Zápis ze
Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
konaného dne 6.4.2012
od 16:00 hodin v sále MěÚ Trutnov

Přítomno: 57 představitelů SDH, 9 hostů, 12 zasloužilých hasičů, 9 členů VV,
6 členů OKRR, 5 starostů okrsku.
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 2012
3. Zpráva okresní kontrolní a revizní rady o hospodaření za rok 2011
4. Zprávy okresních odborných rad - mládeže, velitelů a prevence
5. Zpráva mandátové komise
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
1. Jednání zahájil náměstek starosty Bc. Vratislav Lánský, který přivítal všechny přítomné,
zvláště pak přítomné hosty - hejtmana Královehradeckého kraje pana Bc. Lubomíra France,
ředitele HVP pobočka Jičín pana Břetislava Holšána, starostu OSH HK pana Karla Salavu,
starostu OSH Náchod pana Ivana Krause, náměstka IZS HK Ing. Radka Vymlátila, zástupce
územního odboru HZS Trutnov pana Bc. Vlastimila Hornycha a ředitele společnosti Požární
bezpečnost pana Roberta Válala.
Seznámil přítomné s programem jednání, byl schválen zapisovatel, ověřovatelé zápisu,
členové návrhové a mandátové komise v tomto složení:
zapisovatel: Jaroslav Jansa
ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šeps a Zdeněk Pelc
mandátová komise: Jiří Chrtek, Monika Němečková
návrhová komise: Milosav Bárta, František Podolník
2. Zprávu o činnosti OSH přednesl starosta OSH Jiří Orsák. znovu pozdravil všechny
Přítomné, zejména zasloužilé hasiče a hosty.
Zhodnotil uplynulý rok, který byl první po IV. sjezdu. Na prvním místě je ochrana životů,
zdraví a majetku našich spoluobčanů. Statisticky je doloženo, že loni hasiči zachránili
2015 lidských životů, evakuovali 30351 osob. Neobešlo se to bez zranění hasičů,
kterých bylo 405, z toho 102 dobrovolných.
V loňském červenci se také na území republiky přehnala povodeň, naši dobrovolní hasiči
z okresu se také podíleli na pomoci zasaženým oblastem.
V průběhu roku se také konala ve školícím středisku v Bílých Poličanech odborná příprava
pro členy SDH obcí a měst v kurzech velitelů, strojníků, obsluhy motorových pil,
techniků JSDH, nositelů dýchací techniky a základu zdravotní přípravy.
Škodou je, že se zúčastnilo celkem o 100 členů méně než v roce 2010, problémem zůstává
financování odborné přípravy členů JSDH. Problém jsme řešili s hejtmany krajů na zasedání,
které se uskutečnilo v Přibyslavi 20. října 2011.
Na mezinárodním poli považujeme za velký úspěch zvolení náměstkyně starosty SH ČMS
paní Ing. Markéty Stržínkové do funkce víceprezidentky CTIF.

