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Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov 
konaného dne 11.10.2012 

 v kanceláři OSH Trutnov 
 
Začátek: 1500 hod 
 
Přítomní:  členové VV:  Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie 

Burdychová, Jiří Dufek, František Podolník, Jana Raticová, Petr Řehůřek 
                 členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek 
                 ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová 
Omluvení: Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, Bc. Václav Schreier, Milan Moravec 
 
Program: 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání  
3. Čerpání rozpočtu k 30.9.2012 
4. OZ Výročních valných hromad SDH a okrsků  
5. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence 
6. Různé 
7. Závěr 
 
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
     Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák zahájil jednání, seznámil přítomné s programem jednání. 
Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu Zdeněk Pelc. Ing. Jiří 
Šeps. Schváleno všemi hlasy. 
 
2. Kontrola zápisu z minulého jednání 
     Kontrola zápisu ze dne 6.9.2012 - bez připomínek.  
 
3. Čerpání rozpočtu 30.9.2012  
Letní tábor – do konce měsíce října se starosta OSH sejde se starostou města Stárkov, 
konečné vyúčtování tábora – faktura za pronájem táborové základny a spotřebované energie 
byla o něco vyšší, než jsme předpokládali, proto je konečný výsledek hospodaření ztrátový  
– 2. 650,40 Kč. 
Náklady na uskutečněné akce: 
ZPV – celkem 4.936,- Kč 
soutěž POOD – celkem 8.207,- Kč 
Nejvyšší položku příjmů tvoří dotace z MŠMT na provoz ve výši 46.100,- Kč a poprvé nám 
byla zaslána provize od firmy Požární bezpečnost ve výši 4.400,- Kč.  
Schváleno všemi hlasy. 

 
4. Zajištění Výročních valných hromad SDH a okrsků 
     Jednání výročních valných hromad SDH a valných hromad okrsků vychází z ustanovení  
Stanov SH ČMS a jsou významnou událostí v činnosti těchto organizačních jednotek 
sdružení.  
1) Výroční valné hromady SDH   

- výroční valné hromady se uskuteční v termínu do 31. ledna 2013 (zprávu odevzdat do 14        
  dní od konání VVH SDH) 

 - organizační zajištění VVH, včetně delegování zástupců OSH, případně zástupců KSH  
a členů VV SH ČMS, je plně v kompetenci příslušných výkonných výborů OSH  
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 - výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2012“  
 byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po valné hromadě), aby  
 statistika hlášení OSH byla předána kanceláři SH ČMS do 28. února 2013   
 - na jednání VVH SDH doporučujeme projednat:  
  - informace o jednání rozhodovacích orgánů OSH a SS OSH v roce 2012  
  - projednání plnění úkolů stanovených pro SDH „Programem činnosti SH ČMS     
    do roku 2015“  
  - projednání změn Stanov, Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS  
  - organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a. s.  
2) Výroční valné hromady okrsků 

- výroční valné hromady okrsků se uskuteční do 28. února 2013 (zprávu odevzdat do 14      
- dní od konání VVH okrsku) 

 - výkonný výbor OSH přijme taková opatření, aby jednání všech výročních valných  
 hromad okrsků byl přítomen alespoň jeden zástupce tohoto výkonného výboru OSH  
 - na jednání VVH okrsků doporučujeme projednat:  
 - informace o jednání rozhodovacích orgánů OSH a SS OSH v roce 2012  
  - projednání plnění úkolů stanovených „Programem činnosti SH ČMS do roku 2015“  
  - projednání změn Stanov, Organizačního, Jednacího a Volebního řádu SH ČMS  

- organizování akcí k obchodním aktivitám HVP a. s. 
 

5. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad 
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová  
     Byl vyhlášen nábor do reprezentace dorostu chlapců, z okresu Trutnov pojedou Patrik 
Linhart z SDH Hajnice a Václav Novotný z SDH Libňatov. 
     Ohledně halové soutěže se vedoucí OORM zúčastnila jednání s vedoucím zimního a 
fotbalového stadionu Mgr. Radkem Horákem, s pracovnicí KSH KHKR Marcelou Nagelovou 
vytvořily žádost o sponzorský dar v podobě zapůjčení travnatého koberce od firmy JUTA a.s., 
který by tvořil povrch drah. Jiří Orsák zkusí oslovit vedení tenisového centra v Hradci 
Králové, kde se nachází velká přetlaková hala. O dalším vývoji plánované soutěže budou 
podány informace na příštím jednání VV. 
     Okresní kolo ZPV se uskutečnilo 20.9.2012 v Hajnici. Zázemí bylo připraveno v klubovně 
a garážích SDH Hajnice, kvůli deštivému počasí byly před samotným zahájením ZPV dětem a 
kolektivům předány odměny za Pohár OORM a Přeborníka v šedesátkování okresu Trutnov 
2012. 
    Festival přípravek Královéhradeckého kraje se uskutečnil v sobotu 29.9.2012 v areálu 
Zámku v Bílých Poličanech. Vzhledem k tomu, že se jedná o krajskou akci, organizovat by ji 
měla celá krajská rada mládeže, nikoli jen vedoucí KORM a pracovnice kanceláře KSH a 
OSH. Skvěle se na přípravě akce podíleli kluci z SDH Choustníkovo Hradiště a SDH Velký 
Vřešťov. Setkání se zúčastnilo celkem 10 kolektivů MH z ČR a 1 kolektiv z Polska. Počasí 
přálo, ukázky malých hasičů byly překrásné, pro příští rok se budeme snažit zajistit jiné 
atrakce pro děti, o uspořádání setkání přípravek v následujícím roce projevilo zájem SDH 
Horní Lánov.  
     Školení vedoucích MH se uskuteční v sobotu 20.10.2012 od 8 hodin v Pensionu 
Radvanice. Letos poprvé je školení jednodenní, hlavním lektorem bude J. Burdychová, 
školení bude probíhat spíše formou diskuze k připravovaným materiálům, vedoucí si mohou 
dovézt materiál, se kterým děti soutěží a nechat si ho zkontrolovat, zda odpovídá Směrnicím. 
Příspěvek letos činí 150,- Kč/ 1 vedoucí. 
    OK a KK v roce 2013 – technickou četu na okresním kole v Úpici by měl zajišťovat okrsek 
č. 4 Dvorsko, krajské kolo bude v příštím roce pořádat náš okres a pravděpodobně bude 
společné s krajem Pardubickým. 
VV bere na vědomí.       
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OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps  
     Konečné výsledky soutěže O Pohár starosty OSH Trutnov 2012:  

9.6. 19.5. 14.7. 21.7. 11.8. 25.8. 8.9. 6.10. 
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CELKOVĚ 
BODŮ 

1. SDH Mladé Buky 1 2 1 1 - 1 1 1 5 

2. SDH Trutnov - H.S.M. 2 3 2 7 1 3 2 3 10 

3. SDH Vlčice 3 1 3 2 - 2 3 2 10 

- SDH Dolní Branná 4 - - - - - - - nesplněno 

M
U

Ž
I 

- SDH Dolní Olešnice 5 - - - - - - - nesplněno 

1. SDH Hřibojedy 1 - - - 1 3 1 1 7 

2. SDH Vlčice 4 1 1 1 - - 4 7 11 

- SDH Horní Lánov 2 - - - - - - - nesplněno 

- SDH Radvanice 3 - - - - - - 6 nesplněno 

Ž
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- SDH Svoboda nad Úpou 5 - - - - - 5 9 nesplněno 

