
Shromáždění představitelů okresu Trutnov listopad 2018 
 
Hosté: p. Jirešová – výzbrojna PO, p. B. Holšán vedoucí pobočky HVP Jičín, starosta OSH Náchod pan 
Ivan Kraus, zasloužilí hasiči okresu Trutnov v čele s vedoucím AZH p. Zdeňkem Pelcem. HZS 
Trutnov Mgr. Pavel Matějka 
Vedoucí KZH pan František Podolník. 
Představitelé SDH okresu Trutnov. 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volby zapisovatel, ověřovatel zápisu, mandátová a návrhová 
komise, pracovní předsednictvo 

2. zpráva starosty OSH 
3. Zpráva OOKRR  o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 
4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2019 
5. Zajištění VVH SDH a okrsků 
6. Zpráva mandátové komise 
7. Diskuse – vystoupení hostů 
8. Návrh kandidáta na volbu starosty SH ČMS 
9. Schválení usnesení 
 

 
 
 
1)Zahájení, schválení programu, volby……  
Minuta ticha za starostu Ing. Karla Richtera zesnulého starostu SHČMS a ostatní nejmenované 
hasiče. 
Volba pracovního předsednictva.  
Zapisovatel: Burdychová Julie 
Ověřovatele zápisu: Bc. Vratislav Lánský, Jaroslav Jansa 
Mandátová komise: Hejna Aleš, Kubíčková Stanislava, Machačová Martina 
Návrhová komise: Beran Jiří, Máslová Lenka 

Hlasování: jednohlasně pro 
2) zpráva starosty OSH 
Jiří Orsák přednesl zprávu o činnosti sdružení OSH Trutnov za období od jarního shromáždění. 
Zmínil GPR – ochrana osobních údajů 
Vnitroorganizační záležitosti — změny jednacího řádu, změna statutu AZH, změna stanov – čl. 77, 
preventiva členem výboru. 
Poděkoval všem za vzornou reprezentaci  sdružení a vzornou činnost v jednotlivých sborech. 
Vyjádřil přesvědčení o budoucí podpoře z obcí, měst a krajů. 
 
2.1.) zprávy vedoucích OOR 
a) OORP – pan Švanda – zpráva přiložena 
- vyjádřil obavu nad snižováním účasti v soutěži PO očima dětí a mládeže vzhledem ke složitému 
vypisování účastnických listů 
- seminář 13.10. 2018 - 32 účastníků z toho 10 nových referentů prevence 
- rada eviduje 60 referentů z 39 SDH okresů Trutnov 
- dotisk publikace  „příručka pro občany“. Rada žádá, aby byla příručka k dispozici na obecních 
úřadech.  
- nové materiály pro potřeby práce referentů mládeže jsou rozpracovány 
- štěstí přeje připraveným – instruktážní DVD lze kopírovat 
b) OORM – vedoucí OORM poděkovala všem vedoucím za práci s mládeží a celému fóru za podporu 
této práce. Školení vedoucích (listopad) a rozhodčích (březen 2019).  
Všem popřála hodně zdraví a štěstí do dalšího roku a milé prožití vánočních svátků. 
c) OORR – Jiří Šeps omluven, zprávu přednesl starosta OSH. 
- Vyhlášení plnění odznaků odbornosti Hasič I…………….5. 12. 16,30 kancelář OSH do 30.11. 
přihlášky. 
- výsledky Pohár starosty okresního sdružení Trutnov. 



Muži: 1. místo: SDH Bílé Poličany, 2. místo SDH Třebihošť A, 3. místo SDH Třebihošť B 
Ženy: 1. místo SDH Bílé Poličany, 2. místo SDH Klášterská Lhota 
Předání putovního poháru SDH Bílé Poličany v obou kategoriích muži i ženy. 
d) AZH – Zdeněk Pelc 
pozdravil shromáždění. 
V okrese Trutnov je evidováno 33ZH. 
Zmínil významné výročí 100. let založení republiky. 
Poděkoval za pořádání akcí pro ZH – SDH    Rtyně v Podkrkonoší hostila ZH okresu Trutnov. 
Zmínil krajské setkání, které uspořádal okres Rychnov nad Kněžnou, Třebechovice betlém, SDH 
Semechnice, které pořádalo samotné setkání. 
Poděkoval, že se na zasloužilé hasiče nezapomíná. 
Popřál všem hodně zdraví a elánu do hasičiny. 
3. Zpráva OOKRR  o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 - Miroslav 
Moravec  - zpráva přiložena 
4. Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2019 
5. Zajištění VVH SDH a okrsků, návrh kandidáta na starostu SHČMS 
a) Termíny valných hromad nahlásit do konce měsíce listopadu na OSH. VH by měly proběhnout do 
31.1.2019. 
Okrskové potom do 28.2.2019 
Je nutné se dostavit na OSH a srovnat počty členských základen. 
Je třeba pokud sbory budou slavit výročí, tato data včas nahlásit na OSH. 
Je- li zpracováván návrh na vyznamenání je třeba alespoň tři měsíce dopředu!!! 
b) Pan starosta zmínil, že 8. 12. 2018se uskuteční volba nového starosty SHČMS. Doposud nabyl ze 
sborů okresu Trutnov podán žádný návrh na starostu SH ČMS. 
Představil pana Jana Slámečku - doposud náměstek starosty bytem Bystřice pod Perštejnem, 
starosta Vysočiny, od roku 1967 člen SDH Olší.  
Přáním hasičů je, aby dovedl celé sdružení do řádného sjezdu. 
6. Zpráva mandátové komise – Aleš Hejna 
Přítomno: 
55 členů z 75 pozvaných představitelů SDH okresu Trutnov, tj.76% 
10 z 13 členů VV 
8 z 8 členů OKRR 
12 z 33 Zasloužilých hasičů 
1 9 z 27 pozvaných hostů 
Je přítomna nadpoloviční většina představitelů SDH, tudíž je dnešní shromáždění 
usnášeníschopné. 
 