Podepsání smlouvy o spolupráci příhraničí s Poláky.
Dalším úspěchem bylo 4. místo dorostu v požárním sportu v ruském Petrohradu.
V 17. mezinárodní soutěži CTIF ve Slovinsku byli chlapci z Chlumce nad Cidlinou
absolutními vítězi a obhájili tak znovu 1. místo.
V Ostravě se konalo MČR hry Plamen a soutěž dorostu v požárním sportu.
Za nejúspěšnější akci loňského roku považuji PyroCar 2011, který se uskutečnil v Přibyslavi,
zúčastnilo se 232 SDH s 292 automobily. Součástí byla také spanilá jízda východočeským
regionem. Celková účast byla odhadována na 30 000 návštěvníků.
Zprávy z OSH TU
Členové VV se scházeli dle plánu práce s účastí 91 %. Hodnotím velice kladně.
Zápisy jsou řádně vedeny a archivovány. Veškeré zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webu
www.oshtu.cz.
V polovině roku 2012 by měly být hotové nové webové stránky, adresa zůstane stejná.
K dnešnímu dni má ze 78 sborů vyrovnány všechny závazky celkem 75 sborů, mimo
Kohoutov, Doubravice a Vrchlabí město. Hlášení za rok 2011 odevzdalo do 31.1.2012
75ze 78 SDH. Okrsky toto splnily beze zbytku.
Shromáždění probíhá jednou ročně, proto se vydává Zpravodaj se zprávami jednotlivých
okruhů činnosti.
Vyjmenoval nejdůležitější akce roku 2011, připomněl přípravu nových stanov.
Byli jsme úspěšní v nových projektech v dotačních titulech Královéhradeckého kraje.
Rozjíždí se nový projekt KSH ve spolupráci s OS Arrows - vzdělání pro
konkurenceschopnost, rozjíždíme projekt záchranáře na vodě s možností získání průkazu
vůdce malého plavidla. Seznámení s nástupnickou firmou po výzbrojně PO, poděkoval za
spolupráci na všech stupních s HZS. Seznámil s plánem práce na rok 2012.
3. Vedoucí OKKR pan Milan Moravec informoval o činnosti rady za uplynulé období.
Rada pracuje dle stanoveného plánu práce. Kontroluje činnost a hospodaření jak VV OSH,
tak v některých oblastech i činnost sborů. Provádí se inventura jak hmotného tak
nehmotného majetku. Vidí problém v opožděném dodání hlášení od jednotlivých SDH na
OSH, čímž dochází ke skluzu v hlášení za celé OSH. Popřál všem do budoucna hodně zdraví
a hlavně, aby se za nás starší našel dorost.
4. Za radu mládeže byla omluvena vedoucí rady Julie Burdychová (zasedání KORM), její
zprávu přednesl Jiří Orsák. Veškeré informace je možné získat na webu OSH.Loni
v Radvanicích proběhlo školení vedoucích mládeže, bylo proškoleno celkem 75 vedoucích.
Vyslovil poděkování panu Pavlu Borůvkovi z SDH Libňatov za uspořádání kempu pro mladé
hasiče v Úpici na Spartě. Připomněl, že letos se znovu uskuteční letní dětský tábor ve
Stárkově. Loni jsme získali mimořádnou finanční podporu na překážky, stojany CTIF a
bariéry. V loňském roce v našem okrese ubyly tři kolektivy MH - ze Rtyně v Podkrkonoší,
Úpice a Batňovic, oproti tomu začínají v Kuksu. V okrese pracuje 27 SDH s mládeží =
celkem 590 dětí + 90 členů přípravky.
Poděkování všem, kteří se starají o mládež, vedoucí, rodiče, rozhodčí a ostatní.
Za radu velitelů její vedoucí pan Ing. Jiří Šeps seznámil přítomné s jednáním rady za rok
2011. Sešla se celkem 4 x. V květnu byla hlavním bodem příprava okresního kola v požárním
sportu, rozlosování účastníků a zajištění rozhodčích na jednotlivé disciplíny.
Soutěž probíhá společně s dorostem na stadionu v Trutnově. Proběhlo také cyklické školení
strojníků. Na říjnovém jednání bylo provedeno vyhodnocení průběhu soutěží zařazených do
Poháru starosty OSH a bylo vyhlášeno pořadí družstev.

