Zápis
ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov,
konaného dne 18. 4. 2014 od 16:00 hodin
v zasedacím sále Městského úřadu Trutnov
Přítomno: 54 představitelů SDH, 11 členů VV OSH, 5 členů OKRR, 16 zasloužilých hasičů a 5
hostů

PROGRAM:
1. Zahájení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
2. Volba pracovního představenstva, návrhové a mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za uplynulé období
5. Zpráva kontrolní a revizní rady
6. Návrh na usnesení
7. Diskuse
8. Zpráva mandátové komise
9. Schválení usnesení
10. Závěr
1. Zahájení Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
Náměstek starosty OSH Bc. Vratislav Lánský zahájil řádné shromáždění představitelů SDH
okresu Trutnov, z dnešního jednání omluvil starostu OSH Jiřího Orsáka a přivítal hosty,
ředitele územního odboru Trutnov HZS Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Martina Lelku, za
územní odbor Trutnov mjr. Bc. Vlastimila Hornycha, náměstka starosty KSH
Královéhradeckého kraje a starostu OSH Náchod Ivana Krause a všechny přítomné zasloužilé
hasiče.
2. Volba pracovního představenstva, návrhové a mandátové komise
Předsedající provedl volbu pracovního představenstva, do kterého byli navrženi Ing. Jiří Šeps,
Bc. Vratislav Lánský, Ivan Kraus, Mgr. Martin Lelka a Bc. Vlastimil Hornych.
Dále byl navržen zapisovatel jednání Bc. Václav Schreier a ověřovatelé zápisu Jana Raticová a
Jaroslav Jansa. Vše schváleno všemi přítomnými.
Byla provedena volba návrhové komise ve složení Jiří Chrtek, Monika Němečková a Martina
Machačová a komise mandátová ve složení Zdeněk Pelc, František Podolník a Jaroslav Vrba.
Schváleno 53 pro, 1 proti.
3. Schválení programu jednání
Předsedající přednesl program jednání dnešního Shromáždění, který byl schválen všemi
přítomnými.
Minutou ticha byla uctěna památka všech zesnulých dobrovolných hasičů okresu Trutnov.
4. Zpráva o činnosti OSH za uplynulé období
Na jednání se dostavil 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml a
ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl.

