
  Zápis 
 

 ze Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 

 konaného dne 17. 3. 2017 v zasedacím sále městského úřadu v 

 Trutnově od 16.00 hodin 
 

  
 

Přítomno: 49 představitelů SDH, 5 hostů, 16 zasloužilých hasičů, 11 členů VV, 

  7 členů OKRR, omluvena vedoucí mládeže Julie Burdychová. 
 

 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 2016 

3. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za rok 2016 

4. Zprávy okresních odborných rad - mládeže, velitelů a prevence 

5. Zpráva mandátové komise 

6. Diskuze 

7. Usnesení 

8. Závěr 
 

1.   Jednání zahájil náměstek starosty pan  Miloslav Bárta, který přivítal přítomné, zvláště pak  

hosty, 

- pana Břetislava Holšána HVP pobočka Jičín 

- ing. Františka Mencla ředitele HZS KHK   

- pana Ivana Krause zástupce OSH Náchod   

- Bc. Zdeňka Šedivku velitele PS Dvůr Králové nad Labem 

- Mjr. Bc. Pavla Matějku vedoucího oddělení IZS územní odbor Trutnov     

Seznámil přítomné s programem jednání a byl schváleni: 

 zapisovatel: pan Jaroslav Jansa, 

 ověřovatelé zápisu: Julie Burdychová, Jiří Šeps 

členové návrhové komise: pan Podolník, pan Lánský, pan Schreier 

 mandátové komise: pan Kubíček, paní Kubíčková a Máslová 

 

2.   Zprávu o činnosti OSH přednesl starosta OSH Jiří Orsák. 

 Znovu pozdravil všechny přítopmné zejména zasloužilé hasiče a hosty. 

Zhodnotil uplynulý rok, který byl náročný z hlediska evidence členské základny 

s ohledem na ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu se na našem okrese nezaevidovalo SDH 

Vrchlabí - město, Jívka II, Doubravice a Špindlerův Mlýn - město, 

dnešní shromáždění by mělo potvrdit jejich zrušení. 

Zdůraznil potřebu zaregistrování všech revizorů účtů a členů revizních rad. 

Ve zprávě uvedl výčet všech členských kategorii včetně počtů členů a počtu jednotek v okrese. 

Zhodnotil průběh a účast jednotlivých VVH sborů a okrsků. Návrhy a připomínkami se zabýval VV 

OSH TU. 

veškeré požadované údaje týkajících se připomínek budou zveřejněny na našich stránkách OSH 

TU. 

V letošním roce se plánuje školení pro funkcionáře jednotlivých SDH. Na VVH nejsou 

projednávány a schválovány základní dokumenty týkající se činnosti sboru. 

KSH má zájem na získání části ÚSH v Bílých Poličanech včetně pozemků na vybudování dětského 

tábora. 



Konstatoval, že pokud vznikne nový sbor v určitém okrsku, tak je automaticky 

součástí tohoto okrsku. 

Zhodnotil čerpání dotací v loňském roce a vyzval k prácí na nových dotačních titulech. 

Poděkoval na závěr všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu roku 2016. 

 

Zprávy z OSH TU 

Členové VV se scházeli dle plánu práce s účastí 91 %. Hodnoceno velice kladně. 

Zápisy jsou řádně vedeny a archivovány. Veškerá jednání jsou zveřejňovány na webu OSH. 

Seznámil s plánem práce na rok 2017. 

  

3.  Vedoucí OKKR pan Milan Moravec informoval o činnosti rady za uplynulé období. 

Rada pracuje dle stanoveného plánu práce. Kontroluje činnost a hospodaření jak OVV OSH, tak v 

některých oblastech i činnost organizací. Provádí se invetura jak hmotného, tak nehmotného 

majetku. Problém v opožděném dodání hlášení od jednotlivých SDH na VV tím také dochází ke 

skluzu v hlášení VV. 

Popřál všem do budoucna hodně zdraví a hlavně, aby se za nás starší našli nástupci z řad mladých. 
 

4. Za radu mládeže omluvena Julie Burdychová (zasedání ÚORM), přednesl Jiří Orsák. 

Veškeré informace je možné také získat na webu rady mládeže OSH. 

V loňském roce pracovalo 31 klektivů mládeže ve třech kategoriích je zaregistrováno celkem 627 

dětí v dorostu 139 mh a 97 vedoucích, 51 rozhodčích II, 6 rozhodčích I, 

4 činovníci, 3 lektoři činovníků a 2 hlavní vedoucí tábora. 

OORM pracovala dle plánu práce na rok 2016. Následoval výčet soutěží, které byly uspořádány jak 

v okrese tak mimo náš okres včetně umístění dle jednotlivých kategorií. Děti se také účastní soutěže 

POOD, kterou pořádá rada prevence. 

