Zápis ze shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov 15.3.2019
Přítomni:
Hosté:
radní Královehradeckého kraje Pavel Hečko, náměstek starosty KSH Královehradeckého
kraje a starosta OSH Náchod Ivan Kraus, zasloužilí hasiči okresu Trutnov, vedoucí ZH
Zdeněk Pelc, ředitel územního odboru HZS v Trutnově plk. Martin Lelka, zástupce OKRR
Aleš Hejna, zástupce společnosti Požární bezpečnost Iva Jirešová vedoucí střediska v HK,
ředitel pobočky HVP Jíčín Břetislav Holšán, vedoucí AZH SH ČMS Josef Netík, zasloužilí
hasiči okresu Trutnov.

PROGRAM:
1. Zahájení, schválení programu, volba pracovního předsednictva, volba zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
2. Zpráva starosty o činnosti OSH Trutnov + zprávy vedoucích odborných rad
3. Zpráva OKRR o hospodaření za rok 2018 + návrh rozpočtu na rok 2019
4. Diskuze – vystoupení hostů, vyznamenání
5. Návrh na usnesení
6. Zpráva mandátové komise
7. Schválení usnesení
8. Závěr
(hlasování: jednohlasně pro )
1. Zahájení provedl pan Miloslav Bárta.
Pracovní předsednictvo: Pavel Hečko, Aleš Hejna, Martin Lelka, Iva Jirešová, Josef
Netík, Burdychová Julie, Jiří Orsák, Ivan Kraus,
(hlasování: jednohlasně pro)
Zapisovatel: Burdychová Julie
Ověřovatel zápisu: Šeps Jiří, Beran Jiří
Mandátová komise: Chrtek Jiří, Hejna Aleš, Machačová Martina,
Návrhová komise: Schreier Václav, Podolník František, Nehyba Oldřich
(hlasování: jednohlasně pro )

2. Zpráva starosty o činnosti OSH Trutnov + zprávy vedoucích odborných rad
a) Starosta OSH Trutnov Jiří Orsák přednesl zprávu o činnosti OSH Trutnov
b) OOR represe – Jiří Šeps (zpráva přiložena)
Proběhly zkoušky Hasič III.,II. v okrese Trutnov.
Školení velitelů a strojníků zajišťuje HZS, školení jednotek zajišťují velitelé daných
sborů k tomuto účelu jsou vydány materiály na rok 2019. Byl sestaven kalendář
okrskových kol. Byl proveden výběr soutěží zařazeních do poháru okresní kolo,
Bernartice, Vlčice, Třebihošť, Bílé Poličany, Mladé Buky, Strážkovice.
TČ okresní kolo okrsek č. 9. Změna ve štafetách – první úsek u žen bude domeček.
Příprava stadionu na okresní kolo7.6. 2019 od 16,00
c) OOR prevence – Petr Řehůřek (zpráva přiložena)
Po očima dětí – připomenuta uzávěrka soutěže. Slavnostní předání ocenění na HZS
Trutnov 17.5.2019. Proběhl seminář prevence okrsků, kde se zúčastnilo 40 referentů
z toho 10 nových referentů prevence.
Evidujeme 66 referentů prevence.
Nové brožury a materiály pro práci referentů prevence.
Nové propagační materiály, které referenti obdrží na semináři prevence13.4.2019.
Proběhlo krajské setkání ve Velkém Poříčí.
12. 10. 2019 HZS Trutnov druhý seminář prevence.
d) OOR mládeže – Julie Burdychová (zpráva přiložena)
Seznámila s kalendářem akcí OORM. Požádala o pomoc při organizaci krajského kola
hry Plamen a Dorostu, které proběhne 15.-16.6.2019 v Trutnově a Malých
Svatoňovicích
e) Aktiv zasloužilých hasičů – Zdeněk Pelc (zpráva přiložena)
Zasloužilí hasiči se podílejí a nezištně pomáhají při různých akcích jednotlivých
sborů.
Připomněl, že zapomínáme na prevenci požárů, připomněl plnění odznaků Hasič
III.,II. a nabídl pomoc při proškolování členů sborů dobrovolných hasičů a jednotek.
3. Zpráva OKRR o hospodaření za rok 2018 + návrh rozpočtu na rok 2019
Zástupce rady Aleš Hejna přednesl zprávu OKRR. Proběhla inventarizace majetku a
kontrola účtu – vše v pořádku.
Je řádně vedena kniha výpůjček.
4. Diskuze – vystoupení hostů, vyznamenání
a) náměstek starosty Královehradeckého kraje a starosta OSH Náchod Ivan Kraus –
pozdravil shromáždění, poděkoval za práci a spolupráci s okresem Náchod, vyjádřil
naději, že se zvýší počet družstev v PS, popřál zdárný průběh krajského kola hry
Plamen a Dorost, připomněl krajské kolo TFA na Žernově, krajské kolo PS proběhne
v Hradci Králové, zmínil volby v roce 2020
b) plk. Martin Lelka pozdravil shromáždění, poděkoval za pozvání, poděkoval za práci
dobrovolných hasičů.
Vyjádřil podporu požadavků ze stran SDH, popřál do nového roku všem zdraví.
c) Radní královehradeckého kraje Bc. Pavel Hečko (regionální rozvoj)