1. náměstek starosty OSH Ing. Jiří Šeps přednesl Zprávu o činnosti OSH za uplynulé období,
ve kterém evidujeme v 78 sborech 3 173 hasičů, z toho je 345 členů od 18 do 26 let, 523
členů do 18 let (27 členů od 3 do 5 let; 388 členů od 6 do 14 let; 108 členů od 15 do 18 let).
Členské příspěvky do 31. 12. 2013 zaplatilo 15 SDH, v lednu 2014 - 53 SDH a v únoru, tedy po
řádném termínu, 8 SDH. K dnešnímu dni neuhradily členské příspěvky SDH Kohoutov a SDH
Doubravice.
Výkonný výbor se schází dle plánu práce, účast členů je 81,2 %, nepřítomnost členů je vždy
řádně omluvena, zápisy z jednání jsou k dispozici na stránkách OSH.
Odborná rada prevence se v roce 2013 sešla čtyřikrát, začátkem března na dvoudenním
setkání OORP Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí, poté na jarním semináři referentů
prevence a výchovné činnosti, v dubnu proběhlo vyhodnocení soutěže POOD, kterého se
zúčastnilo 561 dětí z okresu Trutnov (19 MŠ; 13 ZŠ; 11 kolektivů MH; 1 stacionář) a
vyvrcholilo v červnu na stanici HZS v Trutnově předáním odměn nejlepším. Poslední akcí rady
prevence byl podzimní seminář, který byl zaměřen na preventivní výchovu dětí v oblasti
požární bezpečnosti a na ochranu obyvatelstva.
Odborná rada velitelů se od posledního shromáždění sešla dvakrát, v prosinci zpracovala
kalendář soutěží pro rok 2014, vyhodnotila cykliku strojníků a velitelského dne pro JPO V., ve
spolupráci s HZS pracovala na přípravě cykliky velitelů JPO II. a III. V březnu vyhodnotila
cykliku velitelů, začala pracovat na přípravě okresního kola v požárním sportu, které
proběhne dne 7. 6. 2014, při soutěži budou použity jednotné stroje Komfi, technickou četu
zajistí okrsek č. 5, do krajského kola postoupí jedno družstvo z každé kategorie. Bylo
vytipováno sedm soutěží s možností zařazení do Poháru starosty OSH, podmínky zůstávají
stejné. Termíny okrskových kol jsou na stránkách OSH, Pohár rady velitelů se v roce 2014
nebude konat.
V letošním roce oslaví hasiči 150 let trvání dobrovolné požární ochrany, bude uskutečněna
propagační jízda z Libereckého kraje do Jičína a z Mělníka do Velvar.
150 let budou slavit hasiči z Hostinného a 150 let hasiči z Úpice, kde proběhne mj. hasičská
výstava věnovaná nejen výročí založení Úpické župy.
Krajské sdružení hasičů ve spolupráci s Ústřední hasičskou školou v Bílých Poličanech a všech
OSH kraje pořádá dne 5. 6. 2014 v areálu ÚHŠ Bílé Poličany zábavně soutěžní klání pro hasiče
i veřejnost s názvem HASIČI 150 let – slavíme, všichni jste srdečně zváni.
Hasičské slavnosti se budou konat v Litoměřicích ve dnech 6. - 7. června 2014.
Všechny letošní akce k významnému výročí vyvrcholí v Přibyslavi, kde se bude ve dnech 30. –
31. srpna 2014 konat IV. ročník Pyrocaru.
OSH děkuje HZS za spolupráci v uplynulém období.
Hasičská vzájemná pojišťovna si v současné chvíli vede velmi dobře, vedení hasičů,
představenstvo a dozorčí rada vybírá strategického partnera, který bude představen na
sněmu starostů 25. dubna v Přibyslavi.
V letošním roce proběhnou komunální volby a hasiči se snad do těchto voleb zapojí. Je
důležité mít v zastupitelstvech lidé, kteří nás budou v naší dobrovolné práci podporovat.
Vedoucí rady mládeže Julie Burdychová zhodnotila POOD, Šedesátkování, Uzlovku a přípravu
okresního kola. Apelovala na dobrovolníky do technické čety jak na krajské tak i na okresní
kolo. V našem okrese je evidováno 24 kolektivů mladých hasičů a 89 vedoucích. V roce 2014
se bude pořádat 12 soutěží, proběhne také krajské setkání přípravek.

5. Zpráva kontrolní a revizní rady
Předseda OKRR Milan Moravec přednesl zprávu o činnosti za rok 2013. Rada prováděla
průběžnou kontrolu činnosti OSH, kontrolu účetních dokladů, pokladní hotovosti, zůstatku
stavu na běžných účtech, vyúčtování pracovních cest, kontrolu dotačních prostředků
z MŠMT, MV ČR, KÚ Královéhradeckého kraje, inventarizaci majetku, hasičského zboží,
kontrolu materiálu a překážek na stadionu v Trutnově a Úpici. O provedené inventarizaci byl
vyhotoven protokol.
6. Návrh na usnesení
Přesedající sdělil, že všichni přítomní mají návrh na usnesení ve svých materiálech.
7. Diskuse
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Otakar Ruml pozdravil shromáždění,
kterému poděkoval za práci a činnost dobrovolných hasičů, dále hovořil o důležité
preventivní činnosti, o povodních, kdy dobrovolní hasiči pracují na odstranění následků škod,
v našem kraji je 24 tisíc hasičů a je dobře, že je mezi nimi dost mladých hasičů.
Seznámil s podporou financování hasičů z kraje, hovořil o povodňových prostředcích
v loňském roce a na závěr poděkoval všem hasičům a rodinným příslušníkům za odvedenou
práci a popřál, aby se hasičům dařilo v preventivní a společenské činnosti.
Ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl pozdravil shromáždění,
hovořil o prevenci, ochraně obyvatelstva a IZS, o velké diskusi kolem čištění komínů, které
občané velmi podceňují, o požárech v obytných budovách, ve kterých chybějí hlásiče požárů.
Dále hovořil o výchově mládeže, POOD, o dni otevřených dveří na svátek sv. Floriána na
stanici HZS v Hradci Králové. V krizovém řízení je připraven operativní plán k zabezpečení lidí
nakažených vysoce nakažlivými nemocemi.
V roce 2013 bylo v kraji 5.256 událostí (nejvíce na okrese Hradec Králové, poté okres
Trutnov), 7.239 výjezdů jednotek, z toho 61 % HZS, 31 % JPO obcí a 4 % podnikové JPO.
Největší požár byl v prosinci ve Vrchlabí, kdy hořelo v areálu firmy Škoda Auto, nejtragičtější
nehoda v květnu v obci Holovousy, kde zemřeli tři lidé. Loňské povodně zasáhly Svobodu nad
Úpou, Rudník a Hostinné.
Dále hovořil o integraci operačních linek, zrušení okresních operačních středisek, o stálém
spojení se všemi jednotkami JPO II a III, o dotacích na techniku, cisterny a vyprošťovací
zařízení, o dotacích na obnovu techniky z fondu zábrany škody z pojišťoven.
Připomněl krajskou soutěž v Jičíně ve dnech 20. – 21. června a poté co nás čeká v roce 2015,
a to oslavy 70 let profesionálních hasičů v Hradci Králové, oslavy 60 let profesionálních
hasičů v Trutnově a pořádání mistrovství republiky v Trutnově ve dnech 26. – 28. června
2015.
8. Zpráva mandátové komise
Jiří Chrtek přednesl zprávu mandátové komise, dnešního Shromáždění se účastní 54
zástupců SDH okresu Trutnov s hlasem rozhodujícím ze 78 pozvaných sborů, 11 členů
výkonného výboru z 12, 5 členů OKRR z 8, 16 zasloužilých hasičů z počtu 35 a 5 hostů z 15
pozvaných.