Pro družstva umístěná v celkovém pořadí Poháru starosty na 1. - 3. místě navrhuje vedoucí 
rady finanční odměnu ve výši 
1. místo = 3.000 Kč 
2. místo = 2.000 Kč 
3. místo = 1.000 Kč 
Odměna bude sborům zaslána za bankovní účty, poháry budou družstvům předány na 
jednotlivých Výročních valných hromadách. 
Schváleno všemi hlasy. 
     OK v PS 2013 - technickou četu v roce 2013 by měl zajišťovat okrsek č. 6. Aby se 
předešlo případným problémům s chybějícím nářadím, bude pořízen "erární kufr" se 
základním nářadím + hřebíky, šrouby, matky, špalíky na nášlapy atd. - zajistí M. Němečková. 
Ohledně soutěžních družstev se nabízí možností udělat za okres Trutnov výběr nadaných 
sportovců a sportovkyň, a sestavit z nich družstvo, které by mělo šanci umístit se v Krajském, 
popř. i v Republikovém kole - stejně jako to již dlouho praktikují ostatní okresy. Pokud máte 
někdo chuť a čas takové družstvo sestavit, vést a hlavně trénovat, kontaktujte kancelář OSH. 
Krajské kolo v PS bude v příštím roce pravděpodobně společné s krajem Pardubickým.  
     MČR CTIF - v pátek 28.8.2012 se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo 3. MČR v  
disciplínách CTIF, za okres Trutnov se bohužel nezúčastnilo žádné družstvo. Pokud má někdo  
zájem dát do kupy družstvo na CTIF - ať už pod hlavičkou svého SDH nebo složit výběr  
okresu, naši proškolení rozhodčí budou při tréninkách rádi k dispozici - kontakty jsou k  
dispozici v kanceláři OSH. Taktéž je možnost si propůjčit materiál na CTIF, který je od  
materiálu na klasický požární útok podstatně odlišný. V roce 2013 se Mistrovství uskuteční v  
sobotu 28.9.2013.   
     Školení strojníků JPO II a III - je připraveno v obvyklých termínech:  
18.10.2012 na stanici v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem  
25.10.2012 na stanici v Trutnově a ve Vrchlabí  
     Kalendář soutěží okresu Trutnov - uzavírá se 30.11.2012, soutěže musí být nahlášeny 
písemně – v elektronické podobě kanceláři OSH. 
 
OOR PREVENCE – Petr Řehůřek 
     Ve středu 3.10.2012 se v budově Stacionáře pro tělesně postižené a zdravotně oslabené 
v Trutnově uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutěže POOD 2012. Klienti Stacionáře byli 
nadšení, pro příští rok uvažujeme o vyhodnocení společně s ostatními kategoriemi, tzn. 
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v jeden den, pouze časově odlišíme Stacionář a klasické ZŠ a MŠ. Celá soutěž, jak již bylo 
zmíněno výše, stála 8.207,- Kč.   
     Školení preventistů se uskuteční 3.11.2012 na stanici HZS Trutnov. Prezence je od 8:30 do 
9 hodin, účastníci školení budou mít možnost mimo klasických testů k získání či obnově 
odbornosti Preventista III. a II. stupně napsat i testy, aby získali průkaz odborné způsobilosti 
preventivní požární hlídky. Vedoucí rady žádá OSH o uhrazení obědů účastníků školení 
stejně jako tomu bylo loni. 
     Přišla nová nabídka na propagační záložky prevence, rada nedoporučuje zakoupení, 
motivy jednotlivých záložek nejsou příliš užitečné. Lépe poslouží např. materiály ze 
Záchranného kruhu nebo omalovánky s tématikou POOD, které nám již z OSH Jičín byly 
doručeny.   
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy. 
 
6. Různé 
Návrhy na vyznamenání: 
Návrhy na vyznamenání  předložily: SDH Bílá Třemešná, Dolní Brusnice, Maršov u Úpice, 
Bílé Poličany. Návrhy byly schváleny s malými změnami. 

Webové stránky OSH Trutnov 
Jiří Orsák – na webových stránkách www.oshtu.cz již Monika průběžně doplňuje informace a 
opravuje odkazy tak, aby se dokumenty zobrazovaly. Programátorovi bylo zasláno několik 
meilů s dotazy ohledně grafiky (překrývající se písmo, jiné pozadí, špatně se zobrazující 
odkazy) a vytvoření podsekcí tak, jak tomu bylo na stránkách původních. Tvorbu tohoto webu 
OSH Trutnov prozatím nehradilo, uvidíme, jak si s nedostatky programátor poradí, 
v opačném případě se vrátíme ke stránkám původním.   
VV bere na vědomí. 
 
Aktiv ZH - ve čtvrtek 20.9.2012 se uskutečnil Krajský Aktiv Zasloužilých hasičů 
Královéhradeckého kraje, pořádalo ho OSH Náchod, na programu byla návštěva továrny 
VEBA a.s. a Broumovského kláštera. Doprava byla zajištěna dvěma MPV, cestovné i stravu 
budou hradit jednotlivá OSH, výši za náš okres prozatím nevíme.  
VV bere na vědomí.  
 