Také proběhlo vyhodnocení soutěže O pohár rady velitelů. Zájem o tuto soutěž byl malý,
i přesto se bude konat i v roce 2012. V prosinci jsme zpracovali kalendář soutěží na rok 2012,
na dalším jednání bylo vyhodnocení cykliky strojníků a velitelského dne pro JPO V,
zpracování plánu na nastávající období, vyhlášení termínů na přezkoušení rozhodčích.
Ve spolupráci s HZS příprava cykliky velitelů JPO II a III.
Za OOR prevence přednesl zprávu vedoucí rady pan Petr Řehůřek.
Za uplynulé období proběhly dva semináře pro RPVČ obou se zúčastnilo 37 preventistů.
V okrese je v současné době evidováno celkem 78 preventistů.
Za uplynulé období se sešla rada celkem 6x, Proběhlo vyhodnocení soutěže POOD 2011
ve velkém Poříčí bylo školení OORP Královéhradeckého kraje, předání cen a diplomů
v soutěži POOD na stanici HZS Trutnov včetně zábavného programu, vyhodnocení
této soutěže také ve stacionáři pro zdravotně oslabené v Trutnově,
V únoru byl vytyčen program OORP na tento rok, v březnu bylo setkání OORP KHK
zaměřené na vyhlášku 91/2010 o kontrole a čištění spalinových cest.
Další bylo školení preventistů okresu, bohužel účast jenom 21 osob.
Jednalo se hlavně o vzniku požárů spojené s vypalováním trávy. Nyní probíhá soutěž POOD
na celém okrese. Bude k dispozici také DVD, které je vytvořeno z prací dětí k tomuto tématu.
Snažíme se zajistit propagační materiály pro děti s hasičskou tématikou.
5. Zpráva mandátové komise - Jiří Chrtek:
Ze 76 pozvaných SDH
přítomno 58
z 12 členů VV
přítomno 9
z 8 členů OKRR
přítomno 6
z 26 ZH
přítomno 12
z 19 hostů
přítomno 9
celková účast SDH 74%, dnešní jednání je usnášeníschopné.
7. Diskuze:
Hejtman Královéhradeckého kraje pan Bc. Lubomír Franc poděkoval za pozvání a ocenil
práci dobrovolných hasičů v kraji.
Za posledních 3,5 roku nebyla žádná větší MU v kraji.
Vyjádřil se na podporu SDH různými granty i jinou finanční podporou.
Konstatoval, že většina starostů v obcích a městech se opírá o činnost dobrovolných
hasičů. Vyzdvihl spolupráci s polským regionem v oblasti požární ochrany,
podpisem smlouvy, která umožňuje spojení IZS.

Pan Robert Válal, vedoucí firmy Požární bezpečnost.
Navázání na bývalou výzbrojnu PO v Hradci Králové, apeloval na přítomné,
aby se znovu naučili nakupovat prostředky v nově zřízené firmě.
Seznámil s projektem v celé ČR.

Pan Břetislav Holšán vedoucí pobočky HVP v Jičíně.
Oznámil, že od 1.1.2012 je pojišťovna konkurence schopná, jediná která se také
nachází celá v českých rukou. Konstatoval, že je málo členů SDH pojištěno u HVP,
Dle toho se také pojišťovna chová k jednotlivým sborům v rámci sponzorování.
Popřál hodně úspěchů v roce 2012.

Pan Vlastimil Hornych
Zdravice jménem HZS Trutnov, poděkoval za spolupráci.
Pan Zdeně Vít SDH Libňatov
Pozvání na oslavu 120 let založení sboru hasičstva v Libňatově dne 16.6.2012
od 13,00 hodin.
Pan Jiránek SDH Vrchlabí
V okrese TU je málo poboček HVP(kontaktních míst).
Dotaz ohledně zdanění výtěžku z tombol hasičských plesů.
Proč jsou jednotlivé sbory sankciovány za neúčast na jednotlivých akcích.
Zda se nás bude týkat přerozdělení financí jako na sportovní svazy.
Pan Holšán,
Reakce na zřízení poboček HVP, je malá podpora od jednotlivých SDH,
není v silách zajištění pracovníků z hlediska financí.
Pan Válal
Výzbrojna PO ukončila činnost k 31.12.2011 a nyní je v likvidaci.
Nástupnická organizace je Požární bezpečnost.
Pan Orsák
Vlastníme 10% akcií VPO, nový majitel Vágner plast přivedl ke krachu a slíbil,
že pohledávky vyrovná, zatím tak neučinil.
Vyroben nový okresní prapor v ceně 25 000,- Kč již ukázal všem přítomným.
Znovu otevřena otázka uspořádání shromáždění 2x ročně, odhlasováno
znovu jednou za rok. Proti bylo pouze 7 hlasů.
Příspěvky na jednotlivé členy okrsku jsou 3,- Kč, zbytek 2,-Kč je prémie
za činnost okrsku pokud splní daná kritéria VV OSH.
7. Pan Miloslav Bárta přečetl usnesení z dnešního jednání.
Bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů.
8. Závěr Shromáždění provedl starosta pan Jiří Orsák, poděkoval všem
přítomným za konstruktivní jednání, za podporu z kraje, za spolupráci s HZS.
Jednání ukončil pan Vratislav Lánský v 18,55 hodin.

Předsedající: Bc. Vratislav Lánský

Zapisovatel: Jaroslav Jansa

Ověřovatelé: Ing. Jiří Šeps

Zdeněk Pelc

