Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 3. 11. 2017 Bílé Poličany
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu,
mandátové a návrhové komise
2. Zpráva o činnosti OSH Trutnov za 2017
3. Zpráva OKRR o hospodaření.
4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2018
5. Návrh na usnesení
6. Diskuse – vystoupení hostů
7. Zpráva mandátové komise
8. Schválení usnesení
9. Závěr

1. Jednání zahájil a řízení se ujal ing. Jiří Šeps. Přivítal hosty.
Seznámil shromáždění s předloženým programem jednání. Žádné doplňující
připomínky.
Schváleno jednohlasně.
Přednesl návrh na odsouhlasení:
Zapisovatel: Burdychová Julie. Ověřovatel zápisu Jansa Jaroslav, Dufek Jiří.
Návrhová komise- předseda Podolník František, členové - Kraus A., …..
Mandátová komise – předseda Aleš Hejna, členové –Kubíčková Stanislava,
Máslová Lenka
Hosté: Břetislav Holšán – vedoucí pobočky HVP Jíčín. Paní Iva Jirešová –
vedoucí prodejny Požární bezpečnost HK. Pavel Matějka – vedoucí pracoviště
IZS HZS KHK ÚO Trutnov. Ivan Kraus – starosta OSH Náchod, náměstek
starosty KSH HK. Eva Šteinerová – strostka OSH Jíčín. Ladislava Šídlová – člen
VV OSH Jíčín. Martim Lelka – ředitel HZS KHK ÚO Trutnov. Poslanec ČR pan
Zdeněk Ondráček. Jaroslav Vrba vedoucí KRP. Milan Moravec vedoucí OKRK.
Radek Vymlátil – náměstek ředitele HZS KHK. Podolník František vedoucí
krajského AZH.
Představitelé SDH okresu Trutnov. Zasloužilí hasiči okresu Trutnov.
2. Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přednesl zprávu o činnosti OSH za rok
2017. Seznámil fórum o jednání shromáždění starostů SHČMS. Výkonný
výbor jednal dle plánu práce VV. Připoměl 60.let od založení ÚHŠ Bílé
Poličany a krajské setkání 45.výročí hry Plamen 16. 11. 2017.

Zdůraznil na změnu evidence členské základny.
a) Zpráva rada represe: Jiří Šeps seznámil s činností rady. Rada se zabývá
dvěma okruhy :vzdělávání hasičů a soutěže. Zpráva přiložena. Školení
rozhodčích v disciplínách TFA 2. -3. 12. V Bílých Poličanech.
Předání putovních pohárů Poháru starosty OSH - ženy Bílé Poličany a muži
Třebihošť.
Kalendář soutěží OSH – nutné zaslat termín konání soutěže do 30. 11. 2017,
aby všechny soutěže byly zařazeny do celorepublikového kalendáře.
- 17-19.8 Pyrocar Přibyslav. 27-27.8 MČR Liberec. MČR Domažlice,22.
9. 2018 MČR klasických disciplín CTIF Dvůr Králové.
b) Zprávu prevence přednesl Jaroslav Švanda - zpráva přiložena. Soutěž PO
očima dětí. Seminář prevence. Setkání OORP HK ve Velkém Poříčí. Dva
semináře prevence na HZS Trutnov. Preventisté 3. 10,45 2 stupně, 1.
stupeň 4x Švanda, Dufka, Bárta, Paťavová
Poděkování :
Organizační - žádost Jitky Paťavové o vystoupení z rady prevence, Petr
Řehůřek dočasně odstoupil z osobních důvodů z funkce vedoucího
rady, jejím vedoucím dočasně pan Švanda na dobu jeden rok. Úkol pro
členy rady šířit podmínky soutěže PO očima dětí. Změna stanovrozšíření členů výborů o preventisty. Publikace – Preventivně
výchovné činnosti. Žádost o navýšení příspěvku na činnost z 10 000,na 20 000,-.
c) Zpráva OORM – zpráva přiložena
d) Zpráva zasloužilý hasiči – Zdeněk Pelc přednesl zprávu o činnosti. Zpráva
přiložena. Velké Úpa výjezd na sněžku. Okres Náchod pořádal krajské
setkání ZH na zámku v Novém Městě nad Metují a ve Slavoňově.
3. Pan Milan Moravec seznámil jednání s činností OKRR. Zpráva přiložena.
Vlastimil Košťalek se vzdal všech funkcí v okrese Truttnov ze zdravotních
důvodů na toto místo byl nominován a schválen pan Zdeněk Pelc.
4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2018. Vše bude VV rozpracováno
a zveřejněno na webu OSH. Průběh VV: valné hromady SDH by měly
proběhnout do konce ledna 2018.
Hlášení o činnosti SDH prosíme odevzdat na OSH do 31. 1. 2018. Součástí
VH by měla být zpráva o činnosti SDH, plán práce.