7. Diskuse, vystoupení hostů 
a) předání ocenění  
Předání medaile k výročí 100.založení republiky: Bc. Zdeněk Šedivka HZS Dvůr Králové nad Labem, 

Ing. Jiří Böhm HZS Trutnov, Bc. Vratislav Lánský HZS Vrchlabí, Ing. Jan Jarolím starosta města Dvůr 

Králové nad Labem, Ing. Jan Seidl tajemník města Trutnova, Miroslav Vlasák odstupující starosta 

města Žacléř, Bc. Stanislav Řezníček člen rady města Rtyně v Podkrkonoší, p. Josef Pánek starosta 

městys Černý Důl, p. Martin Vích zástupce městysu Mladé Buky, p. Kult Martin místostarosta obce 

Havlovice, p. Huňát Jaroslav starosta obce Dubenec, p. Vondrák Jiří místostarosta obce Rudník, p. 

Kábrt Josef zástupce obce Malé Svatoňovice. 

Vrchlabí III, Olda Nehyba Petrovice medaile sv. Floriána, Odolov ku příležitosti 120. Výročí založení 

sboru, ocenění za dlouholetou práci 

SDH Batňovice, SDH Svoboda nad Úpou, SDH Bílá Třemešná 135.let založení sboru čestné uznání 
KSH 
SDH Havlovice pan Kraus převzal poděkování za uspořádání okresního kola 
SDH Rtyně v Podkrkonoší – poděkování za uspořádání aktivu zasloužilých hasičů 
 



Starosta poděkoval všem zástupcům měst a obcí za jejich podporu a nově zvoleným popřál hodně 
elánu do jejich práce a vyjádřil prosbu k další dobré spolupráci mezi obcemi, městy a OSH Trutnov.  
 
b) Břetislav Holšán – ředitel pobočky HVP Jičín. Podal shromáždění informace o plnění plánu 
pojišťovny. Vzpomněl odchod ing. Karla Richtra, který byl předseda představenstva. V současné 
době panuje trochu bezvládí a mocenský boj, který dopadá i na pojišťovnu. Vyjádřil prosbu dobré 
volby starosty, který rozbouřené vody ustálí. 
Zmínil škodné události na akcích pořádaných hasiči a upozornil, že i mezi lidmi, kteří na naše akce 
chodí jsou i ti, kteří chtějí na nás vydělávat.  
Zmínil produkt pojištění akcí a výjezdových jednotek. 
Popřál všem zdraví a štěstí 
c) Ivana Jirešová – poděkovala za pozvání, pozdravila shromáždění a poděkovala za podporu 
„Požární bezpečnosti“ v Hradci Králové 
d) Ivan Kraus – starosta OSH Náchod, náměstek starosty KSH KH: poděkoval za pozvání a 
pozdravil za hasiče okresu Náchod a hasiče celého královehradeckého kraje, poděkoval za 
spolupráci mezi okresy.  
Zmínil nízký počet kolektivů na okresních kolech PS. 
Pozdravil Zasloužilé hasiče, zmínil, že tito pánové mají stále co svým kolegům nabídnout 
Poděkoval za pomoc při organizaci MČR CTIF. 
Popřál všem pevné zdraví do dalšího roku. 
e)Mgr. Pavel Matějka- krátce seznámil shromáždění s odbornou přípravou.  
127 velitelů, zmínil velitelské dny. 
Cvičení: proběhlo 9 taktických cvičení a 9 prověřovacích cvičení. 
Zmínil odbornou přípravu v UHŠ. 
Dotace: 
- investiční dopravní automobil bylo podáno 12 žádostí, uspokojeno 6 
                 rekonstrukce hasičáren bylo podáno 6 žádostí, dva uspokojeni 
-neinvestiční: odborná příprava 31 obcí podalo všichni budou uspokojeni. 
Počet zásahů: 165 požárů, 103 dopravní nehod, 12únik plynu 22.371AED 
Ostatní pomoc 18x, 50 planých poplachů 
f) Jiránek Josef ml.SDH Dolní Branná – poděkoval za práci OORM  
g) Jiránek Josef st. SDH Dolní Branná – popřál všem hodně zdraví všem, seznámil shromáždění 
s postupem  HVP z vlastní zkušenosti - na soutěži došlo k úrazu s 49ti dny léčení a odškodné bylo 
směšné. 
Podal připomínku, proč se shromáždění nemohou zúčastňovat i jiní zástupci SDH. Proč je lpěno na 
jednom zástupci???  
Termíny soutěží v loňském roce– změna dvou velkých soutěží byla na škodu jejich organizaci. 
 
8. Návrh kandidáta - volba starosty SH ČMS 
VV doporučuje: 
SDH Shromáždění delegátů okresu Trutnov volí pana Slámečku jako kandidáta  
Jiránek ml. – je ještě jiné jméno? Odpověď - v tuto chvíli ne 

Hlasování: Pro 41delegátů 
                                                                                                                                                         Zdržel se14 

                                                                                                                                                 Proti 0 
 
9. Schválení usnesení 
Hlasování: Pro: 55 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Návrh usnesení byl jednomyslně schválen. 
 
10. Závěr 
P. Bárta popřál celému shromáždění hodně zdraví a poděkoval za účast na jednání 
Starosta OSH provedl závěr. 
 



 
Jednání ukončeno: 18,00 
Zapsala: Burdychová Julie 
Ověřovatel:  Bc. Vratislav Lánský    …………………………………… 
  Jaroslav Jansa     …………………………………… 
 


