
Zmínil se také o politické situaci, že by nebylo od věci po mimořádných

volbách, aby byla větší podpora dobrovolných hasičů ze strany nově zvolených
poslanců Parlamentu, vlády a také představitelů krajů.
Seznámil se zaměřením činnosti na rok 2014.
Zahájit předsjezdovou diskuzi na jednáních VVH SDH a okrsků,
se zaměřením na vystupování a chování členů při oslavách a činnosti sborů.
Vyzval k zapojení mládeže do kolektivů dorostu. Doporučil rozvíjet odbornou činnost
v přípravě na zařazení do výjezdových jednotek i prostřednictvím postupových i
pohárových soutěží v PS, v okrscích, okresech s důrazem na dodržování
bezpečnosti práce a to na všech akcích, které hasiči pořádají..
V rámci zvyšování odborné přípravy, zapojit více hasičů pro získání odborností 1 až
3 stupně.
CAd 3) Vystoupil předseda OKRR pan Milan Moravec, informoval o činnosti rady za
uplynulé období. Rada pracuje dle plánu. Kontroluje činnost a hospodaření
OVV OSH. Seznámil přítomné s plánem na provedení inventarizace na přelomu
roku. Upozornil na materiál ohledně čerpání rozpočtu na 2013 a návrhu rozpočtu na
rok 2014.Popřál všem do nového roku hodně zdraví.
Ad 4). Za radu mládeže přečetl zprávu pan Orsák.
.
Ad 5) Zpráva odborné rady velitelů Jiří Šeps:
Rada se sešla 2x za uplynulé období dle plánu práce. Zabývala se přípravou
okresního kola. Konstatoval malou účast soutěžních družstev na tomto kole.
Začátkem příštího roku se v případě dostatečného zájmu uskuteční školení pro
rozhodčí v Požárním sportu.
Krajské kolo v PS mužů a žen se uskuteční společně s KSH Pardubického kraje a
HZS Královéhradeckého a Pardubického kraje a to na stadionu Jičíně 21.6.2014
Pro příští rok se neuskuteční soutěž o pohár rady velitelů pro malý zájem družstev.
Seznámil s vyhodnocením soutěží. Družstvům mužů Choustníkova Hradiště a
žen z Vlčic byly předány putovní poháry starosty OSH.
Ad 6), Rada prevence Petr Řehůřek:
Rrada se sešla dle plánu práce, uspořádala dva semináře, vyhodnotila a odměnila
soutěžící ze soutěže POOD. Vyhodnocení je na stránkách OSH.
Ad 7) Zdravice zasloužilých hasičů kraje a okresu Trutnov Vlastislav Košťálek:
Seznámení s činností aktivu a akcemi, které se pořádají pro Zasloužilé hasiče.
Představil členy aktivu, mkterým byl udělen titul ZH v CHH Přibyslav v roce 2013::
Jsou to: Václav Boček, Milan Moravec,SDH Bernartice, František Valenta, Petr
Franze, SDH Trutnov HSM, a Jaroslav Zavřel, SDH Bílá |Třemešná
Ad 8) Diskuze:
- Pan Kuřitka, zdravice HZS KHK, poděkování za vykonanou práci hlavně při
povodních.
- Pan Jiránek, SDH Dolní Branná, inicioval schůzku s vedením HVP, OVV TU
protože se cítí být poškozen jako akcionář pojišťovny.
Připomínka k neúčasti sborů na okresním kole, jednání mezi organizátory
soutěží a rozhodčími.
- Vystoupil pan Holšán, ředitel HVP v Jičíně. Vyřídil pozdrav od

generálního ředitele, zmínil také provoz hotelu Přibyslav a jeho rekonstrukci,
upozornil na malou propojištěnost mezi hasiči, včetně povinného ručení.
Popřál do nového roku 2014 hodně zdraví.
- Paní Řeháková OSH Náchod, poděkování za spolupráci v letošním roce,
zdravice do nového roku 2014.
- Pan Ondráček, poslanec PČR, poděkoval za práci popřál hodně zdraví
do nového roku. Připoměl vypsání grantů na KU HK.
- Pan Orsák, OSH TU připoměl zasedání ke vzniku hasičských sborů na
Trutnovsku, které se koná v Okresním státním archivu dne 26.11.2013.
Bude vydána medaile k výročí založení prvního českého hasičského sboru v
Čechách ve Velvarech 1864.
Dále oznámil že dne 29.11.2013 bude v Bílých Poličanech zasedání
představitelů OSH Královéhradeckého kraje. Na toto jednání byli delegováni:. pan
Borůvka, Bárta, Martinek, starosta OSH a jeho náměstci,členové VV KSH .
- Pan Vít SDH Libňatov, je třeba v předsjezdové diskuzi jednat také o
uvolňování členů SDH z pracovního procesu v případě mimořádných událostí, ale
také při odborné přípravě. Připomněl, že je opravdu třeba svolat jednání představitelů
sborů 2x ročně pro lepší informovanost a případnou diskuzi k problémům sdružení.
- Pan Jiránek st, SDH Dolní Branná, opět připomínka k jednání 2x ročně.
Ad 9). Zpráva mandátové komise schválena.
Ad 10) Zpráva návrhové komise, návrh na usnesení schválen všemi hlasy
přítomných představitelů SDH
Ad 11) Závěr, pan Orsák starosta OSH TU poděkoval za účast,
popřál hodně zdraví v novém roce 2014 a jednání ukončil v 19, 05 hodin.

Zapsal: Jaroslav Jansa v.r.
Ověřovatelé zápisu: Julie Burdychová v.r.

Předsedajíci: Ing Jiří Šeps v.r.
Ing. Jiří Šeps v.r.

