Zápis z Výkonného výboru OSH Trutnov
konaného dne 5.9.2013
v kanceláři OSH Trutnov
Začátek: 1500 hod
Přítomní: členové VV: Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Julie Burdychová, Jiří
Dufek, Jaroslav Jansa, Bc. Vratislav Lánský, František Podolník, ,
členové OOR kontrolní a revizní: Vlastislav Košťálek, Milan Moravec
ostatní přítomní: Monika Němečková, za okrsek č. 7 Lenka Máslová
Omluvení: Jiří Orsák, Jana Raticová, Petr Řehůřek, Bc. Václav Schreier
Program:
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
3. Čerpání rozpočtu – k 31.8.2013 + info o LT
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad – mládeže, velitelů, prevence, Aktivu ZH
5. Zprávy z vyšších orgánů
6. Různé
7. Závěr
1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Náměstek starosty OSH Trutnov Ing. Jiří Šeps zahájil jednání, seznámil přítomné
s programem jednání. Zapisovatelkou byla určena Monika Němečková, ověřovateli zápisu
Jaroslav Jansa a František Podolník.
Schváleno všemi hlasy.
2. Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola zápisu ze dne 6.6.2013 – bez připomínek..
3. Čerpání rozpočtu – k 31.8.2013 + info o LT
Od posledního jednání VV tvoří nejvyšší položku příjmů účastnické poplatky na Letní
tábor v celkové výši 189.700,- Kč. Tábora se zúčastnilo 56 dětí, výsledek hospodaření na LT
je prozatím + 4.050,80 Kč, není to však konečné. Ještě zbývá uhradit fakturu na spotřebovaný
zdravotnický materiál a léky, které jsme měli zapůjčené z lékárny.
Co se týče výdajů, tak náklady na doposud uskutečněné akce byly:
Školení ref. prev. a výchovné činnosti
3.237,- Kč
Školení rozhodčích MH
4.400,- Kč
Okresní kolo hry Plamen a dorostu
22.625,- Kč
dotace na tuto akci z MV činí
13.860,- Kč
Okresní kolo v PS
22.631,- Kč
dotace na tuto akci z MV činí
8.702,- Kč
Pohár OORV
1.832,- Kč
POOD 2013
7.234,- Kč
Okresní Aktiv ZH
2.964,- Kč
Schváleno všemi hlasy.
4. Zprávy z jednání jednotlivých odborných rad
OOR MLÁDEŽE – Julie Burdychová
Ve dnech 15. – 16.6.2013 se v Trutnově a Havlovicích uskutečnilo Krajské kolo hry
Plamen společné pro Královéhradecký a Pardubický kraj, ohlasy jsou výborné, bohužel
náklady byly vyšší než když KK pořádá každý kraj zvlášť, ale je to logické, když se zohlední
ubytování a strava pro 50 rozhodčích na celý víkend. Na MČR hry Plamen a dorostu do
Jablonce nad Nisou postoupilo družstvo SDH Hřibojedy – skončilo 11 z 15, v kategorii
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dorostenky družstva se MČR zúčastnilo družstvo SDH Horní Lánov, které bohužel kvůli
jedné jediné chybě v testech nakonec z role favoritů skončilo na místě 8 z 15.
21.9.2013 se uskuteční okresní kolo ZPV v Radvanicích.
Školení vedoucích MH se uskuteční v termínu 12. – 13.10.2013 v Radvanicích, letos bude
opět dvoudenní, účastnický příspěvek zůstává ve výši 250,- Kč za člena.
V sobotu 29.9.2013 se uskuteční Setkání přípravek Královéhradeckého kraje v Horním
Lánově, všichni členové VV jsou srdečně zváni.
Bylo by třeba dát do pořádku záležitost týkající se žebříku k lezení na věž pro členy
výběru reprezentace dorostu, kteří jsou z našeho okresu – Patrik Linhart z SDH Hajnice a
Eliška Tschöpová z SDH Hřibojedy. Bohužel dnes starosta OSH není přítomen, dotaz
ponecháme na příští jednání.
Co se týče dotací MŠMT na MTZ a VA SDH v letošním roce, tak část fin. prostředků
pustíme do sborů a část ponecháme pro OSH na dokoupení matriálu.Tím, že podmínkou
čerpání dotace pro SDH je vedení podvojného účetnictví (což málokteré SDH vede), OSH
Trutnov letos za část dotace MŠMT určenou pro sbory nakoupí proudnice bez kulového
uzávěru (dle Dodatku Směrnice hry Plamen). 2 ks této proudnice budou po obdržení 30%
podílu vlastních nákladů k dotaci od SDH a po podpisu předávacího protokolu předány
zástupcům těch SDH, jejich družstvo se letos zúčastnilo Okresního kola hry Plamen v Úpici.
VV bere na vědomí schvaluje všemi hlasy.
OOR VELITELŮ – Ing. Jiří Šeps
Rada velitelů se za celé prázdniny nesešla, své plánované jednání má až v říjnu, takže malé
shrnutí uplynulých událostí:
V sobotu 22.6.2013 se na atletickém stadionu ve Svitavách uskutečnilo Krajské kolo
v požárním sportu společné pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Celkem se soutěže
zúčastnilo 28 družstev mužů a žen, stovky se běhaly souběžně – na jedné straně stadionu ženy
a na protilehlé straně muži, útoky se konaly na 4 stavy – 2 základny muži a 2 základny ženy,
což celou soutěž urychlilo, pochvalu si zaslouží technická četa, která pracovala výborně.