Zhodnoceno bylo okresní kolo hry Plamen a dětský tábor ve Stárkově. 

Rada se také stará o stadion v Úpici, kde tradičně probíhá okresní kolo. 

Naši mladí členové se také účastnili krajského kola. 

Školení vedoucích proběhlo v listopadu v Jívce. 

Poděkování všem vedoucím a dětem za vzornou činnost v jednotlivých sborech. 
 

5. za radu represe vedoucí pan Ing.Jiří Šeps seznámil přítomné s jednáním rady za období od 

listopadu 2016. 

Kritizoval nízkou účast na zkouškách na odznak odbornosti Hasič I-III, je velice malý zájem z řad 

členů jednotek. 

Nastínil termíny jednotlivých školení rozhodčích, velitelů a strojníků. 

 Vedoucí rady kritizoval  velmi malou účast družstev na okresním kole v požárním sportu zejména v 

kategorii muži. Pohár starosty OSH Trutnov se bude konat i v roce 2017. 

V prosinci jsme zpracovali kalendář soutěží na rok 2017, 

OSH TU bude pořádat okresní kolo v požárním sportu 10. června 2017 na stadionu v Trutnově. 

Krajské kolo bude 24. června v Hradci Králové. 
 

6. Za OOR prevence její vedoucí pan Petr Řehůřek. 

Rada prevence se sešla dle plánu. V únoru se započalo s přípravou semináře pro RPVČ, který bude 

8. 4. na HZS Trutnov, další bude na podzim v říjnu. 

Proběhlo hodnocení uplynulého roku, kde byla průměrná účast. 

Preventisté dostanou nové průkazy s omezenou platností 5ti let. 

Proběhne vyhodnocení soutěže POOD a to 24.3.2017 

24 a 25 února ve Velkém Poříčí bylo setkání OORP Královohradeckého kraje 

Nyní probíhá soutěž POOD na celém okrese.  K disposici budeteké DVD které 

je vytvořeno z prací dětí k tomuto tématu. 

Snažíme se zajistit propagační materiály pro děti s hasičskou tématikou. 



 

7. Zpráva mandátové komise Aleš Kubíček: 

Ze 75 pozvaných SDH                     přítomno 49 

z 12 členů VV                       přítomno  11 

z   8 členů OKRR                             přítomno  7 

z  26 ZH                                            přítomno  16 

z  19 hostů                                        přítomno   5 

celková účast SDH  65%, dnešní jednání je usnášenischopné. 
 

8. Diskuze: 
 

a) pan Břetislav Holšán vedoucí pobočky HVP v Jičíně - konstatoval, že je málo členů SDH 

pojištěno u HVP, dle toho se také pojišťovna chová k jednotlivým sborům v rámci sponzorování. 

Oznámil, že pojišťovna vytváří nové produkty včetně pojištění soutěží. 

Popřál hodně úspěchů v roce 2017. 
 

b) pan Pavel Matějka - seznámil přítomné s pořádáním speciálních kurzů na HZS TU. 

Zdravice jménem HZS Trutnov, poděkoval za spolupráci. 
 

c) paní Lenka Máslová - návrh na snížení příspěvku za děti na 50,- Kč 
 

d) pan Jiránek SDH Dolní Branná - poukázal na neúčast zástupce Požární výzbrojny a hlavně na její 

hospodaření. 

Podal návrh na zachování příspěvků pro mládež na 100,- Kč 
 
 

e) pan Jiří Orsák - nechal hlasovat o návrhu na snížení příspěvku, návrh byl zamítnut. 

Připomínka k výzbrojně, zodpoví na stránkách OSH TU pan Bárta. 
 

f) pan Ivan Kraus - zdravice z OSH Náchod. 
 

g) pan František Mencl - poděkování za práci v roce 2016. 

Vypsané dotace na dopravní automobily a na hasičárny. 

 V kraji uspokojeno 19 obcí na automobily a 5 obcí na hasičárny. 

Na rok 2018 nově vypsané dotace na dopravní automobily i hasičičárny z MV. 
 

h) pan Jaroslav Švanda- připomínka k odměňování okrsků, přerozdělování v %, Zašle písemně na 

OSH TU. 
 

9.  pan Schreier -  přečetl návrh na usnesení z dnešního jednání. 

Doplněno o hlasování k výši členských příspěvků. 

Bylo schváleno všemi hlasy. 
 

10. Závěr Shromáždění provedl starosta pan jiří Orsák, poděkoval všem 

přítomným za konstruktivní jednání, za podporu z kraje, za spolupráci s HZS. 

 
 

Jednání ukončil pan miloslav Bárta v 18,55 hodin. 

zapsal: Jaroslav Jansa 

kontrola zápisu 27.4. 2017 Burdychová Julie, Ing. Šeps Jiří 

  

  