Náměstek starosty OSH Ing. Jiří Šeps a náměstek starosty KSH Ivan Kraus předali Medaili sv.
Floriána zástupci SDH Svoboda nad Úpou a Medaili za zásluhy o výchovu Julii Burdychové.
Diskuze
Ing. Jiří Šeps otevřel diskusi a upozornil přítomné na materiály k pořádání hasičských
sportovních soutěží. Dále připomněl, že nás v roce 2015 čeká pořádání mistrovství republiky
a vyzval všechny sbory k pomoci, pořadatelství či zapojení se do činnosti.
Náměstek starosty KSH a starosta OSH Náchod Ivan Kraus - přednesl zdravici, hovořil o
novém občanském zákoníku a změnách, týkající se našeho sdružení, o koncesní listině na
prodej alkoholu a lihovin, změně stejnokrojového předpisu, změny statutu vyznamenání,
kontrole IČO jednotlivých sborů.
Na závěr poděkoval za spolupráci mezi okresy Trutnov a Náchod, za práci a pořádání všech
akcí na úrovni krajského sdružení a popřál mnoho zdraví a úspěchů v další práci.
Jaroslav Vrba - vedoucí krajské odborné rady prevence hovořil o preventivní výchovné
činnosti, o rozdílu mezi preventistou a referentem preventivní a výchovné činnosti, o
potřebě sjednocení jejich názvu, osvětě ve školách a prosazení fungujících referentů
preventivní a výchovné činnosti ve všech sborech.
Josef Jiránek ml., SDH Dolní Branná - podal zprávu o společné schůzce okrsku č. 8 s vedením
Hasičské vzájemné pojišťovny, aktiva HVP jsou ve ztrátě, hospodaření za posledních pět let je
v černých číslech, na shromáždění chybí zástupce pojišťovny, majetek pojišťovny je pouze
v nemovitostech. První hasičská byl podvod na hasiče, pojišťovna přiznala své chyby.
Spolupráci JPO V s HZS vyhodnotil jako špatnou, zhodnotil situaci KOPIS a OPIS.
Josef Jiránek st., SDH Dolní Branná - finanční zabezpečení vojenských záloh, dobrovolní hasiči
pracují zcela bez odměny, potřeba rozdělit finanční odměny mezi profesionální a dobrovolné
hasiče.
9. Schválení usnesení
Zdeněk Pelc přednesl pozměňovací návrhy usnesení (viz Usnesení ze shromáždění
představitelů SDH okresu Trutnov).
Předložené usnesení bylo přijato 54 přítomnými zástupci.
10. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast na shromáždění a ukončil jednání.

Zapsal: Bc. Václav Schreier

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Jansa

Jana Raticová