Jednotné stroje na OK a KK v příštích letech 
Jiří Orsák – pořídit stroje, které by byly jednotné na OK a KK chce z důvodu regulérnosti a 
vyrovnanosti soutěžních družstev. 2 stroje pro kategorii PS (klasické PS12 prozatím bez 
úprav) jsou domluvené v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech jako zápůjčka, druhé 2 
stroje pro kategorii MH nám nabídl Vojtěch Pekárek z SDH Bílé Poličany za cenu do 
10.000,- Kč / 1 stroj. Stroje by se skladovaly v ÚHŠ Bílé Poličany, PHM by hradilo OSH 
Trutnov.  
Ing. Jiří Šeps – pro kategorii MH jednotné klasické PS12 především kvůli jejich bezpečnosti 
doporučuje, ale pokud by kategorie M a Ž soutěžily na neupravené PS12, má obavy, že sbory, 
které do úpravy svých strojů již investovaly nemalé peníze, se okresního kola nezúčastní. A 
pokud bychom tyto stroje (zapůjčené) nechali na vlastní náklady upravit, tak taková úprava na 
slušný výkonný stroj se pohybuje kolem 80 – 100 tis/stroj. Mimo to – na okresním kole je 
požární útok ať už na jednotné nebo vlastní stroje pouze jednou disciplínou z celkových tří, 
tudíž jednotné stroje nejsou zase až tak podstatné. 
Jiří Orsák – pokud budeme uvažovat o takovéto vysoké investici, nebudou stroje pořízeny 
všechny najednou a už vůbec ne letos. Proto zjistí možnost čerpání fin. prostředků z rozpočtu 
města Trutnova, do nějž by letos poprvé měla být přidělována část výtěžku z loterijních a 
sázkových her. Tento mimořádný příjem měst a obcí by měl být alespoň z části přerozdělován 
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právě ve prospěch sportu, kultury a charitativní činnosti. Zajistí Jiří Orsák s Monikou 
Němečkovou. 
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy. 
 
Změna názvu okrsku č. 7 
     Starostka okrsku č. 7 Hostinnsko předložila VV OSH oznámení o změně názvu okrsku z 
„Hostinnsko“ na „Labsko“Zároveň s tím vedení okrsku navrhlo a odhlasovalo možnost 
používat znak okrsku pouze (pro účely ve vlastních řadách, tj. do kronik, na povánkách aj.).  
VV bere na vědomí. 
 
Společná krajská kola v roce 2013 
   V roce 2013 zvažujeme možnost uspořádat krajská kola MH i v PS společně s krajem 
Pardubickým. Tento měsíc proběhne předběžné jednání starostů a dle výsledku by bylo 
následně zorganizováno společné školení rozhodčích MH a PS obou krajů. Více informací na 
příštím VV.  
VV bere na vědomí. 
 
Kalendář soutěží na rok 2013 
     Pokud SDH chce svou soutěž zařadit do Kalendáře soutěží OSH Trutnov 2013, nechť ji 
nahlásí do kanceláře OSH nejpozději do 30.11.2012.  
 
Předání titulu Zasloužilý hasič 
Ve čtvrtek 8.11.2012 se v Přibyslavi uskuteční slavnostní předání titulu Zasloužilý hasič, 
z okresu Trutnov tento titul převezmou Stanislav Vobicka a Bohuslav Všetečka z SDH 
Dubenec, a Roman Winter z SDH Malé Svatoňovice. Tímto se starosta OSH Trutnov 
omlouvá z příštího jednání VV, neboť bude v tento den Přibyslavi a pověřuje vedením jednání 
svého náměstka Ing. Jiřího Šepse. 
 
Výročí 40 let vzniku hry Plamen 
   K tomuto výročí má OSH možnost objednat pamětní odznak v hodnotě cca 50,- Kč, 
starostům okrsků bude zaslán email, aby nám zaslali seznam lidí ze svých sborů, kteří stáli u 
zrodu této soutěže či se nějakým způsobem zasloužili o její zdárný průběh. Těmto lidem bude 
odznak hradit OSH, pro ostatní zájemce bude možné si tento odznak zakoupit v kanceláři 
OSH.     
 
7. Závěr  
Starosta OSH Jiří Orsák poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil. 
Konec jednání v 17:00 hod. 
Příští jednání VV se uskuteční 8.11.2012 od 15 hod v kanceláři OSH Trutnov. 
 
Zapsala:        Monika Němečková 
 
Ověřovatelé: Zdeněk Pelc 
  
                      Ing. Jiří Šeps 