Zrušena kolektivní členství dle nového občanského zákoníku. Ta se musí
nahradit smlouvami o spolupráci. Dle nových stanov zůstává pouze jedno
členství a to řádné.
Ruší se revizní komise a zůstávají pouze revizoři účtů.
Jediný zástupcem sborů je starosta a ten odpovídá za SDH.
VH okrsku probíhají do 28. 2. 2018.
Stále se objevuje nekázeň ve výstrojovém řádu a Statutu vyznamenání.
Vyslovil naději ve zlepšení těchto přestupků.
5. Zpráva mandátové komise
Na dnešním jednání je přítomno 54 zástupců SDH okresu Trutnov z 75
pozvaných což je 72procent.
Dále je přítomno: 9 ze 13 členů VV
8 z 9 členů OKRR
18 z 33 Zasloužilých hasičů
13 z 18 pozvaných hostů
Toto shromáždění je usnášeníschopné!!!
6. Diskuse
a) Jaroslav Vrba – zavzpomínal od roku 1992, kdy byla panem ministrem
Rumlem prevence zrušena. Vyjádřil poděkování za gratulaci ke získané
medaili z rukou pana Ryby ve Zbirohu.
b) Pavel Matějka – proběhlo školení na aplikaci PORT.ALL se zúčastnilo ze 6
JPO II 5,z 19 JPO III. ze 40 oslovených JPO V. se zúčastnilo 18 JPO.
Velitelské dny na okrese Trutnov. Školení velitelů ze 134 pozvaných se
zúčastnilo 101. Strojníci - z 56 se proškolilo 34 strojníků.
Zmínil tvorbu aktualizace poplachových směrnic – vyzval k zasílání
připomínek k poplachovým plánům na email pana Matějky.
Neinvestiční dotace obcí – přihlásilo se 13 obcí. Dotace na odbornou
přípravu, výjezdy, ochranné pomůcky.
c) Jansa Jaroslav – připomínky ke statutu vyznamenání. Čestná uznání.
Odpověděl Jiří Orsák ke každému čestnému uznání je udělena i stužka,
posloupnost je třeba dodržovat. Příslušník HZS může být i člen SHČMS.
Plodná diskuse k oceňování.

Dle nového statutu návrhy vzejdou ze zborů, ale rozhodující slovo má
OSH.
d) Pan Zdeněk Ondráček poslanec parlamentu ČR, krajský zastupitel –
zdravice , zmínil úspěch navýšení odměn pro příslušníky HZS a jiných
výhod. Směrem k dobrovolným hasičům - Jánské Lázně + Svoboda nad
Úpou staví novou hasičárnu, Horní Staré Město bude realizováno během
příštího roku. Horní Maršov rekonstrukce…….a jiné. Doufá že bude
zařazen do Výboru pro bezpečnost a pomůže v další projektech např.
v síti středních škol budou vyhlášeny akce „Poplach“, dostat zpět do škol
Branou výchovu.
e) Pan Ivan Kraus – náměstek starosty KSH a starosta OSH Náchodzdravice, poděkování za spolupráci. Vyjádřil přání o další spolupráci a
zdaru akce krajského sdružení vybudování táborové základny v Bílých
Poličanech. Popřál zdraví a štěstí všem dobrovolným hasičů okresu
Trutnov
f) Paní Jirešová – zdravice a poděkování za podporu prodejny Požární
bezpečnosti
g) Pan Holšán HVP pobočka Jíčín – zdravice. Změna struktury pojišťování.
Navýšení ceny povinného rušení – projevilo se negativně odchodem
některých klientů a pozitiva že zůstali ti slušní řidiči a i se vrací odevšivší
klienti. Stále nabízíme spolupráci OSH i jednotlivým SDH. Řada programů
pro dobrovolné hasiče.
Poděkování za práci hasičů a popřál zdraví všem.
h) Radek Vymlátil – vyřídil pozdrav od brigádního generála pana Mencla.
Poděkoval za práci a poblahopřál Jaroslavu Vrbovi k vyznamenání. Popřál
všem zdraví a přání co nejméně práce.
Zmínil 433výjezdů denně v době vichřice – převis událostí.
i) Jiří Orsák – doplnil doporučení zjednání společných jednání starostů a
preventistů okrsku.
Zdůraznil evidenci sportovců a aktivních sportovců.
KSH vypisuje konkurs na podílení se stavby party stanů – deset akcí
ročně.

Informace: 1. Návrh VV na funkci vedoucího AZH okresu Trutnov pan
Zdeněk Pelc
Ch) Jiránek st.: SDH Dolní Branná poděkování panu poslanci a dotaz o
dobrovolných hasičích a přehodnocení podmínek práce členů JPO –
odpověděl pan Ondráček
7. Předání ocenění: Jiří Orsák
Čestné uznání SDH Havlovice za organizaci ZPV.
Čestné uznání Velká Úpa za uspořádání AZH.
Čestné uznání Lanové dráze Sněžka za vyvezení AZH na Sněžku.
Čestné uznání restauraci Luční bouda za AZH.
8. Návrh na usnesení. Pan Podolník - připomínka revizory máme zvoleny a
jeden z nich se stane revizorem účtu.
Pro –53
Proti 1
Zdržel se 0
Návrh na usnesení se stalo USNESENÍM z dnešního jednání.
9. Závěr provedl starosta OSH Jiří Orsák.
Popřál a poděkoval všem hasičům a jejich rodinným příslušníkům za
jejich práci
Jednání ukončeno 18,30hodin
Zapsal: Burdychová Julie
Ověřovatel:

