Zápis ze zasedání představitelů SDh okresu Trutnov dne 11.11.2016
v zasedací místnosti městského úřadu v Trutnově.
Program zasedání:
1.Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu,
mandátové a návrhové komise.
2.Průběžná zpráva o činnosti OSH Trutnov
3. Hospodaření OSH do 31.10.2016 a návrh rozpočtu 2017
4.Zaměření činnosti OSH Trutnov na rok 2017
5. Zajištění VVH SDH a okrsků.
6. Zpráva mandátové komise.
7. Diskuze.
8. Usnesení.
9. Závěr.
Zasedání zahájil jeho předsedající pan Bárta, přivítal přítomné hosty a všechny členy SDH,členy VV OSH.
Následovala volba komisí. Mandátová komise: paní Máslová, Kubíčková a pan Chrtek.Komise návrhová:
pan Šeps, Podolník, Pácha, Šrajer.
Zprávu o činnosti OSH TU přednesl starosta Jiří Orsák.
Pozdravil všechny přítomné a na začátek zmínil všechny akce týkající se hasičů, okrskové soutěže, okresní
kola v požárním sportu, MČR v klasických disciplinách CTIF, mládežnické soutěže a další. Připomenul jak v
uplynulém období pracoval VV OSH TU a konstatoval, že sledovanost stránek oshtu.cz je velice malá.
Připomenul stěžejní akce v rámci SHČMS. V dubnu se uskutečnila tradiční pouť na Svatém Hostýně, v
květnu na Pražském hradě proběhl den českého hasičstva za účasti čelních představitelů státu, byly také
předány tituly zasloužilý hasič v centru hasičského hnutí v Přibyslavi, další předání se uskutečnilo na
začátku listopadu, kde byl vyznamenán také jaroslav Čihák z SDH Úpice, Karel Dostál z SDH Vrchlabí Harty
a Josef Kliment z SDH Radvanice. V měsíci červnu byl na návštěvě v Hasičském domě v Praze předseda
vlády p.Bohuslav Sobotka, ministr vnitra pan Milan Chovanec a ředitel HZS Drahoslav Ryba. Projednávali
se otázky dotací a došlo také na jednotky JPO V na pořízení automobilů a opravy a vybudování nových
hasičáren. Na rok 2017 byly odsouhlaseny v rámci republiky finance na stavbu 15 zbrojnic, na
rekonstrukci 22 zbrojnic, na automobilní techniku 34 obcím a příspěvek na rekonstrukci 5 CAS a 379 obcí
obdrží dotace na DA. Začátkem července se konalo Mistrovství ČR v Plamenu a dorostu v Českých

Budějovicích. Vyzdvihl účast členů z našeho okresu Hřibojed, Hajnic, Bílé Třemešné. V srpnu se konalo VII
Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě, která mělo původně proběhnout v Turecku a Jižní Koreji.
Sezona vyvrcholila ve Dvoře Králové nad Labem na mistrovství ČR v klasických disciplinách CTIF.
Od roku 2017 se bude naše členská základna nově evidovat, budou přidělena nová evidenční čísla
členům a vznikne na SHČMS nová centrální evidence, budou vydány nové členské průkazy. Dále seznámil
přítomné s možností získání řidičského oprávnění pro jednotlivce členy JSDH v obcích na útveru v
Hlučíně. poděkoval za velmi dobrou spolupráci všem jednotkám v okrese a všem stanicím HZS za
výbornou spolupráci a pomoc při zajišťovaní akcí pořádaných na okrese Trutnov, spolupráci s hasičskou
školou v Bílých Poličanech. Poděkoval za podporu politickým orgánům a popřál všem do nového roku
2017.
Zpráva o hospodaření OSH TU za období roku 2016 a předběžný návrh rozpočtu a výhled zaměření
činnosti na rok 2017 byly dány písemnou formou všem přítomným představitelům JSDH.