Co se týče Poháru starosty OSH Trutnov, tak v současné době chybí do Poháru poslední 2
soutěže – 7.9.2013 v Mladých Bukách a 5.10.2013 ve Strážkovicích. V kategorii mužů
momentálně vede SDH Choustníkovo Hradiště o jeden bod před SDH Trutnov H.S.M.,
v kategorii žen vede SDH Vlčice o pět bodů před SDH Hřibojedy. Konečně vyhodnocení
soutěže Poháru starosty OSH Trutnov bude provedeno na příštím jednání rady velitelů, které
je plánované na středu 9.10.2013 od 15 hod v kanceláři OSH Trutnov.
SDH Trutnov H.S.M. požádalo, zda by na Posvícenském koláči ve Strážkovicích
5.10.2013 mohla být uspořádána ještě jedna soutěž dle pravidel Poháru rady velitelů, tedy pro
členy na 50 let. SDH Strážkovice s uspořádáním souhlasí.
VV bere na vědomí.
OOR PREVENCE
Včera jsme obdrželi propozice k soutěži Požární ochrana očima dětí pro rok 2014, budou
zveřejněny na webu www.oshtu.cz do konce měsíce září. K literární a výtvarné části této
soutěže přibyla třetí, a to část zpracovaná pomocí digitálních technologií (DT). Z MŠ, ZŠ a
SDH je práce nutné do kanceláře OSH Trutnov odevzdat nejpozději do11.4.2013 společně
s vyhodnocovací tabulkou ze základních kol.
VV bere na vědomí.
AKTIV ZH – Vlastislav Košťálek
Krajský Aktiv ZH se uskuteční ve středu 18.9.2013 v Doudlebách nad Orlicí (okres
Rychnov nad Kněžnou). Účastníci mimo tradiční besedy navštíví zámek v Doudlebách nad
Orlicí a hasičskou stanici v Rychnově nad Kněžnou. Doprava Zasloužilých hasičů z okresu
Trutnov bude opět organizována hromadně mikrobusem s Oldou Nehybou z SDH Petrovice.
VV bere na vědomí.
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5. Zprávy z vyšších orgánů
MČR CTIF - v sobotu 28.9.2013 se na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční
mezinárodní Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF.
Vyznamenání - formulář návrhu na vyznamenání je jednostránkový dokument, tedy jedna
oboustranná strana a je potřeba ho do kanceláře doručit včas, tzn.v případě vyznamenání,
které uděluje OSH – týden před jednáním VV OSH (10.10., 7.11., 5.12.). Pokud budete
někomu navrhovat vyznamenání, které uděluje KSH nebo SH ČMS, je potřeba tento návrh
doručit do kanceláře OSH nejpozději do konce října, neboť VV KSH i VV SH ČMS zasedá
do konce roku už pouze jednou. Pokud si SDH vede svou evidenci vyznamenání a liší se od
údajů v centrální evidenci, tyto změny prosím zašlete na email nebo doručte do kanceláře. Při
navrhování vyznamenání respektujte pravidla a podmínky Statutu vyznamenání.
Hotel Přibyslav - Výkonný výbor SH ČMS na svém mimořádném zasedání 15. srpna 2013
v Praze-Michli schválil koupi objektu Hotel Přibyslav s příslušnými pozemky od Hasičské
vzájemné pojišťovny, a.s. za cenu stanovenou znalcem jmenovaným soudem.
VV bere na vědomí.
6. Různé
Jmenovky člena SH ČMS - dle nového Stejnokrojového přepisu je možné na pravé straně
klopy kapsy vycházkové uniformy nosit kovovou jmenovku člena SH ČMS, na které je
uvedeno jméno a příjmení člena SH ČMS, včetně titulu (nikoli hodnostního, ale titulu
vzdělání). Pořizovací cena je do 150,- Kč (je závislá na velikosti objednávky) a jmenovku je
možné objednat pouze přes OSH.
Budete-li mít o jmenovky zájem, závazné objednávky na jmenovky přijímá kancelář OSH
Trutnov do 30.9.2013.
Slavnostní šňůry – dle nového Stejnokrojového přepisu je možné mít při slavnostních
příležitostech na vycházkovém stejnokroji slavnostní zlaté modře proplétané šňůry. Zavěšují
se na pravý všitý nárameník saka u ramene a na první horní knoflík saka. Pořizovací cena je
poměrně vysoká, proto je možné si tyto šňůry pro slavnostní příležitost zapůjčit v kanceláři
OSH Trutnov (3 ks od OSH, 3 ks od KSH).
Zdravotnický kufr KSH – pokud SDH pořádá jakoukoli akci a má zájem si plně vybavený
zdravotnický kufr zapůjčit, je to možné za podmínek, že cokoli z kufru spotřebuje, tak to na
své vlastní náklady dokoupí a do kufru vrátí.
Pronájem táborové základny – Z. Pelc – proběhlo už nějaké jednání mezi starostou OSH a
starostou města Stárkov ohledně případných výhod pro nás za to, že jim poskytujeme naše
stany a bazén??
Starosta OSH není přítomen, dotaz bude řešen na příštím jednání VV.
VV bere na vědomí a schvaluje všemi hlasy.
7. Závěr
Ing. Jiří Šeps poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.
Konec jednání v 17:00 hod.
Příští jednání VV se uskuteční 10.10.2013 od 15 hod v kanceláři OSH Trutnov.
Zapsala:
Monika Němečková
Ověřovatelé: Jaroslav Jansa
František Podolník

Strana 3 (celkem 3)