d)
e)

f)

g)

h)

pozdravil shromáždění a poděkoval za pozvání jménem svým i jménem pana hejtmana
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph. D. (zdravice přiložena), zmínil podporu kraje pro rok 2019
vyhlášení dotačních programů, poděkoval za činnost dobrovolných hasičů, nabídl
pomoc při vyplňování dotačních žádostí v jednotkách, popřál zdraví a úspěchy v roce
2019
Iva Jišová pozdravila a poděkovala za pozvání, poděkovala za spolupráci
s výzbrojnou, popřála úspěch a zdraví všem
Josef Netík pozdravil shromáždění jménem starosty SH ČMS Jana Slámečky i
jménem svým, poděkoval OSH za pořádání setkání zasloužilých hasičů, zmínil
předávání titulu zasloužilých hasičů, zmínil hasičská pouť na sv. Hostýn 27.4.,
poděkoval za práci a popřál zdraví a štěstí a vyjádřil naději dalšího setkání
Břetislav Holšán pozdravil jménem HVP i svým, poděkoval za práci pro obce i naši
společnost, zmínil audit HVP 2019, zmínil produkty pro dobrovolné hasiče, připomněl
připojištění soutěží, popřál zdraví a spokojenost
Miloslav Bárta podal informace o škole v Bílých Poličanech - prošlo 1238 členů
jednotek ve74 vyhlášených kurzech, z okresu Trutnov 9%, zmínil další akce ve
spolupráci s KSH a HVP, probíhají práce na opravách oken a Lesovny které budou
pokračovat, zmínil různé výhrady velitelů jednotek a zmínil osnovy kurzů vydaných
generálním ředitelstvím HZS, doporučil všem aby své stížnosti překládali generálnímu
řediteli, každý kurz je ukončován výzvou zpětné vazby průběhu kurzu
Jiří Orsák předal Ladislavu Tykalovi dar k výročí 80. let
SDH Vlčice převzalo diplom k Medaili Za mimořádné zásluhy.
Jiří Šeps převzal na návrh SDH Horní Staré Město udělený řád sv. Floriána

5. Návrh na usnesení
Beze změn.
6. Zpráva mandátové komise
Přítomno:
51z 75 SDH 68%
11 z 13 členů VV
5 z 32 zasloužilých hasičů
10 z 16 hostů
shromáždění je usnášeníschopné.
7. Schválení usnesení
(hlasování: jednohlasně PRO)
Kooptace v okrsku č. 5 změna starosty okrsku a člena VV okresu Trutnov odstupující
Jana Raticová – nahradí pan Čtvrtečka
(hlasování: jednohlasně PRO)
8. Závěr
Jednání ukončeno v 18,05hodin