Zpráva rady prevence:
Rada prevence se sešla dle plánu činnosti celkem 8x. Uspořádala dve semináře na HZS v Trutnově. Na
okrese je evidováno celkem 56 referentů prevence od roku 2010 je úbytel 18 členů, je třeba se zamyslet
nad tímto stavem a apelovat na jednotlivé sbory aby vždy byl ustanoven preventista sboru. Je třeba
připomínat také to že tito preventisté jsou proškolení v otázce ohledně nové vyhlášky č. 34/2016 Sb. o
kontrole a čištění spalinových cest. Letos také proběhl seminář na stanici HZS ve Velkém Poříčí. Rada také
proveddla vyhodnocení prací v soutěži POOD. Vyhodnocení okresního kola se uskutečnilo na HZS v
Trutnově za přítomnosti rady prevence, rady mládeže náměstka starosty OSH TU vedoucí krajské rady
prevence a vedoucího prevence HZS Trutnov.
Zpráva rady mládeže:
Vedoucírady mládeže zhodnotila uplynulé období, připoměla soutěže konané v okrese i mimo. Okresní
kolo Plamen se uskutečnilo na stadionu v Úpici, kolo dorostu ve Dvoře Králové nad Labem. byla
uspořádána letní škola instruktorů mladých hasičů a vedoucích mládeže. Pořádali jsme letní dětský tábor
ve Stárkově. Spolupracujeme s okresem Náchod i se sousedy v Polsku. Náš okres je tahounem mezi
mládeží v kraji. Popřála všem hezké vánoce a zdraví v roce 2017.
Zpráva rady represe:
Rada se zabývala dvěma okruhy činnosti: Vzděláváním a soutěžemi. V oblasti vzdělání Hasič I-III se stále
nedaří donutit členy, aby se účastnili. Je malý zájem, při prvním školení byli přítomni pouze 4 členové. V
rámci přípravy soutěží proběhlo školení rozhodčích v požárním sportu, nové školení bude 24.-25. 2. 2017
v Bílých Poličanech. Termín soutěží je třeba včas nahlásit do kanceláře OSH TU. V jednání je zda se
okresní kolo v požárním sportu nespojí s okresem Náchod. Proběhlo také vyhodnocení soutěže o pohár
starosty OSHTU.
Diskuze:

p.Hornych za HZS Trutnov, pozdravil přítomné a seznámil je s počtem zásahů na okrese od 1.1.2016,
upozornil také na dotace v rámci výjezdů mimo obec, na vybavení jednotky.
p. Vymlátil HZS - zdravice k jednání a novému roku.
p. Bárta - připoměl placení členských příspěvků na rok 2017, zajištění VVH SDH a okrsků, odevzdání
potřebných hlášení v předepsaných termínech.
p. Holšán HVP Jičín - připoměl pojištění pro hasiče, rodinné příslušníky, pojištění různých akcí pořadaných
hasiči, pojištění vozidel. Podpora Výchdočeské hasičské ligy. Zdravice do nového roku 2017.
p. Kraus HZS Náchod - zdravice
p. Štejerová OSH Jičín - zdravice
p. Jirešová výzbrojna - zdravice
p. Jiránek SDH Dolní Kalná - jak je to s odkoupení školy v Bílých Poličanech, je o tom málo informací, není
také dost informací o činnosti mládeže, odpověď stačí písemnou formou.
p. Švanda SDH Černý Důl - zda bude navýšen příspěvek pro okrsky, námět pro radu prevence školení k
povinné revizi kotlů, dbát na skloubení termínů jednotlivých akcí.
p. Bárta - veškeré informace je třeba upřesnit přes vedoucí odborných rad, vše také publikováno na
stránkách OSHTU.
p. Orsák - finance jsou vázány na příjem, projednání nového rozdělovníku na VVOSH TU, kde se
projednají také nová kritéria, návrh na odměny a jejich předání SDH Choustníkovo Hradiště za příkladnou
práci a SDH Třebihošť za zásluhy.
Schválení usnesení:
Návrhová komise přečetla usnesení, které bylo schváleno.
Předsedající ukončil jednání v 18,50 hodin a popřál všem hodně zdraví v roce 2017 a pěkné Vánoce.

